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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

USŁUGI  
KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

s. 4 s. 9

Święta 
spędził 

na izbie 
przyjęć

s. 5

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą:  
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE
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W i wiele innych miast...

Zakulisowe 
knowania

nowogardzkich 
polityków

Ranking 
aktywności 

radnych

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

Następne wydanie
Dziennika 

10 stycznia 2014 

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

ZIELONE 
PRZEDSZKOLE

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2012/2013
DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

Informacje i zapisy pod nr tel. 91 39 26 691
lub na stronie www.przedszkole.zielona11.pl

INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2013/2014

DZIECI W WIEKU OD 2,5 do 6 LAT

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

Nowogard, ul. 700-lecia 17
tel. 91 392 16 16

kom. 509 910 772
www.fedenczak.com.pl

Rozpoczęcie kursu:
10 stycznia br., 16.00 

Rozpoczęcie kursu:
8 stycznia br., 16.00 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Rozpoczęcie kursu:
10 stycznia br., 16.00 

Rozpoczęcie kursu:
10 stycznia br., 16.00 

• Kierowców i kandydatów na kierowców
• Instruktorów i egzaminatorow
• Kierowców pojazdów służbowych, 
  uprzywilejowanych

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

OPTYK

Tylko teraz !!! Super ceny

Przy zakupie okularów 
BEZPŁATNE 

BADANIE WZROKU

2  pary  soczewek 

O szczegóły PROMOCJI proszę pytać:

okularowych w cenie 1
Do końca grudnia

zapraszamy

Podatkowa manipulacja  
na początek roku 

Jak „w konia zrobić”  
podatnika
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Kronika policyjna

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących 

wiadomości?  Zadzwoń lub 
napisz do nas o każdej porze. 

Tel.  513 088 309,  
e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

23.12.2013 r. 
Godz. 10.20 Powiadomienie o 

oszustwie na portalu interneto-
wym allegro przy zakupie obu-
wia.

Godz. 11.40 Powiadomienie o 
kradzieży w sklepie PEPCO, z to-
rebki  damskiej, portfela z zawar-
tością dowodu osobistego, prawa 
jazdy, karty bankomatowej. 

24.12.2013 r. 
Godz. 09.15 Włamanie do 

baru Kebab przy ul. Rzeszow-
skiego, skąd dokonano kradzie-
ży napojów oraz kasy fiskalnej z 
zawartością pieniędzy.

25.12.2013 r. 
Godz. 17.45 Policjanci OPI w 

miejscowości Węgorza zatrzy-
mali kierującego pojazdem Opel 

Vectra, który nie posiadał ubez-
pieczenia OC. 

Godz. 19.30 Uszkodzenie sa-
mochodu marki Nissan w miej-
scowości Żabowo.

Godz. 23.15 Kradzież sprężar-
ki ze stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Wyszomierz.

27.12.2013 r.
Godz. 16.00 Zatrzymano Mi-

chała K., u którego w mieszka-
niu przy ul. 3 Maja ujawniono 
środki odurzające w postaci ma-
rihuany.

28.12.2013 r. 
Godz. 13.00 Pracownik ochro-

ny sklepu Lidl powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej, którym okazał się Miro-
sław Z. 

29.12.2013 r.
Godz. 14.00 Pracownik ochro-

ny sklepu Lidl powiadomił o za-
trzymaniu Romana S. i Tadeusza 
K., sprawców kradzieży sklepo-
wej.

Godz. 15.00 W sklepie Bie-
dronka przy ul. Boh. Warszawy 
zatrzymano Damiana M. spraw-
cę kradzieży sklepowej. 

Godz. 18.10 Kradzież sklepo-
wa w dyskoncie Biedronka przy 
ul. Boh. Warszawy przez Tade-
usza K. 

Godz. 21.20 Wybicie szyby w 
budynku dawnego PBO przy ul. 
Boh. Warszawy przez Marcelia-
na L.

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

24-latek z Nowogardu w rękach policji

Posiadał 44 gramy marihuany
Policjanci z Nowogardu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie 
znacznej ilości narkotyków. Wobec sprawcy zastosowano policyjny dozór oraz 
zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Stróże prawa ustalili, że 
24-letni mieszkaniec Nowo-
gardu może być w posiada-
niu większej ilości narkoty-
ków. Postanowili to sprawdzić 
i udali się do miejsca zamiesz-
kania mężczyzny. Nie mylili 
się. W lokalu, w którym miesz-
kał, funkcjonariusze znaleźli i 
zabezpieczyli ponad 44 gramy  
marihuany, elektroniczną wagę 

oraz młynek do rozdrabniania 
suszu roślinnego. Mężczyzna 
został zatrzymany. Usłyszał 
cztery zarzuty z Ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, w 
tym posiadania znacznej ilości 
narkotyków, za co grozi mu do 
10 lat pozbawienia wolności. 
Mimo młodego wieku, 24-la-
tek ma „bogatą” kartotekę. Za 
przestępstwa narkotykowe był 

już wcześniej karany. Na pod-
stawie zebranych materiałów, 
Sąd Rejonowy w Goleniowie 
zastosował wobec mieszkańca 
Nowogardu środek zapobie-
gawczy w postaci policyjnego 
dozoru oraz zakazu opuszcza-
nia kraju.

asp. Julita Filipczuk
Oprac: red.

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 25.12.2013 r. w godzinach wieczor-

nych na drodze w pobliżu miejscowości Wierzbięcin znaleziono 
rower – damka marki Hattrick classic. Właściciel zguby proszo-
ny jest o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie.

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Jak minął sylwester? 

Na ulicach 
spokojnie, za to  
w szpitalu tłok
Tegoroczny Sylwester można uznać za stosunkowo 
spokojny. Tak wynika przynajmniej ze statystyk po-
licji i straży pożarnej. Nieco więcej ruchu, niż zwy-
kle, odnotowano za to na izbie przyjęć szpitala w 
Nowogardzie. 

Policja odnotowała łącznie 
10 interwencji na ternie gmin 
Nowogard i Osina. Tylko dwie 
z nich dotyczyły typowo syl-
westrowych sytuacji, a mia-
nowicie zakłócenia porządku 
publicznego. Reszta to drobne 
kradzieże oraz jedna kolizja. 
Zatrzymano też osobę poszu-
kiwaną listem gończym. 

Spokojnie noc sylwestro-
wa minęła dla strażaków. W 
ostatni dzień 2013 roku służ-
by te nie wyjechały do żadnych 
zgłoszeń. Dopiero 1 stycznia 
2014, o godz. 8.30 w Osowie 
miał miejsce pożar sadzy w ko-
minie. Nikomu nic się nie sta-
ło. 

Na szczęście rzadko z ga-
raży wyjeżdżało także pogo-
towie ratunkowe. W sumie, 
przez cały sylwester, ratowni-
cy interweniowali trzy razy (w 
zeszłym roku odnotowano 10 
wyjazdów). Głównie wzywani 

byli do osób, które straciły do-
bre samopoczucie po wypiciu 
znacznej ilości alkoholu. Ra-
townicy są zgodni. Mniej wy-
jazdów spowodowała zanika-
jąca tradycja masowego feto-
wania Nowego Roku na Placu 
Wolności. 

Ostry dyżur....
W porównaniu z sylwestrem 

sprzed roku, więcej pracy miał 
za to personel izby przyjęć w 
nowogardzkim szpitalu. W 
ciągu 31 grudnia i 1 stycznia 
przyjęto łącznie 35 osób (w ze-
szłym roku dwie). Większość z 
nich to pacjenci typowo „syl-
westrowi”. Na liście przypad-
ków królowały zatem urazy 
chirurgiczne różnych części 
ciała. Kilka osób przeholowało 
też z trunkami wysokoprocen-
towymi i udzielono im pomo-
cy medycznej. 

Marcin Simiński 

Zmarła Urszula 
Baszkowska 
W dniu 26 grudnia 2013 roku, w Szczecinie zmarła 
Urszula Baszkowska, była mieszkanka Nowogardu, 
żona Jerzego Baszkowskiego – lekarza stomatologa i 
znanego karykaturzysty. 

Urszula Baszkowska zmar-
ła w wieku 88 lat. Wraz z mę-

żem mieszkała wiele lat w No-
wogardzie. Zarówno śp. Ur-
szula, jak i jej mąż Jerzy byli w 
tym czasie powszechnie zna-
ni. Jerzy Baszkowski to wielo-
letni lekarz dentysta, ale także 
utalentowany karykaturzysta 
i działacz społeczny. Małżeń-
stwo w 2003 roku przeniosło 
się do Szczecina, by być bliżej 
swojej jedynej córki – Moniki. 

Ceremonia pogrzebowa 
zmarłej odbył się wczoraj tj. 2 
stycznia na Cmentarzu Cen-
tralnym w Szczecinie. 

MS
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EnTEr 
lapTop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Podatkowa manipulacja na początek roku 

Jak „w konia zrobić” podatnika
Podatnicy nowogardzcy szukają sposobu na wyrwanie się spod lokalnej gilotyny podatkowej.   Filozofia skrajnego fiskalizmu i w kon-
sekwencji, maksymalizacja wysokości wpływów  podatkowych w krótkiej perspektywie, brak elastyczności podatkowej i korzystania z 
narzędzi  reagowania na sytuację rynkową i społeczną – to w skrócie istota polityki podatkowej ostatniej kadencji, która powoduje, że 
Nowogard nie jest atrakcyjny dla biznesu i to nawet tego motywowanego emocjonalnie - miejscowego biznesu 

Fiskalizm  
i prosta konsumpcja

Wstępne informacje o bu-
dżecie Nowogardu na rok 2014 
przerażają. Nowogard nie ma 
pieniędzy na inwestycje, prze-
znacza na to zaledwie około 6 
mln zł. Dla porównania Gole-
niów, a nawet Dziwnów   wy-
dadzą na inwestycje w 2014 
roku, po około 40 mln, sąsied-
nia zaś Osina, o czym już pi-
saliśmy, około 10 mln. Nowo-
gard w zakresie zupełnie od-
biegającym w dół od średniej 
pozyskuje środki zewnętrzne,  
nie prowadzi aktywnej polityki 
w obszarze stymulowania roz-
woju gospodarczego i inwesty-
cji generujących również przy-
szłe dochody budżetu. Jedno-
cześnie rośnie apetyt władzy 
na pieniądze podatników. Na 
2014 r zaplanowano kwotowy 
wzrost wpływów do budżetu z 
tytułu wszystkich podatków na 
których wysokość jednostko-
wą, przynajmniej w pewnym 
zakresie, ma wpływ władza lo-
kalna czyli Burmistrz i Rada 
Miejska.

Podatek rolny
Maksymalną  stawkę  po-

datku rolnego  ustala każde-
go roku Minister Finansów i 
jest ona zależna od  aktualnej 
średniej ceny żyta ( 2,5 x cena 
kwintala żyta). Pamiętać trze-
ba, że o faktycznych stawkach 
podatków i opłat lokalnych de-
cyduje rada każdej gminy w 
stosownej uchwale.  Mimo, że 
na rok 2014 z powodu spad-
ku średniej ceny żyta, Mini-
ster obniżył stawki maksy-
malne o około 10 proc, to na-
sza władza gminna pozosta-
wiła stawki podatku rolnego 
na poziomie ubiegłorocznym 
i zaplanowała wzrost docho-
dów z tytułu podatku rolnego  
w stosunku do  tegorocznych o 
150 000 zł - w  2013 roku do-
chody z tego tytułu planowano 
na 2 250 000 zł, a w 2014 pla-
nuje się uzyskać 2  400  000 zł. 
Warto dodać, że  w 2012 roku 
planowano 1 850 000 zł. Rolni-
cy więc w ciągu  trzech lat ka-
dencji  R. Czapli dołożą do bu-
dżetu gminy, tylko z tego tytu-
łu, dodatkowo ponad  pół mi-
liona  rocznie.   

Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości  

to najwyższa pod względem 
wysokości wpływów pozycja 
podatkowa  w budżecie  (poza 
udziałem w podatku dochodo-
wym - ale na wysokość staw-
ki tegoż podatku gmina wpły-
wu nie ma). Zaplanowane do-
chody z tytułu tego podatku na 
rok 2012 wynosiły 6 250 000 zł. 
W roku 2013 wzrosły do 7 260 
000 zł, a na rok 2014 planuje 
się ściągnąć z właścicieli nie-
ruchomości kwotę  8 330 000, 
czyli ponad 1 milion wyższą! 
Zapewne ten milion więcej, to 
nagroda od obywateli dla bur-
mistrza za politykę (lansowaną 
w ramach  propagandy przed-
wyborczej) rzekomego  nie-
podwyższania podatków w 
2014 r.

Podatek od środków 
transportu   

Tutaj podobnie jak w przy-
padku podatku rolnego, Mi-
nister ustala maksymalne do-
puszczalne stawki,  ale gmina 
ma prawo poza tym swobod-
nie ustalać ich wysokość obo-
wiązującą dla pojazdów za-
rejestrowanych na jej terenie. 
Niestety gmina Nowogard nie 
ma zamiaru zabiegać o sytu-
ację swoich przedsiębiorców 
– przypomnijmy, ten poda-
tek płacą ci, którzy używają 
pojazdów w celu wykonywa-
nia działalności przewozowej 
- w roku 2012 zaplanowano z 
tego tytułu wpływy w wysoko-

ści 350  000 zł, w roku 2013 – 
już  prawie dwa razy tyle, czyli 
620 000 zł, a na rok 2014 także 
wzrost, ale do poziomu już tyl-
ko  640 000 zł – być może, że 
do gminy dotarły już informa-
cje, iż niektóry przedsiębiorcy 
już przerejestrowali pojazdy 
do sąsiednich gmin, a inni się 
zastanawiają nad  tym posu-
nięciem. Jak się okazuje, gmi-
na Nowogard  stosuje jedne z 
najwyższych stawek tego po-
datku, nie tylko w najbliższej 
okolicy. Przedsiębiorca któ-
ry przeniósł  rejestrację swo-
ich pojazdów do Płot, uzyskał 
oszczędność na jednym pojeź-
dzie w kwocie  570 zł (stawka 
1100 w Nowogardzie, a  530 w 
Płotach). Stawkę 530 zł  przyję-
ła  także gmina Stargard. Inny 
przedsiębiorca, który również 
przerejestrował swoje pojazdy 
do jednej z okolicznych gmin, 
pytany o to, dlaczego zdecy-
dował się na taki  krok powie-
dział:  

„Gmina Nowogard nie jest 
zainteresowana wspieraniem 
tej gałęzi gospodarki. Odrzuca 
wnioski o umorzenia podat-
ków, które są jednym z najbar-
dziej obciążających kosztów 
występujących w ciągu roku. 
Nowogard ma najwyższą staw-
kę  podatku od środków trans-
portu  wśród ościennych gmin. 
Mniejszą stosuje się nawet w 
Szczecinie. Dzwoniąc po wielu 
gminach dopiero w Poznaniu 
natknąłem  się na stawkę wyż-
szą. W ten sposób pieniądze z 

Nowogardu wyciekają” – pod-
sumował. 

 Opłata adiacencka
Wpływy z  tej opłaty zapla-

nowane na rok 2014 wynoszą 
150 000 zł. Jest to mniej aniże-
li w roku  2013, gdy z tego ty-
tułu zaplanowano 200  000 zł,  
ale przypomnijmy, że i tak jest 
to kontynuacja procesu,  któ-
ry burmistrz Czapla rozpoczął 
w 2012 roku. Jeszcze w czasie, 
gdy nie eskalowano działań, z 
tego tytułu wpływało raptem 
15 000 zł (2012).

Podsumowanie 
To oczywiście tylko część 

analizy polityki podatkowej 
naszej gminy, ale wystarcza-
jąco  sygnalizująca  jej głów-
ne elementy charakterystycz-
ne: - eskalowanie dochodów 
poprzez działania  przynoszą-

ce efekt tylko w krótkiej per-
spektywie, skrajny fiskalizm, 
także brak jakiejkolwiek ela-
styczności ze względu na sy-
tuację rynkową i społeczną, 
poprzez zarzucenie narzędzi 
kształtowania dalekosiężnych 
celów prorozwojowych. Efekt 
tego, to brak już odczuwalny 
w przyszłorocznym budżecie 
środków na rozwój, czyli in-
westycje. Skutki marnowania 
środków przez trzy lata obec-
nej kadencji będą jeszcze bar-
dziej odczuwalne w najbliższej 
przyszłości. Inni bowiem tego 
czasu nie zmarnowali i poczy-
nili działania, które przyno-
szą  już efekty w postaci miejsc 
pracy i dochodów do budżetu, 
który nie musi się ratować tyl-
ko zdzieraniem z obywateli w 
formie opłaty fiskalnej przy-
słowiowej ostatniej koszuli.

sm

Nawet z targowiska ściągną w 2014 roku 45 tys. zł (w 2012 było ty tylko 500 zł
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Ranking aktywności radnych
Przełom roku zwykle sprzyja podsumowaniom. Uznaliśmy więc, że to dobry czas, by przeanalizować, jaką aktywnością popisali się nasi 
radni w minionym, 2013 roku. Ile razy nasi przedstawiciele zabierali na sesjach głos, o jakich sprawach dyskutowali najczęściej i czy 
uczestniczyli sumiennie w obradach. By to zweryfikować, przeanalizowaliśmy protokoły sesji, jakie odbyły się w ubiegłym roku. 

Na początku wyjaśnimy, że 
w naszej analizie nie wzięli-
śmy pod uwagę dwóch gru-
dniowych sesji. Protokoły tych 
obrad nie zostały jeszcze opu-
blikowane w informatorze pu-
blicznym. Chcąc oprzeć nasz 
ranking na formalnych doku-
mentacjach, mimo posiada-
nych własnych nagrań z sesji, 
postanowiliśmy pominąć te 
dwa spotkania, by nie wywołać 
co do naszych wyliczeń jakichś 
wątpliwości wśród radnych. 

Frekwencja nie najgorsza
Przypomnijmy, że w Radzie 

Miejskiej zasiada 21 radnych. 
Sześciu z nich należy do klubu 
PSL, pięciu SLD, tyle samo do 
Wspólnego Nowogardu, pozo-
stałych pięciu nie tworzy klu-
bów, ale dwóch tj. radny Ceza-
ry Marcinkowski i Rafał Paśko 
wspierają w głosowaniach rad-
nych koalicji. 

Przy takim składzie i podzia-
le w minionym roku radni spo-
tkali się 11 razy  i  przyjęli 117 
uchwał (nie licząc kilka prze-
głosowanych w trakcie ostat-
niej sesji w dniu 27 grudnia, 
ponieważ formalnie nie zosta-
ły one jeszcze ogłoszone).

Aby to było możliwe, nie-
zbędna była oczywiście odpo-
wiednia frekwencja na obra-
dach, ale i poprzedzających je 
komisjach. I tu radni ogólnie 
wypadli dobrze. Jedynie Ro-
bert Augustynek nieco zabu-
rzył pozytywny obraz. Radny 
ten był nieobecny aż na 3 se-
sjach (nie wziął także udziału 
w 6 posiedzeniach Komisji Fi-
nansowo-Gospodarczej, któ-
rej jest członkiem). Po jednej 
obecności zarówno na sesji, 
jak i obradach komisji odnoto-
wali na swoim koncie również 
radni: Marcin Nieradka, Stani-
sław Saniuk i Andrzej Kania. 
Natomiast czterem radnym tj. 
Mieczysław Laskowski, Ma-
rek Krzywania, Bogumił Gała 
i Rafał  Szpilkowski, przytrafiły 
się pojedyncze absencje w po-
siedzeniach komisji. Do gru-
py, która nie może się pochwa-
lić 100% frekwencją udziału w 
sesjach RM, trzeba też doliczyć 
Cezarego Marcinkowskiego. 
Ten raz opuścił sesję. 

Po owocach ich poznacie...
Obecność bądź jej brak nie 

jest jednak główną miarą ak-

tywności radnych. Wszak za 
brak udziału w sesjach czy ko-
misjach, nie wypłaca się im 
diet. To, co w dużej mierze de-
cyduje o tym, czy radny jest 
zaangażowany w tworzenie 
miejscowego prawa, to ilość 
zabieranych głosów. My posta-
nowiliśmy liczbowo przedsta-
wić tylko liczbę złożonych in-
terpelacji, wniosków i zapytań. 
I tak, w podsumowaniu tym 
przoduje radny Marcin Nie-
radka z ilością 36 złożonych 
wniosków. Tuż za nim, z  licz-
bą 35 uplasował się radny To-
masz Szafran. Trzecie miejsce 
w tym „rankingu” zajął Mi-
chał Wiatr, zabierając głos w 
28 różnych sprawach. Czwar-
ty jest Rafał Szpilkowski z ilo-
ścią 21 złożonych zapytań i in-
terpelacji. Na piątym miejscu 
Andrzej Kania – 19. Wśród 
pozostałych radnych na uwa-
gę mogą zasługiwać jedynie 
jeszcze Marcin Wolny z wyni-
kiem 9 i Rafał Paśko – 8.   Po-
zostali radni nie wykazali zbyt 
dużej aktywności w tym ob-
szarze. Poruszyli w przeciągu 
roku kilka spraw.  Są jednak i 
tacy, którzy nie zrobili tego ani 
razu. Mowa o Jerzym Kubic-
kim i Robercie Augustynku. 
W swoim milczeniu obaj radni 
są jednak bardzo konsekwent-
ni. Żadnej interpelacji na sesji 
nie złożyli. 

Aby jednak nie było krzyw-
dząco, warto również podkre-

ślić inną formę aktywności 
radnych w czasie obrad- mia-
nowicie zabieranie głosu w 
dyskusjach, które poprzedza-
ją głosowania nad poszczegól-
nymi uchwałami. Tutaj jednak 
podawania ilości liczbowej 
wyrażania swojej opinii nad 
projektami przedłożonymi do 
akceptacji przez radę mijałoby 
się z celem. Większość debat, 
to wymiany zdań, które nie za-
wsze można uznać za meryto-
ryczne. Zestawienie tych da-
nych i przypisywanie ich do 
poszczególnych nazwisk mo-
gły być nieco krzywdzące. 
Nie zmienia to jednak faktu, 
że kilka nazwisk i tutaj trze-
ba wymienić. Wśród radnych, 
którzy wykazują największe, 
czynne zainteresowanie pra-
wem przez nich stanowionym 
są, podobnie jak w przypad-
ku interpelacji, głównie rad-
ni opozycji m.in. M. Nierad-
ka, R. Szpikowlski, T. Szafran, 
A. Kania, M. Krzywania czy B. 
Gała. Wśród radnych koalicji 
najczęściej do dyskusji przyłą-
cza się natomiast Mieczysław 
Laskowski i Antonii Bielida 
(ten bardziej z racji pełnienie 
w RM funkcji Przewodniczą-
cego). 

O czym najczęściej? 
Wachlarz poruszanych przez 

radnych spraw, które są zgła-
szane do miejskich władz jest 
dość szeroki. Radni interpelują 

zarówno w dość błahych spra-
wach (tutaj popularność biją: 
nieskoszone trawniki, brak 
ławek, koszy na śmieci, kło-
poty z oświetleniem), po po-
ważne dyskusje. Te ostatnie w 
tym roku zdominowane były 
głównie przez zmianę przepi-
sów śmieciowych. Na wnio-
sek opozycji odbyła się nawet 
w tej sprawie sesja nadzwy-
czajna  w czerwcu, z której to 
zresztą przypomnijmy, uciekli 
po krótkiej przerwie nielicz-
ni radni koalicji. Wiele pytań 
dotyczyło także dwóch spo-
rych inwestycji, które w tym 
roku zostały oddane do użyt-
ku, a mianowicie zakładu go-
spodarki komunalnej w Słaj-
sinie i szpitala. Sporo zapytań 
dotyczyło remontu czy budo-
wy dróg, ale i bezpieczeństwa 
w ruchu publicznym. Rad-
ni często też podejmowali te-
maty związane z nowogardz-
ką oświatą. Było to związane 
głównie z likwidacją wydziału 
oświaty w UM Nowogard, ale 
i próbą oszczędzania na pracy 
nauczycieli poprzez integrację 
burmistrza w tzw. siatkę godzi-
nową. To właśnie te działania 
doprowadziły do połączenia 
klas szóstych w SP 4, co zresztą 
spotkało się z ostrym sprzeci-
wem rodziców. Jeśli już mowa 
o obywatelskich  inicjatywach, 
to i tych nie brakowało w tym 
roku. Były to zarówno skar-
gi na burmistrza, jak i działa-

nia mające charakter społecz-
nych protestów. Złożono m.in. 
podpisy w sprawie obniże-
nia cen za śmieci, pod który-
mi władza i koalicja nieco się 
ugięła, zmieniając nieznacznie 
stawki. Obywatele jednoczy-
li się również wokół poprawy 
bezpieczeństwa na drogach w 
mieście. Mowa o ulicach bie-
gnących wokół cmentarza. Ta 
inicjatywa również spotkała 
się z reakcją władz. Kilka ty-
godni temu wybudowano próg 
zwalniaczy na ulicy cmentar-
nej, chociaż to tylko był jeden 
z licznych postulatów miesz-
kańców. Pozostałe wydaje się 
zostały wyrzucone do kosza. 
Warto też dodać, że w tym 
roku Rada Miejska zajmowa-
ła się największą od  inicjaty-
wy obywatelską, a mianowicie  
wnioskiem dotyczącym zmia-
ny nazwy Powiatu, który za-
początkowało Stowarzyszenie 
Partnerstwo i Rozwój. 

Działalność rady w roku 
ubiegłym kosztowała podatni-
ków 232 tysiące złotych. Gro z 
tego, bo 190 tys. zł, pochłonęły 
wydatki związane z wypłaca-
niem diet dla radnych. 

W Nowym Roku utrzyma-
nie Rady Miejskiej wzrośnie 
o 3 tys. złotych. Przynajmniej 
tak wynika z nieuchwalone-
go jeszcze projektu budżetu na 
2014 rok. 

Marcin Simiński

31 maja 2013. Początek sesji Rady Miejskiej. Było to jedno z nie wielu posiedzeń, na którym odnotowano 100% frekwencje wśród radnych
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Wszystko, co tylko miłe na świecie, wszystko, 
co tylko pomyślność wróży, niech się Wam  
w jedno ogniwo splecie i będzie szczęściem  

w życia podróży.
W dniu 3 stycznia 2014 r. przypada 

10 rocznica ślubu 
naszych dzieci 

Anety i Marcina Grzebielucha
Wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia, 

zadowolenia i wiele radości 
życzą Wam  Irena i Zygmunt Przybyłek z rodziną oraz  

Anna i Eugeniusz Grzebielucha z rodziną

ŻycZENIA

Oby brak zaangażowania lokalnej władzy nie okazał się „brakującym elementem” wniosku

Zakulisowe knowania nowogardzkich polityków!
Tuż przed świętami 19 grudnia rada powiatu wyraziła swoją opinię w sprawie zmiany nazwy powiatu, kończąc tym samym proces opi-
niowania projektu przez poszczególne samorządy. Jako że zakończył się ten etap procedury należy przybliżyć szczegóły, zaistniałych w 
ostatnich kilku miesiącach, zabiegów o zmianę nazwy powiatu; szczegóły, których w trakcie trwania tego procesu celowo nie przekazy-
wałem  opinii publicznej - by na tym etapie nie zaszkodzić sprawie. 

 Dziś znamy już decyzję 
rady powiatu i można śmia-
ło powiedzieć, że jest to wy-
łącznie jej opinia, zupełnie nie 
uwzględniająca zdania miesz-
kańców - czyli tych, którzy 
projekt wnieśli pod głosowa-
nie. 

Uchwała w tej sprawie 
-zmiany nazwy powiatu  - od 
samego początku sprawia-
ła kłopot  lokalnej władzy sa-
morządowej, ale zważywszy 
na dużą liczbę podpisów – ok. 
1300 - które zebrali mieszkań-
cy, nowogardzka władza uzna-
ła, iż projekt należy przyjąć 
aby „nie zadzierać wprost”  z 
mieszkańcami.  Kolejnym kro-
kiem, jaki miał wykonać bur-
mistrz- do którego należało 
zgodnie z ustawą przygoto-
wanie procedury zmiany na-
zwy powiatu - było przepro-
wadzenie konsultacji społecz-
nych na terenie gminy Nowo-
gard. I tu zaczęły się pierwsze 
schody, ratusz odwlekał decy-
zje o rozpisaniu konsultacji, w 
taki sposób by odbyły się one 
możliwie jak najpóźniej; w wy-
niku takiego działania straco-
no 3 miesiące. Wreszcie ogło-
szone je w sierpniu 2013 roku, 
czyli miesiącu wakacyjnym 
zapewne z  nadzieją na niż-
szą frekwencję. Ale taka tak-
tyka lokalnej władzy okaza-
ła się nie skuteczna, ponieważ 
w konsultacjach wzięła udział 
rekordowa liczba mieszkań-
ców 4,5 tys. z czego 93% opo-
wiedziało się za zmianą nazwy. 
Był to najwyższy wynik w kon-
sultacjach przeprowadzanych 
przez gminę Nowogard w swej 
historii i wynik  daleko lepszy 
od głosów na  jakiegokolwiek 
polityka czy listy kandydatów 
startujących w wyborach na 
terenie naszej gminy w ciągu 
ostatnich 25 lat (czyli w cza-

sie gdy wybory można nazwać 
wyborami).Ten rezultat zasko-
czył zupełnie radnych powia-
towych z Nowogardu, którzy 
jak wcześniej demonstracyjnie 
nie uczestniczyli  w  spotka-
niach na temat zmiany nazwy 
powiatu z powołaną w celu 
przeprowadzenia konsulta-
cji z innymi gminami specjal-
ną komisją rady miejskiej, tak 
teraz łaskawie na łamach prasy 
stwierdzili, że osobiście poprą 
uchwałę  o zmianie  nazwy.

 Po korzystnym rezultacie 
konsultacji gminnych następ-
nym etapem było przedsta-
wienie tej propozycji wszyst-
kim gminom wchodzącym w 
skład powiatu i radzie powia-
tu. Pierwsze spotkania z prze-
wodniczącymi poszczególnych 
rad były bardzo obiecujące; 
projekt nie budził zastrzeżeń, 
w większości gmin pozytyw-
nie przyjęto propozycje zwró-
cenia uwagi na problemy gmin 
wchodzących w skład powiatu, 
czego dziś wspólnocie powia-
towej, zarządzanej z punktu 
widzenia Goleniowa, bardzo 
brakuje. Niestety w żadnym 
z tych spotkań nie był obec-
ny burmistrz naszego miasta 
ani żaden radny powiatowy 
wybrany z Nowogardu czy też 
urodzony w naszym mieście 
wicestarosta, co jak się póź-
niej okaże będzie miało kolo-
salne skutki dla uzyskania na 
tym etapie  pozytywnych opi-
nii poszczególnych rad.  Za-
daniem komisji była  bowiem 
wyłącznie prezentacja projektu 
zaś lobbowanie za nim spoczy-
wać miało,  co wydawało się 
oczywiste,  na  pochodzących 
z wyboru  wymienionych wy-
żej  członkach władz samorzą-
dowych. 

Bierność nowogardzkich 
polityków wyszła na jaw mię-
dzy innymi w Osinie podczas 
przygotowania do sesji tamtej-
szej rady. Wówczas to zaktywi-
zowali się zaniepokojeni, groź-
nymi dla ich interesu, postępa-
mi w procesie zmiany nazwy, 
goleniowscy politycy, którzy za 
pomocą urzędników powiato-
wych rozpoczęli walkę o  utrzy-
manie  dotychczasowej nazwy  
powiatu, pacyfikując wszelki-
mi nawet nieracjonalnymi ha-

słami idee zmiany nazwy po-
wiatu. Urzędnicy zaś wyko-
rzystując swój mandat głosili 
tezy nie mające żadnego od-
niesienia ani do obowiązujące-
go prawa ani do doświadcze-
nia innych samorządów, któ-
re przeszły podobną procedu-
rę, dotyczyło to między inny-
mi kosztów przeprowadzenia 
zmiany, o których wypowia-
dali się fałszywie nie posługu-
jąc się kompletną i precyzyjną 
wiedzą. Pracownicy starostwa 
okazali się ludźmi potrafią-
cymi bezwzględnie kłamać i 
chwytać się  wszelkich metod, 
aby ta inicjatywa nie przeszła. 
Swoje podróże za naszą komi-
sją  odbywali na koszt podat-
ników w zasadzie bezprawnie 
ponieważ nie byli stroną pre-
zentującą projekt-  powiat w 
tym wypadku nie był przecież 
wnioskodawcą. Wypowiedzi 
starosty  goleniowskiego To-
masza Stanisławskiego, pada-
jące w tym czasie w mediach, 
przypominały bardziej słowa 
nadburmistrza Goleniowa niż 
starosty powiatowego, w które-
go skład wchodzi także Nowo-
gard. Potwierdzały one para-
doksalnie konieczność zmiany 
- starosta bowiem myśli i dzia-
ła kategoriami interesu nie po-
wiatu a siedziby powiatu czy-
li Goleniowa. Nic więc dziw-
nego, że w naszym mieście 
obiekty należące do powiatu 
nie stanowią wizytówki Nowo-
gardu:  między innymi (Hotel 
„Cisy”, w którym nie ma win-
dy od 20 lat). O ile zrozumia-
ła była walka goleniowskich 
samorządowców o utrzyma-
nie  nazwy powiatu wyłącznie 
dla Goleniowa o tyle zupełnie 
nie do pomyślenia była bier-
ność i zakulisowe knucie prze-
ciwko inicjatywie polityków 
nowogardzkich. Tu przodow-
nikiem był wicestarosta uro-
dzony w naszym mieście, któ-
rego słowa zacytował  publicz-
nie  podczas spotkania w Step-
nicy tamtejszy wójt a brzmia-
ły one następująco - „Starosta  
Kulinicz  jest odmiennego zda-
nia jak prezentujący ten pro-
jekt członkowie nowogardzkiej  
komisji”.  W międzyczasie 
również w radzie powiatu rad-
ni powiatowi wybrani z No-

wogardu nie prowadzili żad-
nych konkretnych rozmów z 
innymi członkami rady na te-
mat zmiany nazwy powiatu ale 
bardzo ochoczo zagłosowali 
za przeprowadzeniem na zle-
cenie starosty sondażu, oczy-
wiście anonimowego, tak by 
nie można było zweryfikować, 
kto w nim brał udział. Sondaż 
uznano za konsultacje spo-
łeczne, oczywiście miał on nie-
wiele z nimi wspólnego, dlate-
go że konsultacje rozpisuje się 
wg określonych norm; między 
innymi zasady powszechności 
czyli tego, iż każdy mieszka-
niec miał prawo wziąć w nich 
udział, czego w tym wypadku 
zabrakło. Mimo tej manipula-
cji sondaż i tak potwierdził  że 
trzecia część ludności powia-
tu (czyli bardzo dużo) nie ak-
ceptuje obecnego stanu rzeczy. 
Cały kilkumiesięczny proces 
realizacji procedury przygoto-
wania zmiany ważnej zwłasz-
cza dla przyszłości społeczno-
ści nowogardzkiej ale całego 
powiatu obnażył też sposób, 
w jaki niestety działa lokal-
na władza prowadząc Nowo-
gard w kierunku małego, pro-
wincjonalnego miasteczka bez 
perspektyw (przede wszyst-
kim dla młodych ludzi z wyż-
szym wykształceniem) ale za 
to z dobrze zakonserwowa-
nym układem partyjno-urzęd-
niczym, dla którego nie będą 
się liczyły wielkie prorozwojo-
we projekty niosące też szanse 
na nowe miejsca pracy a jedy-
nie wymiana płytek chodniko-
wych czy pomalowanie ławek. 
Ale czy tak zbudujemy wielki 
Nowogard z prężnie działającą 
lokalną gospodarką? 

Oczywiście proces ze zmia-
ną nazwy powiatu nie nale-
ży do łatwych, w innych czę-
ściach kraju tego typu zmia-
ny trwają długimi latami. 
Przykłady można by mno-
żyć; zmiana nazwy powiatu 
w Bieruniu na powiat bieruń-
sko-lędziński trwała 3 lata, 10 
lat potrzebował Wałbrzych 
by stać się powiatem grodz-
kim. Nowogard miał szan-
se zrobić to w rok bo przypa-
dek nowogardzki jest wyjąt-
kowy w skali kraju, ponieważ 
ważna reforma funkcjonowa-
nia struktur samorządowych 
wypłynęła nie od jak to zwy-
kle bywa lokalnej władzy lecz 
od widzących szeroko proble-
my swojego miasta mieszkań-
ców. O wszystkim zdecyduje 
oczywiście ministerstwo ad-
ministracji i cyfryzacji jednak 
odwrócenie się lokalnych sa-
morządowców od oczekiwań 
społecznych nieco ograniczyło 
nasze szanse lecz ich całkowi-
cie nie przekreśliło. Nie mniej 
jednak bez względu na decy-
zje władz należy kontynuować 
starania i eliminować prze-
szkody w tym poważnie za-
stanowić się nad udzieleniem 
dalszego mandatu  członkom 
ewidentnie szkodzącej projek-
towi władzy samorządowej. Bo 
to ona jak do tej pory okazała 
się szkodnikiem interesu No-
wogardu w regionie. Z Nowym 
Rokiem zapewniam jednak, że 
Stowarzyszenie Partnerstwo i 
Rozwój w dalszym ciągu, jak 
dotychczas, będzie z determi-
nacją działało na rzecz zmiany 
nazwy powiatu. 

Paweł Słomski
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pani Jadwidze Kaźmierczak
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci Mamy
składają Kierownictwo i Współpracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie

Słowa Ewangelii według 
Świętego Jana  (J 1,1-18) Prolog

Na początku było Słowo, a Sło-
wo było u Boga, i Bogiem było 
Słowo. Ono było na początku u 
Boga. Wszystko przez Nie się sta-
ło, a bez Niego nic się nie stało, co 
się stało. W Nim było życie, a ży-
cie było światłością ludzi, a świa-
tłość w ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła. Pojawił się 
człowiek posłany przez Boga - Jan 
mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o 
światłości, by wszyscy uwierzy-
li przez niego. Nie był on świa-
tłością, lecz /posłanym/, aby za-
świadczyć o światłości. Była świa-
tłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat 
przychodzi. Na świecie było /Sło-
wo/, a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. Przy-
szło do swojej własności, a swoi 
Go nie przyjęli. Wszystkim tym 
jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Boży-
mi, tym, którzy wierzą w imię 
Jego - którzy ani z krwi, ani z żą-
dzy ciała, ani z woli męża, ale z 
Boga się narodzili. A Słowo sta-
ło się ciałem i zamieszkało wśród 
nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzy-
muje od Ojca, pełen łaski i praw-
dy. Jan daje o Nim świadectwo i 
głośno woła w słowach: Ten był, o 
którym powiedziałem: Ten, który 
po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode 
mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy 
otrzymali - łaskę po łasce. Pod-
czas gdy Prawo zostało nadane 
przez Mojżesza, łaska i prawda 
przyszły przez Jezusa Chrystusa. 
Boga nikt nigdy nie widział, Ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w 
łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Bez Niego nic się nie stało
Nie udał się na spoczynek tak 

jak wszyscy, zmęczeni po tru-
dach kolejnego dnia, bogatego w 
różne wydarzenia. Jeden wielki 
ciąg spotkań z różnymi ludźmi, 

a wśród nich znakomita więk-
szość potrzebujących pomocy: 
chorych, opętanych, głodnych, 
zagubionych, nie mogących do-
strzec sensu w czymkolwiek. Do 
tego trzeba dołożyć wszystkie 
te kilometry w upale. Skąd On 
czerpie tę siłę? Ma jeszcze ochotę 
by wejść na górę. Pewnie znowu 
spędzi tam całą noc. Nad ranem 
wróci uśmiechnięty, gotowy do 
dalszej drogi, do kolejnych spo-
tkań, do niesienia ludziom na-
dziei, o której mówią Jego słowa, 
dobre słowa.

Kiedyś przyszedł do nas po ta-
kiej samotnej nocy. Właściwie to 
nie było to tak dawno. Tak wiele 
się dzieje, że człowiekowi wyda-
je się, że minęło nie wiadomo ile 
czasu. Wtedy właśnie dowiedzie-
liśmy się o tym, że nas wybrał. 
Nie mieliśmy pojęcia na czym 
to „wybraństwo” będzie polega-
ło. Ale była to szczególna chwila. 
Czuliśmy wtedy coś niesamowi-
tego. Zresztą nie tylko wtedy. 

Każdy gest, każde słowo, każ-
de spojrzenie miało w sobie coś 
innego. Nie obcego czy niezro-
zumiałego. Wszystko to było 
bardzo bliskie, przyjazne, ko-
chające, dające odczuć całkowi-
tą akceptację. Ale jednocześnie 
w tym wszystkim było coś, co 
uświadamiało człowiekowi, że 
choćby nie wiem jak się starał, to 
i tak nie będzie w stanie wszyst-
kiego ogarnąć, w pełni pojąć czy 
zrozumieć. A przy tym nie było 
cienia wątpliwości, że wszystko 
to, co On czynił, było specjalnie 
dla mnie. Wszystko. Tu nie mo-
gło być miejsca na jakieś przy-
padkowe działania, wypełniają-
ce czas pomiędzy tymi wyjątko-
wymi. One wszystkie były wyjąt-
kowe.

Będąc przy Nim każdy czuł się 
przede wszystkim bezpiecznie. 
W tych spotkaniach potrafił, jak 
nikt inny, przyjmować człowieka 
z całą jego historią. Nawet to po-
czucie bycia w pełni poznanym, 
nie rodziło niepokoju, że On 
wszystko wie. To raczej otwie-
rało na Niego i człowiek czuł się 
dobrze, właśnie dlatego, że On 
wie. Nigdy nie potępiał człowie-
ka. Sprawiał wrażenie, że chyba 
lepiej rozumie co się w człowie-

ku dzieje, niż sam zainteresowa-
ny. Nie. To nie było wrażenie. 
Tak rzeczywiście było. Pełna ak-
ceptacja, całkowite przyjęcie, bez 
żadnego ale. Znał każdego. Chy-
ba właśnie dlatego tak to wyglą-
dało.

Czasem można było dostrzec 
w Jego wzroku coś wyjątkowe-
go, jakieś zmaganie, którego w 
żaden sposób nie można było 
ogarnąć. Tak jakby człowiek był 
świadkiem starcia się mocy, któ-
rych potęga była tak wielka, że 
zupełnie przekraczała możli-
wość pojęcia tego, co się dzie-
je i natychmiast kazała usuwać 
się na bok, żeby przypadkiem 
coś złego się nie stało. Patrząc 
na Niego w tych konfrontacjach 
czuło się wręcz namacalnie, że 
nie ma powodów do jakichkol-
wiek obaw. On sobie na pewno 
poradzi. Był jak potężna skała 
o którą rozbija się wszelka fala, 
bez znaczenia jak byłaby wiel-
ka. Niewyobrażalna moc w po-
łączeniu z ogromną delikatno-
ścią i wrażliwością. Potęga, która 
nie potrzebuje udowadniać swo-
jej wielkości. Zresztą kto by po-
trafił ją pojąć.

Wszystko to czynił z całko-
witą świadomością, On zawsze 
wiedział co robi. Nigdy się nie 
wahał. Cały czas był pewien 
tego, co ma powiedzieć, gdzie 
się udać, co zrobić. Nie pamię-
tam żeby ktokolwiek zauważył w 
Jego wzroku choćby najmniejsze 
zaskoczenie. Odbierał rzeczywi-
stość zupełnie inaczej, pełniej, w 
całości, jakby będąc w niej umiał 
jednocześnie być ponad nią. To 
tak, jakby rzeczywistość należała 
do Niego a nie On do niej.

Jezus Chrystus. Tajemnica. 
Wiadomo z góry, że nie można 
jej do końca poznać. Ale bardzo 
myli się ten, kto przez tę niemoż-
ność daje się skutecznie zniechę-
cić i w ogóle tego nie próbuje. 
Słowo stało się ciałem odsłania-
jąc nam nieco swojej tajemnicy. 
Wszyscy ci, którzy Je przyjęli, 
otrzymali moc, by stać się Jego 
dziećmi. 

Bez Niego nic się nie stało, co 
się stało. Bez Niego ja również 
bym nie istniał.

Ks. Grzegorz Podlaski

Józefa Tomicka, lat 75, zmarła 31.12.2013 r., pogrzeb odbę-
dzie się 04.01.2014r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

Wizyty duszpasterskie  
w poszczególnych Parafiach

Gdzie i kiedy po kolędzie? 
Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich na najbliższe 

dni w poszczególnych Parafiach w Nowogardzie. 
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
Kolędy będą prowadzone od poniedziałku do piątku, od godz. 

16:00, a w soboty od godz.14:00 i będą się kończyły ok. godz. 
21:00.

Piątek – 03.01.2014r – ul. Światowida –  od godz. 19:00 (w 
związku z tym, że jest to pierwszy piątek miesiąca)

Sobota -  04.01.2014r – ul. Żeromskiego od nr 1 – 17 i od nr 
20 do końca – od godz. 14:00

Dalszy plan wizyt duszpasterskich na kolejne dni, parafia ogło-
si podczas Mszy świętych w najbliższą niedzielę (05.01.2014r)

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie
Wizyty duszpasterskie  w parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej, 

w tym roku rozpoczną się od  dnia 06 stycznia, od ul. Leśnej. 
Kolędy będą prowadzone od poniedziałku do piątku, od godz. 
16:00 w  Nowogardzie, a w soboty od godz. 10:00 na wioskach. 
Dalszy plan wizyt duszpasterskich na kolejne dni, parafia ogłosi 
podczas Mszy świętych w najbliższą niedzielę (05.01.2014r)

Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 
Kolęda w parafii pw. WNMP rozpoczyna się od poniedziałku 

do piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 14:00.
Wizyta duszpasterska ks. Proboszcza Grzegorza Legutko                                                                                                 

03.01 - godz.16.00 ul. Kowalska 2 i Lutyków
04.01 - godz. 14.00 ul. Warszawska 1, 7 i 13
07.01 – godz.16.00  ul. Kowalska 1a, ul. Warszawska 14 (25-64)                                                                                                                                   
08.01 – godz.16.00  ul. Warszawska11 (71-100), i 14 (1-24)                                                                                                                               
09.01 – godz.16.00  ul. Warszawska 11 (1-70) 
Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Kamińskiego
03.01 - godz.16.00 Plac Wolności 6 (9-48)
04.01 - godz.14.00 ul. 5 Marca 1, 2, 7-11
07.01 – godz. 16.00 ul. Sądowa5,4,3                                                                                                                               
08.01 – godz.16.00  ul. Dąbrowszczaków                                                                                                                               
09.01 – godz.16.00  ul. 700 lecia 4
Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Gańskiego
03.01 - godz.16.00 ul. Traugutta i Okulickiego                                                                                 
4.01 - godz.14.00 ul. Piłsudskiego, Monte Cassino 
07.01 – godz. 16.00  ul. Głowackiego, Racławicka, Rataja, Ko-

synierów                                                                                                                                
08.01 – godz.16.00   ul. Roosevelta (lewa strona)                                                                                                                             
09.01 – godz.16.00   ul. Roosevelta (prawa strona)
Wizyta duszpasterska  ks. Robert
03.01 - godz.16.00 ul. Zielona 8 i 9
04.01 - godz.14.00 ul. Zielona 2-7 i Osiedlowa 4(11-20)                                                                   
07.01 – godz.16.00 ul. Osiedlowa1,2,3,4 (1-10)                                                                                                                                  
08.01 – godz.16.00  ul. Czarnieckiego 1                                                                                                                                
09.01 – godz.16.00  ul. Luboszan13, Czrnieckiego3 i 4

Opr. MR
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Odeszłaś cicho i bez pożegnania,
jak Ktoś, Kto nie chce swym odejściem smucić,

jak Ktoś, Kto wierzy w chwili rozstania,
że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić.

śp. Krystyna Putiatyńska
Rodzinie i wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze Zmarłej 

składamy serdeczne podziękowania

pogrążona w głębokim smutku Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 grudnia 2013 roku odeszła 
nasza ukochana Żona, najlepsza Mama, wspaniała Babcia i Prababcia

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 2 stycznia 2014 roku na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie

Wszystkim, którzy 
wzięli udział 

w uroczystościach 
pogrzebowych 

śp. Mariana  
Dąbrowskiego 

za obecność i wspólną modlitwę 
w czasie ostatniego pożegnania. 

Serdeczne podziękowania 
składa rodzina

Księdzu proboszczowi 
Tomaszowi Perzowi 

z parafii pw. Chrystusa Króla w Sikorkach 
serdeczne podziękowania 
za odprawienie mszy św., 
wygłoszone Słowo Boże 

i wspólną modlitwę za duszę 

śp. Mariana  
Dąbrowskiego 

składa 
pogrążona w smutku rodzina

11. „Veles” – Części Zamienne i 
Akcesoria Samochodowe,  Zoran 
Balov, Nowogard, ul 5 Marca – 
działalność jednoosobowa

13. Sklep zabawkowy „Natusia”, 
Małgorzata Kułyniak, Nowogard, 
ul. 700 Lecia – działalność jed-
noosobowa 

14. PPH  REMBUD,  Mieczy-
sław Wichurski, Nowogard, ul. 
Wartcka 1 – 4 osoby zatrudnio-
ne 

15. „Edba” PPHU – sprzedaż 
opału, Edward Gwiazdowski, 
Nowogard, ul. Nadtorowa 12 – 2 
zatrudnionych

16. Pro Fur  Farm Equipment, 
Robert Mieleńczuk, Nowogard, 
ul. Nadtorowa 12 – 150 osób za-
trudnionych

17. Pracownia Złotnicza, Wal-
demar Geblewicz, Nowogard, ul. 
Rzeszowskiego 2 – 2 osoby za-
trudnione i praktykant 

18. „Armatura”  S.C., Biuro 
Handlowe, E. Rzechuła i A. Sam-
borski, Nowogard, ul.3 Maja 28c 
– 2 osoby  zatrudnione

19. MarPol Okna, Marek Sztu-
ro i Janusz Rojek, Nowogard, ul. 
Sienkiewicza 7 – 7 osób zatrud-
nionych 

20. Zakład Szewski, Stefan 
Skrobisz, Nowogard, ul. Dwor-
cowa 4 – działalność jednooso-
bowa 

21. „Tyna”,  Studio Fryzjerskie, 
Justyna Kozłowska,  Nowogard, 
ul. Boh. Warszawy 103A – 4 oso-
by zatrudnione i 10 praktykan-
tów 

22. NOWO-GLAS Sp.J. Firma 
Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gowa, Nikodem Stasik, Edward 
Stasik, Łukasz Żminda, Nowo-

gard, ul. Nadtorowa 12 – 16 osób 
zatrudnionych 

23. DEMA SERWIS – Arka-
diusz Stelmaszak i wspólnicy, ul. 
Sienkiewicza 7a, Nowogard – 7 
osób zatrudnionych 

24. „Kominki”, Michał Soło-
wiej, Nowogard, ul. Boh. Warsza-
wy 103A – 2 osoby zatrudnione 

25. Sklep z artykułami szkol-
nymi „KLEKS”, Małgorzata Ołu-
biec, Nowogard, ul. Żeromskiego 
– 1 osoba zatrudniona

26. Studio ART - STRIT - Ewa 
Paś, Nowogard, ul.  Boh. Warsza-
wy – 1 osoba zatrudniona

27. Sklep ortopedyczny, Jakub 
Klonek, Nowogard, ul. Kościusz-
ki – 1 osoba zatrudniona

28. Sklep meblowy „Terminex”, 
M. Szymanik i M. Wasyluk, No-
wogard, ul. 15 Lutego – 4 osoby 
zatrudnione

29. Sklep „Zielarsko-Medycz-
ny”, Iwona Czarnecka, ul. Gen. 
Józefa Bema – działalność jed-
noosobowa  

30. PPUH „GRZEŚ” – me-
ble na wymiar, sprzęt AGD, Da-
riusz Story, ul. Radosława i ul. 
Boh. Warszawy 103 c – 8 osób 
zatrudnionych

31. PPUH, H.B.J.  „Fasa-
da”,  Henryk  Józefowicz,  Redło 
24a – 1 osoba zatrudniona

32. CUK Ubezpieczenia, Pau-
lina Bielaszewska -Żubkowska , 
Nowogard, ul. Warszawska 14 c – 
działalność jednoosobowa 

33. Auto Naprawa, Witold 
Dęga,  Nowogard, ul. Boh. War-
szawy 16 – 3 pracowników za-
trudnionych

34. Salon „Paris”, Anna Wojsz-
nis, Nowogard, ul. Armii Krajo-

wej 40 – działalność  jednooso-
bowa 

35 . Gospodarstwo Ogrodni-
cze, Aleksander Wawrzyniak, 
Nowogard, ul. Kościuszki 16 A – 
2 osoby zatrudnione na stałe i 4 
na umowę-zlecenie

36.  „AUMIX I”, Wiesław Ma-
łek, Nowogard, ul. Kościuszki 
36a – 1 osoba zatrudniona 

37.   Firma Handlowa „ Agat-
ka”, Stanisław Duda, Nowogard, 
ul. Piłsudskiego – 6 osób zatrud-
nionych 

38. Szkółka „Cedr” – drzewa i 
krzewy ozdobne,  Henryk Barcz, 
Olchowo – 2 osoby zatrudnione

39. „Małe zoo” – sklep z akce-
soriami dla zwierząt, Joanna Sob-
czyk, Nowogard, ul. 700 Lecia –  
działalność jednoosobowa 

40. Plus GSM, autoryzowany 
punkt sprzedaży, Bogumiła Li-
siewicz, ul. Kościuszki 35 A – za-
trudnione 3 osoby.

41. Nowogardzkie Centrum 
Stolarstwa, Adam Podolan, No-
wogard, ul. Górna 4 – zatrudnio-
nych 10 osób

42. Betmix, Stanisław Węcła-
wik, Robert Gwóźdź, Jan Jaskól-
ski i Joanna Jaskólska, Nowogard, 
ul. Górna 4 – zatrudnionych 51 
osób (Nowogard – 29, Trzebia-
tów – 22)

Razem zatrudnionych w tych 
firmach było 315 osób. Jeśli do 
tego dołożymy prezentacje z roku 
2012, gdzie 19 firm zatrudniało 
224 osoby, to razem dotychczas 
zaprezentowaliśmy 61 biznesów   
nowogardzkich przedsiębiorców, 
zatrudniających, oprócz siebie, 
539 osób. 

Opr. Jarek Bzowy 

czas podsumowań w dziale „Nasi przedsiębiorcy” 

Fundament nowogardzkiego rynku pracy
Rok 2013, szczególnie jego pierwsza połowa, nie był łatwym dla nowogardzkich firm. Upływał on pod znakiem utrzymującego się spowolnienia gospodarczego, 
a także braku zrozumienia władz lokalnych, wyrażającego się chociażby w polityce podatkowej nowogardzkiego ratusza. Mimo to, dzięki samozaparciu przedsię-
biorców, ich działalność utrzymywała się generalnie na niezmienionym poziomie, co napawa optymizmem i nadzieją na kolejne lata. W naszej rubryce kontynu-
owaliśmy przedstawianie kolejnych osób, od których zaradności i pracowitości zależy szczególnie i stan lokalnej gospodarki, i finansów, a zwłaszcza rynku pra-
cy. Oto lista prezentowanych w minionym 2013 roku na łamach DN, w rubryce „Nasi Przedsiębiorcy”, firm i liczby osób w nich zatrudnionych (bez właścicieli).

1. Sklep Sportowy M. Kubicka, 
Nowogard, ul. Wojska Polskiego 
80 – działalność jednoosobowa  

2. FHU.  Sklep spożywczo-
-monopolowy „ELA”, R.  Hor-
niak,  Nowogard, ul. Bohaterów 
Warszawy 102 – 2 osoby zatrud-
nione 

3. Sklep „Dezar” (przemysł i 
energetyka, metalowe artykuły), 
Daniela Łokaj, Nowogard, ul. 15 
Lutego 10 – 3 osoby zatrudnione 

4. Wulkanizacja i sprzedaż 
ogumienia, Jan Skrzypczyk, No-
wogard, ul. 3 Maja – 1 osoba za-
trudniona 

5. Salon Sukien Ślub-
nych  „Maya”, Joanna Duszyń-
ski, Nowogard, ul. Warszawska 
14/72b – 1 osoba zatrudniona 

6.  Biały Punkt  GSM (telefo-
ny komórkowe), K.B. Olszewska, 
Nowogard, ul. Bankowa 3e – 2 
osoby zatrudnione

7. Zakład Ogólnobudowlany, 
Roman Pabisiak, Nowogard, ul. 
Górna 7 – 8 osób zatrudnionych 

8.   Szkoła Języków Obcych 
„GERMANIC”, Krystyna Dwor-
nik, Nowogard, ul. Wojska Pol-
skiego 3 – działalność jedno-
osobowa  

9. Salon rowerowy „Bicykl”, 
Jan Zugaj, Nowogard, ul Młynar-
ska –  12 zatrudnionych osób

10. Sklep „Anusia”, Janusz Biał-
czak, Nowogard, ul. 3 Maja 44 f - 

11. Hotel/Restauracja „Przy-
stań”, Nowogard, ul. Zielona 1 – 
12 zatrudnionych osób
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Święta spędził na izbie przyjęć 

Zrobili RTG dopiero przy trzeciej wizycie
Nie tak wyobrażał sobie święta Bożego Narodzenia 42-letni mieszkaniec Nowogardu. Zamiast w domu, większość czasu spędził na izbie 
przyjęć nowogardzkiego szpitala. Nie byłoby może w tym nic intrygującego, gdyby nie fakt, że pacjent trzy razy zgłaszał się na izbę z 
tymi samymi dolegliwościami. 

W dniu wigilii pan Wojtek 
obudził się ze spuchniętą sto-
pą. Dzień wcześniej mężczy-
zna źle nastąpił na nogę, scho-
dząc po schodach. Lekarz ro-
dzinny wypisał choremu skie-
rowanie do nowogardzkiego 
szpitala, by kończynę obejrzał 
specjalista. Mężczyzna wraz z 
żoną natychmiast udał się więc 
na izbę przyjęć, przy ul. Woj-
ska Polskiego. 

Tam przyjął go lekarz (wielo-
letni chirurg nowogardzkiego 
szpitala). Po krótkich „oględzi-
nach” spuchniętej stopy zalecił 
zabezpieczenie miejsca banda-
żem elastycznym oraz chodze-
nie o kulach. Poradził też, aby 
brać w domu leki przeciwbó-
lowe typu Ibuprom lub Apap. 
Była godzina 14.00. 

Niestety ból nie ustępował. 
Pan Wojtek wraz z żoną wra-
ca na izbę przyjęć. Jest godzina 
2 w nocy.  Pielęgniarka dzwo-
ni po lekarza. Dyżur nadal peł-
ni ten sam lekarz. Tym razem 
jednak do pacjenta nie scho-
dzi. Wydaje przez telefon pie-
lęgniarce zalecenie medyczne. 
Zgodnie z nimi panu Wojtko-
wi robiony jest zastrzyk z keta-
nolu. Gdy po jakimś czasie ból 
nie ustępuje wstrzykiwany jest 
ostrzejszy medykament. Za-
czyna mniej boleć. Ok. godz. 
4.30 rano mężczyzna opusz-
cza więc izbę przyjęć. Otrzy-
muje też receptę na wykupie-
nie silniejszych środków prze-
ciwbólowych. Niestety, gdy za-
strzyk „puszcza”  ból powra-
ca ze zdwojoną siłą. Pan Woj-
tek znów wraca na izbę przy-
jęć. Jest pierwszy dzień świąt, 
około południa. Tym razem 
pacjentem zajmuje się już in-
nych chirurg. Lekarz bada sto-
pę mężczyzny.  Zleca wykona-
nie zdjęcia RTG. Po kilku mi-
nutach są wyniki. Chirurg  in-
terpretując to co widzi na ob-
razie rentgenowskim, stwier-
dza „złamanie szczytu kostki”. 
Wypisuje receptę na kilka le-
ków, które mają uśmierzyć ból. 
Zaleca też szybką wizytę u or-
topedy. Pan Wojtek nie czeka. 
W piątek, tuż po świętach, od-
wiedza poradnię przy szpitalu 
specjalistycznym w Gryficach. 
Tam, co prawda ortopeda oce-
nia uszkodzenie nogi łagodniej 
niż lekarz w Nowogardzie, ale 

potwierdza, że mężczyzna ura-
zu kostki jednak doznał. Noga 
została usztywniona. Mężczy-
zna do pełnej sprawności wró-
ci być może dopiero za mie-
siąc. 

Słowo przeciwko słowu 
I na tym można byłoby tę hi-

storię zakończyć. Zastanawia-
jące jest jednak, dlaczego pa-
cjentowi dopiero podczas trze-
ciej wizyty na izbie przyjęć wy-
konano badanie RTG? Pełnią-
cy tego dnia dyżur lekarz  nie 

ma sobie nic do zarzucenia. 
Uważa, że pacjent nie powie-
dział mu wszystkiego w trak-
cie wywiadu. Dlatego też nie 
miał podstaw, aby narażać or-
ganizm mężczyzny na niepo-
trzebne promieniowanie rent-
genowskie. 

- Spuchnięta noga nie jest 
przypadkiem dla chirurga, tym 
bardziej, gdy pacjent zaprzecza 
jakoby doznał wcześniej jakie-
goś urazu kończyny. Pytałem 
tego pana kilka razy, czy może 
się uderzył w nogę i teraz tego 

nie pamięta. Ten jednak cały 
czas twierdził, że taka sytuacja 
nie miała miejsca. 

Więc adnotację o braku przy-
czyny urazowej dokonałem 
w karcie informacyjnej, którą 
otrzymał pacjent! Proszę pa-
miętać, że promienie rentge-
nowskie nie są obojętne dla or-
ganizmu. Po co więc miałem 
narażać zdrowie tego człowie-
ka. Nadmieniam, że pan zgło-
sił się ze skierowaniem od leka-
rza rodzinnego z rozpoznaniem 
uraz stawu skokowego. Skiero-

wanie wystawił lekarz bez obec-
ności chorego na usilną prośbę 
żony – tłumaczył w rozmowie 
z DN lekarz. 

Nieco inny obraz sytuacji 
przedstawia jednak pacjent. 
Utrzymuje, że przekazał chi-
rurgowi informację, sugerując 
o możliwości doznania urazu. 
- Mówiłem, że dzień wcześniej, 
schodząc po schodach, niefor-
tunnie ułożyła mi się stopa, wy-
ginając się do środka. Dopiero 
jednak na drugi dzień odczu-
wałem skutki tego zdarzenia – 
twierdzi mężczyzna.

Udzielający mu pomocy, chi-
rurg stoi jednak przy swojej 
wersji - taka informacja nie pa-
dła w czasie rozmowy z pacjen-
tem – mówi stanowczo lekarz. 

Mamy więc do czynienia z 
sytuacją, gdy słowo staje prze-
ciwko słowu. 

Powinien zejść...
Pozostało jeszcze wyjaśnić, 

dlaczego lekarz nie zszedł do 
pacjenta, gdy ten drugi raz 
przyjechał do szpitala?  I tu 
chirurg również nie ma sobie 
nic do zarzucenia. 

- Nie oszukujmy się. Ból, na-
wet zęba, niekiedy nie ustępuje 
po jednej czy dwóch tabletkach. 
Nawet gdybym zszedł nie zale-
ciłbym nic innego, niż podanie 
silniejszych środków przeciwbó-
lowych, po których zresztą noga 
przestała boleć. Podkreślam raz 
jeszcze, że taką decyzję podją-
łem wierząc pacjentowi, że ten 
nie doznał wcześniej żadnego 
urazu - dodaje lekarz. 

Niezależnie od tego, jaką de-
cyzję podjął chirurg są pewne 
standardy - każdego pacjen-
ta trafiającego na izbę przy-
jęć powinien zbadać lekarz. I 
to bez względu na to, ile razy 
dany pacjent wraca. Warto 
więc, aby w przyszłości prze-
strzegać tych zasad. W innym 
przypadku takich historii, jak 
powyższa, możemy mieć wię-
cej. A szkoda, bo jedna, nie 
do końca przemyślana decy-
zja, może przekreślić wszyst-
kie dotychczasowe dokonania. 
Tak jak w przypadku lekarza, 
który wśród pacjentów cieszy 
się raczej dobrą opinią. I niech 
tak zostanie. Dla dobra nas 
wszystkich. 

Marcin Simiński 
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Z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy” - „FINANS BUD” Finanse i Budownictwo, Piotr Wróblewski

Radzę sobie całkiem dobrze!
Gdyby znajomość „kasjera” mierzona była rozpoznawalnością  jego profesji i klientów, którzy przychodzą do punktu opłat uiszczać swoje rachun-
ki, to Piotr Wróblewski byłby pewnym kandydatem do piastowania ważnej funkcji w tym mieście. Każdy kto w życiu opłacał rachunki wie, że 
oprócz terminowo wysyłanych płatności, które realizowane są od wpłaty w ciągu 2 godzin, a nie 48, jak w bankach czy na poczcie, może również li-
czyć na poradę i kompetentną pomoc w „okienku” punktu. Oto pierwsza publikacja w tegorocznej odsłonie  nowogardzkich przedsiębiorców, któ-
rą  zainauguruje  pan  Piotr Wróblewski, właściciel  punktu  przyjmowania opłat „FINASBUD” działająca w  Nowogardzie od 2005 r.

Dziennik Nowogardzki: 
Płacenie rachunków nie na-
leży do miłych obowiąz-
ków szczególnie, że opłaty 
za wszelkie media z roku na 
rok rosną, a w naszych kiesze-
niach pieniędzy coraz mniej. 
Jak pan radzi sobie by mała 
firma, którą pan prowadzi, 
przetrwała  w tym niecieka-
wym czasie? 

Piotr Wróblewski: Odpo-
wiedź jest bardzo prosta, a za-
razem bardzo konkretna. W 
mojej branży trzeba być przede 
wszystkim uczciwym i termino-
wym.  Jak również nie stwarzać 
pozoru zaufania, ale  po prostu 
zaufania i wiary być godnym. 
To jest podstawą w tej działal-
ności, którą trzeba wypracowy-
wać  nie tylko przez chwilę. Tu-
taj nie może być miejsca na błę-
dy, gdyż w grę wchodzi  bezpie-
czeństwo powierzonych  nam  
pieniędzy, które następnie moja 
firma przelewa bankom czy do-
stawcom np. energii, gazu itp. 

Panie Piotrze, pana zda-
niem, od czego się zaczyna 
tworzenie własnej działalno-
ści?

Może to zabrzmi niedorzecz-
nie, ale od utraty pracy – przy-
najmniej w moim przypadku. 
Otóż w 2005 roku straciłem za-
trudnienie. Dlatego postanowi-
łem  nie użalać  się nad sobą, 
a właśnie działać. Toteż wsze-
dłem na początku poprzez cie-
kawość w działalność finanso-
wą, która polegała na pośredni-
czeniu w udzielaniu kredytów. 
To mnie bardzo zainteresowało 
i dawało jakąś nadzieję, że będę 
czynny dalej zawodowo. 

Ale początki chyba nie były 
łatwe? 

To prawda. Jak wiemy ze 
względu na przeszłość takich 
firm, pod względem uczciwości 
bywało w tym środowisku róż-
nie. Dlatego ze swojej strony po-
stawiłem sobie za cel, że będę od 
razu uczciwie pracował, choćby 
trwało to kilka lat. Ale chcę też 
dodać, że w „rozkręcaniu” dzia-
łalności pomogło mi to, że je-
stem Nowogardzianinem. Mam 
tutaj wielu znajomych. W mo-
jej ocenie ma to wielkie znacze-
nie, szczególnie w tej branży, 
która opiera się głównie na za-
ufaniu, najpierw do człowieka, 
a później do jego firmy. 

Łatwy to kawałek chleba? 
Powiem panu, że ciężko jest 

utrzymywać się tylko z tego jed-
nego rodzaju działalności. Dla-
tego staram się, co rusz zmie-
niać działalność i dostosowy-
wać ją do aktualnego zapo-
trzebowania na rynku.  A po-
twierdzeniem tego jest np. to, że 
„zszedłem” z pośrednictwa kre-
dytowego, a bardziej skupiłem 
się na realizacji opłat i ubezpie-
czeń. Niewątpliwie teraz staram 
się, by klienci w moim punkcie 
przede wszystkim robili opłaty, 
by ich zachęcić, co jakiś czas or-
ganizuję jakieś promocje, które 
polegają na przyznawaniu ga-
dżetów, rabatów na ubezpiecze-
nia w postaci 5% czy też 13-tej 
opłaty za rachunek, która jest 
gratis. Wiem, że te działania 
cieszą się sporym zainteresowa-
niem wśród moich klientów.  

Aby prowadzić taką działal-
ność, należy spełniać jakieś 
szczególne warunki?

To nic trudnego. Trzeba je-
dynie zarejestrować firmę w 
Krajowym Nadzorze Finan-
sowym. Następną sprawą jest 
ubezpieczenie firmy, co gwa-
rantuje ubezpieczenie wszyst-
kich opłat klienta oraz oczywi-
ście zaświadczenie o niekaral-
ności. Do tego dodałbym jesz-
cze uczestnictwo w dokształce-
niach i szkoleniach organizo-
wanych przez np. niektóre ban-
ki lub agencje finansowe. 

Warunki rzeczywiście są 
bardzo sprecyzowane.  Po-
mówmy teraz o usługach, ja-
kie Finasbud udziela? 

Zdecydowanie najwięcej re-
alizuję opłat związanych  za 
gaz, prąd, raty czy telefon. Nie-
mniej również realizuję opła-
ty za mieszkanie. Ale do wy-
mienionych opłat mogę jeszcze 
wymienić: ubezpieczenia auta, 
domu, firmy, które ubezpie-
cza Firma HDI, z którą mamy 
umowę.

Czy to wszystko? 
Nie. Gdyż niebawem wcho-

dzę w nową działalność i wpro-
wadzam nowy produkt, a mia-
nowicie  internetową giełdę sa-
mochodów osobowych, na któ-
rej klient będzie mógł sprzedać 
i kupić auto.  Będzie to jedyny 
taki punkt w Nowogardzie, w 
którym będzie można zamie-
ścić ogłoszenie w sprawie kupna 
lub sprzedaży samochodu. Ru-
szamy już od tego poniedziałku. 
Dlatego zapraszamy już wszyst-
kich tych, którzy chcą sprzedać 
lub kupić swój samochód, któ-

ry wcześniej zostanie sfotogra-
fowany i zdjęcie  przekazane do 
Internetu. Cena takiego ogło-
szenia będzie uzależniona od 
ilości pokazanych zdjęć samo-
chodu.    

Punkty opłacania rachun-
ków wciąż cieszą się popular-
nością. Wygrywają ceną, bo 
przelew można wysłać dużo 
taniej niż w banku, czy na po-
czcie. Mimo rozwoju banko-
wości internetowej i tej agen-
cyjnej zdarza się, że te wpła-
cone pieniądze nie trafiają na 
konta np. gazowni czy elek-
trowni? 

To jest niestety przykry prze-
jaw w tej działalności. Dlate-
go takim, najbardziej sensową 
radą będzie zwyczajna rozwaga 
i sprawdzanie takiego punktu 
czy jest ubezpieczony przez fir-
mę ubezpieczeniową, jak rów-
nież uzyskanie opinii wśród lu-
dzi na temat prowadzonej ak-
tywności. Ale by jeszcze bar-

dziej uczulić klienta, zasugeru-
ję zasadę „zaufaj i pilnuj”, co 
oznacza, że w mojej działal-
ności pilnują mnie sami klien-
ci. Dlatego przy takiej  „lustra-
cji” klientów, nie ma prawa się 
stać nic złego.  Chcę też powie-
dzieć, że ten rodzaj działalno-
ści sam się zweryfikował i po-
likwidował nieuczciwe punkty 
opłat, które miały miano „pseu-
do punktów”. 

Kim są pańscy klienci?
Powiem panu, że przychodzą 

opłacać swoje rachunki w za-
sadzie wszyscy. Co oznacza, że 

zaglądają tu emerycie, renci-
ści, osoby pracujące czy nawet 
młodzież, która czasami wyrę-
cza swoich rodziców w robieniu 
opłat. Co do ilości, to ta liczba 
jest różna, ale waha się na po-
ziomie od 50 do 100 dziennie. 
Apogeum jest w dniach, kie-
dy trzeba zapłacić rachunki za 
prąd, gaz czy telewizję kablową, 
czyli opłaty terminowe - obo-
wiązkowe.  

Czy zatrudnia pan pracow-
ników,  czy prowadzi pan 
swoją działalność jednooso-
bowo?

Sam prowadzę firmę,  ale po-
maga mi i wspiera w tej dzia-
łalności moja nieoceniona mał-
żonka Beata, na którą mogę li-
czyć w każdej chwili i sytuacji.  
Dlatego bardzo serdecznie dzię-
kuję jej za to. 

Perspektywy dla tego typu 
działalności nie są pewnie 
łatwe, bo konkurencja jest 
duża? 

Nie jest lekko i powiem panu, 
że jest to bardzo ciężki, odpo-
wiedzialny „kawałek chleba”, 
ponieważ od samego początku 
do samego końca trzeba umie-
jętnie kierować i realizować 
swoje cele pamiętając o odpo-
wiedzialności związanej z pie-
niędzmi. 

Kończąc, jak zachęciłby 
pan klientów, aby nadal od-
wiedzali pana punkt? 

 Kultura, uczciwość oraz miłe 
podejście do klienta to podsta-
wa. Pozostaje jeszcze nasze po-
wiedzenie, że „naszą misją jest 
twój uśmiech” i czasami wspie-
ranie  potrzebujących, do któ-
rych należy Natalia  Kielar, 
którą wspieramy i zbieramy 
dla niej do puszki wystawionej 
w okienku dobrowolnych dat-
ków wśród naszych klientów. Ta 
dziewczynka jest bardzo uzdol-
niona. Dlatego bardzo zależy 
nam, by ją wspierać . Z okazji 
rozpoczynającego się  Nowe-
go Roku najserdeczniejsze ży-
czenia szczęścia, zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności. Życzy-
my również, by 2014 rok był ro-
kiem, optymizmu oraz realiza-
cji marzeń tych zawodowych i 
osobistych. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Zadowolenie naszych Klientów jest priorytetem 

Nasze działania muszą być przejrzyste i uczciwe w działalności 
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Kto chce zniszczyć NALP?

Urząd każe im płacić za salę
Od 2008 roku rozgrywki Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej na dobre wkomponowały się w zimowy okres. Wszystko to za 
sprawą kilkuset sportowców-amatorów, rywalizujących o mistrzostwo w hali ZSO w Nowogardzie. Wygląda na to, że społeczna inicja-
tywa, zrzeszająca piłkarzy, jest komuś nie na rękę. Urząd Miejski w Nowogardzie przysłał organizatorom pismo, z którego wynika, że są 
zobowiązani płacić... za wynajem sali. Co to oznacza dla NALP-u? Najprawdopodobniej nieuchronny koniec.

Nowogardzka Amatorska 
Liga Piłkarska rozgrywana jest 
w hali sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. 
Boh. Warszawy 78 w Nowogar-
dzie już od 6 lat. Udział w niej 
może wziąć każdy, zarówno 
piłkarze zrzeszeni w klubach, 
jak i zawodnicy, którzy na co 
dzień nie reprezentują żad-
nych zespołów. Od lat młodzi i 
dorośli mieszkańcy gminy No-
wogard co tydzień w niedzielę 
spotykają się, aby rywalizować 
w grupie. W niektórych sezo-
nach występowało nawet nie-
spełna 200 sportowców-ama-
torów! Ich zmaganiom nie-
mal zawsze przygląda się licz-
na grupa kibiców, oblegają-
cych balkon hali ZSO. Od lat 
organizatorzy nie musieli pła-
cić za halę, w zamian za wpi-
sowe, które uiszczały wszystkie 
drużyny, opłacali: sprzątanie 
hali, profesjonalnych sędziów, 
obsługę zawodów, pucha-
ry i w każdym sezonie zakup 
sprzętu sportowego dla szko-
ły. Wszystko uległo zmianie w 
tym roku... NALP borykał się 
z problemami. Trudno było w 
terminie wystartować z roz-
grywkami. Ostatecznie zgłosi-
ło się 10 zespołów. Po miesiącu 
jeden z nich został zdyskwa-
lifikowany za brak opłaty za 
udział, która jest jedynym mo-
torem napędowym ligi. Wpiso-
we wynosiło 500 zł. Zaplano-
wano 9 kolejek i jeden tydzień 
meczów pucharowych, czy-
li w sumie 10 tygodni rozgry-
wek. Pieniądze z wpisowego i 
tak nie pozwalają na opłace-
nie wszystkich wymienionych 
wyżej potrzeb (koszta prezen-
tujemy w ramce przy artyku-
le), jednak pismo, które na-
desłała do organizatora nowa 
kierownik Wydziału RLFKiS, 
Agnieszka Wróblewska, spra-
wia, że dokończenie tegorocz-
nej edycji stoi pod bardzo du-
żym znakiem zapytania. Do-
kument, który jest zaprezento-
wany na zdjęciu przy artykule, 
jest odpowiedzią na wniosek 
organizacji pozarządowej, jaką 
są Wiejskie Kluby Sportowe, 
których prezesem jest Andrzej 
Kania. Oto fragment treści już 
drugiego wysłanego pisma, z 
dnia 12 grudnia 2013 roku: 

Zwracam się z prośbą o nie-
odpłatny wynajem sali gim-
nastycznej w celu organizacji 
Amatorskiej Nowogardzkiej 
Ligi Piłkarskiej, która od lat 
organizowana jet w okresie zi-
mowym w ZSO w Nowogar-
dzie. Ze względu na coroczne 
zainteresowanie i zapotrzebo-

wanie na organizację tego typu 
imprezy, również w tym roku 
chcielibyśmy przeprowadzić 
takowe rozgrywki. Jako orga-
nizacja pozarządowa od 2 lat 
nieodpłatnie korzystaliśmy z 
sali gimnastycznej w celu or-
ganizacji powyższych rozgry-
wek. Chciałbym nadmienić, 
że kolejny już raz patronat nad 
imprezą objął klub piłkarski 
Pomorzanin Nowogard. Od-
powiedź była co najmniej za-
skakująca... A. Wróblewska w 
treści pisma powołała się na 
zarządzenie Nr 265/2010 bur-
mistrza Nowogardu, z dnia 4 
stycznia 2010 roku: W sprawie 
wytycznych w zakresie stoso-
wania opłat za korzystanie z 
pomieszczeń wynajmowanych 
w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez gminę 
Nowogard. §2 Wprowadza się 
zwolnienia i zniżki w stosowa-
niu opłat za wynajem sal gim-
nastycznych w przypadkach: 
c) organizowania imprez przez 
gminę Nowogard oraz przez 
wskazane przez Burmistrza 
Nowogardu kluby sportowe, 
stowarzyszenia itp. – bez opłat. 
Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej, radny Andrzej Kania i 
zarazem prezes WKS-ów, za-
pytał Roberta Czaplę o to, co z 
NALP-em? Burmistrz w swo-
im stylu odpowiedział, że nie 
zna sprawy i zleci zajęcie się 

tym tematem. Być może po-
znał już ten temat lepiej dzięki 
A. Wróblewskiej, którą pytali-
śmy telefonicznie o całą spra-
wę i interpretację przytoczo-
nego wyżej zarządzenia. Kie-
rownik Wydziału RLFKiS, na 
naszą prośbę, podczas rozmo-
wy telefonicznej, zdecydowa-
ła się wszystko wyjaśnić jesz-
cze w czwartek, abyśmy mo-
gli opublikować stanowisko w 
tej sprawie urzędu. Niestety, 
po kilku godzinach otrzymali-
śmy jedynie maila o treści: W 
nawiązaniu do dzisiejszej roz-
mowy telefonicznej uprzejmie 
proszę o zgłoszenie wszelkich 
pytań i wątpliwości drogą pi-
semną. Zgodnie z aktualnie 
obowiązującym prawem nie-
zwłocznie zostaną Państwu 
udzielone odpowiedzi i wyja-
śnienia. Zatem przesłaliśmy 
pismo od Andrzeja Kani, od-
powiedź Agnieszki Wróblew-
skiej oraz pytanie: Na jakiej 
podstawie podjęła pani decy-
zję o tym, aby Nowogardzka 
Amatorska Liga Piłkarska 
uiszczała opłaty za wynajem 
hali ZSO przy ul. Boh. Warsza-
wy? Kierownik Wydziału RLF-
KiS miała jeszcze sporo czasu 
na odpowiedź, jednak pracow-
nicy ratusza nie po raz pierw-
szy udowodnili, że ta „nie-
zwłoczność” w udostępnianiu 
informacji oznacza okres 2 ty-
godni...W tym czasie NALP 
może już przestać istnieć, a 
byłby to swoisty ewenement 

w skali nie tylko regionalnej, 
ale i krajowej. Na przykład, w 
Kamieniu Pomorskim czy też 
Stargardzie, władze wspiera-
ją takie inicjatywy społecz-
ne. W Nowogardzie jednak po 
kilku latach ktoś stwierdził, że 
można na nich zarobić. Skon-
taktowaliśmy się z dyrektorem 
ZSO w Nowogardzie. W krót-
kiej rozmowie, Leszek Becela 

potwierdził, że szkoła otrzy-
mała sprzęt od organizatorów. 
Zaznaczył również, że wciąż 
czeka na ostateczną decyzję w 
sprawie umowy z udostępnie-
niem hali sportowej. Dodajmy, 
że organizatorzy co roku skła-
dają wnioski na przyznanie 
dotacji na swoją działalność, 
jako organizacja pozarządo-
wa, w otwartym konkursie 
ofert. Dotychczas wnioskowali 
o kwoty od 5 do 7 tys. zł. Nigdy 
jednak pieniędzy nie dostali. 
Dzięki takiej dotacji, piłkarze 
wreszcie nie musieliby płacić 
wpisowego, a przypomnijmy, 
że większość tych sportowców 
to młodzież szkolna, która nie 
zawsze jest w stanie pieniądze 
za wpisowe wygenerować. Wy-
gląda na to, że po Olimpii No-
wogard przyszedł czas na No-
wogardzką Amatorską Ligę 
Piłkarską. Jeśli tak, to piłka-
rze oraz ich kibice mogą wy-
ciągnąć w kierunku ratusza... 
czerwoną kartkę.

Na razie pozostaje czekać na 
odpowiedź urzędu w tej spra-
wie. Wydaje się oczywiste, że 
trzeba tutaj coś wyjaśnić...

KR

Wpisowe:
9 drużyn x 500 zł = 4500 zł

Opłaty za NALP:
Sędziowie – 150 zł za 1 kolejkę, co daję kwotę 

1500 zł za ten sezon
Sprzątanie hali – 100 zł za 1 kolejkę, co daję kwotę 

1000 zł za ten sezon
Obsługa – 100 zł za 1 kolejkę, co daję kwotę 1000 

zł za ten sezon
Nagrody – około 500 zł 
Sprzęt  sportowy – około 800 zł 
W sumie – z puli za wpisowe 4500 zł, organiza-

torzy i tak dorzucą do całej zabawy około 300 zł z 
własnej kieszeni (lub zrezygnują z pucharów...).

Opłata za wynajem hali, zaproponowana przez 
Urząd, to 40 zł za godzinę. Co niedzielę rozgrywki 
trwają 2 godziny i 30 minut, czyli kosztować będą 
100 zł tygodniowo, co daje kwotę 1000 zł za sezon 
2013/2014, za wynajem hali sportowej w ZSO.

Pokażą UM 

czerwoną kartkę?
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O czym pisaliśmy w mijającym roku?
StyczEń

Odeszli do wieczności
Grzegorz Górczewski i Ro-

man Saniuk. Początek roku 
przyniósł dwie smutne wiado-
mości... W minioną środę (2 
stycznia), w wieku 52 lat zmarł 
Grzegorz Górczewski, nauczy-
ciel i wychowawca z 30-let-
nim stażem pracy, były radny 
Nowogardu i miłośnik piłki 
nożnej. Przez większość swo-
jej zawodowej drogi związa-
ny ze Szkołą Podstawową nr 
2 w Nowogardzie.  Pod koniec  
miesiąca (25 stycznia) wśród 
nas zabrakło Romana Saniu-
ka, który był radnym II, III i 
obecnej kadencji. Oprócz tego 
sprawował funkcję Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej w 
Radzie Miejskiej. Politycznie 
związany był z SLD. Zmarł w 
wieku 55 lat, pogrzeb odbył się 
na cmentarzu w Nowogardzie 
28 stycznia.

Wynajął pług na własny 
koszt

Gmina nie odśnieżyła, zro-
bił to za nią obywatel… W 
miniony piątek (18 stycznia) o 
godz. 15.00 na odcinku drogi 
nr 6 od Nowogardu do Olcho-
wa pojawił się pług. Zaintere-
sowani tym faktem (w końcu 
widok spychacza na tej drodze, 
to rzecz wręcz niebywała) po-
stanowiliśmy przyjrzeć się pra-
cy pojazdu. Pług pokonał dro-
gę na odcinku od Nowogardu 
do Olchowa i z powrotem. Nie 
tylko zgarniał zalegający na 
drodze śnieg, ale też posypy-
wał oblodzoną drogę solą i po-
lewał specjalnym roztworem 
zapobiegającym dalszemu jej 
zamarzaniu. Po zakończonej 
pracy maszyna zatrzymała się 
na parkingu przy stacji paliw 
Orlen. Postanowiliśmy zapy-
tać kierowcę, kto zlecił odśnie-
żenie „szóstki”? Jak się okaza-
ło nie zrobiła tego gmina No-
wogard, która jest właścicielem 
tego odcinka drogi, ale pry-
watny przedsiębiorca z Nowo-
gardu, pan Waldemar Puszcz. 
Dlaczego mężczyzna zdecydo-
wał się na własny koszt odśnie-
żyć fragment drogi? Moja żona 
tędy codziennie wozi dzieci do 
szkoły. Nie mogłem pozwolić, 
by rodzina narażona była  na 
utratę zdrowia, a może i życia. 
Zrobiłem to więc, aby zadbać o 
bezpieczeństwo mojej rodziny i 
wszystkich mieszkańców, sko-
ro władza o to nie dba  – mówi 
Pan Waldemar, na co dzień 
prowadzący firmę budowlaną 
w Nowogardzie.

Tną drzewa bez opamiętania 
Wycięli najpiękniejsze 

drzewo w mieście!
Przetrwała wojnę, wichu-

ry, a teraz poległa z rąk obec-
nej władzy – w miniony wto-
rek (22 stycznia), na podstawie 
decyzji, którą podjęli miejscy 
urzędnicy, wycięto około 100 
letnią wierzbę, jedną z wizytó-
wek miasta.  Tydzień wcześniej 
informowaliśmy o ścięciu sta-
rych drzew koło Kameny, wy-
dawało się nam, że to na razie 
koniec. Niestety, okazało się, 
że to dopiero początek, a pra-
ce przy wycinaniu kolejnych 
drzew potrwają do końca lute-
go i będą prowadzone w jesz-
cze innych częściach miasta. 
Już w tenże wtorek zdumieni 
i przerażeni mieszkańcy ujrze-
li śmierć drzewa mającego nie 
tylko znaczenie przyrodnicze, 
ale także symboliczne i senty-
mentalne – wycięto około 100 
letnią wierzbę, jedną z wizytó-
wek miasta rosnącą tuż przed 
wejściem do Przystani, od 
strony jeziora. Spotkało się to 
z ostrą reakcją mieszkańców. 

Luty

Tragiczne wydarzenie 
z dziewczyną w tle...

Czy chciał go zabić? Do 
zdarzenia doszło kilka minut 
około godziny 24.00 w minio-
ną niedzielę. Troje młodych 
ludzi pochodzących ze Star-
gardu (dwóch mężczyzn i ko-
bieta) wracało najprawdopo-
dobniej z imprezy odbywającej 
się w jednym z nowogardzkich 
mieszkań. Jeden z mężczyzn 
pokłócił się ze swoim kolegą 
o dziewczynę, a potem dźgnął 
go nożem w klatkę piersiową– 
tak wyglądał finał przepychan-
ki, między dwoma młodymi 
mężczyznami, do której do-
szło w niedzielę około półno-
cy przy  ul.700-lecia w Nowo-

gardzie, przy pasażu han-
dlowym koło sklepu Polo 
Market. Ranny mężczy-
zna, w stanie krytycznym 
został przewieziony do 
nowogardzkiego szpitala. 
Tam przeszedł operację. 
Mężczyzna jeszcze rano 
został odłączony od respi-
ratora. Jego życiu nie za-

graża już niebezpieczeństwo. 
Sprawą zajmuje się Prokuratu-
ra Rejonowa w Goleniowie. 

Płacz i płać
- podwyżki weszły w życie
Mieszkańcy dostają na-

kazy płatnicze. Niedawno  
Rada Miejska w Nowogar-
dzie przegłosowała zgłoszo-
ny przez burmistrza projekt 
podwyższenia stawek podat-
ku od nieruchomości. W tych 
dniach właściciele nierucho-
mości otrzymują nakazy płat-
nicze dotyczące podatku za 
rok 2013.  Kwota do zapłaty po 
podwyżce stawek jest około 13 
% wyższa od ubiegłorocznej 
dla właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych, ale to nie  
wszystko.... Podwyżka stawek  
podatku od nieruchomości 
spowoduje zwiększenie wpły-
wu do budżetu miasta  o oko-
ło 1mln złotych w stosunku 
do roku 2012. To bardzo duża 
kwota. W tych dniach ukaza-
ła się informacja, że burmistrz 
ogłosił konkurs dla architek-
tów na projekt, jak to nazwa-
no, odnowienia placu Wolno-
ści i okolicy. Wartość prac do 
przeprowadzenia w ramach 
projektu wynosi około 1 mln 
złotych. Wiemy już zatem, kto 
zapłaci za kolejny pomysł bur-
mistrza generujący koszty i nie 
stymulujący na przyszłość do-
chodów, czyli projekt w isto-
cie konsumpcyjny.  Nie trzeba 
być wybitnym gospodarzem, 
żeby wiedzieć, że na  rozbu-
chaną konsumpcję  może so-
bie pozwolić  ewentualnie ten, 
kto ma dochody przynajmniej 
przewyższające wydatki, a na 
pewno nie ten kto ma 8 mln 
rocznego deficytu i kredyty, 
czyli obligacje szpitalne do za-
płaty.

300 tys. na szpital...
w Goleniowie

Powiat rozdał pieniądze z 
naszej harcówki. Jak infor-
mowaliśmy kilka miesięcy 
temu, powiat sprzedał w ubie-
głym roku - będący formalnie 
jego własnością – historycz-
ny obiekt położony na końcu 
ulicy Wojska Polskiego, zwa-

ny w Nowogardzie popularnie 
harcówką. Jak się dowiedzieli-
śmy, z uzyskanych ze sprzeda-
ży 600 tys. złotych, nasza gmi-
na prawdopodobnie nie zoba-
czy ani złotówki, a połowę tej 
kwoty czyli 300 tys. złotych, 
już rozdysponowano przezna-
czając na zakup sprzętu w szpi-
talu… w Goleniowie. 

MarzEc

Radni prawie jednogłośni
Uchwała o zmianie nazwy 

powiatu przyjęta. Przy jed-
nym głosie wstrzymującym 
się, nowogardzcy radni przyję-
li na środowej sesji (27 marca) 
uchwałę dotyczącą zmiany na-
zwy naszego  powiatu na powiat  
goleniowsko- nowogardzki. 
Tym samym  radni zaakcepto-
wali  obywatelski wniosek po-
party prawie 1300 podpisami 
mieszkańców gminy. Przypo-
mnijmy, że projekt  uchwały w 
tej sprawie wpłynął do Rady w 
trybie inicjatywy obywatelskiej, 
która uzyskała  bardzo duże,  
jak na naszą  nowogardzką ska-
lę poparcia społecznego. Pomy-
słodawcą  i organizatorem do-
tychczasowych  działań  w tym 
temacie  jest pan Paweł Słom-
ski, i  założone przez niego sto-
warzyszenie na rzecz powia-
tu goleniowsko-nowogardzkie-
go  Partnerstwo  i Rozwój.  Od 
chwili gdy Rada Miejska przyj-
mie projekt uchwały obywatel-
skiej, to ona przejmuje zgodnie 
z trybem wynikającym z roz-
porządzenia ministerialnego, 
dalsze działania proceduralne 
w sprawie.  Kolejne z nich, to  
przeprowadzenie konsultacji i 
uzyskanie opinii od poszczegól-
nych samorządów  wchodzą-
cych w skład powiatu. W tym 
celu Rada, w projektach uchwał 
na tą sesję, powołała zespół 
konsultacyjny. W jego skład we-
szli  przedstawiciele poszczegól-
nych klubów Rady, przedstawi-
ciel urzędu miasta oraz przed-
stawiciel społecznego inicjatora 
projektu. 

Skandal w Kulicach 
Wypędzili Niemców. Tego się 

chyba nikt nie spodziewał. Wy-
prowadzka fundacji Akademia 
Europejska Kulice-Külz z zabyt-

kowego pałacu zakończyła się 
skandalem. W miniony piątek, 
przedstawiciel  Uniwersytetu 
Szczecińskiego, prawny właści-
ciel nieruchomości, po prostu 
wypędził prezesową fundacji za 
drzwi. Proszę zabrać swoje kla-
moty. Macie godzinę na opusz-
czenie obiektu – miała brzmieć 
komenda wydana przez przed-
stawiciela uczelni.  „Rozkaz” 
został wypełniony z pełną po-
dziwu pokorą. W przeciągu kil-
ku minut wszystko wyniesiono 
przed główne wejście do pałacu. 
Kanclerz US zamknął drzwi na 
siedem spustów i bez słowa od-
jechał.  Szefowa fundacji została 
na dworze ze stertą mebli, ksią-
żek, wyposażenia biura. Czeka-
ła na przyjazd busa.  Na szczę-
ście, samochód dojechał. Część 
rzeczy udało się spakować w 
pośpiechu.  Pomogli przy tym 
pracownicy Domu Opieki Spo-
łecznej, którym fundacja ofia-
rowało część swojego wyposa-
żenia (głównie mebli, pościeli). 
Pozostałe rzeczy, dzięki uprzej-
mości ks. dziekana Kazimierza 
Łukjaniuk, zostały przetranspo-
nowane do jego parafii.

Konkurs na komendanta 
rozstrzygnięty 

Dowodzenie przejmie ko-
bieta. Potwierdziły się nasze in-
formacje sprzed kilku miesięcy. 
Nowym komendantem policji w 
Nowogardzie zostanie kobieta. 
Podinspektor Małgorzata Figu-
ra, bo o niej mowa, przejmie do-
wodzenie nowogardzkim komi-
sariatem 1 kwietnia. Kandyda-
tów oceniała komisja powołana 
przez komendanta powiatowego 
policji – Krzysztofa Targońskie-
go. Jej przewodniczącym był, 
były już komendant KP w No-
wogardzie, a obecnie zastępca 
szefa goleniowskiej policji, nad-
kom. L. Nowak. To on zareko-
mendował komendantowi KPP 
w Goleniowie, aby dowodze-
nie nowogardzką policją prze-
jęła podinsp. Małgorzata Figu-
ra – piastująca funkcję zastępcy 
wydziału prewencji i ruchu dro-
gowego Komendy Powiatowej 
w Goleniowie. Ten kandydatu-
rę zaakceptował. Podjąłem taką 
decyzję nie tylko z uwagi na to, 
że pani podinspektor dobrze się 
zaprezentowała w czasie proce-
dury naboru, ale również przez 
wzgląd na dotychczasowy prze-
bieg jej służby i to, co sobą repre-
zentuje – przyznaje Krzysztof 
Targoński, komendant policji 
powiatowej w Goleniowie.   

KR
cd. za tydzień
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Piotr syn Doroty 
Komorowskiej ur. 
22.12.2013 z Dobrej

Natalia córka Moniki 
Beśka ur. 29.12.2013 
z Nowogardu

Kajetan syn Agnieszki i 
Artura ur. 23.12.2013 
z Nowogardu

Nella córka Agnieszki 
Mściszewskiej ur. 
31.12.2013 ze Strzelewa

Alex syn Kaliny Kudyba 
ur. 23.12.2013 z Grzęzna

Łucja córka Małgorzaty 
Sawczuk ur. 2.01.2014 
z Grabina

Dorian syn Jowity 
Stępkowskiej ur. 
24.12.2013 z Podlipiec

Lena córka Jowity 
i Przemysława ur. 
30.12.2013 z Dąbrowy

Kasia córka Małgorzaty 
Grzech ur. 22.12.2013 
z Nowogardu

Adam syn Emilii 
Kwiatkowskiej ur. 
30.12.2013 z Maszewa

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...Serdeczne 

życzenia 
Noworoczne

zdrowia i wszelkiej  
pomyślności 

w Nowym Roku 
dla członków Koła oraz 

ich rodzin
składa  

Zarząd Koła PZW Tęczak
Prezes Koła Tęczak
Zygmunt Heland

Jasełka w Przedszkolu nr 1 „Niezapominajka”

„Dzisiaj w Betlejem”
Okres przed Świętami Bożego Narodzenia był dobrym momentem, aby wspólnie 
z dziećmi sześcioletnimi i ich rodzicami przygotować ,,Jasełka”, które w Przed-
szkolu nr 1 w Nowogardzie przedstawiono w dniu 18 grudnia  2013 r.

Jasełka mają wieloletnią tra-
dycję w naszym przedszkolu, a 
w wykonaniu przedszkolaków 
nabierają szczególnego wdzię-
ku. Czy może być coś bar-
dziej wzruszającego od ma-
leńkich pastuszków przyno-
szących swe dary do szopki, 
aniołków, dzieci w strojach lu-
dowych, królów, którzy mimo 
zaledwie kilku lat nie tracą nic 
ze swojego majestatu. Mali ak-
torzy we wspaniałych strojach 
przygotowanych przez rodzi-
ców prezentowali się doskona-

le. Przedstawienie było wyjąt-
kowe, obejrzeli je rodzice, za-
proszeni goście: zastępca bur-
mistrza, pan  Damian Simiń-
ski oraz nauczyciel religii pani 
Elżbieta Buczkowska, nauczy-
ciele z przedszkolakami i cały 
personel przedszkola. Napraw-
dę warto było! - moje przed-
szkolaki wraz z rodzicami bar-
dzo zaangażowały się w przy-
gotowanie uroczystości, za co 
serdecznie pragnę podzięko-
wać. 

Anna Piotrowska
oprac: red. 

6 stycznia – 
Święto   
Trzech  
Króli
Relikwie – dary, jakie Trzej Królowie złożyli 
Dzieciątku Jezus w Betlejem, przechowywane 
w klasztorze św. Pawła na górze Afon  w Grecji 
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Zmiany po 4 kolejce NALP-u

Tubisie gonią lidera
Po 4 kolejce Nowogardzkiej Amatorskiej Ligii Piłkarskiej, nastąpiły spore zmia-
ny w tabeli. Wszystko za sprawą odebrania dotychczasowego dorobku zespoło-
wi Seniorów, który został zdyskwalifikowany. Najwięcej zyskali na tym Tubisie, 
którzy wraz z Pampeluną, pozostają dotąd niepokonani. 

Nim zaczniemy krótką re-
lację z 4 kolejki, należy wyja-
śnić zmiany, które nastąpiły w 
tabeli. Zdyskwalifikowanemu 
zespołowi Seniorów odebrano 
punkty i zdobycze bramkowe. 
Wszystkie drużyny, które gra-
ły z Seniorami, bez względu 
na końcowy wynik, dopisane 
mają zwycięstwo walkowerem 
3:0, na ten przykład Probud, 
który z Seniorami w 2 kolejce 
zremisował 3:3, dopisuje sobie 
dwa punkty i odejmuje 3 stra-
cone gole. Niestety, tyczy się to 
również strzelców bramek w 
tych meczach, zostają one anu-
lowane... Seniorzy rozgrywki 
zakończą z dziewięcioma wal-
kowerami. Na początek relacji, 
pierwsze 3 punkty wywalczo-
ne na parkiecie przez Probud. 
W meczu z Czarnymi Chmu-
rami, wszystko zaczęło się nie 
po myśli tych pierwszych, jed-
nak na trafienie Andrzeja Pio-
trowicza, szybko odpowiada-
ją Dawid Michalczuk i Daniel 
Adameczek, przez co do prze-
rwy Probud prowadzi 2:1. Po 
zmianie stron obydwie dru-
żyny zdołały jeszcze raz zna-
leźć sposób na rywali, w efek-
cie mecz kończy się wynikiem 

3:2 dla Probudu. W kolejnym 
spotkaniu przebudzenie Pa-
rasola, który dotychczas za-
notował remis i dwie porażki. 
Już na samym początku Daniel 
Dudzic strzela gola zespołowi 
FC po Nalewce i Parasol obej-
muje prowadzenie. Następnie 
masa niewykorzystanych oka-
zji, które „mszczą się” golem 
na 1:1. Takim wynikiem koń-
czy się pierwsza część spotka-
nia, natomiast w drugiej, Pa-
rasol skutecznie wykorzystu-
je kontrataki i aplikuje rywa-
lom trzy gole, tym samym po 
raz pierwszy zgarnia 3 punk-
ty. Kolejny mecz to pojedynek 
Budowlanych i Olimpiakosu, 
który przed tygodniem od-
niósł pierwsze zwycięstwo, po-
konując po dużych emocjach 
Czarne Chmury (5:4). W tym 
meczu kibice znów mogli oglą-
dać festiwal bramek, którego 
nie zapowiadała pierwsza po-
łowa, niespodziewanie wygra-
na przez Olimpiakos 1:0. Po 
zmianie stron ostre strzelanie 
w hali ZSO. Najpierw Damian 
Grzelak i Mariusz Stachowiak 
wyprowadzają Budowlanych 
na prowadzenie 2:1, w odpo-
wiedzi gol Olimpiakosu dający 

remis. Budowlani jeszcze raz 
strzelają, na co 3 golami od-
powiadają rywale i ponownie, 
za sprawą 5 bramek zaapliko-
wanym przeciwnikom, zespół 
Olimpiakosu notuje drugie 
zwycięstwo z rzędu. Na koniec 
4 kolejki, najciekawszy mecz 
dnia, mianowicie Radosław i 
Tubisie. W 1 połowie przewa-
żała gra w obronie, pomimo 
kilku okazji strzeleckich, kibi-
ce oglądali jedną bramkę, któ-
rej autorem był zawodnik Tu-
bisi – Artur Nabrzeski. Rado-
sław doprowadza do remisu 
zaraz po przerwie, za sprawą 
trafienia Gracjana Wnuczyń-
skiego, jednak Tubisie w tym 
sezonie prezentują się bardzo 
dobrze, co dało potwierdzenie 
w dalszej części meczu. Kolej-
ne gole strzelali Lipiński, Se-
weryniak i Podbiegło, a zespół 
Tubisi po przyznanym walko-
werze z Seniorami, jest obec-
nie gorszy od Pampeluny tylko 
o jedną straconą bramkę. Przy 
artykule prezentujemy kom-
plet wyników 4 kolejki, klasyfi-
kację strzelców, aktualną tabe-
lę i zapowiedź 5 kolejki.   

KK

4 kolejka:
Czarne Chmury – Probud 2:3 (1:2) (A. Piotrowicz, D. Mądrowski – 

D. Michalczuk, D. Adameczek, J. Skowroński) żółta kartka: M. Przybyłek 
(Czarne Chmury), K. Szkup (Probud)

FC po Nalewce – Parasol 1:4 (1:1) (D. Drzewiecki – D. Dudziec x2, M. 
Rąpała, K. Tomicki sam.)

Olimpiakos – Budowlani 5:3 (1:0) (A. Płuciennik, A. Woźniak, P. Nie-
zborała, D. Nowak, M. Dropiński – M. Stachowiak x2, D. Grzelak)

Radosław – Tubisie 1:4 (0:1) (G. Wnuczyński – A. Nabrzeski, A. Lipiń-
ski, P. Seweryniak, M. Podbiegło)

Pampeluna Pereiros – Seniorzy 3:0 walkower 
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pampeluna Pereiros 4 12 19 0 4 0 0
2 Tubisie 4 12 19 1 4 0 0
3 Radosław 4 7 10 8 2 1 1
4 Probud 4 7 8 10 2 1 1
5 Olimpiakos 4 6 12 16 2 0 2
6 Budowlani 4 4 9 14 1 1 2
7 Parasol 4 4 7 13 1 1 2
8 Czarne Chmury 4 3 14 15 1 0 3
9 FC po Nalewce 4 3 8 16 1 0 3
10 Seniorzy 4 0 0 12 0 0 4

Klasyfikacja strzelców:
7 – A. Lipiński (Tubisie)
5 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros)
4 – G. Wnuczyński (Radosław)
3 – B. Kaczor, M. Stachowiak (obaj Budowlani), P. Seweryniak (Tu-

bisie), M. Piątkowski (Pampeluna Pereiros), P. Niezborała (Olimpiakos), 
D. Dudziec (Parasol), A. Piotrowicz, D. Mądrowski, K. Dzioba (wszyscy 
Czarne Chmury), P. Jeziorski (FC po Nalewce)

5 kolejka, 05.01.2014:
Tubisie – Pampeluna Pereiros 15:00
Parasol – Olimpiakos    15:30
Probud – Radosław   16:00
Budowlani – Czarne Chmury  16:30
FC po Nalewce – Seniorzy   3:0 walkower

II Powiatowy Turniej piłki nożnej jednostek OSP

Strażacy z Nowogardu zwyciężają !
W dniu 28 grudnia (sobota) 2013 r. w Stepnicy, odbył się II Powiatowy Turniej Halowej Piłki Noż-
nej jednostek OSP powiatu goleniowskiego. Nie pokonani okazali się strażacy z Nowogardu, którzy 
zdobyli mistrzostwo powiatu.

W turnieju wzięło udział 6 gmin, 
które rywalizowały o mistrzostwo po-
wiatu. Gminę Nowogard reprezento-
wała jednostka OSP z Wyszomierza. 
Oprócz nich udział brali piłkarze z na-
stępujących jednostek: Goleniów, Osi-
na, Maszewo, Przybiernów i gospoda-
rze ze Stepnicy. Strażacy z Wyszomie-
rza wygrali wszystkie mecze! Stracili 
zaledwie jednego gola, przy czym strze-
lili ich 14, w swoich pięciu spotkaniach. 
Drugie miejsce przypadło OSP z Przy-
biernowa, natomiast na trzecim stop-
niu podium stanęli strażacy z Masze-
wa.  Do Nowogardu trafiła jeszcze jed-
na nagroda, mianowicie indywidualne 
wyróżnienie dla najlepszego bramkarza 
turnieju, został nim Błażej Pałczyński. 
Oto skład, który zapewnił Nowogardo-

wi mistrzostwo powiatu w piłce noż-
nej halowej jednostek OSP: Rafał Kłys, 
Kamil Pacelt, Maciej Gołdyn, Kamil Le-
wandowski, Andrzej Kania, Szymon 
Paszkiewicz, Błażej Pałczyński, Damian 
Majcher, Dawid Michalczuk, Daniel 
Adameczek,  Łukasz Zapałowski. Przy 
artykule prezentujemy komplet wyni-
ków zespołu z Nowogardu oraz klasy-
fikację końcową. 

KR

Wyniki turnieju:
Nowogard – Osina  4:0
Goleniów – Nowogard  0:2
Maszewo – Nowogard  1:2
Nowogard – Stepnica  5:0
Nowogard – Przybiernów  1:0

Klasyfikacja końcowa:
1. OSP Nowogard  15 pkt.
2. OSP Przybiernów 12 pkt.
3. OSP Maszewo 9 pkt.
4. OSP Goleniów 4 pkt.
5. OSP Stepnica 3 pkt.
6. OSP Osina   1 pkt.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

Oddam szczeniaki 
w dobre ręce po matce 

labrador 2 psy i 2 suczki

604 793 056

Zabłąkał się pies
10 XII 2013 r. na ul. Bema, posakowiec lub pies polski 

gończy, wiek ok. roku, szczeka, 
proszę o kontakt tel. 603 893 069 

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

Praca w Niemczech 
- Opiekunki Osób Starszych 

Wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki 

Tel.: 666 096 761, 666 096 774

Zatrudni 
pracownika

do Salonu Gier
ul. Zielona

(budynek Hotelu Przystań 
Fortuna sp. z o.o.)

CV proszę przysyłać  
na adres e-mail:  
salon.nowogard

@fortunagames.pl

Przepraszam
Panią Krystynę Pancewicz
za niestosowne zachowanie się 

w domu Pani Krystyny 
w dniu 28.XII.2013

Zygmunt Mądrowski . 

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 18 

stycznia 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz 
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Dnia 24.12.2013 r. 

zaginął pies 
mieszaniec owczarka niemieckiego. 

Nagroda gwarantowana. 
Znalazcę proszę o kontakt. 

887 235 551

PKPS  informuje 
Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza na zebranie spra-

wozdawczo- wyborcze, które odbędzie się 16 stycznia 2014 r., o godz. 10-tej w siedzibie związ-
ku Emerytów i Rencistów przy ul. 700-lecia 14 b (I piętro) serdecznie zapraszamy mieszkańców 
miasta i gminy. 

Znaleziono klucze 
Do redakcji DN przyniesiono dwie pary za-

gubionych kluczy. Jedne z nich, samochodo-
we (Nissan), dodatkowo mają doczepiony pi-
lot centralnego zamka, drugie zaś – metalo-

wy breloczek z napisem FIAT. Te ostatnie zna-
lezione zostały przy ul. 15 Lutego. Odbiór  
w biurze Dziennika Nowogardzkiego.
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

Sprzedam halę  
z działką 

6 tys. m2, cena 170 zł/m2, 
hala 200 m2 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Szkółka Roślin w Redostowie (Osina)

poszukuje pracownika 
na stanowisko

BRYGADZISTY/BRYGADZISTKI
Od kandydata oczekujemy:
- zdolności przywódczych
- dyspozycyjności czasowej
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy  

na szkółce, gospodarstwie ogrodniczym lub leśnictwie.
- znajomości podstaw obsługi komputera
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane prosimy składać CV  
na adres e-mail: info@edengardens.pl lub 

dzwonić pod nr tel. 91 391 11 00
Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

NIERUcHOMOŚcI

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

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBcIĄŻONE 
NIERUcHOMOŚcI Tel. 508 312 261 
DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Raci-
bora. Tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 lecia 17b 
Ip. Parking, 28 m2 Tel. 501 549 818 

• Do wynajęcia kawalerka w centrum. 
501 549 818

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 
467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu 
wraz z podwórkiem. Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki go-
spodarcze w Wojtaszycach na dział-
ce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 509 702 
817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 poko-
jowe, 38 m2, I piętro, w centrum 
Nowogardu. Tel. 889 341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynajęcia w Centrum 
Nowogardu 660 179 776

• Wynajmę pod działalność gospodar-
czą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 
N-du, ul. Warszawska. Po general-
nym remoncie, umeblowana, piwni-
ca. Cena 900 zł + 1000 zł kaucji. Tel. 
501832458.

• DO WYNAJĘCIA - mieszkanie 2 po-
kojowe, umeblowane I piętro, ul. 15 
lutego. Tel.606945398.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
67 m2 tel. 501 775 025

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 187 
tys. tel. 609 671 030.

• Wynajmę dom: 4 sypialnie, dwie 
łazienki, kuchnia, garaż i ogród. 
Wszystko urządzone. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 
451 980

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia 40 m2 w Nowogardzie. 
608 451 826

• WYNAJMĘ  -  lub  sprzedam  mieszka-
nie  pow. 63 m. Tel. 505979855.

• Do    wynajęcia    kawalerka.Tel. 
607289286.

• Do wynajęcia mieszkanie jednopo-
kojowe. 508 309 980

• Garaż   sprzedam   700  -  Lecia.  Cena  
do  uzgodnienia. Tel. 514620330.

• Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe Ip. Po generalnym remoncie. 
783 814 849

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. 
661 790 332

• Sprzedam dom z garażem Nowo-
gard 110 m2 tel. 600 954 846

• Sprzedam działkę budowlaną 
660 010 540

• Szukam mieszkania do wynajęcia (2 
lub 3 pokoje) 607 647 215

• ZAMIENIĘ  LUB  SPRZEDAM  -  / na  
kawalerkę  - parter/  mieszkanie  53 
m 2. W  bloku  trzy  rodzinnym. Kon-
takt  pod  adresem : Nowogard  ul; 
Armii  Krajowej  24/3.

• SPRZEDAM  -   pół   domu  z  dwoma  
mieszkaniami   nad  jeziorem. Tel. 
722300700.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie    trzypo-
kojowe   po  generalnym  remoncie  I  
piętro . Tel. 783814849 ,  692990629.

 MOTORyZAcJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, przegląd 
i OC ważne, szyberdach, hak, czer-
wony. Tel. 512633610.

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• SPRZEDAM – Daewo   Lanos  Wack-
bek   1999r.  z gazem ,cena  2500zł. 
Do negocjacji. Tel. 508920134.

ROLNIcTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Korne-
luk - Glicko.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• KREDYT dla rolnika. Tel.601627044, 
697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha oko-
lice Nowogardu, z daleka od za-
budowań, z drogą dojazdową. Tel. 
885254750.

• Sprzedam pszenżyto jare. 
691 140 322

• Sprzedam ciągnik Ursus C-360 rok 
prod. 1977 bitkę 2 tonową oraz 3 ski-
bowy. 698 301 559

• SPRZEDAM  -  oborę  i  14  arów  dział-
ki. Nowogard  Struga  7. Tel. 91 39 17 
008

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transporto-
we Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą bez 
BIK, wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• TRANSPORT  -  PRZEPROWADZKI  
SZYBKO  TANIO.Tel.696138406.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345

• Firma budowlana przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRAcA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Bel-
gia, Austria, Włochy, Norwegia, USA. 
Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXy EL poszukuje pracow-

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Zatrudnię 
 mechanika 

 do pilarek spalinowych 
 i kosiarek

dzwonić w godz. 9-17
91 392 68 57;  608 328 095

OPONy  
- WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Kupię ziemniaki 
jadalne 

pow. 25 ton. 
663 517 778

PRANIE  
-  DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI  MEBLOWEJ , 

SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ  MATERIAŁOWEJ/.
- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.

- SPRZĄTANIE:  BIUR, MIESZKAŃ, CZYSZCZENIE FUG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798 843 457 lub 
eproxy-el@wp.pl

• Firma zatrudni spawacza. 91 39 
25 875; 601 581 892

• Zatrudnię kierowcę c+E, transpor-
ty liniowe, system 3/1, tel. 609 49 
39 89

• Zatrudnię kierowcę C+E, bez do-
świadczenia, tel. 607 585 561

• Zatrudnię spedytora MTD, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię pilarza i pomocnika pila-
rza. 603 541 286

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość do 
mieszkania, domu, sklepu, restaura-
cji, zakładu fryzj. tylko ogrzewanie 
różne powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż 400 zł gwa-
rancja serwisowa + roczne przeglądy 
kontrolne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł Tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, 
na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe atrakcyjna cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebrny 
z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 

Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych 
Stihl, Husquarna, Cena 100 zł. Tel. 
721 668 245, Dojazd do Klienta.

• Sprzedam drzewo opałowe, komin-
kowe. Brzoza, olcha. Niskie ceny 
661 630 386

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CEGŁĘ 
ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO NEGOCJA-

CJI. TEL. 603768811 LUB 607705017

• Sprzedam piec do centralnego 
ogrzewania i grzejniki żeliwne. 
668 509 770

• Sprzedam pianino. Stan dobry. 91 39 
20 676

• Owczarki niemieckie siedmiotygo-
dniowe, pieski ładne, rodzice z rodo-
wodem tel. 91 39 21 828

• Sprzedam piec CO 18 kw. 
665 785 735

tel. 501  318  555 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

  USŁUGI: oprawa prac, bindowanie, laminowanie,
 ksero • wydruki z nośników 

wyrób pieczątek

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96 R E K L A M A

e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Jaki był ten Rok?”
Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Jolanta Kozioł, Anna Husarz, Lu-

cyna Andrzejczak, Alicja Wypych, Zofia Górecka, Pelagia Feliksiak, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlec-
ka, Genowefa Maćkowska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Bogumiła Czupryńska,

Zwycięzcy: Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Halina Stefańska
GazEty dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7a

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Amelia Wyczkowska, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Martyna Grenda, Nikola 

Molka, Julia Wasylenko, Bianka Dalmata, Arkadiusz Zaremba
 Zwycięzca: Julia Wasylenko
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87;  

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

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZcZEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓWSALON GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

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

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto)

Solarium 
„ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GaBINEt KOSMEtyczNy 
WICHEREK

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

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

PIASEK, ŻWIR,  
cZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Sprzedam nowe, 
własnościowe,  

2 pokojowe 
mieszkanie  

o pow. 58 m2 
w Nowogardzie  

na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

USŁUGI 
 KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 3 i 4 s. 9

Nasi  

przedsiębiorcy:

Maciej  
Sawicki

s. 5

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
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S
Ó
W i wiele innych miast...

Żyjemy 
5 lat 

krócej

Napadał 
na kobiety...

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

15 stycznia 2013 r.
od 11.00 - 12.00 (środa)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

SPECJALISTYCZNY GABINET 

• Profilaktyka logopedyczna
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Diagnoza i terapia zaburzeń 
   mowy i komunikacji  u dzieci, 
   młodzieży i osób dorosłych
• Masaże: logopedyczny i Shantala
• Konsultacje i porady logopedyczne
• Wydawanie opinii i zaświadczeń 
   logopedycznych

mgr Dorota Świątczak
pedagog specjalny, neurologopeda

instruktor masażu Shantala

ul. Boh. Warszawy 71 • NOWOGARD
tel. 665 840 014

LOGOPEDYCZNY

Serdecznie zapraszamy

tel.: 535 696 079

&

Dowóz od 13.00 do 18.00
Obiad  -   2  dania  9 zł

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

Koniec handlu na Placu Wolności

Radni jeszcze nie zdecydowali,  
a burmistrz już sprząta

Czytaj s. 3
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Ulice 3 Maja i Boh. Warszawy

Dwie niegroźne kolizje
Na drodze przy ulicy 3 Maja w Nowogardzie, w dniu 08.01 (środa), około godz. 
8:00 doszło do niegroźnej kolizji, w której uczestniczyły dwa pojazdy WV i Fiat 
Seicento. Natomiast 09.01 (czwartek), doszło do zderzenia samochodu dostaw-
czego z osobowym, przy ul. Bohaterów Warszawy. 

W czasie pierwszego zda-
rzenia zderzyły się dwa pojaz-
dy osobowe. Przyczyną koli-
zji było najprawdopodobniej 
wymuszenie pierwszeństwa 
przez kierującego WV.  Mimo 
znacznych uszkodzeń żaden z 
uczestników kolizji nie odniósł 
poważniejszych obrażeń. 

Podobny przebieg miał incy-
dent drogowy następnego dnia 
przy ul. Boh. Warszawy. Kie-
rowca ciężarówki, który wy-
jeżdżał z parkingu przy sklepie 
„Lewiatan”, nie zauważył sa-
mochodu osobowego nadjeż-
dżającego z jego prawej strony 
– od ulicy Żeromskiego. Oba 
pojazdy się zderzyły. Na szczę-
ście i tym razem nikomu nic 
się nie stało. 

red. 

W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Biskup odwiedził Ostrzycę
W minioną środę, w ramach „kolędy dekanackiej”, Ziemię Nowogardzką odwie-
dził biskup Marian Błażej Kruszyłowicz. Na miejsce spotkania wybrano Ostrzy-
cę. Z tej okazji, w miejscowym kościółku pw. Zwiastowania NMP, prócz duchow-
nych z naszego dekanatu, zgromadzili się także mieszkańcy wsi. 

W czasie kazania Biskup 
przypominał, że w tym roku 
liturgicznym, duszpasterskiej 
pracy Kościoła Katolickiego 
przyświeca hasło: „Wierzę w 
Syna Bożego”. - Hasło to zobo-
wiązuje nas, by jeszcze bardziej 
pogłębić swoją wiarę, właśnie 
przez postać Jezusa Chrystusa 
– mówił do wiernych bp. Ma-
rian B. Kruszyłowicz, przypo-
minając, że Chrystus nie jest 
postacią legendarną, wymy-
śloną, ale prawdziwą, potwier-
dzoną przez wiele źródeł histo-
rycznych.

Na zakończenie spotkania 
Biskup wręczył wiernym ob-

razki z wizerunkiem Jezusa 
Chrystusa. Następnie wspól-
nie z księżmi z parafii w deka-
nacie Nowogard oraz miesz-
kańcami Ostrzycy spożył posi-

łek w pobliskiej świetlicy wiej-
skiej. Obiad został przygoto-
wany przez miejscowe gospo-
dynie.

MS

Estetycznymi i funkcjonalnymi balkonami, od listopada 2013 roku 
cieszą się mieszkańcy budynku nr 36 przy ul. Gen. Bema. Z funduszy 
Małej Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36, opłacono zarówno remont w 
budynku, ocieplenie, malowanie budynku, oraz dobudowanie balko-
nów wykonanych z drzewa. Dzięki tej inwestycji, blok zwiększył swo-
ją funkcjonalność i estetykę, natomiast mieszkańcom budynku, mogą 
one posłużyć jako miejsce rekreacji i wypoczynku. 

Chodnik się zapada, a krawężnik rozpada - tak w skrócie można opi-
sać stan chodników wzdłuż ulicy Żeromskiego, szczególnie w okolicy 
znajdującego się tam „super samu”. Mało tego, przy znajdującym się w 
tym miejscu przejściu dla pieszych, po każdych opadach deszczu two-
rzą się ogromne kałuże. Na to niebezpieczne miejsce uwagę zwrócili 
redakcji czytelnicy DN, apelując za naszym pośrednictwem do władz 
miejskich o poprawę bezpieczeństwa w tym obszarze. 

Po naszej publikacji z głównej furtki wejściowej na plażę miejską 
zniknęły łańcuchy i kłódki umożliwiające wejście na teren kąpieliska, 
a zwłaszcza na molo spacerowe. 

!
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych 
 im. Bronisława Malinowskiego 

zatrudni 
 na czas określony 

od zaraz nauczyciela 
 j. niemieckiego 

w pełnym  wymiarze 
czasu pracy. Wymagane 

pełne kwalifikacje 

tel. 91 39 10380

Koniec handlu na Placu Wolności

Radni jeszcze nie zdecydowali,  
a burmistrz już sprząta
Mimo, że pomysł  przebudowy Placu Wolności za ponad 2 mln złotych autor-
stwa burmistrza Nowogardu spotyka się z oporem radnych, którzy uważają ten 
wydatek za zbędny, Robert Czapla najwidoczniej nie ma zamiaru ze swoich pla-
nów zrezygnować. Szykuje już miejsce do remontu. Nie przedłużył umów na 
dzierżawę gruntu na którym od lat stały budki handlowe na Placu Wolności. 
Tym samym dla kilku drobnych przedsiębiorców z placu, burmistrz na Nowy 
Rok zafundował niezły prezent. 

Budki handlowe na Placu 
Wolności, to wieloletnie miej-
sca pracy sprzedających tam 
prywatnych kupców. W bud-
kach na placu można było ku-
pić, po dość przyzwoitych ce-
nach, m.in.: obuwie, galante-
rię skórzaną i skóropodobną, 
słodycze, kosmetyki, chemię 
gospodarczą, odzież itp. Co 
się stało, że muszą one znik-
nąć z tego miejsca, które przez 
wiele lat było miejscem pracy 
pewnej grupy ludzi.

Gdy więc tuż po Nowym 
Roku budki z dnia na dzień 
zniknęły z placu , zwróciliśmy 
się z  pytaniami do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie

1.Co było powodem usu-
nięcia budek handlowych na 
Placu Wolności 

2.Gdzie teraz kupcy będą 
mogli wznowić swoją dzia-
łalność handlową

3.Czy ma to związek z pla-
nowaną przebudową Placu 
Wolności? Jeśli tak, to kiedy 
te prace się rozpoczną 

Na powyższe pytania, DN 
do dnia dzisiejszego nie 
otrzymał odpowiedzi. „ Cała 
procedura idzie drogą urzędo-
wą i zgodnie z zachowaniem 
wszelkich przepisów o Pra-
wie Prasowym, toteż odpowie-
dzi na pytania gazety, Dzien-
nika Nowogardzkiego, zosta-

ną udzielone  i odesłane zgod-
nie z przysługującym  termi-
nem  regulaminowym - mówi 
w rozmowie z DN, burmistrz 
Nowogardu.  Pewnie gdyby 
się nie popisywał  i odpowie-
dział jak człowiek na  posta-
wione  proste pytania, to zaję-
łoby mu  to mniej więcej tyle 
czasu co  wygłoszenie  zacy-
towanej  wyżej   „mowy- tra-
wy”.  Ale zostawiając   burmi-
strza w spokoju  udałem się  
również na rozmowę w tej 
sprawie z pracującymi na Pla-
cu Wolności od lat kupcami.  
Ci  zaś  chętnie  jak przysta-
ło na cywilizowanych  ludzi 
rozmawiali o ważnej dla nich  

Część kupców z Placu Wolności pogodziła się z losem i opuszcza  swoje dawne  miej-
sce pracy 

sprawie: „ panie redaktorze, 
burmistrz nam nie przedłużył 
umowy. A dlaczego, to tak na-
prawdę sama nie wiem?  Tyle 
lat tam staliśmy i było dobrze. 
Więc nie wiem, dlaczego tak 
zadecydował. Chodzą głosy, 
że burmistrz ma plac remon-
tować od podstaw, wzorując 
się na Gryficach. Tutaj przy 
cukierni gdzie musiałam się 
przenieść jestem dopiero parę 
dni. Dlatego jest mi trudno po-
wiedzieć, na jakim poziomie 
kiosk w którym jestem zatrud-
niona, będzie przynosił i czy w 
ogóle będzie przynosił dochody  
-  mówi  między innymi pra-
cownica kiosku z zabawkami i 
innymi artykułami, pragnąca 
zachować anonimowość.

Poprosiliśmy również o wy-
powiedź inną rozmówczynię, 
która od wielu lat miała swo-
je stoisko z chemią gospodar-
czą na placu. „Jak pan widzi 
właśnie się pakuję i przenoszę 
swoje stoisko. Nie ukrywam, 
że jestem dość mocno nieza-
dowolona z tego faktu, ale mu-
siałam się z nim pogodzić. Po-
wodem takiej decyzji burmi-
strza jest podobno remont Pla-
cu Wolności, dlatego nie prze-

dłużono nam umów na dalszą 
działalność w tym miejscu. W 
moim przypadku akurat mam 
już miejsce, gdzie dalej będę 
kontynuowała swoją działal-
ność, nie mniej ta decyzja spo-
wodowała pewne utrudnienia, 
takie jak m.in.: koszty zwią-
zane z transportem przewie-
zienia budki. Ale ten najbar-
dziej dotkliwy aspekt – to brak 
zarobkowania, który skutku-
je brakiem środków finanso-
wych m.in. na wszelkie opła-
ty. Do tego dochodzą dodatko-
we koszty typu zmiana adresu 
na pieczątkach itp. W ogóle to 
dobrze, że pan się tutaj zjawił, 
gdyż sami mieliśmy przyjść do 
redakcji DN i powiedzieć o 
naszej trudnej sytuacji i pro-
sić DN o pomoc.  - mówi dłu-
goletnia właścicielka budki, 
która rozpoczęła „procedu-
rę” pakowania swojego towa-
ru. Można więc podsumować, 
że już wszystko wiadomo,  a 
i zbędna nam  „tajemna wie-
dza”, która  może  przyda się 
burmistrzowi,  gdy radni nie 
zatwierdzą  jednak budżetu z  
2 milionami na kolejną  nie-
trafioną  inwestycję.                                   

Jarek Bzowy 

Co się wydarzyło przy ul. Zielonej?

Nieznany sprawca  
napadał na kobiety...
Do dramatycznych zdarzeń doszło tydzień temu, w 
sobotę, w okolicy Centrum Edukacyjnego przy ul. 
Zielonej. Jak wynika z relacji naszego informatora, 
dwie słuchaczki szkoły zostały zaatakowane w dro-
dze na zajęcia przez nieznanego mężczyznę w kap-
turze. Z relacji jednej z poszkodowanych wynika, że 
napastnik mógł chcieć ją zgwałcić. Wcześniej męż-
czyzna miał też śledzić w drodze do pracy jedną z na-
uczycielek pracujących w szkole.  

Z relacji jednego z pracow-
ników szkoły wynika, że koło 
godziny 8:00 nieznany męż-

czyzna, ponoć w jasnym kap-
turze na głowie, napadł jedną z 
idących na zajęcia kobietę. Sy-

tuacja miała miejsce pod jed-
nym z rosnących wzdłuż drogi 
dojazdowej do szkoły kaszta-
nowców. Napastnik przewró-
cił ją na ziemię i dusił. Miał 
też uderzyć czymś w głowę. 
Mężczyznę na szczęście spło-
szył nadjeżdżający samochód. 
Przerażona kobieta uciekła do 
budynku szkoły. Stamtąd po-
wiadomiono ponoć o napadzie 
policję. Niestety radiowóz nie 
nadjechał. Poszkodowana ko-
bieta wraz z jednym z wicedy-
rektorów szkoły udała się więc 
sama na komisariat. Tam opi-
sała całe zdarzenie. Dopiero po 
około godzinie w okolicy szko-
ły, zdaniem naszego rozmów-
cy, pojawili się funkcjonariu-
sze. 

dokończenie na s. 4



Nr 2 (2235) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Próbował już wcześniej...
Jak wynika z relacji pracow-

nika szkoły, który opisał zda-
rzenie redakcji DN, mężczyzna  
już wcześniej próbował napaść 
inną kobietę, również słuchacz-
kę tamtejszej szkoły. Ta jednak 
miała więcej szczęścia i wyrwa-
ła mu się z rąk. Jak się później 
okazało miał też śledzić w dro-
dze do pracy jedną z nauczycie-
lek szkoły. Kobieta szła z kie-
runku ulicy Młynarskiej i jak 
wynika z jej relacji, mężczy-
zna zataczając się, ewidentnie 
próbował ją dogonić. Zdążyła 
przyspieszając korku, dojść do 
budynku. Dziwnie zachowują-
cy się mężczyzna ponoć jesz-
cze przez kilka minut kręcił się 
wokół gmachu szkoły. Po chwili 
nie było go już widać. Być może 
przyczaił się na kolejne, poten-
cjalne ofiary. 

Policja ma swoją wersję...
Tyle informacji, które przeka-

zał nam nasz rozmówca. Nieco 
inaczej, całe wydarzenie zareje-
strowała policja. 

- Z naszych informacji wyni-
ka, że jedna ze słuchaczek szko-
ły w drodze na zajęcia  usłysza-
ła, że ktoś za nią biegnie. Po-
czątkowo nie zwracała na to 
uwagi. Myślała, że to jakaś ko-
leżanka ze szkoły. Okazało się, 
że to jakiś mężczyzna. Podszedł 
do niej. Złapał za rękę i szarp-
nął. Przewrócili się razem na 
ziemię. Wówczas napastnik zła-

pał kobietę przez odzież za kro-
cze. Po chwili ten mężczyzna, 
został spłoszony przez jadący 
samochód i uciekł – opowiada 
rzecznik policji Julita Filipczuk. 
Na tym zdaniu zbieżność rela-
cji między naszym informato-
rem, a tym co zanotowała po-
licja się kończy. Przede wszyst-
kim rzeczniczka policji zaprze-
cza, jakoby telefonowano w tej 
sprawie ze szkoły, od razu po 
zdarzeniu. 

Po tym jak mężczyzna uciekł, 
kobieta wstała i udała się naj-
pierw do domu. Po godzinie od 
zdarzenia zgłosiła się na poli-
cję – twierdzi Julita Filipczuk. 
- Dopiero po wizycie kobiety na 
komisariacie wysłano na miej-
sce zdarzenie patrol. Policjanci 
poszukiwali mężczyzny. Było to 
jednak utrudnione, gdyż kobie-
ta nie potrafiła podać rysopisu 
mężczyzny, ani cech charakte-
rystycznych poza jedną, że męż-
czyzna był w jasnym kapturze. 

Zdaniem policji kobieta nie 
złożyła zawiadomienia, które 
stałoby się podstawą do wszczę-
cie postępowania przez policję. 
Poszkodowanej zależało jedy-
nie na poinformowaniu policji, 
że takie zdarzenie miało miej-
sce. W związku z tym funkcjo-
nariusze potraktowali to jako 
interwencję. Skończyło się na 
sporządzeniu notatki. 

Marcin Simiński 

Co się wydarzyło przy ul. Zielonej?

Nieznany sprawca  
napadał na kobiety...

Na tej ulicy w sobotę 4 stycznia nieznany mężczyzna napadł na kobietę

dokończenie ze s. 3

Caritas informuje 
Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP informuje, że w 

dniach 10 oraz 17 stycznia, w siedzibie organizacji przy ul. 
700 Lecia (w podwórku ZBK), o godz. 10:00 odbędą się wy-
dawki żywności. 

W dniu 10 stycznia po odbiór żywności zapraszamy osoby 
z nr w dzienniku od 1 do 150, natomiast 17 stycznia z nr od 
151 do 300. 

Caritas przy parafii pw. WNMP 

Ogłoszono otwarte konkursy ofert dla 
organizacji pozarządowych

Znów mniej pieniędzy  
dla społeczników 
Co roku w styczniu, organizacje pozarządowe składają wnioski o przyznanie do-
finansowania na swoją działalność, w ramach konkursu ofert zorganizowanego 
przez Urząd Miejski w Nowogardzie. Termin  ich składania upływa 24 stycznia 
br.  W 2013 wspominaliśmy, że stowarzyszenia i kluby sportowe, będą zmuszo-
ne „zacisnąć pasa”. W tym roku, gmina ponownie postanowiła zaoszczędzić na 
działalności społeczników.

Konkursy ofert ogłoszo-
no w ramach następujących 
zadań publicznych: ochro-
na środowiska, ochrona zdro-
wia, opieka społeczna, roz-
wój wsi, wsparcie emerytów i 
rencistów, wspieranie inicja-
tyw społecznych, wspieranie 
przedsiębiorczości, zajęcia po-
zalekcyjne, kultura fizyczna i 
sport.  Co roku gmina stara się 
oszczędzać na organizacjach 
pozarządowych. W 2011 roku 
do dyspozycji było 725 tys. zł, 
w 2012 kwota ta spadła do 685 
tys. zł, a w 2013 do poziomu 
661 tys. zł. W tym roku pienię-
dzy jest jeszcze mniej, bo 647 
tys. zł. W porównaniu do mi-
nionego roku, tylko zadania 
dotyczące wspierania inicja-
tyw społecznych i wspierania 

przedsiębiorczości, skorzystają 
z takich samych środków, jakie 
były do ich dyspozycji w 2013 
roku. W pozostałych konkur-
sach, gmina ponownie zmniej-
szyła pulę pieniężną do roz-
dysponowania. Czy to ozna-
cza, że burmistrz, postanowił 
po raz kolejny oszczędzać na 
stowarzyszeniach działających 
społecznie na terenie naszej 
gminy? 

Przypomnijmy, że wszyst-
kie oferty oceni komisja kon-
kursowa. Później przedłoży 
burmistrzowi protokół z oce-
ny ofert z podaniem przyzna-
nych punktów i zarekomen-
duje wysokość dotacji. Decy-
zję o wyborze podmiotów, któ-
re uzyskają dotację, oraz o jej 
wysokości, jak co roku podej-

mie Robert Czapla. Co cieka-
we, decyzja ta będzie ostatecz-
na i nie będzie przysługiwa-
ło odwołanie się od niej. Kto 
tym razem zostanie „docenio-
ny” przez burmistrza, a kto nie 
otrzyma wnioskowanej kwo-
ty? Przekonamy się niebawem, 
gdyż termin składania ofert 
upływa 24 stycznia 2014 roku, 
o godz. 15:30. 

Wygląda na to, że po kolej-
nym „uszczupleniu” środków, 
trudno będzie znaleźć organi-
zację pozarządową, która otrzy-
ma kwotę, o którą zabiega. Przy 
tekście prezentujemy tabelę, 
która najlepiej odzwierciedla, 
jak na przestrzeni lat, gmina 
systematycznie okrawa dotację 
na działalność społeczną.

KR

Środki przeznaczone na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych z budżetu miasta:
Nazwa zadania publicznego: 2014 2013 2012

Kultura fizyczna i sport 470 tys. zł 475 tys. zł 500 tys. zł

Ochrona środowiska 20 tys. zł 22 tys. zł 7 tys. zł

Ochrona zdrowia 40 tys. zł 43 tys. zł. 50 tys. zł

Opieka społeczna 38 tys. zł 39 tys. zł 45 tys. zł

Rozwój wsi 11 tys. zł 12 tys. zł 12 tys. zł

Wsparcie emerytów i rencistów 8 tys. zł. 9 tys. zł 10 tys. zł

Wspieranie inicjatyw społecznych 25 tys. zł 25 tys. zł 28 tys. zł

Wspieranie przedsiębiorczości 20 tys. zł 20 tys. zł 15 tys. zł

Zajęcia pozalekcyjne 15 tys. zł 16 tys. zł 18 tys. zł

Suma 647 000,00 zł 661 000,00 zł 685 000,00 zł

Znaleziono 
klucze

W pobliżu świateł sygnali-
zacyjnych (przejście dla pie-
szych) na ul. 700 Lecia, w Pa-
sterkę (24 grudnia), znalezio-
no klucze, które są do odbioru 
w redakcji DN 
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Żyjemy tutaj 5 lat krócej

Liczby nie kłamią
Podsumowaliśmy dane demograficzne dotyczące długości życia mieszkańców 
Nowogardu - tym razem za rok 2013. Podobnie jak rok temu okazało się, że śred-
nia życia w gminie Nowogard istotnie odbiega od średniej krajowej - w przypad-
ku mężczyzna jest to aż 5 lat mniej !

Przeciętny Polak żyje 72,7 
lat, przeciętna Polka - 81 lat. 

 W 2012 roku w Polsce męż-
czyźni żyli przeciętnie 72,7 lat, 
natomiast kobiety 81 lat - wyni-
ka z najnowszych danych GUS. 
- To w przypadku mężczyzn, aż 
o 6,5 roku dłużej niż w 1990 r., 
w przypadku kobiet - o 5,8 roku.

Z kolei w porównaniu do 
2000 r. średnia  długość ży-
cia  jest większa aż o trzy lata. 
Jednak prawdziwy  postęp  wi-
dać w porównaniu z połową 
ubiegłego wieku.

W porównaniu z 1950r. męż-
czyźni żyją średnio o 16,6 roku 
dłużej, natomiast kobiety o 
19,3 roku.

To efekt rozwoju nowych 
technologii medycznych i no-
woczesnych metod diagno-
-stycznych oraz poprawy kon-
dycji zdrowotnej Polaków - 
wynika z komentarza anality-
ków GUS. 

W Nowogardzie powodów 
do optymizmu brak 

W 2013 roku w gminie No-
wogard zmarło ogółem 249 
osób, w tym :

- 109 kobiet – przeciętna 
wieku życia kobiet - 78, 85 lat 
(kraj 81)

- 140 mężczyzn – przeciętna 
wieku życia mężczyzn - 67,15 
lat (kraj 72,2)

W 2013r. statystycznie ko-
biety żyły więc aż o 11,7 lat 
dłużej od mężczyzn. Jak łatwo 
obliczyć, w stosunku do śred-
niej krajowej mężczyźni w na-
szej gminie żyją krócej o 5.05 
roku, a niżeli w kraju. Lepiej 
jest w przypadku kobiet, któ-
re żyją u nas krócej jak w kraju 
o 2,15 lat. Dane które publiko-
waliśmy rok temu pokazywa-
ły zbliżony dystans w długo-
ści czasu życia naszych obywa-
teli w stosunku do krajowych 
średnich. Wtedy na łamach 
DN postawiliśmy publicznie 
pytanie skierowane zwłaszcza 
do odpowiedzialnych za reali-
zację programów zdrowotnych 

i demograficznych, aby pochy-
lono się nad przyczynami tego 
stanu rzeczy. Jak wiemy, nikt 
ani w naszej gminie, ani w na-
szym powiecie, nie zareagował 
na ten sygnał – sygnał wysła-
ny przecież przez życie, a nie 
przez DN. Dlatego w tym roku 
kierujemy zapytanie wprost do 
adresatów, którzy zgodnie z 
ustawą odpowiadają za orga-
nizację ochrony zdrowia. Oto 
treść naszego wystąpienia wy-
stosowanego w minioną środę 
najpierw do starosty goleniow-
skiego.

…W związku z prawem do-
stępu do informacji publicznej 
proszę o odpowiedź na poniższe 
pytania.

1. Jak powiat realizuje w trak-
cie obecnej kadencji ustawowy 
obowiązek promocji i ochrony 
zdrowia (Art. 4 par. 1 pkt. 2 – 
ustawy o samorz. powiat.),a w 
szczególności:

- czy prowadzi się i w jakiej 
formie systematyczną anali-
zę stanu zdrowia mieszkańców 
powiatu, jeśli tak to jakie dane 
stanowią podstawę tej analizy i 
kto jest odpowiedzialny perso-
nalnie za to zadanie. 

- czy prowadzi się systema-
tyczne gromadzenie wskaźni-
ków dotyczących stanu zdrowia 
mieszkańców powiatu, w tym 
powodów zapadalności na cho-

roby i jednostek chorobowych 
powodujących zgony. 

- czy gromadzi się i prowadzi 
się systematyczną analizę da-
nych demograficznych dotyczą-
cych powiatu. Jeśli tak to w ja-
kiej formie są one dostępne .

- czy w przypadku systema-
tycznego gromadzenia danych 
dotyczących stanu zdrowotne-
go mieszkańców powiatu doko-
nuje się kresowych analiz, ce-
lem sformułowania wniosków, 
a zwłaszcza podjęcia konkret-
nych działań profilaktycznych 
czy zaradczych. Jeśli tak, to ja-
kie to są działania. 

 Czekamy więc na odpo-
wiedź. Do gminy Nowogard 
nawet się nie zwracamy, ponie-
waż od likwidacji w czerwcu 
2013 Wydziału Oświaty Zdro-
wia i Kultury Fizycznej, bur-
mistrz „ strzepnął z siebie” na-
wet strukturalnie to zagadnie-
nie. „Kultura Fizyczna” prze-
szła bowiem do Wydziału Fun-

duszy…,” Oświata „została 
zdegradowana do rangi refera-
tu, ale „Zdrowie” z oficjalnego 
nazewnictwa zniknęło zupeł-
nie. Ponoć zostało ono przypi-
sane – czego nie widać w szyl-
dach, ale tak na nasze zapyta-
nie informuje sekretarz gminy 
- Wydziałowi Spraw Społecz-
nych i Obywatelskich. Z po-
zbawionych widocznej logi-
ki posunięć organizacyjnych 
można byłoby sobie pokpić i 
temat pozostawić wyborcom, 
ale niestety do śmiechu prze-
staje być, gdy uświadamiamy 
sobie skutki nieodpowiedzial-
ności zwłaszcza takie, które ob-
razują przytoczone przez nas 
dane demograficzne. Do tema-
tu więc wrócimy po otrzyma-
niu odpowiedzi ze starostwa, 
wrócimy również do tematu 
odpowiedzialności w tym za-
kresie władz gminnych.

opr. red.
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KOBIETY MĘŻCZYŹNI

Średnia długość życia
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Na ławeczkach dla emerytów na których nowogardzka władza z zapałem buduje sobie ko-
lejną kadencję, emeryci zwłaszcza mężczyźni, długo nie posiedzą - jak będzie wiek emery-
talny 67 lat, to z wynikiem średniej życia 67,15, wypadnie raptem około 2 miesięcy siedzenia 
na tych ławkach. Ale kto zmusi władzę aby wzięła się za prawdziwą robotę, a nie mydlenie 
oczu? 

Przetarg na wodę wciąż nierozstrzygnięty 

PUWiS (na razie) ZOSTAJE
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo nie zakończy się postępowanie mające 
wyłonić nowego dostawcę wody i odbiorcę ścieków na terenie Gminy Nowogard. 
Jak na razie Urząd Miejski przedłużył PUWiS-owi umowę na świadczenie usług 
do końca marca tego roku. 

Przypomnijmy, że przetarg 
na wyłonienie dostawcy wody 
i administratora sieci wodno-
-kanalizacyjnej został rozpisa-
ny jesienią 2012 roku. Wcze-
śniej wygasła bowiem umowa 
z obsługującą dotychczas to 
zadanie firmą PUWiS. Na ja-
kim etapie jest obecnie toczą-
ca się procedura przetargowa? 

Jak już informowaliśmy wie-
lokrotnie, o umowę na admini-
strowanie sieci wodno-kanali-
zacyjnej w naszej gminie wal-

czą dwie firmy tj. PUWiS No-
wogard oraz  niemiecka spół-
ka Wasserverband Lausitz Ber-
triebsfuhrungs Sanfeteberg, 
wchodząca w skład międzyna-
rodowego holdingu Remon-
dis. W październiku ubiegłe-
go roku obaj oferenci złożyli 
swoje propozycje cen za wodę i 
ścieki. Niemcy zaproponowali 
niższe stawki niż nowogardzka 
spółka wodna. Krótko po tym, 
PUWiS złożył skargę do Wo-
jewódzkiego Sądu Admini-

stracyjnego na toczące się po-
stępowanie. Kilka dni przed 
świętami Bożego Narodzenia, 
Sąd stwierdził, że skarga zo-
stała złożona przedwcześnie, 
gdyż gmina nie wydała jesz-
cze orzeczenia w sprawie prze-
targu. Mówiąc wprost - sąd w 
zasadzie skargi nie rozpatrzył. 
Gmina czeka teraz na uprawo-
mocnienie się tej decyzji sądu. 
Ponieważ nie było możliwo-
ści, aby do tego czasu postę-
powanie zostało rozstrzygnię-

te, miasto musiało przedłu-
żyć upływającą z końcem roku 
umowę z PUWiS-em na do-
starczanie wody i odbiór ście-
ków. 

- Nie chcieliśmy rozstrzy-
gać postępowania przed orze-
czeniem WSA. Zwróciliśmy się 
więc do obu oferentów o prze-
dłużenie okresu związania się 
z ofertą do końca marca. Na co 
obaj wyrazili zgodę. Teraz cze-

kamy na uzasadnienie wyro-
ku – mówi Damian Simiński, 
wiceburmistrz Nowogardu. 
Dopiero po jego otrzymaniu 
urzędnicy rozpoczną działania 
zmierzające do zakończenia 
postępowania. To oczywiście 
otworzy drogę do procedu-
ry odwoławczej.- Spodziewa-
my się, że oferenci będą wnosi-
li skargi. Dlatego też z pewno-
ścią moment podpisania umo-
wy znacznie się oddali w czasie 
– przyznaje D. Simiński. 

Nieoficjalnie mówi się, że 
podpisanie umowy nastąpi 
najwcześniej w połowie roku.  
Do tego czasu trudno stwier-
dzić, z kim gmina ostatecznie 
kontrakt sfinalizuje. 

Jedno jest pewne...na razie 
wodę dostarczać będzie nam 
PUWiS. 

marcin simiński 

Jak na razie z tego budynku PUWiS się 
nie wyprowadza - przynajmniej do koń-
ca marca
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Słowo Boże na Niedzielę:

Zarząd Powiatu w Goleniowie
składa 

Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

Wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci 

 

Stefanowi Sitkowskiemu

Mamy 

Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza (Mt 3,13-
17) Chrzest Jezusa

Jezus przyszedł z Galilei nad 
Jordan do Jana, żeby przyjąć 
chrzest od niego. Lecz Jan po-
wstrzymywał Go, mówiąc: To 
ja potrzebuję chrztu od Ciebie, 
a Ty przychodzisz do mnie? Je-
zus mu odpowiedział: Pozwól 
teraz, bo tak godzi się nam wy-
pełnić wszystko, co sprawiedliwe. 
Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus 
został ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. A oto otworzy-
ły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha 
Bożego zstępującego jak gołębi-
cę i przychodzącego na Niego. A 
głos z nieba mówił: Ten jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie.

Wypełnić wszystko, co spra-
wiedliwe

To był drugi moment, w któ-
rym dokonało się objawienie. 
Pierwsze miało miejsce wiele lat 
wcześniej, w małej mieścinie o 
nazwie Betlejem. Tak niedaw-
no wspominaliśmy to wydarze-
nie, ogromne w swoim znacze-
niu. Mimo całej otoczki, jaką 
nadajemy co rok przeżywanej 
uroczystości związanej z pokło-
nem Mędrców, a niekiedy ma 
ona bardzo widowiskowy cha-
rakter, można odnieść wraże-
nie, że nie zagłębiamy się w to, 
co tak naprawdę się wtedy sta-
ło. A właśnie wtedy Bóg objawił 
się ludziom i to nie tylko tym z 
Narodu Wybranego. Objawił się 
wszystkim, również tym bar-
dzo od Niego oddalonym. No 
tak, ale to przecież dobrze wie-
my. Owszem, ale musimy poło-
żyć tu nacisk na to, że objawił się 
jako Król, Władca, Pan. A to już 
może okazać się mniej czytelne 
dla nas, bo ciągle mamy przed 
oczami obraz Dzieciątka w ra-
mionach swojej ubogiej Matki, 
do tego w miejscu na pewno nie 
związanym z tą potęgą, z którą 
bezwzględnie trzeba utożsamiać 
Syna Bożego. A tej wcale tu nie 

widać. Gdyby była widoczna, 
człowiek mógłby różnie zare-
agować, a paraliżujący strach 
nie byłby jedynym uczuciem to-
warzyszącym komuś, kto byłby 
światkiem takiej sytuacji. Jesz-
cze nie czas na takie objawienie. 
Ono dopiero przed nami.

To drugie objawienie miało 
miejsce nad Jordanem. Tajem-
nica, którą dzięki naszemu wiel-
kiemu i kochanemu Rodakowi, 
możemy rozważać w różańco-
wych tajemnicach światła. Opis 
tego wydarzenia jest bardzo 
prosty. Jezus wchodzi do wody, 
Jan wzbrania się przed udziele-
niem Mu chrztu, bo tak logicz-
nie myśląc, taki chrzest, chrzest 
nawrócenia, nie jest Jezusowi 
zupełnie potrzebny. Ale Jezus 
daje do zrozumienia, że jest ten 
chrzest wręcz konieczny. 

Może nie bezpośrednio, bo 
poprzez karty Pisma Święte-
go, ale jednak jesteśmy światka-
mi wielkiego wydarzenia. I po-
dobnie jak w przypadku pokło-
nu Trzech Króli, tak również tu-
taj możemy nie dostrzec tego, 
co najważniejsze. Bo i to obja-
wienie nie ukazuje tej potęgi, z 
jaką przybywa do człowieka Syn 
Boży. Znajduje się ona jakby za 
zasłoną i chyba nie będzie mi-
jało się z prawdą, jeżeli stwier-
dzimy, że nikt nie byłby w stanie 
jej dostrzec, albo chociażby wy-
czuć jej obecność w osobie Je-
zusa, pokornie wchodzącego do 
wody razem z tymi, którzy tym 
gestem przyznawali się do swo-
jej słabości.

Tam, nad Jordanem, nastę-
puje wielka chwila dla człowie-
ka. Bóg, który w Starym Testa-
mencie jest w swojej potędze tak 
bardzo odległy, staje obok czło-
wieka, właśnie tego słabego, po-
trzebującego pomocy. Ci, któ-
rzy wtedy tam byli, nie zdawa-
li sobie zupełnie sprawy z tego, 
że są światkami sytuacji, w któ-
rej to, co niebiańskie i wcześniej 
tak dla nich odległe, łączy się z 
tym, co dla każdego człowieka 
jest takie bliskie, z ziemskością. 
To już nie Stary Testament. Tu 
zaczyna się Nowy. Jan był ostat-
nim i zarazem największym z 
proroków Starego Przymierza. 

Choć należał do tego, co właśnie 
się kończy, to był otwarty na to, 
z czym przychodzi Jezus Chry-
stus, otwarty na Dobrą Nowinę 
o Królestwie Bożym, które przy-
bliża się tak bardzo.

Po chrzcie, ale już zupełnie 
niedługo, nastąpi kolejne obja-
wienie. Na weselu w Kanie Je-
zus dokona swojego pierwszego 
znaku. A my usłyszymy to pro-
ste stwierdzenie, że Jego ucznio-
wie wtedy właśnie uwierzą w 
Niego. Tam również będzie nam 
trudno dostrzec potęgę Syna 
Bożego. Tam również objawi się 
bardzo skromnie. Potęga Boga 
nie potrzebuje uzewnętrzniać 
się w spektakularny sposób. Je-
żeli miałby się tak ukazać, to wy-
glądałoby to co najmniej jak ko-
niec świata.

W momencie chrztu zstępu-
je na Jezusa Duch Święty. Od 
tej pory pełen mocy Ducha bę-
dzie towarzyszył człowiekowi. 
W tym byciu z człowiekiem bę-
dzie jednocześnie całkowicie 
posłuszny woli Ojca. To posłu-
szeństwo pozwoli mu dokonać 
dzieła Odkupienia, zadania, ja-
kie powierzył Mu kochający nas 
wszystkich Bóg. Nie zejdzie z 
obranej drogi, nigdy się nie za-
waha, zrobi wszystko to, co bę-
dzie konieczne. A konieczne bę-
dzie zrobienie wszystkiego, czyli 
oddanie swojego życia.

Od momentu chrztu Jezus jest 
z każdym człowiekiem. W nie-
samowity sposób towarzyszy 
mu ze swoją nieskończoną potę-
gą. Towarzyszy każdemu z nas. 
Również w momencie nasze-
go chrztu dokonało się coś nie-
samowitego. I również  tu spo-
sób, w jaki to się stało, był bar-
dzo skromny, jak na tak wiel-
ką rzecz. Ale nie banalny, choć 
może się wydawać, że nic wiel-
kiego się nie stało. Stało się. I to 
coś bardzo wielkiego. 

Jeżeli chcemy poczuć tro-
chę nieba, to wystarczy to jed-
no: wierność chrzcielnym przy-
kazaniom. Wtedy, tak jak Jezus, 
będziemy pełnili wolę Ojca. A 
gdy tak się stanie, Bóg da nam 
wszystko, łącznie z życiem 
wiecznym. 

Ks. Grzegorz Podlaski

KONDOlENCjE

Wizyty duszpasterskie 
 w poszczególnych Parafiach

Gdzie i kiedy po kolędzie? 
Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich na najbliższe 

dni w poszczególnych Parafiach w Nowogardzie. 
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
Kolędy będą prowadzone od poniedziałku do piątku, od godz. 

16:00, a w soboty od godz. 14:00 i będą się kończyły ok. godz. 21:00.
Piątek – 10.01.2014r.– ul. Wartcka, Kasprowicza, 15 Lutego 6, 

12, 13
Sobota -  11.01.2014 r.– Jarchlino, Konarzewo
Poniedziałek -  13.01.2014 r.– ul. 15 Lutego 11
Wtorek -  14.01.2014 r.– ul.15 Lutego 15, 15 a, b, c i 16

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie
Kolęda będzie trwała w każdym dniu od godz. 16.00 do godz. 

20.00. W tym roku po kolędzie będzie chodziło dwóch księży. Ks. 
proboszcz i ks. Andrzej Zanadruk - Chrystusowiec, wikariusz pol-
skiej Parafii Św. Józefa, z Mikołajewa – wschodnia Ukraina.

Piątek – 10.01.2014 r.– ul. Gen. Bema nr.34,35 i36 – jeden ka-
płan oraz ul. Gen. Bema nr.30, 31, 32 i 33 drugi kapłan. 

Sobota -  11.01.2014 r.– ul. Gen. Bema nr.27, 28 i 29 –jeden ka-
płan oraz ul. Gen. Bema nr.22, 21, 20, 19, 24, 25a, 25b i 27a – dru-
gi kapłan. 

Niedziela -  12.01.2014 r.– ul. Gen. Bema nr.17 i 18 –jeden ka-
płan oraz ul. Gen. Bema nr.15 i 16 – drugi kapłan. 

Poniedziałek -  13.01.2014 r.– Wszystkie domki jednorodzinne 
( od zakrętu po byłej gorzelni), w kierunku  ul. Gen. Bema, Staszi-
ca, Wybickiego. 

Wtorek -  14.01.2014 r.– Miętno, Lestkowo, Zbyszewice, Otręby.
 
Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 
Kolęda w parafii pw. WNMP rozpoczyna się od poniedziałku do 

piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 14:00.
Wizyta duszpasterska ks. Proboszcza Grzegorza Legutko                                                                                                
Piątek - 10.01 - godz. 16.00 ul. Warszawska10(51-100)
Sobota - 11.01 - godz. 14.00 Wojcieszyn (1)                                                                                    
Wtorek - 14.01 – godz. 16.00 ul. Warszawska10 (1-50)                                                                                                                                    
Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Kamińskiego
Piątek - 10.01 - godz. 16.00 ul. 700 Lecia 6 - 19
Sobota – 11.01 - godz. 14.00 Dąbrowa (1)                                                                                 
Poniedziałek - 13.01 – godz. 16.00 ul. 700 Lecia  23 - 25                                                                                                                             
Wtorek- 14.01 – godz. 16.00  ul. 700 Lecia 26 - 27                                                                                                                               
Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Gańskiego
Piątek - 10.01 - godz. 16.00 ul. Grota Roweckiego                                                                                  
Sobota - 11.01 - godz. 14.00 ul. Karsk (1)                                                                                 
Poniedziałek - 13.01 – godz. 16.00  ul. Świerkowa, Dębowa, 

Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa                                                                                                                                
Wtorek - 14.01 – godz. 16.00   ul. Kościuszki1 – 15 i Sikorskiego                                                                                                                              
Wizyta duszpasterska  ks. Robert
 Piątek - 10.01 - godz. 16.00 ul. Luboszan 1 – 12 i 14 - 18
 Sobota - 11.01 - godz. 14.00  Olchowo (1)                                 
Poniedziałek - 13.01 – godz. 16.00 ul. Blacharska, Wyszyńskie-

go 1 i 7                                                                                                                                   
Wtorek - 14.01 – godz. 16.00  ul. Wyszyńskiego 5                                                                                                                                 

Opr. MR
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Złapałem się na tym, że lu-
dzie wiedzą o moim życiu wię-
cej niż ja sam. Na przykład ile 
lat siedziałem w więzieniu  i za 
co… Trzeba więc było wszyst-
ko poukładać – kpi Boh-
dan Smoleń, popularny aktor, 
gwiazda kabaretu i piosenkarz. 
Opowiedział o sobie dzienni-
karce ANNIE KAROLINIE 
KŁYS  i tak powstała książ-
ka „NESTETY, WSZYSCY 
SIĘ ZNAMY”. Tytuł to cytat z 
wypowiedzi Smolenia, który 
przyznaje, że książka jest jego 
rozliczeniem z przeszłością. 
„Musiałem wyrzucić z siebie 
to, co się nazbierało”. A nazbie-
rało się dużo…

Bohdan Smoleń to niekwe-
stionowana gwiazda polskiej 
sceny kabaretowej lat 80-tych 
ubiegłego wieku. Jeden z lide-
rów kabaretu Tey. Nie ma chy-
ba Polaka, który nie cytowałby 
z pamięci fragmentów skeczu 
„A tam cicho być”, do legendy 
przeszedł jego duet z Zenonem 
Laskowikiem. Co się stało z 
człowiekiem, z którego żartów 
śmiała się cała Polska?

W książce „Niestety, wszy-
scy się znamy” po raz pierwszy 
szczerze opowiada o zagma-
twanej historii swojej rodzi-
ny, trzeba przyznać, że drze-
wo genealogiczne ma bardzo 
ciekawe, jego pradziadkowie 

ze strony matki to wiedenka i 
Włoch. Ich koleje losu to nie-
samowita historia, okraszona 
zabawnymi wspomnieniami i 
zdjęciami. Życie potrafi wpro-
wadzić człowieka w stan eufo-
rii, ale też dostarcza wiele bólu 
i cierpienia. Smoleń opowiada 
o trudnym dzieciństwie, ko-
chanej matce, a także o oso-
bistej tragedii – samobójczej 
śmierci syna i żony. Dużo opo-
wiada o okolicznościach po-
wstania kabaretu „Pod Budą” 
oraz słynnego „Tey”. Przy oka-
zji tych opowieści poznajemy 
szarą rzeczywistość PRL-u, a 
w niej wszechobecne układy i 
układziki oraz zasady rządzące 
polską sceną artystyczną.

Czytając książkę, ma się 
wrażenie, że życie Bohdana 
Smolenia to same skrajności, 
od wielkich radości, sukce-
sów, uwielbienia po koszmar-
ne przeżycia, wręcz niewy-
obrażalne nieszczęścia. Jed-
nak pomimo tych okrutnych 
doświadczeń, ten człowiek za-
chowuje pogodę ducha, nie 
poddaje się i walczy. Założył 
Fundację Stowarzyszenia Pana 
Smolenia zajmującą się hipo-
terapią dzieci i dorosłych. A 
na pytanie czego oczekuje te-
raz od ludzi, mówi po prostu 
„Spokoju”.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz   

Biblioteka poleca

„Nie jestem maszyną 
do bawienia ludzi.
Przeszedłem zbyt dużo 
w życiu”.

Bohdan Smoleń

Zygmunt Weiss, lat 66, zmarł 03.01.2014 r., pogrzeb odbył się 
07.01.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Lucjan Żelazowski, lat 77, zmarł 03.01.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 11.01.2014r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Bronisław Gawłowski, lat 85, zmarł 04.01.2014 r., pogrzeb od-
był się 07.01.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Zofia Korpusińska, lat 78, zmarła 03.01.2014 r., pogrzeb odbył 
się 08.01.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Andrzej Kiwior, lat 71, zmarł 05.01.2014 r., pogrzeb odbył się 
08.01.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Kazimiera Zaborowska, lat 84, zmarła 05.01.2014 r., pogrzeb 
odbył się 09.01.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Wacław Gołowiejko, lat 57, zmarł 07.01.2014 r., pogrzeb od-
będzie się 10.01.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Wojciech Szpryngacz, lat 60, zmarł 04.01.2014 r., pogrzeb od-
będzie się 11.01.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Jadwiga Derdziak, lat 81, zmarła 08.01.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 10.01.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobrej. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Mistrzowie opowiadań
W świątecznym numerze DN pisaliśmy o laureatach grudniowego konkursu 
„Mistrz opowiadań i ładnego pisania – Nowogard 2013”. Opublikowaliśmy wte-
dy jedną ze zwycięskich prac. W dzisiejszym wydaniu, zgodnie z zapowiedzią, 
prezentujemy kolejne opowiadania – pierwsze autorstwa uczennicy szkoły gim-
nazjalnej, drugie zaś – napisane przez licealistkę.

Temat: Każdy człowiek ma swoje mocne strony. Napisz tekst pt. „Jestem Mi-
strzem”.

Jestem mistrzem. Czy każdy może tak o sobie 
powiedzieć? Według mnie – owszem. Po prostu 
nie każdy to zauważa. 

Nie jestem mistrzem w sportach – jestem nie-
zdarna.

Nie jestem mistrzem w nauce – mam dobre, 
nie celujące wyniki w nauce.

Nie jestem mistrzem w pisaniu – zdarza mi 
się pisać niestarannie.

Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie ode mnie 
lepszy.

Jednak jest coś, w czym jestem dobra – w by-
ciu człowiekiem.

Pojawia się pytanie: Co to znaczy „być czło-
wiekiem”?

Uważam, że w obecnych czasach nie wszyscy 
mogą poszczycić się odrobiną człowieczeństwa. 
Gdyby zapytać moich rówieśników, czy bezin-
teresownie pomagają, czy kochają prawdziwie, 
czy mogą z dumą powiedzieć „jestem dobrym 
przyjacielem”, ile uzyskalibyśmy szczerych od-
powiedzi?

Zastanówmy się – kiedyś takie zachowanie 
było normą, teraz jest to rzadkość, coś niespo-
tykanego, coś, za co podziwiamy i szanujemy.

Jestem mistrzem, ponieważ jak kiedyś ktoś 
mądry powiedział: „Jestem człowiekiem i nic, 
co ludzkie, nie jest mi obce”.

Jestem człowiekiem, więc nie jestem pozba-

wiona wad. 
Staram się być dobrą przyjaciółką.
Staram się zawsze pomagać.
Staram się być szczera.
Staram się postępować zgodnie z moim su-

mieniem.
Staram się – to kluczowe słowa. Jednak czy 

wszystko idealnie mi wychodzi? Nie mnie o to 
pytać.

Mogę o sobie powiedzieć, że można na mnie 
polegać. Przyjaciółka zawsze może na mnie li-
czyć i wiem, że ona mi pomoże, jeśli będę w po-
trzebie. Mimo, że dzieli nas spora odległość, nie 
ma dla nas trudności nie do pokonania. Dla 
mnie przyjaźń równa się miłości, więc z dumą 
mogę powiedzieć, że kocham… Mimo, iż nie 
zawsze jest idealnie.

Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, by prosić o 
poradę lub o wyrażenie własnego zdania – od-
powiadam szczerze. Jeśli ktoś mi się nie podo-
ba – otwarcie o tym mówię. Nie zawsze wycho-
dzi mi to na dobre, jednak dzięki temu się nie 
oszukuję.

Nie jestem pozbawiona wad – zdaję sobie z 
tego sprawę.

Jestem tylko – i aż – człowiekiem. I jestem z 
tego dumna.

Jestem mistrzem.
Angelika Rutkowska

Temat: Napisz List Otwarty w najważniejszej dla siebie sprawie.
Nowogard, 07.12.2013 r.

Drodzy Koledzy!
Wyloguj się do życia… Żyjemy w czasach 

ogromnego postępu technologicznego. Czło-
wiek nie nadąża już za nowinkami techniczny-
mi, które w błyskawicznym tempie przybywają 
na rynek, czekając na swojego nabywcę. Lapto-
py, telefony, smartfony. I wydawać by się mogło, 
że wszystkie te wynalazki ułatwiają nam życie. 
Prawda jednak jest taka, że człowiek, zamiast 
robić cywilizacyjny krok naprzód, gubi swo-
je najcenniejsze wartości i umiejętności. Lu-
dzie oddalają się od siebie. Wolą zamknąć się w 
swojej wirtualnej codzienności, w której jedyną 
rozrywką jest „lajkowanie” wpisów „niby” zna-
jomych. Dlaczego niby? Mijając ich na ulicy, nie 
usłyszysz zwyczajowego „dzień dobry” ani też 
nie ujrzysz serdecznego uśmiechu na ich twa-
rzy. Zbyt są zatraceni w swym „fejsbukowym” 
świecie, by dostrzec Cię na ulicy.

Internet jest największym dobrodziejstwem 
wszechczasów, jest również jednym z wielu za-
grożeń, czyhających na człowieka. Trudno by-
łoby mi o tym mówić, gdybym sama nie była 
uczestnikiem tego niefortunnego uzależnienia. 
Kto z nas choć przez chwilę nie zastanawiał się, 
ile ominęło go przez te wszystkie godziny spę-
dzone przed ekranem komputera, Gdy spoj-
rzysz wstecz, nie pamiętasz już, że jeszcze dwa 
tygodnie temu za oknem leżały piękne, złote li-
ście, a dzieci biegające po parku zbierały kaszta-

ny. Nie pamiętasz tego i wielu innych wydarzeń, 
które działy się obok Ciebie. Coraz mniej czasu 
spędzamy z najbliższymi, zapominając zupełnie 
o rozmowie. Nie potrafimy już mówić do sie-
bie – łatwiej jest nam wystukać w klawiaturze 
kilka bezsensownych słów niż spojrzeć sobie w 
oczy i szczerze porozmawiać. Nasze życie jest 
zależne od portali społecznościowych. Wycho-
dzisz gdzieś ze znajomymi – koniecznie napisz 
o tym na Facebooku. W taki oto sposób ludzie 
zatracają swoją prywatność. Doprowadzają do 
tego, że Internet staje się wielką bazą danych, w 
której nie ma tajemnic, a wszystkie informacje 
są wykorzystywane w złej wierze, co może pro-
wadzić do różnego rodzaju depresji, a w skraj-
nych przypadkach do samobójstw młodych lu-
dzi. Nie pozwólmy, by Internet zawładnął na-
szym życiem.

„Wyloguj się do życia” to nazwa ogólnopol-
skiego projektu społecznego przeciwko uzależ-
nieniu od Internetu. Organizatorzy tego przed-
sięwzięcia apelują przede wszystkim do ludzi 
młodych, takich jak my, gdyż to właśnie mło-
dzież boryka się z tym problemem. Może war-
to zatem raz na zawsze ustanowić sobie grani-
cę pomiędzy światem wirtualnym a światem re-
alnym, by Internet był tylko narzędziem w na-
szych rękach, a nie sposobem na życie. Złap od-
dech i nabierz dystansu do świata. 

Z poważaniem, Kasia
Katarzyna Nadolska
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
ul. 15 Lutego 8 

Nowogard 
(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Jasełka w Przedszkolu nr 4         
Dnia 18 grudnia Jasełka  zostały wystawione dla dzieci oraz personelu z przed-
szkola nr 4. Natomiast 19 grudnia odbyły się dla rodziców.

  Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z naszego przedszkola zawsze wprowadzały i wprowa-
dzają zarówno widzów, jak i aktorów w tajemniczy nastrój świąt. Tak też stało się i tym razem. 
Dopełnieniem całości była piękna scenografia i kolorowe stroje. Docenili to wszyscy widzowie, 
którzy nagrodzili aktorów gromkimi brawami, szczerym uśmiechem, łzami wzruszenia i radości. 
Warto uczyć dzieci nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać innym radość i miłość, bo miłość 
się mnoży, kiedy się ją dzieli.   

Katarzyna Rogowska
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – MS Bioss

Zawsze lubiłem 
majsterkować…
W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę mnogość prężnie działających punktów 
sprzedaży i naprawy sprzętów komputerowych, mogłoby się wydawać, że w tak małym 
mieście, jakim jest Nowogard, założenie działalności w branży komputerowej wiąże się 
z nie lada ryzykiem. Pomimo licznej konkurencji, niejeden przedsiębiorca decyduje się 
spróbować swoich sił na lokalnym rynku. Nasz dzisiejszy bohater podjął takie wyzwa-
nie kilka lat temu. Dziś, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, prezentujemy firmę MS 
Bioss, której właścicielem jest Maciej Sawicki. 

Pan Maciej, zanim zało-
żył własną działalność, po-
nad dwa lata zatrudniony był 
jako pracownik firmy „Logos”. 
W połowie 2011 r. postano-
wił rozwinąć skrzydła i otwo-
rzyć swój biznes, znany na lo-
kalnym rynku pod nazwą MS 
Bioss. Punkt mieści się przy ul. 
700-lecia 15 (nad apteką „Jan-
tar”). Nasz bohater prowa-
dzi firmę wraz z żoną, Sylwią. 
Wcześniej, zanim spróbowałem 
swoich sił jako przedsiębiorca, 
byłem po prostu pracownikiem 
w czyjejś firmie. Po zamknię-
ciu tamtego punktu, długo nic 
tu nie było, aż w końcu ja wy-
nająłem lokal i otworzyłem 
własną działalność – mówi w 
rozmowie z DN pan Sawicki – 
Żona pomaga mi w prowadze-
niu tego biznesu. Ponadto, za-
trudniam dwoje pracowników. 
Od trzech lat firma MS Bioss 
prowadzi swoją stronę interne-
tową, na której każdy zaintere-
sowany może znaleźć komplet 
potrzebnych informacji. 

Pasja dźwignią rozwoju in-
teresu…

Zanim nasz rozmówca roz-
począł przygodę z branżą kom-
puterową, pracował w różnych 
zawodach. Wybranie takiego, a 
nie innego profilu firmy wyni-
ka z jego zamiłowania do na-
prawy sprzętów komputero-
wych. Przede wszystkim robię 
to, co lubię, i co chciałem robić, 
odkąd pamiętam. Zawsze lu-

biłem majsterkować, stąd taki 
wybór – wyjaśnia nasz bohater 
– Skończyłem transport i logi-
stykę, czyli kierunek nie mają-
cy nic wspólnego z tym, czym 
się teraz zajmuję. To, co obecnie 
robię, wynika z mojej pasji. Pan 
Maciej, jak sam zresztą przy-
znaje, był samoukiem: Dużo 
sprzętu kupowałem za własne 
fundusze, by móc sobie dłubać, 
naprawiać… Tak najlepiej zdo-
bywa się doświadczenie. To jest 
taka branża, w której nikt niko-
go nie nauczy, co ma zrobić – do 
wszystkiego trzeba dojść same-
mu, metodą prób i błędów.

Naprawa, sprzedaż, skup…
Firma MS Bioss oferuje sze-

roką gamę usług, m.in. dia-
gnostykę, naprawę, doradztwo 
i sprzedaż laptopów, netbo-
oków, komputerów PC, insta-
lację oprogramowania, wydru-
ki i ksero… Jak podkreśla wła-
ściciel serwisu, usługi napraw-
cze wykonywane są na miej-
scu: Nic nigdzie nie wozimy, 
nie wysyłamy, wszystko odby-
wa się tutaj, w moim punkcie. 
Jeśli chodzi o czas oczekiwania 
na realizację zlecenia, to jest on 
uzależniony od rodzaju usługi 
i stopnia uszkodzenia sprzętu. 
Diagnoza zazwyczaj trwa od 2 
do 3 dni. Zdarza się, że proces 
ten przebiega szybciej. Telefo-
nujemy wtedy do klienta i po-
wiadamiamy go o wszystkim. 
Naprawa może być dokonana 
tego samego dnia lub, jeśli wy-

maga ona sprowadzenia jakichś 
części, odwleka się nieco w cza-
sie. Robimy, co w naszej mocy, 
by w ciągu 5 lub 7 dni robo-
czych naprawić to, co się zepsu-
ło. Oczywiście zdarzają się też 
cięższe przypadki – wtedy czas 
naprawy może się przedłużyć.

Nie tylko nowy sprzęt…
Wymogi rynku wciąż się 

zmieniają. Zwłaszcza rynek lo-
kalny, chcąc rozwijać się pra-
widłowo, musi wychodzić na-
przeciw oczekiwaniom kon-
sumentów. Zapotrzebowanie 
klientów na dany towar czę-
sto wymusza na przedsiębior-
cach modyfikacji oferty usług, 
jakie świadczą ich firmy. To, że 
mamy w ofercie również sprze-
daż i skup sprzętu używanego, 
wymogli na nas klienci – wy-
jaśnia pan Maciej – Na po-
czątku chciałem tu mieć tylko 
nowy towar, ale kiedy któraś 
osoba z rządu przyszła do mo-

jego punktu i powiedziała, że 
chce kupić używany laptop, bo 
gdzieś tam u konkurencji tako-
wy zobaczyła, wiedziałem, że 
muszę się dostosować do ocze-
kiwań potencjalnego nabywcy.   

Towar tylko średniej i wy-
sokiej klasy...

Wymagający klienci zawsze 
stawiają twarde warunki. Pół-
ki w sklepach muszą być za-
pełnione wszystkim, co czło-
wiekowi XXI wieku niezbęd-
ne do życia. Jest to nie lada wy-
zwanie zwłaszcza dla sklepów 
i serwisów komputerowych, 
bez istnienia których dzisiej-

sza rzeczywistość byłaby nie 
do przyjęcia. Właściwie można 
u nas dostać wszystko to, cze-
go wymaga się od firm, dzia-
łających w branży komputero-
wej. Jednostki stacjonarne skła-
dane są zgodnie z życzeniem 
klienta, tzn. wedle jego oczeki-
wań oraz kwoty, jaką jest w sta-
nie na to przeznaczyć – mówi 
nasz bohater – To ostatnie jest 
tak naprawdę dla nas swego ro-
dzaju „ogranicznikiem” – dzię-
ki temu wiemy, jaki sprzęt mo-
żemy zamontować, tzn. o jakiej 
wartości. Jesteśmy w stanie do-
stosować się do realiów – tego, 
ile klient ma pieniędzy. Każ-
dy przedsiębiorca, chcąc po-
zyskać jak największą rzeszę 
klientów, zaopatruje swoją fir-
mę w towar średniej i wysokiej 
klasy. Poza laptopami, netbo-
okami i komputerami PC, w 
MS Bioss można nabyć rów-
nież drobniejsze sprzęty, takie 
jak np.: myszki, dyski twarde, 
pendrive’y… Urządzenia o ni-
skiej jakości omijam szerokim 
łukiem – zapewnia właściciel 
MS Biossu.

Gwarancja dobrej jakości 
usług…

Każdy klient ma prawo do 
reklamacji. Okres gwarancyj-
ny naprawionego sprzętu wy-
nosi maksymalnie 3 miesiące. 
Klient może sobie życzyć dłuż-
szej gwarancji, ale nie ukry-
wam, że wtedy wiąże się to z 
dodatkowymi kosztami. Ale 
prawda jest taka, że jeśli coś 

działa bez zarzutu przez 3 mie-
siące, to prawdopodobieństwo 
tego, że zepsuje się ponownie i 
wyniknie to z wady naprawy 
– jest bardzo małe. 3 miesią-
ce to z pewnością wystarczają-
cy okres. Jeśli chodzi o zakup 
nowego urządzenia, gwaran-
cja ta jest dłuższa – ok. 24 mie-
siące. Nie jest żadną tajemnicą, 
że reklamacje denerwują klien-
ta i wprowadzają niemiłą at-
mosferę. Jak już wspomniałem, 
nie oferuję towaru ani usług ni-
skiej jakości, bo z tego są same 
problemy. Najpiękniejszym do-
wodem wdzięczności klienta 

za wykonaną usługę jest jego 
powrót do serwisu, gdy po raz 
kolejny potrzebuje pomocy. 
Zdarza się także, że po dwóch 
latach od naprawy, jakaś rzecz 
nadal funkcjonuje bez zarzutu. 
To bardzo miłe dla mnie, na-
prawdę. Odczuwam wtedy peł-
ną satysfakcję.     

Internet – największa kon-
kurencja…

Opłacalność danego biz-
nesu z pewnością dla każde-
go przedsiębiorcy jest sprawą 
priorytetową. Konkurencja na 
lokalnym rynku jest duża – w 
samym Nowogardzie działa 
ok. 7 punktów, działających w 
tej samej branży co pan Sawic-
ki. Powielanie firm o podob-
nym lub takim samym  profilu 
zawsze wiąże się z dużym ryzy-
kiem. Czy ten biznes się opłaca? 
I tak, i nie. Jeśli bylibyśmy na-
stawieni wyłącznie na sprzedaż, 
prowadzenie takiej działalności 
nie miałoby racji bytu. Inter-
net, przez który każdy może za-
mówić sobie to, co tylko mu się 
podoba, mówiąc kolokwialnie, 
zjadłby nas w mgnieniu oka – 
przyznaje nasz rozmówca. Wy-
nika z tego, że tradycyjne skle-
py komputerowe, chcąc utrzy-
mać się na rynku, muszą po-
siłkować się czymś, co nie jest 
bezpośrednio dostępne w sieci. 
Taką luką z całą pewnością jest 
naprawa sprzętu. Poza tym: 
Duże znaczenie ma fachowość 
obsługi oraz fakt, że zawsze je-
steśmy na miejscu. Klient, któ-
ry ma do nas zaufanie, w każ-
dej chwili przyjść i poradzić się 
w kwestii danego urządzenia. 
Pamiętajmy, że Internet może 
posłużyć jedynie tym, którzy 
doskonale znają się na sprzęcie 
komputerowym. Inni potrzebu-
ją porad kogoś, kto się na tym 
zna. 

Dlaczego Nowogard?
Pan Sawicki jest mieszkań-

cem Wyszomierza. Mogłoby 
się wydawać, że Nowogard, 
skoro obfituje w wiele punk-
tów z branży komputerowej, 
nie jest odpowiednim miej-
scem na rozkręcenie kolejnego 
takiego biznesu. A jednak… 
Spośród kilku miast, jakie pan 
Maciej brał pod uwagę przy 
wyborze siedziby swojej fir-
my, wybrał właśnie nasze mia-
sto. Dlaczego Nowogard? Cóż, 
po pierwsze, mieszkam niedale-
ko, a po drugie, z racji tego, że 
pracowałem tu wcześniej, znam 
część klientów, którzy darzą 
mnie zaufaniem. Planuję posze-
rzyć swoją działalność, otwiera-
jąc kolejny punkt, tym razem w 
innym mieście. Zobaczymy, co z 
tego wyjdzie. 

Karolina Klonowska

Maciej Sawicki - właściciel serwisu komputerowego
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Czy zapłacą za tomograf? 

Ile pieniędzy dla szpitala...
W tym roku nowogardzki szpital wynegocjował z NFZ kontrakt w wysokości 7 mln 460 tys. złotych na leczenie pacjentów w pięciu od-
działach (izba przyjęć, interna, chirurgia, ginekologia-położnictwo, pediatria-neonatologia). To tyle samo co w zeszłym roku. Jest jed-
nak szansa, że kwota ta wzrośnie. Jeszcze w tym roku w szpitalu mają powstać bowiem dwa nowe oddziały – OIOM oraz Zakład Opie-
ki Długoterminowej (ZOL). 

Na łączną kwotę leczenia 
szpitalnego składają się pla-
ny finansowe przyznane na 
funkcjonowanie poszczegól-
nych oddziałów szpitalnych. I 
tak największą pulę, bo 2 mln 
156 tys. zł do wykorzystania 
otrzymała oddział chorób we-
wnętrznych tzw. interna. 1 mln 
757 tys. zł NFZ zapłaci za usłu-
gi medyczne wykonane na od-
dziale chirurgicznym. 1 mln 
448 tys. zł trafi łącznie na od-
dział pediatryczny- neonato-
logiczny (912 tys. na pediatrię 
oraz 536 na noworodki). Na 
ginekologię i położnictwo za-
planowano 1 mln 400 tys. zł. 
Swoją pulę ma przyznaną rów-
nież izba przyjęć – 789 tys. zł. 

Poza kontraktem na leczenie 
szpitalne placówka wynegocjo-
wała także cztery dodatkowe 
umowy z NFZ. 2 mln 640zł do 
wykorzystania na Podstawo-
wą Opiekę Zdrowotną (POZ). 
1 mln 100 tys. zł trafi do gabi-
netów specjalistycznych (chi-
rurgiczny, neurologiczny, kar-
diologiczny, nefrologiczny, gi-
nekologiczny). Nocna opieka 
otrzymała do dyspozycji 600 
tys. zł. Najmniej, bo 70 tys. zł 
przeznaczono na sfinansowa-
nie usług w ramach opieki do-
mowej. 

Kontrakt to za mało
Aby jednak nowogardzki 

szpital mógł wyjść na przy-
słowiowe „zero” potrzebuje 8, 
5 mln złotych. To milion wię-
cej niż wynosi wynegocjowany 
kontrakt z NFZ na 2014 rok. 
Skąd dyrekcja placówki weź-
mie brakujące środki? Głów-
nie z tzw. nadwykonań, czy-
li  usług medycznych wykona-
nych poza planem ustalonym z 
NFZ. 

- Takie praktyki stosuje więk-
szość szpitali w Polsce. Fundusz 
nie musi za to płacić, ale od 5 
lat to się nie zdarzyło. W na-
szym przypadku już za część 
nadlimitów zapłacono – wyja-
śnia Kazimierz  Lembas, dy-
rektor nowogardzkiego szpi-
tala. 

Mowa o kwocie 160 tys. zło-
tych. „Do spłaty” funduszo-
wi pozostało jeszcze około 640 

tys. złotych. Szpital w zeszłym 
roku wykonał poza kontrak-
tem usługi na około 800 tys. 
złotych. 

OIOM oraz ZOL 
Mimo, że od otwarcia no-

wej bryły szpitala minęło już 
ponad pół roku, nie wszyst-
kie oddziały udało się urucho-
mić. Mowa o tym, gdzie trafiać 
będą pacjenci wymagający in-
tensywnej terapii.  Znajdujący 
się na parterze, tuż przy izbie 
przyjęć OIOM ma być urucho-
miony  w tym kwartale – za-
pewnia dyrektor Lembas. Do 
pełni szczęścia potrzeba jesz-
cze kilku urządzeń medycz-
nych tj. pompy infuzyjnej oraz 
kardiomonitorów z centrala-
mi monitorującymi. Właśnie 
trwa postępowanie przetargo-
we na zakup sprzętu. Pozosta-
łe, niezbędne do funkcjono-
wania tego oddziału wyposa-
żenie, już zostało zakupione 
(m. in. specjalne łóżka odle-

żynowe). Zdaniem Kazimierza 
Lembasa, nie będzie też kłopo-
tu z uzyskaniem kontraktu na 
działalność tego oddziału, po-
nieważ wpisuje się on w tzw. 
procedury ratowania życia.  
Za te usługi NFZ płaci z auto-
matu, oczywiście po spełnie-
niu odpowiednich warunków. 
Nowogardzki OIOM będzie 
miał cztery łóżka. Miesięcz-
nie NFZ zapłaci za utrzymanie 
oddziału około 80 tys. zł. Jeśli 
oczywiście optymizm dyrekto-
ra się spełni. 

Nie bez znaczenia dla opła-
calności OIOM będzie otwar-
cie w możliwie szybkim czasie 
Zakładu Opieki Długotermi-
nowej. Ten ma powstać w po-
mieszczeniach, gdzie do mo-
mentu otwarcia nowej bryły 
szpitala, funkcjonował oddział 
internistyczny. Będzie miał 
około 20 łóżek. Dlaczego oba 
oddziały są tak ze sobą zasy-
milowane? 

- Cała sztuka utrzymania 

OIOM-u polega na tym, żeby 
nie zdobyć tzw. „leżaka” - wy-
jaśnia Lembas. Dlatego też chcę 
zorganizować oddział opieki 
długoterminowej. Wówczas pa-
cjent, który długo leży na inten-
sywnej terapii, a nie wymaga 
podłączenia do respiratora, bę-
dzie mógł być przenoszony wła-
śnie do ZOL-u. Jeśli jednak zbyt 
długo pozostanie na OIOM-ie, 
robi się to nieopłacalne - koń-
czy dyrektor. Zdradza też w 
rozmowie z DN, że marzy mu 
się wyposażenie „długotermi-
nówki” w stanowiska z respira-
torem. Byłby to jedyny tak wy-
posażony ZOL w naszym re-
gionie.

Najbliższy jest w Poznaniu. 
Na razie trwają negocjacje z 
NFZ. 

Warto dodać, że w obu od-
działach pracę znajdzie kilka-
naście osób.

Czy NFZ zapłaci za tomo-
graf?

Już za kilka dni szpital pod-
pisze umowę dzierżawy z 
gdańską spółką, która wsta-
wi do jednego z gabinetów na 
pierwszym piętrze długo wy-
czekiwany, zarówno przez le-
karzy, jak i pacjentów tomo-
graf. Dopiero wówczas dyrek-
cja szpitala zawnioskuje do 
NFZ o przyznanie kontraktu 
na wykonywanie badań tomo-
graficznych. Nie ma pewności, 
że fundusz się na to zgodzi.Ta-
kie samo urządzenie znajdu-
je się bowiem w goleniowskim 
szpitalu. A do tego plany może 
pokrzyżować Wojewoda Za-
chodniopomorski. 

- Wojewoda ma ogłosić wy-
kaz jednostek, którym przy-
znane zostaną limity na bada-
nia tomografem. Nie wiadomo, 
czy wśród nich będą takie małe 
szpitale jak nasz – przyznaje 
Kazimierz Lembas.

Nowogardzki szpital w ze-
szłym roku przyjął około 8 tys. 
pacjentów. 

Marcin Simiński

Sala Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w skr. OIOM, który ma zostać uruchomiony do końca marca tego roku. 
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Dziedzictwo Dmowskiego
2 stycznia  minęła  75 rocznica śmierci Romana Dmowskiego jednego z twórców naszej niepodległości. W związki z ta rocznicą i ob-
chodzonym przez wiele środowisk rokiem Dmowskiego zamieszczamy tekst  znanego historyka, publicysty Mariana Piłki poświęcony 
myśli politycznej Romana  Dmowskiego

Żyjemy w czasach dekadencji, w czasach 
upadku zasad, norm, moralności, kryzysu 
kultury narodowej i patriotyzmu. Żyjemy 
w czasach, gdy rząd Rzeczpospolitej pro-
wadzi politykę likwidacji atrybutów suwe-
renności naszego państwa i przekazywania 
ich Unii Europejskiej.  Żyjemy w czasach, 
gdy od polskości traktowanej jako nienor-
malność, Polacy uciekają, dowartościo-
wując się patriotyzmem europejskim, tak 
jakby można byłoby być Europejczykiem, 
nie będąc Polakiem, Niemcem czy Hisz-
panem. Koncepcja europejskiego patrio-
tyzmu, jako wyzwolenia z ograniczeń pa-
triotyzmu narodowego, jego dziedzictwa, 
tradycji, tożsamości, odzwierciedla raczej 
parweniuszowskie fobie i kompleksy, niż 
uczestnictwo w europejskiej cywilizacji. 
A przecież  to nasza cywilizacja jest zapie-
rającym dech w piersiach wspaniałym wi-
trażem, mieniącym się różnokolorowym 
barwami rozświetlanymi światłem Ewan-
gelii, a nie zuniformizowaną jednostajno-
ścią charakterystyczną dla wykorzenienia 
kulturowego. Koncepcja wyzbycia się wła-
snej tożsamości owocuje bowiem nie per-
spektywą współtworzenia europejskiej cy-
wilizacji, ale perspektywą „zmywaka” w 
Londynie, jako przedmiotu naszych aspi-
racji i naszego miejsca we „wspólnym eu-
ropejskim domu”. Polityce wyzbywania się 
narodowych aspiracji i likwidowania ko-
lejnych atrybutów suwerenności naszego 
państwa towarzyszy demoralizacja spo-
łeczna, narodowe samobiczowanie, pe-
dagogika narodowego wstydu i domina-
cja wszechogarniającego kiczu nie tylko w 
zakresie estetyki, ale w całym publicznym 
życiu. A medialnymi autorytetami tego ki-
czu stali się krawcy, kucharze, komedianci, 
Olejnik, Środa i Lis. 

Żyjemy w czasach, które chyba najtraf-
niej oddaje Poeta: 

W mieście wybuchła epidemia
instynktu zachowawczego
świątynię wolności
zamieniono na pchli targ
senat obraduje
jak nie być senatem
obywatele nie chcą się bronić
uczestniczą na przyspieszone 
kursy padania na kolanach (...)
otworzyli bramy
przez które wchodzi teraz
kolumna piasku

Upadek zachowań obywatelskich, war-
tości i kryzys patriotyzmu, tak charakte-
rystyczny dla wykorzenionych postkomu-
nistycznych społeczeństw, a zwłaszcza dla 
ich pseudoelit, zaczyna budzić coraz szer-
szy opór w narodzie, który współtworzył i 
bronił europejskiej cywilizacji. Dla młode-
go pokolenia, wychowanego już w Polsce 
niepodległej, te kompleksy i fobie społe-
czeństwa postkomunistycznego wywołują 
zdecydowany sprzeciw.  Nic też dziwnego, 
ze szuka wzorców, szuka bohaterów, szu-
ka poczucia wielkości i chwały w naszym 
historycznym dziedzictwie. Szuka przede 

wszystkim w tradycji obozu narodowe-
go, w myśli politycznej Dmowskiego i jego 
dziedzictwie.

Problem w tym, ze myśl polityczna, je-
żeli nie jest to filozofia polityczna, jest sil-
nie naznaczona piętnem swej historyczno-
ści. Jest znakiem swojego czasu, tego, co 
dla tego czasu charakterystyczne, a zatem 
przemijające  .. W tym sensie też nawiązy-
wanie środowisk narodowych w nazwach 
do Stronnictwa Narodowego, Młodzieży 
Wszechpolskiej, ONR-u, czy Narodowych 
Sił Zbrojnych, choć zrozumiałe w sensie 
poszukiwania własnej tożsamości, ma w 
sobie więcej z postawy grup rekonstruk-
cyjnych, niż z żywej kontynuacji.

A przecież sam  Dmowski nie zalecał or-
todoksyjnego trzymanie się litery jego pu-
blicystycznej twórczości.. To co Dmowski 
pozostawił ciekawego, to szkoła politycz-
nego myślenia, szkoła, która przygotowa-
ła nie tylko działaczy politycznych, ale i 
polskie społeczeństwo do odzyskania nie-
podległości, była potężnym impulsem kul-
turotwórczym, by wspomnieć tylko Wy-
spiańskiego, Roztworowskiego, czy grupę 
„Sztuki i Narodu”, szkoła, która zdała eg-
zamin w tragicznym okresie okupacji nie-
mieckiej i początkowym okresie komuni-
stycznego zniewolenia. Szkoła Dmowskie-
go, to obok szkoły galicyjskich konserwa-
tystów, jedyne szkoły polityczne w naszej 
historii. 

To, co w dorobku Dmowskiego  szcze-
gólnie  żywe i twórcze, to  też jego metoda 
i pierwotne założenia. Uważał on,  że pod-
miotem polityki i historii są narody. To nie 
szersze czy większe struktury polityczne, 
a narody są podstawowymi strukturami 
warunkującymi rozwój duchowy człowie-
ka i będącymi płaszczyzną duchowej i po-
litycznej tożsamości. To narody stworzyły 
wielkość naszego kontynentu i zakwestio-
nowanie ich podmiotowości jest jednym z 
najważniejszych przejawów współczesnej 
dekadencji. To naród musi być suwere-
nem. Narody godzące się na ograniczanie 
swojej suwerenności nie są godne istnie-
nia, stają się mierzwą, na której rozkwitają 
inne narody. Obrona własnej suwerenno-
ści to podstawowy dogmat szkoły Dmow-
skiego, dogmat nadal żywy, twórczy i in-
spirujący.

Ale  słuszność twierdzenia  że naród 
jest podmiotem historii i polityki nie zna-
czy, że koniecznie trzeba się zgodzić ze 
wszystkimi elementami  koncepcji  naro-
du Dmowskiego. Dmowski bowiem  był 
pozytywistą i biologiem. Jego widzenie 
narodu, to uznanie - charakterystyczne 
dla tamtego czasu - politycznego darwi-
nizmu za rzeczywistość. Koncepcja nie-
usuwalnego konfliktu pomiędzy naroda-
mi, choć bliska realizmowi, i naznaczona 
„duchem” czasu, nie powinna nas zadowa-
lać. Zawiera bowiem w sobie pewien po-
zytywistyczny fałsz wynikający z reduk-
cjonizmu epistemologicznego właściwego 
tej doktrynie. Sam Dmowski próbował go 
przezwyciężyć w broszurze „Kościół, Na-
ród, Państwo”, ale jest to”przezwyciężenie” 

socjologiczne. Dmowski pisze o katolicy-
zmie, jako istocie polskości. Tymczasem 
wartość katolicyzmu nie sprowadza się 
tylko do jego tożsamościowego znacze-
nia w definicji polskości. Chrześcijaństwo 
jest wyrazem prawdy i w świetle tej praw-
dy należy widzieć miejsce i rolę narodów 
w ogólnoludzkiej wspólnocie To uniwer-
salna prawda powinna wyznaczać miejsce 
narodów w uniwersalnym ładzie i ich mi-
sję. To nie darwinowska koncepcja walki o 
przystosowanie, a chrześcijańska koncep-
cja ogólnoludzkiego porządku ordo carita-
tis powinna wyznaczać charakter narodo-
wej polityki. I choć Dmowski doszedł do 
tego, że religia powinna być celem polityki, 
to ta myśl, w moim przekonaniu, nie zo-
stała przetrawiona w obozie narodowym. 
Dlatego dziś najwłaściwszą formułą ru-
chu narodowego, to formuła chrześcijań-
sko-narodowa. To nie tylko postulat teo-
retycznego rozumu rozpoznającego me-
tafizyczną rzeczywistość. To także wyzwa-
nie współczesności, w której cywilizacja 
chrześcijańska została zakwestionowana 
we współczesnej Europie i jest z premedy-
tacją niszczona. Mamy bowiem do czynie-
nia z antycywilizacyjną rebelią wojującego 
laicyzmu, niszczącego europejską cywili-
zację i chrześcijańską tożsamość narodów, 
zagrażającą także naszemu narodowi. Dla-
tego misją naszego narodu jest obrona cy-
wilizacji chrześcijańskiej w Europie, jest 
organizacja chrześcijańskiej opinii w wal-
ce z laickim nihilizmem współczesnym za-
grożeniom.

Również  to  co  twórcze w szkole Dmow-
skiego, to jego metoda. Czytając Przegląd 
Wszechpolski widzimy, jak z wielką wni-
kliwością twórcy Narodowej Demokracji 
badali sytuację naszego narodu. Ich anali-
zy budzą do dziś niekłamane uznanie dla 
systematyczności rozpoznawania rozwoju 
narodowego. I ta metoda systematycznego 
badania i analizowania aktualnego stanu 
kondycji narodu i wyprowadzania z nich 
narodowych celów, jest dziś chyba najbar-
dziej niedocenionym wkładem Dmow-
skiego i jego współpracowników w roz-
wój myśli politycznej. Bowiem dziś twier-
dzi się na ogół, że jaka jest kondycja naro-
du, to wszyscy wiemy. „Jaki koń jest, każ-
dy widzi” chciałoby się powiedzieć. Otóż 
wbrew temu przekonaniu, doświadczenie 
historyczne wskazuje, że punkty zwrotne 
w historii, o ile nie są to wojny czy rewolu-
cje, są na ogół niedostrzegane. Zmiany w 
politycznej rzeczywistości są na ogół do-
strzegane dopiero wtedy, gdy są już oczy-
wistością, gdy nie można nimi już stero-
wać. Przykładem są galicyjscy konserwa-
tyści zapatrzeni w swe możliwości i formu-
ły wypracowane jeszcze w latach 60-tych 
XIX wieku. W latach 90-tych tego wieku 
i następnej dekadzie nie dostrzegli umaso-
wienia się społeczeństwa polskiego. W re-
zultacie z najważniejszego obozu galicyj-
skiego, stoczyli się do lobby w głównych 
obozach politycznych w okresie między-
wojennym. Tymczasem jeszcze praca Po-
pławskiego i Dmowskiego rozpoznała ten 

proces i starała się umasowieniu ówcze-
snego społeczeństwa nadać charakter jego 
unarodowienia. I to była największa, obok 
przygotowania kadry niepodległościo-
wych działaczy, zasługa Narodowej Demo-
kracji przed I wojną światową.

Ten ogromny wysiłek intelektualny, ta 
metoda rozpoznawania narodowej kon-
dycji nie był przez powojenne środowiska 
narodowe, zdziesiątkowane, ale nadal licz-
ne, doceniony i kontynuowany.. W efekcie 
owego zaniedbania do dnia dzisiejszego 
płacimy dominacją nihilistycznej lewicy 
w życiu publicznym.  We współczesnych 
środowiskach nawiązujących do trady-
cji narodowej demokracji dominuje kom-
pleks „wiecznego studenta”, to znaczy roz-
poznawanie współczesnej rzeczywistości 
w kategoriach z przed I wojny światowej 
czy z okresu II Rzeczpospolitej. W przeci-
wieństwie do twórców tego obozu, do dziś 
nie ma tego  ruchu intelektualnego, który 
stworzył podstawy wielkości Narodowej 
Demokracji. Same protesty i manifesta-
cje są jedynie namiastką i nie zastąpią doj-
rzałej myśli politycznej.  A przecież  przy-
wództwo narodowe, to przede wszystkim 
systematyczne rozpoznawanie i hierarchi-
zowanie narodowych wyzwań i zagrożeń. 
To definiowanie odpowiedzi na te wyzwa-
nia i organizowanie sił politycznych do ich 
realizacji. Nie ma przywództwa bez inte-
lektualnego rozpoznania i wysiłku.  Dlate-
go zasadniczym obecnie celem jest unaro-
dowienie naszego państwa i jego polityki. 

Geopolityka Dmowskiego jest dziś mar-
twa, ale jego przekonanie, że najważniej-
sze jest bezpieczeństwo narodu, które jest 
uwarunkowane geopolitycznie, wskazuje 
drogę naszego intelektualnego i politycz-
nego rozpoznania i szukania nadziei, któ-
ra jest potężnym czynnikiem mobilizacyj-
nym. Geopolityczne ukierunkowanie my-
śli Dmowskiego jest więc inspiracją do 
naszych odpowiedzi na współczesne wy-
zwania. To w geopolityce należy dziś także 
szukać intelektualnej nadziei pozwalającej 
na przezwyciężenie kryzysu patriotyzmu 
i zbudowania racjonalnego posłannictwa 
naszego narodu we współczesnej Europie. 
Pozwala nam znaleźć promyk nadziei, że 
dzięki narodowemu odrodzeniu jest per-
spektywa przezwyciężenia zagrożeń i zbu-
dowania podstaw pod narodową wielkość. 
Bo dla nas to Polska jest wielką rzeczą i jej 
powinniśmy służyć.

Wielkość Dmowskiego nie polega tyl-
ko na jego historycznych dokonaniach, nie 
na tym, ze jest szacownym zabytkiem, czy 
mumią okadzaną z okazji rocznicowych 
uroczystości, ani też dlatego, ze służy jako 
sztandar tym, którzy szukają swego miej-
sca w polityce. Wielkość Dmowskiego po-
lega na tym, ze możemy dziś toczyć z nim 
dialog, a nawet spory o przyszłość Polski, 
że jest inspirujący w naszych zmaganiach 
o przyszłość Polski.

Marian Piłka
historyk, 

Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej
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O czym pisaliśmy w mijającym roku? (część 2)
KWIECIEń
Tragiczny finał alkoholowej li-

bacji 
To nie było zabójstwo. We wto-

rek, o godz. 19.30, policja otrzy-
mała informację, że przy ul. 5 
Marca 4, leży nieprzytomny męż-
czyzna. Przybyły na miejsce lekarz 
stwierdził zgon. Zmarły, to 39-let-
ni Piotr J., mieszkaniec Nowogar-
du. Okoliczności śmierci mężczy-
zny próbuje rozwiać Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie. Znane 
są już wstępne wyniki sekcji. Zda-
niem organów ścigania urazy, któ-
re widoczne były głównie na twa-
rzy mężczyzny wskazują na to, 
że bezpośrednio przed śmiercią 
człowiek ten mógł się przewrócić. 

Prokuratura wykluczyła więc, 
aby do śmierci doszło wskutek 
pobicia, bądź też zabójstwa, na co 
mogły wskazywać pierwsze infor-
macje w sprawie. Z ustaleń pro-
kuratury wynika, że Piotr J., brał 
wcześniej udział w libacji alkoho-
lowej. Impreza odbywała się wła-
śnie w  jednym z mieszkań w blo-
ku, przed którym znaleziono jego 
ciało. Oprócz 39 latka, w lokalu 
znajdowało się sześć osób. Jesz-
cze tego samego dnia, wszyscy oni 
zostali przewiezieni do izby wy-
trzeźwień w Szczecinie. 

„Żądamy, by władze mia-
sta wywiązały się z danych nam 
obietnic”

Mieszkańcy o chodniku w 
Warnkowie. Tak, jak można było 
się spodziewać, decyzja lokalnych 
władz o skreśleniu z listy inwesty-
cji budowy chodnika do Warnko-
wa, zbulwersowała mieszkańców 
tejże wsi i ul. Kościuszki w No-
wogardzie. W czwartek (18 kwiet-
nia) do redakcji wpłynęło pismo, 
które w poniedziałek zostało rów-
nież złożone w Urzędzie Miasta. 
Pod treścią widnieją podpisy 73 
zainteresowanych obywateli, któ-
rzy wzywają władze do spełnie-
nia wcześniejszych deklaracji. Jak 
już informowaliśmy, kwota prze-
znaczona na tę inwestycję, została 
przeniesiona na rozbudowę drogi 
wojewódzkiej 106- a, dokładniej 
na budowę chodnika dla pieszych 
z infrastrukturą we wsi Błotno. 
Ponoć na przeszkodzie przedłuże-
nia chodnika mającego połączyć 
ul. Kościuszki z Warnkowem, sta-
nął brak warunków technicznych. 

Pomorzanin ma powody do 
dumy

Krzysztof Skryplonek Mi-
strzem Polski! W miniony week-
end w Mińsku Mazowieckim, od-
bywały się Mistrzostwa Polski w 
Kulturystyce i Fitness. W zawo-
dach brał udział Krzysztof Skry-
plonek z Pomorzanina Nowo-
gard - sekcji Kulturystyki i Fitness. 
Mieszkaniec Nowogardu zwycię-
żył w kategorii: Kulturystyka do 
80 kg, oraz w kategorii: Open- tym 
samym zostając Mistrzem Polski!

To historyczny sukces kultury-
sty z Nowogardu. Najpierw zde-
klasował rywali w swojej kategorii 
wagowej, by następnie zwyciężyć 
w kategorii Open (startują zawod-
nicy w różnej wadze)! Swojego za-
dowolenia nie kryje również pre-
zes: Pomorzanin ma Mistrza Pol-
ski w Kulturystyce! To naprawdę 
wielki sukces Krzysztofa, jak i ca-
łego klubu - krótko i dosadnie ko-
mentuje sukces nowej sekcji Mar-
cin Skórniewski. Dodajmy, że nie-
cały miesiąc później, Skryplonek 
reprezentował Polskę na Mistrzo-
stwach Europy, które odbywały się 
w Mołdawii. Zajął na nich wysokie 
4 miejsce.

MAJ
Mała gala, wielki nietakt 
Sam sobie Laura wręczył. We 

wtorek, tydzień temu, po raz 12. 
rozdano Laury Cisowe - nagro-
dy przyznawane za zasługi w pro-
mocji Ziemi Nowogardzkiej. Na 
liście wyróżnionych, znalazł się 
m.in. Antonii Bielida – przewod-
niczący Rady Miejskiej i szef Ce-
lowego Związku RXXI w Słajsinie. 
Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że przewodniczący 
Bielida, jest członkiem kapituły, 
która decyduje komu Laura przy-
znać, a komu nie. Wychodzi więc 
na to, że Bielida przyznał nagro-
dę Bielidzie. O tym, kto dołączy 
do zaszczytnego grona osób mo-
gących w klapie marynarki nosić 
charakterystyczny symbol nagro-
dy, czyli liścia laurowego, decy-
duje specjalnie powołana do tego 
celu kapituła, pod przewodnic-
twem burmistrza miasta. W jej 
skład, oprócz Roberta Czapli, w 
tym roku weszli: Aneta Drążew-
ska (dyrektor NDK), Mieczysław 
Cedro, Adam Fedeńczak, Fran-
ciszek Karolewski, Waldemar Pę-
dziszczak, Eligiusz Rzechuła, Jan 
Tandecki, Urszula Berezowska 
z UM Nowogard i Antonii Bieli-
da – Przewodniczący Rady Mia-
sta oraz Celowego Związku RXXI. 
Jak czytamy w regulaminie, Laur 
Cisowy jest corocznym honoro-
wym wyróżnieniem przyznawa-
nym za szczególne osiągnięcia 
oraz zasługi w promowaniu Ziemi 
Nowogardzkiej. Przyznawany jest 
osobom indywidualnym, firmom 
i instytucjom z terenu gminy No-
wogard. 

Wstęga przecięta – rozbudo-
wa zakończona 

Są mury, brakuje pacjentów 
i sprzętu. Po niespełna dwóch 
latach zakończyła się rozbudo-
wa Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego w Nowogar-
dzie. Obiekt o łącznej powierzch-
ni użytkowej 4,6 tys. m. kw. i ku-
baturze 20 tys. m. sześciennych, 
otwarto oficjalnie w miniony pią-
tek (24.05).  Z dobrodziejstw no-
wych sal, chorzy będą mogli jed-
nak skorzystać dopiero za kilka 
tygodni. Mury już są. Szpital  cze-
ka na przyjęcie pierwszych pa-
cjentów. Pozostaje tylko wierzyć, 
że NFZ, będzie płacił za świadczo-
ne w nowej bryle usługi medycz-
ne tak, by placówka mogła przy-
najmniej wychodzić na tak zwane 
„zero”. To jednak zależy nie tylko 
od tego czy w salach jest toaleta, 
ale przede wszystkim od wysokiej 
jakości leczenia – bez niej pacjen-
tów nie będzie. A co za tym idzie, 
wystarczających pieniędzy z Fun-
duszu też nie. 

Bałtyk – Karkonosze Tour i 
Grand Prix Nowogardu

kolarskie „święto” zakończo-
ne. Dużym sukcesem od strony 
sportowej, zakończył się środo-
wy dzień z kolarstwem. W dniu 
22 maja w Nowogardzie odbył 
się III i IV etap słynnego wyścigu 
„Bałtyk – Karkonosze Tour”. mia-
sto gościło zawodników z zawo-
dowych grup kolarskich startują-
cych w Międzynarodowym Wy-
ścigu „Bałtyk – Karkonosze Tour”. 
W międzyczasie rozegrane zosta-
ły zawody o Grand Prix Nowogar-
du, w których wystąpili m. in. za-
wodnicy klubu LUKS Panorama 
„Chrabąszcze” Nowogard. Przed 
własną publicznością nowogardz-
cy kolarze zaprezentowali się zde-
cydowanie lepiej niż w ubiegłym 
roku. Do Nowogardu zawitało 
wielu znakomitych gości, na cze-
le ze słynnym kolarzem urodzo-
nym w Nowogardzie - Zbignie-
wem Szczepkowskim.

CZERWIEC
Odbyła się sesja, a nawet dwie 
Będzie (troszkę) taniej. Opo-

zycja może otrąbić swój sukces 
- przynajmniej połowiczny. Za 
śmieci  zapłacimy mniej, choć 
drożej, niż chcieli początkowo 
radni. Wczoraj dokończona zosta-
ła, przerwana w zeszłym tygodniu 

sesja nadzwyczajna w sprawie 
śmieci. Opozycja przygotowała 
własne propozycje stawek opłat za 
odbiór odpadów. Głosowanie po-
przedziła burzliwa dyskusja. Rad-
ni opozycji stwierdzili, że propo-
nowane zmiany tylko „imitują ob-
niżkę”. Zwrócili również uwagę na 
fakt, że w uzasadnieniu do uchwa-
ły brakuje konkretnych kalkula-
cji, na których oparto wyliczenie 
poszczególnych stawek. Koalicja 
odpowiadała tym samym. Przy-
pomniała, że w uzasadnieniu pro-
jektów uchwał autorstwa opozycji, 
również zabrakło stosownych wy-
liczeń. Poza tym uznała, że obie 
propozycje są mało wiarygodne 
ekonomicznie, gdyż w zasadzie 
budżet całego systemu śmiecio-
wego oparty jest tylko na szacun-
kowych danych. Mimo tego, jak-
że szczerego wyznania, swoje ceny 
uznała za lepsze od tych, które 
proponowali radni opozycji i tak 
też zagłosowała. Uchwała została 
przyjęta 13 głosami radnych PSL-
-SLD. Pozostali na sali wstrzymali 
się od głosu.

Kinowa rewolucja, czyli pro-
jektor pod zastaw 

Orzeł będzie miał „nowe ser-
ce”. Za około 200 tys. złotych 
Nowogardzki Dom Kultury pla-
nuje zakupić cyfrowy projektor 
do filmów, który ma sprawić, że 
na seanse do Kina „Orzeł”, zaczną 
chodzić tłumy widzów. Sam po-
mysł może i słuszny, ale już jego 
sfinansowanie budzi wiele wąt-
pliwości. W czasie ostatniej, zwy-
kłej sesji Rady Miejskiej, więk-
szością głosów (głównie koalicji) 
przyjęto zmianę w budżecie, któ-
ra wzbogaciła budżet NDK o 105 
tys. złotych. Zanim do głosowania 
doszło, dotacja wzbudziła „niepo-
kój” radnych opozycji. Ci, pyta-
li burmistrza, na co mają być wy-
dane pieniądze i czy są jakieś kal-
kulacje, które ten spory wydatek 
uzasadniają. R. Czapla za wiele 
nie miał w tym temacie do powie-
dzenia, oprócz tego, że kino musi 
zainwestować w nowy sprzęt do 
wyświetlania filmów, bo inaczej 
stanie przed widmem likwidacji. 
Tym samym, radni nie uzyskali na 
sesji wyczerpującej odpowiedzi. 
Wyjaśnić im tego nie mogła rów-
nież dyrektor NDK, która zwykła 
na sesję nie chadzać. Dlatego też 

DN, postanowił temat zgłębić u 
samego źródła – a więc w Domu 
Kultury. Dyrektor Aneta Drążew-
ska, w rozmowie z DN potwier-
dziła, że Kino „Orzeł”, ma dostać 
nowe „serce” - nowoczesny, cy-
frowy projektor, który pozwoli na 
wyświetlanie filmów w dużo lep-
szej, niż obecnie jakości. Do tej 
pory w kabinie operatorów Kina,  
filmy wyświetlano na szpulowych 
projektorach tzw. 35 mm (szero-
kość taśmy). Te, jak twierdzi na-
sza rozmówczyni, wymagały już 
remontu. 

Spotkała się komisja Rady 
Miejskiej.

Powiat goleniowsko-nowo-
gardzki. 11 czerwca w ratuszu 
spotkała się  powołana przez Radę 
Miejska Nowogardu, komisja ds. 
zmiany nazwy powiatu na powiat 
goleniowsko-nowogardzki. Na 
spotkaniu przyjęto harmonogram 
działań umożliwiających złożenie 
przed 31 marca 2014 roku wnio-
sku o zmianę nazwy do Minister-
stwa ds. Administracji. W skład 
komisji wchodzą: radny Marek 
Krzywania – przewodniczący ko-
misji, w imieniu społecznych ini-
cjatorów zmiany Paweł Słomski-
-sekretarz , radny Mieczysław La-
skowski, radny Jacek Rafiński oraz 
reprezentująca Urząd Miejski, se-
kretarz miasta, pani  Agnieszka 
Biegańska -Sawicka. Komisja po-
stanowiła o opracowaniu w naj-
bliższych dniach materiału in-
formacyjnego na użytek zarów-
no mieszkańców naszej gminy, 
jak i radnych powiatu czy gmin  
ościennych. Materiał ten ma 
wskazywać zarówno motywy, jak 
i powody dla których zmiana jest 
potrzebna, uświadamiać  korzyści 
jakie niesie ona z sobą dla sposo-
bu realizacji  funkcji przez powiat  
oraz wymieniać  z nią związane 
interesujące  korzystne perspek-
tywy,  nie tylko dla gminy Nowo-
gard, ale i dla innych gmin two-
rzących nasz powiat. Jeszcze przed 
wakacjami Komisja postanowi-
ła spotkać się z nowogardzkimi 
Radnymi powiatowymi, aby za-
poznać ich ze szczegółami działań 
i zachęcić do aktywnego promo-
wania projektu w Radzie Powia-
tu. Przypomnijmy, że Radni po-
wiatowi z kręgu nowogardzkiego, 
to Kazimierz Lembas, Marcin Fe-
deńczak,  Anna Smolira, Józef 
Korkosz, Wojciech Włodarczyk i 
Tomasz Kulinicz (wicestarosta). 
Omówiono też w szczegółach 
harmonogram złożenia wniosku 
i skoordynowano plan czynności, 
aby wniosek najpóźniej mógł być 
złożony już na początku lutego 
2014 roku.

KR
CD  w następnym wydaniu DN
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Szkółka piłkarska „Brazil da Bola” rozpoczyna nabór

Sukcesy podopiecznych Roberto Mendesa
O szkółce piłkarskiej „Brazil da Bola” pisaliśmy już pod koniec stycznia 2012 roku, w artykule pt.„Chcą u nas zrobić Brazylię”. Dziś śmiało można 
powiedzieć, że zaplecze trenerskie Roberto Mendesa przynosi pożądane efekty, a młodzi piłkarze czynią ogromne postępy. Szkółka ogłasza nowy 
nabór w przedziale wiekowym 2006-2007 oraz 2008-2010 już od początku lutego 2014 roku. Aby bardziej zachęcić wszystkich rodziców do zapisy-
wania swoich pociech na zajęcia, przypominamy największe sukcesy dotychczasowych adeptów „Brazil da Bola”.

„Brazil da Bola” prężnie roz-
wija się między innymi w Star-
gardzie Szczecińskim i w gminie 
Kobylanka, dziś śmiało można 
stwierdzić, że również w Nowo-
gardzie. Oprócz trenera Rober-
to Mendesa, duży wkład miał 
również prezes Marcin Skór-
niewski, który zdecydował się 
na przyłączenie szkółki do Po-
morzanina Nowogard. Tym sa-
mym, młodzi mieszkańcy No-
wogardu, pod czujnym okiem 
brazylijskiego trenera, mogą 
grać dla swojego rodzimego klu-
bu. Drużyny prowadzone przez 
Roberto zgłaszane są do Żaków 
(turnieje organizowane przez 
ZZPN). Od początku oryginal-
ne, a przede wszystkim profe-
sjonalne treningi, przynosiły 
pożądane efekty. W 2013 roku 

zespół Pomorzanina regularnie 
brał udział w tych rozgrywkach 
i po 5 turniejach zajął wysokie II 
miejsce. Chłopcy, którzy są pod 
opieką brazylijskiego trenera 
dopiero od połowy 2013 roku, 
grają coraz lepiej. Potwierdze-
niem tego niech będzie III miej-
sce w Ogólnopolskim turnieju 
w Gorzowie Wlkp., które było 
również miłym zaskoczeniem 
dla samego Roberto Mendesa. 
Jego młodzi podopieczni, prze-
grali wówczas tylko jeden mecz 
w półfinale i to nie byle z kim, 
bo z adeptami Pogoni Szczecin. 
Tych sukcesów nie byłoby, gdy-
by nie zaangażowanie rodziców, 
którzy bardzo wspierają swo-
je dzieci na turniejach. Jeżdżąc 
z nimi i wspaniale im kibicując. 
Co najważniejsze dla naszego miasta, Roberto Mendes – wła-

ściciel szkółki „Brazil da Bola”, 
bardzo sobie chwali współpra-
cę z prezesem Marcinem Skór-
niewskim,  jak sam twierdzi: to 
właśnie dzięki takim ludziom jak 
prezes Pomorzanina, dzieci mają 
szansę rozwijać swoje umiejętno-
ści, a później prezentować je na 
ogólnopolskich turniejach repre-
zentując Nowogard. Pan Mar-

cin zaufał mojej metodzie i za 
to jestem mu bardzo wdzięcz-
ny. Mam ogromną satysfakcję 
z pracy z tymi młodymi piłka-
rzami, bardzo lubię tutaj przy-
jeżdżać na treningi. Szkółka w 
roku 2014 podzieli grupy odpo-
wiednio na roczniki: 2006-2007 
oraz 2008-2010 tak, aby dzie-
ci kształtowały swój piłkarski 
kunszt zgodnie ze swoimi moż-

liwościami. Nowy nabór w 2014 
roku, rozpocznie się już od lu-
tego. Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z trene-
rem Roberto, tel. 512 788 628 
lub 730 400 077, oraz poprzez 
adres mailowy i strony interne-
towe szkółki „Brazil da Bola”: 
brazi ldabola@gmail.com , 
www.brazildabola.net.pl .    

KR

Hala ZSO, ostatni trening w 2013 roku. Trenear: Przemek, Roberto; Stoją od lewej: Cyprian Marchewka, Mate-
usz Pleskacz, Hubert Mełech, Mateusz Jeż, Kacper Sznałbel, Hubert Plichta,Piotrek Słowiński, Kuba Grolak, Hadi 
Yahfouf, Filip Szczyrba; Dolny rząd od lewej: Mateusz Połatyński, Maciej Płachecki, Michał Słowiński,Miłosz Or-
pel, Max Labocha, Filip Szarek, Kacper Kosinski, Florian Szarek, Igor Kinasz, Kuba Paradziński.

III miejsce na Ogólnopolskim turnieju w Gorzowie Wlkp. Nowa drużyna Pomorzanina Nowogard z rocznika 2006 i młodsi 

Turniej Żaków 2005 i młodsi gdzie po 5 turniejach Pomorzanin Nowogard zajął w 
sumie II miejsce 

ARTyKUŁ SPONSOROWANy

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

REKlAMA

Z okazji urodzin

Grażynie 
Salwa
dużo zdrowia, 

szczęścia 
i pomyślności

 życzy 
mąż Jurek
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Rozgrywki NAlP na półmetku

Tubisie liderem
Po 5 kolejce w Nowogardzkiej Amatorskiej Lidze Piłkarskiej, zmiana na pozycji 
lidera. Pampeluna Pereiros traci pierwszą bramkę, która zarazem pozbawia ten 
zespół 1 pozycji na półmetku, „katem” lidera został piłkarz Tubisiów -Piotr Se-
weryniak. Z kolei, coraz lepiej sobie radzi Probud, który deklasuje drużynę Ro-
dosławia. 

Połowa spotkań za nami, 
przypomnijmy, że tegorocz-
na edycja rozegra tylko 9 ko-
lejek i mecze o Puchar NALP. 
W piątym tygodniu zmagań, 
mocny akcent na sam począ-
tek. Naprzeciw siebie stanęli 
liderzy: Pampeluna Pereiros, 
oraz wiceliderzy: Tubisie. Do 
pierwszego gwizdka sędziego 
obydwa zespoły miały na kon-
cie 12 punktów i po 19 strze-
lonych goli. Różniła się tylko 
statystyka goli straconych, Tu-
bisie raz pozwolili sobie strze-
lić bramkę, natomiast golkiper 
Pampeluny wciąż pozostawał 
z zerowym kontem. Początek 
meczu należał do Pampelu-
ny, jednak z upływem czasu, 
coraz lepiej sobie radzili pił-
karze wicelidera. Najważniej-
szym wydarzeniem tego me-
czu był rzut wolny z pierwszej 
połowy, egzekwowany przez 
Piotra Seweryniaka. Precyzyj-
ne uderzenie zawodnika Tubi-
siów, wylądowało tuż przy sa-
mym słupku, nie dając szans 
bramkarzowi na skuteczną in-
terwencję. Pomimo naporu 
Pampeluny, wiceliderów nie 
opuszczało szczęście, szczegól-
nie gdy futbolówka trzykrotnie 
„zatańczyła” na ich linii bram-
kowej. Skromne, ale jakże waż-
ne zwycięstwo, pozwala Tubi-
siom „rozsiąść się” w fotelu li-
dera. Kto wie, może być i tak, 
że Pampelunie już nikt gola 
nie strzeli, a ta bramka autor-
stwa Seweryniaka odbierze tej 
drużynie mistrzostwo... Po-
żyjemy, zobaczymy. W kolej-
nym spotkaniu Parasol podej-
mował Olimpiakos, który w 
ostatnich dwóch meczach nie 

strzelał mniej niż 5 goli. Para-
sol to przedostatni zespół w li-
dze, który za wszelką cenę chce 
opuścić tę pozycję, jednak ry-
wale nie chcieli aby to stało się 
ich kosztem. Ciężko jest od-
bić się od „dna” tabeli, gdy nie 
potrafi się wykorzystywać stu 
procentowych okazji. Dwie 
bramki dla Parasola autorstwa 
Dudzieca, to było za mało na 
rozpędzony Olimpiakos, któ-
rego w odpowiedzi bronią 
gole Potylickiego, Dropińskie-

go i Żelichowskiego. Olimpia-
kos wygrywa 3:2 i kontynu-
uje świetną serię zwycięstw. W 
kolejnym meczu można było 
spodziewać się wyrównanego 
pojedynku. Nieprzewidywalny 
zespół Radosławia i silna eki-
pa Probudu. Nie po raz pierw-
szy w tegorocznych rozgryw-
kach stało się inaczej. Probud 
bez większych problemów roz-
gromił swoich rywali 6:0, choć 
wynik do przerwy (1:0) nie za-
powiadał takiego rozstrzygnię-
cia. Probudowi w drugiej po-
łowie wystarczyło 60 sekund, 
żeby zaaplikować rywalom aż 
trzy gole. Na wyróżnienie za-
służył strzelec dwóch bramek - 
Filip Lewiński. Na koniec Bu-
dowlani i Czarne Chmury, czy-
li drużyny które grają poniżej 
oczekiwań. Do przerwy kibice 

oglądali dwie bramki, pierw-
sza autorstwa Tomasza Bure-
wicza, wyprowadza „Chmu-
ry” na prowadzenie. Odpo-
wiedział po chwili Bogdan Ka-
czor i wciąż wynik tego meczu 
nie został jeszcze przesądzony. 
Po zmianie stron, skuteczniej-
si okazali się zawodnicy Czar-
nych Chmur, którzy zdobywa-
ją dwa gole i po serii trzech po-
rażek, zaliczają w pełni zasłu-
żone zwycięstwo. 

W najbliższą niedzielę naj-

ciekawiej zapowiada się kon-
frontacja Probudu z Pampe-
luną Pereiros. Pierwotnie spo-
tkanie to miało być drugim 
meczem tego dnia, jednak zo-
stało przełożone na koniec 6 
kolejki. Wszystko za sprawą 
udziału Probudu w „Turnieju 
Mistrzów”, który co roku roz-
grywany jest w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Tym razem, reprezen-
tanci poszczególnych amator-
skich lig piłkarskich, rywalizo-
wać będą w Stargardzie Szcze-
cińskim. Przy artykule pre-
zentujemy  komplet wyników, 
aktualną tabelę, klasyfikację 
strzelców i zapowiedź 6 kolej-
ki.

KR

5 kolejka:
Tubisie – Pampeluna Pereiros 1:0 (1:0) (P. Seweryniak)
Parasol – Olimpiakos 2:3 (1:1) (D. Dudziec x2 – B. Potylicki, M. 

Dropiński, Żelichowski)
Probud – Radosław 6:0 (1:0) (F. Lewiński x2, M. Dzierbicki, K. 

Szkup, D. Adameczek, G. Wnuczyński sam.)
Budowlani – Czarne Chmury 1:3 (1:1) (B. Kaczor – T. Bure-

wicz x2, M. Kolasa) żółta kartka: D. Grzelak (Budowlani)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Tubisie 5 15 20 1 5 0 0

2 Pampeluna Pereiros 5 12 19 1 4 0 1

3 Probud 5 10 14 10 3 1 1

4 Olimpiakos 5 9 15 18 3 0 2

5 Radosław 5 7 10 14 2 1 2

6 Czarne Chmury 5 6 17 16 2 0 3

7 FC po Nalewce 5 6 11 16 2 0 3

8 Budowlani 5 4 10 17 1 1 3

9 Parasol 5 4 9 16 1 1 3

10 Seniorzy 5 0 0 15 0 0 5

Klasyfikacja strzelców:
7 – A. Lipiński (Tubisie)
5 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros), D. Dudziec (Parasol)
4 – B. Kaczor (Budowlani), G. Wnuczyński (Radosław), P. Se-

weryniak (Tubisie), T. Burewicz (Czarne Chmury)

6 kolejka, 12.01.2014:
Czarne Chmury – Radosław  15:00 
FC po Nalewce – Tubisie  15:30
Budowlani – Parasol   16:00
Pampeluna Pereiros – Probud  16:30
Olimpiakos – Seniorzy   3:0 walkower

Big Weekend In 3K (Dave G 
In The Mix)

Piątek (10 stycznia) i Sobota 
(11 stycznia)

Pierwszy karnawałowy 
weekend w Klubokawiarni 
Kulturalnej!

Śledźcie terminarze na na-
szym Facebookowym fanpagu-
`u – fb.com/klubokawiarnia-
kulturalna.

 Serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Zabłąkał się pies
10 XII 2013 r. na ul. Bema, posakowiec lub pies polski 

gończy, wiek ok. roku, szczeka, 
proszę o kontakt tel. 603 893 069 

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177 w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

OGŁOSZENIE
Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z fi-

lią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego9, (tel./fax: 9139-20-
271,913921-253 wew24, e-mail dzial.opieki@dom-pomocy.
com.pl) wzywa spadkobierców Michała Korneluk zmar-
łego 18.11.2012 r. do odbioru pozostałego, po zmar-
łym, depozytu.

Podstawa prawna- art. 6 ust 5 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o 
likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U z 2006r. Nr 208 poz. 
1537). 

Foto pstryk

Jasełka w Zielonym Przedszkolu
Dnia 19 grudnia br. (czwartek) w Zielonym Przedszkolu odbyły się „Jasełka” 
przygotowane przez „starszaków” oraz ich młodszych przyjaciół czterolatków. 
Wyjątkowy nastrój otulił swą magią rodziców, dziadków, nauczycieli – wszyst-
kich widzów zebranych przed Betlejemską Stajenką, w której Dziecię się zrodzi-
ło, a razem z Nim maleńka przyszła Miłość…

Orszak Aniołów głośno ko-
lędował małemu Jezusowi. 
Trzej Królowie przybyli z da-
rami – złoto, kadzidło i pach-
nącą mirrę przy żłobie złożyli. 
„Szła kolęda w noc grudnio-
wą, pukała do drzwi i wołała, 
żeby ludzie do stajenki szli…” 
Przybyli zatem Pasterze, a za 
nimi Kolędnicy, którzy na gi-
tarze rockendrolla przynieśli w 
darze. „Mienią się w ciemno-
ściach księżycowe dróżki. Kto 
nimi podąża? Krasnale i wróż-
ki! Opuściły swe baśnie i ba-

jeczki, aby powędrować prosto 
do szopeczki…” W darze swym 
dla Pana, małe piękne wróż-
ki taniec zostawiły. Przybyła 
również Smerfetka z lasu smer-
fowego, by od całej swojej ro-
dziny złożyć życzenia dla Bożej 
Dzieciny. „Jaś i Małgosia” idąc 
prosto z chaty Baby Jagi przy-
nieśli Jezusowi pierniki, korale 
i cenne kamyki. W jednym bu-
cie i zgrzebnej chuście do lichej 
stajenki przyszła także „Dziew-
czynka z zapałkami”. Zapałki 
w darze oddała, aby św. Józef 

ognisko rozpalił, żeby się wszy-
scy przy nim ogrzali… „zapał-
ką rozgrzałam zziębnięte ręce 
lecz jak rozpalić zimne ludz-
kie serce?” - zapytała dziew-
czynka. Nim ostatnia kolęda 
rozbrzmiała, to wszyscy zgro-
madzeni usłyszeli przesłanie - 
„Dzielmy się radością i uśmie-
chem czystym, dobrem i życz-
liwością, z każdym naszym bli-
skim…” A orszak Aniołów gło-
śno kolędował żegnając przy-
byłych na Jasełka gości…

Inf. własna

Czy ktoś to w końcu posprząta? 
 Sterta gruzu i worki ze śmieciami – to nie opis wysypiska śmieci, ale bałaganu 
jaki od kilku tygodniu panuje za budynkiem byłego sądu. 

W tym wypadku słowa są 
zbędne. Zdjęcia mówią same 
za siebie. Część mieszkańców 
za powstały bałagan oskarża 

właścicieli otwartej niedawno 
w budynku siłowni. Ci jednak 
zarzuty odpierają. Twierdzą, że 
już od kilku tygodni czekają, 

aż ZUK  podstawi zamówiony 
przez nich kontener na odpady 
wielkogabarytowe. 

Jarek Bzowy 
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Kupię mieszkanie bezczyn-
s z o w e / n i s k o c z y n s z o w e , 
min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI Tel. 
508 312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAjEMy, KUPUjEMy. 
TEl. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. Tel. 913925552, 
695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal biurowy 700 
lecia 17b Ip. Parking, 28 m2 
Tel. 501 549 818 

• Do wynajęcia kawalerka w 
centrum. 501 549 818

• Wynajmę lokal na działal-
ność gospodarczą. vis’a’vis 
szpitala. Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 
pokojowe, 38 m2, I piętro, w 
centrum Nowogardu. Tel. 889 
341 787

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Mieszkanie do wynaję-
cia w Centrum Nowogardu 
660 179 776

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w 
centrum N-du, ul. Warszaw-
ska. Po generalnym remon-
cie, umeblowana, piwnica. 
Cena 900 zł + 1000 zł kaucji. 
Tel. 501832458.

• DO WyNAjĘCIA - mieszka-
nie 2 pokojowe, umeblowa-
ne I piętro, ul. 15 lutego. Tel. 
606945398.

• Sprzedam mieszkanie 
trzypokojowe 67 m2 tel. 
501 775 025

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179,900 tys. tel. 609 671 030.

• Wynajmę dom: 4 sypialnie, 
dwie łazienki, kuchnia, garaż 
i ogród. Wszystko urządzone. 
602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę po-
mieszczenia biurowe 40 m2 w 
Nowogardzie. 608 451 826

• WYNAJMĘ  -  lub  sprze-
dam  mieszkanie  pow. 63 m. 
Tel.505979855.

• Do    wynajęcia    kawalerka. Tel. 
607289286.

• Do wynajęcia mieszkanie jed-
nopokojowe. 508 309 980

• Garaż   sprzedam   700  -  Lecia 
.  Cena  do  uzgodnienia. Tel. 
514620330.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe Ip. Po generalnym re-
moncie. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 661 790 332

• Sprzedam dom z garażem No-
wogard 110 m2 tel. 600 954 846

• Sprzedam działkę budowlaną 
660 010 540

• Szukam mieszkania do wy-
najęcia (2 lub 3 pokoje) 
607 647 215

• SPRZEDAM  -   pół   domu  z  
dwoma  mieszkaniami   nad  je-
ziorem.Tel.722300700.

• Wynajmę tanio mieszkanie 
dwupokojowe. Mile widziana 
firma. 693 850 197

• Do wynajęcia kawalerka. 
887 394 581

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 67 m2 tel. 600 325 984

• Sprzedam działkę budow-

laną 11a cena 38 tys. zł tel. 
880 132 032

• Garaż w bloku sprzedam ul. 
Kowalska 1. Pow. 13,26 m2, 
szerokość bramy 2.2 m tel. 
784 584 294

• SPRZEDAM  - mieszkanie trzy-
pokojowe po  generalnym re-
moncie  I  piętro. Tel. 783814849, 
692990629.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  
trzypokojowe  67 m2. Tel. 
501775025.

• DO  WyNAjĘCIA -  lUB  SPRZE-
DAŻy    mieszkanie   dwupo-
kojowe   50 m 2,  umeblowa-
ne  I  piętro ul; 15 lutego . Tel. 
606945398.

 MOTORyZACjA

• Sprzedam skrzynię biegów do 
Audi 80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok 
rej. 1993, benzyna 5 drzwio-
wy, przegląd i OC ważne, szy-
berdach, hak, czerwony. Tel. 
512633610.

• Golf IV Sprzedam komplet uży-
wanych opon + felgi. 175/80 14. 
Tel. 693 876 718.

• Sprzedam Daewoo Tico rok 
prod. 1999 cena 1200 zł. 
Opłacony do 3 X ’14 r. tel. 
607 647 515

• SPRZEDAM  –  Alufelgi   z  opo-
nami  215/45  2 R 17 ET 16 . Tel. 
694990863.

• SPRZEDAM  -  Volkswagena  
Passat  poj. 1,8, rok prod. 1995r., 
benzyna. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 723843415.

ROlNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• KREDYT dla rolnika. 
Tel.601627044, 697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha 
okolice Nowogardu, z daleka 
od zabudowań, z drogą dojaz-
dową. Tel.885254750.

• Sprzedam pszenżyto jare. 
691 140 322

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• Sprzedam agregat uprawowo-
-siewny FIONA – 3m, ścieżki 
technologiczne; rozsiewacz 
do nawozu AMAZONE – 1500 
kg; sadzarkę do ziemniaków 
podkiełkowanych; brony- 7m; 

kopaczkę kwiatową z krojami; 
kombajn ziemniaczany ANNA. 
501 446 190

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodar-
czą bez BIK, wysokie kwoty, 
małe raty. Tel. 601627044, 
697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• TRANSPORT  -  PRZEPRO-
WADZKI  SZYBKO  TANIO. Tel. 
696138406.

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345

• Firma budowlana przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i fa-
chowo. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. 607 647 515

• Remonty mieszkań 798 147 191

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153

• Dachy, podbitki, docieplenia. 
693 180 974

• Docieplenia budynków, ma-
lowanie, szpachlowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy, 
podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele, drobne naprawy hydrau-
liczne, elektryczne i inne – do-
bre ceny. 666 047 905

• REMONTY  -  mieszkań  i  do-
mów  , glazura  , terakota . 
Tel.600121043.

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

PRACA
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OPONy 
 - WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

PRANIE  
-  DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI  MEBLOWEJ , 

SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ  MATERIAŁOWEJ/.
- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.

- SPRZĄTANIE:  BIUR, MIESZKAń, CZYSZCZENIE FUG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

tel. 501  318  555 

DLA PAń "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 18 

stycznia 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz 
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Uczestnicy Szkoły Cukrzycy
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zapra-

sza uczestników Szkoły Cukrzycy, którzy nie mieli wykonane-
go badania HbA1c  w pierwszej turze do siedziby koła Przy ul. 
Wojska Polskiego 7 ( Budynek laboratorium) na spotkanie w 
dniu 13-01-2014 o godz. 16:00 Przypominamy jednocześnie że 
w dniu 17-01-2014 r. (piątek) odbędą się zajęcia w Szkole Cu-
krzycy.

Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” są wspierane 
przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

 
Eugeniusz Tworek

Prezes PSD, Koła Nowogard

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXy El poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Firma zatrudni spawacza. 91 
39 25 875; 601 581 892

• Zatrudnię spedytora MTD, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię pilarza i pomocni-
ka pilarza. 603 541 286

• Zatrudnię pracowników na 
fermę. Zapewniam mieszka-
nie i dobre warunki płacowe. 
91 39 10 315

• SZUKAM  -  nauczyciela   j. nie-
mieckiego  dla  siedmiolatka.
Kont. 886690030.

INNE

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

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

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące 
z Niemiec firmy Vaillant wy-
soka jakość do mieszkania, 
domu, sklepu, restauracji, 
zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł 
piece dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż 400 zł gwa-
rancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, napra-
wy oraz elektryczne przepły-
wowe podgrzewacz wody 
użytkowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł Tel. 691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel. 
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 
605 522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, za-
tartych Stihl, Husquarna, 
Cena 100 zł. Tel. 721 668 245, 
Dojazd do Klienta.

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 
518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁ-
TĄ CEGŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. 
CENA DO NEGOCjACjI. TEl. 
603768811 lUB 607705017

• Sprzedam piec do centralne-
go ogrzewania i grzejniki że-
liwne. 668 509 770

• Sprzedam pianino. Stan do-
bry. 91 39 20 676

• Owczarki niemieckie sied-
miotygodniowe, pieski ład-
ne, rodzice z rodowodem tel. 
91 39 21 828

• Sprzedam piec CO 18 kw. 
665 785 735

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

Praca w Niemczech 
- Opiekunki Osób Starszych 

Wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki 

Tel.: 666 096 761, 666 096 774
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

  USŁUGI: oprawa prac, bindowanie, laminowanie,
 ksero • wydruki z nośników 

wyrób pieczątek

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96 R E K l A M A

e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Trzech Króli”
Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Janina Grudzińska, Natalia Damazer, Mateusz Zarem-

ba, Nikola Molka, Genowefa Maćkowska, Sławomir Skowroński, Cecylia Furmańczyk, Alicja Wypych, Chri-
stiana Syfert, Teresa Czarnecka, Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Andrzej Lesz-
czyński, Nikola Grenda, Agata Kochelska, Jolanta Kozioł, Natalia Furmańczyk, Roman Kaczmarek, Pelagia 
Feliksiak 

Zwycięzcy: Natalia Damazer, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Natalia Chruściel, Aleksandra Barkowska, Natalia Kamińska, Oliwia Feliksiak, Madzia 

Skowrońska, Kacper Skowroński, Julia Tamborska, Julia Furmańczyk, Lena Skryplonek, Ada Walewska, Ola 
Walewska, Martyna Grenda, Julia Tamborska, Oliwia Jaworska, Michalina Kotłów

 Zwycięzca: Julia Tamborska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR lOKAlNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport,  jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - linia Regularna  
 TEl.    607 310 591 

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

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

Trasa NOWOGARD – GOlENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD jAZDy BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Parafialne Duszpasterstwo Trzeźwości
„Trzeźwa rodzina - trzeźwa wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele



Nr 2 (2235) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30 • sob. 10-13.00
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Ubywa 
mieszkańców

Radny wypowiedział 
wojnę  

pseudo-
internautom

Studniówka 
nr 1  

w  "jedynce"

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 5 s. 6 s. 8

Czytaj s. 2

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR
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A
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S
Ó
W i wiele innych miast...

Czytaj s. 2, 4

Czytaj s. 4

Czytaj s. 11

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

15 stycznia 2013 r.
od 11.00 - 12.00 (środa)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Serdecznie zapraszamy

tel.: 535 696 079

&

Dowóz od 13.00 do 18.00
Obiad  -   2  dania  9 zł

Kontrowersyjna zmiana weszła w życie

Listy z sądu  będziemy  
odbierać w „kioskach”

Nasza sonda

Czego  
życzymy  
sobie  
w Nowym  
Roku

Osina

Podpisano 
umowę 

Drukowaliśmy 

Urząd  
odpowiada  
i straszy 
NALP 

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wbrew

Świąteczne  
spotkanie  
w ZSP

Czytaj s. 12

Kancelaria 
 Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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Nasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia,  
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu  

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  

Tel. 513 088 309

07.01.2014 r. 
Godz. 11.20 Kierownik skle-

pu Netto poinformował o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej, którym okazał się 
Mateusz O. Ukarany został 
mandatem karnym. 

08.01.2014 r.
Godz. 09.45 Powiadomie-

nie o włamaniu do restauracji 
Okrąglak, skąd dokonano kra-
dzieży alkoholu. 

Godz. 12.00 Powiadomie-
nie o kradzieży aluminiowych 
burt od samochodu z terenu 
działki ogrodowej przy ul. 15 
Lutego. 

Godz. 15.00 Kradzież agre-
gatu prądotwórczego marki 
Honda z otwartego garażu w 
miejscowości Błotno.

09.01.2014 r. 
Godz. 11.45 Kradzież ele-

mentów metalowych z budyn-

ku fermy w miejscowości Kuli-
ce przez Artura K., Mariusza F. 
oraz Marcina Z. 

Godz. 14.50 Kradzież w skle-
pie Lidl. 

10.01.2014 r. 
Godz. 12.00 Kradzież w skle-

pie Biedronka przy ul. Boh. 
Warszawy. 

11.01.2014 r. 
Godz. 21.10 Znalezienie ta-

blicy rejestracyjnej na prze-
jeździe kolejowym na ul. 700 
Lecia. 

12.01.2014 r. 
Godz. 04.50 Włamanie do 

budynku Głównego Punk-
tu Zasilania przy ul. 3 Maja, 
skąd dokonano kradzieży 4 
szt. miedzianych uziemiaczy 
przenośnych. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Początek nowego roku już za nami, ale nadal jest  doskonała  okazja  do złoże-
nia, również przed samym sobą, noworocznego postanowienia. Jedni chcą rzu-
cić palenie, nauczyć się jeździć samochodem, schudnąć, a inni być po prostu tyl-
ko zdrowymi. Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych czytelników, jakie posta-
nowienia założyli sobie na 2014 rok? 

Urszula Berg z wnukiem Jasiem - Jestem już na emeryturze, 
dlatego wyczekiwałam  tych  pierwszych dni Nowego Roku nie-
mal z utęsknieniem. Myślę, że będzie on rokiem bardziej optymi-
stycznym i życzliwym, że będzie obfitował w zdrowie dla mnie, 
jak i mojej całej rodziny. Szczególnie życzę zdrowia moim wszyst-
kim wnukom, których bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę im 
zdrowia przez duże „Z”. A takim cichym moim marzeniem jest 
niewątpliwie chęć wygrania w LOTTO choćby niewielką sumkę.  

Franciszek Tarczykowski - Panie redaktorze, mam już 83 
lata. Dlatego nie mam jakichś wielkich planów, ale to nie ozna-
cza, że nie mam ich w ogóle. Do tych najbardziej potrzebnych 
mi, to zaliczyłbym utrzymanie mojego zdrowia na dobrym po-
ziomie oraz, by w naszym Nowogardzie i w kraju było lepiej niż 
w roku ubiegłym. Co do takich moich szczególnych życzeń na-
leży to, by utrzymać na dobrym poziomie swoje przyjaźnie, ale 
również zrealizować pewne sprawy, które są dla mnie bardzo 
istotne. Cieszę się, że wokół mnie jest tak wielu życzliwych mi 
osób, do których na pewno mogę zaliczyć również dziennikarzy DN, którzy są bardzo dobrzy w swoim 
fachu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku. 

Mirosława Zielińska-Warnke -  Moim życzeniem jest, by za-
chować dobre zdrowie i spokój. Co do innych spraw to, by żyć na-
dal w zgodzie z własnym sumieniem i być zwyczajnie życzliwym 
dla ludzi, aby na co dzień  odnajdywać się  w społeczności w któ-
rej żyjemy. Dlatego starajmy się na ten Nowy Rok być dla siebie 
bardziej życzliwi i pomagać sobie nawzajem, gdyż życie z dobry-
mi znajomymi i przyjaciółmi jest bardziej bogatsze i spokojne, 
a bez przyjaciół nie jest tak naprawdę dobrym i miłym życiem.  

Martyna Grabowska - Dla mnie najważniejszą sprawą tego 
roku będzie niewątpliwie szkoła, i podciągnięcie moich stopni z 
poszczególnych przedmiotów. To jest dla mnie priorytetem, ale 
do tego chciałabym dodać większe moje zaangażowanie w na-
ukę  śpiewu i  gry na gitarze, a następnie może  jakieś nagra-
nia…. Kończąc, nauka jest dla mnie priorytetem, gdyż w przy-
szłości zamierzam pójść na kierunek rehabilitacji i zostać reha-
bilitantką. 

Lech Jurek - Bardzo chciałbym, by ten Nowy Rok 2014 nie był 
gorszy od ubiegłego. Mam świadomość, że jak to na początku ła-
two twierdzić ,że będzie  lepiej , ale trzeba stać realnie na ziemi 
i mieć poczucie rzeczywistości, która no cóż, nie skłania do zbyt-
nio rozdmuchanych nadziei, które okazać się mogą  nie realne. 
Dlatego życzę wszystkim i sobie również, byśmy żyli spokojnie. 
Kończąc powiem jeszcze, że znam od dawien dawna alternatywę 
„mieć czy być”. Toteż zawsze nawet chcąc ”mieć” przede wszyst-
kim myślałbym w kategorii  „być”. Dlatego ja trzymam się tego 
trwale. Życzę wszystkim spełnienia marzeń, ale w szczególności 
tych realnych. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Drukowaliśmy  

Wczoraj w drukarni 
nowogardzkiego wydawnic-
twa, do którego  należy m.in. 
„Dziennik Nowogardzki”, wy-
drukowano na zamówienie 
jednego ze szczecińskich te-
atrów pewną ilość archiwal-
nego numeru „Tygodnika Po-
wszechnego”. Zamawiający 
na potrzeby przygotowywane-
go spektaklu potrzebował kilka-
dziesiąt egzemplarzy „Tygodni-
ka Powszechnego” w oryginal-
nej drukowanej wersji – mówi 
Dziennikowi prezes wydawnic-
twa Dom Judy, Marek Słom-
ski - po poszukiwaniach oka-
zało się, że tylko nasza  drukar-
nia jest w stanie wykonać  za-
mówienie. Obecnie bowiem ani 
w Szczecinie, ani w najbliższej 
okolicy nie  ma drukarni dyspo-
nującej gazetową maszynę rolo-
wą czyli taką, która wydruku-
je na papierze gazetowym duży 
oryginalny format w jakim wła-
śnie kiedyś ukazywał się „Tygo-
dnik Powszechny”. Dostarczo-
ny przez  zamawiającego skan 
archiwalnego numeru przygo-
tował do  druku Jarosław Dą-
browski - skan drukowanej  ga-
zety, która była już raz rastro-
wana, istotnie ogranicza możli-
wość uzyskania wysokiej jakości 

ponownych odbitek. Ale uzyska-
ny efekt jest w tym wypadku za-
dawalający - komentuje p. Ja-
rosław.  Drukiem kierował Ma-
rian Jeż operator maszyny dru-
karskiej- takie zadanie to oczy-
wiście ciekawe doświadczenie 
zawodowe- mówi dla  DN. Na 
co dzień, zespół pracowników 
technicznych oprócz „Dzien-
nika  Nowogardzkiego”, druku-
je także 4 inne należące do  wy-
dawnictwa lokalne tytuły pra-
sowe, jak i takie zlecane przez 
innych wydawców. Drukarnia 
wydawnictwa wykonuje też 
inne rodzaje druków i prac in-
troligatorskich.

red.
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Poszukuję do pracy
nauczyciela  

gry na gitarze 
elektrycznej / klasycznej

Kontakt: 
e-mail: lukasz_wlodek@o2.pl

Wymagania: 
- doświadczenie 
  w pracy z dziećmi
- kwali�kacje do prowadzenia 
  zajęć muzycznych

OFERTA PRACYDyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych 
 im. Bronisława Malinowskiego 

zatrudni 
 na czas określony 

od zaraz nauczyciela 
 j. niemieckiego 

w pełnym  wymiarze 
czasu pracy. Wymagane 

pełne kwalifikacje 

tel. 91 39 10380

Kontrowersyjna zmiana weszła w życie

Listy z sądu  będziemy odbierać w „kioskach”
W dniu 18 grudnia 2013 roku, Polska Grupa Pocztowa podpisała umowy ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie oraz 
Prokuratorem Generalnym na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur. Dwuletni kontrakt, który wszedł w życie od 
stycznia 2014 roku, jest wart ok. 500 mln złotych. To oznacza, że Polacy są zmuszeni wyzbyć się starych przyzwyczajeń. Od teraz po od-
biór awizowanej przesyłki z sądu czy prokuratury musimy zgłosić się np. do kiosku RUCH-u. 

Na początek kilka zdań in-
formacji na temat Polskiej 
Grupy Pocztowej.  To prywat-
ny operator pocztowy, któ-
ry specjalizuje się w obsłu-
dze klientów masowych. Fir-
ma rozpoczęła swoją działal-
ność w sierpniu 2006 roku. 
Współpracuje z największy-
mi przedstawicielami bran-
ży telekomunikacyjnej, ener-
getycznej, ubezpieczeniowej 
czy bankowo-finansowej. Od 
2010 roku Polska Grupa Pocz-
towa jest jednym z Członków 
- Założycieli Ogólnopolskiego 
Związku Pracodawców Niepu-
blicznych Operatorów Poczto-
wych. Zgodnie z decyzją Cen-
trum Zakupów Instytucja Go-
spodarki Budżetowej z dnia 
22 listopada 2013 roku, Polska 
Grupa Pocztowa złożyła naj-
korzystniejszą ofertę w prze-
targu na obsługę korespon-
dencji sądów powszechnych 
oraz prokuratur. PGP złożyła 
ofertę niższą o ponad 84 mln zł 
od Poczty Polskiej. Udział Pol-
skiej Grupy Pocztowej w prze-
targu organizowanym przez 
Centrum Zakupów był możli-
wy dzięki zmianie warunków 
SIWZ na podstawie orzecze-
nia Krajowej Izby Odwoław-
czej z dnia 7 października 2013 
roku, że żaden sąd i prokuratu-
ra w Polsce nie może domagać 
się, by dowód nadania przesy-
łek poleconych nadawanych 
przez sądy lub prokuratury, 
był wystawiany z mocą urzę-
dową, o której mowa w art. 17 
prawa pocztowego.  PGP pod-
lega InPost, spółka która nale-
ży do Grupy Kapitałowej Inte-
ger.pl. Jednak to nie ten ope-
rator pocztowy będzie obsłu-
giwał to zadanie na terenie 
gminy Nowogard. Mieszkań-
cy gminy z awizem zgłoszą się 
do punktów kiosków RUCHu. 
Założony w 1918 roku RUCH 
S.A. jest jednym z najwięk-
szych dystrybutorów prasy w 
Polsce. Miesięcznie obsługu-
je ponad 11 milionów klien-
tów. Regularnie dostarcza pra-
sę do ponad 22 000 punktów, 
a dzięki współpracy z ponad 
120 wydawcami prasy w ofer-
cie RUCHu znajduje się po-
nad 2,5 tys. tytułów. Jest rów-

nież jednym z głównych gra-
czy w sprzedaży detalicznej w 
małych formatach, dysponu-
je siecią sprzedaży pokrywają-
cej obszar całego kraju. Choć 
PGP zapewnia, że jest przygo-
towany do obsłużenia ogrom-
nej ilości przesyłek, pojawia-
ją się pewne obawy. Mianowi-
cie, czy owa zmiana ułatwi ży-
cie mieszkańcom? Może być z 
tym problem. Na terenie gmi-
ny Nowogard działają jedynie 
4 punkty z  nalepką „Awizo 
InPost” oznaczającą, że w da-
nej placówce RUCH można 
odbierać awizowane przesyłki 
obsługiwane przez InPost na 
podstawie umowy o współpra-
cy obu firm. Są to następujące 
punkty: RUCH S.A., ul. 5 Lu-
tego oraz ul. Wojska Polskie-
go i Kioski na ul. Stolarskiej 2 
i Boh. Warszawy 98. W gmi-
nie Osina sytuacja przedsta-
wia się jeszcze gorzej, gdyż ist-
nieje tylko jeden punkt awizo, 
którym jest Sklep Spożywczo - 
Przemysłowy „ABC” Bogumi-
ła Dadeło.  

Choć rzecznik prasowy PGP, 
zapewnił nas, że pracowni-
cy placówek są przygotowani 
i przeszkoleni w zakresie ob-
sługi korespondencji, stosu-
jąc jednocześnie zasady wła-
ściwego wydawania i przecho-
wywania przesyłek awizowa-
nych, to i tak zmiany budzą 
pewne obawy. Sami pracow-
nicy nowogardzkich kiosków 
Ruch nie chcieli się oficjalnie 
wypowiadać dla DN. Poza ka-
setę przyznawali jednak, że 
boją się zmian. Przede wszyst-
kim obawiają się, że przed kio-
skami będą stały długie kolejki 
oczekujących na odbiór listów, 
które odstraszą osoby chcące 
zrobić tylko zakupy. Często też 
padają wątpliwości co do prze-
chowywania przesyłek.  Kore-
spondencja z sądów czy pro-
kuratur to nie żarty. Pisma te 
mają często ogromny wpływ 
na życie człowieka. Poczta Pol-
ska posiada budynki zaopa-
trzona we wszelkie zabezpie-
czenia (monitoring). Jest także 
pod stałą ochroną służb ochro-
niarskich. Kioski, choć pew-
no uzbrojone w alarmy to jed-
nak słabej konstrukcji budow-

le, które zresztą często padają 
ofiarą złodziejów. Co jeśli przy 
okazji grabieży papierosów ko-
muś przyjdzie do głowy kra-
dzież listów? Strach pomyśleć. 
Ponadto nie każdy chce aby lu-
dzie wiedzieli ,że otrzymuje są-
downą czy prokuratorska ko-
respondencję- czy  sprzedawca  
w kiosku może być takim sa-
mym  stopniu  gwarantem za-
chowania tajemnicy jak urzęd-
nik  publiczny na poczcie? Czy 
niezbyt pochopnie  tutaj  po-
stąpiono  dopuszczając taką  
procedurę  publicznego prze-
targu ?     

Jest jeszcze w tym wszystkim 
aspekt ekonomiczny. Prze-
grany przez PP przetarg może  
oznaczać nieuniknione zwol-
nienia pracowników tejże in-
stytucji, wynikające z mniej-
szego obszaru obsługiwanych 
zleceń. Taki rozwój wydarzeń 
wróżą nawet w PGP.   -Z pew-
nością będziemy zatrudniać 

nowych doręczycieli i tworzyć 
miejsca pracy – zwłaszcza w 
obliczu zwolnień w Poczcie Pol-
skiej” – mówi Rafał Brzoska, 
prezes zarządu Grupy Integer.
pl. Zatem w jaki sposób będą 
wydawane pisma, jak ta pro-
cedura ma wyglądać, od stro-
ny sprzedawca- klient? -Przede 
wszystkim naszym celem jest 
doręczanie listów, a nie pozo-
stawianie awizo. Stawiamy na 
wzrost efektywności dostarcza-
nej korespondencji oraz na bez-
pośrednie dotarcie do adresa-
tów. Jeśli w przypadku doręcze-
nia, adresat nie będzie obecny 
pod wskazanym adresem, dorę-
czyciel pozostawi awizo, na któ-
rym będą wskazane m.in.  do-
kładne godziny i dni funkcjono-
wania oraz lokalizacja danego 
Punktu Obsługi Klienta. Awiza 
będą kierowane zawsze do tego 
samego punktu. Wszystkie pla-
cówki upoważnione do świad-
czenia usług pocztowych mają 

obowiązek zweryfikowania da-
nych osoby oraz jej uprawnie-
nia do podjęcia przesyłki, które 
zgłoszą się po odbiór awizowa-
nej przesyłki rejestrowanej. Nie-
zależnie od tego w placówce ja-
kiego operatora będziemy chcie-
li podjąć awizowaną przesyłkę, 
to jego obowiązkiem jest zwe-
ryfikować tożsamość odbior-
cy tak, aby przesyłka zawiera-
jąca tajemnicę korespondencji 
nie trafiła w niepowołane ręce 
- informuje redakcję DN Le-
szek Żebrowski, prezes zarzą-
du PGP. Pozostaje trzymać za 
słowo. A o tym jak w rzeczywi-
stości nowy system będzie się 
sprawdzał przekonamy się na 
dniach. Wszak umowa 

na obsługę korespondencji 
pocztowej na rzecz sądów po-
wszechnych i prokuratur obo-
wiązuje od 1 stycznia 2014 
roku. 

KR



Nr 3 (2236)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Podobnie jak w Nowogardzie o noworoczne plany zapytaliśmy również w Osi-
nie. Tym razem w sądzie udział wzięli także przedstawiciele lokalnej władzy. 

Krzysztof Szwedo - wójt Gminy Osina - Jak wszyscy wiemy rok 
2014 jest rokiem wyborczym. W miesiącu listopadzie odbędą się wybo-
ry samorządowe, których przyszłość pokarze i zweryfikuje  pracę, którą 
wspólnie realizujemy  z Radą Gminy w Osinie. W pryzmacie mijających 
4 lat i ostatniego roku 2013, rok 2014 zapowiada się dla Gminy Osina 
rokiem typowo proinwestycyjnym. Mamy w planach dokończenie wielu 
inwestycji, jak i rozpoczęcie nowych zadań. Wymienię kilka najważniej-
szych: budowę oczyszczalni ścieków, której wartość inwestycji wyniesie 2, 
5 mln zł, gdzie 1 mln zł będzie dofinansowany z Funduszy Europejskich, 
doprowadzenie kanalizacji do miejscowości: Węgorze i Redostowo, war-

tość tej inwestycji to kwota 3, 5 mln zł, w tym dofinansowanie z unijnych funduszy to około 2 mln zł. Chcę powie-
dzieć, że są to priorytetowe inwestycje, do których dodałbym jeszcze budowę świetlicy wiejskiej w Redostowie, jak 
również realizacja programu, by w każdej miejscowości na terenie gminy była wyremontowana lub wybudowana 
nowa świetlica. Wymieniając wszystkie zadania nie mogę pominąć budowy podjazdu dla osób niepełnospraw-
nych do budynku Gminy Osina, czy też wybudowanie nowego chodnika w Osinie, który będzie przebiegał od ko-
ścioła do cmentarza wzdłuż drogi powiatowej z miejscowości Osina do miejscowości Przypólsko. Ostatnią spra-
wą, jaka mi przychodzi teraz na myśl, to jest budowa drogi w miejscowości Kikorze. Korzystając z okazji bardzo 
serdecznie życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Osina zdrowia, jak również realizacji marzeń. 

Emilian Pisarek - sekretarz Gminy Osina - Rok 2014 będzie 
rokiem kolejnych, dużych inwestycji gminnych, zatem dla pra-
cowników Urzędu Gminy Osina będzie oznaczał konieczność 
przygotowania przetargów, czuwania nad prawidłowym przebie-
giem tych inwestycji i ich rozliczenia. W tym roku przeprowa-
dzony zostanie nowy przetarg na zagospodarowanie i odbiór od-
padów komunalnych, gdyż obecna umowa obowiązuje do końca 
czerwca br. Jest to również rok, w którym po raz pierwszy zacznie 
funkcjonować fundusz sołecki, który powinien stać się okazją do 
pobudzenia inicjatyw społecznych i będzie okazją do wzięcia przynajmniej części spraw „we własne 
ręce” przez mieszkańców sołectw. Dwukrotnie pójdziemy do urn, gdyż w maju odbędą się wybory do 
Parlamentu Europejskiego, a w listopadzie wybory samorządowe. Jak co roku odbywać się będą do-
żynki gminne, turniej Sołectw oraz wiele innych imprez? Zatem na pewno nie będzie to nudny rok.

Pan Franciszek - Co do planów na ten rok, to jeszcze o nich nie 
myślałem, ale chciałbym być dalej zdrowym, chociaż jak pan wi-
dzi mam już swoje lata. Do kolejnych planów - marzeń wymienił-
bym wyjazd do Portugalii do syna, który mieszka w USA i tam też 
studiuje. Życzę wszystkim mieszkańcom Osiny oczywiście samego 
zdrowia, jak również dobrej kondycji finansowej.  

Milena Wysocka z córką Mają i kuzynem Marcinem - Ze 
swojej strony bardzo chciałabym, by w moim ciele zagościł spo-
kój ducha, w którym zostanie moje dobre zdrowie, moich dzieci 
jak również całej rodziny. Życzę sobie, a także mojemu mężowi, 
by utrzymał pracę, abym dalej mogła skupić się na wychowywa-
niu naszej córki, która jest jeszcze bardzo mała. Kończąc za po-
średnictwem DN  składam najserdeczniejsze życzenia, wszystkie-
go najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Osina. 

 Teresa i Stefan z wnukiem Tomkiem - Zdecydowanie chcieli-
byśmy zachować dobre zdrowie, ale oprócz tego życzenia, planuje-
my w tym roku również pojechać na wakacje. A tą miejscowością 
będzie najprawdopodobniej Zakopane. Naszą dużą radością jest 
nasz wnuk Tomek, który już wkrótce będzie miał braciszka, co bę-
dzie dla nas kolejną wielką  radością. Nowy rok rozpoczął się dla 
nas bardzo dobrze i oby tak się zakończył. 

Pan Henryk - Mam już 80 lat. Dlatego mnie interesuje tylko 
zdrowie i święty spokój i nic innego. A na  ten rok nic nie planu-
ję, bo w tym wieku, to już się raczej nie powinno planować. Życzę 
wszystkim zdrowia i pogody ducha. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Nasza sonda z Osiny Osina

Podpisano umowę na 
budowę kanalizacji 
W dniu 10 stycznia 2014 roku, Wójt Gminy Osina 
Krzysztof Szwedo podpisał umowę z firmą MET-IN-
STAL Józef Tadeusz Szykuć, na budowę kanalizacji 
w miejscowościach Redostowo i Węgorza. 

W ramach przeprowadzo-
nego przetargu firma MET-
-INSTAL złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę, która wynio-
sła 3 438 761,38 zł. Inwestycja 
będzie realizowana w ramach 
projektu współfinansowane-
go przez Unię Europejską ze 
środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2007-2013 Oś 

Priorytetowa 4 „Infrastruktura 
ochrony środowiska” Działa-
nie 4.3 „Zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków”. Tytuł 
zadania „Kompleksowa kana-
lizacja Gminy Osina”. Jeszcze 
w styczniu firma Met-Instal 
ma rozpocząć pierwsze prace 
budowlane, które zakończą się 
pod koniec 2014 roku. 

inf. własna

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci, 

tel.516648561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz 

kuchnię gazową, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziec-

ka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy 

mieszaniec DALMATYŃCZYK, tel. 667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są 

mi bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, 

piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Oddam sprawny, duży telewizor kolorowy - tel.667476876 
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 

913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
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Liczba mieszkańców  gminy Nowogard 
w latach 2011 - 2013

Liczba mieszkańców  miasta Nowogard 
w latach 2011 - 2013

          2012   2013

Ubytek liczby ludności
na skutek emigracji

201
osób

238
osób

           2012  2013

Przyrost naturalny
(nadwyżka urodzeń nad zgonami)

103
dzieci

148
dzieci

Kolejne liczby które nie kłamią

Ubywa mieszkańców Nowogardu
Dzieci się rodzą, ale mieszkańców Nowogardu ubywa z roku na rok  w tempie coraz szybszym – oto wnioski z kolejnej – dokonanej po 
roku - analizie  niektórych danych demograficznych dotyczących ruchu ludnościowego naturalnego i migracyjnego w naszej gminie.

Jak co roku przedstawiamy kolejne odsło-
ny  nowogardzkich statystyk.                  W 
ubiegłym numerze analizowaliśmy dane do-
tyczące wieku, którego statystycznie dożywa-
my. Przypomnijmy nie jest z tym w Nowo-
gardzie w stosunku do średniej krajowej do-
brze. Tym razem zajmiemy się wskaźnikami  
dotyczącymi ruchu ludnościowego zarówno 
naturalnego, jak i migracyjnego.  Oto dane z 
nowogardzkiego urzędu miejskiego. 

Liczba mieszkańców gminy Nowogard      
na 31. 12. 2011     -     24 358 osób
na  31. 12. 2012   -     24 260 osób
na 31. 12. 2013    -     24 172 osoby 

Liczba  mieszkańców miasta Nowogard           
na 31.12. 2011  -     16 518  osób

na 31.12. 2012   -     16 442   osoby
na 31. 12. 2013   -     16 320   osób    
Urząd Stanu Cywilnego w Nowogardzie w 

2013 r. zarejestrował:  365 urodzeń,  217 zgo-
nów. W tym czasie zawarto 156 małżeństw.  
Z prostego bilansu urodzin i zgonów wynika, 
że przyrost naturalny w 2013 roku  wyniósł  
148 osób, czyli całkiem niezły wskaźnik. Jed-
nocześnie jednak liczba mieszkańców gminy  
na koniec  2013 roku w stosunku do końca 
roku  2012 zmalała o 88 osób, co oznacza, że 
migracja wykazała ujemne saldo na pozio-
mie aż 236 osób!

To oznacza także, że tempo wyjazdów ro-
śnie – przypomnijmy wyniki ubiegłorocz-
ne  - 201 osób opuściło trwale naszą gmi-
nę w ciągu 2012 roku przy  312 urodzinach, 
209 zgonach i  155 zawartych małżeństwach. 
Spadek liczby ludności jest zjawiskiem już 
wieloletnim  - obrazujemy go na załączonym 
grafie. Co ciekawe, spadek ten w gminie od-
bywa się kosztem spadku liczby ludności  w 

mieście Nowogard -  na wsiach w naszej gmi-
nie sytuacja migracyjna jest w miarę stabilna.                                                                                                             
Problem demograficzny Nowogardu nie po-
lega więc na małym czy tym bardziej  ujem-
nym  przyroście naturalnym, więcej  jest on 
zupełnie przyzwoity na plus, ale problem 
wynika z ucieczki migracyjnej mieszkańców. 
Aby zobrazować poziom tej ucieczki, to  te 
236  osób, które opuściło trwale naszą gmi-
nę w 2013 roku, to jest o wiele więcej aniże-
li cały rocznik maturzystów naszych szkół 
średnich. Oczywiście powyższe dane nie po-
kazują pełnego rozmiaru ruchu ludnościo-
wego związanego głównie z poszukiwaniem 
pracy i perspektyw  życiowych, których u nas 
brak. Nie ma w tych liczbach np. liczby osób, 
które  aczkolwiek nie wymeldowały się z  na-
szej gminy, to faktycznie tutaj nie mieszkają 
i już być może nigdy nie zamieszkają np. ta-
kich, które czasowo pracują za granicą (nie-
kiedy to czasowo oznacza wiele lat), a pozo-
stają  zameldowane w Nowogardzie. Nie ma 
też tych, które dojeżdżają relatywnie daleko 
do pracy, a Nowogard widzą rano o 6 i wie-
czorem o 18/19. Władza nasza takich staty-
styk nie prowadzi, a jak nie prowadzi to zna-
czy, że ją temat nie obchodzi. Zresztą nawet 
te statystyki, które są urzędowo dostępne i 
które tutaj zamieszczamy, też nikt  w gminie 
nie analizuje, np. nie słyszeliśmy aby sytuacja 
demograficzna i przyczyny ucieczki ludności 
były kiedykolwiek przedmiotem poważnej 
debaty  Rady Miejskiej. O tym, że nie obcho-
dzi  świadczy też brak starań o tych co miej-
sca pracy tworzą. Dla władzy i jej poplecz-
ników  miejsca w urzędach i wokół starczy, 
reszta na busy bądź za granicę. 

red.

Tak  na  marginesie….
Artykuł zamieszczony w DN w lipcu ub. roku, autorstwa nasze-

go współpracownika Piotra Słomskiego pt. „Musisz się Polaczku 
wykrwawić”, a będący zapisem wywiadu z panem Mieczysławem 
Kuziorą -  wołyniakiem, mieszkańcem  Kościuszek, w ostatnim 
czasie został także opublikowany w mediach krajowych. Naj-

pierw ukazał się 
w świątecznym, 
bożonarodzenio-
wym wydaniu  
krajowym  Nie-
dzieli      (tej któ-
rej cały nakład 
został skradziony 
z plebani parafii 
pw. WNMP), a w  
ten weekend ten-
że tekst zamieścił 
ogólnopolski por-
tal Wirtualna Pol-
ska.

red.  
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystości pogrzebowej i pożegnali

śp. Lucjana  
Żelazowskiego

pragnie wyrazić serdeczne podziękowania
Rodzina

Kim są „Mieszkaniec”, „Observer” i „Wieśniak”...

Radny wypowiedział wojnę pseudointernautom 
Niech ten tekst będzie przestrogą dla tych, którym wydaje się, że w internecie  korzystając z anonimowości , można pisać bezkar-
nie to, co tylko przyjdzie do głowy. Tak też pewno myślał dwudziestokilkuletni mężczyzna z Nowogardu, znany bywalcom jednego z 
nowogardzkich portali jako „Mieszkaniec”. Prokurator przyjrzał się jego wypocinom na wniosek radnego Michała Wiatra, który po-
czuł się urażony treściami wpisów autorstwa tajemniczego wielbiciela elektronicznych dyskusji. W toku postępowania ustalił też, kto 
ukrywa się pod tym pseudonimem. „Mieszkańcowi” nagle pisać się odechciało. Od kilku tygodni „nie pojawia” się już na forum. Wresz-
cie jego „elektronicznym kumplom”, też jakoś przeszła ochota na obrażanie ludzi. 

Zacznijmy od początku. W 
dniu 26 lutego 2013 roku, o 
godzinie 23:13, na jednym z 
nowogardzkich portali inter-
netowych opublikowano arty-
kuł pt. „Odpowiedź dla zawie-
dzionego wyborcy”, autorstwa 
radnego Michała Wiatra.  Dwa 
dni później pod artykułem po-
jawił się wpis osoby, która tytu-
łuje się pseudonimem „Miesz-
kaniec”. Oto treść komentarza: 
„Ciekawy temat poruszył radny 
bezradny Wiatr. Prywatny Żło-
bek hmmm niby on sam walczył 
o jego powstanie hmm no cieka-
we… Ale bardziej zaintereso-
wał mnie wczorajszy nakaz po-
stawienia tam przez burmistrza 
placu zabaw powtarzam przy 
prywatnym żłobku! Niby jakim 
prawem burmistrz ma robić in-
westycję komuś prywatnemu?? 
Przecież podobno sam żłobek 
dostaje dotację od gminy to dla-
czego jeszcze coś ma tam dodat-
kowego robić, a może jest inny 
powód tego, że radny Wiatr ma 
coś wspólnego z tym żłobkiem?? 
A może ktoś z rodziny tam 
uczęszczał albo uczęszcza?? po-
dobno tam chodziła kiedyś cór-
ka jego siostry do tego żłobka 
a może teraz będzie tam cho-
dzić jego dziecko?? panie radny 
chciałbym odpowiedzi od pana, 
jaki ma pan cel naciągać gminę 
na zbędne wydatki na prywat-
nej posesji??”. 

Treścią wpisu urażony po-
czuł się jego „adresat”- radny 
Michał Wiatr. Ponieważ nie 
był to pierwszy tego typu ko-
mentarz w kierunku jego oso-
by, postanowił sprawdzić w 
końcu kto chowa się za pseu-
donimem „Mieszkaniec”. 

- Zostając radnym stałem się 
osobą publiczną i zdaję sobie 
sprawę, że nie każdy podzie-
la moje poglądy i zgadza się ze 
mną. Ale wara od mojej rodzi-
ny. Nikomu nie pozwolę wypi-
sywać takich kłamstw – mówi 
Michał Wiatr. 

W dniu 3 marca ubiegłego 
roku, Radny składa doniesie-
nie do prokuratury o możliwo-
ści popełnieniu przestępstwa. 

- We wpisie tym zarzucono 
mi, jako Radnemu, uzyskiwa-

nie korzyści z tytułu funkcjo-
nowania prywatnego żłobka. 
Ponadto wpis dotyczy również 
mojej rodziny i w bezpośred-
ni sposób oczerniał ją. Dla wy-
jaśnienia moja siostra nie po-
siada córki tylko syna w wieku 
przedszkolnym, a moja córka 
zakończyła wiek żłobkowy, za-
nim powstała placówka w No-
wogardzie i uczęszcza do przed-
szkola – pisze do Prokuratury 
M. Wiatr, prosząc  jednocze-
śnie organy ścigania o ustale-
nie personaliów osoby kryjącej 
się pod nickiem „mieszkaniec”.

Prokuratura ustaliła, kto jest 
właścicielem adresu, z które-
go „Mieszkaniec” pisał na te-
mat radnego Wiatra (nie poda-
jemy nazwiska tej osoby, gdyż 
od pewnego czasu nie sprawu-
je ona już funkcji publicznych 
po rezygnacji z członkostwa 
w SLD). Droga do tego, choć 
karkołomna, była dość prosta. 
Najpierw wydania tzw. nume-
rów IP komputera, z którego 
wysyłano na stronę interneto-
wą wpisy, zażądano od właści-
ciela portalu. Gdy adres IP był 
prokuraturze znany, ta wystą-
piła do nadawcy sygnału inter-
netowego wysyłanego właśnie 
do tego komputera o wska-
zanie danych abonenta. Fir-
ma przekazała prokuraturze 
te informacje, choć początko-
wo próbowała zwodzić śled-
czych.  Później wystarczyło tyl-
ko delikwenta wezwać i prze-
słuchać. Mężczyzna przyznał 
się, że bardzo często komen-
tował różne sprawy właśnie 
pod pseudonimem „Miesz-
kaniec”.  To też ułatwiło spra-
wę organom ścigania. Zdarza 
się bowiem, że dany kompu-
ter jest użytkowany przez kil-
ka osób. Toteż samo ustalenie 
danych abonenta internetowe-
go nie jest wystarczające.  Trze-
ba wówczas ustalić, kto doko-
nał wpisu. 

Jak „Mieszkaniec” tłumaczył 
się z treści wpisu, które Wiatr 
uznał za pomówienie?  Tłu-
maczył prokuratorowi, że nie 
działał z zamiarem pomówie-
nia radnego. Chciał jedynie 
dowiedzieć się, dlaczego Wiatr 

domaga się od Burmistrza No-
wogardu budowy placu zabaw 
przy prywatnym żłobku. 

Obraził wielu...
Na liście osób, które mogły-

by poczuć się urażone, podob-
nie jak radny Wiatr jest wie-
le nazwisk. Mieszkaniec nie 
oszczędza lokalnych dzienni-
karzy, urzędników (również 
byłych), a co gorsza, osób pry-
watnych np. przedsiębiorców.  
Dalej kilka wpisów „Miesz-
kańca” na potwierdzenie po-
wyższych słów. Cytujemy je 
bez korekty, toteż proszę nam 
wybaczyć nie nasze błędy ję-
zykowe i poziom stylistyczny 
tychże wypowiedzi. 

„Mieszkaniec
Posted  Czerwiec 6, 2013 at 

6:58 PM
A Ciebie Szafran z Simiń-

skim i Słomskim wynajął do 
wypisywania bzdur na forach 
fakt pokazałeś teraz, że pasu-
jesz idealnie do błaznowania 
na forach… Ciekawe ile za to 
dostaniesz kasy pewnie mało, 
bo Szafran na zwolnieniu le-
karskim nie pracuje, następny 
robi za popychadło to nie maja 
skąd Tobie zapłacić i dajesz się 
namówić na takie wypisywanie 
bzdur… żal mi Ciebie…

~Mieszkaniec
Posted  Czerwiec 7, 2013 at 

3:55 PM

Kilku?? cała opozycja na cze-
le z Wiatrem, Nieradka i Sza-
franem oraz Szpilkowskim nie 
maja co robić i wypisują głu-
poty… zapomniałbym o mało 
inteligentnym redaktorku Si-
mińskim… Bałbym sie takim 
ludziom co kolwiek powierzyć i 
cieszy mnie postawa koalicji, że 
ignoruje się takie osoby jak wy-
żej wymienieni… Jakby oni do-
szli do władzy w co wierze, że 
nigdy nie dojdzie to większość 
społeczeństwa musiałaby wyje-
chać z miasta bo zaczęłaby się 
inwigilacja wszystkiego jak za 
czasów IV RP oni są gorsi od 
Kaczyńskiego czy Ziobry i taka 
jest prawda precz z nimi…

„Mieszkaniec” wykazuje się 
też całkiem niezłą wiedzą na 
temat  poczynań władzy. Nie-
kiedy nawet wyprzedza fak-
ty. Takie przynajmniej ma się 
wrażenie, czytając wpis na te-

mat  kierownik Wydziału Ar-
chitektury...byłej już kierow-
nik, którą zwolniono w paź-
dzierniku ubiegłego roku, a 
więc na trzy miesiące przed 
datą wpisania poniższego ko-
mentarza: 

„~Mieszkaniec
Posted  Sierpień 2, 2013 at 

11:01 PM
Marchewkowa największa 

paniusia UM dawno powinna 
stracić już pracę a po niej po-
winna iść pani Szpilkowska, 
która nie potrafi nic dobrego dla 
naszego miasta załatwić a tylko 
utrudnia wszystkim coś wybu-
dować itd… ostatnio dostałem 
pismo od pani Szpilkowskiej 
na mojego dziadka… który 
dawno nie żyje hmm jakieś 40 
lat a u tej pani dalej jest żywy 
to jest już lekceważenie wszyst-
kiego i jak taka osoba dalej pra-
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Panu dyrektorowi 
Stefanowi Sitkowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia 
i żalu z powodu śmierci 

Mamy
składają 

pracownicy 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nowogardzie

Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.

"Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą,  
lecz tych, co wśród żywych pozostają"

Koledze Tomaszowi Żelazowskiemu 
szczere wyrazy współczucia z powodu  

śmierci Ojca
składają  

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Nowogard

cuje w UM to ja nie wiem… pa-
nie Burmistrzu czas zmienić ta-
kich kierowników!!! Dość takich 
lekceważących kierowników jak 
Szpilkowska i Marchewka, któ-
ra zawsze lekceważy mieszkań-
ców!!!”

To nie koniec sprawy...
Postępowanie w prokura-

turze było głównie potrzebne 
do tego, by ustalić personalia 
„mieszkańca”. Tylko ten organ 
jest bowiem do tego uprawnio-
ny. Teraz radny Wiatr przygo-
towuje się do obrony swoich 
spraw przed sądem. W związ-
ku z tym, że ofiarami  wpisów 
niejakiego „Mieszkańca” pa-
dło wiele osób, nie tylko pu-
blicznych, radny Wiatr planuje 
złożyć pozew zbiorowy. 

- Chciałbym zaapelować do 
osób pokrzywdzonych przez 
„Mieszkańca”, aby wspólnie ze 
mną wystąpiły na drogę sądo-
wą. Nie może być zgody na to, 
aby ktoś kogoś bezkarnie poma-
wiał i obrażał – mówi w roz-
mowie z DN Wiatr, zapewnia-
jąc, że zgromadził już wystar-

czająco spory materiał dowo-
dowy obciążający „Mieszkań-
ca”. 

Na jednym postępowa-
nie się z pewnością nie skoń-
czy. ”. Jak nam wiadomo  inne 
oprócz radnego Wiatra  oso-
by  pomówione  bądź prymi-
tywnie obrażone, także zbiera-
ją już materiał niezbędny pro-
kuraturze. Tym bardziej, że 
„Mieszkaniec” nie jest jedyną 
gwiazdą nowogardzkiego fo-
rum internetowego. Nie od-
stają od niego panowie i panie 
kryjący się pod nickami „Wie-
śniak”, „Observer”, „Baba jaga” 
lub „Nie jaga”,  czy „Lumba-
go.  Być może jednak, po tym 
jakie kłopoty napotkał pew-
ny siebie dotychczas „Miesz-
kaniec” reszta przynajmniej 
trochę zwątpi w swoją anoni-
mowość... Jedno już udało się 
osiągnąć. Na portalu, dziw-
nym trafem od kilku tygodni 
panuje zupełna „cisza”. Czyżby 
stali bywalcy forum się czegoś 
wystraszyli? 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
To, co się dzieje na portalach internetowych, wyposażonych w fora dyskusyjne od dawna 

wzbudzało mówiąc delikatnie niesmak. Sam osobiście przeczytałem kiedyś, że „jak się pojawię 
w Olchowie, to mi ktoś łep...rozpie....”. Innym razem, że jeden z nowogardzkich księży to „opasły 
pedofil w sutannie”. Takich przykładów można mnożyć. Na tę chwilę cytowania chamskich wy-
bryków pseudointernatów jednak wystarczy. 

Radny Wiatr jako pierwszy przetarł szlak udowadniając, że przy odrobinie determinacji moż-
na przełamać anonimowość w internecie. Jak się okazało bycie incognito w sieci jest utopią, 
tak samo zresztą jak poczucie „wirtualnej wspólnoty” czy „internetowych społeczności”, które z 
pewnością przenikało także umysł „Mieszkańca”. A to jest bardzo groźne. Realne przeświadcze-
nie o przynależności do niematerialnego przecież świata może nie jednego zgubić. Jeszcze go-
rzej, gdy ktoś zaczyna wierzyć, że do internetu da się przenieść prawdziwą debatę publiczną. Py-
tanie jak? Skoro z reguły nawet nie wiemy z kim rozmawiamy? A nawet, gdy ktoś się przedstawi, 
nie wiadomo czy pod kogoś się nie podszył. Inaczej jest np. w prasie, za której tworzeniem stoją 
konkretne osoby. 

Mimo tego, wiele osób zatraca się w wirtualnej przestrzeni. Dzieje się tak do tego stopnia, że 
Państwo uruchamia specjalne środki do walki z internetowym uzależnieniem. Powstają  progra-
my „szukania alternatyw dla wirtualnej rzeczywistości”. To nic innego jak terapeutyczne sesje, 
takie same jak prowadzone w grupach uzależnionych od alkoholu. 

Jednym z nich jest kampania społeczna „Wyloguj się do życia”, prowadzona przez Fundusz 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będącego w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i re-
alizowana we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii! Poprzez pro-
jekt ten chce się zwrócić uwagę jak największej liczby osób na zagrożenia wynikające z nieogra-
niczonego korzystania z komputera i zachęcić do szukania zdrowej równowagi między światem 
wirtualnym a realnym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń wynikających z niekontro-
lowanego używania internetu i komputera. Wszystko to sprzyja rozwojowi uzależnienia, a każ-
de uzależnienie jest równie niebezpieczne i prowadzi do utraty relacji, osamotnienia, smutku...

Warto więc w porę się „Wylogować do życia”...zanim pojawi się prokurator albo – co gorsza – 
problem z własną psychiką. 

Redakcja 

Spotkanie Sybiraków w Barnimie

Połamali się opłatkiem
W ubiegły piątek (10 stycznia 2014 r.), o godz. 12:00, w restauracji „Barnim” od-
było się spotkanie opłatkowe członków nowogardzkiego oddziału Zachodnio-
pomorskiego Związku Sybiraków. Świąteczną atmosferę dodatkowo umilił wy-
stęp artystyczny zespołu „Wesoła Ferajna”.

Powszechnie wiadomo, że 
według wielu kalendarzy litur-
gicznych okres Bożego Naro-
dzenia trwa do 2 lutego (Święto 
Matki Bożej Gromnicznej). Na 
podzielenie się opłatkiem nie 
jest zatem za późno. Piątkowe-
mu spotkaniu przewodniczy-
ła prezes nowogardzkiego od-
działu Zachodniopomorskie-
go Zawiązku Sybiraków, Maria 
Dembińska. Na uroczystość 
zaproszono prezesa Zarządu 
Głównego w Szczecinie, Al-
berta Miłaszewskiego. Wśród 
zgromadzonych nie zabrakło 
także duchownych oraz przed-

stawicieli lokalnej władzy.
Po przywitaniu wszystkich 

obecnych M. Dembińska we-
zwała do odśpiewania Hymnu 
Sybiraków. Następnie, minutą 

ciszy uczczono pamięć zmar-
łych w ubiegłym roku Sybira-
ków. 

Przy dźwiękach muzyki, pły-
nącej z instrumentów Zespołu 

Artystycznego „Wesoła Feraj-
na”, wszyscy zgromadzeni od-
śpiewali cztery kolędy. 

Zaproszeni goście złoży-
li członkom Związku najser-
deczniejsze życzenia. Ks. Kazi-
mierz Łukjaniuk, który jest ka-
pelanem Sybiraków, odmówił 
modlitwę, po czym przystą-

piono do podzielenia się opłat-
kiem.

Uroczystość przebiegła w 
miłej i życzliwej atmosferze. 
Po zakończeniu części oficjal-
nej, gości zaproszono do stołu 
na gorący posiłek.

Karolina Klonowska
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Poloneza czas zacząć!

Ile kosztuje studniówka? 
Maturzystom styczeń kojarzy się przede wszystkim z dobrą zabawą. Jest to bo-
wiem czas niecierpliwie wyczekiwanych od kilku miesięcy balów studniówko-
wych. Uczniowie nowogardzkich szkół średnich rozpoczęli już proces odlicza-
nia umownych stu dni, dzielących ich od egzaminu maturalnego. W tym roku, 
okres studniówek zapoczątkowało I LO.

W zeszły piątek, tj. 10 stycz-
nia 2014 r., w Willi Zbyszko w 
Warnkowie, odbyła się stud-
niówka uczniów trzecich klas 
I Liceum Ogólnokształcące-
go w Nowogardzie, zorgani-
zowana przez rodziców i wy-
chowawców. Bal rozpoczął się 
w godzinach wieczornych i 
trwał prawie do białego rana. 
Uroczystego otwarcia dokona-
ła dyrektor szkoły, Karina Sur-
ma. Jak nakazuje rytuał, matu-
rzyści odtańczyli poloneza, ro-
biąc tym samym ukłon w stro-
nę wieloletniej tradycji. Szy-
kownie wystrojone dziewczęta 
oraz elegancko ubrani chłop-
cy tanecznym krokiem rozpo-
częli noc pełną wrażeń, któ-
rą z pewnością zapamiętają na 
całe życie. Zgodnie z tradycją, 
o północy wszyscy uczniowie 
zatańczyli wspólnego polone-
za, którego poprowadziła klasa 
policyjna, wraz z panią dyrek-
tor, wychowawcą, Grzegorzem 
Zającem, oraz kom. Marcinem 
Kraszewskim na czele. Przy ar-
tykule publikujemy kilka zdjęć 
z tej uroczystości. 

Już w najbliższych dniach 
odbędą się studniówki matu-
rzystów z pozostałych szkół. 
Bal uczniów czwartych klas z 
nowogardzkiego ZSP odbę-
dzie się w przyszłą sobotę, tj.  
18 stycznia 2014 r. również w 
Willi Zbyszko, natomiast II 
LO uroczystości studniówko-
we organizuje 25 stycznia 2014 
r. tradycyjnie na szkolnym fo-
rum.

Studniówka to nie tylko 
przyjemność. Dobra zabawa 
okupiona jest koniecznością 
wydania sporych sum pienięż-
nych. Przed rodzicami matu-
rzystów i ich portfelami stoi 
nie lada wyzwanie: kupno su-
kienki, garnituru, opłacenie 
fryzjera, kosmetyczki, mani-
curzystki… Najpierw przyj-
rzyjmy się kosztom, jakie musi 
ponieść płeć piękna, by dosko-
nale prezentować się na balu 

przedmaturalnym. Sukienka 
kosztuje w granicach od 200 
do 300 zł (niekiedy mniej lub 
więcej). Usługa fryzjerska to 
ok. 90 zł. Podobnie jest z ko-
smetyczką – od 70 do 90 zł. 
Można oczywiście poszukać 
pewnych oszczędności, pod 
warunkiem, że dziewczyna re-
zygnuje z fryzjera lub kosme-
tyczki na rzecz fryzury i maki-
jażu własnego autorstwa. 

Młodzieńcy, jak wynika z 
pozyskanych przez nas infor-
macji, paradoksalnie wydają 
na bal studniówkowy więcej 
niż dziewczęta. Garnitur kosz-
tuje ok. 400 zł, koszula – ok. 
100 zł, buty – od 100 do 200 
zł. Ceny mogą zatem przera-
żać. Mężczyźni mają tę prze-
wagę nad koleżankami, że ich 
garnitury jeszcze nie raz im się 
przydadzą, chociażby na egza-
min maturalny. Sukienka na-
tomiast będzie w szafie czekać 
na lepsze czasy. 

Nie zapominajmy również 
o podstawowej kwestii – do 
wszystkiego dodajmy jeszcze 
koszt związany z opłatą za bal 
studniówkowy, czyli ok. 270 
zł (bez osoby towarzyszącej), 
380 zł (z osobą towarzyszącą). 
Otrzymujemy wówczas całko-
wity koszt studniówkowego 
szaleństwa, a tym samym gwa-
rancję satysfakcji i pewności 
siebie.

Noc pełna wrażeń oraz bez-
cenne wspomnienia, których 
nikt nie zdoła odebrać… Stud-
niówka  to nie tylko symbol 
przedniej zabawy, ale także za-
powiedź wkroczenia w nowy 
etap życia. Zapowiedź egza-
minu dojrzałości. Już za sto 
dni matura! Tym, którzy jesz-
cze czekają na bal studniów-
kowy, życzymy udanej impre-
zy, a tym, którzy mają go już za 
sobą, wytrwałości w przygoto-
waniach do egzaminu dojrza-
łości. 

Karolina Klonowska
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Bodzęcin, kościół filialny parafii w Goleniowie, ko-
ściół pw. Mikołaja Bp pośw. 1 IX 1947 r. odpust 6 XII

Wzniesiony na przełomie XIV i XV w. z ciosów gra-
nitowych oraz cegły, gotycki. Wieża z 1905 r. neorene-
sansowa.
źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szczecin 2007.

Kościoły gminy Osina - Bodzęcin

XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończony 

Kwestowali, jak co roku

Mariusz i Maciej młodzi wolontariusze z Nowogardu podczas kwesty na mieście

Na ulicach Nowogardu na rzecz fundacji z tekturowymi, kolorowymi puszkami 
kwestowało wielu wolontariuszy. Zebrane w tym roku pieniądze, zostaną prze-
znaczone na sprzęt medyczny dla dzieci oraz dla seniorów.

22 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy został 
zorganizowany pod hasłem  
„Na ratunek”.      Podczas te-
gorocznego Finału pieniądze 
przeznaczone będą na wspar-
cie terapii noworodka i nie-
mowlaka, a także na pomoc 

medyczną dla osób starszych 
na oddziałach geriatrycz-
nych. Podczas kwesty w No-
wogardzie, którą prowadzili  
wolontariusze WOŚP do pu-
szek oraz podczas aukcji, ze-
brano łącznie około 30 tyś.  
złotych. Tradycyjnie w NDK 

odbyły się występy artystycz-
ne oraz pokaz z pierwszej po-
mocy, a na Placu Wolności 
prezentacja samochodów te-
renowych. Z godnie ze zwy-
czajem i w tym roku nie oby-
ło się bez światełka do nieba.                                                                            
O celu i przebiegu tegorocz-
nej kwesty zapytaliśmy wo-
lontariuszy, którzy kwesto-
wali na ul. 700 Lecia w Nowo-
gardzie. 

W tym roku zbiórkę rozpo-
częliśmy o godz.10:00. Kwesta 
przebiega bardzo sprawnie. Co 
do hojności naszych mieszkań-
ców, to powiemy, że Nowogar-
dzianie nie szczędzą grosza i 
bardzo chętnie „wrzucają” do 
puszek pieniążki tak te bardzo 
drobne,  jak również  te o więk-
szych nominałach- powiedzie-
li nam Mariusz i Maciej wo-
lontariusze z Nowogardu. 

W zbiórce brało  udział  52 
kwestujących. 

opr. Jarek Bzowy 
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O czym pisaliśmy w mijającym roku? (część 3)
LIPIEC
„Wyrzucamy” śmieci po nowe-

mu! 
Od wczoraj segregują śmieci..., 

jeśli mają pojemniki? Gospodar-
ka odpadami według nowych za-
sad już obowiązuje. Od wczoraj tj. 
01.07.2013 weszły w życie w peł-
nym zakresie nowe przepisy. Za 
nasze odpady odpowiedzialność 
przejęła gmina. Na podstawie de-
klaracji składanych przez przed-
stawicieli spółdzielni, zarządców 
nieruchomości czy właścicieli do-
mów, wiadomo jak dużo śmieci 
i kto będzie je segregował, a kto 
nie. Mieszkańcy sami deklarowa-
li, czy zamierzają odpady segre-
gować, czy nie. W piątek w godzi-
nach popołudniowych pracowni-
cy ZUK Nowogard rozpoczęli ak-
cję rozwożenia nowych pojemni-
ków i worków do segregacji śmie-
ci na terenie Nowogardu i wiosek 
do tych, którzy zadeklarowali se-
lektywną zbiórkę odpadów. Rów-
nież na terenie gminy Osina wy-
łoniony w przetargu wykonawca 
odbioru śmieci PGK Goleniów 
dostarcza sukcesywnie pojemni-
ki do odbioru selektywnego odpa-
dów. Warto przypomnieć, że wła-
ściciele gospodarstw jednoosobo-
wych zobowiązani byli do złoże-
nia stosownych deklaracji do dnia 
30 września 2013 roku.

Otwarcie mola na 
nowogardzkim jeziorze.

Burmistrz skąpany!!! W so-
botę 29 czerwca, burmistrz mia-
sta Nowogard dokonał uroczyste-
go otwarcia mola. W wydarzeniu 
wzięło udział ok. 100 mieszkań-
ców naszego miasta. Jak mówi 
włodarz gminy, budowa nowe-
go mola była konieczna, rów-
nież ze względu na fakt, że nowo-
gardzkie jezioro zostało w ubie-
głym roku skreślone z turystycz-
nej mapy Polski jako kąpielisko, 
gdyż wcześniejszy pomost nie 
spełniał wymogów specjalnej ko-
misji, która status kąpieliska na-
daje. Podstawą nowego pomostu 
są betonowe pale, co według bur-
mistrza ma zapewnić, że poza ko-
niecznymi drobnymi naprawami, 
obędzie się bez większych remon-
tów w następnych latach. Inwesty-
cja kosztowała 600 000 tys. zł.  Na 
zakończenie, kiedy to burmistrz, 
jego entourage oraz mieszkańcy 
udali się na „zwiedzanie” nowe-
go mola, w pewnym momencie 
Robert Czapla, w pełnym rynsz-
tunku, to znaczy w butach i gar-
niturze, skoczył do wody. Zdaje 
się, że przez kilkanaście sekund 
niektórzy nie zdawali sobie spra-
wy czy był to wypadek, czy swo-
istego rodzaju pokaz. Sprawa wy-
jaśniła się do końca, gdy Robert 
Czapla wynurzył się z jeziora ze 
skrzynką piwa - którą zapewne 

potem skonsumowano.  Dodajmy, 
że piwo na plaży jest nie tylko nie-
zgodne z postanowieniami wiszą-
cego u wejścia regulaminu, ale też 
nie do końca przystoi władzy, aby 
publicznie wobec dzieci i mło-
dzieży z nim się obnosić...

Bohaterski czyn nastolatków 

Uratowali tonącego wędkarza. 
Wtorek, 16 lipca. Jest godz. 19.00. 
Wędkujący z łodzi starszy męż-
czyzna (prawdopodobnie miesz-
kaniec Nowogardu), nagle wypa-
da do wody, gdy próbuje „zarzu-
cić wędkę”. Rozhuśtana łódź prze-
wraca się do góry dnem. Mężczy-
zna trzyma się jedną ręką elemen-
tu łodzi, ale co raz trudniej mu się 
utrzymać na powierzchni. Jego 
ubranie nabiera wody. Wędkarz 
robi się coraz cięższy. Przemek 
i Wiktor wracali z grupą swoich 
przyjaciół z plaży miejskiej. Na-
gle zauważyli na środku jeziora 
wywróconą do góry dnem łódź. 
Tuż przy niej w wodzie, znajdo-
wał się starszy mężczyzna, który 
z trudem utrzymywał się na po-
wierzchni. Nastolatkowie dłu-
go nie myśląc rzucili się na po-
moc tonącemu wędkarzowi. Gdy 
chłopcy są już w wodzie, w stro-
nę będącego w trudnym położe-
niu mężczyzny zmierza inna łód-
ka. Na niej dwie osoby – mężczy-
zna i dziewczynka- mieszkańcy 
Nowogardu. Na brzegu, od strony 
restauracji Przystań jest już straż 
pożarna. Zawiadomił ją jeden z 
przechodzących tamtędy alejkami 
mieszkaniec. Całą akcję obserwu-
je też grupka gapiów. Wśród nich 
koledzy i przyjaciele nastolatków. 
Gdy „ekipa” ratownicza z pomo-
cą strażaków dopływa do brzegu, 
rozlegają się oklaski. Ktoś krzyczy: 
brawo chłopaki! Mężczyzna z cór-
ką, który pomagał chłopcom ura-
tować tonącego mężczyznę, szyb-
ko odpływa. Nie zwraca uwagi na 
panujące przy brzegu poruszenie. 
Nastolatkowie przyjmują gratula-
cje od swoich kolegów i przypad-
kowych przechodniów. Długo nie 
mogą uspokoić emocji. Na mokre 
ciała zakładają porzucone kilka-
dziesiąt metrów dalej na murku 
ubrania. Pytani przez DN, jakie 
to uczucie uratować komuś życie, 
odpowiadają: fajnie spełnić do-
bry uczynek. Odchodzą z miejsca 

zdarzenia w otoczeniu swoich ko-
legów. Nie oglądają się już za sie-
bie...

SIERPIEń
Targowisko w Nowogardzie
Rynek podzielonych zdań! Od 

września 2012 roku nowogardzkim 
miejskim targowiskiem zarządza 
gmina.  Stało się to po wypowie-
dzeniu złożonym przez p. Zbignie-
wa  Raźniewskiego , który  zarzą-
dzał tym miejscem lokalnego han-
dlu od 1997 roku. Po kilku mie-
siącach od tej zmiany, odwiedza-
my nasz targ i pytamy  prowadzą-
cych tutaj działalność  handlową, 
czy  zmiana wyszła im na lepsze 
i  jak oceniają  swoje perspektywy 
na przyszłość? Handlowcy mają-
cy własne stoiska, „targują” w tym 
miejscu od wielu lat, ale twierdzą, 
że są niepewni jutra. Targowisko, 
to miejsce przeznaczone nie tyl-
ko do handlu i zarabiania pienię-
dzy na życie, ale także do wymia-
ny kontaktów, informacji handlo-
wych, a także dla  zwykłych ludz-
kich rozmów, co dalej, ponieważ 
jak żadne inne miasto  w okolicy 
Nowogard, został zdominowany  
przez supermarkety.  

Utonął 19-nastolatek 
Tragiczna w skutkach decyzja. 

W niedzielę ok. godz. 17 na jezio-
rze Glicko utonął młody niespeł-
na 19-nastoletni mężczyzna. Po-
chodził z jednej z podnowogardz-
kich wsi. Tego dnia wybrał się z 
grupą znajomych na ryby. Przed 
godz.17 młodzi ludzie zakończy-
li łowienie i postanowili udać się 
do domów. Wtedy najprawdopo-
dobniej chłopak podjął tragicz-
ną dla siebie w skutkach decyzję. 
Wszedł do wody, nie zdjąwszy na-
wet ubrań, zaczął płynąć i gdy od-
dalił się już nieco od brzegu, nagle 
zniknął pod wodą. Wszystko od-
było się w mgnieniu oka. Po nie-
długim czasie na miejscu pojawi-
ły się straż pożarna, pogotowie i 
policja. Przez pewien czas ocze-
kiwano również na ekipę płetwo-
nurków ze Szczecina, których za-
daniem było wydobycie ciała. Jak 
ustaliliśmy, zostało ono odnale-
zione w pobliżu brzegu, zapląta-
ne w szuwarach. Jezioro Glicko 
słynie z tego, że występują na nim 
zdradliwe i niebezpieczne wiry. 
Pływanie po nim może więc za-
krawać na brawurę. 

Pierwsza porażka kobiecej 
drużyny 

Historyczny debiut. Pod-
opieczne Pawła Błaszczyka, któ-
re we wrześniu rozegrają pierw-
szy historyczny mecz dla Pomo-
rzanina w kobiecej III lidze, w 
sobotę rywalizowały w ramach 
I rundy Pucharu Polski ZZPN. 
Rywalki były wymagające, gdyż 
zespół Błękitnych Stargard, na co 
dzień walczy w II lidze. Nie uda-
ło się ograć bardziej doświad-
czonych piłkarek, jednak trzeba 
przyznać, że kobiety z Nowogar-
du pozostawiły dobre wrażenie. 
Niespełna dwa tygodnie później 
Pomorzanin zadebiutował w III 
lidze kobiet. Po rundzie jesien-
nej dziewczyny zajmują wyso-
kie 4 miejsce w tabeli, ze stratą 4 
punktów do liderek.

WRZESIEń
Unijne pieniądze na kanali-

zację w gminie Osina
Uroczyste przekazanie. W 

dniu 6 września 2013 roku, od-
było się uroczyste przekazanie 
umowy na dofinansowanie in-
westycji pn. „Kompleksowa ka-
nalizacja Gminy Osina”. Do 
miejscowości Węgorza przybył 
wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego An-
drzej Jakubowski, aby osobiście 
przekazać na ręce Wójta Gminy 
Osina umowę na dofinansowa-
nie w wysokości 3,5 mln zł. Prze-
kazanie miało miejsce w nowo 
wybudowanej świetlicy w Węgo-
rzy, również z funduszy unijnych 
PROW. Całkowity koszt opera-
cji szacuje się na 6 230 810,62 zł. 
Dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go na lata 2007-2013, to kwota 
3 548 763,76 zł. W wyniku ca-
łej inwestycji skanalizowane zo-
staną miejscowości Redostowo i 
Węgorza, będzie to ponad 10 ki-
lometrów sieci kanalizacyjnych 
oraz 4 przepompownie. Jest to 
kolejny etap kanalizacji Gminy 
Osina, w 2011 roku zakończono 
kanalizowanie miejscowości Ko-
ściuszki, Kikorze i Osina. 

Dramatyczna akcja w tajem-
niczym zbiorniku 

Uratowała psa tonącego w 
smole. Dramatyczny przebieg 
miała akcja ratowania tonącego 
w opuszczonym basenie ze smo-
łą Labradora, na pomoc któremu 
rzuciła się jego właścicielka. Psa 
udało się uratować. Cało z sytu-
acji wyszła także kobieta. Pozo-

staje jednak do wyjaśnienia, kto 
jest właścicielem terenu, na któ-
rym znajduje się niebezpieczny 
obiekt. Odpowiedzi na to pyta-
nie szuka Urząd Miejski, a poli-
cja rozważa postawienie zarzu-
tu o narażenie kobiety na utratę 
zdrowia i życia. 

Zdarzenie miało miejsce przy 
drodze biegnącej wzdłuż by-
łej wytwórni mas bitumicznych 
(tuż obok bazy ZDW). Kilka 
minut po 17.00, pani Katarzyna 
wybrała się w te okolice na spa-
cer z psem. Towarzyszyły jej tak-
że dwie małe siostrzenice (7 i 10 
lat). Nagle, Labrador oddalił się 
od właścicielki i pobiegł w zaro-
śla. I tak rozpoczęła się drama-
tyczna w swoim przebiegu histo-
ria... Dziś już wiemy, że znalazł 
się właściciel terenu z niezabez-
pieczonym zbiornikiem ze smo-
łą. Zgodnie z naszymi przypusz-
czeniami, jest to nowogardzka 
gmina, która ustalała ten prosty 
dla niej właśnie fakt całe… dwa 
tygodnie.

Koniec  konsultacji  w spra-
wie zmiany nazwy powiatu

93 %  - przytłaczająca więk-
szość za zmianą. W piątek za-
kończyły się konsultacje spo-
łeczne w sprawie zmiany na-
zwy powiatu. Trójka ankieterów 
przez miesiąc odwiedziła po-
nad 4 tysiące mieszkańców na-
szej Gminy. Wyniki konsultacji 
nie pozostawiają żadnych wąt-
pliwości -  93 % obywateli naszej 
gminy, biorących udział w kon-
sultacjach, oddało swój głos „Za  
zmianą nazwy powiatu.

Konsultacje zostały zarzą-
dzone przez burmistrza Nowo-
gardu, jako rezultat  podjętej w 
maju przez Radę Miasta uchwa-
ły, o rozpoczęciu procedury 
przygotowania wniosku do mi-
nisterstwa administracji o zmia-
nę nazwy powiatu goleniowskie-
go, na powiat goleniowsko-no-
wogardzki. Uchwała weszła pod 
obrady Rady w trybie wniosku 
obywatelskiego, przygotowane-
go przez inicjatora akcji, czy-
li Stowarzyszenie Partnerstwo i 
Rozwój i popartego podpisami  
prawie 1300 obywateli. W ciągu 
miesiąca sierpnia trójka ankiete-
rów odwiedziła ponad 4 tysiące 
obywateli naszego miasta, któ-
rzy mieli do wyboru trzy możli-
wości – za, przeciw i wstrzymać 
się od głosu. Ostatecznie wyniki 
konsultacji są następujące: „za  
zmianą – 4223, co daje 93,08 %;  
„przeciw  - 134,  co daje 2,93 % ; 
„wstrzymało się  - 181,  co daje 
3,99%.

KR
c.d. w następnym wydaniu DN
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Pomorzanin na silnie obsadzonych turniejach

Historia zatoczy koło...
Pomorzanin od turniejów halowych rozpoczyna swoje przygotowania do rundy wiosen-
nej. W najbliższy weekend podopieczni Tomasza Surmy zagrają w Stargardzie Szcze-
cińskim i Dobrej Nowogardzkiej. Znamy również grupowych rywali nowogardzkich 
piłkarzy, podczas turnieju w Niemczech, który rozpocznie się 8 lutego.

 W sobotę 18 stycznia, Po-
morzanin Nowogard rozegra 
turniej halowy w Stargardzie 
Szczecińskim. Podczas im-
prezy piłkarze z Nowogardu 
w grupie rywalizować będą z 
Pogonią Szczecin, Kluczevią 
Stargard, Spartą Węgorzyno i 

gospodarzami zawodów Unią 
Stargard. Następnego dnia, tj. 
19 stycznia, podopieczni To-
masza Surmy wybiorą się do 
Dobrej, gdzie tradycyjnie we-
zmą udział w Memoriale im. 
Mieczysławy Koły. To już V 
impreza piłkarska z tego cy-

klu, tym razem oprócz Pomo-
rzanina wystąpią następujące 
zespoły: Błękitni Stargard, Vi-
neta Wolin, Drawa Drawsko 
Pomorskie, Ina Goleniów, Ina 
Ińsko, Piast Chociwel, Świato-
wid Łobez, Pogoń Szczecin i 
gospodarze turnieju Sarmata 

Nie dali im sali, bo (uniżenie)  nie poprosili o patronat...

Urząd odpowiada i straszy NALP 
Poniżej publikujemy odpowiedź  z Urzędu Miasta,  jaką otrzymaliśmy w związku z artykułem z 3 stycznia, jaki ukazał się w DN, pod 
tytułem „Kto chce zniszczyć NALP?” 

Informacja dotycząca arty-
kułu:

„Kto chce zniszczyć NALP? 
Urząd każe im płacić za salę”

umieszczonego w Dzien-
niku Nowogardzkim nr 1 
(2234) z dnia 03.01.2014r.

Pismem z dnia 24.11.2013 
r. (data wpływu do Urzę-
du 26.11.2013r), Pan Łukasz 
Gradzik zwrócił się w prośbą, 
o nieodpłatne użyczenie sali 
gimnastycznej ZSO

w Nowogardzie w celu prze-
prowadzenia rozgrywek NALP. 
Z treści pisma nie wynikało, 
żeby rozgrywki były organizo-
wane przez klub sportowy czy 
też stowarzyszenie. Pan Łukasz 
Gradzik zwrócił się jako osoba 
fizyczna. W piśmie brak jest ja-
kiejkolwiek wzmianki

o propozycji spotkania, 
omówienia warunków współ-
pracy czy objęcia przez gmi-
nę Nowogard patronatu nad 
rozgrywkami. Jedyną infor-
macją dodatkową był podany 
terminarz rozgrywek. Pierw-
sze rozgrywki zaplanowano 
już na 01.12.2013 r. Jak widać 
dość krótki termin od momen-
tu złożenia pisma do rozpo-
częcia rozgrywek.  Jednocze-
śnie już 30.11.2013r. ukazała 
się informacja na portalu in-
ternetowym www.wnowogar-
dzie.pl dotycząca, przełożenia 
pierwszej kolejki rozgrywek w 
związku - jak to określono - z 
„przedłużającą się biurokra-
cją”. W związku z tym, że Za-
rządzenie nr 265/2010 burmi-
strza Nowogardu, z dnia 04 
stycznia 2010 r., w sprawie wy-
tycznych w zakresie stosowa-

nia opłat za korzystanie z po-
mieszczeń wynajmowanych w 
placówkach oświatowych pro-
wadzonych przez gminę No-
wogard, określa szczegółowo 
warunki wynajmowania po-
mieszczeń. I taka informa-
cja została przekazana Panu 
Gradzikowi pisemnie w dniu 
06.12.2013 r. Jednocześnie, w 
tym dniu, pracownik wydzia-
łu poinformował telefonicznie 
Pana Gradzika o treści pisma 
do niego kierowanego, propo-
nując spotkanie, w celu omó-
wienia warunków współpracy 
i roli gminy Nowogard w roz-
grywkach ( współorganiza-
tor, objęcie patronatem?) – w 
odpowiedzi usłyszał, że w ta-
kim razie Pan Gradzik kieru-
je swoje kroki do Dziennika 
Nowogardzkiego. 

W dniu 12.12.2013 r. wpły-
nęło pismo od Stowarzysze-
nia „Wiejskie Kluby Sporto-
we”, podpisane przez Prezesa 
Pana Andrzeja Kanię, z proś-
bą o nieodpłatny wynajem sali 
gimnastycznej w celu organi-
zacji NALP. W tym piśmie tak-
że brak jest jakiejkolwiek pro-
pozycji spotkania, współpra-
cy, partnerstwa czy patronatu. 
Rozpisano jedynie terminarz 
rozgrywek od dnia 15.12.2013 
r. 

W odpowiedzi z dnia 
17.12.2013 r.,  powołano się 
na aktualnie obowiązujące w 
przedmiotowej sprawie Zarzą-
dzenie burmistrza Nowogardu 
z dnia 04.01.2010 r.

W chwili obecnej, na podsta-
wie otrzymanej koresponden-
cji, brak jest możliwości okre-

ślenia, kto jest organizatorem 
rozgrywek NALP, czy Pan Łu-
kasz Gradzik, czy Stowarzysze-
nie „Wiejskie Klubu Sportowe”. 
Brak jest woli współpracy ze 
strony Pana Gradzika, wska-
zanego jako osobą upoważnio-
na do prowadzenia spraw or-
ganizacyjnych przez stowarzy-
szenie WKS . Składanie wnio-
sku, o nieodpłatne udostęp-
nienie sali, na kilka dni przed 
planowanymi rozgrywkami, 
wskazuje na brak profesjonali-
zmu oraz lekceważenie gminy 
Nowogard.  Próba wymusze-
nia szybkiej pozytywnej decy-
zji, pod groźbą udania się do 
Dziennika Nowogardzkiego, 
wpływa negatywnie na ewen-
tualną dalszą współpracę. 

W treści artykułu powoła-
no się na pismo Pana Andrze-
ja Kani, natomiast jako od-
powiedź zamieszczono zdję-
cie mojego pisma kierowane-
go do Pana  Gradzika.  Czyta-
jąc artykuł wprost można od-
nieść wrażenie, iż już w dniu 
24 listopada 2013r. Pan Ka-
nia zwrócił się z wnioskiem o 
udostępnienie sali, co nie jest 
zgodne z prawdą, gdyż zrobił 
to dopiero

w dniu 12.12.2013r. Brak jest 
także w artykule wzmianki, o 
zaproponowanym przez pra-
cownika urzędu, spotkaniu z 
Burmistrzem Nowogardu, w 
celu omówienia warunków 
współpracy, na którą jedyną re-
akcją była groźba udania się do 
Dziennika Nowogardzkiego. 

Z poważaniem
Agnieszka Wróblewska

Kierownik wydziału WRLKiS

Nasz komentarz:

Oto najlepszy sposób na zniechęcenie ludzi, zwłaszcza mło-
dych, do działania. Odbywające się od kilkunastu lat (na po-
czątku na boisku „dolnym” przy pl. Szarych Szeregów, od 2008 
roku w hali ZSO), amatorskie rozgrywki organizowane w ca-
łości społecznie przez osoby z pasją stają się kolejnym łupem 
dla rządnej próżnej chwały władzy, która i tutaj chce upiec ja-
kieś swoje pieczenie. Zamiast po prostu udostępnić organiza-
torom NALP,  to co im się słusznie  należy, obstalowuje  swoje 
ewentualne działanie szeregiem warunków wstępnych – zwa-
nych eufemistycznie warunkami współpracy, rozlicza spo-
łeczników z profesjonalizmu urzędniczego, a co już jest zu-
pełnie komiczne, narzuca swój patronat, który zapewne był-
by  naszpikowany punktami promującymi osobę głównego 
darczyńcy Nowogardu - burmistrza miasta, a spotkanie z nim 
najważniejszym wydarzeniem rozgrywek NALP. Chciałoby 
się powiedzieć po sportowemu „ przestańcie zawracać ……” 
i zróbcie co do Was należy, czyli pozwólcie korzystać, jak to 
się działo od lat,  społecznikom z naszej gminnej sali sporto-
wej. Dodajmy, że w swojej odpowiedzi A. Wróblewska zarzu-
ca, że: „Czytając artykuł wprost można odnieść wrażenie, iż 
już w dniu 24 listopada 2013r. Pan Kania zwrócił się z wnio-
skiem o udostępnienie sali, co nie jest zgodne z prawdą, gdyż 
zrobił to dopiero w dniu 12.12.2013r.” Najwyraźniej w swoim 
wzburzeniu naszą publikacją urzędniczka źle odczytała nasz 
tekst, gdyż napisaliśmy: „Oto fragment treści już drugiego 
wysłanego pisma, z dnia 12 grudnia 2013 roku”. Warto rów-
nież zinterpretować zapis z Zarządzenia burmistrza Nowogar-
du z dnia 04.01.2010 r., na które urząd się powołuje i na któ-
rego podstawie nie udostępnił hali sportowej dla NALP-u, tu 
cytat: „Wprowadza się zwolnienia i zniżki w stosowaniu opłat 
za wynajem sal gimnastycznych w przypadkach: c) organizo-
wania imprez przez gminę Nowogard oraz przez wskazane 
przez Burmistrza Nowogardu kluby sportowe, stowarzyszenia 
itp. – bez opłat.”

 Nie bez powodu wyszczególniliśmy tutaj słowa „przez 
wskazane”, gdyż wynika z tego zarządzenia, że nawet jeśli po-
siada się w gminie status organizacji pozarządowej, jak Wiej-
skie Kluby Sportowe, burmistrz może zakwestionować prośbę 
i nie udostępnić za darmo, w tym przypadku  hali sportowej 
a więc kto nie jest z władzą czyli nie kadzi jej od rana do wie-
czora , ten jest przeciw niej czyli salę niech sobie wybuduje ...

redakcja 

Dobra. W najbliższych dniach 
trener Tomasz Surma, poda 
składy na poszczególne zawo-
dy. Znamy również rywali z 
którymi Pomorzanin 8 lutego 
rywalizować będzie w Niem-
czech, podczas turnieju halo-
wego „Hansa Sporthaus Cup 
8”. Nowogardzki zespół został 
wylosowany do grupy B, gdzie 
rywalizować będzie o wyjście 
z grupy z Rostocker Robben, 
Uni Rostock Auswahl i SV Wa-
ren 09. Co ciekawe, seniorski 
zespół Pomorzanin od bardzo 
dawna nie gościł i nie rywali-
zował za granicą. Ostatni mecz 
został rozegrany pod koniec 

XX wieku. Pomorzanin prze-
grał wówczas 5:1, a rywalami 
byli piłkarze klubu … SV Wa-
ren 09, tego samego z którym 
przyjdzie nowogardzianom 
rywalizować w lutym. Histo-
ria lubi się powtarzać, miejmy 
jednak nadzieję, że tym razem 
seniorzy Pomorzanina zdoła-
ją pokonać swoich kolegów z 
Niemiec. Dodajmy jeszcze, że 
w grupie A zagrają następują-
ce drużyny: SV Pastov, Dobe-
raner FC,  FC FK René Schne-
ider, FC Hansa Rostock U23.

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Świąteczne spotkanie w Zespole  
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie
Dnia 20 grudnia 2013 roku w ZSP im. Stanisława Staszica odbył się apel z okazji świąt Bożego Narodzenia zorganizowany przez Samo-
rząd Uczniowski oraz klasy II TŻ i II THO.  Świąteczny apel prowadziły Krystyna Skubała i Kamila Rusnak.

Krysia Skubała i Kamila Rusnak - prowadzące apel

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski podczas przemówienia

W związku z tym, że w ostatnim czasie odbyło się 
kilka konkursów w naszej szkole zostały wręczone dy-
plomy oraz nagrody. W konkursie polsko-macedoń-
skim na najładniejszą kartkę świąteczną organizowa-
nym przez nauczycieli języków obcych  I miejsce zajął 
Tomasz Sobczak z klasy II TE, II miejsce zajęła Agata 
Szymczyk z klasy II TE a III miejsce przypadło Kata-
rzynie Kozłowskiej z klasy II THO. Dyplomy wręczył 
Pan Dyrektor Stefan Sitkowski.

Rozdanie nagród w konkursie na kartkę świąteczną

 W konkursie bożonarodzeniowym z języka angiel-
skiego i niemieckiego wyniki przedstawiły się nastę-
pująco: w kategorii język angielski - I miejsce zajęła 
klasa II TE, II miejsce egzekwo klasy II TI i II TM. 
W kategorii język niemiecki - I miejsce zajęła klasa 

II TM, II miejsce zajęła klasa II TE zaś na III miejscu 
uplasowała się klasa I TH. Dyplomy wręczyła Pani 
Dyrektor Alicja Jaklińska.  

Pan Dyrektor Piotr Łąpieś wręczył dyplomy uczest-
nikom Maturalnego Maratonu z Języków Obcych. 
Najlepszymi zawodnikami z języka angielskiego oka-
zali się uczniowie klasy IV TH: Marika Kuś i Paweł 
Brzeziński. Pozostali uczestnicy maratonu z języ-
ka angielskiego - Ewelina Kałużna, Jagoda Białecka, 
Hanna Siemierz, Krzysztof Rybaczek, Szymon Jało-
wiec, Maciej Winnicki, Jacek Kopiecki i Michał Cera-
zy- również otrzymali dyplomy. Dyplomy trafiły  tak-
że do uczestników maratonu z języka niemieckiego: 
Marka  Wiatra, Agnieszki Czyżak, Bartosza Lorenta 
i Damiana Śmiałowskiego. Pani Dyrektor Alicja Ja-
klińska oraz Pani Ewa Krzak wręczyły dyplomy laure-
atom konkursu wiedzy o HIV/AIDS organizowanego 
przez pedagoga szkolnego przy współpracy Pani Da-
nuty Adamczyk i Pani Beaty Zagórskiej i jej wycho-
wanków. I miejsce zajęła klasa IV TE, II miejsce zajęła 
klasa III THO i III miejsce zajęły egzekwo klasy : III 
TE, II K, IV TŻ, III TŻ oraz II TM.

Pani Alicja Jaklińska i Pani Ewa Krzak wręczają dyplomy

Pan Dyrektor Stefan Sitkowski wręczył pucha-
ry laureatom turnieju mikołajkowego w piłkę nożną 
chłopców, który został zorganizowany przez katedrę 
wychowania fizycznego: I miejsce - kl. II TE, II miej-
sce - kl. IV TI i III miejsce - kl. II TM.

Pan dyrektor i nauczycielki w-f wręczają puchar

 Pan Dyrektor Piotr Łąpieś i Pan Rafał Wasyluk 
wręczyli dyplomy i nagrody uczestnikom polsko-ma-
cedońskiego konkursu fotograficznego «To jest twój 
czas». Wyniki przedstawiły się następująco: I miejsce 
- Tomasz Rasiński z kl. III TM (nagroda 200 zł), II 
miejsce -Damian Śmiałowski kl. IV TI (nagroda 100 
zł), III miejsce - Kuba Gradus z kl. IV TI (nagroda 50 
zł).

Wręczenie nagród w konkursie „To jest twój czas”

Pan Dyrektor Stefan Sitkowski wręczył dyplomy za 
konkurs na najciekawszą ozdobę świąteczną zorgani-
zowany przez Samorząd Uczniowski. I miejsce zajęły 
warsztaty, które otrzymały nagrodę w wyskości 200 
zł. II miejsce zajęła klasa IV TE (nagroda 100 zł), III 
miejsce zajęła klasa III THO, która otrzymała nagro-
dę w wysokości  50 zł.

To była niezwykła uroczystość - nie zabrakło oczy-
wiście wspólnego śpiewania kolęd i dzielenia się 
opłatkiem. Z pewnością ten dzień na długo zostanie 
w pamięci uczniów i nauczycieli.

Weronika Daćkowska

Wspólne kolędowanie

 Uczniowie, którzy przybyli na uroczystość
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w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)

pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WYPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%

III Turniej Mistrzów – Stargard 

Probud na końcu...
W Stargardzie w niedzielę (12 stycznia), rozegrano Turniej Mistrzów w ramach 
22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nowogard reprezentował 
Probud i trzeba przyznać, że piłkarze występujący w NALP-ie nie spisali się naj-
lepiej, zajmując ostatnie miejsce.

W turnieju startowało 8 dru-
żyn, podzielonych na dwie 
grupy. Udział wzięli mistrzo-
wie lub liderzy lig amatorskich 
z regionu, oraz ekipa z Nowo-
gardu. Zespoły wpłacały wpi-
sowe w wysokości 100 zł, które 
w całości zostało przekazane na 
rzecz WOŚP. Zgodnie z formu-
łą, kolejna przyszłoroczna edy-
cja także odbędzie się prawdo-
podobnie w Stargardzie, gdyż 
w turnieju zwyciężyła druży-
na gospodarzy. Probud nie za-
prezentował się z najlepszej 
strony. Reprezentanci naszego 
miasta zagrali w następującym 
składzie: Daniel Adameczek, 
Dawid Michalczuk, Kamil Le-
wandowski, Błażej Pałczyński, 
Szymon Paszkiewicz, Andrzej 
Kania (kierownik drużyny), 
Łukasz Zapałowski, Wojciech 
Bonifrowski, Dariusz Maślak, 
Jacek Skowroński, Piotr Skow-
roński, Damian Majcher. Pro-
bud przegrał wszystkie mecze, 
strzelając 3 gole i tracąc ich 
16. W tym przypadku można 
jednak stwierdzić, że liczył się 
udział i przekazanie pieniędzy 

za wpisowe na zbiórkę, oraz 
dobra zabawa. Mistrzami zo-
stali zawodnicy drużyny Klin-
kier Grzelak, drugie miejsce 
przypadło ekipie HG Poland, 
natomiast na najniższym stop-

niu podium stanęli piłkarze 
Benetonu. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników 
III Turnieju Mistrzów.

KR

Wyniki turnieju:
Klinkier Grzelak – HG Poland  3:1
Aviva Zjednoczeni – Medicina  1:3
Probud – FC Podrywacze  0:1
Beneton – DB Port   2:0  
Klinkier Grzelak – Probud  6:0
Aviva Zjednoczeni – Beneton  3:4
HG Poland – FC Podrywacze  2:1
Medicina – DB Port   2:0
Klinkier Grzelak – FC Podrywacze 7:0
Aviva Zjednoczeni – DB Port  2:4
HG Poland – Probud   4:1
Medicina – Beneton   1:1

Mecz o 7 miejsce: Probud – Aviva Zjednoczeni 2:5
Mecz o 5 miejsce: FC Podrywacze -DB Port  3:4
Półfinały:
Klinkier Grzelak – Beneton 1:1 rzuty karne 2:0
Medicina – HG Poland 2:3 
Mecz o 3 miejsce:
Beneton – Medicina  2:1
Finał:
Klinkier Grzelak – HG Poland 3:0
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

PRANIE  
-  DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI  MEBLOWEJ , 

SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ  MATERIAŁOWEJ/.
- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.

- SPRZĄTANIE:  BIUR, MIESZKAń, CZYSZCZENIE FUG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

NIERUCHOMOŚCI

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

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Ra-
cibora. Tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 
467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budyn-
ki gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Wynajmę pod działalność gospo-
darczą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 
N-du, ul. Warszawska. Po general-
nym remoncie, umeblowana, piw-
nica. Cena 900 zł + 1000 zł kaucji. 
Tel. 501832458.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 67 m2 tel. 501 775 025

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 187 
tys. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia biurowe 40 m2 w Nowogar-
dzie. 608 451 826

• Do    wynajęcia    kawalerka.
Tel.607289286.

• Do wynajęcia mieszkanie jednopo-
kojowe. 508 309 980

• Garaż   sprzedam   700  -  Lecia .  Cena  
do  uzgodnienia .Tel. 514620330.

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we. 661 790 332

• Sprzedam dom z garażem Nowo-
gard 110 m2 tel. 600 954 846

• Sprzedam działkę budowlaną 
660 010 540

• Szukam mieszkania do wynajęcia (2 
lub 3 pokoje) 607 647 215

• SPRZEDAM  -   pół   domu  z  dwo-
ma  mieszkaniami   nad  jeziorem.
Tel.722300700.

• Wynajmę tanio mieszkanie dwu-
pokojowe. Mile widziana firma. 
693 850 197

• Do wynajęcia kawalerka. 
887 394 581

• Sprzedam mieszkanie trzypokojo-
we 67 m2 tel. 600 325 984

• Garaż w bloku sprzedam ul. Kowal-
ska 1. Pow. 13,26 m2, szerokość bra-
my2.2m tel. 784 584 294

• SPRZEDAM  - mieszkanie trzypoko-
jowe po  generalnym remoncie  I  
piętro . Tel.783814849 , 692990629.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  trzypoko-
jowe  67 m2.Tel.501775025.

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  Warn-
kowo. Tel.609245816.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  trzypoko-
jowe . Tel.661790332.

• DO  wynajęcia  mieszkanie  dwupo-
kojowe  44 m 2  z  aneksem kuchen-
nym.Tel.784056335.

• SPRZEDAM – działkę  pod  garaż  ul; 
Jana Pawła II , częściowo  zabudo-
wana.Tel.784202367.

• SPRZEDAM  -  Dom  na wsi  z  budyn-
kami  gospodarczymi  75 ar. ziemi.
Tel.605571583.

• DO  WYNAJĘCIA -  mieszkanie   dwu-
pokojowe  60 m 2 ,  własne   C.O.  ul; 
Racibora. Tel.693128117.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam skrzynię biegów do Audi 
80. Tel. 781785751.

• Sprzedam GOLF II, poj. 1,3 rok rej. 
1993, benzyna 5 drzwiowy, prze-
gląd i OC ważne, szyberdach, hak, 
czerwony. Tel. 512633610.

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod. 
1999 cena 1200 zł. Opłacony do 3 X 
’14 r. tel. 607 647 515

• SPRZEDAM  –  Alufelgi   z  oponami  
215/45  2 R 17 ET 16 . Tel. 694990863.

• SPRZEDAM  -  Volkswagena  Pas-
sat  poj. 1,8 , rok prod.1995r.  , ben-
zyna. Cena do uzgodnienia. Tel. 
723843415.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 
zł/1 kwintal. Tel. 600653124. Korne-
luk - Glicko.

• Sprzedam prosięta. Tel. 695495404.

• KREDYT dla rolnika. Tel.601627044, 
697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha oko-
lice Nowogardu, z daleka od za-
budowań, z drogą dojazdową. Tel. 
885254750.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam agregat uprawowo-
-siewny FIONA – 3m, ścieżki tech-
nologiczne; rozsiewacz do nawozu 
AMAZONE – 1500 kg; sadzarkę do 
ziemniaków podkiełkowanych; bro-
ny- 7m; kopaczkę kwiatową z kroja-
mi; kombajn ziemniaczany ANNA. 
501 446 190

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą bez 
BIK, wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• Usługi ogólnobudowlane.  
507 522 345

• Firma budowlana przyjmie zlece-
nie na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i facho-
wo. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
607 647 515

• Remonty mieszkań 798 147 191

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153

• Dachy, podbitki, docieplenia. 
693 180 974

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, podłogi, adaptacja podda-
szy. 600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le, drobne naprawy hydrauliczne, 
elektryczne i inne – dobre ceny. 
666 047 905

• REMONTY  -  mieszkań  i  domów  , 
glazura  , terakota . Tel. 600121043.

• Remonty- wykończenia. 887  756 
554

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXY EL poszukuje pracowni-
ków działu handlowego wiek max 
25-27 lat. Tel. 798  843  457 lub 
eproxy-el@wp.pl

• Zatrudnię spedytora MTD, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię pilarza i pomocnika pila-
rza. 603 541 286

• Zatrudnię pracowników na fermę. 
Zapewniam mieszkanie i dobre wa-
runki płacowe. 91 39 10 315

• SZUKAM  -  nauczyciela   j. nie-
mieckiego  dla  siedmiolatka. Kont. 
886690030.

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana spo-

radycznie, cena 780 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość 
do mieszkania, domu, sklepu, re-
stauracji, zakładu fryzj. tylko ogrze-
wanie różne powierzchnie cena od 
800zł montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 400 
zł gwarancja serwisowa + roczne 
przeglądy kontrolne, naprawy oraz 
elektryczne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł Tel. 691 
686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę In-
desit srebrną, cena 750 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe atrakcyjna cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• SKUP PIŁ niesprawnych, zatartych 
Stihl, Husquarna, Cena 100 zł. Tel. 
721 668 245, Dojazd do Klienta.

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CE-
GŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO NE-
GOCJACJI. TEL. 603768811 LUB 
607705017

• Sprzedam pianino. Stan dobry. 91 
39 20 676

• Owczarki niemieckie siedmiotygo-
dniowe, pieski ładne, rodzice z ro-
dowodem tel. 91 39 21 828

• PRZYBŁĄKAŁ  -  się  pies  ,  rasa  mie-
szana , czarny  ,  kudłaty  , zielona  
obroża  z ćwiekami  . Tel.693469363.  

• Sprzedam materac odleżynowy w 
bardzo dobrym stanie. 503 332 355
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

DLA PAń "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 18 

stycznia 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz 
u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

nawet trudne sprawy

601 949 077

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
•  od 10 000 zł, 
okres spłaty do 10 lat
•  bez BIK, BIG i KRD
•  dogodne raty

•  RRSO  5,05%

Przedstawiciel na terenie województwa 
zachodniopomorskiego

tel. 91 818-25-36, 790-402-010

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
 DO KLIENTA

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

Zapraszamy 
od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00      w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

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

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

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30 • sob. 10-13.00

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

USŁUGI 
 KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 5 s. 9

Nasi  przedsiębiorcy:
Krzysztof 

i Iwona 
Kazana

s. 5

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
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Ó
W i wiele innych miast...

Moje dzieci są 
szczepione, 

więc psu 
nic nie grozi

Liczby nie kłamią:
Niżej 

już się 
nie da

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

SPECJALISTYCZNY GABINET 

• Profilaktyka logopedyczna
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Diagnoza i terapia zaburzeń 
   mowy i komunikacji  u dzieci, 
   młodzieży i osób dorosłych
• Masaże: logopedyczny i Shantala
• Konsultacje i porady logopedyczne
• Wydawanie opinii i zaświadczeń 
   logopedycznych

mgr Dorota Świątczak
pedagog specjalny, neurologopeda

instruktor masażu Shantala

ul. Boh. Warszawy 71 • NOWOGARD
tel. 665 840 014

LOGOPEDYCZNY

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

HURTPOL SP. Z O.O. 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
w Nowogardzie zatrudni:
Asystenta Dyrektora  

Finansowego 
Wymagane:
• Wykształcenie wyższe rachunko-

wość -  finanse,
• Doświadczenie w księgowości,
• Prawo jazdy kat. B,
• Znajomość pakietu MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint),
• Mile widziana znajomość SAP Bu-

sines One,
• Doskonały zmysł organizacyjny,
• Wysoką kulturę osobistą,
• Łatwość nawiązywaniu kontak-

tów,
• Umiejętność pracy zespołowej,
• Duża inicjatywa i samodzielność,
• Terminowość, dokładność, staran-

ność.

Oferty kadry@hurtpol.pl

Najnowszy ranking szkół  średnich

II LO – jak zwykle  
mocny punkt 
nowogardzkiej 
oświaty
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel.  513 088 309,  e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

W dniu 9 stycznia, przedstawiciele władz Nowogardu na czele z wi-
ceburmistrzem Damianem Simińskim, wzięli udział w spotkaniu no-
worocznym organizowanym przez władze partnerskiego miasta Heide. 
Jednym z punktów wizyty było przekazanie przez naszych reprezen-
tantów 40 flag z herbem Nowogardu. Jedną z nich wciągnięto na maszt 
przy ul. Nowogardzkiej w Heide (Naugarderstraβe). 

Tym samym Polacy odwdzięczyli się Niemcom za próby przejęcia 
nowogardzkich wodociągów...Wcześniej wiceburmistrz złożył jednak 
naszym sąsiadom zza Odry życzenia noworoczne... ponoć nawet w ję-
zyku niemieckim. Niemcy już nie złożyli. Zresztą jak wiadomo pol-
skiego nie znają. MS, fot. UM Nowogard

 W środę (15 stycznia), podczas meczu Polska - Francja, Mistrzostw 
Europy w piłce ręcznej rozgrywanych w Danii, nie zabrakło kibiców z 
gminy Nowogard. Zarówno w pierwszym pojedynku z Serbami, jak i w 
tym środowym, w trakcie telewizyjnych transmisji na trybunach moż-
na było dostrzec dużą flagę w pierwszym rzędzie z napisem „Nowo-
gard”, oraz nieco mniejszą z napisami „Orzechowo Nowogard”. Uda-
ło nam się skontaktować z jednym z kibiców polskiej reprezentacji, 
mieszkańcem Orzechowa. - Jest tutaj około 30 osób z naszej gminy! 
Fantastyczna atmosfera, nie zabrakło nas na pierwszych meczach i bę-
dziemy również z naszymi w piątek, w meczu z Rosją – mówi Mirosław 
Seweryniak.  Dowiedzieliśmy się, że wśród grupy o której mówi pan 
Mirosław, są m. in. działacze nowogardzkiej sekcji piłki ręcznej „Hand-
ball Nowogard”. Z pewnością kibice zostaną w Danii, jeśli nasi szczy-
piorniści wywalczą awans z grupy, aby dalej wspierać kadrę. Na zdjęciu 
(telewizyjna stop – klatka) Mirosław Seweryniak – pierwszy z prawej i  
jego kolega Jarosław, kibic ze Szczecina).  KR

Rolnicy wznowili swój protest przed Urzędem Wojewódzkim w 
Szczecinie. Podobnie jak w poprzednich odsłonach w proteście uczest-
niczą także nowogardzcy producenci rolni.

O tym nie pomyśleli...

W szpitalu nie ma kaplicy
W szpitalu nie ma miejsca, gdzie mogliby pomodlić się pacjenci. Upominał się o 
nią jeden z nowogardzkich radnych. 

Kaplice znajdują się w wie-
lu szpitalach np. w Gryficach. 
W nowogardzkim szpitalu ta-
kiego miejsca nie było w starej 
bryle. Nie znaleziono go rów-
nież przy okazji projektowania 
nowej części placówki. 

- Pacjenci szpitala  oprócz po-
mocy medycznej, często też po-
trzebują wsparcia duchowego. 
W związku z tym warto było-
by poszukać miejsca w naszym 
szpitalu, gdzie mogłaby funk-
cjonować kaplica – interpelo-
wał radny Rafał Paśko. Przy-
pomniał jednocześnie, że o 
znalezienie miejsca modlitwy, 
przy okazji modernizacji szpi-
tala, apelował jeszcze śp. pro-
boszcz Grzegorz Zaklika.

Dyrektor Kazimierz Lem-
bas, odpowiadając radnemu 
przyznał, że o szpitalnej kapli-
cy rozmawiał z nieżyjącym już 
proboszczem. Jego zdaniem 
jednak w nowej bryle szpitala 

nie ma na to miejsca. Będzie 
trzeba go poszukać w starym 
budynku. 

- Rzeczywiście w wielu szpita-
lach znajdują się kaplice, więc 
osobiście nie widzę przeszkód, 
by i w naszym takie miejsce po-
wstało. Myślę też, że znalazłoby 
się na to miejsce, ale na pewno 
nie w nowym szpitalu. Mamy 

już zajęte wszystkie pomiesz-
czenia  – mówił K. Lembas. 

Dyrektor podkreślił, że osta-
teczna decyzja o tym, czy w 
szpitalu powstanie kaplica leży 
po stronie władz miasta. Oba 
budynki szpitala należą bo-
wiem do Gminy Nowogard. 

Marcin Simiński 

Kaplica w szpitalu to dzisiaj już prawie standard. Na zdjęciu kaplica w szpitalu w 
Sochaczewie

List od czytelniczki:
Mam dzieci w przedszkolu na ul. Żeromskie-

go, które jest godne pochwały, wszystkim je 
będę polecać. Po zmianach okazuje się, że dla 
najmłodszej grupy, gdzie jest 29 dzieciaczków, 
przydzielona jest tylko jedna Pani, która musi 
im zapewnić opiekę, żeby nic im się nie stało. 
Musi także iść z dziećmi do toalety czy uspoko-
ić, jak któreś płacze. Nie sposób jednej osobie 
poradzić sobie z tym. Jest jedna Pani do pomo-
cy, ale ta Pani jest na kuchni, przygotowuje je-

dzenie i nie jest cały czas w Sali z dziećmi. Dzie-
ci miały do listopada młodą dziewczynę, która 
pomagała tej Pani przy maluszkach. Ale Gmi-
na niby na to nie ma pieniędzy. Przecież to są 
jeszcze małe dzieci, które potrzebują żeby im 
pomagać. Jedna Pani dwoi się i troi, choć radzi 
sobie świetnie, ale wydaje mi się, że pomoc jest 
jej bardzo potrzebna. W żadnym wypadku nie 
chcę jakiejś afery, ale dla tej Pani powinna się 
znaleźć pomoc, nawet stażystka. 

Stała czytelniczka DN 

@    Ludzie listy piszą  @ 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W okolicy Przystani
zaginęła kurtka 

grafitowa
wraz kompletem kluczyków 
(audi i forda). Znalazcę pro-
szę o kontakt 663 812 601

Najnowszy ranking szkół  średnich

II LO – jak zwykle mocny 
punkt nowogardzkiej oświaty
19  miejsce w województwie,  jedyna szkoła w powiecie w pierwszej 20-tce  wo-
jewództwa, to krótka charakterystyka wyniku LO nr 2 w najnowszym  prestiżo-
wym rankingu polskich szkół średnich. 

2014
Rank. 
głów.

Nazwa szkoły Miejscowość Wsk. 2014

1 2 XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin 89,12

2 38 II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin 59,23

3 59 V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka Szczecin 56,36

4 81 IX LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterów Monte Cassino Szczecin 53,47

5 106 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois Koszalin 51,57

6 158 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Kołobrzeg 48,86

7 230 I Liceum Ogólnokształcące Biały Bór 45,68

8 247 Katolickie LO im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Szczecin 44,95

9 282 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Stargard Sz. 43,82

10 306 VI LO im. Stefana Czarnieckiego Szczecin 43,20

11 329 XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Szczecin 42,61

12 338 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO Szczecinek 42,35

13 357 II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego Koszalin 41,82

14 371 LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I Świnoujście 41,45

15 407 I Liceum Społeczne Fundacji „LOGOS” Świnoujście 40,85

16 420 IV Liceum Ogólnokształcące im. Bilesława Prusa Szczecin 40,72

17 433 I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczecin 40,42

18 470 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego Wałcz 39,81

19 494 II Liceum Ogólnokształcące Nowogard 39,29

20 500+ I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Elżbiety Szczecinek 37,94

Leszek Becela:
D l a 

mnie, jako 
głowy pla-
cówki, jest 
to potwier-
dzenie wy-
s o k i e g o 
p o z i o m u 
k s z t a ł c e -
nia naszych 
uczniów. Bardzo ważnym jest to, 
że ten poziom jest trwały, o czym 
świadczy to, że widniejemy w tym 
rankingu już od kilkunastu lat i że 
pomimo zmiany formuły samego 
rankingu, nadal utrzymujemy się 
na wysokim miejscu i funkcjonu-
jemy w nim na poziomie tego brą-
zowego znaku jakości. To wszystko 
utwierdza mnie w przekonaniu, że 
kierunek jaki sobie obraliśmy, jest 
właściwy i że dobrze opiekujemy 
się powierzonymi nam uczniami. 
Staramy się ich inspirować do jak 
największego wysiłku i rozwoju. 
Za to też dziękuję bardzo wszyst-
kim nauczycielom i uczniom, któ-
rzy przyczynili się do tego sukcesu. 

Tegoroczne kryteria, według 
których oceniano szkoły, były nie-
co inne niż w zeszłym roku. Bra-
no pod uwagę trzy takie kryteria: 
wyniki maturalne z dodatkowych 
przedmiotów na poziomie rozsze-
rzonym (45%), wyniki matural-
ne z przedmiotów obowiązkowych 
(25%) oraz sukcesy w olimpiadach 
(30%). W ubiegłym roku odnoszo-
no się także do opinii uczelni wyż-
szych. W tym roku zrezygnowano 
z tego kryterium. 

A jaka jest Wasza recepta na 
sukces- dopytujemy-

 W środowisku pedagogów za-
wsze powtarza się tę samą receptę 
na sukces, myślę, że nie powiem tu 
nic nowego. Niewątpliwie bardzo 
ważna jest inteligencja, czyli przy-
miot dany nam przez naturę, ale 
to z pewnością nie wystarczy. Tego 
rodzaju sukcesy okupione są su-
mienną pracą i cierpliwością – to 
one dopiero powodują zastosowa-

nie tych zdolności i umiejętności, 
które człowiek otrzymał w darze 
od natury. Na tyle, na ile potrafi-
my, staramy się pomóc każdemu 
w odnalezieniu prawidłowej ścież-
ki rozwoju. Ten ranking jest dowo-
dem na to, że zazwyczaj się uda-
je. Jest to wspólny sukces zarówno 
uczniów, jak i pedagogów. 

  
Uczniowie: Maciej Pikuła i 

Maciej Przybylski:
Biorąc pod uwagę ilość szkół w 

całym województwie, miejsce, któ-
re zajęła nasza szkoła, to duży 
sukces. Spośród ponad dwóch ty-
sięcy szkół z całej Polski, branych 
pod uwagę w tym rankingu, jeste-
śmy w pierwszej pięćsetce. Przede 
wszystkim, takie miejsce na pewno 
oznacza większą łatwość w dosta-
niu się na studia, bo przecież więk-
szość uczelni interesuje się tym 
rankingiem i z pewnością wysokie 
miejsce szkoły, do której się cho-
dziło, ma znaczenie przy doborze 
przyszłych studentów. Jest to dla 
nich swego rodzaju odnośnik. Po-
nadto, taki wynik jest dla nas, jako 
uczniów tego liceum, motywacją i 
mobilizacją do nauki. Nie chcieli-
byśmy tego zepsuć.

Poza tym, czujemy zobowiąza-
nie wobec tych, którzy zapraco-
wali na ten sukces (tzn. maturzy-
stów z ubiegłego roku). Teraz, w 
oczach lokalnej społeczności, jeste-
śmy szkole coś winni, dlatego po-
winniśmy pielęgnować to, co zdo-
łali osiągnąć nasi poprzednicy.

Warto zauważyć także, że no-
wogardzkie Liceum jest jedynym 
z całego powiatu, które znalazło 
się w pierwszej  20-tce wojewódz-
twa. Goleniowskie szkoły znacz-
nie odbiegają swoim poziomem 
od naszej placówki. Jak z tego wy-
nika, na całe szczęście, nadal w 
pewnych obszarach  jest tak, że  
profesjonalizm i praca popłaca,  
a  nie  nepotyczne poparcie  swo-
jego posła i poczucie powiatowej 
wyższości. 

redakcja      

W tym tygodniu zostały 
opublikowane wyniki Rankin-
gu uznawanego za najbardziej 
prestiżowy w kraju i porówny-
walny w zakresie oceny pozio-
mu szkół średnich. Ranking od 
wielu lat organizuje redakcja 
czasopisma Perspektywy. Za 
główne punktowane kryteria 
przyjmuje się wyniki egzami-
nów maturalnych oraz uczest-
nictwo i miejsca uczniów w 
olimpiadach przedmiotowych. 
Osobno są oceniane szko-
ły średnie ogólnokształcące, a 

osobno szkoły średnie zawo-
dowe. Oto tabela zawierają-
ca   wyniki  osiągnięte przez 
29 najlepszych szkół z naszego 
województwa.      

Składając gratulacje za osią-
gnięty po  raz kolejny  dosko-

nały  rezultat w rankingu py-
tamy o opinię dyrektora pla-
cówki, Leszka Becelę, a także 
uczniów szkoły, spotkanych na 
korytarzu w przerwie między 
lekcjami.   
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Dochód per capita w Nowogardzie

Niżej już się nie da
Jak zwykle w styczniu prezentujemy kolejne zestawienia statystyczne pokazu-
jące, jakie miejsce zajmujemy jako  gminna społeczność w rodzinie podobnych 
społeczności w kraju i województwie. Pisaliśmy już o średniej życia – (mężczyź-
ni 5 lat niżej jak w kraju) o demografii migracyjnej (stale zmniejszająca się licz-
ba mieszkańców).  Dzisiaj zaś nasza pozycja w zakresie dochodu per capita, czyli 
dochodu  gminy w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

W zakresie dochodu per ca-
pita, polityka Czapli sięgnę-
ła dna – czyli ostatniego miej-
sca w naszym województwie 
wśród gmin miejskich. Tak  
wynika z  ostatniego  rankin-
gu od wielu  lat prowadzone-
go  przez  tygodnik środowisk 
samorządowych Wspólnota.  
Oczywiście nie burmistrz pła-
ci cenę za brak   rozwoju gmi-
ny skutkującej wzrostem za-
możności mieszkańców  i  tak-
że wzrostem dochodów gminy, 
cenę tę płacimy my wszyscy – 
burmistrz  swoje wziął a konto, 
podwyższając już  na początku 
kadencji wysokość  wynagro-
dzenia. Tak więc z wynikiem 
2089,76 zł na głowę za rok 
2012 jesteśmy  aktualnie na 

ostatnim miejscu  ze wszyst-
kich gmin miejskich naszego 
województwa a na 485 z 575 
klasyfikowanych gmin w kra-
ju.  W tej klasyfikacji, systema-
tycznie zresztą, spadamy (346 
miejsce w kraju za rok  2010  a  
427 za rok  2011)  Dla porów-
nania kwoty per capita  najwy-
żej notowanych  gmin  w na-
szym województwie  (w na-
wiasie miejsce w kraju) - Nowe 
Warpno(2)- 11386 , Dziw-
nów(4) – 5224, Międzyzdroje 
(7) 4682. Wiemy, Nowe Warp-
no to dochody z Z.CH Police, 
a Międzyzdroje i  Dziwnów 
to gminy nadmorskie, ale je-
śli  wymienimy następne gmi-
ny, również wysoko notowane, 
jak Kalisz Pomorski(9) 4444 zł, 

czy Chojna (19) 3858, czy śred-
niaków Cedynię (51) – 3076 zł, 
czy Mirosławiec ( 58) - 3016 zł, 
to uświadamiamy sobie ska-
lę przepaści jaka dzieli nas od 
tych, którzy myślą o przyszło-
ści zamiast wydawać, jak  nie-
rozumne  dzieci na zachcianki. 
Wiele i często o tych zachcian-
kach piszemy. W rankingu wy-
przedzają nas także wszyst-
kie  ościenne gminy i to rów-
nież te notowane w innych ka-
tegoriach (miast powiatowych 
bądź gmin  wiejskich), np. Go-
leniów, wynikiem ponad 2400 
zł per, czy Osina 2777 zł,  a na-
wet Przybiernów 2446 zł, nie 
wspominając o Stepnicy z wy-
nikiem 7188 zł…  Przyczy-
ny nowogardzkiej biedy są za-

pewne złożone, ale  problem w 
tym, że nikt  tak jak danych de-
mograficznych, również tego 
zjawiska nie analizuje. Kiedy 
odbywała się debata na radzie 
miejskiej o kondycji miejsco-
wej przedsiębiorczości o per-
spektywach rozwojowych, o 
działaniach długofalowych w 

zakresie stymulowania wzro-
stu? To, że dochody są u nas 
tragicznie małe, to  jedno moż-
na powiedzieć stało się, ale to, 
że panowie u władzy z burmi-
strzem na czele nic z tym nie 
robią, to skandal. 

Red

Cała per capita 
Przez  władzę zużyta 
Dla nas  tylko zostały
Ich propagandowe dyrdymały.
Jaka  przecie to różnica  gdzie 
-Czy na nowej ławce czy pod płotem
Czeka mnie i tak  „kaplica”

Sukcesy uczniów SP 2

Dostali się do wojewódzkiej 
czołówki
20 listopada 2013r. w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Golenio-
wie odbył się etap rejonowy Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół pod-
stawowych województwa zachodniopomorskiego organizowanego przez Za-
chodniopomorskie Kuratorium Oświaty. 

Celem konkursu było mię-
dzy innymi: rozwijanie zain-
teresowań uczniów  i motywo-
wanie szkół do podejmowania 
różnorodnych działań w za-
kresie pracy z uczniem zdol-
nym, pobudzanie do twórcze-
go myślenia oraz rozwijanie 
umiejętności stosowania zdo-
bytej wiedzy w praktycznym 
działaniu, pogłębianie wiedzy i 
umiejętności w zakresie mate-
matyki, promowanie szkół, na-
uczycieli oraz uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych, wdraża-
nie uczniów do samokształ-
cenia i przygotowanie ich do 
nauki w szkołach wyższego 
stopnia. W konkursie wzię-
ło udział 886 uczniów z wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego, a 102 uczniów zakwa-
lifikowało się do etapu woje-
wódzkiego. Wszyscy zmagali 
się z 19 zadaniami  w czasie 60 
minut, za rozwiązanie których 
mogli otrzymać maksymalnie 

19 punktów.
Szkołę Podstawową nr 2 re-

prezentowało 4 uczniów z klas 
szóstych: Szymon Karapuda, 
Agata Salamon, Mateusz Woj-
tyniak i Paweł Sochacki. Wy-
niki uzyskane przez Szymo-
na Karapudę i Pawła Sochac-

kiego dały im szansę wzięcia 
udziału  w etapie wojewódz-
kim i walki o zaszczytny tytuł 
laureata. Etap wojewódzki od-
będzie się 21 stycznia 2014r.  
Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia.

inf. własna                                                

Od lewej: Paweł Sochacki i Szymon Karapuda

Znaleziono klucze

Na osiedlu Rado-
sław, przy polnej dro-
dze, w poniedziałek 
(13 stycznia) znale-
ziono pęk kluczy (na 
zdjęciu). Przy trzech 
kluczach doczepio-
ny jest brelok „Marti-
ni”. Zguba do odbioru 
w redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego.  

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci, 

tel. 516648561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz 

kuchnię gazową, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziec-

ka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy 

mieszaniec DALMATYŃCZYK, tel. 667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są 

mi bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, 

piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Oddam sprawny, duży telewizor kolorowy - tel.667476876 
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 

913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
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Dalsze losy pewnej skargi na policję 

„Moje dzieci są szczepione, więc psu nic nie grozi...” 
Tego można było się spodziewać. Skarga na policję, jaką w listopadzie ubiegłego roku złożył mieszkaniec Orzechowa, została uznana 
przez Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie za bezzasadną. Obywatel nie odpuszcza i pisze kolejne pismo do Komendanta 
Policji w Szczecinie. 

Przypomnijmy, że sprawa 
dotyczy interwencji w miej-
scowości Orzechowo, jaką w 
dniu 20 listopada 2013r, na 
wezwanie żony pana Radosła-
wa, podjęli policjanci z Nowo-
gardu. Kobieta wezwała poli-
cję po tym, jak jej 3-letnią cór-
kę zaatakował biegający luzem 
pies sąsiadów. Zdaniem męż-
czyzny, przybyli na miejsce 
funkcjonariusze zignorowali 
zagrożenie, jakie spowodował 
dla zdrowia jego córki młody 
wilczur. Ponoć nie sprawdzili 
w ogóle czy zwierzę jest szcze-
pione, a na prośbę rodziców 
dziecka, by zobowiązali wła-
ściciela czworonoga do przy-
wiązania psa, mieli stwierdzić, 
że „takie traktowanie zwierząt 
jest nieludzkie”. Dlatego też, 
pan Radosław na zachowanie 
policjantów postanowił się po-
skarżyć. Wysłał pismo do Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Szczecinie. Ta zgodnie z pro-
cedurą do rozpatrzenia skargi, 
zobowiązała Komendanta  Po-
wiatowego Policji, w tym przy-
padku w Goleniowie, pod któ-
ry podlega nowogardzki komi-
sariat. 

Tuż po świętach Bożego Na-
rodzenia, pan Radosław otrzy-
mał odpowiedź. Wynika z niej, 
że policja nie ma sobie nic do 
zarzucenia. 

„Przybyli na miejsce poli-
cjanci podejmowali interwencję 
zgłoszoną przez Panią (tu imię 

i nazwisko żony pana Radosła-
wa), w obecności sąsiada (imię 
i nazwisko do wiadomości stron 
postępowania). Na miejscu za-
stano w ogrodzonej posesji bie-
gającego psa rasy mieszanej, 
przypominającego owczarka 
niemieckiego, który był młodym 
wiekiem psem, z przejawia-
ną chęcią do zabawy” – pisze 
do Pana Radosława, I Zastęp-
ca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Goleniowie, nad-
kom. Leszek Nowak, notabene 
były szef nowogardzkiej poli-
cji. W dalszej części rozpatrze-
nia skargi, informuje się skar-
żącego, w jaki sposób zdaniem 
policji, przebiegała interwen-
cja. Policjanci przeprowadzili 
rozmowę z właścicielem zwie-
rzęcia, który zobowiązał się 
do stosowania w przyszłości 
zwykłych i nakazowych środ-
ków ostrożności przy trzyma-
niu psa. Ponadto w obecno-
ści policjantów, właściciel psa 
miał kilkukrotnie przeprosić 
wzywającą patrol policji kobie-
tę za takie postępowanie z jego 
strony. Policja poinformowa-
ła też mężczyznę o możliwych 
konsekwencjach nierozważne-
go postępowania z psem i za-
stosowała wobec niego, tu cyt. 
„środek oddziaływania wycho-
wawczego w postaci poucze-
nia”. 

Na zakończenie pisma padło 
sakramentalne zdanie: „Reasu-
mując należy stwierdzić, iż w 

czynnościach służbowych po-
dejmowanych przez funkcjo-
nariuszy Policji z Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, nie do-
patrzono się nieprawidłowo-
ści”. 

Obywatel nie daje za wygra-
ną

Treść pisma nieco rozbawi-
ła pana Radosława (zresztą nie 
tylko jego). Mężczyzna posta-
nowił więc, już całkiem na po-
ważnie, korespondencję z poli-
cją kontynuować żądając kolej-
nych wyjaśnień. 

„Z ogromną ciekawością pro-
szę o podanie, na jakiej podsta-
wie określono wiek psa i z cze-
go wynika przejawiana chęć 
do zabawy. Moja 3-letnia cór-
ka jakoś tego nie może zrozu-
mieć. (...)Proszę też o podanie 
do jakich zwykłych i nakazo-
wych środków ostrożności zo-
bowiązali policjanci mojego są-
siada, skoro jak twierdzą, pies 
po całym obejściu może biegać 
swobodnie. W związku z tym 
prosiłbym Pana Komendanta 
o wyznaczenie ścieżek czy pla-
ców, po których mogą się poru-
szać moje dzieci. W związku z 
takim stanowiskiem panów po-
licjantów proszę, by zwrócili się 
panowie do burmistrza Miasta 
i Gminy Nowogard o ogrodze-
nie tych placów i ścieżek tak, 
by dzieci były tam bezpieczne. 
Ponadto we wniesionej skar-
dze podniosłem sprawę szcze-

pienia psów mojego sąsiada i 
jakoś w otrzymanej  odpowie-
dzi brak jest tej informacji. Na 
wszelki wypadek informuję, iż 
moje dzieci są szczepione i w 
przypadku gdyby pogryzły psa, 
nie będzie to stanowiło zagro-
żenia dla zwierzęcia”  – pisze 
do nadkom. Leszka Nowaka, 

za pośrednictwem Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie, pan Radosław.

Na razie na tym sprawa sta-
nęła. Podobnie jak i pan Rado-
sław, my również z wielką nie-
cierpliwością czekamy na dal-
szy rozwój wydarzeń...

Marcin Simiński

Komentarz
Zwykle 90% skarg składanych przez obywateli na poli-

cję, przez nią samą jest uznawanych za bezzasadne. Świad-
czą o tym policyjne statystyki. W 2012 roku nasza policja 
rozpatrywała 25 skarg na swoją działalność.  Tylko dwie z 
nich uznano za zasadne. Reszta sytuacji, jak należy domnie-
mać, została przez obywateli zmyślona... Podobne wrażenie 
ma się czytając dokumenty w sprawie interwencji policji w 
Orzechowie, na którą poskarżył się tata 3 -letniej dziewczyn-
ki zaatakowanej przez psa. Niewiele brakuje, by wmówiono 
obywatelowi, że wilczur to mały, słodki, niegroźny pudelek, 
który ma prawo hasać i bawić się z małymi dziećmi...

Bagatelizowanie podobnych sytuacji sprawia, że obywa-
tele skarżą się na policję coraz rzadziej. Dla porównania 
w 2011roku do policji trafiło 36 skarg. Rok później już o 9 
mniej.  Ile skarg wpłynęło w minionym 2013 roku? O tym 
przekonamy się już w przyszłym tygodniu, w czwartek. Na 
ten dzień zaplanowano bowiem odprawę roczną policji w 
powiecie goleniowskim. Być może, oprócz statystyk świad-
czących o skuteczności policji, tym razem dowiemy się też, 
nie tylko ile razy skarżyli się na postępowanie funkcjonariu-
szy obywatele, i czy policja skargi te uznała za postawne czy 
też nie,  ale także, czego konkretnie skargi te dotyczyły...

Formalne odrzucanie skarg, w opinii osób czujących się 
zawiedzionymi reakcją policji na daną sytuację, sprawy bo-
wiem nie załatwia. A na tym, by takiego wrażenie wśród oby-
wateli nie pozostawiać na wietrze, policji powinno zależeć 
najbardziej. Wszak płacimy podatki za to, by czuć się bez-
piecznie, a nie po to, by dochodzić swojego bezpieczeństwa...

redakcja 

ZAPROSZENIE

SOŁTYS I RADA SOŁECKA

 WSI OSTRZYCA
ZAPRASZAJĄ RADNYCH GMINY 

NOWOGARD
ORAZ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

NA II ZEBRANIE WIEJSKIE 
W SPRAWIE PROJEKTU 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
W NOWOGARDZIE

DOTYCZĄCEJ ŚWIETLIC WIEJSKICH.
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

W OSTRZYCY W DNIU 
21 STYCZNIA 2014 ROKU

O GODZ. 18:30

Znaleziono telefon
Telefon Sony Ericsson J105i (na zdjęciu), został znale-

ziony pod koniec grudnia 2013 roku, przy ul. 3 Maja nie-
opodal stacji paliw Orlen. Telefon leżał na trawniku, przez 

co zamókł i nie chce się włą-
czyć. W środku znajdu-
je się karta sim oraz karta 
pamięci. Znalazca zdołał 
skontaktować się z właści-
cielem, jednak nikt do tej 
pory nie zgłosił się po tele-
fon. Zguba obecnie jest do 
odbioru w redakcji Dzien-
nika Nowogardzkiego. 

Komunikat 
Policji

Informujemy, że w dniu 
25.12.2013 r. w godzinach wie-
czornych na drodze w pobliżu 
miejscowości Wierzbięcin zna-
leziono rower – damka mar-
ki Hattrick classic. Właściciel 
zguby proszony jest o zgłosze-
nie się do  Komisariatu Policji 
w Nowogardzie.

st.insp. Ref. Prewencji
Klaudia Gieryń 

Leon Bednarek, lat 91, zmarł 14.01.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 17.01.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Janina Jendrusiak, lat 77, zmarła 14.01.2014 r., pogrzeb odbył 
się 16.01.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Jana (J 1,29-34) Świa-
dectwo Jana Chrzciciela

Jan zobaczył Jezusa, nad-
chodzącego ku niemu, i rzekł: 
Oto Baranek Boży, który gła-
dzi grzech świata. To jest Ten, o 
którym powiedziałem: Po mnie 
przyjdzie Mąż, który mnie prze-
wyższył godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie. Ja Go przed-
tem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On 
się objawił Izraelowi. Jan dał ta-
kie świadectwo: Ujrzałem Du-
cha, który jak gołębica zstępował 
z nieba i spoczął na Nim. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale Ten, 
który mnie posłał, abym chrzcił 
wodą, powiedział do mnie: Ten, 
nad którym ujrzysz Ducha zstę-
pującego i spoczywającego nad 
Nim, jest Tym, który chrzci Du-
chem Świętym. Ja to ujrzałem i 
daję świadectwo, że On jest Sy-
nem Bożym.

Ja Go przedtem nie znałem
To prawda, że Pan Bóg zawsze 

pomaga, ale czasem może się wy-
dawać, że nie ułatwia. W takim 
razie czy to znaczy, że utrudnia? 
Raczej nie, bo przecież zna nas 
doskonale, zna nasze możliwo-
ści, a przede wszystkim nas ko-
cha. Dlatego nie chce nam ni-
czego utrudniać. I bez tego wie-
le jest zawiłości w naszym życiu. 
Człowiek sam sobie stwarza nie-
dogodności. Czasem, a może na-
wet często, wygląda to tak, jakby 
bez problemów  nie mógł żyć i 
gdy ich się pozbył w jakiś sposób, 
to zaraz stwarza sobie sytuacje, w 
których pojawiają się następne. 
Jak na przykład ta przysłowiowa 
pani, która kupiła sobie prosię, 
bo akurat nie miała innych kło-
potów. 

   Pan Bóg jest wymagający, a to 
tak naprawdę oznacza, że trosz-
czy się o nas, o nasz rozwój, ten 
duchowy przede wszystkim. Nie 
chce podawać nam wszystkiego 
„na tacy”. Chce natomiast, aby 
człowiek współpracował z Nim 

w ciągu całego życia, by pozna-
wał siebie i to swoje życie. By co-
raz bardziej rozumiejąc rzeczy-
wistość, mógł jeszcze wyraźniej 
dostrzegać cel i sens swojej eg-
zystencji. Nasz Ojciec posługu-
je się w tym celu różnorodnymi 
środkami. Ma ich praktycznie 
nieskończoną ilość. Dostosowu-
je je tak, jak wymaga tego sytu-
acja, biorąc równocześnie pod 
uwagę to, kogo one mają doty-
czyć. Oczywiście działa na od-
powiednim poziomie trudności, 
bo przecież to wszystko ma nas 
rozwinąć, ubogacić, wzmocnić. 
Więc nie może być byle jakie.

Zawsze tak było i będzie tak 
nadal. Zapewne swojego sty-
lu Pan Bóg nie zmieni. Na pew-
no nie zmieni, przecież jest nie-
zmienny. A człowiek najlepiej 
zrobi, gdy to wszystko przyj-
mie, gdy da się pokierować Bo-
żym natchnieniom. To tak, jakby 
czerpać informacje ze źródła, o 
którego wiarygodność nie trze-
ba się zupełnie martwić. A poza 
człowiek ma dostęp do nich w 
pełnym zakresie i w ciągły spo-
sób. Dodajmy do tego jeszcze ten 
szczegół, że człowiek nie musi 
poznawać wszystkiego w pełnym 
wymiarze. To byłoby bardzo 
uciążliwe, niesamowicie praco-
chłonne i czasochłonne również, 
a i tak nie bylibyśmy w stanie po-
znać wszystkiego. Na całe szczę-
ście nasz Niebieski Ojciec dozu-
je tę wiedzę, dając nam to, co jest 
potrzebne. Zna naszą ograniczo-
ność lepiej niż my sami i dlatego 
nie będzie wymagał od nas wię-
cej, niż to konieczne. Ale niestety 
wymagał będzie.

   Był wymagający w stosunku 
do Jana Chrzciciela. Nie ułatwiał 
mu zadania, ale dawał wskazów-
ki, które powinny mu wystar-
czyć. I wystarczyły. Gdy Jan zo-
baczył Jezusa od razu rozpoznał 
Tego, którego zapowiadał. Nie 
znał Go wcześniej. A na pewno 
nie znał Go jako Syna Bożego. 
Jego matka była krewną Maryi i 
z tej racji możliwe było, że wcze-
śniej mogli się widzieć jako dzie-
ci. Ewangelia nic o tym nie wspo-
mina. Widocznie to nie są infor-
macje, które byłby konieczne dla 
nas. A może właśnie dlatego ich 

nie ma, bo rzeczywiście nie mie-
li okazji do spotkań. Jan przecież 
prowadził bardzo surowy tryb 
życia mieszkając na pustyni. Nie-
mniej gdy nastąpiło to spotkanie 
nad Jordanem, Jan się nie pomy-
lił. Otrzymał od Boga potwier-
dzenie w postaci wizji zstępują-
cego Ducha, który spoczął na Je-
zusie. Wtedy był  całkowicie pe-
wien, że oto przybył Oczekiwany, 
że to przed nim jest Syn Boży.

Wymagania Pan Bóg postawił 
również wszystkim innym. Jego 
Syn przyszedł do nas jako czło-
wiek. Nie przywdział jakiejś nie-
samowitej postaci, mającej nie-
ograniczone możliwości, które 
z tego względu byłyby od razu 
zauważalne, którymi można by 
się zachwycić, które wprawiłyby 
każdego człowieka w osłupienie. 
Ale pewnie wtedy Jego Syn stał-
by się dla nas kolejnym bohate-
rem, jakich pełno w dzisiejszym 
świecie. A to przecież w ogóle 
nie ten poziom. Jezus to nie ża-
den obrońca uciśnionych, ratują-
cy ziemię przed zagładą w wyni-
ku jakiegoś kosmicznego najaz-
du. To nie kolejny heros sprawia-
jący polepszenie się ludzkiej eg-
zystencji. To stwórca wszystkie-
go co wokoło, łącznie z nami sa-
mymi. To Ten, który ciągle chce, 
żeby to wszystko dalej istniało. I 
właśnie tylko dlatego to wszystko 
dalej istnieje.

Problem w tym, że przyszedł 
do nas jako człowiek. Zwyczajny, 
niektórzy nawet myślą, że śmier-
telny. Przynajmniej takie moż-
na było odnieść wrażenie. Dla-
tego nie wszyscy Go przyjęli i z 
tego, co można zaobserwować, 
nadal nie wszyscy Go przyjmu-
ją. Bo to rzeczywiście jest wielką 
sztuką odkryć Boga z poziomu 
człowieka. A Ten robi wszystko, 
żeby nam pomóc. Tylko ten styl 
wydaje się nam taki trudny ze 
względu na wymagania. Niestety, 
to się nie zmieni. 

Człowiek tak bardzo chciał-
by sam, na własną rękę, kreować 
swoje życie. No i często się na tym 
zawodzi. A wystarczyłoby tak nie-
wiele. Wystarczyłoby wszystko to, 
co daje Bóg, wziąć we własne ręce. 
Niewiele. Dobre sobie.

Ks. Grzegorz Podlaski

Wizyty duszpasterskie  
w poszczególnych Parafiach
Gdzie i kiedy po kolędzie? 

Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich na najbliższe 
dni w poszczególnych Parafiach w Nowogardzie. 

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
Kolędy będą prowadzone od poniedziałku do piątku, od godz. 

16:00, a w soboty od godz.14:00 i będą się kończyły ok. godz. 
21:00.

Piątek - 17.01 - godz.16.00, ul. Boh. Warszawy 26 – 44a 
Sobota – 18.01 – godz. 14.00, Konarzewo i Kulice                                                               
Poniedziałek – 20.01 - godz. 16:00, ul. Boh. Warszawy 44b – 

68 , ul. Radosława i Sąpole
Wtorek  - 21. 01 – godz. 16:00,  ul. Boh. Warszawy 69 - 89                                                                                                              
Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie
W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie zakoń-

czono już wizyty duszpasterskie.
Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 
Kolęda w parafii pw. WNMP rozpoczyna się od poniedziałku 

do piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 14:00.
Wizyta duszpasterska ks. Proboszcza Grzegorza Legutko                                                                                
Piątek - 17.01 - godz.16.00, ul. Zamkowa 3, 3a
Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Kamińskiego
Piątek - 17.01 - godz.16.00, ul. Dworcowa, Rzeszowskiego, Ba-

talionów Chłopskich, Pocztowa i ul. Fabryczna                                                                                                                                  
Sobota  - 18.01 – godz. 14:00,  Dąbrowa (2) 
Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Gańskiego
Piątek - 17.01 - godz.16.00, ul. Wiejska 1 i 4  
Sobota – 18.01 – godz. 14:00   Karsk (2)
Wizyta duszpasterska  ks. Robert 
Piątek - 17.01 - godz.16.00, ul. Warnkowo                                                                                               
Sobota  - 18.01 – godz. 14:00 Olchowo (2) i Gardna

Opr. MR

Dziecię się zrodziło, a 
razem z Nim maleńka 
przyszła Miłość…
Dnia 19 grudnia (czwartek) w Zielonym Przedszkolu odbyły 
się „Jasełka” przygotowane przez „starszaków” oraz ich młod-
szych przyjaciół czterolatków. Wyjątkowy nastrój otulił swą 
magią rodziców, dziadków, nauczycieli – wszystkich widzów 
zebranych przed Betlejemską Stajenką, w której Dziecię się 
zrodziło, a razem z Nim maleńka przyszła Miłość…

Orszak Anio-
łów głośno kolę-
dował małemu 
Jezusowi. Trzej 
Królowie przybyli 
z darami – złoto, 
kadzidło i pach-
nącą mirrę przy 
żłobie złożyli. „Szła kolęda w noc 
grudniową, pukała do drzwi i wo-
łała, żeby ludzie do stajenki szli…” 
Przybyli zatem Pasterze, a za nimi 
Kolędnicy, którzy na gitarze roc-
kendrolla przynieśli w darze. „Mie-
nią się w ciemnościach księżycowe 
dróżki. Kto z nimi podąża? Krasna-
le i wróżki! Opuściły swe baśnie i 
bajeczki, aby powędrować prosto 
do szopeczki…” W darze swym dla 
Pana, małe piękne wróżki taniec 
zostawiły. Przybyła również Smer-
fetka z lasu smerfowego, by od ca-
łej swojej rodziny złożyć życzenia 
dla Bożej Dzieciny. „Jaś i Małgo-
sia” idąc prosto z chaty Baby Jagi 
przynieśli Jezusowi pierniki, kora-

le i cenne kamyki. W jednym bu-
cie i zgrzebnej chuście do lichej sta-
jenki przyszła także „Dziewczynka 
z zapałkami”. Zapałki w darze od-
dała, aby św. Józef ognisko rozpalił, 
żeby się wszyscy przy nim ogrza-
li… „zapałką rozgrzałam zzięb-
nięte ręce lecz jak rozpalić zimne 
ludzkie serce?” - zapytała dziew-
czynka. Nim ostatnia kolęda roz-
brzmiała, to wszyscy zgromadzeni 
usłyszeli przesłanie - „Dzielmy się 
radością i uśmiechem czystym, do-
brem i życzliwością, z każdym na-
szym bliskim…” A orszak Aniołów 
głośno kolędował żegnając przyby-
łych na Jasełka gości…

Inf. własna
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 Marian Piłka: Naród wojowników
„Z prawdziwym wojownikiem zawsze można wygrać, ale nigdy nie można go pokonać.” - Jerzy „Juras” Wroński, „Droga wojownika”

Gombrowicz miał racje twier-
dząc, że Polacy mają problem z 
formą. Czym jest polskość we wła-
snym świeżo odzyskanym pań-
stwie i we współczesnym świecie. 
I kim są Polacy? Czy forma w któ-
rej się polskość objawiała w okre-
sie przedwojennym, to tylko gęba, 
czyli małpowanie innych, przy-
bieranie różnych masek, aby za-
słonić własną pustkę, własną nie-
dojrzałość i kompleksy wobec in-
nych. Czy też forma ta kryje w 
sobie pozytywne treści, które są 
czymś więcej niż „gębą’, przybie-
raną na różne okazje? Gombro-
wicza odpowiedź na ten problem 
jest odpowiedzią niepoważną, ale 
sam problem kształtu i treści pol-
skości w państwie niepodległym i 
w społeczeństwie, które przecho-
dziło proces unarodowienia, było 
wyzwaniem na które II Rzeczpo-
spolita dała skuteczną odpowiedź 
w postaci wychowania patriotycz-
nego. Odpowiedzią na postawiony 
przez Gombrowicza problem, był 
masowy opór polskiego narodu w 
czasie okupacji niemieckiej i prze-
ciwko sowietyzacji w okresie ko-
munizmu.

Ale komunizm dla naszego na-
rodu był czymś znacznie gorszym, 
niż brak własnego państwa w okre-
sie kształtowania się nowoczesne-
go narodu. Brak własnego państwa 
oddziaływał negatywnie na proce-
sy narodowotwórcze, opóźniał je i 
dezorganizował, ale życie społecz-
ne, a zwłaszcza rodzinne i wycho-
wanie młodego pokolenia, było 
zdrowe i nienaruszone. Natomiast 
komunizm był walcem, który roz-
walcowywał nasz naród przez cały 
okres swego istnienia. … Wyszli-
śmy z brakiem własnych elit, a w 
ich miejscu system komunistyczny 
ufundował, w ciągu dziesięcioleci 
swego istnienia, elity zastępcze o 
wyraźnie antynarodowym charak-
terze, elity wykorzenione z naro-
dowego i religijnego dziedzictwa i 
wrogie temu dziedzictwu. Komu-
nizm przyniósł ze sobą destruk-
cje jakiejkolwiek formy polskości i 
dominacje charakterystycznej by-
lejakości, przeciętności, służalczo-
ści, zawiści, szukania winy wyłącz-
nie wśród innych, tchórzostwa, 
zaniku patriotycznych powinno-
ści, zaniku ambicji , nie tylko na-
rodowych  narodu. To syndrom 
niewolnika, który nie jest w sta-
nie żyć bez swego komunistyczne-
go właściciela.  Nie mniej, pomi-

mo tego destrukcyjnego wpływu, 
w warunkach wolności ukształto-
wało się już nowe pokolenie Po-
laków. A wolność ma to do siebie, 
że nie tylko ujawnia różnoraką de-
strukcję ale stwarza warunki dla 
społecznej reakcji na narodowe 
wyzwania i zagrożenia.  Odrodze-
nie patriotyzmu, po latach pomia-
tania narodowym dziedzictwem 
i lansowania jedynie oficjalnego, 
pastiszowego patriotyzmu, staje 
się faktem. 

Odrodzenie patriotyzmu stawia 
na nowo, kwestie narodowej toż-
samości i narodowego charakteru, 
narodowej formy. Mamy do czy-
nienia ze spontanicznym zjawi-
skiem poszukiwania korzeni wła-
snej tożsamości, zwłaszcza w na-
wiązaniu do tradycji żołnierzy wy-
klętych, bohaterstwa żołnierzy AK 
i NSZ, intelektualnego i politycz-
nego dziedzictwa najciekawszej 
szkoły myśli politycznej jaką była 
szkoła Dmowskiego. I choć często 
nawiązania te trącą skłonnościa-
mi rekonstrukcyjnymi, to jednak 
mają w sobie ogromny potencjał 
twórczy, który może w przyszło-
ści nadać kształt nie tylko nowo-
czesnemu patriotyzmowi, ale tak-
że wypracować skuteczne odpo-
wiedzi na najważniejsze narodowe 
wyzwania i zagrożenia nadcho-
dzących czasów

Podobnie jak ze zjawiskiem od-
radzania się patriotyzmu w mło-
dym, wychowanym już w warun-
kach Polski niepodległej, pokole-
niu, także w tym pokoleniu mamy 
do czynienia z praktycznym po-
szukiwaniem ideału Polaka, jako 
odpowiedzi na wyzwania współ-
czesności…

Otóż mamy do czynienia z in-
teresującym rysem odradzającego 
się patriotyzmu, swoistej military-
zacji młodego pokolenia, a obja-
wiającej się nie tylko we wzmożo-
nym zainteresowaniu służbą woj-
skową, ale także powstaniem spo-
łecznego ruchu na rzecz obronno-
ści kraju, dynamicznym rozwojem 
najbardziej «militarystycznej» for-
my harcerstwa, jakim jest harcer-
stwo katolickie, rozwojem parami-
litarnych organizacji typu związ-
ków strzeleckich, czy Korporacji 
Zbrojnej, a także rozwój ruchu na 
rzecz wprowadzenia obrony te-
rytorialnej. Innym znacznie bar-
dziej powszechnym objawem tego 
zjawiska jest dynamiczny rozwój 
uprawiania sportów walki. Oczy-
wiście mody na uprawianie róż-
nych sportów pojawiają się  od 
czasu do czasu, ale to zjawisko naj-
częściej jest związane z sukcesami 
w danej dziedzinie sportu. Na-
tomiast bardzo wyraźny trend w 
młodym pokoleniu na uprawianie 
sportów walki nie jest związany 
z żadnymi spektakularnymi , czy 
popularnymi sukcesami polskich 
sportowców. Natomiast może być 
także wiązany ze zjawiskiem po-

jawienia się w polskim rapie nur-
tu sportowego wyrażanego m.in. 
przez takie utwory, jak «Sporto-
wa Warszawa» Bonusa i jego ko-
legów, «W zasięgu ręki» Ulicznej 
Ferajny, twórczość Jerzego «Jura-
sa» Wrońskiego , czy wielu innych 
raperów,. Ten nurt w polskim ra-
pie jest bliski, czy w znacznej mie-
rze tożsamy z bardzo już rozwinię-
tym nurtem rapu patriotycznego, 
który niewątpliwie wpływa na od-
rodzenie patriotyzmu w młodym 
pokoleniu i rehabilitację wartości 
i postaw militarnych. Nurt „spor-
towy”, czy „wojowniczy” pokazuje, 
że uprawianie sportów walki jest 
czymś więcej niż tylko modą. 

Uprawianie sportów walki, w 
obecnej sytuacji starcia cywiliza-
cyjnego i zagrożenia systematycz-
ną erozją niepodległości narodo-
wej, niesie ze sobą istotne walory 
narodowe. Jest przede wszystkim 
wyrazem postrzegania siebie jako 
wojownika, jako tego, który musi 
mieć zdolność do samoobrony, do 
walki, do zwycięstwa. Jest więc po-
strzeganiem bardzo tradycyjnym 
roli mężczyzny swej roli w życiu 
społecznym, jako obrońcy własnej 
rodziny, religii czy ojczyzny, roli 
ewidentnie wrogiej całej ideolo-
gii zacierającej różnice pomiędzy 
kobietą i mężczyzną i ich zniewie-
ścieniu, wrogiej także wszelkim 
formom feminizmu, tolerancji de-
wiacji seksualnych i ideologii gen-
der. Pomimo kształtowania twar-
dego charakteru, treningi zapra-
wiające do walki nie mają, wbrew 
różnym lewicowym teoriom, ne-
gatywnego wpływu na emocjonal-
ny stosunek do bliskich, zwłaszcza 
do kobiet czy słabszych. 

Otóż upowszechnienie się upra-
wiania sportów walki niesie ze 
sobą istotne walory wychowaw-
cze i moralne, zasadnicze dla 
ukształtowania rodzącego się ide-
ału «Polaka-wojownika . Te spor-
ty uczą jak przeciwstawić się za-
grożeniu, jak budować wytrwa-
le własną siłę i własne umiejętno-
ści. Poczucie własnej słabości wy-
zwala w zawodniku sportów wal-
ki, nie rezygnacje i narzekanie, ale 
ambicje i wytrwałość w osiągnię-
ciu sprawności i formy, która po-
zwoli na zwycięstwo. Uczą wyzna-
czania długofalowego celu i sys-
tematycznego działania na rzecz 
jego realizacji. Są to sporty, które 
w sposób zdecydowany dyskredy-
tują postawę narzekania i szukania 
winnych, zawsze słabości każą bo-
wiem szukać w sobie, a nie w in-
nych. Kształtują nie tylko odwagę, 
ale i męstwo w starciu z przeciw-
nościami życia. Kształtują zawod-
nika, który jest zdolny do panowa-
nia nad swym ciałem i psychiką, 
do walki i do zwycięstwa, zawod-
nika, który wypracowane na tre-
ningach cechy wnosi także w swe 
społeczne i narodowe życie. 

Te sporty budują więc w sposób 

praktyczny podmiotowość osobo-
wą, zdolność do panowania nad 
sobą, uczą jak panować nad zagro-
żeniami i jak im się przeciwstawić. 
Te wszystkie cechy są zasadniczym 
przezwyciężaniem dezintegracji 
charakteru narodowego, jaki wy-
nieśliśmy z okresu komunistycz-
nego zniewolenia . Ideał «wojow-
nika» siłą rzeczy musi nawiązywać 
do tradycji rycerskich i żołnier-
skich naszego narodu z jego kul-
turowym etosem wyrażającym się 
w katolickiej tożsamości, poczuciu 
godności narodowej, honoru, ry-
cerskości wobec kobiet, wierności 
danemu słowu, waleczności i od-
wadze. Cechy te bowiem także po-
winny kształtować ideał nowocze-
snego «Polaka-wojownika». Ideał, 
który ma wyraźnie rodowód mili-
tarystyczny i wojowniczy i nie ule-
ga wątpliwości, że ma także kon-
sekwencje dla obronnej polityki 
państwa, jest jednak w swej istocie 
ideałem cywilnym, kształtującym 
pożądane cechy charakteru po-
trzebne każdemu narodowi, któ-
ry chce aktywnie walczyć o swoje 
miejsce w świecie Ten model pol-
skości i charakteru narodowego 
jest zorientowany na umocnienie 
zdolności naszego narodu do wal-
ki o swoje miejsce we współcze-
snym świecie przede wszystkim 
w płaszczyźnie konkurencji cy-
wilnej, ekonomicznej, kulturowej 
i społecznej i politycznej. Także 
gotowości do rywalizacji w płasz-
czyźnie militarnej. Bo to własna 
siła jest najtrwalszym fundamen-
tem własnego bezpieczeństwa  Za-
sadnicze znaczenie ma także zako-
rzenienie tego etosu w dziedzic-
twie religijnym. Nie ulega wątpli-
wości, że młode pokolenie jest już 
naznaczone silnym elementem 
dechrystianizacyjnym, nie w sen-
sie utraty wiary, ale erozji praktyk 
religijnych. Stanowi to tym więk-
szy problem, że katolicyzm jest 
fundamentem naszej tożsamości 
narodowej. Bez chrztu Mieszka I 
nie ukształtowałby się naród pol-
ski, a plemiona słowiańskie żyjące 
pomiędzy Odrą i Bugiem uległy-
by wpływom ruskim i germani-
zacji. To Kościół stał się kręgosłu-
pem nie tylko polskiej państwo-
wości, ale polskiej tożsamości na-
rodowej. To wszystko co w naszej 
historii jest wielkie i piękne, z cze-
go my Polacy możemy być dum-
ni, wszystko wywodzi się z ducha 
Ewangelii. Bez katolicyzmu nie ist-
nielibyśmy jako naród, a sekulary-
zacja i zanik praktyk religijnych to 
zagrożenie zniszczenia najsilniej-
szej więzi jaka łączy nasz naród. 
Bez katolickiej wiary staniemy 
się bowiem tylko wydmami pia-
sku rozwiewanego na różne stro-
ny przez wiatry historii. Dlatego 
sprawą fundamentalna musi być 
zgodność etosu «Polaka-wojow-
nika» z prawdą, jaką niesie nam 
wiara katolicka. A sprzeciw wo-

bec sekularyzacji i erozji praktyk 
religijnych musi być jednym z naj-
ważniejszych wymiarów przeciw-
działania dezintegracji polskości. 
Otóż wbrew różnym lewicowo-li-
beralnym interpretacjom, przygo-
towywanie się do walki, walka w 
obronie własnej i obronie własnej 
ojczyzny jest zgodna z ewangelicz-
nym przesłaniem. To nie przypad-
kowo zarówno Stary, jak i Nowy 
Testament zawiera wiele sformu-
łowań nawiązujących do militar-
nego postrzegania rzeczywisto-
ści, a życie postrzega jako walkę 
ze złem. Mężczyzna został przez 
Stwórcę stworzony do obrony nie 
tylko siebie, ale także swoich bli-
skich i swojej wspólnoty. Dlatego 
został wyposażony w cechy prede-
stynujące go to walki. Dlatego też 
lewicowe dezawuowanie wysiłku 
zbrojnego, walki, militarnego wy-
chowania męskiej młodzieży czy 
obecnie moralne dezawuowanie 
sportów walki jest sprzeczne za-
równo z nasza wiarą, jak i naszą 
cywilizacją, jest przejawem lewi-
cowego sekciarstwa, pragnącego 
użyć Kościół do szerzenia swych 
lewicowych miazmatów uderzają-
cych w prawa natury i fundamen-
ty kulturowe narodów cywilizacji 
chrześcijańskiej.

Kształtowanie się modelu Pola-
ka-wojownika, jest praktyczną od-
powiedzią na wyzwania naszych 
czasów: na kryzys patriotyzmu, 
na kryzys cywilizacji chrześcijań-
skiej i kryzys polskiej polityki, na 
zacieranie ról społecznych pomię-
dzy kobietami mężczyznami, na 
zagrożenia, których w naszym po-
łożeniu nigdy nie brakowało. vSą 
więc próbą ukształtowania takich 
cech psychofizycznych, które po-
zwolą naszemu narodowi skutecz-
nie radzić sobie ze wszelkimi wy-
zwaniami, jakie przyniesie nam 
przyszłość. Tym samym rozbudza-
ją także ambicje wniesienia do do-
robku ogólnoludzkiego znacznie 
większego wkładu, niż nasz naród 
do tej pory wniósł.. Jest to model, 
który wyznaczając sobie narodo-
we cele i aspirację, kształtując nasz 
charakter i patriotyzm, przyczyni 
się do zapewnienia naszemu na-
rodowi godnego i podmiotowego 
miejsce w historii, która przycho-
dzi. 

„Droga wojownika, 
to jedyna którą znam
idę tam gdzie mój cel, 
wiem co chce
i mam plan
tym szlakiem kształtowane
 twarde ciało i psychika
to droga wojownika, 
droga wojownika”.

( Jerzy «Juras» Wroński 
„Droga wojownika”)

Marian Piłka
historyk, Wiceprezes Prawicy 
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Krzysztof i Iwona Kazana

Czekoladowa fontanna i balony z helem
Imprezy okolicznościowe to doskonała sposobność, by miło spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół. Przyjęcia urodzinowe i weselne, 
bale przebierańców, rocznica ślubu – okazji do świętowania jest bez liku. Zabawa w doborowym towarzystwie to jedno, a odpowiedni 
prezent czy dekoracja sali to drugie. Dziś, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, prezentujemy firmę „Party” – sklep z akcesoriami na 
imprezy okolicznościowe, w którym klient znajdzie nie tylko oryginalny podarunek dla bliskiej osoby.

Sklep mieści się przy ul. Ban-
kowej 1. Właściciel przedsię-
biorstwa, Krzysztof Kazana, 
swoją działalność wraz z żoną, 
Iwoną. „Party” funkcjonuje na 
nowogardzkim rynku od lipca 
2012 r. Młode małżeństwo na 
etat nie zatrudnia na razie niko-
go, ale już wkrótce obecny stan 
rzeczy może ulec zmianie.

Ani dla pana Krzysztofa, ani 
dla pani Iwony branża, w któ-
rej obecnie się rozwijają, nie jest 
niczym nowym. - Wcześniej by-
liśmy zatrudnieni w firmie, któ-
ra nie należała do nas. W końcu 
zdecydowaliśmy się na otworze-
nie własnej działalności – wyja-
śnia w rozmowie z Dziennikiem 
Nowogardzkim Iwona Kazana, 
żona właściciela – Na początku 
nastawieni byliśmy tylko i wy-
łącznie na przyjęcia weselne, po-
nieważ pracowaliśmy w tej bran-
ży dość długo, ok. 10 lat. Przy-
strajaliśmy dekoracjami sale, 
kościoły, samochody itp. Z racji 
tego, że śluby są kwestią sezono-
wą, zdecydowaliśmy się na po-
szerzenie profilu naszej działal-
ności. 

Każdy ma urodziny…
Imprezy okolicznościowe za-

wsze były, są i będą obecne w 
życiu każdego człowieka. Za-
wsze bowiem znajdzie się okazja 
ku temu, by coś celebrować, czy 
to narodziny dziecka, wieczór 
kawalerski czy też Dzień Bab-
ci. Ukierunkowanie działalności 
pod jednym tylko kątem byłoby 
zbyt ryzykowne, by móc utrzy-
mać się na lokalnym rynku. W 
związku z tym, jak tłumaczy 
pani Iwona, oczekiwania miej-
scowej klienteli na stałe ukształ-
towały profil firmy, która obec-

nie skupia się nie tylko na tema-
tyce weselnej. W ofercie sklepu 
„Party” znajduje się wiele ga-
dżetów adekwatnych do wszel-
kiego rodzaju imprez. - Dajmy 
na to takie urodziny – przecież 
każdy je ma, więc wiadomo, że 
zapotrzebowanie na akcesoria 
urodzinowe będzie zawsze. Dla-
tego właśnie nasza działalność 
wygląda tak, a nie inaczej – tłu-
maczy nasza rozmówczyni – 
Można u nas znaleźć gadżety na 
komunie, chrzty, urodziny, imie-
niny, Dzień Babci, Dzień Dziad-
ka… Zbliżają się Walentynki – i 
na taką okoliczność coś się znaj-
dzie. Przez cały rok coś się dzie-
je. Niemniej jednak, największy 
zbyt towaru jest latem, chociażby 
ze względu na wesela czy większe 
imprezy na świeżym powietrzu. 

Do wyboru, do koloru
Sklep oferuje wiele oryginal-

nych akcesoriów, często o za-
barwieniu humorystycznym, 
mających jednocześnie prak-
tyczne zastosowanie: kubki ze 
śmiesznymi obrazkami, fartu-
chy kuchenne, poduszki z róż-
nego rodzaju napisami oko-
licznościowymi, kufle, z który-
mi pod wpływem temperatury 
wody dzieją się zabawne rzeczy 
itd. Można by wymieniać bez 
końca. - Są koszulki z różnego ro-
dzaju nadrukami, świeczki uro-
dzinowe, fontanny ogniowe na 
tort… Jednym słowem – wszyst-
ko to, co niezbędne na imprezy. 
Nawet stroje na bale przebierań-
ców – mówi pani Kazana. Klien-
tów zawsze przyciąga to, cze-
go nie znajdą u konkurencji. W 
Nowogardzie miejsc, w których 
można zakupić śmieszne gadże-
ty, jest znikoma ilość, a takich, 

które trudnią się sprzedażą ak-
cesoriów tylko i wyłącznie tego 
typu, poza „Party”, nie ma w 
ogóle. Państwo Krzysztof i Iwo-
na Kazana z pewnością znaleź-
li lukę w lokalnym rynku, któ-
rą postanowili zapełnić otwar-
ciem swojej działalności. Cieka-
wostką jest, że oferta ich biznesu 
przewiduje nie tylko sprzedaż…

Balony napełniane helem…
Możliwość zakupu wszelkie-

go rodzaju gadżetów okolicz-
nościowych to tylko jedna z do-
stępnych w ofercie firmy opcji. 
Z wizytówki sklepu można wy-
czytać, że właściciele obsługują 
również imprezy okolicznościo-
we. Należy tutaj dookreślić ter-
min „obsługa”. - Chodzi tu o de-
korowanie i przystrajanie sal. W 

sezonach skupiamy się bardziej 
na salach weselnych, natomiast 
w ciągu całego roku obsługujemy 
w tym zakresie inne imprezy, np. 
urodziny – wyjaśnia pani Iwona 
– Jeżeli klient ma życzenie, żeby 
ustroić salę na okoliczność wy-
prawienia dla dziecka roczku, 
nie ma żadnego problemu. Koszt 
takiej usługi zależy oczywiście 
od wymogów i oczekiwań zle-
ceniodawcy. Jeśli mam mówić o 
cenach, to mogę podać jedynie 
przykład, dlatego że jest to indy-
widualna kwestia każdego klien-
ta. Dekorowanie kościoła to koszt 
ok. 600 zł plus kwiaty na ołtarz 
(żywe) – kontynuuje nasza roz-
mówczyni – Jeśli natomiast cho-
dzi o imprezy urodzinowe, to po-
wiem tak: któregoś dnia był u nas 
pan, który zażyczył sobie różne-
go rodzaju dekoracji oraz tego, 
aby wszystkie balony zostały na-
pełnione helem (bo i taką usłu-
gę świadczy firma, dop. red.). 
Wyniosło go to ok. 200 zł. Zda-

rzają się klienci, którzy, w po-
szukiwaniu oszczędności, sami 
nadmuchiwują balony – wtedy 
koszty są niższe. Wszystko zale-
ży od tego, co kto zechce – kon-
fetti, balony, banery… Opcji jest 
dużo. Dodatkowo, należy pa-
miętać, że koszty uzależnione są 
przede wszystkim od tego, czy 
właściciele sklepu sami będą de-
korować salę czy klient jedynie 
zakupi u nich potrzebne rzeczy 
i przystrajaniem zajmie się sam.

Czekoladowa fontanna…
Jedną z największych atrak-

cji, jakie firma może zapewnić 
klientowi, jest wypożyczenie 
czekoladowej fontanny. Na taką 
zachciankę najczęściej pozwa-
lają sobie państwo młodzi. Jest 
to urządzenie, do którego wrzu-

ca się czekoladowe pastylki. Po 
roztopieniu spływają z jednego 
poziomu na drugi, tworząc fon-
tannę – wyjaśniła pani Iwona 
– Można w niej maczać pianki, 
owoce itp. Jeżeli klient życzy so-
bie pełen pakiet, zajmujemy się 
wszystkim – zarówno przygoto-
waniem fontanny, jak i zapew-
nieniem owoców czy pianek. 
Cena takiej przyjemności uza-
leżniona jest od ilości gości na 
danej imprezie. W przypadku 
wesela na 120 osób, całkowity 
koszt atrakcji to ok. 1000 zł (wy-
pożyczenie fontanny plus przy-
gotowanie jej do użytku, zakup 
wszystkich dodatków oraz ob-
sługa urządzenia podczas im-
prezy). Fontannę zazwyczaj 
klienci wypożyczają na wesela, 
ale w ofercie mamy też mniejsze, 
w sam raz na urodziny dziecka. 
Z tym, że takiej małej nie obsłu-
gujemy, wypożycza się ją już ra-
zem z czekoladą. Dla dzieci jest 
to bardzo fajna atrakcja i frajda 

– mówi z uśmiechem właściciel-
ka sklepu.  

Jedyna taka działalność…
Pan Krzysztof i Pani Iwo-

na utrzymują się na rynku od 
dwóch lat, co jest dowodem na 
to, że ich działalność może być 
kluczem do sukcesu. - Mamy 
klientów nie tylko z Nowogar-
du, ale także z Goleniowa, Gry-
fic, Płot… Interesują się nie tyl-
ko dostępnymi na półkach pro-
duktami, ale przede wszystkim 
usługami, jakie świadczymy, tzn. 
wystrojem sal oraz wypożycze-
niem czekoladowych fontann – 
wyjaśnia nasza rozmówczyni – 
Nie są to klienci przypadkowi, 
przyjeżdżają do nas, ponieważ 
ktoś inny polecił im naszą dzia-
łalność. Mamy też klientów sta-
łych. Jak twierdzi pani Iwona, 
coraz rzadziej się zdarza, żeby 
ktoś wszedł i był zaskoczony 
faktem istnienia takiego miej-
sca, chociaż i tak bywa. Ozna-
cza to, że, szczęśliwie dla młode-
go małżeństwa, biznes kwitnie i 
rozwija się pełną parą. - Klien-
ci, którzy nas znają, doskonale 
wiedzą, co można u nas dostać, 
są we wszystkim obeznani. Na 
początku było inaczej – ludzie 
przychodzili, rozeznawali się co 
i jak, co mamy, czego nie mamy. 
Ale teraz, po dwóch latach, raczej 
rzadko się to zdarza. 

Nowe perspektywy…
Mimo, że biznes prosperuje 

dobrze, właściciele sklepu nie 
mają zamiaru spocząć na lau-
rach i wciąż podbijać rynek, za-
skakując klienta coraz to now-
szymi i ciekawszymi pomysła-
mi. - Chcemy wprowadzić do 
naszej oferty kubki oraz koszul-
ki spersonalizowane, tzn. jeśli 
klient będzie chciał mieć imien-
ną koszulkę, nie będzie żadne-
go problemu – mówi pani Iwo-
na –  Złoży jedynie zamówienie, 
a o resztę zadbamy my. Wraz z 
poszerzeniem oferty produktów, 
planujemy stworzyć sklep inter-
netowy. Mam nadzieję, że dzię-
ki temu zwiększymy sprzedaż. 
Trzeba się rozwijać. Te innowa-
cje z pewnością wyróżnią „Par-
ty” na tle innych firm o podob-
nym profilu. W Nowogardzie 
będzie to jedyny sklep, oferują-
cy takie usługi. 

Karolina Klonowska

Pani Iwona pomaga mężowi w prowadzeniu działalności.JPG

Okazuje się, że róg ul. Bankowej i 3 Maja to doskonała lokalizacja na otworzenie biznesu
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O czym pisaliśmy w mijającym roku? (część 4)
PAźDZIERNIK
Eksperymenty uczniów Gim-

nazjum nr 2 

Nawiążą łączność ze stacją ko-
smiczną? Uczniowie Gimnazjum 
nr 2, pod opieką Szymona Gry-
gowskiego, wzięli udział w pro-
jekcie edukacyjnym pod krypto-
nimem miniSAT. Szkoła przygo-
towuje się jeszcze do większego 
projektu o nazwie ARISS, którego 
celem będzie nawiązanie łączno-
ści radiowej z astronautami Mię-
dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
Alfa. Natomiast celem przedsię-
wzięcia miniSAT było wyniesienie 
8 eksperymentów, w postaci mini-
-kapsuł, za pomocą balonu stra-
tosferycznego, i wystawienie ich 
na działanie niekorzystnych wa-
runków panujących w stratosfe-
rze. W projekcie udział wzięli na-
stępujący uczniowie: Jan Rybka, 
Jan Kędziora, Rafał Kujawa, Ma-
teusz Tamborski, Patryk Tożewski, 
Radosław Gawroński, Hubert Fa-
suła, Paweł Józefiak. Wyniesienie 
balonu nastąpiło w miejscowości 
Łowicz, dnia 5 października 2013 
r., o godzinie 12:30. 

Wodę będą dostarczać nam 
Niemcy. 

PUWiS przegrywa przetarg. 
Jeszcze kilka miesięcy temu nikt 
nie spodziewał się takiego wyni-
ku postępowania, mającego  wy-
łonić nowego dostawcę wody i od-
biorcę ścieków na terenie Gminy 
Nowogard. Wszystko wskazuje na 
to, że od nowego roku to niemiec-
ka spółka Wasserverband Lausitz 
Bertriebsfuhrungs Sanfeteberg, 
należąca do holdingu Remondis, 
a nie nowogardzki PUWiS, będzie 
administratorem naszej sieci wod-
no-kanalizacyjnej przez najbliższe 
15 lat. Przetarg „na wodę” to jed-
no z najważniejszych postępowań, 
jakie w ostatnich latach prowadzo-
ne było przez Urząd Miejski. Dla-
tego też od samego początku śle-
dziliśmy jego przebieg. W minio-
ny piątek, dokładnie o godzinie 
9:15 w ratuszu miejskim, odbyło 
się otwarcie ofert cenowych, jakie 
złożyły firmy, biorące udział w po-
stępowaniu. Przypomnijmy, że na 
placu boju pozostało dwóch gra-
czy, tj. spółka z Niemiec oraz PU-
WiS z Nowogardu. Już po chwi-
li okazało się, że nowogardzkie 
przedsiębiorstwo zaproponowa-
ło wyższe ceny niż firma należąca 
do światowego holdingu Remon-
dis (około 100 spółek na całym 
świecie – głównie w Europie Za-
chodniej), do tej pory kojarzonej 

głównie z odbiorem odpadów ko-
munalnych. Niemcy zaoferowali, 
że w latach 2014-1016 cena wody 
wyniesie 1,95, a ścieków 2,45. PU-
WiS zaoferował natomiast ceny na 
poziomie, za pierwszy okres: 2,36 
zł (woda) i 3,05 zł (ścieki). Ceny 
te służyły tylko dla porównania 
ofert, a ile wyniosą one dla odbior-
ców, okaże się po uwzględnieniu 
innych czynników zmiennych. 

Sołtys sołtysów zarządził
„Zamach” na wiejską kasę? 

Redakcja DN dotarła do projek-
tu uchwały, zgodnie z którym 
od przyszłego roku Urząd Miej-
ski wprowadzi pełną „fiskaliza-
cję” pieniędzy, jakimi do tej pory 
dysponowały sołectwa. Chodzi o 
środki pozyskiwane m. in. z wy-
najmowania świetlic wiejskich na 
imprezy okolicznościowe. O tym, 
że w Urzędzie Miejskim trwa-
ją prace nad zmianą regulaminu 
funkcjonowania świetlic wiejskich 
wiedzieliśmy od kilku  miesięcy. 
Niestety, poza mało konkretnymi 
wiadomościami, jakie przy okazji 
spotkań z sołtysami przekazywa-
li miejscy urzędnicy, niewiele było 
wiadomo. Teraz jest już wszystko 
jasne. Wszystko wskazuje też na 
to, że spełnią się największe obawy 
sołtysów, przynajmniej tych, któ-
rzy na swoim terenie mają świetli-
ce wiejskie przynoszące dochody. 

LISTOPAD
„WPROST”: „Sojusz damskich 

bokserów” 

Kolejna odsłona harcowiady... 
O Nowogardzie znów zrobiło się 
głośno w całej Polsce. Tym razem 
ponownie bohaterami skandalu, 
i to już nie tylko obyczajowego, 
opisanego w ogólnopolskim tygo-
dniku „Wprost”, są nowogardzcy 
działacze Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej. Jak pisze Cezary Ła-
zarkiewicz w najnowszym wyda-
niu tygodnika „Wprost”, podczas 
ostatniej  wrześniowej Harcowia-
dy,  szef młodzieżówki SLD w No-
wogardzie, pobił 25-letnią kobietę, 
zrzeszoną w tej organizacji. To ko-
lejne, szokujące doniesienia z prze-
biegu wrześniowej popijawy nad 
nowogardzkim jeziorem. Jeszcze 
nie milkną bowiem plotki w spra-
wie nieobyczajnych zachowań, ja-
kie ponoć miały tam miejsce, a zo-
stały zarejestrowane przez telefon 
komórkowy jednej z uczestniczek 
partyjnej biesiady. Tym razem jed-
nak sprawa wykracza daleko poza 
ten wstydliwy temat „We wrześniu 
Ewa spotkała tam swojego chłopa-

ka, szefa nowogardzkiej młodzie-
żówki SLD Pawła Lembasa. Wte-
dy okazało się, że  Lembas. spoty-
ka się jednocześnie z dwiema dzia-
łaczkami SLD. Doszło do sprzecz-
ki. Gdy Ewa powiedziała, że przez 
lata były oszukiwane przez Lemba-
sa, ten wymierzył jej cios w twarz. 
Potem wpadł w szał, dusił, prze-
wracał i kopał” – czytamy we frag-
mencie publikacji, zamieszczonej 
we „Wprost”.

Ciało 22-latka znaleziono w Ja-
nowcu 

Dlaczego zamordowano 
mieszkańca Nowogardu?  W mi-
nioną środę, nad ranem, w Janow-
cu pod Karnicami (powiat gryfic-
ki) znaleziono ciało 22 - letniego 
Krzysztofa K., mieszkańca Nowo-
gardu. Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że mężczyźnie poderżnię-
to gardło. Śledztwo w sprawie pro-
wadzi Prokuratura Rejonowa w 
Gryficach, która postawiła zarzut 
współudziału w zabójstwie trzem 
mężczyznom, których zatrzymano 
w związku ze śmiercią 22-letniego 
Krzysztofa K. z Nowogardu, kilka 
godzin po makabrycznym odkry-
ciu. W miniony piątek postawio-
no im zarzut zabójstwa. Oskarże-
ni przebywają w areszcie. Dwóch 
z nich nie przyznaje się do zarzu-
canego im czynu, ale potwierdzają 
swój czynny udział w tragicznym 
zdarzeniu. Jeden odmawia składa-
nia zeznań. 

Ustalono też, że pokrzywdzony 
został przywieziony do żwirowni 
z Niechorza, gdzie ostatnio prze-
bywał.  Po przyjeździe na miej-
sce, sprawcy zadali mu kilka ran 
ciętych w okolicy szyi. Użyli do 
tego celu dużego noża. Narzędzie 
zbrodni zostało odnalezione i za-
bezpieczone. 

Odszedł Artur Komisarek
Był wojownikiem nie tylko na 

szosie. W niedzielę (24 listopada), 
w poznańskim szpitalu, w wie-
ku 23 lat zmarł Artur Komisarek, 
wielokrotny medalista kraju i re-
prezentant Polski na zawodach 
międzynarodowych, wychowa-
nek nowogardzkiego klubu LUKS 
Panorama „Chrabąszcze”. Wygrał 
wiele wyścigów, ale mimo ogrom-
nej determinacji, przegrał ten 
ostatni – walkę z nowotworem, 
z którym zmagał się od kilku lat. 
Artur Komisarek (ur. 05.10.1990 
r.) swoją przygodę z kolarstwem 
rozpoczął w wieku 12 lat. Od sa-
mego początku wyróżniał się na 
tle rówieśników, nie schodząc z 
podium na każdych kolejnych za-
wodach. Uznawany był za jedne-
go z najlepszych młodzików w 
kraju. Po zakończeniu edukacji 
w nowogardzkim Gimnazjum nr 
2, rozpoczął naukę w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Świdni-
cy. W 2008 roku zanotował swoje 
najlepsze starty, w barwach ALKS 
Stal Grudziądz, został srebrnym 

medalistą Mistrzostw Polski w 
„madisonie” w elicie. W tym sa-
mym sezonie wywalczył rów-
nież Mistrzostwo Polski juniorów 
w „scratchu”, srebro w „wyścigu 
punktowym”. Wygrał dwa etapy w 
wyścigu dla juniorów „Tour de La 
Region Lodz”, dwie edycje Pucha-
ru Polski i reprezentował Polskę w 
szosowych Mistrzostwach Euro-
py juniorów we Włoszech.  Dzię-
ki tym sukcesom otrzymał propo-
zycję z Francji, aby tam rozwijać 
swój talent. Przeszkodziła mu w 
tym diagnoza lekarzy... 

GRUDZIEń
Centrum Sportu „Fira” 
Nie tylko siłownia.  W sobotę 

swoje podwoje otworzyło oficjal-
nie Centrum Sportu „Fira”. Lo-
kal znajduje się przy ul. Sądowej, 
w budynku byłego sądu. Centrum 
Sportu „Fira” powstało na bazie 
siłowni, która do tej pory funk-
cjonowała w budynku elewato-
ra przy ul. Piłsudskiego. Teraz lo-
kal znacznie poszerzył swoją ofer-
tę. Na dużą uwagę zasługuje sek-
cja Boksu, pod skrzydłami Klubu 
Bokserskiego SPARTAKUS, które-
go głównym trenerem jest Alex Si-
dorov, były trener kadry Polski ko-
biet w boksie i obecny trener ka-
dry woj. zachodniopomorskiego 
w tej dyscyplinie. Poza tym utwo-
rzono sekcję brazylijskiego Jiu-
-Jitsu, którego trenerem głównym 
jest Piotr Bagiński − utytułowany 
polski zawodnik, wielokrotny me-
dalista mistrzostw Polski. 

W Centrum Sportu będą tak-
że prowadzone zajęcia z zumby, 
tańca break dance i aerobiku pod 
okiem profesjonalnych trenerek. 
Ciekawostką jest fakt, że oferta za-
jęć jest skierowana zarówno dla 
dorosłych jak i dzieci. 

Tragedia przy ulicy Bohaterów 
Warszawy 

Zginął tuż przed swoim ślu-
bem. W minioną środę, przy ul. 
Bohaterów Warszawy, na wysoko-
ści skrzyżowania z drogą prowa-
dzącą do boiska Orlik, doszło do 
tragicznego w skutkach wypadku 
drogowego. W wyniku zderzenia 
samochodu ze skuterem, śmierć 
na miejscu poniósł kierujący jed-
nośladem 24-latek z Nowogar-
du. Dramatyzmu dodaje fakt, że 
młody mężczyzna wkrótce miał 
wziąć ślub. Tuż przed ósmą, cen-
trum miasta ożywiły sygnały służb 
ratunkowych. Najpierw, po zatło-
czonej ulicy 700-lecia w kierun-
ku ul. Bohaterów Warszawy, prze-
mknęła karetka pogotowia. Tuż 
za nią straż pożarna i policja. - O 
godz. 7.55 otrzymaliśmy zgłoszenie 
o zderzeniu dwóch pojazdów, tj. sa-
mochodu marki Toyota i skutera. 
Niestety, w wyniku kolizji obu po-
jazdów, śmierć na miejscu poniósł 
kierujący jednośladem 24-latek – 
informuje Julita Filipczuk, rzecz-

nik prasowy policji. Kierowcy To-
yoty, 67-letniemu mężczyźnie, nic 
się nie stało. Policja twierdzi, że 
był trzeźwy. Okoliczności zdarze-
nia bada Prokuratura Rejonowa w 
Goleniowie. 

„Bez serc, bez ducha, to szkie-
letów ludy”

Zamiast nazwą dzieliłby się 
opłatkiem. Na czwartkowej sesji 
rady powiatu radni przegłosowali 
kształt opinii dotyczącej wniosku  
o zmianę nazwy powiatu. Więk-
szością głosów rada powiatu wy-
dała opinię negatywną. Kilkuna-
sto - osobowa grupa mieszkań-
ców Nowogardu  (należą się im 
podziękowania), która  przybyła 
w czwartek na sesję Rady Powia-
tu, miała okazję obejrzeć wątpli-
wej jakości spektakl, w wykonaniu 
obecnych i w pewnym sensie także 
nieobecnych  przedstawicieli  es-
tablishmentu  politycznego nasze-
go powiatu. Na ważnej  dla nowo-
gardzian  ze względu na głosowa-
ną  opinię sesji, nie pojawił się ani 
burmistrz Nowogardu  R. Czapla,  
ani przewodniczący Rady  A. Bieli-
da,  ani  w ogóle nikt z urzędu mia-
sta. Jakimś zupełnym bełkotem o 
kopaniu rowów  próbował  obwi-
jać  „ g.... w bawełnę” starosta Sta-
nisławski, a radny Siwek zamiast 
podzielić się sprawiedliwie  nazwą 
powiatu, chciał się dzielić obłud-
nie opłatkiem.  Oczywiście nikt się 
nie przyznał, że wcześniej się rad-
ni z Goleniowa  spotkali  nie po to, 
by pochylić się nad kondycją  po-
wiatu i coś niecoś zrozumieć,  ale 
po to, aby zaklepać sztamę  prze-
ciw Nowogardowi. Ale  może to 
właśnie tylko  tyle uzgodniono, że 
wszystkich oszukamy - my  z No-
wogardu dla oka zagłosujemy  za, 
a wy spoza Nowogardu zapewni-
cie ogólny  wynik przeciw. Tak też 
wyglądało głosowanie 5 plus 1 za i 
11 przeciw. Pięć nie sześć, ponie-
waż na sesji był nieobecny jeden z 
nowogardzkich radnych  W.Wło-
darczyk , który był tak zajęty, że na 
głosowanie w najważniejszej dla 
Nowogardu  sprawie kadencji  nie 
zdążył.  Jak się okazało pojawił się  
jednak  już później, na części po-
święconej głównie spożyciu dość 
obficie  się prezentującej  na zaple-
czu kolacji wigilijnej (a ponoć nie 
mają pieniędzy na głupią  zmianę 
pieczątek w związku ze zmianą na-
zwy).  Jedynym radnym, który wy-
pełnił z własnej woli co mógł, był 
radny Grodź z Osiny (to ten...plus 
1).

KR
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Już wiemy, kto i dlaczego chce utopić rozgrywki NALP

Myślą, że znaleźli głupszych od siebie
Po naszym tekście opisującym   zgłoszone do DN przez  organizatorów  niezrozumiałe problemy z wynajmem sali na tegoroczne roz-
grywki NALP, otrzymaliśmy oprócz pisma z UM, także  pismo wystosowane przez zarząd Pomorzanina, a podpisane przez prezesa  
Skórniewskiego, oraz stanowisko organizatorów rozgrywek NALP. Pismo z UM przedstawiliśmy w poprzednim numerze, dzisiaj prze-
kazane także  w inny sposób opinii publicznej stanowisko Pomorzanina i odpowiedź organizatorów. Ta ostatnia  nie pozostawia chyba 
żadnych wątpliwości o co w sprawie chodzi, ale i o tym jeszcze w komentarzu na końcu.

Stanowisko Pomorzanina 

Od redakcji: Prezes Klubu Pomo-
rzanin, Marcin Skórniewski, poin-
formował w rozmowie z redakcją, 
że pierwszy i ostatni akapit oświad-
czenia, nie miały na celu podwa-
żenia wiarygodności Dziennika 
Nowogardzkiego. 

Stanowisko organizatorów 
NALP w sprawie oświadczenia 

wydanego przez Zarząd 
Pomorzanina Nowogard 

Chcielibyśmy odnieść się do 
wszystkich insynuacji przedsta-
wianych przez osoby, dla których 
NALP jest najwyraźniej przysło-

wiową „ością w gardle”. Zanim 
przejdziemy do rzetelnej infor-
macji na temat kosztów organi-
zowanych przez nas rozgrywek, a 
przede wszystkim komedii z udo-
stępnieniem sali gimnastycznej 
chcemy zaznaczyć, że nie pozosta-
niemy bierni wobec formułowa-
nych w kierunku naszej organiza-
cji kłamstw i oskarżeń. 

Ostatnimi czasy zostaliśmy za-
atakowani przez prezesa Pomorza-
nin Nowogard Marcina Skórniew-
skiego, który najwyraźniej „popro-
szony” przez burmistrza Roberta 
Czaplę, wydał   stanowisko w spra-

wie NALP. Chcąc przypodobać się 
burmistrzowi w przededniu dziele-
nia przez niego pieniędzy na sport 
postanowił „troskliwie” wypowie-
dzieć się na temat organizatorów 
„Dzikiej Ligii”, nie mając do tego 
żadnej legitymizacji.  Najbardziej 
zaskakujące jest to, że jeszcze kilka 
tygodni temu Pan Prezes zadekla-
rował w ramach współpracy z nami 
pokrycie kosztów na sprzęt sporto-
wy. Pan Prezes najwyraźniej wycią-
gnął z tego faktu zbyt daleko idą-
ce wnioski i za bardzo przejął się 
swoją rolą zapominając, że nie jest 
w żadnej mierze stroną pomiędzy 
NALP a Urzędem Gminy. 

NALP organizujemy od kilku lat, 
jednakże od 3 lat oficjalnym orga-
nizatorem rozgrywek są Wiejskie 
Kluby Sportowe, które jako orga-
nizacja pozarządowa może ubie-
gać się o nieodpłatne użyczenie sali 
gimnastycznej na terenie gminy 
Nowogard oraz startować w kon-
kursie o pozyskanie środków finan-
sowych na prowadzenie działalno-
ści organizowanych przez gminę. 
Do tego roku tak właśnie było, że 
to WKS był organizatorem, a p. Łu-
kasz Gradzik prowadzącym w każ-
dą niedzielę rozgrywki piłkarskie. 
W tym miejscu chcielibyśmy za-
znaczyć, że co roku WKS składał 
wnioski o dofinansowanie NALP 
w konkursie, które oczywiście były 
odrzucane bez racjonalnego uza-
sadnienia. Na dowód tego zarówno 
gmina, jak i organizator posiadają 
wnioski wpływające na konkurs. 

Również w tym roku p. Gra-
dzik złożył pismo w sprawie udo-
stępnienia nieodpłatne sali gimna-
stycznej w celu organizacji NALP. 
Pismo trafiło do dyrektora ZSO, 
który przygotował umowę i posta-
wił warunek, że sala będzie udo-
stępniona, jeżeli organizator zaku-
pi sprzęt sportowy w postaci siatek. 
Zwróciliśmy się do prezesa Pomo-
rzanina p. Skórniewskiego, któ-
ry zadeklarował zakup tego sprzę-
tu. Sprzęt został przekazany szkole, 
po czym dyrektor poinformował, 
że burmistrz Czapla zmienił zda-
nie i sala będzie płatna (pomimo 
dotrzymania warunku dokonania 
zakupu sprzętu). Kłamstwem jest 
natomiast twierdzenie Urzędu, ja-
koby była jakakolwiek propozycja 
spotkania w celu ustalenia warun-
ków organizacji NALP z Burmi-
strzem. Po otrzymaniu informacji 
z urzędu, że ubiegać się o sale może 
organizacja pozarządowa, popra-
wiliśmy wniosek, w którym o salę 
zwróciła się organizacja pozarzą-

dowa WKS, która przypomnijmy 
otrzymywała dotychczas na to zgo-
dę w poprzednich latach. Pomimo 
tego burmistrz Czapla podtrzymał 
swoja decyzję o opłacie. 

W tym miejscu chcemy jedno-
cześnie poinformować pana Skór-
niewskiego, że  koszt zakupu sprzę-
tu, który to został przez Pana Pre-
zesa nam wypomniany,  pokryjemy 
jednak sami z własnych środków, 
żeby nie musiał wydawać oświad-
czeń na temat rozgrywek NALP lub 
narażać się burmistrzowi. Nie chce-
my bowiem pomocy, która przy 
pierwszej okazji zostanie znów wy-
korzystana przeciwko nam. 

Na zakończenie, ze względu na 
insynuacje dotyczące finansów, 
zmuszeni jesteśmy przedstawić 
koszty i wydatki związane z orga-
nizacją NALP:

Wpisowe – 500 zł od zespołu 
(termin wpłat był ustalony przez 
kapitanów na spotkaniu organiza-
cyjnym i był wyznaczony do pierw-
szej kolejki. Zespoły, które nie wpła-
ciły całej sumy mogły dopłacić w 2 
kolejce. Jeden zespół nie dokonał 
żadnej wpłaty do 3 kolejki, więc zo-
stał wykreślony. Kłamstwem jest 
twierdzenie, że zespół ten miał pie-
niądze i chciał wpłacić, a organiza-
tor nie przyjął) – razem 4500 zł

Wydatki (przy założeniu zwolnie-
nia z opłat za salę gimnastyczną):

Sędziowanie – 1600 zł
Prowadzenie – 1500 zł ( co roku 

pozycja ta ustalana jest z kapitana-
mi drużyn podczas spotkania orga-
nizacyjnego, jeżeli ktoś z zawodni-
ków o tym nie wie to widocznie nie 
otrzymał takiej informacji od kapi-
tana swojej drużyny)

Sprzątanie – 1000 zł
Sprzęt – 750 zł ( siatki, piłki, za-

mrażacz)
Puchary – ok. 400 zł
Wydatki razem: 5250 zł – jak 

widać nawet bez opłat za salę, suma 
ta przekracza kwotę wpisowego.

Jednocześnie informujemy, że 
wszystkie koszty pokrywane są wy-
łącznie z pieniędzy zawodników i 
organizatorów.

Kończąc pragniemy publicz-
nie oświadczyć, że nie rozumiemy 
oporu i zacietrzewienia pana Bur-
mistrza w domaganiu się pienię-
dzy za korzystanie z sali. Sprzątając 
salę czy kupując sprzęt sportowy 
dla szkoły  płacimy pośrednio za 
salę. Inne organizacje, które płacą 
za wynajem sali, nie kupują sprzę-
tu, ani nie sprzątają hali -  jest to w 
cenie wynajmu.

Organizatorzy NALP

Nasz komentarz
W sprawie NALP Dziennik 

Nowogardzki zasygnalizował w 
swoim pierwszym tekście opinii 
publicznej, problemy zgłaszane 
przez organizatorów tych wielo-
letnich już, cyklicznych rozgry-
wek, które niespodziewanie w 
tym roku pojawiły się w związ-
ku z wynajmem sali. Stawiając 
w tytule pierwszego tekstu pyta-
nie: Kto chce zniszczyć NALP? 
- uważaliśmy, że używamy  
świadomie trochę  przesadzonej 
figury stylistycznej, wskazującej 
bardziej na poszukiwanie przez 
nas odpowiedzi na niezrozumia-
łe trudności, aniżeli  faktyczną 
diagnozę źródła tych trudności. 
Niestety, to, co się po tym zaczę-
ło dziać, odsłoniło w pełni, o co 
rzeczywiście w sprawie chodzi – 
a jak logika wskazuje niezbicie, 
chodzi o maksymalne utrudnie-
nie życia inicjatywie, której jedy-
ną wadą jest to, że od lat jest or-
ganizowana przez osoby nie bę-
dące politycznymi fanami bur-
mistrza Czapli. Niestety, pismo 
Pomorzanina odsłoniło też, jak 
daleko pojęcie honoru i wynika-
jącej z niego przyzwoitości, prze-
stało mieć znaczenie dla poko-
lenia, które serwilizm utożsami-
ło z  zapobiegliwością, a właśnie 
to  tchórzliwy serwilizm w naszej 
historii spowodował największe 
tragedie z utratą wolności i su-
werenności na czele. Świadomie 
używam tutaj tak wielkich od-
niesień, ponieważ  każdy, kto się 
zajmuje sprawami publicznymi, 
od tych najmniejszych do naj-
większych, podlega szczegól-
nej odpowiedzialności etycznej.  
Ale gdzie Krym, a gdzie Rzym 
– gdzie tu o etyce, gdy zwykłej 
koleżeńskiej przyzwoitości brak. 
Pominę już zwykłe chamstwo 
urzędnika burmistrza (na stro-
nie UM), któremu, jako czło-
wiek miłościwie wybaczam, ale 
jako wydawca DN ostrzegam i 
jego, i jego pracodawcę – pod-
legacie nie tylko ocenie etycz-
nej, ale także odpowiedzialno-
ści cywilnej i jesteście panowie 
na służbie obywateli, a nie od-
wrotnie. W tej zaś sprawie, jak i 
wielu innych, to ja jestem oby-
watelem, a wy urzędnikami do 
służenia - oczywiście za godziwą 
zapłatą (czego chyba nikt nie 
zakwestionuje - znając jej wyso-
kość).     

Marek Słomski 
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Przyznali stypendia sportowe 

Marka Jakutowicza nie docenili
W grudniu 2013 roku, UM w Nowogardzie ogłosił, kto otrzymał stypendium za osiągnięcia wysokich wyników sportowych na rok 2014. 
W piątce szczęśliwców znaleźli się: Ewa Durska, Sebastian i Bartosz Jemilianowiczowie, Daniel Zubrzycki oraz Jakub Cieplak. Wnio-
sek złożył również Marek Jakutowicz z Nowogardu, piłkarz ręczny robiący karierę w drugoligowej Gwardii Koszalin. Jako jedyny z tego 
grona, stypendium jednak nie otrzymał... 

W tym roku stypendium 
sportowe przyznano odpo-
wiednio – Ewie Durskiej (350 
zł miesięcznie), bez wątpie-
nia Ewa Durska jest najbar-
dziej utytułowaną sportsmen-
ką w naszym mieście. Zło-
ta medalistka paraolimpiad, 
oraz rekordzistka świata. Do 
tego regularne miejsca meda-
lowe Mistrzostw Świata oraz 
Europy, mówią same za sie-
bie. Drugie pod względem 
wysokości kwoty stypendium 
przyznano Jakubowi Ciepla-
kowi. To młody zawodnik klu-
bu Tarcza LOK Goleniów, re-
prezentujący nasze miasto na 
arenie ogólnopolskiej w strze-
lectwie sportowym. Jego naj-
większymi sukcesami jest dru-
żynowy złoty medal na MP 
we Wrocławiu w konkurencji 
KDW 60L, drużynowe wice-
mistrzostwo Polski Juniorów 
w tej samej konkurencji, oraz 
4 miejsce indywidualnie pod-
czas Mistrzostw Polski Junio-
rów. Skład stypendystów uzu-
pełnia trzech tenisistów stoło-
wych z II ligowego LUKS Top 
Wierzbięcin: Sebastian Jemi-
lianowicz, Bartosz Jemiliano-
wicz, Daniel Zubrzycki, wszy-
scy otrzymali po 150 zł mie-
sięcznie. Oprócz regularnych 
występów w II lidze mężczyzn 
tenisa stołowego, każdy z nich 
regularnie zajmuje wysokie 
miejsca zarówno w drużynie, 
jak i indywidualnie podczas 
ogólnopolskich imprez. Na 
stypendia za wybitne osiągnię-
cia sportowe, przeznaczono w 
tym roku 12 000 zł. Pomnoże-
nie każdej z przyznanych kwot 
przez 12 miesięcy, daje nam 
właśnie taką kwotę. W żaden 
sposób nie podważamy osią-
gnięć naszych reprezentantów, 
każdy z wyróżnionych spor-
towców zdecydowanie zasłu-
żył sobie na stypendium.  Do 
Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie wpłynął jeszcze jeden 
wniosek, złożony przez piłka-
rza ręcznego Gwardii Kosza-
lin - Marka Jakutowicza. Spor-
towiec ten, również godnie 
reprezentuje nasze miasto w 
ogólnopolskich rozgrywkach, 
zatem postanowiliśmy, że war-
to przedstawić szerszej publice 
jego sylwetkę. 

Marek Jakutowicz urodził 
się 18 czerwca 1989 r. w No-
wogardzie. W piłkę ręczną za-
czął grać na szkolnych SKS-
-ach, będąc uczniem SP nr 1, 
a następnie Gimnazjum nr 1 w 
Nowogardzie, gdzie uczył się 
gry od podstaw. - Były to tylko 
rozgrywki szkolne, bo nie grali-
śmy w żadnej lidze juniorskiej 
czy młodzieżowej. Po Memo-
riale im. Wojtka Chomińskie-
go, który był też jednym z mo-
ich pierwszych trenerów, dosta-
łem okazję gry w Koszalinie, w 
klubie KSPR Gwardia. Moż-
na powiedzieć, że od tego cza-
su gram w piłkę ręczną na po-
ważnie. Naukę kontynuowa-
łem już w Koszalinie, w Liceum 
Ogólnokształcącym nr 6. Teraz 
jestem studentem Politechniki 
Koszalińskiej. W Nowogardzie 
mieszkam od urodzenia, nato-
miast na okres gry i studiów, 
stacjonuję w Koszalinie – opo-
wiada dla DN, Marek Jakuto-
wicz. Obecnie Marek w dal-

szym ciągu trenuje w Gwardii 
Koszalin grając w II lidze, w 
której swój debiut zaliczył już 
w II klasie LO. Należy również 
do Stowarzyszenia KS Hand-
ball 2013 Koszalin, które wy-
stępuje w plażowej odmianie 
piłki ręcznej. Dodajmy, że roz-
grywki plażowej piłki ręcznej 
odbywają się między sezona-
mi halowymi. - Drużyna za-

łożona jest przez graczy klubo-
wych. Składa się w większości z 
zawodników grających na hali. 
Wszystkie wyjazdy na turnieje 
opłacane są przez nas samych, 
bo ciężko jest uzyskać pienią-
dze od sponsorów. - komentuje 
M. Jakutowicz. 

Największymi sukcesami 
szczypiornisty pochodzące-
go z Nowogardu, jest 3 miej-

sce w Pucharze Polski rozgry-
wanym na plażach Świnouj-
ścia, oraz 7 miejsce w plażo-
wych Mistrzostwach Polski. 
Jego drużyna występująca „na 
piasku” najwyższe miejsce Mi-
strzostw Polski wywalczyła w 
2011 roku, wówczas Marek z 
kolegami uplasowali się tuż za 
podium. Jeśli chodzi o wystę-
py halowe w barwach Gwar-
dii Koszalin, to swój najlepszy 
wynik osiągnął w 2010 roku, 
gdzie w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski wraz z ko-
legami, jako gospodarze tur-
nieju, zajął 2 miejsce tuż za 
drużyną z Łodzi.  Należy do-
dać, że jego zespół w lidze se-
niorskiej, od kilku lat zajmuje 
czołowe miejsca. 

Marek Jakutowicz po raz 
pierwszy składał wniosek o 
przyznanie stypendium spor-
towego. Zapytaliśmy, co go 
skłoniło do takiej decyzji? 
- Wniosek składałem po raz 
pierwszy i to tydzień przed 
końcem terminu. Patrząc na 
drużynę halową, to koszt prze-
jazdów i organizacji meczy, 
czyli wynajem hali na trening 
itp.- pokrywa  klub, z pienię-
dzy od Urzędu Miasta Kosza-
lin i nielicznych sponsorów. Ale 
jeśli chodzi o plażową odmia-

nę piłki ręcznej, to koszty po-
krywamy sami jako zawodnicy. 
W tych rozgrywkach, na jeden 
turniej koszt na osobę wynosi w 
granicach 300-350 zł. W sezo-
nie, czyli od czerwca do końca 
sierpnia, jest ok 5-7 turniejów. 
Daje to kwotę ok 2 tys zł. Dlate-
go pomyślałem, że stypendium 
pomoże mi w dalszym treno-
waniu tej dyscypliny i w wyjaz-
dach na turnieje - mówi nam 
piłkarz ręczny Gwardii. Pyta-
ny przez nas o to jak odbiera 
fakt, że Komisja zdecydowała 
o nie przyznaniu mu stypen-
dium, odpowiada jak przystało 
na profesjonalnego sportow-
ca. - Szczerze mówiąc nie je-
stem zawiedziony, bo wiedzia-
łem, że konkurencja jest silna. 
Dalej będę chciał spełniać swo-
je sportowe plany i reprezento-
wać nasz region w rozgrywkach 
krajowych. Po czym dodaje, że 
zawsze na ogólnopolskiej are-
nie, podkreśla gdzie zaczynał 
swoją karierę sportową. - Nie-
stety nie ma piłki ręcznej w No-
wogardzie grającej w ligowych 
rozgrywkach, dlatego często 
podkreślam swoje pochodzenie. 
Mam nadzieję, że z czasem uda 
się zorganizować turniej piłki 
ręcznej plażowej, na miejskiej 
plaży w Nowogardzie. - koń-
czy Marek Jutkiewicz, krót-
ką rozmowę z Dziennikiem 
Nowogardzkim. Wierzymy, że 
w przyszłym roku Marek rów-
nież złoży wniosek i zostanie 
doceniony za swoje osiągnię-
cia sportowe przez władze na-
szego miasta.  

Na koniec dodajmy jesz-
cze, że wnioski dotyczące sty-
pendiów za osiągnięcia wyso-
kich wyników sportowych we 
współzawodnictwie między-
narodowym lub krajowym, 
oceniała Komisja w następu-
jącym składzie: Marlena Mar-
chewka, Urszula Berezowska, 
Liliana Szychowska i Mieczy-
sław Cedro. Ta sama Komi-
sja w ubiegłym roku przyzna-
ła stypendia dla: Ewy Dur-
skiej (400 zł miesięcznie) Ża-
nety Zacharewicz, Mateusza 
Zaremby, Sebastiana Jemilia-
nowicza i Bartosza Jemiliano-
wicza (wszyscy po 150 zł mie-
sięcznie). 

KR

Urodzony w Nowogardzie Marek Jakutowicz, może pochwalić się licznymi sukcesa-
mi osiągniętymi na plażach i w hali

Marek Jakutowicz w barwach Gwardii Koszalin, podczas rozgrywek ligowych
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18 i 19 stycznia wyjątkowe  
dni otwarte wyprzedaży

„Toyota zaskakuje wyjątkowymi rabatami  
i najszerszą ofertą samochodów  

z pełnym odpisem VAT”.

Włodzimierz Zientarski
AUTO MAGAZYN

Zapraszamy do salonów

Toyota Corolla – zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: od 4,1 do 6,0 l/100 km i od 106 do 139 g/km (cykl mieszany). 
Toyota Auris Hybrid – zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: od 3,7 do 3,9 l/100 km i od 87 do 91 g/km (cykl mieszany).  
Liczba aut w promocji ograniczona. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych  
z eksploatacji: www.toyota.pl.

Toyota Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard 

serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475
e-mail:002@toyota.pl • salon@toyotanowogard.pl • www.toyotanowogard.pl

Dominik syn Martyny 
Zielińskiej ur. 5.01.2014 
z Łęgna

Natasza córka 
Małgorzaty Piotrowskiej 
ur. 11.01.2014 ze 
Szczecina

Syn Alicji Darul ur. 
9.01.2014 z Łosośnicy

Magdalena córka 
Pauliny Andrzejczak ur. 
13.01.2014 z Łobza

Lenka siostra Marcela 
córka Justyny i Macieja 
Sawickich ur. 14.01.2014 
z Nowogardu

Mikołaj syn Stanisławy 
i Rafała Zielińskich 
ur. 14.01.2014 z 
Wyszomierza

Józef syn Marty i 
Dariusza Jemilianowicz 
ur. 10.01.2014 z Dobrej

Nadia córka Marleny i 
Damiana ur. 3.01.2014 z 
Węgorzyc

Marcel syn Beaty Pukajło 
ur. 11.01.2014 ze Szczecina

Karol syn Aliny i 
Krzysztofa ur. 14.01.2014 z 
Nowogardu

Natan syn Dominiki i 
Bartosza ur. 10.01.2014 z 
Ładzina

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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LUKS Top Wierzbięcin w turnieju WOŚP

Trzech na podium
Podczas 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Stepnicy, został zor-
ganizowany turniej tenisa stołowego, w którym udział wzięli zawodnicy LUKS 
Top Wierzbięcin. 

Był to pierwszy występ teni-
sistów stołowych z Wierzbię-
cina w 2014 roku. Zawodni-
cy drugoligowego klubu LUKS 
Top, nie mieli sobie równych, 
zajmując pierwsze 3 miejsca 
w turnieju. Oczywiście głów-
nym celem nie były indywi-
dualne zwycięstwa, a pomoc w 

ramach 22 finału WOŚP. Pie-
niądze za wpisowe na turniej, 
w całości zostały przekazane 
na zbiórkę. 1 miejsce w tur-
nieju tenisa stołowego padło 
łupem Bartosza Jemilianowi-
cza, na drugim stopniu stanął 
jego brat Sebastian, natomiast 
3 miejsce wywalczył również 

zawodnik z Wierzbięcina – 
Mateusz Witkowski. Wystąpi-
ło jeszcze dwóch zawodników 
LUKS Top, Daniel Zubrzycki 
został sklasyfikowany na 5 po-
zycji, natomiast Ireneusz Mo-
ralewicz zajął 7 miejsce.  

KR

6 kolejka NALP

Tubisie bliżej mistrzostwa 
Za nami już 6 kolejka Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Tubisie „bez 
wysiłku”, znacznie przybliżyli się do zdobycia w tym sezonie tytułu mistrzow-
skiego. Lider wygrywa walkowerem, natomiast druga w tabeli Pampeluna traci 
punkty z Probudem. 

W 6 tygodniu rozgrywek ki-
bice mogą odczuwać lekki nie-
dosyt. Rozegrano tylko trzy z 
czterech zaplanowanych gier, 
do tego padło nie za wiele 
bramek... Rozpoczęli zawod-
nicy Radosławia i Czarnych 
Chmur. Dwie drużyny, które 
ostatnio słabiej się prezentują 
choć „Chmury” w ostatniej ko-
lejce zdołali wygrać swój mecz. 
Na parkiecie wiało nudą, nie-
co lepiej prezentował się Ra-
dosław, jednak Czarne Chmu-
ry udanie  grały z kontry. Jed-
ną z takich akcji w pierwszej 
połowie wykończył Krzysztof 
Dzioba, dla którego był to 4 
gol w rozgrywkach. Po zmia-
nie stron obraz gry nie uległ 
zmianie. Radosław gonił wy-
nik, natomiast „Chmury” na-
stawiły się na grę z kontry. W 
tym meczu więcej goli jednak 
nie oglądaliśmy, co oznacza, że 
Radosław notuje 3 porażkę z 
rzędu. W kolejnym spotkaniu 
Tubisie zgarniają pełną pulę, 
wystarczyło im do tego, że po-
jawili się na parkiecie... Ich ry-

wale, piłkarze FC po Nalewce 
nie zebrali wymaganej piątki 
graczy, przez co przegrali ten 
mecz walkowerem. Następ-
ne spotkanie to bój o ucieczkę 
z dolnej strefy tabeli, naprze-
ciw siebie Parasol i Budow-
lani. Po debiutanckiej bram-
ce w tej edycji NALP-u Rafa-
ła Góreckiego, Parasol obej-
muje prowadzenie. Budowla-
ni nie pozostali dłużni swo-
im rywalom, najpierw Daniel 
Kubski doprowadza do remi-
su, by w ostatnich sekundach 
Mariusz Stachowiak wypro-
wadził swój zespół na prowa-
dzenie. Po zmianie stron dwa 
gole Budowlanych, ponownie 
autorstwa Stachowiaka i Kub-
skiego, oraz jedno trafienie Pa-
rasola, w wykonaniu Daniela 
Dudźca.  Dla piłkarza Paraso-

la była to już 6 bramka w roz-
grywkach, co daje mu drugie 
miejsce w klasyfikacji strzel-
ców. Na koniec „wisienka na 
torcie”, mecz kolejki pomiędzy 
Probudem, a Pampeluną Pe-
reiros. To był bardzo wyrów-
nany pojedynek, o czym może 
świadczyć wynik końcowy. W 
pierwszej połowie obie druży-
ny zdobyły po bramce. Na pro-
wadzenie wyszedł Probud po 
trafieniu K. Szkupa, odpowie-
dział K. Pastusiak i do przerwy 
mieliśmy 1:1. Zespół Probudu 
po strzeleniu gola nie potrzeb-
nie się cofnął, co spowodowa-
ło kolejną bramkę dla Pampe-
luny. Jednak sprytnie rozegra-
ny rzut wolny, pozwolił eki-
pie Andrzeja Kani wyrównać 
stan meczu i w efekcie wywal-
czyć 1 punkt. Dla Pampeluny 

6 kolejka:
Radosław – Czarne Chmury 0:1 (0:0) (K. Dzioba)
Tubisie – FC po Nalewce 3:0 walkower
Parasol – Budowlani 2:4 (1:2) (R. Górecki, D. Dudziec – M. Stacho-

wiak x2, D. Kubski x2)
Probud – Pampeluna Pereiros 2:2 (1:1) (K. Szkup, E. Kamiński – K. 

Pastusiak x2)
Olimpiakos – Seniorzy 3:0 walkower 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Tubisie 6 18 23 1 6 0 0
2 Pampeluna Pereiros 6 13 21 3 4 1 1
3 Olimpiakos 6 12 18 18 4 0 2
4 Probud 6 11 16 12 3 2 1
5 Czarne Chmury 6 9 18 16 3 0 3
6 Budowlani 6 7 14 19 2 1 3
7 Radosław 6 7 10 15 2 1 3
8 FC po Nalewce 6 6 11 19 2 0 4
9 Parasol 6 4 11 20 1 1 4
10 Seniorzy 6 0 0 18 0 0 6

Klasyfikacja strzelców:
7 – A. Lipiński (Tubisie)
6 – D. Dudziec (Parasol)
5 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros), M. Stachowiak (Budowlani)
4 – B. Kaczor (Budowlani), G. Wnuczyński (Radosław), P. Sewery-

niak (Tubisie), T. Burewicz, K. Dzioba (obaj Czarne Chmury)

7 kolejka:
Tubisie – Olimpiakos   (15:00)
Parasol – Czarne Chmury  (15:30)
Radosław – Pampeluna Pereiros  (16:00)
Probud – FC po Nalewce  (16:30)
Seniorzy – Budowlani   0:3 walkower

może to oznaczać przegrany 
tytuł mistrzowski, gdyż Tubi-
sie powiększyli swoją przewa-
gę do 5 punktów, a do końca 
już tylko 3 kolejki. Dodajmy, 
że tym razem zdegradowana 
drużyna Seniorów, „dostar-
czyła” trzy oczka Olimpiako-
sowi, który przeskoczył w li-
gowej tabeli Probud i obecnie 
zajmuje wysokie 3 miejsce.  Za 

tydzień najciekawiej zapowia-
da się mecz pomiędzy liderem 
i trzecią drużyną, czyli Tubisie 
– Olimpiakos. Ciekawie może 
być również w trzecim spotka-
niu Radosław – Pampeluna Pe-
reiros. Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników, zapo-
wiedź 7 kolejki oraz aktualną 
tabelę i klasyfikację strzelców. 

KR  

UWAGA  WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „TĘCZAK” w Nowo-

gardzie informuje członków Koła, że dnia 
09.02.2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się ze-
branie sprawozdawcze Koła za 2013r.                                                               

Zebranie odbędzie się w Regionalnym 
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Woj. Pol-
skiego 3.  

ZAPRASZAMY
Zarząd Koła PZW 

„TĘCZAK”

Zarząd Koła PZW 
„TĘCZAK” informuje 

Członków Koła, że dnia 26.01.2014r or-
ganizuje wyjazd autokarem do Trzebiatowa 
na zawody spinningowe pod nazwą „TROĆ  
REGI”. 

Wyjazd o godz. 8:00 z ul. 5 Marca.                                                                                                              
Startowe wynosi 15 zł. Zapisy w sklepie 

wędkarskim „Tęczak” do dnia 24.01.2014r.
Zarząd Koła PZW „Tęczak”
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Zabłąkał się pies
10 XII 2013 r. na ul. Bema, posakowiec lub pies polski 

gończy, wiek ok. roku, szczeka, 
proszę o kontakt tel. 603 893 069 

SPRZEDAm - WyKONAm
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRZEDAm
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177 w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEm, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 

Z DOWOZEm 
DO KLIENTA

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena 780 tys. zł 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 

tel. 604 679 249

Żywienie w cukrzycy 
- prawda i mity

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zapra-
sza osoby pragnące przybliżyć sobie zagadnienia związane z cu-
krzycą do Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” w piątek 17 stycznia 
2014r. na godz. 16:00. Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości «PROFIT» Szczecińskiej Fundacji Talent – Pro-
mocja – Postęp w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3 w sali 
107. Uczestnikiem Szkoły Cukrzycy możne być osoba z cukrzycą, 
członkowie jej rodziny oraz każda w tym również zdrowa zainte-
resowana profilaktyką zdrowotną w kierunku cukrzycy. 

Zajęcia są nieodpłatne dla wszystkich uczestników.
Wykład  na temat żywienia w cukrzycy i związanymi z nim 

zasadami oraz mitami poprowadzi: Lekarz  prowadzący No-
wogardzką „Szkołę Cukrzycy” Pani dr marzena Kargul.

Aktualne informacje o zajęciach w Nowogardzkiej „Szkole Cu-
krzycy” można uzyskać  w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do 
16:00 w Siedzibie PSD Koła Nowogard, ul. Wojska Polskiego 7 
(budynek laboratorium Szpitala w Nowogardzie) lub telefonicz-
ne pod nr: 500 553 190; 660 238 483; 512  626 744, również za 
pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl  bieżące infor-
macje są również publikowane w Internecie na stronie: www.cu-
krzycanowogard.lh.pl

Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” są wspierane 
przez Urząd Miejski w Nowogardzie www.nowogard.pl

 
Eugeniusz Tworek

Prezes PSD, Koła Nowogard

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)

pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WyPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

NIERUCHOmOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzin-
nya w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOmy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEmy, KUPUJEmy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. Tel. 913925552, 
695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działal-
ność gospodarczą. vis’a’vis 
szpitala. Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum N-du, ul. Warszawska. Po 
generalnym remoncie, ume-
blowana, piwnica. Cena 900 zł 
+ 1000 zł kaucji. Tel. 501832458.

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 67 m2 tel. 501 775 025

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę po-
mieszczenia biurowe 40 m2 w 
Nowogardzie. 608 451 826

• Do    wynajęcia    kawalerka.Tel. 
607289286.

• Do wynajęcia mieszkanie jed-
nopokojowe. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe. 661 790 332

• Sprzedam dom z garażem No-
wogard 110 m2 tel. 600 954 846

• Sprzedam działkę budowlaną 
660 010 540

• SPRZEDAM  -   pół   domu  z  
dwoma  mieszkaniami   nad  je-
ziorem. Tel. 722300700.

• Wynajmę tanio mieszkanie 
dwupokojowe. Mile widziana 
firma. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie trzypo-
kojowe 67 m2 tel. 600 325 984

• Garaż w bloku sprzedam ul. 
Kowalska 1. Pow. 13,26 m2, 
szerokość bramy 2.2m tel. 
784 584 294

• SPRZEDAM  - mieszkanie trzy-
pokojowe po  generalnym re-
moncie  I  piętro . Tel. 783814849 
, 692990629.

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  trzypo-
kojowe  67 m2. Tel. 501775025.

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  
Warnkowo. Tel.609245816.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  trzy-
pokojowe. Tel. 661790332.

• DO  wynajęcia  mieszkanie  dwu-
pokojowe  44 m 2  z  aneksem 
kuchennym. Tel. 784056335.

• SPRZEDAM – działkę  pod  ga-
raż  ul; Jana Pawła II , częściowo  
zabudowana. Tel. 784202367.

• SPRZEDAM  -  Dom  na wsi  z  
budynkami  gospodarczymi  75 
ar. ziemi. Tel. 605571583.

• DO  WYNAJĘCIA -  mieszka-
nie   dwupokojowe  60 m 2 ,  
własne   C.O.  ul. Racibora. Tel. 
693128117.

• WYNAJMĘ – Dom:  4  sypialnie 
, dwie  łazienki, kuchnia, garaż   
i  ogród. Wszystko  urządzone. 
Tel. 602474266.

• DO  -  wynajęcia  kawalerka.Tel. 
508405306.

• DO  wynajęcia  3  pokojowe  
mieszkanie w  ścisłym  centrum  
Nowogardu  w  dobrym  stan-
dardzie. Tel. 502632628.

• Do wynajęcia kawalerka czę-
ściowo umeblowana 36 m2 w 
Nowogardzie ul. 15 Lutego tel. 
91 39 25 482; 660 971 668

• Szukam mieszkania do wynaję-
cia 2 lub 3 pokojowe od zaraz. 
609 089 547

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam lub zamienię na 
dom ok. Nowogardu mieszka-
nie trzypokojowe. 91 39 22 289; 
605 461 354

• Sprzedam tanio działki budow-
lane 30 i 11 ar 35 zł/m2. Tel. 
880 132 032

 mOTORyZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet uży-
wanych opon + felgi. 175/80 
14. Tel. 693 876 718.

• Sprzedam Daewoo Tico rok 
prod. 1999 cena 1200 zł. 
Opłacony do 3 X ’14 r. tel. 
607 647 515

• SPRZEDAM  –  Alufelgi   z  opo-
nami  215/45  2 R 17 ET 16 . Tel. 
694990863.

• SPRZEDAM  -  Volkswagena  
Passat  poj. 1,8 , rok prod. 1995r.  
, benzyna. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 723843415.

• SPRZEDAM – Koła zimowe  do   
FORD  FIESTA  i rozrusznik. Tel. 
505848340.

• SPRZEDAM   - VW    PASSAT   
B – 5   1997  r.  1,6  benzyna 
.Tel.784886802.

• Kupię sprężynę przednią do 
Mercedesa C 123. Tel. 605  576 
908

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 
60 zł/1 kwintal. Tel. 600653124. 
Korneluk - Glicko.

• Sprzedam prosięta. Tel. 
695495404.

• KREDYT dla rolnika. Tel. 
601627044, 697082509.

• KUPIĘ - ziemię rolną ok. 2 ha 
okolice Nowogardu, z daleka 
od zabudowań, z drogą dojaz-
dową. Tel. 885254750.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• Sprzedam agregat uprawowo-
-siewny FIONA – 3m, ścieżki 
technologiczne; rozsiewacz 

do nawozu AMAZONE – 1500 
kg; sadzarkę do ziemniaków 
podkiełkowanych; brony- 7m; 
kopaczkę kwiatową z krojami; 
kombajn ziemniaczany ANNA. 
501 446 190

• JAJKA  -  kacze do inkubatora . 
Tel. 7921817107.

• Sprzedaż świeżych jaj kurzych 
ekologicznych, ul. Boh. Warsza-
wy 21 tel. 91 39 20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695  085 
470; 91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-

ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 
Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropo-
docieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• REmONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
bez BIK, wysokie kwoty, małe 
raty. Tel. 601627044, 697082509

• Remonty mieszkań 798 147 191

• Usługi ogólnobudowlane. 
507 522 345

• Firma budowlana przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i fa-
chowo. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. 607 647 515

• Remonty mieszkań 798 147 191

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153
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OGŁO SZE NIA DROB NE

OPONy 
 - WymIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

PRANIE  
-  DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI  MEBLOWEJ , 

SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ  MATERIAŁOWEJ/.
- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.

- SPRZĄTANIE:  BIUR, MIESZKAń, CZYSZCZENIE FUG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

tel. 501  318  555 

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

OFERUJĄ:
Drewno budowlane:  łaty, kontrłaty, kantówki, deski; (strugane 
i impregnowane) możliwość dowolnego przycięcia 
na konkretny wymiar według zamówienia 
Ponadto: wszelkiego rodzaju łączniki do drewna, śruby, gwoździe, 
wiertła, artykuły malarskie, tarcze do cięcia, artykuły ścierne, 
narzędzia budowlane, piece trocinowe i szamotowe, ka�e piecowe 
Produkujemy galanterię ogrodową: budy dla psa, karmniki, 
wiaty na drewno kominkowe, donice, płoty i wiele innych. 

SKŁAD DRZEWNY I STOLARNIA 
w Olchowie

Zapraszamy do odwiedzenia nas: 
Olchowo 94 przy drodze na Wyszomierz

Tel.   697 849 260  •  601 864 739

Praca w Niemczech 
- Opiekunki Osób Starszych 

Wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki 

Tel.: 666 096 761, 666 096 774

• Dachy, podbitki, docieplenia. 
693 180 974

• Docieplenia budynków, ma-
lowanie, szpachlowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy, 
podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele, drobne naprawy hy-
drauliczne, elektryczne i inne 
– dobre ceny. 666 047 905

• REMONTY  -  mieszkań  i  do-
mów, glazura, terakota. Tel. 
600121043.

• Remonty- wykończenia. 
887 756 554

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pra-
cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wy-
jazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyj-
ne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXy EL poszukuje pra-
cowników działu handlo-
wego wiek max 25-27 lat. 
Tel. 798  843  457 lub epro-
xy-el@wp.pl

• Zatrudnię spedytora mTD, 
tel. 607 585 561

• Zatrudnię pilarza i pomoc-
nika pilarza. 603 541 286

• Zatrudnię pracowników na 
fermę. Zapewniam mieszka-

nie i dobre warunki płacowe. 
91 39 10 315

• SZUKAM  -  nauczyciela   j. 
niemieckiego  dla  siedmio-
latka. Kont. v886690030.

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 
442, srebrna, 4 elementy: 
wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, uży-
wana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 
605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wi-
szące z Niemiec firmy Va-
illant wysoka jakość do 
mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie 
różne powierzchnie cena 
od 800zł montaż 300zł 
piece dwufunkcyjne cena 
od 1.000 zł montaż 400 
zł gwarancja serwiso-
wa + roczne przeglądy 
kontrolne, naprawy oraz 
elektryczne przepływowe 
podgrzewacz wody użyt-
kowej 18-21kw na prąd 
380V cena od 200zł Tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel. 
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry 
III z anteną, na gwarancji, 
cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - za-
mrażarkę Indesit srebrną, 
cena 750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opało-
we i kominkowe atrakcyjna 
cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficz-
ny S Fine Pix 6500, cena 790 
zł, Tel. 605 522 340

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 
518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁ-
TĄ CEGŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. 
CENA DO NEGOCJACJI. TEL. 
603768811 LUB 607705017

• Sprzedam pianino. Stan do-
bry. 91 39 20 676

• Sprzedam materac odleżyno-
wy w bardzo dobrym stanie. 
503 332 355

• SKUP  PIŁ  -   niesprawnych , za-
tartych   STIHL  , HUSGUARNA 
.Cena 100 zł. Tel.721668245.  
Dojazd  do  Klienta.

• SPRZEDAM  -  Nową   sofę  , 30 
%  taniej.Tel.669823464.

• SPRZEDAM  -  duży  narożnik  
do  salonu  cena  500 zł.,  2  
opony   letnie   Dębica 185/65  
R 15- cena  100 zł. Komplet  
felg  14  do  Mazdy  cena  120  
zł. Tel. 727569687.

• Sprzedam drewno opałowe 
518 515 110
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

pl. Wolności 9 • Nowogard
pokój  419 (IV piętro)

Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Pora na bale”
Maria Sowińska, Helena Urbanek, Krystyna Ledzion, Barbara Bartosik, Stanisława Pokorska, 

Grażyna Kosmalska, Teresa Czarnecka, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Alicja Wypych, Andrzej 
Leszczyński, Jolanta Kozioł, Pelagia Feliksiak, Grażyna Siedlecka, Sławomir Skowroński, Maria 
Kloch, Teresa Januszonek, Jolanta Gruszczyńska, Nikola Grenda, Janina Grudzińska, Roman Kacz-
marek, Małgorzata Krawczyk, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: tanisława Pokorska, Alicja Wypych, Sławomir Skowroński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Ola Walewska, Ada Walewska, Oliwia Jaworska, Nikola Molka, Ju-

lia Furmańczyk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Miłosz Wielgus, Igor Grenda, Michali-
na Wasilak, Natalia Chruściel, Mateusz Zaremba

 Zwycięzca: Mateusz Zaremba
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORmATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: marek Słomski prezes, marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

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

Regularna linia mETRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO mAN BIŃCZyK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – mASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa mASZEWO – NOWOGARD maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – mASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – mASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)
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kategorii „B”

Rozpoczęcie kursu
 w każdy poniedziałek

Do 
wynajęcia 

lokal
przy ul. Bankowej

na gabinet 
stomatologiczny 

lub lekarski
tel. 606 401 128

              

II Targi Pracy i Edukacji w Goleniowie
24 stycznia 2014 r.

Powiatowy Urząd  Pracy w Goleniowie 
wraz z instytucją szkoleniowo-doradczą e-pro work&education 

zapraszają 
Mieszkańców powiatu goleniowskiego

na II Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się  
24 stycznia 2014 roku  

w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1  
przy ul. Niepodległości 1 (KRS FALA) w Goleniowie.
Rozpoczęcie II Targów Pracy i Edukacji o godz. 12.00

Patronat  nad Targami Pracy i Edukacji objął
Pan Tomasz STANISŁAWSKI  Starosta powiatu goleniowskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Norki  
(znów)  

atakują

Nowy 
ksiądz

w Długołęce

Memoriał 
im. Grzegorza 

Górczewskiego

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 3 s. 7 s. 10

Czytaj s. 6

Czytaj s. 6

Czytaj s. 8

Czytaj s. 5

Czytaj s. 4

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ
najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

W środę 15 stycznia br. 
w miejscowości Żabówko 

zaginął kucyk 
koloru brązowego. 

Jeśli ktoś posiada jakieś 
informacje prosimy o kontakt 

730 001 036; 797 841 307

HURTPOL SP. Z O.O. 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
w Nowogardzie zatrudni:
Asystenta Dyrektora  

Finansowego 
Wymagane:
• Wykształcenie wyższe rachunko-

wość -  finanse,
• Doświadczenie w księgowości,
• Prawo jazdy kat. B,
• Znajomość pakietu MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint),
• Mile widziana znajomość SAP Bu-

sines One,
• Doskonały zmysł organizacyjny,
• Wysoką kulturę osobistą,
• Łatwość nawiązywaniu kontak-

tów,
• Umiejętność pracy zespołowej,
• Duża inicjatywa i samodzielność,
• Terminowość, dokładność, staran-

ność.

Oferty kadry@hurtpol.pl

Wszystkiemu 
winni 
redaktorzy 
i cykliści

Polemika  
o podatkach

Mistrzowie 
matematyki 
z SP nr 3

Artystyczne  
konkursy  
w SP nr 1

Czy podniosą  
diety i wypłatę  
dla Bielidy?

Sygnały  
Czytelników

Widowiskowy i „symboliczny” pożar

Spłonęła smoła po PRD

Czytaj s. 4
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O babciach i dziadkach powinno się pamiętać cały rok. Niemniej jednak dzień 21 i 22 stycz-
nia, jest szczególną okazją ku temu, by uraczyć ich jakimś prezentem, złożyć życzenia, czy 
poświęcić im trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Nie po to bowiem Święto Babci i Dziadka 
widnieje w kalendarzu, by przechodzić obok niego obojętnie. Dla niejednego z nas dziad-
kowie i babcie są jak rodzice. Chcemy, by jak najdłużej cieszyli się zdrowiem i szczęściem. 
Dziś, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy nowogardzkich spacerowiczów, czym dla nich 
jest Dzień Babci i Dziadka, oraz czego chcieliby życzyć im w tym szczególnym dniu.  

Justyna Kobus – W związku z tym, że moi dziadkowie mieszkają 
dość daleko, obchodzenie tego szczególnego dnia sprowadza się wy-
łącznie do złożenia życzeń. Uważam, że dzień ten jest równie ważny, 
o ile nie ważniejszy, jak inne tego typu święta w roku (Dzień Kobiet, 
Walentynki, Dzień Matki itp.). Ja też kiedyś będę babcią. W przy-
szłości sama chcę obchodzić ten dzień huczniej niż moi dziadkowie. 
Korzystając z okazji, chciałabym życzyć im przede wszystkim pogo-
dy ducha, chęci do życia, no i oczywiście zdrowia, bo ono jest prze-
cież najważniejsze.

Artur Warzecha – Czym dla mnie jest Dzień Babci i Dziadka? 
Święta, jakich wiele w kalendarzu, ale jednocześnie umożliwiają one 
spotkanie się z babcią i dziadkiem,  sprawiając im przyjemności, czy 
to w postaci drobnego prezentu, czy nawet samej rozmowy telefo-
nicznej, jeśli spotkanie z nimi jest niemożliwe. Raczej nie obchodzę 
tych dni w jakiś szczególny sposób. Celebruję je tak samo, jak więk-
szość osób – po prostu odwiedzam dziadków, mieszkających w No-
wogardzie, oraz rozmawiam przez telefon z dziadkami, którzy nie 
mieszkają tutaj. Z okazji ich święta, chciałbym życzyć swoim bab-
ciom i dziadkom przede wszystkim zdrowia i jak najmniej proble-
mów, bo chyba to jest najważniejsze dla osób starszych.

Marcin Czerniakowski z synem Michałem – Dziadka niestety 
nie mam, została mi tylko babcia, która zajmuje szczególne miejsce 
w moim życiu o którą staram się dbać okrągły rok. 21 stycznia zja-
wię się u niej z jakimś upominkiem. Od kiedy na świecie pojawił się 
nasz synek, Dzień Babci stał się bardziej intensywny – składamy wi-
zyty trzem babciom, a dzień później odwiedzimy dziadka. Wszyst-
kim chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia! Przede wszystkim 
mnóstwo zdrowia i uśmiechu! 

Gracjan Golema – Dla mnie Dzień Babci i Dziadka jest szcze-
gólny, ponieważ mam dwie babcie i dziadka, którym zawsze skła-
dam życzenia z okazji ich święta, osobiście, lub choćby przez telefon. 
Zaraz obok rodziców, Dziadkowie są najbliższymi mi osobami. Za-
wsze mogę na nich liczyć, dlatego chcę im to wynagrodzić! Doceniaj-
my więc ich, troszczmy się o nich tak samo, jak oni to robili, gdy my 
byliśmy małymi dziećmi! Moim babciom i dziadkowi życzę przede 
wszystkim dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia oraz pocie-
chy z wnuków. 

Bartosz Jemilianowicz – Dzień Babci i Dziadka jest dla mnie 
dniem szczególnym, gdyż mogę przynajmniej w jakiś drobny spo-
sób podziękować im za wszystko, co zrobili dla mnie do tej pory. Co 
roku obchodzę to święto tak samo – jadę osobiście do każdej babci, 
by złożyć  najserdeczniejsze życzenia. Z okazji tego pięknego dnia, 
chciałbym życzyć moim babciom Halinom, wszystkiego co najlepsze, 
w szczególności zdrowia, bo to jest najważniejsze.

Rozmawiali: Rafał Kowalczuk i Karolina Klonowska

Kronika 
 policyjna

Nasza sonda

Wszystkim Babciom i Dziadkom
w dniu Waszego święta 

dużo zdrowia i radości na codzień
życzy redakcja Dziennika

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia,  
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu  

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  

Tel. 513 088 309

13.01.2014 r. 
Godz. 09.45 Policjanci Ru-

chu Drogowego KPP w Gole-
niowie, podczas kontroli dro-
gowej pojazdu marki VW Polo 
ujawnili, iż kierujący samo-
chodem Piotr K. znajduje się w 
stanienie po użyciu alkoholu z 
wynikiem 0,2 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 10.00 Nietrzeźwy kie-
rujący samochodem marki Ci-
troen Jumper, ujawniony przez 
Policjantów Ruchu Drogowe-
go KPP w Goleniowie na ul. 
Poniatowskiego. Mirosław G. 
miał 0,74 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 16.15 Pracownik skle-
pu Netto powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Patrol wylegity-
mował Rafała K. Ukarany zo-
stał mandatem karnym. 

Godz. 18.30 Włamanie do 
domu będącego w budowie w 
miejscowości Miętno, skąd do-
konano kradzieży wykaszarki 
marki Husqvarna, pompy do 
pieca oraz dwóch sztuk wier-
tarek.

Godz. 19.00 Pracownik skle-
pu Biedronka przy ul. War-
szawskiej powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Sergiusz P.

15.01.2014 r. 
Godz. 12.20 Powiadomienie 

o oszustwie internetowym do-
konanym  przy zakupie telefo-
nu komórkowego IPhone. 

Godz. 17.40 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Go-
leniowie, w miejscowości Ol-
chowo ujawnili, że kierujący 
pojazdem marki Fiat Punto, 
Błażej P. znajduje się w stanie 
po użyciu alkoholu  0,22 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

16.01.2014 r. 
Godz. 19.00 Policjanci OPI 

na ul. Armii Krajowej ujawnili, 
że Justyna C. kieruje pojazdem  
marki BMW niedopuszczo-
nym do ruchu oraz bez ważne-
go ubezpieczenia OC. 

18.01.2014 r. 
Godz. 06.10 Na ul. Zielonej 

dokonano uszkodzenia pojaz-
du marki VW Passat, poprzez 
wyłamanie zamka w drzwiach. 

Godz. 11.00 Kradzież paliwa 
oraz radioodtwarzacza samo-
chodowego marki Blaupunkt 
z pomieszczenia gospodarcze-
go znajdującego się na posesji 
w miejscowości Wyszomierz. 

Godz. 13.30 Podczas kontro-
li drogowej na ul. Poniatow-
skiego, Patrol OPI ujawnił kie-
rującego pojazdem marki VW 
Passat, Norberta K. posiadają-
cego aktywny zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych. 

Godz. 18.30 Zgłoszenie kra-
dzieży dwóch głowic od sa-
mochodu ciężarowego marki 
Jelcz, z niezabezpieczonej sto-
doły w miejscowości Glicko. 

19.01.2014 r. 
Godz. 10.30 Powiadomienie 

o kradzieży bramy wjazdowej 
z terenu posesji w miejscowo-
ści Węgorza. 

Godz. 12.40  Pracownik 
sklepu Biedronka na ul. War-
szawskiej, powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Na miejscu wylegitymo-
wano Erwina S. 

Godz. 23.40  Na ul. Woj-
ska Polskiego ujawniono kie-
rującego samochodem marki 
BMW X6, Jarosława I., który 
kierował pojazdem pomimo 
braku ubezpieczenia OC. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Zdzisław Motyl, lat 64, zmarł 16.01.2014 r., pogrzeb odbył się 
18.01.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Irena Jędrzejczyk, lat 84, zmarła 18.01.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 22.01.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W okolicy Przystani
zaginęła kurtka 

grafitowa
wraz kompletem kluczyków 
(audi i forda). Znalazcę pro-
szę o kontakt 663 312 601

Błotno: Ponad 60 zagryzionych kur 

NORKI (znów) ATAKUJĄ
Tym razem gryzoń pochodzący najprawdopodobniej w jednej z ferm, znajdujących się na terenie gminy Nowogard, postanowił spusto-
szyć dwa stada kur w Błotnie. Ofiarom zwierzęcia padło 60 sztuk ptactwa. Dobra passa dla norki skończyła się, gdy zwierzę postanowi-
ło odwiedzić rodzinną posesję radnego Pawła Kolanka.  

W nocy z czwartku na pią-
tek, kurnik należący do Danu-
ty Nowak, sołtys Błotna, od-
wiedziła norka. 

- Gdy mój mąż wszedł do 
kurnika by nakarmić  kury, 
większość ptactwa leżała mar-
twa. Tylko nieliczne kury jesz-
cze żyły. Wszystkie sztuki miały 
przegryzioną szyję- relacjonuje 
Sołtysowa.  

 Mężczyzna ponoć zdążył 
tylko zauważyć puchaty ogon 
gryzonia, który na widok czło-
wieka zbiegł do otworu w be-
tonowej posadzce. Nie dawał 
za wygraną. Przez dwa dni, 
dzień i noc, czekał aż „mor-
derca” wyjdzie na zewnątrz. 
Niestety po zwierzęciu ślad za-
ginął. Jak się okaże później, nie 
na długo. Ofiarami pierwszego 
ataku gryzonia padło łącznie 
41 kur o wartości około 1200 
zł. Do tego trzeba też doliczyć 
kilkaset złotych wydanych na 
zakup paszy. Kury były także 

źródłem zarobkowania. Nioski 
produkowały dziennie kilka-
dziesiąt jaj. Dzienny utarg wy-
nosił niekiedy nawet 50 zł. 

Atakowała według klucza
Okazało się, że norka dała 

się we znaki również innym 
mieszkańcom Błotna, a w za-
sadzie trzymanym przez nich 
kurom. Jakoś tak też się zło-
żyło, że wędrowała po wsi we-
dług pewnego klucza. Ludzie 
na wsi żartują, że „obrała sobie 
drogę urzędową”. Upodobała 

sobie wizyty u przedstawicie-
li władzy lub ich rodzin. Ty-
dzień przed atakiem na kurnik 
sołtysowej, odwiedziła gospo-
darstwo siostry Danuty No-
wak. Tam uśmierciła dokład-
nie 19 sztuk drobiu. Natomiast 
w niedzielę zwierzę pojawiło 
się na kolejnej posesji, tym ra-
zem  w gospodarstwie rodzin-
nym radnego Pawła Kolanka. 
Tu jednak  zakończyło swoje 
podboje. Norkę zabił brat rad-
nego, pan Michał. 

- Sąsiad zaczął krzyczeć, że 
kuna wchodzi do kurnika. Gdy 
to usłyszałem, przeskoczyłem 
przez płot i zacząłem ją ganiać. 
Długo trwało zanim ją trafi-
łem. W końcu udało mi się ją 
zabić – mówi młody mężczy-
zna. Mimo szybkiej reakcji, 
norka udusiła dwie kury. To i 
tak nic w porównaniu z tym, 
ile szkód gryzoń wyrządził w 
zeszłym roku na gospodar-
stwie państwa Kolanków. 

- Pół roku temu, w nocy, ja-
kieś zwierzę zagryzło nam do-
kładnie 77 sztuk drobiu. Podej-
rzewamy, że mogła to również 
być norka – mówi P. Kolanek. 

Poseł zapłacił...
Danuta Nowak, jako jedy-

na, próbowała jednak dociec 
swego. Szukała pomocy gdzie 
tylko się dało. Zadzwoniła nie 
tylko do DN, ale także na poli-
cję i do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii. Wszędzie słysza-
ła to samo – dopóki pochodze-

nie zwierzęcia nie będzie zna-
ne, dopóty reakcji urzędowej 
nie będzie. W końcu sołtyso-
wa postanowiła zadzwonić do 
jednej z  ferm norek w Gminie. 
Trafiła do zakładu w Wołowcu 
należącego do posła Andrzeja 
Piątaka. 

- Zostałam miło potraktowa-
na. Powiedziano mi, że mam 
przyjechać z kurami i otrzy-

mam odszkodowanie – opo-
wiada Sołtys, nie ukrywając 
zaskoczenia takim obrotem 
sprawy. Kobieta jeszcze tego 
samego dnia udała się na fer-
mę. Tam rzeczywiście zapłaco-
no za kury, nie zadając zbęd-
nych pytań.  Najwyraźniej po-
seł wziął na siebie odpowie-
dzialność za całe środowisko 
hodowców w gminie.  

- Trafiłam na fermę posła 
przez przypadek. Nie wiem, 
który zakład do kogo należy. 
Pan Piątak postanowił jednak 

zapłacić za kury. Zdaję sobie 
sprawę, że być może zapłacił za 
szkody wyrządzone przez zwie-
rzę, nie pochodzące z jego ho-
dowli, ale obywatela nie musi 
interesować rodowód norki  - 
mówi sołtysowa Błotna i doda-
je: dlatego też uważam, że wszy-
scy miejscowi hodowcy powinni 
stworzyć jedno miejsce, gdzie 
takie poszkodowane przez norki 
osoby jak ja, mogłyby zgłaszać  
szkody i otrzymywać zadość-
uczynienie. Wspólnie powinni 
bowiem ponosić konsekwencje 
prowadzenia swoich działalno-
ści – kończy Danuta Nowak. 

Zdaniem posła Piątaka, to 
dobry pomysł, ale pod jednym 
warunkiem. 

-Mógłby to być dobry pomysł 
zakładając, że wszyscy hodow-
cy się pod nim podpiszą. Tym-
czasem wolę załatwiać takie 
sprawy indywidualnie, biorąc 
odpowiedzialność za całą bran-
żę - mówi Andrzej Piątak. 

Poseł przyznaje, że rosz-
czenia dotyczące ataku norek 
na zwierzęta gospodarskie to 
rzadkość. Dlatego też, nie ma 
sensu spierać się z poszkodo-
wanymi.  - To się po prostu nie 
opłaca. Jedna niezadowolona 
osoba, może narobić dużo więk-
szych strat wizerunkowych dla 
całej branży hodowców zwie-
rząt futerkowych, niż kwota 
odszkodowania – dodaje poseł 
Piątak.

Może warto?
Ataki norek, chociaż faktycz-

nie zdarzają się sporadycznie, 
są bardzo uciążliwe dla rolni-
ków. Zdarza się też, jak w przy-
padku pani sołtys Błotna, że 
rujnują kilkumiesięczną ho-
dowlę stanowiącą poważne 
źródło dochodowe. W zeszłym 
roku kilkukrotnie pialiśmy o 
takich incydentach. Zwykle 
norki  atakują  drób, ale czasem 
ich ofiarami padają większe 
zwierzęta. Dla przykładu wio-
sną zeszłego roku w Sąpolni-
cy norka zagryzła kilka doro-
słych królików. Oczywiście du-
żym uproszczeniem jest twier-
dzenie, że  za każdym razem 
sprawcami ataków na zwierzę-
ta gospodarskie są  uciekinie-
rzy z ferm hodowlanych. Ale 
faktem jest jednak, że obec-
ność dziś już dzikiej popula-
cji tych zwierząt w ekosyste-
mie, ma swoje źródło w prze-
myśle futrzarskim. Norka jest 
bowiem przybyszem z innego 
kontynentu i jeszcze kilkana-
ście lat temu w środowisku, w 
tej szerokości geograficznej nie 
występowała. 

Być może więc idea wspólne-
go ponoszenia odpowiedzial-
ności przez producentów skór, 
za te  zwierzęta, byłaby dobrym 
rozwiązaniem. Tym bardziej, 
że Nowogard to swoiste zagłę-
bie dla branży futrzarskiej. Na 
11 ferm norek w całym powie-
cie Goleniowskim, w naszej 
gminie znajduje się 6. A łączna 
obsada zwierząt we wszystkich 
zakładach, po wykotach, liczo-
na jest w setkach tysięcy sztuk!

Marcin Simiński Stado kur po nocnym ataku norki w Błotnie

Norka, która przez kilka dni grasowała po Błotnie
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Znaleziono 
klucze

W pobliżu świateł sygnali-
zacyjnych (przejście dla pie-
szych) na ul. 700 Lecia, w Pa-
sterkę (24 grudnia), znalezio-
no klucze, które są do odbioru 
w redakcji DN 

Znaleziono telefon
Telefon Sony Ericsson J105i (na zdjęciu), został 

znaleziony pod koniec grudnia 2013 roku, przy ul. 
3 Maja nieopodal stacji paliw Orlen. Telefon leżał 
na trawniku, przez co zamókł i nie chce się włączyć. 
W środku znajduje się karta sim oraz karta pamię-
ci. Znalazca zdołał skontaktować się z właścicielem, 
jednak nikt do tej pory nie zgłosił się po telefon. 
Zguba obecnie jest do odbioru w redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego. 

Sygnały Czytelników
Szkoda im pieniędzy na jedno zawiadomienie więcej?
W poniedziałek, 20 stycznia, redakcję DN odwiedził jeden z mieszkańców ul. Kościuszki. Powiadomił nas o nieprzyjemnym incyden-
cie, który miał miejsce wczorajszego dnia, kiedy to na odcinku ul. Kościuszki oraz na terenie miejscowości Warnkowo nastąpiła prze-
rwa w dostawie energii elektrycznej, o czym nikt naszego gościa nie powiadomił.

Przerwa w dostawie prądu 
była wynikiem prac moder-
nizacyjnych, jakie firma ener-
getyczna prowadziła wczo-
raj na terenie ul. Kościusz-
ki oraz Warnkowa. W obli-
czu tego typu sytuacji, opera-
tor ma obowiązek powiado-
mić o tym mieszkańców da-
nego terenu z kilkudniowym 
wyprzedzeniem. Tak stało się 
i tym razem, jednak, jak się 
okazuje, informacja o prze-
rwie w dostawie energii nie 
dotarła do wszystkich miesz-
kańców. Powiadomienie wy-
wieszono 5 dni wcześniej  na 
pobliskiej skrzynce elektrycz-
nej. Jak twierdzi nasz rozmów-
ca (mieszkaniec ul. Kościuszki, 
pragnący zachować anonimo-
wość), treść zawiadomienia z 
oczywistych przyczyn nie do-
tarła do wszystkich mieszkań-
ców. - Wywiesili małą kartecz-
kę z zawiadomieniem z dala od 
mojego domu, w dodatku po 

drugiej stronie ulicy – komen-
tuje zbulwersowany rozmów-
ca – Z mojej działki tej kartki 
nawet nie było widać! To skąd 
miałem wiedzieć, że coś tam w 
ogóle jest? Nie mam obowiąz-
ku codziennego sprawdzania, 
czy na skrzynce elektrycznej lub 
drzewie nie wisi przypadkiem 
jakieś powiadomienie.   

To, że wiadomość na czas 
nie dotarła do naszego go-
ścia, to tylko jedna strona 
medalu. Przerwy w do-
stawie prądu mogą mieć 
różne konsekwencje, nie-
kiedy bardzo nieprzyjem-
ne. Nasz rozmówca ma w 
domu centralne ogrzewanie. 
Piec jest w pełni skomputery-
zowany, co wiąże się z koniecz-
nością zasilania prądem. - Piec 
się wyłączył, a temperatura 
skoczyła do ponad „stówy”! Do-
brze, że w porę zauważyłem, że 
coś jest nie tak – mówi zdener-
wowany mieszkaniec Nowo-

gardu – Poszedłem do tych pra-
cowników i zapytałem, co ja, 
ich zdaniem, mam teraz zro-
bić. A oni mi powiedzieli, że-
bym sobie ogień wygasił. Piec 
pełen ognia, a oni mi mówią, 
że mam go sobie wygasić! Póź-
niej odjechali, nawet nie chcieli 

ze mną dysku-
tować. Kie-

dyś już była taka sytuacja, że 
zawory mi „wywaliło”. Ta sy-
tuacja z dzisiaj to nie pierw-
szy raz! Tym razem na szczę-
ście nic poważnego się nie sta-
ło, ale faktem jest, że do takich 
sytuacji nie powinno docho-
dzić. Pracownicy firmy poin-
formowali naszego rozmówcę, 
że powiadomienie o przerwie 

w dostawie prądu wisi od pię-
ciu dni na pobliskim drzewie. 
- Sprawdziłem, ale niczego tam 
nie było. Wisiało, owszem, ale 
na skrzynce elektrycznej. W do-
datku było tak niewidoczne, że 
nie sposób je zauważyć z daleka 
– kontynuuje nasz gość – Taki 
piec jak mój kosztuje 7 tysięcy, a 
oni oszczędzają na zawieszeniu 
jednego powiadomienia więcej? 

Wszelkie przepisy niby zo-
stały spełnione – kartka zawia-
damiająca o przerwie w dosta-
wie prądu wisiała od kilku dni. 
Pytanie tylko, dlaczego z góry 
zakłada się, że każdy przeczy-
ta zawiadomienie na czas? Czy 
wywieszenie na skrzynce elek-
trycznej ledwo widocznej kart-
ki to wystarczający powód, by 
przyjąć za pewnik, że infor-
macja dotarła do wszystkich? 
Opisana sytuacja pokazuje, że 
jednak nie.

Karolina Klonowska

Widowiskowy i „symboliczny” pożar

Spłonęła smoła po PRD
Późnym poniedziałkowym popołudniem, niebo  nad  Nowogardem spowił czar-
ny dym wydobywający się  z terenu byłej wytwórni masy bitumicznej należącej 
do nowogardzkiego PRD. Źródłem groźnie wyglądającego zadymienia okazał 
się pożar  odpadów zgromadzonych w boksie usytuowanym obok byłego budyn-
ku administracyjnego.

Tuż przed godziną 16-tą, w 
poniedziałek, nad Nowogar-
dem pojawiły się kłęby czarne-
go dymu dobrze widocznego 
z wielu rejonów miasta. Dym 
wydobywał się z płonącego 
składowiska odpadów znaj-
dującego się na terenie, gdzie  
nowogardzki PRD posiadał 
przed jej  sprzedażą wytwórnie 

masy bitumicznej.  Pożar był 
dobrze  widoczny również z 
okien naszej redakcji, położo-
nej przy ulicy Boh Warszawy. 
Pierwsze pojazdy straży po-
żarnej pojawiły się na miejscu 
zdarzenia po około 15 minu-
tach od momentu, gdy dym był 
już dobrze widoczny. Strażacy 
dość szybko opanowali ogień, 

który mógł zagrozić znajdu-
jącemu się obok byłemu  bu-
dynkowi administracyjnemu, 
dlatego pojawiające się kolejne 
wozy strażackie nie miały już 
dużo do roboty. Straż pożarna 
na moment zamykania tej wia-
domości, nie posiadała jeszcze 
rozeznania co było przyczy-
ną zaprószenia ognia i pożaru. 

Ostatecznie jednak pożar oka-
zał się niegroźny w skutkach, 
niemniej dym był bardzo wi-
dowiskowy, a spłonięcie pozo-

stałości po wytwórni masy bi-
tumicznej nawet trochę sym-
boliczne. 

Redakcja 
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Wszystkiemu winni redaktorzy i cykliści

Polemika o podatkach  
W związku z naszym tekstem dotyczącym polityki podatkowej gminy, otrzymaliśmy z UM pismo zawierające żądanie sprostowania. 
Ponieważ  pismo to nie odpowiada ustawowym wymogom sprostowania (głównie ze względu na to, że zgodnie z art. 33 par 2 punkt 
1-. sprostowanie lub odpowiedź nie dotyczy treści zawartych w materiale prasowym), red. naczelny zgodnie z ustawą, odmówił jego  pu-
blikacji w trybie sprostowania. Jednak redakcja może opublikować taki tekst w trybie polemiki, co niniejszym czynimy, opatrując po-
szczególne punkty wyjaśnieniami. Wyjaśnienia te są niezbędne celem zapobieżenia efektowi  wprowadzenia Czytelnika DN w błąd, co 
miałoby miejsce po pozostawieniu tekstu z UM bez niezbędnych odniesień, artykuł nasz dotyczył bowiem na ogół zupełnie innych kwe-
stii, aniżeli te z którymi polemizuje urzędnik UM.

Sprostowanie
Na podstawie art. 31 ust.1 

prawa prasowego (usta-
wa z dnia 28 stycznia 1984 r., 
Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 
1984., nr 5, poz.24 z późn. zm.) 
w związku z opublikowaniem 
w „Dzienniku Nowogardzkim” 
w dniu  roku 3 stycznia 2014 
roku artykułu Marcina Simiń-
skiego zatytułowanego „Podat-
kowa manipulacja na początku 
roku. Jak „w konia zrobić” po-
datnika”, domagam się opubli-
kowania następującego spro-
stowania:

W artykule zostały poda-
ne nieprawdziwe informacje, i 
tak: 

PODATEK ROLNY
Stawki podatku rolnego nie 

ustala Minister Finansów lecz 
Rada Miejska na wniosek bur-
mistrza. Podstawą podatku 
jest komunikat Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. 
Taki komunikat podany był 18 
października 2013 r., w spra-
wie średniej ceny skupu żyta 
za okres 11 kwartałów będą-
cej podstawą do ustalenia po-
datku rolnego na rok podatko-
wy 2014.  Prezes GUS ogłosił, 
że  średnia cena skupu żyta za 
okres 11 kwartałów poprze-
dzających kwartał poprzedza-
jący rok podatkowy 2014 wy-
nosi 69,28 zł za 1 dt. W naszej 
gminie, burmistrz podjął decy-
zję, że podatek rolny pozosta-
nie na poziomie z roku 2013 – 
czyli 60 zł za 1 dt.. 

 Nasze  wyjaśnienie
 Po pierwsze -  DN pisał, że 

w ciągu trzech lat dochody z ty-
tułu podatku rolnego wzrasta-
ją od 1 mln 850 tys. w  2012 , 
poprzez 2 mln 250 tys. w roku 
2013, aż do planowanych w 
2014 roku- 2,4 mln złotych.

Po drugie - sytuację faktyczną 
w zakresie poziomu cen zboża i 
konsekwencji podatkowych opi-
suje poniższe zdanie z numeru 
wrześniowego ogólnokrajowej 
prasy  branżowej. 

„W ostatnich dwóch kwarta-
łach tego roku ceny skupu żyta 
mocno spadły. To zła wia-
domość dla gmin, ponieważ 

będą musiały obniżyć stawki 
podatku rolnego na przyszły 
rok. Dobra jest taka, że gdyby 
nie zmiana ustawy o podatku 
rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 
136, poz. 969 z późn. zm.),w-
skaźnik, według którego obli-
czana jest stawka daniny, był-
by dla nich jeszcze bardziej 
niekorzystny.”

Gminy więc poobniżały - na-
sza nie , więc trochę ciszej nad 
tą „dobrocią”

Sprostowanie
PODATEK OD NIERU-

ChOMOŚCI 
W materiale pojawiła się in-

formacja, że nad wysokością 
stawki podatku od nierucho-
mości gmina nie ma żadnego 
wpływu, bo jest to obowiązek 
narzucony przez ministerstwo. 
Kilka zdań później pada inna 
informacja, że to rzekome nie-
podnoszenie przez burmistrza 
podatku od nieruchomości, da 
dodatkowy milion zł, i że jed-
nak to wina burmistrza, że są 
takie stawki podatkowe, a nie 
inne. To jest przejaw jawnej 
manipulacji faktami. 

Nasze wyjaśnienie 
DN pisał „Podatek od nie-

ruchomości  to najwyższa pod 
względem wysokości wpływów 
pozycja podatkowa  w budże-
cie  (poza udziałem w podat-
ku dochodowym - ale na wyso-
kość stawki tegoż podatku gmi-
na wpływu nie ma)”.  Pisaliśmy 
więc, że gmina nie ma wpływu 
na wysokość stawki  podatku 
dochodowego, a nie od nieru-
chomości. Trochę uwagi przy 
czytaniu.  

Sprostowanie 
PODATEK OD ŚROD-

KóW TRANSPORTU
Nie wiem skąd redaktor na-

czelny wziął stawki podatku 
od środków transportu w gmi-
nie Płoty (530 zł). Wg uchwa-
ły nr XXXIV / 306 / 2013 Rady 
Miejskiej w Płotach z dnia 8 
listopada 2013 r. w sprawie: 
określenia wysokości stawek 
podatku od środków transpor-
towych, Rada Miejska w Pło-
tach uchwala co następuje:

§ 1  Określa się następują-
ce stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące 
na terenie miasta i gminy:

1. od samochodów ciężaro-
wych, o których mowa w art. 
8 pkt 1 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie - 673 zł.;

powyżej 5,5 ton do 9 ton 
włącznie - 1034 zł.;

powyżej 9 ton do poniżej 12 
ton – 1.400 zł.;

W naszej gminie, obowią-
zują niezmiennie od 1 stycz-
nia 2012 r. te same stawki po-
datkowe, które uchwałą nr 
XIII/99?11 Rada Miejska w 
Nowogardzie przyjęła 23 listo-
pada 2011 roku, i tak:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie - 600 zł.;

powyżej 5,5 ton do 9 ton 
włącznie – 1.000 zł.;

powyżej 9 ton do poniżej 12 
ton – 1.200 zł.;

A więc nie jest prawdą, że w 
gminie Płoty stawki podatku 
od środków transportu są niż-
sze niż w gminie Nowogard. 
Tylko w jednym przypadku 
podatek ten w gminie Nowo-
gard jest wyższy – stawki za 
autobusy  – 500 zł w Płotach 
i 1100 zł/1700 zł w Nowogar-
dzie. Które stawki w tym punk-
cie zostały zestawione ze sobą i 
skąd te stawki są?

Nasze wyjaśnienie 
Można tak od rzeczy jesz-

cze więcej i szerzej – nie zmie-
nia to naszego wniosku, a tylko 
tym się zajmowaliśmy, że kwota 
wpływu z  tego podatku  wzro-

sła w ciągu 2 lat o 100 proc. Być 
może  po powyższym tekście z 
gminy,  przedsiębiorcy którzy  
przenieśli rejestrację swoich po-
jazdów z Nowogardu „zrozu-
mieją”, że jeśli myśleli, że 530 zł 
to mniej  jak ponad 1000 zł,  to 
są w błędzie i wrócą z powro-
tem by płacić więcej, bo w ten 
sposób będą płacić mniej. Lito-
ści panie Suchy. 

Sprostowanie
ZAKOŃCZENIE
4. Ponadto, w wielu miej-

scach artykułu stawiane jest 
pytanie: skąd wzrost dochodu 
gminy, gdy burmistrz infor-
muje, że podatki pozostają na 
tym samym poziomie, co rok 
temu? 

Redakcja pomyliła plan po-
datkowy ze stawka podatkową 
– a to jednak nie to samo.

Odpowiadając jednak na 
postawione w materiale pyta-
nie - wpływ na wzrost docho-
du gminy ma wiele czynników, 
m.in:

- odroczenia, które będą 
spłacane w roku następnym; 

- wyroki sądowe za zaległo-
ści;

- rok wcześniej wpłynęło 
więcej pieniędzy do budżetu 
niż zaplanowano;

- jest więcej firm działają-
cych na terenie naszej gminy 
(wg rejestru);

- powstało wiele nowych po-
wierzchni, które zostało opo-
datkowanych (nieruchomości).

Piotr Suchy
Biuro Informatyki i Informacji

Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie   

Nasze wyjaśnienie
 Tylko dla zasady - redakcja 

niczego nie pomyliła, stawia-
my tylko pytanie, czym się ob-
jawia ta reklamowana hucznie 
od początku roku rzekomo ła-
godna polityka podatkowa, sko-
ro od lat zakłada się wzrosty 
wpływów  podatkowych  i to w 
obszarach bezpośrednio obcią-
żających również przedsiębior-
ców, a nie wynikają one bynaj-
mniej ze wzrostu gospodarcze-
go i miejsc pracy (jaki koń jest 
bowiem każdy widzi). Rozu-
miemy, że w ostatnich zdaniach 
urzędnik odpowiada  na to py-
tanie, a chociaż jest to odpo-
wiedź dalece mało precyzyjna, 
to jednak pozostaje jedynym 
rzeczowym fragmentem pisma. 
Z pozostałych niestety uśmiał-
by się i rzeczony „koń  w któ-
rego  robić próbują (tutaj)   po-
datnika”.  Tyle o koniach i po-
datkach. Pominiemy już epite-
ty o naszych rzekomych kłam-
stwach i nieprawdach – to sta-
ły styl urzędu w tej kadencji,  
urzędu,  który bronić się może 
tylko insynuacjami i oskarże-
niami w stylu „wszystkiemu 
winni cykliści i  redaktorzy DN" 
– bowiem faktów, świadczących  
o gospodarskiej ręce i głowie,  
brak, dramatycznie brak! 

Redakcja

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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Chrześcijańskie  
Centrum Pomocy

Agenda Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul. 700-Lecia 14  •  72-200 Nowogard •  tel kom. 509 307 702

Tel./ fax. 0048 91 3925498, email : komisarze@wp.pl         

Sprawozdanie z działalności 
za rok 2013

„ChCP Agenda Zboru Ko-
ścioła Ewangelicznych Chrze-
ścijan w Nowogardzie w roku 
2013 udzieliło pomocy w na-
stępujących obszarach 

1. Dystrybucja Żywności w 
ramach programu PEAD2013  
we współpracy z Bankiem 
Żywności w Nowych Bielicach 
na podstawie umowy pozwo-
liła na wsparcie ponad 1300  
osób z 288 rodzin zamieszka-
łych na terenie Gminy Nowo-
gard, a będących podopieczny-
mi OPS w Nowogardzie. Każ-
dy członek rodziny otrzymał 
między 40 a 60 kg żywności. 

W sumie beneficjenci otrzy-
mali 61.782,56 kg żywności o 
łącznej wartości 207 662,00 zł. 
Wartość pracy wolontariuszy 
przy dystrybucji to w sumie  
16 000,00 złotych. 

2. Półkolonie „Kids Klub" 
dla ponad 100 dzieci odbyły 
się pod namiotem konferen-
cyjnym na Plaży Miejskiej w 
dniach od 20 do 24 sierpnia 
2012

Dzieci pod opieką wykwali-
fikowanej kadry odpoczywały, 
brały udział w zajęciach spor-
towych, artystycznych, pla-
stycznych,  profilaktyki uzależ-

nień, śpiewu. W ramach zajęć 
wszystkie dzieci otrzymywa-
ły napoje, słodycze oraz posi-
łek główny w postaci obiadu 
o łącznej wartości 4125,00 zł  
Wartość pracy wolontariuszy 
to w sumie 3000,00 złotych.

3. Wydawanie odzieży, bu-
tów, bielizny pościelowej, ręcz-
ników, kołder i koców. W su-
mie od naszych przyjaciół z 
Niemiec i Holandii oraz od 
mieszkańców Nowogardu po-
zyskaliśmy 10 000 kg odzieży 
o wartości 80 000, 00 zł, któ-
rą rozdysponowaliśmy wśród 
podopiecznych OPS w Nowo-

gardzie oraz innych potrzebu-
jących. Wartość pracy wolon-
tariuszy przy sortowaniu, wy-
dawaniu oraz organizacji to w 
sumie 6000,00 zł.

Nasza działalność dofinan-
sowana została na podstawie 
umowy WRLiF 18/2013 przez 
Gminę Nowogard w sumie 
9000,00 zł w ramach zadania 
:” PROWADZENIE OPIEKI 
SPOŁECZNEJ NA TERENIE 
GMINY NOWOGARD- PO-
MOC RODZINOM, OSO-
BOM W TRUDNEJ SYTU-
ACJI ŻYCIOWEJ  ”  Dotacja 
została przeznaczona na kosz-
ty transportu 7380,00 oraz po-
siłki dla dzieci w trakcie pół-
kolonii 1620,00 zł) .

Łączna wartość pomocy 
udzielonej mieszkańcom 
Miasta i Gminy Nowogard 
będącym podopiecznymi 
ChCP i OPS w roku 2013 to 
316  787,00 złotych (słownie 
trzysta szesnaście tysięcy sie-
demset osiemdziesiąt siedem 
złotych) 

Pragnę podziękować wszyst-
kim wolontariuszom za ich 
ciężką i rzetelną pracę, człon-
kom KECh Zbór w Nowo-
gardzie za wsparcie finan-

sowe, Redakcji „Dziennika 
Nowogardzkiego” za sprawny 
kontakt z podopiecznymi oraz 
bezpłatne zamieszczanie ogło-
szeń, Kierownictwu Zarzą-
du Budynków Komunalnych 
za wielokrotną pomoc lokalo-
wą i techniczną, Kierownictwu 
PRD POL-DRÓG SA w No-
wogardzie za użyczenie ma-
gazynu, Kierownictwu i pra-
cownikom OPS za współpra-
cę, Paniom z Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej Koło 
w Nowogardzie za współpra-
cę, Burmistrzowi Miasta No-
wogard za wsparcie oraz przy-
chylność, Nowogardzkiemu 
Forum Organizacji Pozarzą-
dowych za obsługę meryto-
ryczną. Przede wszystkim pra-
gnę jednak podziękować Panu 
Bogu za chęci, nieustającą mo-
tywacje i możliwości pracy dla 
dobra mieszkańców Miasta i 
okolic.

„Czystą i nieskalaną po-
bożnością przed Bogiem i 
Ojcem jest to: nieść pomoc 
sierotom i wdowom w ich 
niedoli…” [list św. Jakuba 
1,27]

Dyrektor Agendy 
Pastor Cezary Komisarz

„Mistrz matematyki klas 5”

Sukces matematyków z SP nr 3
Dnia 10 stycznia 2014 roku odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny dla 
uczniów klas 5: „Mistrz Matematyki klas 5”.

Jedenastu uczniów z klas 5a i 
5b zmagało się z testem zawie-
rającym zadania i łamigłów-
ki matematyczne. W ostatecz-
nej klasyfikacji zwyciężyło tro-
je uczniów. Pierwsze miejsce i 
tytuł Mistrza Matematyki klas 
5, otrzymał Dominik Dęga, I 
wicemistrzem został Michał 
Puszcz, a II wicemistrzem – 

Malwina Oślizło. Zwycięska 
trójka wzięła udział w dniu 15 
stycznia 2014 r. w zawodach 
gminnych, które odbyły się w 
Szkole Podstawowej nr 1 w No-
wogardzie. Uczniowie walczy-
li o miejsca indywidualne i ty-
tuł Matematycznego Asa oraz 
o miejsce grupowe dla naszej 
szkoły. I nie zawiedli – Michał 

Puszcz i Dominik Dęga zajęli 
1 miejsce i otrzymali zaszczyt-
ne tytuły „Matematycznego 
Asa klasy 5”, a Malwina Oślizło 
zajęła 3 miejsce. Wszyscy za-
pracowali na pierwsze miejsce 
drużynowo dla szkoły. Gratulu-
jemy zdolnym uczniom SP nr 3 
i życzymy kolejnych sukcesów!

Oprac. KR 

W środę  RXXI zdecyduje 

Czy podniosą diety  
i wypłatę dla Bielidy?
W najbliższą środę w Słajsinie odbędzie się Zgromadzenie Celo-
wego Związku Gmin RXXI.  Wśród kilku projektów uchwał  w 
porządku obrad jest także ten dotyczący podwyżki wynagrodze-
nia, jakie za pełnienie funkcji  Przewodniczącego Zarządu RXXI 
otrzymuje co miesiąc Antoni Bielida. Ponadto, Zgromadzenie 
zdecyduje czy przyzna sobie diety za udział w posiedzeniach. 

Zgodnie ze statutem Związ-
ku, w skład Zgromadzenia wcho-
dzi po dwóch przedstawicieli 
gmin uczestniczących w Związ-
ku, w tym wójt (burmistrz, prezy-
dent) tych gmin oraz wyznaczo-
ny przez Radę Gminy (Miasta) 
przedstawiciel. W przypadku No-
wogardu są to burmistrz Robert 
Czapla i Antoni Bielida – pełnią-
cy zarówno funkcję Przewodni-
czącego Zarządu RXXI oraz Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. 

Najbliższą sesję Zgromadze-
nia CZG R-XXI zaplanowano 
na najbliższą środę. Posiedzenie 
odbędzie się w siedzibie Związ-
ku tj. Słajsinie, gdzie znajduje 
się serce całej instalacji śmiecio-
wej- Regionalny Zakład Gospo-
darowania Odpadami. 

Wśród kilku projektów 
uchwał, które zostaną poddane 

pod głosowanie, dwie dotyczą 
kwestii wynagradzania człon-
ków RXXI za ich pracę. Jak uda-
ło nam się ustalić, od tego roku 
wprowadzone zostaną diety 
dla delegatów oraz zarządu za 
udział w posiedzeniach. Do tej 
pory nie były one wypłacane. 
Ponadto Zgromadzenie zdecy-
duje czy podnieść wynagrodze-
nie, jakie za funkcje Przewod-
niczącego Związku RXXI po-
biera Antonii Bielida. Dotych-
czas Bielida otrzymywał z tego 
tytułu 8 tys. 600 zł brutto. O ile 
wzrośnie ta gaża i jakiej wyso-
kości diety przyznają sobie pa-
nowie i panie delegaci na Zgro-
madzeniu RXXI? O tym napi-
szemy w relacji z posiedzenia, 
które zamieścimy w kolejnym, 
piątkowym wydaniu DN. 

Marcin Simiński 
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Rozmowa z nowym administratorem parafii pw. św. Anny w Długołęce, ks. Krzysztofem Bartoszewskim

Nauczyłem jeździć na nartach 700 osób 
Pochodzi z Kłębów koło Golczewa. W tym roku skończy 43 lata. Z wykształcenia jest leśnikiem. Uwielbia jeździć na nartach. Interesuje 
się matematyką. Z kapłaństwem związany jest od 17 lat. Z dniem 6 stycznia został powołany do funkcji administratora parafii pw. św. 
Anny w Długołęce. Zastąpi na tym miejscu dotychczasowego proboszcza, Wilhelma hajduka. Mowa o księdzu Krzysztofie Bartoszew-
skim, nowym kapłanie w naszym dekanacie, który w miniony piątek udzielił redakcji DN krótkiego wywiadu. 

Skąd Ksiądz do nas przyby-
wa? 

Pyta mnie pan o pochodze-
nie, czy miejsce sprawowania 
dotychczasowej posługi?

Rozmowy o pochodzeniu 
nie unikniemy, ale proszę 
najpierw opowiedzieć, gdzie 
dotychczas Ksiądz pracował. 

Przybywam z Archidiece-
zjalnego Domu Rekolekcyjny 
św. Józefa w Szczecinie- Golę-
cinie. 

Czym się Ksiądz zajmował 
pracując w tej instytucji ko-
ścielnej? 

W naszym Domu mamy 
dwa pola działalności. Pierw-
sze to przyjmowanie ludzi, 
którzy przyjeżdżają na reko-
lekcje. Drugie związane jest z 
bliskim sąsiedztwem szpita-
la onkologicznego. Oferujemy 
noclegi i modlitwę tym, któ-
rzy przyjeżdżają na naświetla-
nia, czyli ciężko chorym. Pra-
cowałem tam 17 lat, czyli od 
początku swojej drogi kapłań-
skiej. 

W takim razie praca na pa-
rafii to dla Księdza zupeł-
nie coś nowego. Może Ksiądz 
zdradzić swoje pierwsze wra-
żenia? 

 Przyjechałem w najlepszym 
okresie, jaki mógł mi się przy-
darzyć. Jesteśmy w trakcie 
składania wizyt duszpaster-

skich w domach naszych para-
fian. Mogę więc na samym po-
czątku wszystkich poznać. Je-
stem bardzo miło zaskoczony 
samymi mieszkańcami. Każdy 
dobrze wypowiada się o swo-
im sąsiedzie. Wszyscy są ta-
kiego zdania, że tutaj łatwo się 
porozumieć, wspólnie coś zro-
bić. Nie spotkałem się chyba 
nigdy z taką sytuacją. Jest to 
zaskakujące, ale jednocześnie 
bardzo budujące. 

Muszę zapytać o poprzed-
nika, czyli ks. W. hajduka. 
Z pewnością Ksiądz wie, że 
miejscowi parafianie z wiel-
kim żalem przyjęli wieść o 
jego przeniesieniu. Zbiera-
li nawet podpisy pod pety-
cją do Biskupa, by ten zmie-
nił swoją decyzję. Czy ludzie 
nie żalą się Księdzu, nie mają 
pretensji? Czy wspominają 
coś na ten temat? 

Zdziwiłbym się gdyby pa-
rafianie mieli do mnie żal. Je-
stem zupełnie nie winny tej 
sytuacji. Proszę pamiętać, że 
przyszedłem tutaj z polecenia. 
Osobiście nic nie robiłem, by 
akurat tutaj trafić. Nikogo nie 
próbowałem wygryzać, zastą-
pić. Nie wyczułem, żeby ludzie 
mieli do mnie żal o zaistniałą 
sytuację. Spotkałem się nato-
miast z ciepłymi słowami na 
temat poprzedniego probosz-

cza. Część osób jest naturalnie 
smutna z tego powodu. Uwa-
żam, że to zrozumiałe i bardzo 
piękne. 

Czy były proboszcz  przeka-
zał Księdzu jakieś wskazów-
ki, porady przed swoim odej-
ściem? 

Zawsze jest tak, że przeka-
zuje się nowemu proboszczo-
wi tzw. organizacyjne informa-
cje na przykład dotyczące tego, 
gdzie i po kogo zadzwonić w 
razie jakiejś awarii. O reszcie 
spraw  muszę się przekonać na 
własnej skórze. 

A czy Ksiądz miał jakieś 
obawy przed przyjazdem do 
Długołęki. W końcu z dużego 
Szczecina, przyjechał Ksiądz 
na niewielką, wiejską para-
fię...

Przyznam szczerze, że naj-
więcej obaw mam w związku 
ze sprawami organizacyjnymi. 
W końcu mam na terenie swo-
jej parafii około tysiąca wier-
nych i aż cztery kościoły. To 
zupełnie inna sytuacja, niż w 
dużych miastach, gdzie na je-
den kościół przypada kilka-
naście tysięcy wiernych. My-
ślę jednak, że to tylko kwestia 
proporcji. Wierzę, że wspól,nie 

z mieszkańcami osiągniemy 
wiele. 

Każdy z proboszczów ma 
swoją koncepcję prowadzenia 
parafii, różne pomysły na to, 
jak prowadzić swoją posługę. 
To szczególnie ważne w ma-
łych społecznościach, dla któ-
rych często ksiądz jest osobą 
o dużym autorytecie. Zapy-
tam więc, czy Ksiądz też ma 
swoją wizję na współpracę z 
parafianami?  

Oczywiście, że mam pew-
ną wizję, pomysły. Nie miałem 
jednak zbyt dużo czasu, by się 
nad tym zastanowić i zebrać to 
w całość. Praktycznie w nocy 
otrzymałem telefon, że dosta-
ję skierowanie na parafię. My-
ślę jednak, że będziemy robi-
li wspólnie wiele rzeczy. Będę 
chciał z pewnością zachęcić 
mężczyzn do udziału w spe-
cjalnych rekolekcjach prowa-
dzonych przez policjanta, wła-
śnie przeznaczonych tylko dla 
mężczyzn. Chętnie też podzie-
lę się swoimi pasjami z miesz-
kańcami z tego terenu. 

A czym się ksiądz interesu-
je? 

Jedną z moich pasji jest film. 
Kolejną to jazda konna. Teraz 

mieszkam na wsi, to być może 
spełni się moje marzenie, by 
mieć własnego konia (śmiech). 
Ostatnio zafascynowała mnie 
również matematyka. Skoń-
czyłem nawet w tym kierun-
ku dodatkowe studia. Lubię też 
jeździć rowerem. Mój dzien-
ny rekord to 200 km. Najwięk-
szą moją pasją są jednak narty. 
Jeżdżę na nich zawzięcie i sys-
tematycznie. Lubię też zarażać 
tym sportem innych. Kiedyś 
policzyłem, że nauczyłem jeź-
dzić na nartach 700 osób. Byli 
to głównie uczniowie jednego 
ze szczecińskich gimnazjów, w 
którym uczyłem religii. 

To umiejętność kojarzona 
z ludźmi z Południa Polski. 
Ksiądz pochodzi z gór?

Absolutnie nie. Pochodzę z 
Golczewa, a konkretnie  z Kłę-
bów. Znam więc bardzo do-
brze te okolice. Mam tutaj rów-
nież wśród księży wielu znajo-
mych. 

Zawsze mnie ciekawi jak 
wygląda ten moment, gdy 
człowieka woła Bóg i mówi, 
że właśnie Jemu  ma poświę-
cić całe swoje życie? 

Wszystko zaczęło się  w kla-
sie maturalnej Technikum Le-
śnego w Starościnie. Wtedy 
spotkałem ludzi z Wyższego 
Seminarium Duchownego w 
Gościkowie-Paradyż z Diece-
zji Zielonogórsko - Gorzow-
skiej. Wspólnie jeździliśmy na 
ewangelizację na festiwal do 
Jarocina. W moim przypad-
ku więc ta myśl dojrzewała pe-
wien czas. Pojawił się pomysł. 
Później miałem sześć lat w se-
minarium, by przekonać się 
czy to słuszna droga. I tak od 
17 lat jestem kapłanem. 

Czego możemy księdzu ży-
czyć w nowym etapie służenia 
Bogu? 

Myślę, że wytrwałości i kon-
sekwencji w działaniu. 

Tego też życzymy. Bóg za-
płać za rozmowę. 

Rozmawiał Marcin Simiński 

Informacje dodatkowe: 
Parafia w Długołęce po-

wstała w 1954 roku. Należą 
do niej trzy kościoły filial-
ne  tj. Wyszomierz (gm. No-
wogard), Redło (gm. Osina) i 
Godowo (gm. Maszewo). Jeden z kościołów filialnych, w Godowie
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Artystyczne konkursy w Szkole Podstawowej nr 1

Laureaci gminnego konkursu plastycznego - VI edycja ,,W ŚWIECIE LEGEND 
POMORZA  ZAChODNIEGO”

W kategorii wiekowej I-III 
I miejsce -Jakub Gorczyca, kl II ,SP 3
II miejsce- Igor Bienias, kl II, SP Strzelewo,
III miejsce – Martyna Marchewka, kl II, SP 1,
Jan Olczyk, kl II, SP 1,
Wyróżnienia:
Gabryś Bartos, kl II, Sp 1
Nikola Szcześniak, kl II, SP 3
Kacper Czajkowski, kl II, Sp Błotno

Maja Stawicka, kl III, Sp 4
Aleks Bawelski, kl I , Sp 1
Zuzanna Banasiak, kl II, Sp Strzelewo
W kategorii wiekowej IV-VI
Wyróżnienia:
Kamil Zmitrowicz, kl IV, Sp Strzelewo
Zuzanna Gurgul, kl V, Sp 1
Michał Machocki, kl V, Sp 3

Legendy i Młode Pióra
W Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie,  już po raz szósty został zorganizowany gminny konkurs plastyczny ,,W Świecie Legend 
Pomorza Zachodniego”. 

Konkurs ma na celu głównie 
popularyzować legendy i histo-
rię Pomorza Zachodniego. Na 
konkurs wpłynęły prace z po-
szczególnych szkół podstawo-
wych: SP1, SP2,  SP3, SP4, SP 
Strzelewo, SP  Błotno. Komi-
sja analizując prace plastyczne 
oceniała samodzielność wyko-
nania, pomysłowość, estety-
kę pracy, umiejętne posługi-
wanie się wybranymi techni-
kami plastycznymi, zgodność 
z tematem wybranej legendy. 
Równocześnie nowogardzka 
„Jedynka” zorganizowała kon-
kurs literacki dla młodych po-
etów naszej gminy. Uczniowie 
nadsyłali swoje wiersze z wielu 
szkół -  łącznie ponad 50 prac.

Uroczyste wręczenie dyplo-
mów i nagród w obu konkur-
sach nastąpiło 14 stycznia br.

Laureaci, rodzice i opieku-
nowie mieli okazję również 
obejrzeć niezwykle przejmują-
cą ,,Legendę o Błaźnie Mikoła-
ju”, którą przygotowała grupa 
teatralna z SP1 „Cichosza”, pod 
kierunkiem polonistki Mar-
tyny Rogali -Bator. Organiza-
torzy za pośrednictwem DN, 
pragną podziękować wszyst-
kim uczestnikom konkursu, a 
laureatom serdecznie pogra-
tulować. Poniżej prezentujemy 
wyniki poszczególnych kon-
kursów.

Organizator konkursu: 
Katarzyna Gnacińska-Olczyk

Oprac: KR

Laureaci gminnego konkursu literackiego ,,MŁODE PIóRA”
I miejsce - Maja Kowalska kl. VI, SP 4 - opie-

kun: Renata Lisowska 
II miejsce - Justyna Wierzbicka  kl. VI, SP 

Wierzbięcin – opiekun: Jolanta Ćmil
III miejsce – Mateusz Lewandowski kl. IV, SP 

Strzelewo – opiekun: Małgorzata Kurzawa
III miejsce - Marcel Jankowiak kl. V, SP1 – 

opiekun Martyna Rogala-Bator

Wyróżnienia:
Patrycja Zięciak  SP 4,
Kacper Kopiecki  SP Strzelewo,
Jakub Bobiński SP 1,
Aleksandra Chmielecka SP 1
Organizatorzy konkursu:
Edyta Kamińska
Martyna Rogala-Bator

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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Długołęka, kościół 
parafialny pw. św. 
Anny.  pośw. 1954 r. 
odpust 26 VII.

Wzniesiony na 
przełomie XV i XVI 
w. z kamienia na-
rzutowego i cegły. 
Na przełomie XVIII 
i XIX w. częścio-
wo przebudowany, 
z tego czasu wieża 
w konstrukcji szkie-
letowej drewnia-
nej, odeskowana. Po 
II wojnie światowej 
nieużytkowany. Od 
1954 r. przejęty do 
kultu.

źródło: Schematyzm Ar-
chidiecezji   Szczecińsko-Ka-
mieńskiej,  Szczecin 2007.

Kościoły gminy Nowogard - Długołęka

Mamy zaproszenia dla Czytelników

„Ballady i Romanse Rosyjskie” w Caffe Piwnica 
Już w najbliższym piątek, tj. 24 stycznia, w Restauracji Caffe Piwnica, odbędzie się koncert  Julii Vikman Band (JVB).  Występ zatytu-
łowany „Ballady i Romanse Rosyjskie”, rozpocznie się o godz. 20:30. Mamy dla naszych czytelników, dwa podwójne, bezpłatne zapro-
szenia na koncert. 

Jak sama nazwa wskazu-
je, liderką grupy JVB jest Ju-
lia Vikman. Artystka pocho-
dzi z północnej Rosji, a jej ro-
dzice byli aktywnie zaanga-
żowani w działania teatralne 
oraz muzyczne, przez co swe 
zainteresowania artystka wy-
niosła z domu rodzinnego. 
Pobierała nauki w Akademii 
Muzycznej w klasie fortepia-
nu oraz sama uczyła muzyki.  
Własną, solową karierę roz-
poczęła około 10 lat temu, po 
przeprowadzce do Polski, a 
konkretnie do Gdańska. Tutaj 
też założyła swój zespół JVB. 
Od tamtej pory artystka wraz 
ze swoim zespołem wydała 
trzy płyty. Ostatnią, Julia wy-
dała w zeszłym roku, pod ty-
tułem “Ballady i romanse ro-
syjskie”, która już staje się kul-
tową, wśród znawców twór-
czości wielkiego poety Buła-

ta Okudżawy i legendarnej 
Anny German.

Z pewnością materiał z tej 
płyty, jak i poprzednich albu-
mów, usłyszymy podczas wy-
stępu w Caffe Piwnica w No-
wogardzie. Artystka zapowia-
da, że oprócz utworów Oku-
dżawy i German zaprezentuje 
swoje aranżacje piosenek ta-
kich artystów jak: Żanna Bi-
czewskia, Ałła Pugaczowowa,  
jak również Czesław Niemen. 

W imieniu organizatorów 
zapraszamy na koncert „Bal-
lady i Romanse Rosyjskie” w 
wykonaniu Julii Vikman. 

A dla tych, którzy jako 
pierwsi dodzwonią się w dniu 
dzisiejszym na dyżurny te-
lefon redakcji DN (513 088 
309), mamy dwa podwójne 
zaproszenia na koncert. 

MS
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Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego

Wspaniała walka i sporo emocji!
W piątek (17 stycznia), o godzinie 9:15, w Szkole Podstawowej nr 2, rozpoczął się Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego w skoku 
wzwyż. Celem imprezy było upamiętnienie nauczyciela poprzez rywalizację sportową, trzeba przyznać, że zawody stały na bardzo du-
żym poziomie i wierzymy, że na stałe wpiszą się w „sportowy kalendarz” w Nowogardzie.

Na początek zawodów, 
wszystkich przybyłych gości, 
jak i kibiców, oraz zawodni-
ków startujących w Memoria-
le, przywitała dyrektor szko-
ły Lidia Wiznerowicz - Gliw-
na. Nie zabrakło honorowych 
gości, żony G. Górczewskie-
go, pani Róży Górczewskiej 
wraz z córką. Nim rozpoczę-
ły się zawody, które poprowa-
dził nauczyciel wychowania 
fizycznego w SP 2 – Jarosław 
Jesionka, wszyscy uczcili pa-
mięć Grzegorza Górczewskie-
go minutą ciszy. Trzeba przy-
znać, że pomysł na organiza-
cję skoku wzwyż jest bardzo 
oryginalny. Powodem jest zbyt 
mała sala Szkoły Podstawo-
wej nr 2, do przeprowadzenia 
innych zawodów oraz co naj-
ważniejsze, konkurencję sko-
ku wzwyż, jako jedyny w na-
szej gminie od lat na poziomie 
międzyszkolnym, organizował 
właśnie Grzegorz Górczew-
ski. W taki sposób szkoła, któ-
rej był również absolwentem, 
oddała hołd swojemu zmarłe-

mu nauczycielowi. Potwierdza 
tę informację Jarosław Jesion-
ka, niegdyś uczeń Grzegorza 
Górczewskiego, dziś nauczy-
ciel wychowania fizycznego w 
SP nr 2. - Dlaczego akurat taki 
Memoriał? Powodów jest wie-
le. Wiadomo, że Grzesiu kochał 
piłkę nożną, to był jego ulubio-
ny sport. Wymiary naszej sali 
niestety wykluczają każdą kon-
kurencję drużynową. A zatem, 
po pierwsze, wymiary sali, po 
drugie – Grzesiu kilkanaście lat 
pracował w naszej szkole, więc 
chcieliśmy, aby ta uroczystość 
odbyła się tutaj, u nas. Mogli-
byśmy przecież wynająć salę w 
innej szkole i tam zorganizować 
ten memoriał np. w piłkę noż-
ną, ale chcieliśmy, żeby to od-
było się w tej szkole, w której 
Grzesiek pracował tyle lat. Poza 
tym, jest jeszcze jeden powód 
dla którego wybraliśmy skok 
wzwyż. Jak zacząłem praco-
wać, to wiedziałem, że konkur-
sy w skoku wzwyż się już wtedy 
odbywały. Grzesiek je organizo-
wał, później robiliśmy to wspól-

nie. Najpierw były konkursy 
szkolne, potem międzyszkolne. 
Udało nam się pozyskać od Mi-
nisterstwa Sportu ten sprzęt, z 
którego dzisiaj dzieci korzysta-
ją. Pomyśleliśmy zatem, że je-
śli nie piłka nożna, to może być 
skok wzwyż, ponieważ można 
go w naszej szkole zorganizo-
wać bez większych problemów. 
W naszej gminie, Grzesiek był 
inicjatorem tego wszystkiego. 
Chyba jako jedyny tę konku-
rencję prowadził. To są takie 
podstawowe powody, dla któ-
rych mogliśmy dziś być uczest-
nikami tego Memoriału. - pod-
sumowuje J. Jesionka.  Do ry-
walizacji przystąpili ucznio-
wie 5 szkół: SP nr 1 w Nowo-
gardzie, SP nr 3 w Nowogar-
dzie, SP w Wierzbięcinie, SP w 
Strzelewie oraz oczywiście go-
spodarze SP nr 2 w Nowogar-
dzie. Uczniowie szkół podsta-
wowych zabawę rozpoczyna-

li od małych wysokości, toteż 
każdy przebrnął przez pierw-
szą rundę, z czasem jednak 
poprzeczka wędrowała wyżej, 
a coraz większa grupa zawod-
ników kończyła swoją rywali-
zację. Po kilku godzinach zma-
gań, wyłoniły się trójki naj-

lepszych zawodników, zarów-
no w kategorii dziewcząt, jak 
i chłopców. Dziewczynki z SP 
nr 2 zaprezentowały się zdecy-
dowanie lepiej od swoich ko-
legów ze szkoły, pierwsze dwa 
miejsce przypadły właśnie za-
wodniczkom gospodarzy. 
Zwyciężyła Anna Głębocka, 
pokonując poprzeczkę na wy-
sokości 125 cm! Za nią z wy-
nikiem równie imponującym 
(122 cm), uplasowała się Aga-
ta Salamon, natomiast podium 
uzupełniła reprezentantka SP 
nr 3 Natalia Szmyt (120 cm). 
Do fantastycznej rywalizacji 
doszło w kategorii chłopców. 
Adam Synowiec, Michał Grzy-
wacz i Michał Woźniak stoczy-
li ze sobą zaciętą walkę. Ten 
ostatni wybijał się z lewej nogi, 
toteż startował z krótkiego roz-
biegu (sprzęt był ustawiony z 
lewej strony sali). To jednak 
nie sprawiło mu problemu w 
pokonywaniu pierwszych wy-
sokości. Przy decydującej roz-
grywce jego opiekun z SP nr 3 
Jacek Cieślak zadecydował, że 
Michał poczeka aż skoki odda-
dzą jego rywale, którzy nabie-
gają z prawej strony, aby móc 
przenieść sprzęt i tym samym 
wydłużyć mu rozbieg. Zatem 
jego kolega z „trójki” Adam 
Synowiec osiągnął świetny wy-
nik 132 cm, natomiast Michał 
Grzywacz z SP nr 1 przeskoczył 
poprzeczkę ulokowaną na 130 
cm. Obaj zawodnicy podjęli się 

próby na 135 cm, jednak nie 
udało im się osiągnąć tej wyso-
kości. Zatem pozostał już tylko 
Michał Woźniak, dla którego 
przygotowano rozbieg z lewej 
strony. Michał najpierw poko-
nał osiągnięcia swoich rywali, 
następnie przystąpił do walki 
o 135 cm, ten wynik pozwo-
liłby mu zająć pierwsze miej-
sce w Memoriale. Podopieczny 
Jacka Cieślaka zdołał przesko-
czyć tak wysoko umieszczoną 
poprzeczkę, po czym po chwi-
li odpoczynku, zaatakował re-
kord Szkoły Podstawowej nr 2 
(wynoszący 137 cm) próbując 
przeskoczyć 138 cm. Do poko-
nania takiej wysokości zabra-
kło już sił i Michał Woźniak 
zakończył z imponującym wy-
nikiem 135 cm. Opiekun SP nr 
3 miał tego dnia jeszcze wię-
cej powodów do zadowolenia, 
gdyż jego podopieczni w kate-
gorii chłopców, zdobyli druży-
nowe mistrzostwo. W katego-
rii dziewcząt, najlepszą druży-
ną okazały się reprezentantki 
SP nr 2.  Na koniec należy do-
dać, że Szkoła Podstawowa nr 
2, tak wspaniale zorganizowa-
nym Memoriałem, zapocząt-
kowała coś nowego w naszym 
mieście. Mamy nadzieję, że to 
dopiero początek, a z czasem, 
skakać wzwyż do nowogardz-
kiej szkoły przyjeżdżać będą 
młodzi sportowcy z całego re-
gionu. 

KR

Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego,  
   wyniki skoku wzwyż:

Klasyfikacja Indywidualna
Dziewczynki:
1. Anna Głębocka (SP nr 2) 125 cm
2. Agata Salamon (SP nr 2) 122 cm
3. Natalia Szmyt (SP nr 3) 120 cm

Chłopcy:
1. Michał Woźniak (SP nr 3) 135 cm
2. Adam Synowiec (SP nr 3) 132 cm
3. Michał Grzywacz (SP nr 1) 130 cm

Klasyfikacja drużynowa
Dziewczynki:
1. SP nr 2  
2. SP nr 3
3. SP nr 1
4. SP w Strzelewie
5. SP w Wierzbięcinie

Chłopcy:
1. SP nr 3
2. SP nr 1
3. SP w Strzelewie
4. SP w Wierzbięcinie
5. SP nr 2 

Podczas Memoriału im. Grzegorza Górczewskiego, uczniowie szkół podstawo-
wych,  osiągali imponujące wyniki

Na pierwszym planie (z pucharem), Mi-
chał Woźniak z SP nr 3, który zwyciężył 
w kategorii chłopców
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Sprostowanie
W artykule z dnia 17 stycznia 2014 roku, pt. „Przyznali stypendia 

sportowe. Marka Jakutowicza nie docenili”, podaliśmy błędnie skład 
Komisji oceniającej wnioski na rok 2014. Komisja nie oceniała wnio-
sków w tym samym składzie co na rok 2013 (Marlena Marchewka, 
Urszula Berezowska, Liliana Szychowska i Mieczysław Cedro), tylko 
zgodnie z zarządzeniem burmistrza Nr 275/2013 z dnia 17 września 
2013 r., w składzie: Jarosław Soborski, Bogdan Sobolewski, Szymon Pi-
lipczuk, Mieczysław Cedro. Za błąd przepraszamy.

Mistrzostwa Powiatu – Piłka Siatkowa Dziewcząt

Sukces „Trójki” i „Czwórki” 
16 stycznia 2014 r. na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Goleniowie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

W turnieju wzięło udział 
pięć drużyn powiatu goleniow-
skiego, które w eliminacjach 
swoich gmin były najlepsze. 
Były to: SP nr 2 Goleniów, SP 
nr 4 Goleniów, SP Osina, SP nr 
3 Nowogard i SP nr 4 Nowo-

gard. Drużyny grały systemem 
każdy z każdym do dwóch wy-
granych setów. Drużyny z No-
wogardu spisały się świetnie 
zajmując I miejsce –SP nr 3 i 
III miejsce –SP nr 4 w turnieju. 

Serdecznie gratulujemy za-

wodniczkom z Nowogardu, a  
zwycięskiej drużynie z  SP  nr 
3  życzymy powodzenia w roz-
grywkach regionalnych. A oto 
skład zwycięskiej drużyny nr 
3: Szmyt Natalia, Modrzejew-
ska Weronika, Olejnik Mag-
da, Górska Wiktoria, Kozieł 
Weronika, Gadzalińska Pau-

la, Kalińska Sandra, Dolot Ju-
lia, Grybowska Hanna, Perełka 
Weronika. Opiekunem zespo-
łu jest pan Piotr Kazuba. Skład 
drużyny z nr 4: Marciniak 
Marta, Kowalska Maja, Kowal-
ska Kaja, Piwowarczyk Julia, 

Tretiak Weronika, Tracz Wero-
nika, Zalewska Joannna, Paw-
luczuk Zuzanna, Wdowczyk 
Amela. Opiekunem zespołu 
jest pan Wiesław Buczyński.

Oprac: KR

Reprezentacja SP nr 4, która wywalczyła 3 miejsce w turniejuDrużyna SP nr 3, która zdobyła Mistrzostwo Powiatu

Poszczególne 

miejsca drużyn to :

I  miejsce SP nr 3 Nowogard

II miejsce SP nr 4 Goleniów

III miejsce SP nr 4 Nowogard

IV miejsce SP 2 Goleniów

V miejsce SP Osina

Pomorzanin na halowych turniejach 

3 zwycięstwa, remis i 5 porażek
Pomorzanin Nowogard zainaugurował swój okres przygotowawczy dwoma sil-
nie obsadzonymi turniejami halowymi. Najpierw w sobotę (18 stycznia), grając 
w Stargardzie Szczecińskim, następnego dnia rywalizując w Dobrej. W sumie 
nowogardzcy piłkarze rozegrali 9 spotkań, notując trzy zwycięstwa.

W sobotę Pomorzanin ry-
walizował na Turnieju Halo-
wej Piłki Nożnej w Stargar-
dzie Szczecińskim. Organiza-
torem był Franciszek Mikuc-
ki z KS Unia Stargard, wystą-
piło10 drużyn, które walczyły 

przez niespełna 8 godzin. Po-
morzanin zagrał w następują-
cym składzie: Jacek Malanow-
ski, Adrian Kram, Dawid Ku-
rek, Dawid Langner, Grzegorz 
Skrzecz, Tomasz Łysiak, Mar-
cin Skórniewski. Podopieczni 

Tomasza Surmy zremisowali 
z Pogonią Szczecin (CLJ) 0:0, 
ograli Kluczevię Stargard 4:0, 
po czym przegrali z gospoda-
rzami Unią Stargard 1:2 oraz 
z późniejszymi tryumfatora-
mi turnieju Spartą Węgorzyno 

Turniej Stargard Szczeciński:
Pomorzanin – Pogoń Szczecin  0:0 
Pomorzanin -  Kluczevia Stargard 4:0
Pomorzanin – Unia Stargard   1:2
Pomorzanin – Sparta Węgorzyno 0:4
Mecz o 7 miejsce:
Pomorzanin – Osadnik Myślibórz  3:1 

Turniej w Dobrej:
Pomorzanin – Ina Ińsko  4:1
Pomorzanin – Błękitni Stargard  1:4
Pomorzanin – Sarmata Dobra 2:3
Pomorzanin – Vineta Wolin  2:7

0:4. Pomorzaninowi pozostał 
mecz o 7 miejsce, w którym to 
nasi piłkarze ograli Osadnika 
Myślibórz 3:1. Na Memoria-
le im. Mieczysława Koły, czy-
li turnieju piłki halowej w Do-
brej, zawodnicy Pomorzani-
na wypadli nieco gorzej.  Ze-
spół który wystąpił w składzie: 
Krzysztof Haberski, Krzysztof 
Kieruzel, Michał Łukasiak, Łu-
kasz Olechnowicz, Michał So-
ska, Grzegorz Skrzecz, Domi-

nik Wawrzyniak, w czterech 
meczach zdołał wygrać tylko 
z Iną Ińsko 4:1. W kolejnych 
pojedynkach, nowogardzianie 
musieli uznać wyższość Błękit-
nych Stargard, Sarmaty Dobrej 
i Vinety Wolin. Przy artykule, 
prezentujemy komplet wyni-
ków z weekendowych turnie-
jów, w których Pomorzanin 
wystąpił.

KR 

Turniej rozgrywany w Stargardzie Szczecińskim, Pomorzanin zakończył z dwoma zwycięstwami, remisem i dwiema porażkami
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Firma symulacyjna w ZSP 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica funkcjonuje firma symu-
lacyjna – Artykuły Biurowe i Komputerowe ,,ABIK” sp. z  o.o. 

Firma symulacyjna, która 
powstała w ramach projektu 
„PWP Biuro ćwiczeń ” funk-
cjonuje 

w ZSP od października 2013 
roku do czerwca 2015 roku. 
Zajęcia prowadzone w ra-
mach firmy symulacyjnej mają 
umożliwić młodzieży podnie-
sienie poziomu zawodowych 
umiejętności praktycznych. 
Pokazać uczniom, w jaki spo-
sób należy przekładać wiado-
mości teoretyczne na umie-
jętności praktyczne, a także 
wzmocnić i utrwalić te zdo-
byte w szkole oraz wykształ-
cić nowe, które podniosą ich 
atrakcyjność w oczach poten-
cjalnych pracodawców. 

W ramach prowadzonych 
zajęć uczeń zaznajomi się z 
całokształtem funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa, a przede 
wszystkim z organizacją pra-
cy, obiegiem dokumentacji, 
typowymi zadaniami czy też 

powiązaniami i zależnościa-
mi między poszczególnymi 
pracownikami i działami fir-
my. Szkolenie ma  uzmysło-
wić młodemu człowiekowi, ja-
kie wymagania stawiają praco-
dawcy i jakie zadania wykonu-
je się na określonych stanowi-
skach. Oczekuje się, że zajęcia 
w przedsiębiorstwie symula-
cyjnym ukończy młodzież le-
piej przygotowana do wypeł-
nienia obowiązków zawodo-
wych, bardziej świadoma swo-
ich kompetencji oraz spraw-
niej poruszająca się w rzeczy-
wistości rynkowej. Młodzież 
podzielona na zespoły spoty-
ka się na zajęciach praktycz-
nych raz na trzy tygodnie. Za-
planowanych zostało dziesięć 
spotkań odbywających się w 
piątki i soboty. Grupy nie są 
jednorodne zawodowo, skła-
dają się z uczniów klasy dru-
giej technikum handlowego 
i drugiej technikum ekono-

micznego. Zajęcia prowadzo-
ne są przez trenerów zawodu, 
którzy rekrutują profesjonali-
stów pracujących w regional-
nych przedsiębiorstwach, np. 
kadrowych, księgowych, han-
dlowych. 

Dotychczasowe zajęcia obej-
mowały:

W październiku - młodzież 
zajmowała się założeniem i re-
jestracją firmy ,,ABIK” sp. z 
o.o. 

W listopadzie – uczestnicy 
projektu w dziale handlowym  
poznawali tajniki komunikacji 
interpersonalnej, analizowali 
oferty handlowe oraz wybierali 
kontrahentów. W dziale kadry 
i płace sporządzane były umo-
wy o pracę, akta osobowe oraz 
zgłoszenia do ZUS pracowni-
ków naszej firmy.

W grudniu – dział  sekreta-
riat – młodzież  zapoznała się 
z urządzeniami biurowymi, 
zasadami redagowania pism, 

Uczennica podczas wykonywania zadania praktycznego 

Członkowie firmy symulacyjnej podczas zajęć

korespondencji zewnętrznej i 
wewnętrznej oraz prowadze-
niem rozmowy bezpośredniej 
i telefonicznej. 

W styczniu – uczniowie pra-

cowali w dziale księgowości. 
Poznali strukturę bilansu, bu-
dowę i zasady funkcjonowania 
kont bilansowych. 

II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
10 stycznia w Szczecinie odbył się II etap (okręgowy) XXVII Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej,w którym wzięło udział pięcioro uczniów z naszej szkoły. 

Anna Nowicka, Anna Rzep-
ka, Aneta Grabowska, Beata 
Hałas i Tomasz Wojciechow-
ski wzięli udział w zawodach, 
które miały charakter pisem-
ny i składały się z trzech ele-
mentów: jednego pytania o 
charakterze ogólnym nawią-
zującego do hasła przewodnie-

go Olimpiady, zadania z anali-
zy finansowej, 30 pytań testo-
wych (każde z jedną prawidło-
wą odpowiedzią). Wyniki już 
wkrótce – uczniowie  z najlep-
szymi wynikamy zakwalifikują  
się do III etapu (centralnego), 
który odbędzie się 5 i 6 kwiet-
nia 2014 r. Trzymamy kciuki!!!

 Tomasz Wojciechowski, Aneta Grabow-
ska, Ania Rzepka, Beata Hałas i Ania 
Nowicka – uczestnicy etapu okręgowe-
go Olimpiady Ekonomicznej 

Matura próbna w ZSP 
13 i 14 stycznia minął tegorocznym maturzystom pod zna-
kiem próbnej matury z języka polskiego i matematyki. 
Uczniowie 6 kierunków kształcenia mogli sprawdzić swoje 
umiejętności na kilka miesięcy przed właściwym egzami-
nem dojrzałości. 

Matura próbna z matematyki 
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)

pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WYPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 

Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• Magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 

komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• Moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, 

mile widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 
lokalizacja Bienice k. Nowogardu  

CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

UWAGA  WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „TĘCZAK” w Nowo-

gardzie informuje członków Koła, że dnia 
09.02.2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się ze-
branie sprawozdawcze Koła za 2013r.                                                               

Zebranie odbędzie się w Regionalnym 
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Woj. Pol-
skiego 3.  

ZAPRASZAMY
Zarząd Koła PZW 

„TĘCZAK”

Zarząd Koła PZW 
„TĘCZAK” informuje 

Członków Koła, że dnia 26.01.2014r or-
ganizuje wyjazd autokarem do Trzebiatowa 
na zawody spinningowe pod nazwą „TROĆ  
REGI”. 

Wyjazd o godz. 8:00 z ul. 5 Marca.                                                                                                              
Startowe wynosi 15 zł. Zapisy w sklepie 

wędkarskim „Tęczak” do dnia 24.01.2014r.
Zarząd Koła PZW „Tęczak”

Konkurs 
polonistyczny w ZSP 

Czy wiesz kto jest autorem 
„Potopu”, „Zbrodni i kary” 
albo „Króla Edypa”? Znasz od-
powiedź na pytanie: w jakiej 
epoce tworzył Ignacy Krasic-
ki? Potrafisz wskazać autora 
i tytuł powieści, z której po-
chodzą słowa: „Koniec i bom-
ba, a kto czytał ten trąba”? Z 
takiego typu zadaniami zmie-
rzyli się uczniowie ZSP, któ-
rzy wzięli udział w konkursie 
polonistycznym zorganizowa-
nym przez Panią Monikę Si-
pajło. Konkurs, którego celem 
było sprawdzenie ogólnej wie-

dzy z literatury przeprowadzo-
no 15 stycznia. Nad prawidło-
wym przebiegiem konkursu 
czuwały panie: Monika Sipajło 
i Katarzyna Kijana. Uczniowie 
mieli 45 minut na udzielenie 
odpowiedzi na pytania. Zwy-
ciężył Jan Maciejczak z klasy 
III THO, tuż za nim uplasowa-
ła się Patrycja Ciechmiszczuk 
z klasy I THE. Gratulujemy 
zwycięzcom i zachęcamy do 
udziału w innych konkursach 
z języka polskiego!

Monika Sipajło

IX edycja Olimpiady 
Przedsiębiorczości 
5 grudnia 2013 r. w ZSP odbyły się eliminacje szkolne 
Olimpiady Przedsiębiorczości, które wyłoniły najlep-
szych uczniów – do II etapu (okręgowego) zakwalifi-
kowali się uczniowie z klasy IV TE – Dawid Orłowski, 
Natalia Więzowska, Barbara Załuska, Aneta Grabow-
ska, Tomasz Wojciechowski, Agnieszka Tamborowska 
i Paweł Romańczuk. Zawody okręgowe odbędą się 6 
marca w Poznaniu. Trzymamy kciuki!!!

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
 DO KLIENTA

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Pani Monika Sipajło wraz z uczniami: Jankiem Maciejczakiem i Patrycją Ciechmisz-
czuk  

Wydruki koloroWe  
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

PRANIE  
-  DYWANóW, WYKŁADZIN, TAPICERKI  MEBLOWEJ , 

SAMOChODOWEJ, /SKóRZANEJ  MATERIAŁOWEJ/.
- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.

- SPRZĄTANIE:  BIUR, MIESZKAŃ, CZYSZCZENIE FUG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

NIERUCHOMOŚCI

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

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE NIE-
RUCHOMOŚCI Tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Raci-
bora. Tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Wynajmę lokal na działalność gospo-
darczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 
309.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu 
wraz z podwórkiem. Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki go-
spodarcze w Wojtaszycach na dział-
ce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 509 702 
817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Wynajmę pod działalność gospodar-
czą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 
N-du, ul. Warszawska. Po general-
nym remoncie, umeblowana, piwni-
ca. Cena 900 zł + 1000 zł kaucji. Tel. 
501832458.

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 
451 980

• Sprzedam lub wynajmę pomieszcze-
nia biurowe 40 m2 w Nowogardzie. 
608 451 826

• Do wynajęcia mieszkanie jednopoko-
jowe. 508 309 980

• Sprzedam mieszkanie trzypokojowe 
67 m2 tel. 600 325 984

• Garaż w bloku sprzedam ul. Kowalska 

1. Pow. 13,26 m2, szerokość bramy-
2.2m tel. 784 584 294

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  trzypokojo-
we  67 m2.Tel.501775025.

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  Warnko-
wo. Tel.609245816.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  trzypokojo-
we. Tel.661790332.

• SPRZEDAM  -  Dom  na wsi  z  budyn-
kami  gospodarczymi  75 ar. ziemi.
Tel.605571583.

• DO  WYNAJĘCIA -  mieszkanie   dwu-
pokojowe  60 m 2 ,  własne   C.O.  ul; 
Racibora. Tel.693128117.

• WYNAJMĘ – Dom   :  4  sypialnie , dwie  
łazienki  , kuchnia , garaż   i  ogród. 
Wszystko  urządzone. Tel.602474266.

• DO  -  wynajęcia  kawalerka.
Tel.508405306.

• DO  wynajęcia  3  pokojowe  mieszka-
nie w  ścisłym  centrum  Nowogardu  w  
dobrym  standardzie . Tel.502632628.

• Do wynajęcia kawalerka częścio-
wo umeblowana 36 m2 w Nowogar-
dzie ul. 15 Lutego tel. 91 39 25  482; 
660 971 668

• Szukam mieszkania do wynajęcia 2 
lub 3 pokojowe od zaraz. 609 089 547

• Sprzedam działki budowlane – Karsk. 
509 349 642

• Sprzedam lub zamienię na dom ok. 
Nowogardu mieszkanie trzypokojo-
we. 91 39 22 289; 605 461 354

• Sprzedam tanio działki budowlane 30 
i 11 ar 35 zł/m2. Tel. 880 132 032

• Kupię działkę pod garaż ul. Jana Paw-
ła II może być częściowo zabudowa-
na. 91 35 03 159

• Poszukuję do wynajęcia garaż na ul. 
Jana Pawła II lub Poniatowskiego. 91 
35 03 159

• DO  WYNAJĘCIA  -  komforto-
wa  kawalerka  , 970  +  prąd  i gaz.
Tel.517633434.

• Do  wynajęcia  mieszkanie 44 m 2 
,dwupokojowe  z  aneksem kuchen-
nym.Tel.784056335.

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod. 
1999 cena 1200 zł. Opłacony do 3 X 
’14 r. tel. 607 647 515

• SPRZEDAM  –  Alufelgi   z  oponami  
215/45  2 R 17 ET 16. Tel.694990863.

• SPRZEDAM – Koła zimowe  do   FORD  
FIESTA  i rozrusznik.Tel.505848340.

• SPRZEDAM   - VW    PASSAT   B – 5   
1997  r.  1,6  benzyna.Tel.784886802.

• Kupię sprężynę przednią do Mercede-
sa C 123. Tel. 605 576 908

• SPRZEDAM – OPEL  VECTRA  2,0 L 
benzyna , 1995 rok. Przebieg  230 tyś. 
Tel.669585826.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i siano 
cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• SPRZEDAM - około 40 kg. gryki 60 zł/1 

kwintal. Tel. 600653124. Korneluk - 
Glicko.

• KREDYT dla rolnika. Tel.601627044, 
697082509.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam agregat uprawowo-siew-
ny FIONA – 3m, ścieżki technologicz-
ne; rozsiewacz do nawozu AMAZONE 
– 1500 kg; sadzarkę do ziemniaków 
podkiełkowanych; brony- 7m; ko-
paczkę kwiatową z krojami; kombajn 
ziemniaczany ANNA. 501 446 190

• JAJKA  -  kacze do inkubatora.
Tel.7921817107.

• SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH JAJ KURZYCH 
EKOLOGICZNYCH, ul. BOH. WAR-
SZAWY 21 tel. 91 39 20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• BUD NAAR dachy remonty dachów 
ocieplenia budynków. 726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą bez BIK, wy-
sokie kwoty, małe raty. Tel. 601627044, 
697082509

• Usługi ogólnobudowlane. 507 522 345

• Firma budowlana przyjmie zlece-
nie na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 

607 137 081; 693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i facho-
wo. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
607 647 515

• Remonty mieszkań 798 147 191

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153

• Dachy, podbitki, docieplenia. 
693 180 974

• Docieplenia budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy, podłogi, adaptacja poddaszy. 
600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele, drobne naprawy hydraulicz-
ne, elektryczne i inne – dobre ceny. 
666 047 905

• REMONTY  -  mieszkań  i  domów  , gla-
zura, terakota. Tel. 600121043.

• Remonty- wykończenia. 887 756 554

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pracowni-
ków działu handlowego wiek max 
25-27 lat. Tel. 798 843 457 lub epro-
xy-el@wp.pl

• Zatrudnię spedytora MTD, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię pracowników na fermę. Za-
pewniam mieszkanie i dobre warunki 
płacowe. 91 39 10 315

• ZAOPIEKUJĘ - się dzieckiem , duże do-
świadczenie , dyspozycyjność  czaso-
wa.Tel.602690897.

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebr-
na, 4 elementy: wzmacniacz, tuner 
przestrojony, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Nie-
miec firmy Vaillant wysoka jakość do 
mieszkania, domu, sklepu, restauracji, 
zakładu fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł montaż 
300zł piece dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż 400 zł gwarancja ser-
wisowa + roczne przeglądy kontrolne, 
naprawy oraz elektryczne przepływo-
we podgrzewacz wody użytkowej 18-

21kw na prąd 380V cena od 200zł Tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę In-
desit srebrną, cena 750 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe atrakcyjna cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebrny z 
plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S Fine 
Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 522 340

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CEGŁĘ 
ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO NEGOCJA-
CJI. TEL. 603768811 LUB 607705017

• Sprzedam pianino. Stan dobry. 91 39 
20 676

• Sprzedam materac odleżynowy w 
bardzo dobrym stanie. 503 332 355

• SKUP  PIŁ  -   niesprawnych , zatartych   
STIHL  , HUSGUARNA.Cena 100 zł. Tel. 
721668245.  Dojazd  do  Klienta.

• SPRZEDAM  -  Nową   sofę  , 30 %  ta-
niej.Tel.669823464.

• Sprzedam drewno opałowe 
518 515 110

• Owczarki niemieckie dziewięciotygo-
dniowe, pieski ładne, rodzice z rodo-
wodem tel. 91 39 21 828

• Dnia 16 stycznia zgubiono tel. Sam-
sung GT-E 2600. Znalazca zostanie 
nagrodzony. Tel. 91 39 20 896

• SPRZEDAM  -    TANIO  ;   garnitur  dla  
szóstoklasisty    rozmiar   164 cm. Tel. 
506237122.

• SPRZEDAM  -  DREWNO  opałowe.  
Sosna - buk  pocięte   w  klocki. Tel. 
514740538.

• PŁYTA    OSB  3    18  mm,  cena  69,60  
BRUTTO  za  1  szt. Tel 660657461, 
602131760.
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe,  
własnościowe, 

 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie  
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:   
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard,  

ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552;  

783 570 056  
www: probud-nowogard.pl

              

II Targi Pracy i Edukacji w Goleniowie
24 stycznia 2014 r.

Powiatowy Urząd  Pracy w Goleniowie 
wraz z instytucją szkoleniowo-doradczą e-pro work&education 

zapraszają 
Mieszkańców powiatu goleniowskiego

na II Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się  
24 stycznia 2014 roku  

w hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1  
przy ul. Niepodległości 1 (KRS FALA) w Goleniowie.
Rozpoczęcie II Targów Pracy i Edukacji o godz. 12.00

Patronat  nad Targami Pracy i Edukacji objął
Pan Tomasz STANISŁAWSKI  Starosta powiatu goleniowskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do 
wynajęcia 

lokal
przy ul. Bankowej

na gabinet 
stomatologiczny 

lub lekarski
tel. 606 401 128

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Ostatnie turnieje w Pasadenie

Mistrzostwa Nowogardu
Dnia 10 i 11 stycznia 2014 r, rozegrano ostatni turniej darta i bilarda o mistrzo-
stwo Nowogardu. Na koniec stycznia popularny w Nowogardzie pub Pasadena, 
kończy swoją działalność. 

Udział w mistrzostwach No-
wogardu w darta wzięło 8 naj-
lepszych zawodników z nasze-
go miasta.  Grano systemem 
każdy z każdym do dwóch 
wygranych. Po zakończeniu 
rozgrywek trzech zawodni-
ków uzyskało identyczny wy-
nik i rozegrali między sobą 
dogrywkę każdy z każdym, 
do dwóch wygranych. Po do-
grywce mistrzem Nowogar-
du został Marcin Kępa, przed 
swoim bratem Wojtkiem Kępa, 
natomiast trzecie miejsce zajął 
Adrian Milusz. 

Dzień później rozegrano 
również ostatni turniej bilar-
da o Mistrzostwo Nowogar-
du. Udział w nim wzięło tak-
że 8 najlepszych zawodników, 
podzielonych na dwie grupy. 
W grupach grano systemem 
każdy z każdym i do półfina-
łów przechodziło dwóch naj-
lepszych zawodników. Trze-
cie miejsce zajął Bartosz Gra-

czyk, wygrywając 3:0 z Marci-
nem Ptaszyńskim. Mistrzem 
Nowogardu został Marcin Ja-
nowicki pokonując w finale 
3:1 Czesława Olbrychta, któ-
ry został wicemistrzem Nowo-

gardu. Były to ostatnie turnie-
je, z uwagi na to, że na koniec 
stycznia Pasadena przestanie 
istnieć.

KR 

Mistrzostwa Nowogardu w darta, na zdjęciu od lewej - Adrian Milusz, Marcin Kępa, 
Wojciech Kępa



Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76
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 Cena 1,90 zł

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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

USŁUGI 
 KSIĘGOWO-PODATKOWE

ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 9

To koniec
klubu 

Pasadena

s. 10

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

PSL wypowiedział 
umowę koalicyjną

z SLD

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

Czytaj s. 3

HURTPOL SP. Z O.O. 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

w Nowogardzie 

zatrudni:
Asystenta/tkę Dyrektora 

Finansowego 

Wymagane:
•	 Wykształcenie wyższe 

rachunkowość - finanse,
•	 Doświadczenie w księgowości,
•	 Prawo jazdy kat. B,
•	 Znajomość pakietu MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint),
•	 Mile widziana znajomość SAP 

Busines One,
•	 Doskonały zmysł organizacyjny,
•	 Wysoką kulturę osobistą,
•	 Łatwość nawiązywaniu kontaktów,
•	 Umiejętność pracy zespołowej,
•	 Duża inicjatywa i samodzielność,
•	 Terminowość, dokładność, 

staranność.

Oferty kadry@hurtpol.pl

Oferujemy:
• obsługę prawną klientów indywidualnych
• obsługę prawną przedsiębiorców
• reprezentowanie w sporach sądowych 
• przed wszystkimi sądami, negocjacjach ugodach
• reprezentowanie przed urzędami
Sprawy m.in. z zakresu:
- prawa gospodarczego, prawa nieruchomości 
- prawa cywilnego, prawa rodzinnego 
  (rozwody, alimenty)
- prawa pracy, prawa administracyjnego
- sporządzanie środków odwoławczych 
   (apelacje, skargi kasacyjne, odwołania)
- spory z ubezpieczycielami

tel. 692 744 388

80 zł

NABÓR 2014

NABÓR 2014

Przewodniczący Bielida Krezus 

Nie chciał podwyżki,  
ale wziął...

s. 4

Jak osiągnąć 
sukces  

w zwalczaniu 
bezrobocia
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel.  513 088 309,  e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

„Jam nakręcony megapozytywnie”

Gdzie się podziały rozumy.
Kindersztuba, poziom, kultura osobista, to 

wyrazy, które jeszcze kilka lat temu miały swo-
ją wagę, określały przynajmniej hasłowo to, co 
było pożądanym, a w zasadzie wręcz niezbęd-
nym atrybutem osób publicznych, publicznie 
się wypowiadających, tym bardziej tych, któ-
rzy chcieli uchodzić za jakiekolwiek autoryte-
ty zbiorowe. Tak było do czasu, gdy do dyskusji 
publicznej opartej na kryterium wiarygodno-
ści wkroczył, a w zasadzie gdy ją zalał, element 
oparty na kryterium pospolitości. Ponieważ 
pospolitość jest cechą którą chwalić się trud-
no, więc aby mogła ona powszechnie zaistnieć, 
musi być podparta anonimowością – wypowia-
dający się pospolitak z natury rzeczy głoszący 
bzdury – musi mieć pancerz ochronny w po-
staci anonimowości, to jest konieczne aby wie-
rzył w siebie i w to co głosi, bo gdyby w lustro 
spojrzał to by się zawstydził. Taką sytuację ano-
nimowości i braku lustra zapewnił internet, a 
w zasadzie tzw. fora internetowe, na których 
rzesze wyzwoleńców od wszelkiego pozio-
mu niczem (s)fora nieokrzerzańców dopadły 
świat mediów, jak Hunowie Rzymu, rozrywa-
jąc ochoczo wszelkie zasady, od zasad ortogra-
fii czy składni poczynając na moralnych koń-
cząc. Inwazja więc trwa. Ale gdzież się podziali, 
w tej sytuacji zagrożenia, obrońcy dóbr kultu-
ry, gdzież zniknęli, gdzie ich erudycja, gdzie ich 
inteligencja. Wydaje się, że niestety nawała bar-
barzyńców wywołała powszechny przestrach i 
rejteradę elit. Zgodnie bowiem z nauką, któ-
ra płynie z doświadczenia historycznego, róż-
nej maści intelektualiści, ludzie odpowiedzial-
ni za prymat rozumu w relacjach publicznych, 

jak zwykle to w historii bywało, tak i teraz po-
chowali głowy w piasek, więcej niektórzy ulegli 
kolejnej „fascynacji”. Po faszyzmie czy zwłasz-
cza komunizmie, do dzisiaj odsłaniane są frag-
menty życiorysów wybitnych twórców nauki 
i kultury, którzy za komuny np. ulegli uroko-
wi wąsów Stalina i pieli na ich cześć (Szymbor-
ska), a za faszyzmu Hitlera uważali za rzutkie-
go reformatora i składali mu podarunki z byle 
okazji (król Szwecji). Tych, którzy błąd swojego  
stosunku do barbarzyńskich ideologii i praktyk 
„zrozumieli po czasie:” i którym przeszło za-
uroczenie nimi „po latach”, mamy zresztą całe 
tabuny i to zarówno w krajach postkomuni-
stycznych jak w tzw. zachodniej Europie. Zgod-
nie więc z tą prawidłowością zachowań „elit”, 
szczególnie tzw. medialni, ich przedstawiciele 
pieją aktualnie peany na cześć takiego czy in-
nego wypowiadającego się na dowolny temat 
współczesnego barbarzyńcy, tzw. nicka. I nagle 
okazuje się, że nie jest ważne, co ludzkość się 
dorobiła w konkretnym temacie przez wieki, 
istotne jest to, co powiedział cytowany ( lecą-
cy dodatkowo na pasku) jakiś np. „zeno - sre-
no”. I tak starzejący się już naturalnie redaktor 
popularnego programu publicystycznego, pod-
skakuje nienaturalnie młodzieżowo na ekra-
nie i nam oznajmia z entuzjazmem, że właśnie 
„zeno- sreno” napisał, „a ja to pier…”. I tym głę-
bokim podsumowaniem dodatkowo „do prze-
myślenia” dla widzów, kończy swój program. I 
ja też kończę, bo o czym tu pisać, gdy rozum się 
gotuje, jak się to widzi i słyszy.

Marek Słomski

Dnia 21 stycznia, w Przedszkolu nr 4, odbyła się uroczystość cele-
brująca Dzień Babci i Dziadka. Jak co roku, tak i tym razem ukochani 
dziadkowie przybyli licznie do przedszkola, aby obejrzeć swoich mi-
lusińskich podczas tańców i śpiewów oraz posłuchać w ich wykona-
niu recytowanych wierszyków, płynących z głębi malutkich serduszek. 
Przedszkolaki przygotowały dla swoich kochanych babć i dziadków 
skromne prezenty, aby podkreślić moc swoich uczuć. Po części arty-
stycznej oraz poczęstunku, wszyscy, wraz ze swoimi pociechami, udali 
się na zabawę, podczas której świetnie się bawili w towarzystwie swoich 
wnucząt. Po skończonej zabawie, wszyscy planowali już uroczystość na 
przyszły rok. 

Lepiej późno niż wcale… Trzeci tydzień stycznia. Mroźno i 
biało zrobiło się w naszym mieście. Mieszkańcy naszej gminy 
z większym lub mniejszym entuzjazmem powitali prawdziwą 
zimę, która w końcu uraczyła nas śniegiem. Całe miasto spowiła 
biała „pierzyna”. Nocne temperatury są coraz niższe, sięgają na-
wet do –10°C. Jezioro Nowogardzkie pokryło się cienką warstwą 
lodu, ale, jak widać na załączonym zdjęciu, zupełnie nie prze-
szkadza to miejscowemu ptactwu. Tym, którzy z niecierpliwo-
ścią czekali na typowo styczniową aurę, z pewnością przypad-
ną do gustu zimowe widoki. Ci natomiast, którzy zimę przyjęli 
wyjątkowo chłodno, mogą podziwiać śnieżnobiały krajobraz zza 
okna, w zaciszu domowych pieleszy.      

Podziękowanie  
dla Nowogardzkiej Policji

Składam gorące podziękowania dla Wydziału Krymi-
nalnego K.P. Nowogard za skuteczne działanie, schwy-
tanie i osadzenie w areszcie sprawców podwójnego wła-
mania do moich pomieszczeń gospodarczych sprzed 
paru dni.  Gratuluję również dla Pani Komendant K.P. że 
ma tak wspaniałych ludzi w swojej Komendzie i za zde-
cydowanie w takim jak to działaniu -  skutkującym za-
trzymaniem sprawców.

Z podziękowaniem - Eugeniusz Korneluk z Glicka 

Znaleziono rękawiczki
21 stycznia, w okolicach nowogardzkiego cmenta-

rza, znalezione zostały damskie skórzane rękawicz-
ki. Znakiem charakterystycznym jest wysadzany 
cyrkoniami symbol powszechnie znanej marki (wi-
doczne na zdjęciu). Po odbiór zguby zapraszamy do 
redakcji Dziennika.
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

EntEr 
laptop

 serwis - komis
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W okolicy Przystani
zaginęła kurtka 

grafitowa
wraz kompletem kluczyków 
(audi i forda). Znalazcę pro-
szę o kontakt 663 312 601

Przewodniczący Bielida Krezus 

Nie chciał podwyżki, ale wziął...
Na nic zdały się prośby Antoniego Bielidy o zdjęcie z porządku obrad głosowania nad podwyżką jego wynagrodzenia, jakie otrzymu-
je za pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu RXXI w Słajsinie.  W czasie środowego Zgromadzenia, delegaci Związku uznali, że 
Bielida musi zarabiać więcej. 

Budynek wagowego. Każdy transport ze śmieciami przechodzi tutaj „odprawę”

Zgodnie z przyjętą uchwałą 
nowe wynagrodzenie A. Bieli-
dy wynosi 10 tys. 400 zł. Do-
tychczas Przewodniczący ka-
sował za swoją pracę w Związ-
ku 8 tys. 600 zł. Obie kwo-
ty to kwoty brutto. Autorem 
uchwały był ponoć burmistrz 
Gryfic, Andrzej Szczygieł – 
Przewodniczący Zgromadze-
nia Delegatów CZG R XXI. 

Za co delegaci „wręczyli” 
Bielidzie podwyżkę? Jak czy-
tamy w uzasadnieniu, głównie 
za to, że Zarząd Związku, któ-
remu A. Bielida przewodniczy, 
doprowadził do zrealizowania 
kluczowego dla związku pro-
jektu, tj. zakończenia budowy 
Regionalnego Zakładu Go-
spodarowania Odpadami w 
Słasinie. Z drugiej strony, pod-
wyżka ma być zachętą do dal-
szej pracy. W roku 2013 roz-
poczęto realizację dwóch ko-

terenie Związku. Drugi to bu-
dowa instalacji fotowoltaicznej 
na terenie zakładu w Słajsinie. 
Oba mają być dofinansowane 
ze środków zewnętrznych. Na 
razie są na etapie planowania. 

Podkreślano też, że na Anto-
nim Bielidzie spoczywa wiel-
ka odpowiedzialność. Wszak 
Związek zatrudnia 150 osób. 
Biorąc pod uwagę, że w gru-
pie tej znajduje się kilku „nie-
sfornych” działaczy SLD, rze-
czywiście jest, co robić i kogo 
pilnować. 

Warto dodać, że praca w 
Słajsinie to nie jedyne zaję-
cie zarobkowe A. Bielidy. Jak 
wiadomo, pełni on też funk-

cję Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. Z 
tego tytułu co miesiąc pobiera 
1 500 zł diety. Otrzymuje także 
świadczenie emerytalne (ok. 
30 tys. rocznie). Razem daje 
to wręcz krezusowe, jak na no-
wogardzkie warunki, dochody. 
Tylko w roku 2012, zgodnie z 
zeznaniem majątkowym, A. 
Bielida zarobił łącznie przeszło 
160 tys. zł. 

Sobie już nie przyznali...

Chociaż Antoniemu Bieli-
dzie delegaci chętnie podnie-
śli pensję, sobie już diet przy-
znać nie chcieli. Okazało się, 
że projekt uchwały, która za-
kładała naliczanie rekompen-
sat finansowych za udział w 
posiedzeniach Zgromadzenia 
RXXI dla delegatów i zarządu 
Związku, jest sprzeczny z zapi-
sami statutu organizacji. Toteż, 
już na samym początku, jed-
nomyślnie delegaci zagłoso-
wali za zdjęciem tego punktu 
z porządku obrad Zgromadze-
nia. Zdradźmy tylko, że zgod-
nie z przygotowaną uchwałą za 
każde posiedzenie „zwykły de-
legat” miał otrzymywać 200 zł, 
zarząd i przewodniczący ko-
misji nawet po 400 zł. Na ra-
zie jednak sprawę odłożono w 
czasie... zapewne tylko do ko-
lejnego Zgromadzenia. 

Marcin Simiński 

lejnych projektów inwestycyj-
nych. Pierwszy dotyczy rekul-

tywacji trzynastu składowisk 
odpadów, znajdujących się na 

Roczna odprawa na policji 
W dniu 23 stycznia br., w budynku Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, odbyła 
się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów w 2013 roku. 

W odprawie uczestniczyli 
policjanci kadry kierowniczej, 
samorządowcy, przedstawicie-
le służb i instytucji współpra-
cujących z policją, m.in. Straż 
Graniczna, Izba Celna, Służba 
Więzienna, Prokuratura.  Ko-
mendant Powiatowy Policji w 
Goleniowie, insp. Krzysztof 
Targoński, podsumował efek-
ty pracy pionu kryminalne-
go i prewencji w 2013 roku. 
Podziękował też policjan-
tom, kierownikom i naczelni-
kom za zaangażowanie i trud 
włożony w realizację zadań. 
Ukłon skierował też w kierun-
ku samorządowców za bar-
dzo dobrą współpracę i wspar-
cie na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu gole-
niowskiego. 

Odprawa odbyła się z udzia-
łem I Zastępcy Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w 

Szczecinie –  insp. Jana Pytka. 
Tradycyjnie, najciekawszym 

punktem odprawy była pre-
zentacja statystyk policyjnych.  
Przedstawiono też priorytety, 

jakie przed policją na ten rok 
postawił komendant główny. 

O tym więcej w kolejnych 
wydaniach DN. 

ms

Na kilka minut przed rozpoczęciem odprawy, tuż przed wjazdem do Goleniowa, 
dachował radiowóz policyjny. Nikomu na szczęście nic się nie stało
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PSL wypowiedział SLD umowę koalicyjną

Czy „żony, córki i narzeczone” stracą pracę 
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy dostarczone prze prezesa gminnego PSL pismo zawierające uchwałę wraz z uzasadnieniem zarządu 
PSL o rozwiązaniu umowy koalicyjnej, którą PSL był związany z SLD w Radzie Miejskiej w Nowogardzie od początku tej kadencji. Oto 
treść uchwały i uzasadnienia.

Trzeba przyznać, że opisane zwłaszcza w uzasadnieniu sytuacje mogą szo-
kować nawet osoby, które zdążyły się już przyzwyczaić do faktu że ludzie z 
SLD, pezetperowskie nawyki mają w genach i najlepiej czuliby się rządząc na 
Kubie bądź w Korei, oczywiście Północnej. Pozostaje nam czekać na konse-
kwencje uchwały PSL w układzie funkcjonującym w nowogardzkiej Radzie 
Miejskiej. 

red.

Sygnały Czytelników

Dzieci stoją w szczerym polu
Za oknami śnieg i minusowe temperatury, a czekać na autobus trzeba. Jak tu nie zmar-
znąć, gdy nie ma się, gdzie schronić? Wiele na ten temat mają do powiedzenia miesz-
kańcy Osowa.

Jeden z naszych Czytelni-
ków zwrócił uwagę na fakt, że w 
Osowie nie ma przystanku au-
tobusowego, w związku z czym 
dzieci, czekające cierpliwie na 
transport do szkoły, zmuszone 
są stać w szczerym polu. O ile 
brak przystanku nie ma więk-
szego wpływu na odczuwalność 
niskich temperatur, o tyle na sil-
ne podmuchy wiatru i padający 
śnieg już tak. Dzieci, czekające 

w Osowie na autobus, nie mają 
wyboru – dzielnie muszą sta-
wiać czoła anomaliom pogo-
dowym, z przymuszonej, a nie 
własnej woli. Najbliższy przysta-
nek, owszem, jest we wsi, ale 800 
m dalej – mówi nasz rozmówca 
– A te dzieci czekają w deszczu, 
w śniegu, kiedy wieje wiatr… 
Sam czasami czekam na auto-
bus, więc wiem, jak to jest. 

Zwłaszcza teraz, gdy pogo-

da nie rozpieszcza, wzburzenie 
naszego gościa wydaje się uza-
sadnione. Dziś, niemal na każ-
dej wsi postawiony jest przysta-
nek autobusowy. Mieszkańcy 
Osowa nie mają tej przyjemno-
ści schronienia się przed silnym 
wiatrem czy uciążliwymi opa-
dami śniegu. Dorosły sobie ja-
koś poradzi, ale szkoda, że dzie-
ci muszą na tym cierpieć. 

Karolina Klonowska
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Sygnały Czytelników

Zamiast ostrzegać, zagraża
Kilka dni temu, na adres mailowy redakcji Dziennika Nowogardzkiego, dotarł sygnał jednego z Czytelników naszej gazety. Nadawca 
wiadomości poinformował o zagrożeniu, jakie stwarza znak drogowy, nieprawidłowo umieszczony przy jednej z uliczek, znajdującej 
się w centrum miasta. 

Nie tak dawno, bo 6 grudnia 
2013 r., pisaliśmy o remoncie 
krótkiej alejki, stanowiącej do-
jazd do kilku firm i mieszkań, 
usytuowanych za frontem ul. 
700-lecia. Nawierzchnia drogi 
została odrestaurowana, wy-
łożono też kostkę brukową na 
chodniku – wydawać by się 
mogło, że mucha nie siada. A 
jednak, nie wszystko złoto, co 
się świeci. Okazuje się, że znak 
drogowy, stojący przy nowo 
wyremontowanym chodni-
ku, znajduje się tam niezgod-
nie zobowiązującym prawem 
i stanowi zagrożenie dla prze-
chodzących tamtędy pieszych. 
Rzeczony znak informuje o za-
kazie wjazdu z wykluczeniem 
mieszkańców posesji. Dlacze-
go znak, przestrzegając kie-
rowców, jednocześnie zagraża 
spacerowiczom? Oto fragment 
treści listu, który otrzymaliśmy 
od spostrzegawczego Czytelni-
ka: Przeglądając  zdjęcia UM 
Nowogard, z odbioru drogi do-
jazdowej przy ulicy 700-lecia, 
zwróciłem uwagę na znak wi-
doczny na jednym z nich – pi-

sze nadawca maila – Wzbudzi-
ło  moje rozbawienie ponieważ 
na nim Burmistrz, wraz ze świ-
tą, chwali się drogą, przy któ-
rej znajduje się nieprawidłowo 
ustawiony znak. Czytelnik, z 
zawodu specjalista ds. BHP, ce-
lem wyjaśnienia na czym po-
lega tutaj nieprawidłowość, 
przytoczył nam historię pew-
nego wypadku sprzed ponad 
dwóch lat, którego sprawę miał 
okazję prowadzić i posiada w 
związku  z tym jej dokumenta-
cję. Otóż, pewien mieszkaniec 
Szczecina, idąc chodnikiem, 
uderzył głową w znak drogo-
wy, umieszczony na niepra-
widłowej wysokości. Wsku-
tek tego niefortunnego zda-
rzenia doznał rany ciętej gło-
wy, w konsekwencji czego po-
szkodowanemu założono kilka 
szwów. Zespół, badający  wy-
padek, ustalił, że jego przy-
czyną było  złe umieszczenie 
znaku informacyjnego, wyni-
kającego z nie zastosowania 
się do Rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dn. 3 lip-
ca 2003r. w sprawie szczegó-

łowych warunków technicz-
nych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowe-
go i warunków ich umieszcza-
nia na drogach. Przepis jasno 
określa, że odległość od jezdni, 
mierzona w poziomie od kra-
wędzi do najbliższego skrajne-
go punktu tarczy znaku, jeśli 
na jednym słupku umieszczo-
ne są dwa znaki, to dolna kra-
wędź niżej położonego znaku 
nie może być mniejsza jak 2,20 
m. Poszkodowany w wypadku 

szczecinianin zażądał 20 tys. zł 
odszkodowania oraz pokrycia 
kosztów leczenia, tj. operacyj-
nego usunięcia blizny twarzy. 
Nie trzeba chyba dodawać, że 
sprawę wygrał i zarządca drogi 
musiał zapłacić 

Jak widać na załączonym 
do artykułu zdjęciu, odległość 
dolnej krawędzi niżej zawie-
szonego znaku od jezdni na 
pewni nie odpowiada prze-
pisom cytowanego rozporzą-
dzenia Opisana przez naszego 
Czytelnika sytuacja powinna 

być przestrogą dla tych, któ-
rzy biorą odpowiedzialność 
za prawidłowe umieszczenie 
znaków drogowych. Jak słusz-
nie zostało zauważone, wspo-
mniana uliczka przy ul. 700-le-
cia jest doskonałym przykła-
dem nieprawidłowego zastoso-
wania się do przepisów.  Tekst 
nasz nie jest bynajmniej  żad-
ną złośliwością, a jedynie dba-
łością o bezpieczeństwo prze-
chadzających się tamtędy pie-
szych. Małą radość ze świe-
żo wyremontowanej drogi i 
chodnika czerpałby przecho-
dzień, zmagający się z poważ-
nymi obrażeniami głowy. Fak-
tem jest, że gmina, która jest 
właścicielem drogi, powinna 
dopilnować wszelkich prawi-
dłowości i zastosowania się do 
odpowiednich przepisów. Przy 
kolejnym dokumentowaniu 
zasług lokalnej władzy, dobrze 
byłoby się upewnić, czy rozpie-
rająca urzędników duma jest 
oby w pełni uzasadniona i nie 
trzeba szykować pieniędzy na 
możliwe odszkodowania. 

Karolina Klonowska

Mają mundury, ale nie mają zajęć

Czy to koniec klasy policyjnej? 
Do końca stycznia uczniowie klasy o profilu policyjnym w I LO mają odwołane 
zajęcia tematyczne, które prowadził jeden z funkcjonariuszy Komisariatu Policji 
w Nowogardzie.  Jak się okazało, na pracę w szkole policjantowi zgody nie wydali 
jego przełożeni. Ponoć tylko z powodów formalnych. 

Dyrektor szkoły, Karina Sur-
ma, nie chciała komentować 
całej sprawy. Potwierdziła tyl-
ko, że rzeczywiście tzw. po-
licyjne lekcje są zawieszone 
do końca stycznia i mają być 
wznowione z początkiem lu-
tego.  

O sprawie nie chciała z nami 
rozmawiać również bezpo-
średnia szefowa funkcjonariu-
sza uczącego w klasie policyj-
nej, komendant policji w No-
wogardzie, podinsp. Małgorza-
ta Figura, odsyłając nas jedynie 
do Komendanta Powiatowego 
w Goleniowie. Tam udało nam 
się dowiedzieć więcej. 

 - Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, udzielenie zezwole-
nia na podjęcie zajęcia zarob-
kowego poza służbą należy do 

spraw osobowych policjantów. 
Wniosek w tej sprawie policjant 
składa drogą służbową, a bez-
pośredni przełożony policjanta 
przesyła go niezwłocznie wyż-
szemu przełożonemu wraz z 

własną opinią dotyczącą spo-
sobu realizacji. Przedmiotowy 
wniosek przełożeni policjanta 
zobowiązani są każdorazowo 
poddać wnikliwej analizie pod 
kątem zgodności z wymogami 

określonymi w art. 62 ustawy o 
Policji, zgodnie z którym pod-
jęte czynności lub zajęcia nie 
mogą być sprzeczne z obowiąz-
kami wynikającymi z ustawy 
oraz zakłócać wykonywania 
przez policjantów obowiązków 
służbowych. Z uwagi na to, że 
wniosek złożony przez kom. 
Marcina Kraszewskiego obar-
czony był błędami i sprzecz-
ny z obowiązującymi przepisa-
mi, nie został rozpatrzony po-
zytywnie – wyjaśnia  rzecznik 
prasowy policji asp. Julita Fi-
lipczuk. 

Na dodatkowe pytanie, czy 
policjant złożył poprawione 
podanie i czy w razie jego po-
zytywnego rozpatrzenia bę-
dzie mógł kontynuować pracę 
w I LO, odpowiedzi do zakoń-
czenia składu tego numeru nie 
otrzymaliśmy. 

W minioną środę, w siedzi-
bie starostwa w Goleniowie, 
odbyło się spotkanie dyrekcji 
szkoły z władzami powiatu w 
tej sprawie. Zdaniem wicesta-
rosty, Tomasza Kulinicza, ro-
dzice mogą być spokojni. 

- Rozmawialiśmy o tej sytu-
acji z dyrektor I LO oraz z Ko-

mendantem Powiatowym Po-
licji w Goleniowie. Z rozmów 
tych wynika, że w całej spra-
wie doszło do pewnego nieporo-
zumienia na tle czysto formal-
nym. Chodzi o przepisy zwią-
zane z pracą funkcjonariu-
szy policji. Dlatego chciałbym 
uspokoić rodziców i uczniów. 
Wkrótce zajęcia o profilu po-
licyjnym zostaną wznowione. 
Nie mogę jednak zapewnić, że 
będzie je prowadził ten sam wy-
kładowca. Nie mamy na to bo-
wiem wpływu. Zgodnie z poro-
zumieniem między I LO, nami 
a policją w Goleniowie, to Ko-
mendant Powiatowy decyduje 
o tym, który z funkcjonariuszy 
ma prowadzić zajęcia  – wyja-
śnia i zastrzega Kulinicz.

Pytanie tylko, czy rodzice i 
uczniowie zaakceptują ewen-
tualną zmianę prowadzącego 
zajęcia policjanta. Z naszych 
informacji wynika, że taka 
decyzja może napotkać ich 
sprzeciw. 

Obecnie do pierwszej klasy o 
profilu policyjnym I LO w No-
wogardzie uczęszcza 36 osób. 

Marcin Simiński 

18 października 2013 r. Przemarsz uczniów I kl. policyjnej na Plac Wolności, gdzie 
odbyło się uroczyste ślubowanie. Czy takie obrazki przejdą do historii
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza (Mt 4,12-
23) Pole działalności. Powoła-
nie pierwszych uczniów

Gdy Jezus posłyszał, że Jan 
został uwięziony, usunął się do 
Galilei. Opuścił jednak Nazaret, 
przyszedł i osiadł w Kafarnaum 
nad jeziorem, na pograniczu 
Zabulona i Neftalego. Tak mia-
ło się spełnić słowo proroka Iza-
jasza: Ziemia Zabulona i ziemia 
Neftalego, Droga morska, Zajor-
danie, Galilea pogan! Lud, któ-
ry siedział w ciemności, ujrzał 
światło wielkie, i mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci światło 
wzeszło. Odtąd począł Jezus na-
uczać i mówić: Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie. Gdy Jezus przecho-
dził obok Jeziora Galilejskiego, 
ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w 
jezioro; byli bowiem rybaka-
mi. I rzekł do nich: Pójdźcie za 
Mną, a uczynię was rybakami 
ludzi. Oni natychmiast zosta-
wili sieci i poszli za Nim. A gdy 
poszedł stamtąd dalej, ujrzał in-
nych dwóch braci, Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
jak z ojcem swym Zebedeuszem 
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich 
też powołał. A oni natychmiast 
zostawili łódź i ojca i poszli za 
Nim. I obchodził Jezus całą Ga-
lileę, nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewange-
lię o królestwie i lecząc wszel-
kie choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu.

Bliskie jest królestwo niebie-
skie

Nadeszła wreszcie pełnia cza-
sów. Albo inaczej mówiąc: czas 
się wypełnił. Stało się to wtedy, 
gdy Jezus rozpoczął swoją mi-
sję, gdy zaczął nauczać o króle-
stwie niebieskim. I tak, jak było 
z narodzeniem, również miejsce 
gdzie nastąpił początek działal-
ności, było wcześniej określone 
przez proroctwo, w tym przy-

padku Izajasza. A działo się to 
w miejscu, gdzie panował mrok, 
oczywiście ten duchowy. Z dale-
ka od świątyni, w krainie, gdzie 
dominowało ubóstwo, często 
bieda, gdzie lud był prosty, nie-
uczony, zaabsorbowany co-
dzienną, mozolną pracą. Tam 
pojawia się Syn Boży. 

Konsekwencja godna podzi-
wu. Ciche narodziny. W ze-
wnętrznych przejawach, czy-
li dla tych patrzących z boku, 
niepozorny, skromny chrzest. 
Ukryte życie w maleńkim Naza-
recie. I teraz to: bardzo niewie-
le znacząca kraina, wybór pro-
stych, ubogich, jeszcze mniej 
znaczących ludzi na towarzy-
szy i późniejszych kontynuato-
rów swojego zadania, używanie 
tego najprostszego w swoim wy-
razie środka: słowa. Bóg konse-
kwentnie wybiera to, co skrom-
ne, niepozorne i mało znaczą-
ce. Udowadnia, że nie tam tkwi 
siła, gdzie widzi ją człowiek, 
albo gdzie może przypuszczać, 
że ona jest. 

To, co wieczne, styka się z 
tym, co przemijające. Przybli-
ża się królestwo niebieskie, a Je-
zus o nim informuje. Ten, któ-
ry najlepiej potrafi to zrobić, bo 
jest władcą tego królestwa, prze-
kracza ramy wieczności po to, 
by przez krótki czas być wśród 
ludzi, po czym znowu powraca  
do wieczności, jednocześnie zo-
stając z nami na zawsze.

Chyba nigdy nie przestanie 
zadziwiać ta Boża skromność, 
z jaką Pan przychodzi do swe-
go stworzenia, z jaką uniża się 
Wszechpotężny, który tak nie-
wiele ze swej potęgi ukazu-
je. Szanuje wolność człowieka, 
daje się mu poniżać, nie stosu-
je przymusu, nie karze nieprzy-
jaciół, bo oni dla Niego nie są 
nieprzyjaciółmi. Nie wykorzy-
stuje mocnych sposobów czy 
bogatych środków przekazu in-
formacji o tym, co wieczne i co 
równocześnie dotyczy człowie-
ka. Wystarcza Mu tylko słowo. 
Ale człowiekowi niestety nie. 
Skoro ma do czynienia z samym 
Bogiem, to chciałby zobaczyć 
coś więcej, doświadczyć w peł-
ni Boskiej obecności, poczuć tę 

potęgę, której tak naprawdę nie 
można ogarnąć. I pewnie dlate-
go nie będzie dane człowiekowi 
doświadczyć czegoś takiego. Nie 
będzie to dane temu, kto żądał-
by od Boga takiej właśnie posta-
wy. 

Bóg nie przyszedł po to, by 
ukazać swoją potęgę. Woj-
ska anielskie nie będą prowa-
dzić żadnych zbrojnych dzia-
łań przeciwko człowiekowi. To 
wojsko walczy przeciwko ko-
muś innemu, przeciwko naj-
większemu wrogowi Boga i każ-
dego człowieka. A walka ta cią-
gle trwa. Celem tej konfrontacji 
jest to, by nie zginął żaden czło-
wiek, ani ten, który zdaje sobie 
z tego wszystkiego sprawę, ani 
ten, którego to nic nie obcho-
dzi. Z jednej strony to dobrze, 
że człowiek nie jest bezpośred-
nim świadkiem tych zmagań. 
Dochodzą do nas tylko delikat-
ne przejawy tego, co dzieje się w 
duchowym wymiarze, a i tak są 
to nieraz niesamowicie mocne 
rzeczy. A z drugiej strony szko-
da, że tego tak wyraźnie nie wi-
dać, bo pewnie wielu zastanowi-
ło by się nad tym, co robią.

   Bóg wciąż jest konsekwentny 
w swojej delikatności. To powo-
duje, że często niejeden potrafi 
oskarżać Go o zachowawczość, 
o brak odpowiedniego zadzia-
łania. Ciągle niektórzy, tak jak 
w stosunku do Jezusa, oczeku-
ją jakiegoś znaku, dzięki któ-
remu uwierzyliby. I ciągle Bóg 
mówi to samo, co w przypadku 
uczonych i faryzeuszów, że ża-
den znak nie będzie dany, prócz 
znaku Jonasza. I my mamy znak, 
który codziennie widzimy w 
różnych miejscach. Znak krzy-
ża. Właśnie taki znak daje nam 
Bóg. Do niego dodaje swoje sło-
wo. Nic więcej. Ale za tymi sło-
wami kryje się coś niewyobra-
żalnie wielkiego, cała Jego po-
tęga. Nie ma sensu chcieć ją od-
czuć w całości. Bo jej delikatne 
przejawy w skromniutki  spo-
sób towarzyszą nam na każdym 
kroku. Szkoda tylko, że są tacy , 
którzy z tego powodu uważają, 
że Bóg jest słaby, albo że w ogóle 
Go nie ma.

Ks. Grzegorz Podlaski

Halina Banach, lat 79, zmarła 21.01.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 24.01.2014 r. Msza św. o godz. 14:00 w kościele w Krzemien-
nej, pochówek po Mszy św. na cmentarzu w Dobrej. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Wizyty duszpasterskie  
w poszczególnych Parafiach
Gdzie i kiedy po kolędzie? 

Poniżej podajemy terminy wizyt duszpasterskich na najbliższe 
– ostatnie już dni w poszczególnych Parafiach w Nowogardzie. 

Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
Kolędy będą prowadzone od poniedziałku do piątku, od godz. 

16:00, a w soboty od godz.14:00 i będą się kończyły ok. godz. 
21:00.

Piątek – 24.01 - godz. 16:00, ul. Poniatowskiego 11, 16, 18, 20, 
21 i 4                                      

Sobota  - 25. 01 – godz. 14:00,  ul. Poniatowskiego 22, 23 i 25 
oraz Sąpolnica                                                                                                    

Poniedziałek - 27.01 – godz:16.00, ul. Ogrodowa, ul. Ponia-
towskiego 24, 26 i 27                                                                                         

Wtorek – 28.01 – godz. 16:00, ul. Poniatowskiego 28 do końca, 
ul. Kwiatowa oraz ul. Ks. Racibora 2                                                                                                                                               

Środa  -     29.01 – godz. 16:00, ul. Ks. Racibora 1, 3 i 4                                                                                                
Czwartek – 30.01 – godz. 16:00, ul. Górna, Nowogard-Kulice i 

ul. Zaciszna                                                                                                                                                        
 Kolęda uzupełniająca na prośbę osób chętnych, którzy do piąt-

ku tj. do 31.01 zgłoszą chęć przyjęcia kolędy w zakrystii parafii.           
                     
Parafia pw. WNMP w Nowogardzie 
Kolęda w parafii pw. WNMP rozpoczyna się od poniedziałku 

do piątku od godz. 16:00, a w sobotę od godz. 14:00.
Wizyta duszpasterska ks. Proboszcza Grzegorza Legutko  
Piątek – 24.01 - godz. 16:00, ul. Armii Krajowej 7 - 28                                                                  
Sobota  - 25. 01 – godz. 14:00, Wojcieszyn(2)                                                                                     
Wtorek - 28.01 - godz.16.00, ul. Armii Krajowej 50                                                                      

Środa – 29.01 – godz. 16.00, ul. Armii Krajowej 51                                                                     
Czwartek – 30.01 – godz. 16:00, ul. Armii Krajowej (domy 

lewa strona)                                                                                                 
Piątek  -  31. 01 – godz. 16:00, ul. Armii Krajowej (prawa stro-

na)                                                                                                 
Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Kamińskiego
Piątek – 24.01 - godz. 16:00, ul. 3 Maja 11 – 30                                                                             
Wizyta duszpasterska ks. Andrzeja Gańskiego                                                                             
Piątek – 24.01 - godz. 16:00, ul. Waryńskiego                                                                                                                    
Wizyta duszpasterska  ks. Robert Dąbrowski
Piątek – 24.01 - godz. 16:00, ul. Waryńskiego 
W poniedziałek tj. 27.01 kolęda uzupełniająca. Chętnych 

przyjęcia kolędy prosi się o zgłaszanie w najbliższą niedzielę 
(26.01)w zakrystii parafii.                                                                                    

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie
W Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowogardzie zakoń-

czono już wizyty duszpasterskie.                                                                                        
Opr. MR

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie
z a p r a s z a 

 aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu 
„Spotkajmy się w Bibliotece”

28 stycznia br. /wtorek/ godz. 17.00
w programie:

spotkanie 
z Panią Józefą Szukalską 

na temat
„Mistrzynie pióra i nie tylko … 
- dywagacje o poezji kobiecej 

(od Konopnickiej do Szymborskiej)”
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Co nam w duszy gra…
W  poprzednim tygodniu -  dnia  13 stycznia br. - młodzież z II Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie, pod opieką swego katechety - księdza Marcina 
Gudełajskiego, wzięła udział w Gali Finałowej XV Festiwalu Piosenki Bożona-
rodzeniowej w Szczecińskiej Operze. 

Był to koncert, w którym 
brali udział laureaci tego festi-
walu oraz wszyscy wyróżnieni. 
Festiwal ten organizowany był 
przez Szkołę Podstawową nr 
35  i Parafię Miłosierdzia Bo-
żego w Szczecinie. Eliminacje 
odbywały się w grudniu mi-
nionego roku, w kategoriach: 
przedszkola, szkoły podstawo-
we, gimnazja oraz szkoły po-
nadgimnazjalne. Zespół mu-
zyczny (OVER THE FENCE),  
który reprezentował II  Li-
ceum Ogólnokształcące wyko-
nał piosenkę pt: „Bardzo Cicha 
noc” Ryszarda Rynkowskiego 
i dostał wyróżnienie. Jak po-
wiedział przewodniczący jury, 

ks. kan. Zdzisław Brzozowski: 
„Zespół z II LO z Nowogardu 
występuję  podczas tego festi-
walu po raz pierwszy, został 
zauważony, doceniony i otrzy-

mał za swoje wykonanie wy-
różnienie”. 

Gratulujemy młodym talentom 
i życzymy dalszych sukcesów. 

(RM)

„NIEOKIEŁZNANE – opo-
wieść prawdziwa” JEANNETTE 
WALLS, to książka, którą czy-
tając chciałam przedłużyć. Tak 
czasami mam, że szkoda mi każ-
dej następnej strony, która zbliża 
mnie do końca. To niesamowita 
książka, opisująca historię bab-
ki autorki, Lily Casey Smith, ży-
jącej nie tak dawno, bo w ubie-
głym wieku. 

Początki wieku XX wcale nie 
były takie łatwe do życia jak jego 
końcówka. To ogromny skok cy-
wilizacyjny, który możemy za-
obserwować czytając tę książ-
kę, ale jest to tylko tło tej histo-
rii. Historii życia kobiety, która 
nigdy i w żadnych okoliczno-
ściach się nie poddawała, która 
nie chciała być jedynie gospody-
nią domową, która zawsze pra-
gnęła czegoś więcej i w dodatku 
sięgała po to odważnie, mimo 
czasów nie do końca sprzyjają-
cym kobietom. Jako piętnasto-
latka doskonale wiedziała kim 
chce być i co chce robić. Mimo, 
że nie ukończyła szkoły, została 
nauczycielką. Mieszkała w Chi-
cago i na arizońskim pustko-
wiu, prowadziła z mężem ran-
cho, nielegalnie pędziła bimber 
w czasach prohibicji, ujeżdżała 
dzikie konie, jako jedna z pierw-

szych kobiet sterowała samolo-
tem. Dzięki niebywałemu upo-
rowi, wrodzonej praktyczności i 
oszczędności udało się Lily wy-
dostać z biednej rodziny, ciężką 
pracą zdobyć szacunek i stabili-
zację w czasach wojen i Wielkie-
go Kryzysu. Z cała pewnością 
nie była pokornym cielęciem … 
lecz silną, mocną i mądrą kobie-
tą, która łamie stereotypy i za-
wsze wygrywa. 

„Nieokiełznana” Jeannet-
te Walls to książka, którą gorą-
co polecam nie tylko tym, któ-
rzy czasami zastanawiają się czy 
warto …  

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

„KIEDY BÓG ZAMYKA 
JAKIEŚ DRZWI, OTWIERA 
OKNA. 

OD CIEBIE ZALEŻY, CZY 
JE ZNAJDZIESZ.”

Jeannette Walls

Projekt edukacyjny PKP.S.A. w SP nr 1 i Przedszkolu nr 4

„Zatrzymaj się i żyj”
W piątek (17 stycznia) uczniowie klas pierwszych w SP nr 1 oraz dzieci z przed-
szkola nr 4, mieli przyjemność gościć na zajęciach grupę pracowników PKP 
S.A. ze Szczecina, którzy przeprowadzili dla nich zajęcia w ramach prowadzo-
nej przez siebie Kampanii Społecznej „Zatrzymaj się i żyj”.

Celem spotkania było oczy-
wiście zdobycie, utrwalenie 
wiedzy oraz uwrażliwienie 
dzieci na temat bezpieczeń-
stwa w transporcie kolejowym. 
Przywieziona specjalnie na tę 
okazje mała scenografia- atra-
pa semafora, baner promują-
cy akcje oraz to, co przekazali 
prowadzący zajęcia, zarówno 
główna prowadząca pani Bar-
bara Kawka, pracownicy kole-
jowej policji, stworzyło razem 
wspaniałą lekcje.  

Zajęcia w SP nr 1 rozpoczę-
ła prezentacja, która pokazała 
dzieciom rodzaje przejazdów 
kolejowych. W trakcie jej po-
kazu dzieci mogły sprawdzić 
się ze znajomości znaków i ich 
znaczenia. Wizualizacja połą-
czona z pogadanką, to oczy-
wiście najlepszy sposób na do-
tarcie do umysłów naszych 
uczniów. Niesamowite wraże-
nie wywarł na dzieciach film „ 
Zatrzymaj się”. Unaocznił on, 
czym może się skończyć ła-
manie przepisów związanych 
z nieprzestrzeganiem znaku 
„Stop”, lub krzyża św. Andrze-
ja itp., które zawsze znajdują 
się przed każdym przejazdem. 
Sprawdzeniem zdobytej wiedzy 
dla uczniów były ilustrowane 
zagadki. Stu procentowa traf-
ność odpowiedzi dowiodła, iż 

bardzo przypadła im, ta forma 
zdobycia wiedzy w tym zakre-
sie. W kolejnym punkcie zajęć 
dzieci mogły poznać zakres pra-
cy Straży Ochrony Kolei. Jed-
nym z jej pracowników jest pies 
Brajan, który zachwycił wszyst-
kich- wyglądem, zachowaniem 
i wielkim przywiązaniem do 
swojego opiekuna. O jego pra-
cy na kolei, o zasadach zacho-
wania się w pociągu, na stacji 
kolejowej, mówiła Pani Poli-
cjantka ze Straży. Dzieci mogły 
również przymierzyć kamizelki 
kuloodporne, oraz każdy otrzy-
mał książeczkę z płytą, która 
zawiera wiersze, zagadki, kolo-
rowanki i gry na temat poru-
szany podczas tego spotkania. 
Na koniec oczywiście pamiąt-
kowe zdjęcia z gośćmi i przede 
wszystkim z przepięknym Bra-
janem. Nauczyciele z SP nr 1 
przyznają, że dawno nie widzie-
li tak świetnie przygotowanych, 
iście mistrzowsko przeprowa-
dzonych, a przede wszystkim 
w sposób bardzo twórczy, inte-

resujący dla dzieci zajęć. Widać 
to było po twarzach i zachowa-
niu pierwszaków, którzy całe 45 
minut ani razu nie czuli zmę-
czenia, ani znużenia. Świetna 
inicjatywa PKO.S.A. Swoim po-
mysłem trafili w dziesiątkę i na 
pewno przyczynią się do popra-
wienia świadomości dzieci na 
temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. W przedszkolu nr 
4 została przeprowadzona pre-
zentacja dla dzieci 5-6 letnich. 
Podczas prezentacji dzieci, tak 
jak ich starsi koledzy z „pod-
stawówki”, zapoznały się z pod-
stawowymi zasadami bezpie-
czeństwa w ruchu kolejowym. 
Z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyły w pogadance oraz 
różnych konkursach przez co 
bardziej utrwaliły sobie wiado-
mości wcześniej zdobyte pod-
czas oglądania filmików. Po za-
kończeniu wszyscy otrzymali 
upominki oraz uwiecznili swoją 
wizytę pamiątkowym zdjęciem.

Oprac: KR

Właściciel pilnie  
poszukiwany!

Do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego zgłosiła się 
pani, która przyprowadziła ze 
sobą nietypową „zgubę”. Kil-
ka dni temu, rzeczona miesz-
kanka Nowogardu przygar-
nęła błąkającego się kundel-
ka. Jak widać na załączonym 
zdjęciu, piesek (samiec) jest 
niski i ma czarne umaszczenie 
(sierść półdługa). Nie wiado-
mo, czy czworonóg został po-
rzucony czy też sam się zagu-
bił. Właściciel proszony jest 
o pilne skontaktowanie się z 

tymczasową opiekunką, nr tel.: 
721091644. 
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PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Szkoła Podstawowa nr 2

Internetowy teatr 
Uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 2 , podobnie jak w roku ubiegłym mają moż-
liwość korzystania z projektu Telewizji Polskiej „Internetowy Teatr dla szkół” – 
czyli z transmisji spektakli teatralnych z wykorzystaniem łączy internetowych. 

Grany na żywo spektakl, od-
bierany jest w tym samym cza-
sie przez kilkudziesięcioty-
sięczną uczniowską społecz-
ność w całej Polsce, za pośred-
nictwem kodowanej transmisji 
internetowej. Projekt opiera się 
na realizacji na żywo spekta-
kli teatralnych, wozami trans-
misyjnymi oddziałów tereno-
wych TVP.

Podczas transmisji dzieci i 
młodzież, mają okazję nie tyl-
ko uczestniczyć na żywo w 
spektaklu odgrywanym w tym 
samym czasie na deskach te-
atru, ale również czuć więź z 
„żywą” widownią teatralną i 
współuczestniczyć w spekta-
klu. Pierwsze tegoroczne spo-

tkanie odbyło się 16 stycznia. 
Był to spektakl „Momo” z Te-
atru Dramatycznego im. Alek-
sandra Węgierki w Białymsto-
ku. „Momo” to opowieść dla 
dzieci, młodzieży i rodziców. 
Dotyka jednego z najważniej-
szych problemów współcze-
sności – braku czasu. Zapraco-

wani i zajęci swoimi sprawami 
rodzice, rekompensują dzie-
ciom brak rodzinnego ciepła 
dostatnim życiem. Personifi-
kacją pożeraczy czasu są Sza-
rzy Panowie, przebiegli zło-
dzieje, którzy bezlitośnie od-
kupują godziny, a nawet minu-
ty życia od dorosłych. Ciułają 
każdą sekundę, by w przyszło-
ści przejąć panowanie nad ich 
czasem. Walkę z nimi podej-
muje bezdomna dziewczynka 
– Momo. Wspierają ją postaci 
mityczne: Mistrz Hora, straż-
nik czasu, i wierny mu żółw 
Kasjopeja, którzy pokazują jej, 
że źródłem czasu jest rytmicz-
ne bicie ludzkiego serca. Spek-
takl miał swoją premierę pod 
koniec listopada 2013 roku. 
Gościnnie występują 

w nim tancerze z grupy Fair 
Play Crew.  Gra aktorska i ruch 
na scenie wywarły na uczniach 
klas piątych i szóstych duże 
wrażenie.

Oprac: KR

WydruKi
KoloroWe 

W nisKich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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To koniec pubu „Pasadena”

Pozostały wspomnienia...
Pub „Pasadena”, który od 2000 roku funkcjonował pod obecnym dyskontem Biedronka, przestał istnieć. Właściciel niemal już w cało-
ści oczyścił lokal, natomiast w minioną sobotę odbyła się impreza pożegnalna. Przez 14 lat w pubie odbyły się setki turniejów w bilarda 
i darta, to już jednak historia...

„Pasadena” działalność zapo-
czątkowała 14 lat temu. W 2000 
roku PSS (Powszechna Spół-
dzielnia Spożywców „Społem) 
zaproponowała Andrzejowi 
Szafranowi, aby przejął ten lo-
kal, ponieważ spółdzielnia nie 
była w stanie go utrzymać. -  My 
już dzierżawiliśmy „wiatę” nad 
jeziorem, przejęliśmy ją od nich 
w 1989 roku, byliśmy dla nich 
dzięki temu takim dobrym, so-
lidnym płatnikiem, przez co póź-
niej nam zaproponowali moż-
liwość przejęcia tego lokalu, w 
którym powstała „Pasadena”. 
Stał pusty, niezadbany, my zro-
biliśmy tutaj kapitalny remont, 
pochłonęło to masę pracy i pie-
niędzy. Nazwę wymyślił mój syn, 
później sprawdziłem ją i okazało 
się, że tak nazywa się miasto w 
Stanach Zjednoczonych – wspo-
mina Andrzej Szafran. 

Początki były bardzo dobre, 
właściciel nigdy nie narzekał na 
brak klientów. Z czasem zaczęło 
brakować gości, co okazało się 
początkiem końca popularnego 
niegdyś pubu. - Zanim przystą-
piliśmy do Unii Europejskiej, nie 
było masowej migracji na „Za-
chód”. Gdy młodzi zaczęli wy-
jeżdżać za granicę, dostrzegłem, 
jak nam się skurczyła ta grupa 
ludzi, którzy do nas przychodzi-
li. Teraz, gdy już zamykamy lo-
kal, jest mocny oddźwięk – żeby 
nie zamykać pubu, no ale eko-
nomia nam nie pozwoli „prze-
trwać”. Z roku na rok, jak roz-
mawiamy z ludźmi i obserwu-
jemy tę lokalną młodzież, to wi-
dzimy jak coraz większa grupa 
opuszcza Nowogard.  Kolejni lu-
dzie tu przychodzą, żegnają się z 
nami i wyjeżdżają na kontrakty 
do Niemiec, Anglii, czy też Szwe-
cji. To bardzo smutne, ale w No-

wogardzie nic się nie dzieje, wła-
dza kompletnie nie dba o pracę 
dla tych osób – z żalem komen-
tuje A. Szafran. 

„Pasadena” zasłynęła z orga-
nizacji turniejów w darta i bi-
lard. Były to zawody różnej ran-
gi, niekiedy o mistrzostwo No-
wogardu, bywały też turnieje 
ogólnopolskie. Do pubu zjeż-
dżała się plejada mistrzów pol-
ski darta z różnych lat, grywa-
li zawodnicy m.in. z Koszalina, 
Szczecinka, Czaplinka, Szczeci-
na, Białogardu. Dzięki rywali-
zacji z silnymi zawodnikami, w 
Nowogardzie utworzyła się gru-
pa osób, startujących w turnie-
jach darta. Na największą uwa-
gę zasługuje trójka kobiet: Ania 
Protas, Ela Protas i Paulina Ja-
nowicka. Godnie nasze mia-
sto reprezentowała szczególnie 
Ania Protas, która dosłownie 
biła swoje rywalki na głowę. W 
swojej przygodzie z dartem star-
towała nawet w Mistrzostwach 
Polski, na których zajęła 5. miej-
sce, i w różnych zawodach roz-
grywanych w Europie. Zdoby-
ła łącznie około 130 pucharów. 

Andrzej Szafran zatrudniał sio-
stry, Anię i Elę Protas, w „Pasa-
denie” pracowała również jego 
żona, Anna, na którą zresztą lo-
kal był zapisany. W pubie dużą 
popularnością cieszyły się rów-
nież turnieje w bilarda. Organi-
zowana była nawet liga bilardo-
wa, niestety, mało kto wówczas 
doceniał starania właścicieli i 
organizację mistrzostw Nowo-
gardu. - Wszystkie nagrody za-
zwyczaj sponsorowaliśmy sami. 
Mam żal do władzy... Dużo się 
tu działo przez lata, ale nie było 
żadnej pomocy ze strony miasta. 
Z burmistrzem, Kazimierzem 
Ziębą, ciężko nam się współpra-
cowało, ale jednak otrzymaliśmy 
kilka pucharów na mistrzostwa 
Nowogardu. Jednak współpraca 
z obecnym burmistrzem jest już 
tragiczna! Nigdy nie otrzymali-
śmy wsparcia, a sądzę, że skoro 
organizuje takie turnieje, to po-
winny być to Mistrzostwa No-
wogardu o Puchar Burmistrza! 
– wspomina A. Szafran. 

Podczas organizacji wszyst-
kich turniejów lub spotkań z 

okazji zakończeń jakichś im-
prez, przez te 14 lat, przez „Pa-
sadenę” przewinęli się przeróż-
ni goście z kraju i zza granicy, 
m.in. gubernator rosyjski, me-
rowie rosyjscy, burmistrzowie z 
Europy, burmistrzowie z innych 
miejscowości w Polsce, staro-
stowie, prezydenci miast, wice-
prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. W zabawie pożegnalnej, 
która odbyła się w minioną so-
botę, zjawiła się delegacja rosyj-
ska z merem miasta, burmistrz 
Golczewa czy też goście z Osiny. 
Podziękowania za swój wkład w 
istnienie pubu otrzymały sio-
stry, Ania i Ela Protas, właści-

ciel rozdał również zawodni-
kom, którzy wygrywali pucha-
ry na wszystkich turniejach, ich 
trofea: w sobotę 60 pucharów, 
natomiast od momentu koń-
czenie działalności ponad set-
kę. W sumie przez tych 14 lat, w 
„Pasadenie” znajdowało się po-
nad 200 wygranych pucharów! 
Obecnie lokal należy do „Sto-
krotki”. Niebawem zostanie wy-
stawiony na sprzedaż, jak przy-
znaje Anna Szafran. Już zjawia-
ją się osoby oglądające pomiesz-

czenie, które powoli pustoszeje. 
Pozostał jeszcze bar, który zo-
stanie zdemontowany na samym 
końcu. Andrzej Szafran, jak sam 
przyznaje, nigdy nie był w sta-
nie przekonać władzy do organi-
zacji zawodów sportowych, jak 
choćby co roku rozgrywanych 
w Golczewie turniejów „Bos-
man Cup”, w których występują 
oldboje z kraju oraz goście z Eu-
ropy. Za swoją społeczną dzia-
łalność został uhonorowany w 
Chociwlu, w Golczewie, a nawet 
w Warszawie. Otrzymał podzię-
kowania z Litwy, jako pierwszy 
obcokrajowiec dostał na rok od 
Duńczyków puchar przechodni! 
W Nowogardzie jednak nikt nie 
docenił jego działalności spo-
łecznej. Zresztą jak sam opowia-
dał, że co roku próbował składać 
na swoją organizację pozarządo-
wą „Bosman Nowogard” wnio-
ski o dofinansowanie, przyzna-
wane w konkursie ofert. Jednak, 
jak można się domyślić, bezsku-
tecznie. W piątek (17 stycznia 
2014 roku), burmistrz Golcze-
wa nagrodził Andrzeja Szafra-
na „Złotą Żabą” (odpowiednik 
nowogardzkiego Laura Cisowe-
go) za upowszechnianie kultury 
fizycznej i organizację turnieju 

„Bosman Cup”. Choć to koniec 
pubu, Andrzej Szafran z pew-
nością nie zaprzestanie swojej 
działalności w rozpowszechnia-
niu sportu. Pozostaje wierzyć, 
że może kiedyś przyjdzie taki 
dzień, w którym przedstawicie-
le gminy zdecydują się pomóc 
w organizacji turnieju w na-
szym mieście. Jedno jest pewne, 
w „Pasadenie” już nikt nie zagra 
o mistrzostwo Nowogardu w bi-
larda ani w darta.    

KR

Anna i Andrzej Szafranowie, po raz ostatni za barem swojego pubu, na stole widzi-
my Złotą Żabę oraz podziękowania od burmistrza Golczewa 

Andrzej Szafran przyjmujący jako pierwszy obcokrajowiec duński Puchar przechod-
ni, za swoją działalność na rzecz sportu

Na zdjęciu od lewej -Mirek Martynowicz i Anna Protas, w turnieju w Dani zdobyli 
brązowy medal ME w Darta jako duet

Na zdjęciu Anna Protas i Andrzej Szafran, podczas ogólnopolskiego turnieju darta 
w pasadenie, wówczas jeszcze w lokalu nie brakowało gości
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„To nie jest nawet propaganda, to żenada” 

Jak odnieść sukces  
w zwalczaniu bezrobocia
W ostatnim numerze biuletynu gminnego, na pierwszej stronie znalazł się okazały wy-
kres, prezentujący spadek bezrobocia w naszej gminie, którego powodem jest, jak czyta-
my w tekście pod wykresem, „dynamiczny rozwój gminy”, oczywiście, jak wynika z okre-
su analizowanego, za kadencji Czapli – co już tym bardziej można wywnioskować też z 
dalszej części artykułu. Przyjrzeliśmy się bliżej naszym rewelacyjnym statystykom i oto 
najpierw, jako odniesienie, skan wykresu z gminnego propagatora sukcesu wielkiego.
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WskaŸnik bezrobocia w Nowogardzie w 2011-2013 r. 

Pozostawiamy to bez komen-
tarza, poza zauważeniem, że 
na początku, nim jeszcze obec-
na władza „wzięła się do robo-
ty i osiągnęła sukces”, byliśmy w 
środku stawki (za Osiną i Ma-
szewem, a przed Stepnicą i Go-
leniowem), a na zakończenie 
okresu „dynamicznego rozwoju” 
znaleźliśmy się na honorowym 
pierwszym miejscu, czyli z naj-
wyższym odsetkiem bezrobo-
cia wśród gmin powiatu. Oczy-
wiście, w jakim stopniu powyż-
sze statystyki oddają stan fak-
tyczny w zakresie problemów, 
zwłaszcza młodych ludzi, na 
rynku pracy, to już odrębne za-
gadnienie. Statystyki te bowiem 
nie uwzględniają np. tych, któ-
rzy pozbawili urzędników pro-
blemu, opuszczając trwale naszą 
gminę (również pozostałe gmi-

ny). Kilka lat temu, w ten sposób, 
poprzez wyjazd miliona ludzi, 
jeden z krajów bałtyckich osią-
gnął tzw. „zdrowy”, czyli około 
6 procentowy poziom bezrobo-
cia. Nieznana jest też metodo-
logia ustalania bazy, w stosun-
ku do której liczone są procen-
ty. Tą bazą jest  liczba osób czyn-
nych zawodowo. Jakimś dziw-
nym trafem, jak obliczyliśmy, 
niewiele zmieniała się ona ilo-
ściowa w ciągu zbadanych przez 
nas czterech kolejnych lat. Trud-
no jednak w tej sytuacji pozosta-
wić już bez komentarza poziom 
i styl działalności informacyjnej 
UM w Nowogardzie. Za niema-
łe pieniądze podatników, dobrze 
ponad 100 tys. rocznie  (ponad 
60  000 zł za druk plus pensje 
„redaktorów”), uprawia się coś, 
co nawet trudno nazwać propa-

gandą. Propaganda bowiem wy-
maga jednak inteligencji i spry-
tu, musi wszak umiejętnie uda-
wać prawdę, natomiast tutaj 
mamy do czynienia ze stałym 
robieniem ludzi w „głupa”.  I tak, 
wracając do przedmiotowego 
tekstu, poza wyżej przedstawio-
nym graficznie sukcesem, czyta-
my także choćby taką diagnozę 
przyczyn spadku bezrobocia…” 
dzięki współpracy gminy No-
wogard z Powiatowym Urzędem 
Pracy mieszkańcy mogli w ra-
mach prac interwencyjnych i ro-
bót publicznych podjąć zatrud-
nienie w Urzędzie Miejskim”.  
Hm, gratulujemy mieszkańcom, 
którzy podjęli trwałe zatrudnie-
nie w urzędzie miejskim i wybit-
nie zmniejszyli poziom naszego 
bezrobocia.  
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A teraz na ten wykres nanosimy dla porównania dane w tym zakresie, obrazujące sytuację rów-
nież w innych gminach naszego powiatu.

Wiemy co było 
przyczyną pożaru
Od zastępcy komendanta Powiatowej Straży Pożarnej 
otrzymaliśmy, wyczerpującą odpowiedź, na temat poża-
ru zbiornika z pozostałością smoły, który miał miejsce w 
poniedziałek, przy ul. Górnej. Zaważyła, nieostrożność 
pracowników, podczas przeprowadzania prac. 

Na terenie byłej wytwórni 
masy bitumicznej, w ponie-
działek (21 stycznia) doszło do 
groźnie wyglądającego pożaru.  
Znajdował się tam zdemonto-
wany zbiornik na smołę z in-
stalacją technologiczną, któ-
ra przeznaczona była do zło-
mowania i posiadała zasilanie. 
Prace prowadzone były z pomo-
cą palników acetylenowych. Na 
wskutek nich, wywołano pożar 
pozostałości smoły, zgromadzo-
nej w ciętym zbiorniku, służą-
cym do magazynowania smo-
ły, przeznaczonej do produkcji 
masy bitumicznej. Po zagasze-
niu pożaru, schłodzono części 
metalowe zbiornika. Zaważy-
ła nieostrożność przeprowadze-

nia prac pożarowo niebezpiecz-
nych. Innymi słowy – przyczy-
ną był palnik. Pożar zgłoszono 
telefonicznie, przyjęcie zgłosze-
nia nastąpiło o godzinie 15:52. 
W akcji gaśniczej udział brały 
3 jednostki, JRG z Nowogardu 
oraz OSP Ostrzyca i OSP Błot-
no, łącznie 10 osób.  Padał śnieg 
i marznący deszcz, następowa-
ły silne podmuchy wiatru co 
utrudniało akcję. Zakończenie 
działań ratowniczych nastąpi-
ło o godzinie 17:04. - informu-
je zastępca Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Goleniowie, Arka-
diusz Skrzypczak. 

KR

2 promile u kierowcy z Nowogardu

Na nic tłumaczenia...
Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących,  
z których jeden z nich mieszkaniec Nowogardu, zanim 
wsiadł za kierownicę spożywał alkohol. Z kolei drugi, 
którym był mieszkaniec Goleniowa, odurzył się narko-
tykami. Za popełnione przestępstwa nie unikną odpo-
wiedzialności. Grozi im do 2 lat więzienia.

Patrol drogówki otrzymał 
zgłoszenie, o stojącej w po-
przek jezdni ciężarówce w 
okolicach miejscowości Krzy-
wice. Po przybyciu na miejsce, 
policjanci zastali 43-letniego 
mężczyznę, mieszkańca No-
wogardu, który oświadczył, że 
pojazdem DAF kierował jego 
kolega, który poszedł na wio-
skę po pomoc w wyciągnięciu 
ciężarówki z rowu. Po pewnym 
czasie 43-latek zmienił zdanie 
co do kierowcy, podając inne 
dane swego znajomego. Poli-
cjanci nie dali zwieść się tłu-
maczeniom mężczyzny. Wy-
czuwając od niego woń alko-
holu, poddali go badaniu stanu 
trzeźwości. Urządzenie wyka-

zało w jego organizmie 2 pro-
mile alkoholu. Stróże prawa 
ustalili, że to on był kierowcą, a 
szukając dla siebie alibi, chciał 
uniknąć odpowiedzialności. 
Goleniowscy policjanci ape-
lują o rozsądek i zachowanie 
rozwagi, jednocześnie przypo-
minają, że nie ma taryfy ulgo-
wej dla nietrzeźwych kierow-
ców. Jazda pod wpływem al-
koholu czy narkotyków, bar-
dzo często jest przyczyną wielu 
tragedii na drogach. Nietrzeź-
wy kierowca jest poważnym  
zagrożeniem nie tylko dla sie-
bie, ale i dla innych uczestni-
ków ruchu.

asp. Julita Filipczuk
Oprac: red. 
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Odpowiedź starostwa na pytania DN

Jak dbają o  nasze zdrowie
Starostwo odpowiedziało na nasze pytania dotyczące  sposobu wypełnianie przez władze samorządowe  obowiązku promocji i ochrony 
zdrowia. Zachęcamy do lektury.

Po publikacji naszych co-
rocznych zestawień  dotyczą-
cych średniej długości życia 
mieszkańców naszej gminy za-
niepokojeni faktem, że średnia 
w tym zakresie odbiega istot-
nie na niekorzyść średniej kra-
jowej (mężczyźni żyją u nas 
średnio  aż 5 lat krócej). Posta-
nowiliśmy przepytać odpowie-
dzialne władze co robią, aby 
ten stan rzeczy poprawić. Roz-
poczeliśmy to przepytywanie 
od władz powiatowych kieru-
jąc do nich pisemnie prośbę o 
odpowiedź na szczegółowe py-
tania. Oto te pytania i otrzy-
mane w ty tygodniu odpowie-
dzi  

- Jak powiat realizuje  w 
trakcie obecnej kadencji  
ustawowy obowiązek (Art. 4 
par. 1 pkt.  2  ustawy o sam 
pow.) promocji i ochrony 
zdrowia

Odp . Zadania i kompeten-
cje powiatu w zakresie ochro-
ny zdrowia określa ustawa z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 
2011 Nr 142, poz. 1592). Zgod-
nie z art. 4 ust. 1,  pkt. 2 powiat 
wykonuje określone ustawami 
zadania publiczne o charakte-
rze ponadgminnym w zakresie 
promocji  i ochrony zdrowia.

Szczegółowy zakres kom-
petencji powiatu w obszarze 
ochrony zdrowia określają też  
inne ustawy, odnoszące się do 
takich zagadnień jak: przeciw-
działanie alkoholizmowi, nar-
komanii, zwalczania zagro-
żeń epidemiologicznych, któ-
re realizuje przy pomocy  po-
wiatowej inspekcji sanitarnej 
i zapewnienie ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej. Powiat ma-
jąc na uwadze dobro miesz-
kańców realizuje swoje zada-
nia w zakresie ochrony zdro-
wia m.in. poprzez pełnienie 
funkcji organu założycielskie-
go dla Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Powiatowego w 
Goleniowie, który w 2011 r. 
został przekształcony w spółkę 
kapitałową pod firmą Szpital-
ne Centrum Medyczne w Go-
leniowie sp. z o.o., której jedy-
nym wspólnikiem jest Powiat 
Goleniowski. W wyniku prze-
kształcenia spółka poszerzyła 
swoją działalność o rehabili-
tację, ortopedię, dokonano re-

montu  I piętra Zakładu Opie-
kuńczo Leczniczego, posze-
rzono świadczenia z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej o rehabilitację. 

Ponadto powiat realizuje za-
dania z zakresu ochrony zdro-
wia, które zostały określone w 
innych ustawach, tj.:  

- organizowanie i zapew-
nienie usług w odpowiednim 
standardzie w domach pomo-
cy społecznej  dostosowanych 
do szczególnych potrzeb osób 
z zaburzeniami psychiczny-
mi, co wynika z art. 6 a usta-
wy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychiczne-
go (Dz. U. 2011.213.1375),

- przyznawanie pomocy fi-
nansowej na usamodzielnie-
nie oraz na kontynuację nauki 
osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie, pomoc w inte-
gracji ze środowiskiem osób 
mających trudności w przysto-
sowaniu się życia młodzieży 
niepełnosprawnej intelektu-
alnie, prowadzenie ośrodków 
interwencji kryzysowej  art. 
19-20 ustawy  z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz. U. 2013.182),

- do zadań powiatu nale-
żą niektóre sprawy z zakresu 
rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych a wynika-
jące z ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. 2011.127.721) 
i wydanego na jej podstawie 
rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań po-

wiat, które mogą być finanso-
wane ze środków PFRON (Dz. 
U. 2013.1190).  Zgodnie z art. 
35a, ust.1 do zadań powiatu 
należy dofinasowanie: uczest-
nictwa osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów w turnu-
sach rehabilitacyjnych, zaopa-
trzenie w sprzęt rehabilitacyj-
ny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyzna-
wane osobom niepełnospraw-
nym na podstawie odrębnych 
przepisów,

obowiązek zapewnienia ko-
bietom w ciąży opieki medycz-
nej, socjalnej i prawnej zgod-
nie z ustawą z dnia 7 stycznia 
1993 r. o planowaniu rodzi-
ny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalno-
ści przerwania ciąży (Dz. U. z 
1993 r. Nr 17, poz. 78).

- Czy prowadzi się i w jakiej 
formie  systematyczną anali-
zę  stanu zdrowia mieszkań-
ców powiatu, jeśli tak to  ja-
kie dane  stanowią podstawę 
tej analizy i kto jest  odpowie-
dzialny   personalnie za  to 
zadanie.

Tak, raz w roku dokonywa-
na jest ocena zabezpieczenia 
potrzeb zdrowotnych ludno-
ści Powiatu Goleniowskiego 
w ambulatoryjne świadczenia 
specjalistyczne oraz szpital-
ne. W powyższym dokumen-
cie zamieszczone są następują-
ce dane:

- charakterystyka zdrowotna 
mieszkańców,

- dane epidemiologiczne,
- informacja o placówkach, 

które mają zawarty kontrakt 
na świadczenia zdrowotne 
udzielane z zakresu podsta-

wowej opieki zdrowotnej, am-
bulatoryjnej specjalistycznej 
opieki zdrowotnej i leczenie 
szpitalne.

Wykorzystane dane pocho-
dzą z Urzędu Statystycznego 
oddział w Szczecinie, i z Infor-
matora Statystycznego Ochro-
ny Zdrowia Woj. Zachodnio-
pomorskiego. Informacje do-
tyczące funkcjonowania pod-
miotów wykonujących dzia-
łalność medyczną na terenie 
powiatu goleniowskiego uzy-
skiwane są bezpośrednio od 
jednostek, które mają zawarte 
kontrakty z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia oddział w 
Szczecinie. Osobą odpowie-
dzialną za to zadanie jest Pani 
Ewa Chilkiewicz

- Czy prowadzi się systema-
tyczne gromadzenie  wskaź-
ników dotyczących stanu 
zdrowia  mieszkańców po-
wiatu  w tym powodów  zapa-
dalności na choroby i  jedno-
stek chorobowych powodują-
cych zgony.

Starostwa powiatowe nie do-
stają i nie gromadzą sprawoz-
dawczości z zakresu ochrony 
zdrowia. Wszelkie dane sta-
tystyczne dotyczące powia-
tów można uzyskać na stro-
nie Urzędu Statystycznego w 
Szczecinie, Centrum Syste-
mów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia w Warszawie. Ponad-
to na stronie Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Szczecinie w zakładce 
dla Mieszkańców-Zdrowie-Pu-
blikacje zamieszczony jest In-
formator statystyczny ochrony 
zdrowia, który zawiera dane 
statystyczne naszego powiatu 
z zakresu stanu zdrowia miesz-
kańców powiatu, w tym zapa-
dalność na choroby i przyczy-
ny zgonów. 

- Czy  gromadzi się i prowa-
dzi się systematyczną  analizę 
danych  demograficznych  do-
tyczących powiatu. Jeśli tak to  
w jakiej formie są one dostęp-
ne .

Powiat nie jest instytucją, do 
której spływają dane demo-
graficzne. Sprawozdania staty-
styczne wynikające z załączni-
ka nr 1.29 „Zdrowie i ochrona 
zdrowia” do Rozporządzenia 
Rady Ministrów  z dnia 22 lip-
ca 2011 r. w sprawie programu 

badań statystycznych statysty-
ki publicznej na rok 2012 (Dz. 
U. Nr 173, poz. 1030 z późn. 
zm.) kierowane są do Urzędu 
Statystycznego w Szczecinie.

- Czy   w przypadku  sys-
tematycznego gromadzenia 
danych dotyczących  stanu 
zdrowotnego mieszkańców  
powiatu  dokonuje się kreso-
wych analiz , celem sformuło-
wania   wniosków a zwłaszcza 
podjęcia  konkretnych dzia-
łań profilaktycznych czy za-
radczych. Jeśli tak to jakie to 
są działania? 

W dokumencie „Ocena za-
bezpieczenia potrzeb zdrowot-
nych ludności Powiatu Gole-
niowskiego w ambulatoryj-
ne świadczenia specjalistycz-
ne oraz szpitalne”, który został 
opracowany na początku  2013 
r. znajdują się wnioski i wska-
zówki do podjęcia konkret-
nych działań w celu polepsze-
nia sytuacji zdrowotnej miesz-
kańców powiatu. Dokument w 
załączeniu przesyłam do wia-
domości.

Z poważaniem Ewa Chilkiewicz

Tak więc jak przypuszczali-
śmy powiat  w zakresie działań 
profilaktycznych ogólnozdrowot-
nych  poza  wypełnianiem funk-
cji organu prowadzącego szpital i 
pewnych funkcji administracyj-
no-usługowych  nie czyni zbyt 
wiele. Niemniej jednak nas szcze-
gólnie zainteresował  przywołany 
w ostatnim punkcie odpowiedzi  
dokument „Ocena zabezpiecze-
nia potrzeb zdrowotnych ludno-
ści Powiatu Goleniowskiego w 
ambulatoryjne świadczenia spe-
cjalistyczne oraz szpitalne”,  W 
dokumencie tym zawarto jednak 
szczątkowe ale  jednak elemen-
ty diagnozy  w zakresie przyczyn 
zgonów  a także nawet zaleca-
nych  działań zapobiegawczych 
i profilaktycznych. Dokumentem 
tym  ze względu na  obszerność 
materiału  a także konieczność 
uzyskania dodatkowych infor-
macji zwłaszcza o ewentualnym 
wdrożeniu zalecanych działań 
profilaktycznych zajmiemy się w 
następnych numerach  DN.  Po 
podsumowaniu  działań powiatu 
w zakresie ochrony naszego zdro-
wia przyjrzymy się także bliżej 
temu co robi w tym zakresie na-
sza gmina.

Nowogardzki szpital realizuje „chcąc nie chcąc” część zadań powiatu w zakresie 
szpitalnej opieki zdrowotnej
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Mistrzostwa Powiatu w siatkówce chłopców

Mistrzowie z SP nr 4 
W piątek (17 stycznia), w Goleniowie, w hali tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 2, rozegrano Mistrzostwa Powiatu w siatkówce chłop-
ców.  Pierwsze miejsce w powiecie wywalczyli młodzi siatkarze z SP nr 4 w Nowogardzie.

Wyniki:
 SP nr 4 Nowogard – SP Orzechowo  2:0
 SP nr 4 Nowogard – SP nr 4 Goleniów  2:0
 SP nr 4 Nowogard – SP Osina   2:0
 SP nr 4 Nowogard – SP nr 2 Goleniów   0:2

Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 4 Nowogard 
2. SP nr 2 Goleniów
3. SP Osina
4. SP Orzechowo
5. SP nr 4 Goleniów

Naszą gminę reprezentowa-
ły SP z Orzechowa oraz SP nr 
4 w Nowogardzie. Poza tym, 
wystąpili gospodarze, czyli SP 
nr 2 w Goleniowie, SP nr 4 w 
Goleniowie oraz SP z Osiny. 
Szkoła Podstawowa nr 4 z No-
wogardu, w swoich czterech 
meczach, tylko raz zaznała po-
rażkę, było to w konfrontacji z 
gospodarzami. SP nr 2 z Gole-
niowa również przegrała jed-
no spotkanie, wskutek czego 
o mistrzostwie powiatu decy-

dowały zdobyte sety. Lepszy 
bilans mieli zawodnicy z No-
wogardu, przez co zdobyli za-
szczytne pierwsze miejsce w 
powiecie. Zwycięstwo pozwo-
liło chłopcom z „czwórki” re-
prezentować naszą gminę już 
na wyższym szczeblu, czyli w 
rozgrywkach regionalnych. 
Oto skład drużyny z SP nr 4 
w Nowogardzie: Maciej Pio-
trowski, Maciej Podbiegło, Ka-
rol Kolless, Dawid Druciarek, 
Dawid Polak, Damian Walasz-

czyk, Michał Zając, Kacper 
Wdowczyk, Hubert Dawid. 
Opiekunem zespołu „czwór-
ki” jest pan Wiesław Buczyń-
ski. Niestety, awansu do regio-
nalnych rozgrywek nie udało 
się wywalczyć SP z Orzecho-
wa. Drużyna ta uplasowała się 
w Mistrzostwach Powiatu na 4. 
miejscu. Przy artykule prezen-
tujemy wyniki uzyskane przez 
SP nr 4 w Nowogardzie oraz 
klasyfikację końcową.

KR

LUKS Top Wierzbięcin wygrywa w lidze

II WTK Juniorów
Kolejne 2 zwycięstwa tenisistów stołowych z zespołu LUKS Top Wierzbięcin w 
II lidze Mężczyzn. Tym razem podczas wyjazdowych spotkań z ATS-em Star-
gard Szczeciński i UKS Chrobry Międzyzdroje, tylko ci pierwsi nawiązali wal-
kę z drużyną prowadzoną przez Józefa Korkosza. Następnego dnia nasi tenisiści 
stołowi rywalizowali na II Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Juniorów.

W dniu 18.01.2014r. (sobo-
ta) ruszyła kolejna runda II ligi 
męskiej. Zawodnicy z Wierz-
bięcina rozegrali wyjazdo-
we spotkania z UKS Chrobry 
Międzyzdroje oraz ATS Star-
gard Szczeciński. W pierw-
szym pojedynku nasi zawod-
nicy zmierzyli się z Międzyz-
drojami, gdzie pewnie zwy-
ciężył zespół z Wierzbięcina 
9:1. Kolejny mecz przysporzył 
zawodnikom Józefa Korko-
sza już więcej problemów, lecz 

chłopaki zdołali opanować sy-
tuację, pokonując Stargard 7:3, 
tym samym umacniając się na 
2 pozycji w tabeli ligowej. Z 
kolei dnia 19.01.2014r. (nie-
dziela), odbył się II WTK Ju-
niorów. W zawodach wzięło 
udział 32 zawodników z całego 
województwa Zachodniopo-
morskiego, w tym 4 reprezen-
tantów z LUKS Top Wierzbię-
cin. Najlepiej zaprezentował 
się z nich Sebastian Jemiliano-
wicz, który wygrał cały turniej 

uzyskując bezpośredni awans 
do II Grand Prix Polski w Bil-
czy (woj. Świętokrzyskie), po-
konując w finale swojego od-
wiecznego rywala od najmłod-
szych lat - Jakuba Leśniewskie-
go (UKS Czarni Pieszcz) 3:1. 
Miejsce na najniższym stopniu 
podium wywalczył Filip Woły-
niec ze Złocieńca. W czołów-
ce znalazł się także Daniel Zu-
brzycki miejsce 6, który naj-
prawdopodobniej wystartuje 
w turnieju barażowym do II 

II Liga tenisa stołowego mężczyzn
UKS Chrobry Międzyzdroje – LUKS Top Wierzbięcin  1:9
Bartosz Jemilianowicz  2 pkt.
Sebastian Jemilianowicz 2 pkt.
Mateusz Witkowski  2,5 pkt.
Łukasz Owczarek  2,5 pkt
Daniel Zubrzycki

ATS Stargard Szczeciński – LUKS Top Wierzbięcin  3:7
Bartosz Jemilianowicz  2,5 pkt.
Sebastian Jemilianowicz 2,5 pkt.
Mateusz Witkowski  0,5 pkt.
Łukasz Owczarek  1,5 pkt
Daniel Zubrzycki

II WTK Juniorów:

1 miejsce – Sebastian Jemilianowicz
6 miejsce – Daniel Zubrzycki
25-28 miejsce – Adrian Kurenda
29-32 miejsce – Szymon Rutkowski

Grand Prix Polski Juniorów. 
Najmłodsi zawodnicy prowa-
dzeni przez Józefa Korkosza 
- Adrian Kurenda i Szymon 
Rutkowski, pojechali zbierać 
kolejne doświadczenie grając 
ze starszymi zawodnikami, co 

na pewno przyniesie pozytyw-
ne efekty w przyszłości. Przy 
artykule prezentujemy punk-
tacje w meczach ligowych, 
oraz klasyfikację II WTK Ju-
niorów.

KROd lewej - Sebastian Jemilianowicz, Mateusz Witkowski, Łukasz Owczarek, Bartosz Jemilianowicz, Daniel Zubrzycki 

II WTK Juniorów, na zdjęciu od lewej - Sebastian Jemilianowicz i Filip Wołyniec 
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OD LUTEGO 
NOWA SIEDZIBA

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Do 
wynajęcia 

lokal
przy ul. Bankowej

na gabinet 
stomatologiczny 

lub lekarski
tel. 606 401 128

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry
TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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7. kolejka NALP

„Snajper” Dudziec 
W 7. kolejce Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, tym razem kibice 
obejrzeli mnóstwo goli. Imponujące zwycięstwo Parasola pozwoliło tej druży-
nie odbić się od „dna” ligowej tabeli. Swoje mecze wygrali Tubisie i Pampeluna 
Pereiros, przez co wciąż nie znamy mistrza tegorocznych rozgrywek.

Na początek 7. kolejki teo-
retycznie najciekawszy mecz. 
Tubisie podejmowały Olim-
piakos. Trzeci zespół w tabeli 
Olimpiakosu nie był w stanie 
za dużo zdziałać w konfronta-
cji z liderem i ostatecznie prze-
grał 3:0. Dwie bramki dla zwy-
cięzców zdobył Artur Lipiński, 
który walczy o koronę króla 
strzelców. Tubisiom wystarczy 
remis w najbliższym meczu 
lub przegrana Pampeluny, aby 
zawodnicy tej drużyny mogli 
już świętować mistrzostwo w 
obecnym sezonie. W kolejnym 
meczu Parasol mierzył się z 
Czarnymi Chmurami. Druży-

na Parasola notuje pewne zwy-
cięstwo, dzięki czemu opuszcza 
dolne rejony tabeli. O ile zwy-
cięstwo tej drużyny nie ucho-
dziło za wydarzenie 7. kolejki, 
to wyczyn Daniela Dudźca już 
tak! Zawodnik Parasola strzelił 
rywalom wszystkie 6 bramek 
i wysunął się na prowadzenie 
w walce o tytuł najlepszego 
strzelca rozgrywek NALP. W 
trzecim spotkaniu dnia, kibice 
oglądali nudną bezbramkową 
pierwszą połowę w wykona-
niu Pampeluny i Radosławia. 
Piłkarze po przerwie zaczęli 
strzelać i lepiej to wychodziło 
wiceliderowi, który zwyciężył 

3:1. W ostatnim meczu gładkie 
zwycięstwo Probudu z zespo-
łem FC po Nalewce. Za spra-
wą tego wyniku, FC spada na 
ostatnie miejsce w tabeli, nato-
miast Probud zmienia na trze-
ciej pozycji drużynę Olimpia-
kosu. Za tydzień, przed ostat-
nią kolejką, którą rozpocznie 
najciekawszy mecz pomię-
dzy Budowlanymi i Tubisia-
mi, którzy być może będą po 
ostatnim gwizdku świętowali 
swój pierwszy tytuł mistrzow-
ski. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników, aktual-
ną tabelę, klasyfikację strzel-
ców i zapowiedź 8. kolejki.

KR

7. kolejka:
Tubisie – Olimpiakos 3:0 (1:0) (A. Lipiński x2, P. Podbiegło)
Parasol – Czarne Chmury 6:1 (3:0) (D. Dudziec x6 – M. Kolasa)
Radosław – Pampeluna Pereiros 1:3 (0:0) (D. Duras – A. Balcer, D. 

Wawrzyniak, Sam.)
Probud – FC po Nalewce 4:1 (3:0) (S. Paszkiewicz, J. Skowroński, D. 

Dzierbicki, K. Pacelt – M. Jastrowicz)
Budowlani – Seniorzy 3:0 walkower

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Tubisie 7 21 26 1 7 0 0
2 Pampeluna Pereiros 7 16 24 4 5 1 1
3 Probud 7 14 20 13 4 2 1
4 Olimpiakos 7 12 18 21 4 0 3
5 Budowlani 7 10 17 19 3 1 3
6 Czarne Chmury 7 9 19 22 3 0 4
7 Radosław 7 7 11 18 2 1 4
8 Parasol 7 7 17 21 2 1 4
9 FC po Nalewce 7 6 12 23 2 0 5
10 Seniorzy 7 0 0 21 0 0 7

Klasyfikacja strzelców:
12 – D. Dudziec (Parasol)
9 – A. Lipiński (Tubisie)
6 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros)
8. kolejka 26.01.2014 :
Budowlani – Tubisie    15:00
FC po Nalewce – Radosław    15:30
Czarne Chmury – Pampeluna Pereiros  16:00 
Olimpiakos – Probud    16:30  
Parasol – Seniorzy     3:0 walkower

Sypią „w kratkę”

Można się połamać
Przyszła zima, a wraz z nią odwieczny dylemat – odśnieżą czy nie odśnieżą? Na-
pływające zewsząd skargi na nieodśnieżone drogi i chodniki stały się normą. 
Nieposypanie piaskiem deptaków to poważne zagrożenie dla pieszych. Na ile 
odpowiedzialna za odśnieżanie chodnika jest gmina, a kiedy z obowiązku tego 
musi się wywiązać prywatny właściciel nieruchomości?

Wczoraj, redakcję DN od-
wiedziła jedna z mieszkanek 
Nowogardu. Uskarżała się 
na fakt, że miejskie chodni-
ki przypominają lodowisko. 
Okazuje się, że spacerowa-
nie po chodnikach, spowitych 
śnieżno-lodową pokrywą, jest 
równie ryzykowne co porusza-
nie się po poboczu ruchliwej 
jezdni. Znikome ślady piasku, 
świadczące o tym, że kilka dni 
temu ktoś łaskawie  i wspania-
łomyślnie sypnął garść ziare-
nek o magicznych antypośli-
zgowych właściwościach, nie 
są w stanie uchronić pieszych 
od „wywinięcia orła”. Do kogo 
zatem można mieć pretensje, 
skoro wszyscy umywają ręce? 
Odpowiedź nie jest taka oczy-
wista…

Przepisy jasno określają, kie-
dy to gmina jest odpowiedzial-
na za odśnieżenie chodnika, 
a kiedy może odprawić po-
szkodowanego z kwitkiem. Za 
chodnik uznaje się wydzielo-
ną część drogi publicznej, słu-
żącą dla ruchu pieszego, poło-
żoną bezpośrednio przy grani-
cy nieruchomości. Jeżeli zatem 

chodnik przylega bezpośred-
nio do ogrodzenia domu, obo-
wiązek odśnieżania spoczywa 
na właścicielu nieruchomości. 
Jeżeli między chodnikiem a 
granicą działki jest pas zieleni, 
odśnieżyć powinna już gmina. 
Śnieg, który uprzątnie z chod-
nika właściciel, powinien zo-
stać usunięty przez zarządcę 
drogi. 

Poza tym, naszą uwagę 
zwrócił fakt, że w Nowogar-
dzie piach sypie się „w krat-

kę”. Na przykład, przy ul. Boh. 
Warszawy ciężko dostrzec, by 
było posypane, natomiast przy 
ul. 3 Maja nie ma z tym pro-
blemu. Czyżby odpowiednim 
służbom zabrakło zwykłego 
piachu? Cytując klasyka: „Jest 
zima, to musi być zimno”, ale 
dlaczego musi być ślisko tam, 
gdzie powinno być bezpiecz-
nie? Odpowiedzi na to pytanie 
unika się jak ognia. 

Red.

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci, 

tel.516648561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz 

kuchnię gazową, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziec-

ka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy 

mieszaniec DALMATYŃCZYK, tel. 667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są 

mi bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, 

piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 

913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne tel. 694509752 
•	 Oddam tapczan w dobrym stanie tel. 604679249

WydruKi  
KoloroWe 

W nisKich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177 w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena 780 tys. zł 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 

tel. 604 679 249

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)

pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WyPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%

UWAGA  WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW „TĘCZAK” w Nowo-

gardzie informuje członków Koła, że dnia 
09.02.2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się ze-
branie sprawozdawcze Koła za 2013r.                                                               

Zebranie odbędzie się w Regionalnym 
Centrum Przedsiębiorczości, ul. Woj. Pol-
skiego 3.  

ZAPRASZAMY
Zarząd Koła PZW 

„TĘCZAK”

Zarząd Koła PZW 
„TĘCZAK” informuje 

Członków Koła, że 
WYJAZD DO TRZEBIESZEWA

na zawody spiningowe
dnia 26.01.2014 r.

ZOSTAŁ ODWOŁANY
Zarząd Koła PZW „Tęczak”

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
międzynarodowy

tel. 606 651 290

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
krajowy

tel. 606 651 290

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 

Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• Magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 

komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• Moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, 

mile widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 
lokalizacja Bienice k. Nowogardu  

CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

STAROSTA GOLENIOWSKI
podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Starostwa 

Powiatowego w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy ul. Plac Wol-
ności 1, na tablicy ogłoszeń została podana informacja o prze-
znaczeniu do oddania w dzierżawę na czas oznaczony tj. 3 lat 
działek nr 43/1 o pow. 0,3244 ha, 45/1 o pow. 0,2826 ha i 45/2 
o pow. 0,3914 ha, położonych w obrębie 4 miasta Nowogard, 
stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na 
cel rolny. 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pokój 
204 II piętro) lub tel. (91) 471-02-39.

 PIT wyślij przez Internet

www.e-deklaracje.gov.pl

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
doradca blachrsko-lakierniczych (możliwość przyuczenia)

Wymagane prawo jazdy  kat. c
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

Klub Kolekcjonera:

Giełda „Osobliwości  
i rozmaitości” w NDK
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard, zaprasza dnia 26 stycznia 
2014 roku (niedziela), na godzinę 15:00 do Nowogardzkiego Domu Kultury, na 
giełdę kolekcjonerską „Osobliwości i rozmaitości”. 

W programie: skup, wymiana, sprzedaż, wycena- banknotów, medali, orderów, monet, literatury 
oraz innych eksponatów. Będą prowadzone zapisy, które umożliwią wstąpienie do koła numizma-
tycznego oraz klubu kolekcjonera. 

Zapraszamy i czekamy!!! 

Sprostowanie. W tekście z dnia 21 stycznia br., „Memoriał im. Grzegorza Górczewskiego”, or-
ganizatorzy turnieju, podali nam błędne nazwisko brązowego medalisty w kategorii chłopców. 
Reprezentant SP nr 1, który stanął na najniższym stopniu podium w klasyfikacji indywidualnej 
chłopców, to Michał Garncarz.
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Sprzedam świeże jaja
od kur niefermowych

tel. 886 925 991

NIERUCHOMOŚCI

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

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki 
gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Wynajmę pod działalność gospo-
darczą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum N-du, ul. Warszawska. Po ge-
neralnym remoncie, umeblowana, 
piwnica. Cena 900 zł + 1000 zł kau-
cji. Tel. 501832458.

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia biurowe 40 m2 w Nowogar-
dzie. 608 451 826

• Do wynajęcia mieszkanie jednopo-
kojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  trzypo-
kojowe  67 m2. Tel. 501775025.

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  Warn-
kowo. Tel.609245816.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  trzypo-
kojowe . Tel.661790332.

• DO  WYNAJĘCIA -  mieszkanie   
dwupokojowe  60 m 2 ,  własne   
C.O.  ul; Racibora. Tel.693128117.

• WYNAJMĘ – Dom   :  4  sypialnie 
, dwie  łazienki  , kuchnia , garaż   
i  ogród. Wszystko  urządzone. 
Tel.602474266.

• DO  -  wynajęcia  kawalerka.
Tel.508405306.

• DO  wynajęcia  3  pokojowe  miesz-
kanie w  ścisłym  centrum  Nowo-
gardu  w  dobrym  standardzie  . 
Tel.502632628.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam tanio działki budowlane 
30 i 11 ar 35 zł/m2. Tel. 880 132 032

• Kupię działkę pod garaż ul. Jana 
Pawła II może być częściowo zabu-
dowana. 91 35 03 159

• Poszukuję do wynajęcia garaż na 
ul. Jana Pawła II lub Poniatowskie-
go. 91 35 03 159

• DO  WYNAJĘCIA  -  komfortowa  
kawalerka  , 970  +  prąd  i gaz.
Tel.517633434.

• Do  wynajęcia  mieszkanie 44 m 
2 ,dwupokojowe  z  aneksem ku-
chennym. Tel. 784056335.

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam garaż murowany na 
ul. Poniatowskiego. 661 751 286

• Wynajmę mieszkanie lub pokój 
w Wojcieszynie. 726 150 975

• Do wynajęcia mieszkanie 48 m2 
w Nowogardzie. 696 463 833

• Do wynajęcie garaż przy ul. Boh. 
Warszawy 696 463 833

• Do wynajęcia na dłuższy okres 
czasu kawalerka w Centrum 
Nowogardu, ul. Warszawska. 
501 832 458

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora 
I 4 w Nowogardzie o pow. 52 m2. 
Tel. 091 39 25 552, kom. 695 264 
594.

 MOTORyZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Sprzedam Daewoo Tico rok prod. 
1999 cena 1200 zł. Opłacony do 3 
X ’14 r. tel. 607 647 515

• SPRZEDAM   - VW    PASSAT   B 
– 5   1997  r.  1,6  benzyna. Tel. 
784886802.

• Kupię sprężynę przednią do Merce-
desa Benz 123. Tel. 605 576 908

• SPRZEDAM – OPEL  VECTRA  2,0 L 
benzyna , 1995 rok. Przebieg  230 
tyś. Tel. 669585826.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• KREDYT dla rolnika. Tel. 601627044, 
697082509.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam agregat uprawowo-
-siewny FIONA – 3m, ścieżki tech-
nologiczne; rozsiewacz do nawozu 
AMAZONE – 1500 kg; sadzarkę do 
ziemniaków podkiełkowanych; 
brony- 7m; kopaczkę kwiatową z 
krojami; kombajn ziemniaczany 
ANNA. 501 446 190

• JAJKA  -  kacze do inkubatora . Tel. 
7921817107.

• SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH JAJ KU-
RZyCH EKOLOGICZNyCH, ul. 
BOH. WARSZAWy 21 tel. 91 39 
20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-

cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• Montaż ogrodzeń betonowych, 
farmerskich i innych; 695 085 470; 
91 39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą bez BIK, 
wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 

układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i fa-
chowo. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153

• Dachy, podbitki, docieplenia. 
693 180 974

• Docieplenia budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy, podłogi, adapta-
cja poddaszy. 600 626 268

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le, drobne naprawy hydrauliczne, 
elektryczne i inne – dobre ceny. 
666 047 905

• REMONTY  -  mieszkań  i  domów  , 
glazura  , terakota . Tel.600121043.

• Remonty- wykończenia. 
887 756 554

• Organizowanie kuligów konnych. 
607 739 866

• Usługi transportowe do 1 tony, 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

OPONy 
 - WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

PRANIE  
-  DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI  MEBLOWEJ , 

SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ  MATERIAŁOWEJ/.
- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.

- SPRZĄTANIE:  BIUR, MIESZKAŃ, CZYSZCZENIE FUG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

Praca w Niemczech 
- Opiekunki Osób Starszych 

Wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki 

Tel.: 666 096 761, 666 096 774

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

Znaleziono pieska 
podobnego yorka
przy ul. Zamkowej

tel. 91 392 13 97

bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXy EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798  843  457 
lub eproxy-el@wp.pl

• Zatrudnię spedytora MTD, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię pracowników na fer-
mę. Zapewniam mieszkanie i 
dobre warunki płacowe. 91 39 
10 315

• ZAOPIEKUJĘ - się dzieckiem, duże 
doświadczenie, dyspozycyjność  
czasowa. Tel. 602690897.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E , 3 
tygodnie na tydzień, transporty 
liniowe, tel. 609 49 39 89

• Firma zatrudni osobę z aktual-
nym orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności tel. 91 39 25 
275. 

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka ja-
kość do mieszkania, domu, skle-
pu, restauracji, zakładu fryzj. tyl-
ko ogrzewanie różne powierzch-
nie cena od 800zł montaż 300zł 
piece dwufunkcyjne cena od 

1.000 zł montaż 400 zł gwarancja 
serwisowa + roczne przeglądy 
kontrolne, naprawy oraz elek-
tryczne przepływowe podgrze-
wacz wody użytkowej 18-21kw 
na prąd 380V cena od 200zł Tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebr-
ny z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CEGŁĘ 
ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO NE-
GOCJACJI. TEL. 603768811 LUB 
607705017

• Sprzedam pianino. Stan dobry. 91 
39 20 676

• Sprzedam materac odleżynowy w 
bardzo dobrym stanie. 503 332 355

• SKUP  PIŁ  -   niesprawnych , zatar-
tych   STIHL  , HUSGUARNA .Cena 
100 zł. Tel.721668245.  Dojazd  do  
Klienta.

• Owczarki niemieckie dziewięcioty-
godniowe, pieski ładne, rodzice z 
rodowodem tel. 91 39 21 828

• Dnia 16 stycznia zgubiono tel. 
Samsung GT-E 2600. Znalazca 
zostanie nagrodzony. Tel. 91 39 
20 896

• SPRZEDAM  -    TANIO  ;   garnitur  
dla  szóstoklasisty    rozmiar   164 
cm. Tel. 506237122.

• SPRZEDAM  -  DREWNO  opałowe 
.  Sosna - buk  pocięte   w  klocki.
Tel. 514740538.

• PŁyTA    OSB  3    18  mm,  cena  
69,60  BRUTTO  za  1  szt. Tel. 
660657461 , 602131760.

WydruKi  
KoloroWe 

W nisKich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

pl. Wolności 9 • Nowogard
pokój  419 (IV piętro)

Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych 
Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Alicja Wypych, Jolanta Kozioł, Barbara Bartosik, Ma-

ria Kloch, Cecylia Furmańczyk, Genowefa Maćkowska, Lucjana Szwajda, Nikola Grenda, Stanisława Pokor-
ska, Pelagia Feliksiak, Teresa Januszonek, Małgorzata Krawczyk, Andrzej Leszczyński, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Jolanta Kozioł, Genowefa Maćkowska, Teresa Januszonek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Michalina Wasilak, Kacper Skowroński, Igor Grenda, Oliwia Jaworska, Magdalena Skowrońska, Oliwia Fe-

liksiak, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Michalina Wasilak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994

Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 392 14 67 
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Zamiast koncepcji 
przestrzenna 

utopia

Śpiewała 
cała 
sala

Studniówka 
w II LO

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 4, 5 s. 6 s. 8

Czytaj s. 7

Czytaj s. 11

Czytaj s. 2

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Czytaj s. 4

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

HURTPOL SP. Z O.O. 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

w Nowogardzie 

zatrudni:
Asystenta/tkę Dyrektora 

Finansowego 

Wymagane:
•	 Wykształcenie wyższe 

rachunkowość - finanse,
•	 Doświadczenie w księgowości,
•	 Prawo jazdy kat. B,
•	 Znajomość pakietu MS Office 

(Word, Excel, PowerPoint),
•	 Mile widziana znajomość SAP 

Busines One,
•	 Doskonały zmysł organizacyjny,
•	 Wysoką kulturę osobistą,
•	 Łatwość nawiązywaniu kontaktów,
•	 Umiejętność pracy zespołowej,
•	 Duża inicjatywa i samodzielność,
•	 Terminowość, dokładność, 

staranność.

Oferty kadry@hurtpol.pl

80 zł

NABÓR 2014

NABÓR 2014

Obecna władza już dwa lata obiecuje, że na tym polu, pomiędzy ulicą 15 Lutego a Cmentarną, ma powstać kolejny komunalny blok mieszkalny. Inwestycja utknęła na 
razie w urzędniczych gabinetach. Niektórym pozostanie chyba zamieszkać w przyczepie...

Ani inwestycji, ani socjalu

Na mieszkanie  
sobie poczekasz...

Nasza sonda

Co sportowcy  
robią zimą?

Policyjne statystyki

Więcej ofiar  
i rannych...

Czytaj s. 3

Wyrwana  
z odmętów  
nałogu…

Chcą ściągnąć  
Brazylijczyka
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
 20.01.2014 r.
 - około godziny 17.20, po-

licjanci Ogniwa Patrolowo 
– Interwencyjnego KP No-
wogard zatrzymali poszuki-
wanego celem odbycia karny 
pozbawienia wolności wyd. 
przez Sąd Rejonowy w Gole-
niowie. 

21.01.2014 r.
 - dyżurny KP Nowogard 

został powiadomiony o prze-
stępstwie fizycznego i psy-
chicznego znęcania się nad 
rodziną. Od zawiadamiają-
cego przyjęto ustne zawiado-
mienie o przestępstwie. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard. 

-  nieznani sprawcy doko-
nali oszustwa przy zawiera-
niu umowy kredytowej na 
zakup oraz montaż okien i 
drzwi w mieszaniu na szko-
dę mieszkańca gminy Nowo-
gard. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

- po raz kolejny policjanci 
KP Nowogard apelują o roz-
wagę i ostrożność przy pod-
pisywaniu różnych umów i 
zobowiązań. Pamiętajmy, aby 
przed podpisywaniem umo-
wy, przed zleceniem wykona-
nia usługi, skontaktować się z 
członkiem rodziny lub zaufa-
nym sąsiadem i skonsultować 
taką transakcję.

-  dyżurny KP Nowogard 
został powiadomiony o kra-
dzieży z włamaniem do al-
tanki, skąd sprawcy dokonali 
kradzieży kosiarki spalinowej 
marki Sthil oraz glebogryzar-
ki typu Boleni. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

- dyżurny KP Nowogard 
został powiadomiony o kra-
dzieży części samochodo-
wych, gdzie policjanci Refe-
ratu Kryminalnego KP No-
wogard w wyniku podjętych 
działań zatrzymali sprawców 

tej kradzieży oraz odzyskali 
utracone mienie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

22.01.2014 r. 
- dyżurny KP Nowogard 

został powiadomiony o koli-
zji drogowej w m. Nowogard. 
Sprawca ukarany mandatem 
karnym kredytowanym. 

-  policjanci Referatu Kry-
minalnego KP Nowogard 
ustalili i zatrzymali spraw-
ców w sprawie o krótkotrwa-
łe użycie pojazdu z okresu 
12.2013 r. 

23.01.2014 r.
 - dyżurny KP Nowogard 

został powiadomiony o kra-
dzieży elementów metalo-
wych i nadproży wzmacnia-
jących w m. Bieńczyce, gdzie 
policjanci Referatu Krymi-
nalnego KP Nowogard w wy-
niku podjętych działań za-
trzymali sprawców tej kra-
dzieży oraz odzyskali utraco-
ne mienie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

26.01.2014 r. 
- policjanci Ogniwa Patro-

lowo –Interwencyjnego KP 
Nowogard podczas kontroli 
drogowej ujawnili nietrzeź-
wego kierującego samocho-
dem. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

-  policjanci Ogniwa Patro-
lowo –Interwencyjnego KP 
Nowogard podczas kontro-
li drogowej ujawnili kierują-
cego posiadającego aktyw-
ny zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych w ruchu 
lądowym wydany przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. Po-
stępowanie prowadzi KP No-
wogard.

Informacje przekazał
 KP Nowogard

Tadeusz Żak, lat 73, zmarł 24.01.2014 r., pogrzeb odbył się 
27.01.2014 r. na cmentarzu w Dobrej. 

Władysław Kobyliński, lat 80, zmarł 25.01.2014 r., pogrzeb 
odbędzie się 28.01.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie. 

Światosław Rewuś, lat 88, zmarł 26.01.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 28.01.2014 r. o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

CO ROBIą spORTOWCY zImą?
Tym razem, w naszej cotygodniowej sondzie, postanowiliśmy porozmawiać ze 
sportowcami z Nowogardu, na temat tego, jak wyglądają ich treningi w okresie 
zimowym. Czy panująca za oknami mroźna aura przeszkadza im w przygotowa-
niach do zbliżającego się sezonu? Nad czym w dużej mierze skupiają się podczas 
ćwiczeń w okresie zimy? pytania te zadaliśmy zarówno sportowcom z miejskich 
drużyn, jak i tych reprezentujących nas poza granicami gminy.

magdalena Jeż (kapitan żeńskiej drużyny piłkarskiej pomo-
rzanina Nowogard) – Ligę rozpoczynamy 29 marca. Można po-
wiedzieć, że okres trwa długo. Trenujemy na hali, na razie raz w 
tygodniu. Wkrótce dojdzie nam jeszcze siłownia i treningi biegowe 
na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o moje treningi indywidualne, to 
ciężko je pogodzić z pracą, ale staram się dwa razy w tygodniu bie-
gać. Wierzę, że cała drużyna przepracuje przyszły sezon dobrze, a 
wyniki będą tego dowodem. 

Krystian miklas (piłkarz pomorzanina Nowogard) – Obec-
nie nie trenuję, ponieważ jestem kontuzjowany.  Niestety nie przy-
stąpię do zbliżającego się sezonu. Niemniej jednak, muszę powie-
dzieć, że jak jeszcze byłem w pełni sił, to ostro „zasuwałem”. Okres 
zimowy jest dla piłkarza najważniejszy. Młodym mogę poradzić 
tyle, żeby się w sobie zaparli i intensywnie trenowali. Żeby jakoś 
przebrnęli przez te półtora miesiąca, bo ten czas treningów będzie 
najważniejszy dla nich. Jeśli miałbym wybrać, co jest lepsze – tre-
ningi na powietrzu czy w hali, zdecydowanie polecałbym biegi na 
zewnątrz. Nie jestem zwolennikiem trenowania na hali. Ponadto, 
minimum cztery treningi tygodniowo. Ze swoimi trampkarzami 
trenuję różnie – raz chodzimy na salę, a innym razem prowadzę 
treningi na orliku. Chłopaki, nawet jak jest mróz, chcą chodzić na 
orlik. W drugi tydzień ferii najprawdopodobniej pojedziemy na 
obóz do Dziwnowa. Treningi będą dwa razy dziennie – nad ranem 
jakiś bieg na świeżym powietrzu, a wieczorem trening na hali.   

Remigiusz Komisarek (kolarz, wychowanek Chrabąszczy 
Nowogard) – W związku z tym, że uczęszczam do Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego, mam specjalnie ułożony cały cykl treningo-
wy. Zgodnie z wynikami moich badań wydolnościowych, ułożono 
mi tzw. „progi” (obciążenia itp.), według których przygotowuję się 
do sezonu. Tak się składa, że zmieniłem właśnie klub i mam za-
planowany wyjazd na zgrupowanie do Hiszpanii, przygotowujące 
do zbliżającego się sezonu. Tym razem większy nacisk będzie kła-
dziony na przygotowanie pod względem siłowym. W tamtym se-
zonie, jak się okazało, zabrakło tego aspektu. A zatem teraz muszę 
się skupić przede wszystkim na sile. Szybkość jest wyrobiona, tylko 
jeszcze siła mi została do wyćwiczenia.    

marcin Olechowski (koszykarz III ligowego KK Gryf Gole-
niów) – Na razie zrezygnowałem z intensywnych przygotowań fi-
zycznych do sezonu na rzecz nauki, której mam sporo. Niemniej 
jednak, kiedy już wrócę na boisko, mam zamiar wznowić inten-
sywne treningi na siłowni i pewnie wyjadę z drużyną na jakiś obóz 
treningowy. Jak już wspomniałem, teraz jest mi trudno pogodzić 
treningi ze szkołą i pracą. Oczywiście w międzyczasie, w miarę 
możliwości, staram się chodzić na siłownię. Skupiam się przede 
wszystkim na wzmocnieniu dolnych partii ciała. Kładę nacisk na 
trening nóg. Wykonuję też więcej ćwiczeń aerobowych niż siło-
wych. Ćwiczenia siłowe nie są mi na razie potrzebne. Wiosną będę 
się starał o to, aby przybrać nieco na masie, ale teraz nie muszę. 
Przed zimą zawsze tracę na wadze. Mimo nawału wszystkich mo-
ich obowiązków, czasami oczywiście jeżdżę na treningi, ale nie jest 
to tak intensywna, jak była kiedyś. 

Rozmawiał: Rafał Kowalczuk 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
pOLsKI WĘGIEL

WYsOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Ani inwestycji, ani socjalu

Na mieszkanie sobie poczekasz...
przełom roku sprzyja różnym podsumowaniom. Tym razem postanowiliśmy się przyjrzeć sytuacji mieszkaniowej w naszej gminie. 
Niestety nie wygląda to zbyt dobrze.   

Według danych UM No-
wogard w zasobach mieszka-
niowych Gminy (stan na ko-
niec roku 2013) znajduje się 
389 lokali.  294 to mieszkania 
komunalne, w tym 26 – trzy-
pokojowe, 140 – dwupokojo-
we i 128 kawalerek. Mieszkań 
o standardzie socjalnym jest 
zdecydowanie mniej, bo 95. 
Z tego 16 to lokale trzypoko-
jowe, 52 – dwupokojowe i 27 
jednopokojowe. W jakim sta-
nie są te lokale? Najpierw te 
socjalne. 

- Na podstawie rocznych 
przeglądów budowlanych, w 
których dokonano oceny stanu 
technicznego zasobów miesz-
kaniowych Gminy Nowogard, 
najsłabiej oceniono lokale so-
cjalne w szczególności te poło-
żone na wsiach, które w 70% 
zakwalifikowano do remon-
tu. Jedynie 12 rodzinny budy-
nek socjalny z 2009 roku poło-
żony w Nowogardzie przy ul. 
Cmentarnej 15A znajduje się 
w dobrym stanie technicznym. 
Drobne usterki dotyczą tylko 
kilku lokali  – przyznaje Tade-
usz Fiejdasz, Kierownik Wy-
działu Gospodarki Komunal-
nej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska.

W znacznie lepszej kondy-
cji technicznej są lokale ko-
munalne wchodzące w skład 
gminnego zasobu mieszkanio-
wego. - Stan techniczny lokali 
komunalnych wygląda zdecy-
dowanie lepiej, ponieważ sami 
najemcy dbają o mieszkania i 
we własnym zakresie wykonu-
ją niezbędne naprawy, konser-
wacje i modernizacje – mówi 
T. Fiejdasz. 

Należy także dodać, że 
oprócz własnego zasobu, gmi-
na użytkuje 20 lokali, które są 
własnością spółdzielni miesz-
kaniowych, w tym  „Cisów” - 
2,  „Gardna” - 12 i Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej - 6.

CzEKA WIELu, 
OTRzYmuJą NIELICzNI 
Na przydział mieszkania 

przez Gminę Nowogard, cze-
ka obecnie 165 rodzin. Gro z 
tego, bo aż 109 rodzin oczeku-
je na mieszkania socjalne. Na 

przydział lokalu komunalne-
go oczekują 34 rodziny.  Ko-
lejne 22 osoby oczekuje na lo-
kal socjalny, na podstawie wy-
roku sądowego orzekającego 
eksmisję. Niestety wszystko 
wskazuje na to, że większość 
z tych osób jeszcze długo się 
nie doczeka na przydział loka-
lu. W zeszłym roku  klucze do 
własnego M otrzymało zaled-
wie 12 osób, z tego 6 osobom 
przyznano lokale socjalne i 6 
komunalne. Jeśli takie tempo 
będzie się nadal utrzymywa-
ło a nowych mieszkań przy-
bywać nie będzie, każdy z listy 
oczekujących na mieszkanie 
od gminy poczeka sobie śred-
nio 13,75 lat. 

NA DOKumENTACJI sIĘ 
sKOńCzYłO... 

 Ostatnie, nowe mieszkania, 
oddano w lutym 2011 roku w 
budynku przy ul. Cmentar-
nej. Otrzymało je 12 rodzin. 
Niestety na tym się skończy-
ło. Co prawda w ratuszu przy-
gotowywana jest dokumenta-
cja na budowę kolejnego, bliź-
niaczego szeregowca mające-
go powstać po sąsiedzku, tego 
oddanego trzy lata temu, ale o 
tym, kiedy ruszy jego budowa 
się nie mówi. Zresztą UM nie 
ukrywa, że brakuje na to pie-
niędzy. 

- Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że finansowanie rozbu-
dowy i modernizacji szpitala 
bardzo obciążyło budżet gmi-
ny, powodując ograniczenia 
realizacji innych inwestycji, w 
tym budowy mieszkań - odpo-
wiada w imieniu burmistrza 
Roberta Czapli, T. Fiejdasz, 
pytany o to, czy w najbliższym 
czasie gmina planuje budowę 
nowych mieszkań. 

No cóż. Nie pierwszy raz 
marną kondycję miejskiego 
budżetu, tłumaczy się inwe-
stycją w szpital.  W takim razie 
pytamy: skąd burmistrz weź-
mie pieniądze na moderniza-
cję Placu Wolności, która ma 
pochłonąć ponad 2 miliony 
złotych? Albo jest tak źle albo 
ktoś tu kręci...

Marcin Simiński 

Ostatnie, nowe mieszkania oddano w lutym 2011 roku w budynku przy ul. Cmentarnej. Otrzymało je 12 rodzin. 

Nasz komentarz
O tym, że jednym z głów-

nym zadań w ramach zabez-
pieczenia zbiorowych po-
trzeb wspólnoty gminnej jest 
właśnie gospodarka miesz-
kaniowa, mowa jest już w 
ustawie o samorządzie. To 
oczywiście niełatwe zada-
nie. Wszak inwestycja w mie-
nie mieszkalne, to dość spory 
wysiłek finansowy dla każde-
go z samorządów, szczegól-
nie tych z małymi budżeta-
mi. Wiele gmin, o czym już 
pisaliśmy jesienią ubiegłego 
roku, mimo to, stara się z tym 
jakoś sobie radzić. szuka się 
też przeróżnych rozwiązań, 
by mieszkania powstawały. 
przypomnijmy tylko dwa z 
przytaczanych już na naszych 
łamach przykładów. W Gry-
finie nawiązuje się współpra-
cę na zasadzie partnerstwa 
publiczno-prywatnego z To-
warzystwem Budownictwa 
społecznego. miasto użycza 
działkę pod budowę nowych 
bloków, w zamian po zakoń-
czeniu inwestycji otrzymu-
je do swojej dyspozycji kilka 
nowych mieszkań. W step-

nicy władze budują nowe ko-
munalne bloki, korzystając 
ze współfinansowania Ban-
ku Gospodarstwa Krajowe-
go. Tym samym obie gminy, 
przez ostatnie kilka lat po-
większyły kilkukrotnie licz-
bę lokali mieszkalnych wcho-
dzących w skład komunal-
nych zasobów. 

Niestety, w Nowogardzie 
władza woli kumulować swój 
wysiłek w kierunku „inwesty-
cji” typowo konsumpcyjnych, 
nie dających gospodarczo 
żadnego, oczywiście dodat-
niego, bo ujemny będzie po 
stronie wydatków w budże-
cie, wyniku. słabo też jak na 
razie wygląda kwestia szyko-
wania gruntów pod  nowe in-
westycje budowlane. Wystar-
czy przypomnieć chociażby 
upór burmistrza, co do kon-
cepcji przebudowy łącznika 
ul. 700-lecia z Dworcową, ni-
jak mającej się do planowa-
nych przez prywatnych wła-
ścicieli działek przylegają-
cych do tej drogi inwestycji 
w budownictwo handlowo-
-mieszkalne. 

Niestety, jeśli dzisiaj Rada 

miejska zagłosuje za budże-
tem, którego jak już wiado-
mo w  dużej mierze autorem 
jest sam burmistrz Robert 
Czapla, za wiele się w tym ob-
szarze nie zmieni. zamiast 
mieszkań, będziemy mieli 
nowiusieńki plac Wolności. 
szkoda tylko, że zamieszkać 
na nim się nie da...

redakcja
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Komentarze, opinie 

zamiast koncepcji przestrzenna utopia
„przestrzeń piesza pocięta ma być wzdłuż i w poprzek żółtymi, czarnymi, szarymi i zielonymi pasami, a na środku placu pojawiają się posadzone 
w dziwnych półkolach drzewa, krzewy i byliny. NDK i budynek byłego hotelu „Cisy” zasłonięte mają być pergolą i drzewami. A najważniejszym 
elementem kompozycyjnym ma być podświetlony nocą pomnik braterstwa broni, do którego prowadzi w poprzek całego placu wyłożona czarną 
kostką ścieżka defiladowa, ucięta ukośnie przy ul. 700-lecia. Włos jeży się na głowie” – tak o planowanej przez burmistrza Nowogardu, Roberta 
Czaplę, modernizacji placu Wolności, pisze dla DN, radny Rafał szpilkowski. 

W projekcie budżetu na rok 
2014, przygotowanym przez bur-
mistrza Czaplę, najdroższą inwe-
stycją jest zadanie pt. „Zagospo-
darowanie Placu Wolności w No-
wogardzie”. Na jego realizację za-
planowano 2 mln zł. W sytuacji, 

gdy zadłużenie gminy wynosi po-
nad 35 mln zł i brakuje środków 
na szereg niezbędnych remontów 
oraz inwestycji, wskazanie tak 
ogromnej kwoty na taki cel wy-
wołało zaskoczenie wśród więk-
szej części radnych. Do chwi-

li obecnej burmistrz nie przed-
stawił radzie miejskiej żadnych 
dokumentów pozwalających zo-
rientować się, jak ma wyglądać 
zagospodarowanie placu. Nie 
przedstawił również żadnego do-
kumentu, który szacuje koszt tej 

inwestycji ujęty w projekcie bu-
dżetu. Sytuacja wyjątkowo dziw-
na. Przecież nie chodzi tutaj o re-
mont kawałka chodnika za kilka 
tysięcy złotych. sprawa dotyczy 
2 mln zł i najważniejszego 
miejsca w Nowogardzie, za-

Policyjne statystyki 

Więcej ofiar i rannych,  
mniej pijanych i nieletnich 
W czasie rocznej odprawy policji, która odbyła się w ubiegły czwartek zaprezen-
towano tradycyjnie policyjne statystyki podsumowujące pracę tych służb w roku 
2013. W niektórych obszarach nasza policja odnotowała niewielki wzrost. są też 
i takie, gdzie wypadło to gorzej w porównaniu z rokiem poprzednim. zgodnie z 
zapowiedzią z piątkowego numeru DN, dziś omawiamy zaprezentowane przez 
Komendanta powiatowego policji dane i wykresy. 

W roku 2013 policja na tere-
nie naszego powiatu wszczęła 
łącznie  2273 postępowania. Z 
tego najwięcej, bo aż 1406, do-
tyczyło przestępstw kryminal-
nych, 396 kradzieży a 253 kra-
dzieży z włamaniem. Policja 
117 razy zajmowała się sprawą 
uszkodzenia mienia. 26 postę-
powań dotyczyło bójek i pobić, 
9 rozbojów z wymuszeniem a 
60 naruszenia czynności cia-
ła. Ilość wszczętych postępo-
wań wzrosła, ale spadła pro-
centowa ich wykrywalność. I 
to aż o 2 procent z 74,5 w 2012 
roku do 72,8 w roku 2013. Naj-
większy, bo aż prawie 21% spa-
dek wykrywalności odnotowa-
no w przypadku bójek i pobić. 
W roku 2012 policja mogła się 
pochwalić 100% skuteczno-
ścią w zwalczaniu tej kategorii 
przestępstw. W 2013 r. liczba 
ta spadła do 79,2 proc. 

Niektóre ze statystyk udało 
się poprawić. Z 45,2% w 2012 
do 50.8% w roku ubiegłym, 
wzrosła wykrywalność prze-
stępstw dotyczących uszko-
dzenia mienia. Poprawiły się 
także nieco rezultaty w kate-
gorii rozbojów wymuszeń z 
91,7% do 95%. 

mniej nieletnich przestęp-
ców 

Nie sposób przejść obojęt-
nie obok danych dotyczących 
ilości przestępstw  kryminal-

nych popełnionych przez nie-
letnich. W roku 2012 liczba ta 
wynosiła 379, w zeszłym spa-
dła do 125, to oznacza różnicę 
aż o 254. O połowę spadła tak-
że ilość sprawców czynów kry-
minalnych, jakich dopuścili się 
niepełnoletni. W roku 2012 
wynosiła ona 145, a rok 2013 
podsumowano liczbą 73. 

Więcej kontroli, mniej pija-
nych 

Mimo, że w ubiegłym roku 
kierowcom przykładano do ust 
prawie 10 tys. razy częściej al-
komat niż w roku 2012 (wzrost 
ilości badań z 21 958 do 30 
236), liczba nietrzeźwych kie-
rujących spadła do 400 w 
2013. Rok wcześniej było to 
442 a w 2011 r. 564. Niewiele 
za to wzrosła liczba badanych 
za kółkiem na zawartość nar-
kotyków. W roku 2013 policja 
użyła narkotesterów zaledwie 
54 razy, czyli o jeden więcej 
niż w roku 2012. Powody są co 
najmniej dwa. Tego typu bada-
nia wykonuje się, gdy zachodzi 
u policjanta jakieś podejrze-
nie, że kierowca może być pod 
wpływem środków odurzają-
cych np. wjedzie w drzewo na 
prostej drodze przy rewelacyj-
nych warunkach pogodowych. 
Drugi powód, to ponoć wyso-
kie koszty związane z wykony-
waniem tego typu badań. 

Wypadki i kolizje
Niestety. W górę powindo-

wały statystyki dotyczące przy-
krych zdarzeń drogowych. W 
roku 2013 na drogach powia-
tu goleniowskiego doszło do 
46 wypadków drogowych (37 
w roku 2012). Niestety zginę-
ło w nich aż 11 osób, gdzie w 
2012 ofiar było 5. Więcej osób 
zostało także rannych. Licz-
ba ta wzrosła z 50 w 2012 roku 
do 62 w roku ubiegłym. Na po-
dobnym poziomie utrzymała 
się, na szczęście, liczba kolizji. 
W roku ubiegłym odnotowano 
ich dokładnie 594, o 11 więcej 
niż w 2012 r. Policja była także 
„bardziej łaskawa” dla kierow-
ców. W roku 2013 nałożyła 9 
275 mandatów karnych, a więc 
o 1032 mniej niż w 2012 r. 

Bez niespodzianki, ale za to 
z małym faux-pas 

Zaskoczenia nie było w cza-
sie prezentacji slajdów doty-
czących skarg, jakie na policję 
składają obywatele. Ich ilość 
oczywiście z roku na rok spa-
da. W roku 2013 mieszkań-
cy powiatu poskarżyli się na 
funkcjonariuszy 23 razy. Przed 
rokiem 25 razy. Tylko jedna 
skarga została uznana przez 
Komendanta Powiatowego za 
zasadną. W roku 2012 dwie. 
Niestety w czasie ubiegłoty-
godniowej odprawy, podobnie 
jak w latach ubiegłych, opinii 

publicznej nie przekazano, na 
co konkretnie poskarżyli się 
obywatele. Ani też, jak zakoń-
czyły się skargi uznane przez 
kierownictwo Komendy Po-
wiatowej za zasadne. Oczywi-
ście zwrócimy się o poszerze-

nie tej wiedzy na piśmie, gdyż 
w czasie odprawy czasu na za-
dawanie ewentualnych pytań 
dla mediów nie zaplanowano. 
Zresztą samych mediów też 
nie przywitano...

Marcin Simiński 
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równo historycznie, jak i 
funkcjonalnie.

W marcu 2013 r. ogłoszony 
został przez gminę konkurs „na 
opracowanie koncepcji urbani-
styczno-architektonicznej zago-
spodarowania Placu Wolności 
wraz z otoczeniem”. Swoim pa-
tronatem objęło go Towarzy-
stwo urbanistów polskich. Prze-
wodnicząca szczecińskiego od-
działu tej organizacji podjęła się 
przewodniczenia sądowi kon-
kursowemu, który miał wyło-
nić zwycięskie prace. W składzie 
sądu znalazło się również tro-
je nowogardzkich architektów, 
członków Izby Architektów Rp. 
Ogłoszenie wyników nastąpiło 9 
maja 2013 r. Z pracami konkur-
sowymi można było się zapoznać 
na wystawie pokonkursowej w 
bibliotece miejskiej. Po zamknię-
ciu wystawy temat zniknął z oczu 
opinii publicznej. Nie pojawił się 
ponownie właściwie do dnia dzi-
siejszego, gdyż wszystkie dalsze 
czynności toczyły się za zamknię-
tymi drzwiami gabinetu burmi-
strza. Dopiero 30 października 
w sprawozdaniu burmistrza, któ-
re standardowo składa na każdej 
sesji, pojawiła się informacja, że 
za kwotę 49 tys. zł, zlecił on wy-
konanie dokumentacji projekto-
wej Placu Wolności firmie „Trzy 
małe drzewka”, która nie dość, że 
nie wygrała konkursu, ale nawet 
nie brała w nim udziału. Gmina 
złożyła 3 zapytania ofertowe, na 
które wpłynęła tylko jedna ofer-
ta cenowa. Na jej podstawie do-
konano zlecenia. Byłem głęboko 
zszokowany takim trybem wybo-
ru pracowni projektowej. W ten 
sposób można kupować papier 
do ksero, albo środki czystości. 
A nie wybierać projektanta naj-
ważniejszej przestrzeni naszego 
miasta. Nawet gdyby najlepsze 
pracownie architektoniczne z wo-
jewództwa, czy też kraju, chciały 
podjąć się tego zlecenia, nie miały 
na to najmniejszej szansy. Nie po-
jawiło się bowiem żadne ogłosze-
nie prasowe lub internetowe, żad-
na publiczna informacja.

W sposób oczywisty nasuwało 
się pytanie, czy zapytania cenowe 
wysłano również do uczestników 
konkursu. Gdy zadałem je bur-
mistrzowi, otrzymałem odpo-
wiedź, że 3 laureaci nagród kon-
kursowych otrzymali zapytania o 
cenę, ale odmówili złożenia ofert. 
Ta sytuacja wydała mi się wyjąt-
kowo dziwna. Sprawa wyjaśni-
ła się dopiero, gdy nawiązałem 
bezpośredni kontakt z laureatami 
konkursu. Okazało się, że w za-
pytaniach cenowych, znalazło się 
kluczowe ograniczenie. Termin 
na opracowanie projektu budow-
lano-wykonawczego wraz z uzy-
skaniem pozwolenia na budowę 
określony został na 4 miesiące. 
Wszystkie 3 zespoły projektowe 
odstąpiły od złożenia ofert, argu-

mentując m.in., że z powodu ter-
minów procedur administra-
cyjnych uzyskanie pozwolenia 
na budowę we wskazanym cza-
sie było nierealne.

W ten sprytny sposób bur-
mistrz Czapla pozbył się uczestni-
ków konkursu. Następnie nakazał 
skierowanie zapytań cenowych 
do 3 innych podmiotów, czego 
wynikiem było podpisanie umo-
wy z firmą „Trzy małe drzewka”. 
Co ciekawe otrzymała ona znacz-
nie korzystniejszy termin wyko-
nania zadania, wynoszący nie-
mal 8 miesięcy. Czy był to uczci-
wy i przejrzysty tryb wyboru wy-
konawcy projektu? W miniony 
czwartek, podczas posiedzenia 
komisji finansowo-gospodarczej 
rady miejskiej, pytałem burmi-
strza czy może nas zapoznać z ja-
kimkolwiek opracowaniem pro-
jektowym, które ma uświadomić 
radnych, na co mamy wydać 2 
mln zł. Odpowiedział, że póki co, 
to są tylko materiały robocze i nie 
ma co pokazywać. Nie pierwszy 
raz okazało się, że Czapla lubi mi-
jać się z prawdą. Otóż już w listo-
padzie gotowa była koncepcja 
zagospodarowania, która została 
dołączona do złożonego w urzę-
dzie wniosku o ustalenie lokali-
zacji inwestycji celu publiczne-
go. Dzięki uprzejmości jednej ze 
stron postępowania otrzymałem 
kopię tej koncepcji. Zaprezento-
wałem ją radnym uczestniczą-
cym w komisji. Następnie roze-
słałem ją drogą mailową wszyst-
kim nowogardzkim architektom 
z prośbą o dokonanie oceny. Co 
do samej koncepcji zagospodaro-
wania jedno jest pewne – nie ma 

ona nic wspólnego z którąkolwiek 
pracą nagrodzoną podczas kon-
kursu. Jest za to w oczywisty spo-
sób sprzeczna z wytycznymi kon-
kursowymi, które wskazywały: 
„Plac powinien być dostępny dla 
samochodów ciężarowych, po-
jazdów służb porządkowych i ra-
towniczych”.  Według ukrywanej 
przez Czaplę dokumentacji, Plac 
Wolności podzielony został na 2 
części. Istniejący obecnie i spraw-
nie funkcjonujący system komu-
nikacji pieszej i kołowej został 
przewrócony do góry nogami.  
Ponad połowa placu ma być wy-
łączona z ruchu kołowego. Ozna-
cza to odcięcie dojazdu wszelkich 
pojazdów dostawczych, porząd-
kowych, transportowych i ratow-
niczych do urzędu miejskiego w 
ratuszu i do budynku starostwa 
mieszczącego m.in. szkołę mu-
zyczną, wydział komunikacji i 
urząd pracy. Zaślepione mają zo-
stać drogi obiegające NDK i ra-
tusz. Pozostałą część placu prze-
znaczono na ogromny parking 
dla 60 samochodów,  jakby żyw-
cem przeniesiony sprzed Lidla. 
Brakuje tylko budy na wózki skle-
powe. Nie przewidziano chodni-
ków przy miejscach postojowych. 
Ludzie będą musieli chodzić po 
drodze dojazdowej, dokładnie 
tak, jak przed marketem. 

Przestrzeń piesza pocięta ma 
być wzdłuż i w poprzek żółtymi, 
czarnymi, szarymi i zielonymi 
pasami, a na środku placu poja-
wiają się posadzone w dziwnych 
półkolach drzewa, krzewy i byli-
ny. NDK i budynek byłego hotelu 
„Cisy” zasłonięte mają być pergo-
lą i drzewami. A najważniejszym 

elementem kompozycyjnym ma 
być podświetlony nocą pomnik 
braterstwa broni, do którego 
prowadzi w poprzek całego pla-
cu wyłożona czarną kostką ścież-
ka defiladowa, ucięta ukośnie 
przy ul. 700-lecia. Włos jeży się 
na głowie.

Dlaczego burmistrz Czapla 
wyrzucił do śmieci prace kon-
kursowe i zaakceptował takie 
dziwadło? Dlaczego kompletnie 
odrzucił wskazówki zaangażowa-
nych do oceny konkursu fachow-
ców – urbanistów i architektów? 
Dlaczego wyznaczył nierealne 
terminy wykonania dokumenta-
cji, a następnie zlecił projekt na 
podstawie jedynej złożonej ofer-
ty? Dlaczego ukrywał przed opi-
nią publiczną opracowaną kon-
cepcję? Dlaczego użył szantażu 
wobec radnych, którzy nie zga-
dzali się na ujęcie w budżecie 2 
mln zł na realizację nie istnieją-
cego jeszcze projektu? 

Znając styl propagandy Cza-
pli nie zdziwiłbym się, gdybym 
usłyszał następującą odpowiedź: 
Ten Plac odpowiada żywotnym 
potrzebom społeczeństwa. To jest 
Plac na skalę naszych możliwości. 
Co my robimy z tym Placem? My 
otwieramy oczy niedowiarkom. 
Patrzcie, mówimy, to nasze, przez 
nas wykonane i to nie jest nasze 
ostatnie słowo! I nikt nie ma pra-
wa się przyczepić. To cytat z „Mi-
sia” Barei. Po zamianie „misia” na 
„plac” pasuje jak ulał. 

Burmistrz Czapla należy do 
ludzi, którym władza wyraźnie 
nie służy. Po 3 latach sprawowa-
nia urzędu odkrył w sobie Wiel-
kiego Budowniczego. Uważa, że 

nie musi się liczyć z nikim i z ni-
czym. Wyobraził sobie, że to bę-
dzie jego Plac Wolności i taki po-
zostanie na następne stulecia. A 
przede wszystkim zaplanował 
sobie, że przed przypadającymi 
na tegoroczną jesień wyborami, 
w asyście kamer i aparatów, uro-
czyście przetnie Wstęgę i włączy 
iluminację Pomnika. Co w oczy-
wisty sposób uszczęśliwi nowo-
gardzian i zagwarantuje mu re-
elekcję. Za „ jedyne” 2 mln zł, w 
połowie sfinansowane z obliga-
cji. Ale żeby zdążyć do listopada, 
Czapla musi dokręcać śrubę. Nie 
ma czasu na debatę publiczną, 
konsultacje z fachowcami, roz-
ważanie różnych wariantów pro-
jektu. Trzeba temat zrobić. Byle 
szybko, byle jak, byle na czas. A 
co będzie później, to się zobaczy.

Na szczęście organizacja wła-
dzy samorządowej w naszym 
kraju zabezpiecza wspólnotę 
gminną przed atakami ułańskiej 
fantazji, które często przyno-
si różnym burmistrzom przed-
wyborcza gorączka. Organem 
kontrolnym i stanowiącym wo-
bec burmistrza jest rada miejska, 
która decyduje o kształcie budże-
tu. Dlatego zwracam się z apelem 
do wszystkich radnych. zróbmy 
wszystko, aby w budżecie nie 
pojawiła się ani złotówka na 
przebudowę placu Wolności, 
dopóki burmistrz nie przedsta-
wi rzetelnie opracowanej doku-
mentacji projektowej i koszto-
rysowej. 

Rafał Szpilkowski 
architekt IARP 

radny klubu Wspólny Nowogard

Koncepcja zagospodarowania Placu Wolności

NDK

Biblioteka Były hotel Ratusz
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Na rosyjską nutę 

Śpiewała cała sala
W piątek, 24 stycznia, w Restauracji Caffe piwnica wystąpiła Julia Vikman Band 
- zespół założony został w 2005 roku z inicjatywy pochodzącej z północnej Ro-
sji Julii Vikman. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród nowo-
gardzkiej publiczności. 

W czasie występu, zatytuło-
wanego tak jak ostatnie pły-
ty grupy „Ballady i Roman-
se Rosyjskie” widownia mo-
gła usłyszeć kilkanaście utwo-
rów. Wśród nich piosenki  Bu-
łata Okudżawy, Anny German, 
Żanny Biczewskiej czy bar-
dziej komercyjnych z repertu-
aru Ałły Pugaczowej. Nie za-
brakło również jednego z naj-
bardziej znanych romansów 
rosyjskich  pt. „Oczy czarne”,  
rozsławionego przez śpiewaka 
operowego Fiodora Szalapina. 
W Polsce utwór znany głównie 
dzięki  wersji śpiewanej nie-
gdyś przez Violettę Villas. 

Okazało się, że w Nowogar-
dzie nie brakuje fanów rosyj-
skiej nuty. Większość piosenek 
publiczność śpiewała razem 
z artystką. Trzy osoby zostały 
nawet zaproszone na scenę do 
wspólnego wykonania utworu 

z muzykami. Koncertu wysłu-
chało ponad 80 osób. Było cia-
sno, ale bardzo sympatycznie, 
co też wielokrotnie podkreśla-
ła sama wokalistka. W recita-
lu akompaniowało jej dwóch 
muzyków: kontrabasista Ma-
rek Zienkowski i Andrey Vasi-
lyev – chórki, tamburyno. 

Występ Julii Vikman nie był 
jedynym rosyjskim akcentem 
piątkowego wieczoru w Re-
stauracji Caffe Piwnica. Spe-
cjalnie z tej okazji do karty 
menu dołączono kilka trady-
cyjnych potraw z Rosji m. in. 
pielmieni i bliny. Natomiast 
drewnianą podsufitkę baru 
udekorowano szarfami w ko-
lorach rosyjskich barw naro-
dowych. 

Na zakończenie występu mu-
zycy dziękowali publiczność za 
miłe przyjęcie i wspólne śpie-
wanie utworów. Jak zdradzi-

li redakcji DN, z Nowogardu 
udali się w kierunku Bydgosz-
czy, gdzie następnego dnia cze-
kał ich kolejny koncert. 

Julia Vikman pochodzi z 
Północnej Rosji. Z wykształ-
cenia jest muzykiem. Wła-
sną, solową karierę rozpoczęła 
około 10 lat temu, po przepro-
wadzce do Polski, a konkretnie 
do Gdańska. Tutaj też założy-
ła swój zespół JVB. Od tam-
tej pory artystka wraz ze swo-
im zespołem wydała trzy pły-
ty. Ostatnią, Julia wydała w ze-
szłym roku, właśnie pod tytu-
łem “Ballady i romanse rosyj-
skie”. Grupa ma oprócz swoich 
występów, także kilka wspól-
nych koncertów u boku tak 
znanych artystów, jak np. Ry-
szard Rynkowski, Maryla Ro-
dowicz czy Chór Aleksandro-
wa. 

Właściciele Caffe Piwnica 

już dziś zapraszają na kolejne 
koncerty do swojego lokalu. 
Najbliższy odbędzie się 1 lute-
go. Wówczas w restauracji pod 

ratuszem wystąpi zespół Retro 
Gitary, prezentując największe 
przeboje Czerwonych Gitar. 

Foto i tekst MS

Wspólny występ Julii Vikman (z gitarą) i przedstawicielek publiczności w osobach 
pani Doroty (po lewej) i Wiesławy  (po prawej)

Publiczność aktywnie uczestniczyła w występie, wyklaskując rytmy i śpiewając 
piosenki

W SP 2 wybrano „Małych Mistrzów Kuchni”

Kulinarne potyczki po raz drugi
W piątek 24.01.2014 r., odbyła się II edycja konkursu „mały mistrz Kuchni”. Ce-
lem konkursu jest propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się, promowa-
nie uczniów przejawiających zainteresowania kulinarne oraz integrowanie dzie-
ci z różnych szkół podstawowych naszej gminy. 

W tym roku akces do kon-
kursu zgłosiło pięć szkół: SP2, 
SP1, SP Osina, SP Wierzbięcin 
i SP Żabowo. W loży eksper-
tów zasiedli: Urszula Czura, 
Zofia Pilarz, Barbara Jędrusiak 
oraz Andrzej Sobieski. 

Zwyciężyli w tegorocznej 

edycji uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr2, drugie miej-
sce zajęła Szkoła Podstawowa z 
Wierzbięcina, trzecie miejsce 
przypadło Szkole Podstawowej 
nr 1.

Nagrody ufundował: Stani-
sław Rynkiewicz, a produkty 

spożywcze były sponsorowa-
ne przez: sklep „Inter Marche” 
oraz panią Jolantę Jońca.

Uczestnicy konkursu zmie-
rzyli się w trzech konkuren-
cjach: „Niespodzianka Kuli-
narna”, przekąska do szkoły 
oraz deser z bakaliami i owo-

cami w roli głównej. Wszyscy 
bawili się świetnie i z zaanga-
żowaniem wykonywali kolej-
ne konkurencje. Popisy kuli-
narne przeplatane były tańcem 
i piosenkami w wykonaniu 
uczniów klasy IV a.

Organizatorami konkursu 
były: Anna Buczyńska, Graży-
na Jackowska- Wojtala, Anna 
Kowalczyk- Krzywania i Da-
nuta Marcinkiewicz. Następna 
edycja za rok.

Inf. własna, opr. KR

znalazł się właściciel!
W piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego zamie-

ściliśmy ogłoszenie o zabłąkanym psie. Jego właściciel był pil-
nie poszukiwany przez kobietę, która przygarnęła czworono-
ga. po naszej publikacji, do tymczasowej opiekunki zwierzę-
cia zgłosił się jego prawowity właściciel. 

Sprawa ma zatem szczęśliwy finał, co bar-
dzo nas cieszy. Apelujemy do właścicieli 
czworonogów, aby uważnie pilnowali swoich 
pupili, tym bardziej porą zimową, gdy mrozy 
nie oszczędzają nikogo ani niczego. Zwłasz-
cza małe zwierzątko ma niewielkie szanse na 
przeżycie w tak ekstremalnych warunkach 
pogodowych. Pamiętajmy o tym, a podob-
nych przypadków, jak opisany wyżej, będzie, 
miejmy nadzieję, dużo mniej.           Red.
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Z życia Duszpasterstwa Abstynentów 

Wyrwana z odmętów nałogu…
W niedzielę, 26 stycznia o godz. 15 w budynku świetlicy wiejskiej w Kościuszkach odbyło się spotkanie Duszpasterstwa Abstynentów, działającego 
przy parafii św. sylwestra w Czermnicy. Gośćmi pierwszego w tym roku oficjalnego spotkania zarówno abstynentów, jak i sympatyków Duszpa-
sterstwa było małżeństwo Anny i Krzysztofa Lorenc, alkoholików, którzy jeżdżą po kraju dzieląc się świadectwem własnego życia. państwo Lorenc 
odwiedzili już Nowogard we wrześniu ubiegłego roku, o czym także pisał DN (tekst „Dostaliśmy jeszcze jedną szansę”, 24.09.2013 r., nr. 2208).

Spotkanie przebiegało w cie-
płej, rodzinnej atmosferze. 
Przybyło na nie kilkadziesiąt 
osób. Wszyscy przy kawie, her-
bacie i rozmaitych wypiekach 
wsłuchiwali się w historie życia 
Anny i Krzysztofa Lorenc, któ-
rzy wygrali przed laty walkę z 
nałogiem. Goście Duszpaster-
stwa Abstynentów przeplatali 
opowiadane przez siebie świa-
dectwo życia napisanymi przez 
siebie piosenkami, których 
treść mówi nie tylko o zmaga-
niach z nałogiem, ale także o 
marzeniach, zaufaniu i nadziei 
na duchowe wyzwolenie. 

Życiu pana Krzysztofa po-
święciliśmy już szerszą publika-
cję na łamach DN („Spowiedź 
alkoholika”, nr 72, (2209), 
27.09.2013 r.). Tym razem pre-
zentujemy fragment świadec-
twa jego małżonki, pani Anny 
Lorenc.

- Kiedy byłam małą dziew-
czynką bardzo lubiłam śpie-
wać, np. piosenki Ireny Santor 
czy Mieczysława Fogga. To były 
momenty, które osładzały moje 
trudne dzieciństwo. – rozpo-
czyna pani Anna Lorenc - Kie-
dy mój tata był trzeźwy, to mó-
wił do mojej mamy – Kochana 
Danusia! Natomiast gdy się na-
pił, to bił mamę po twarzy. To 
miała być miłość?

„ukojenie”
Kiedy problemy w domu na-

rastały, Ania zaczęła poszuki-
wać jakiejś formy ucieczki. - No 
i znalazłam „czułość” w swoim 
życiu, alkohol. Mimo, że jako 
dziecko powtarzałam sobie, że 
nigdy nie napiję się alkoholu, bo 
widziałam, co robi mój ojciec. 
Pogniewałam się też wtedy na 
Pana Boga, dlatego że uważa-
łam, że nie spełnił moich ocze-
kiwań. Uznałam, że jak sama 
sobie nie pomogę to nikt mi nie 
pomoże. I od tamtej pory sta-
łam się bardzo „mocna”. A na-
stępnie stworzyłam sobie teo-
rię, że Bóg i Kościół są dla ludzi 
słabych, którzy potrzebują bata. 
Uznałam, że przecież nie mam 
żadnych grzechów. To sprawiło, 
że przez 30 lat nie chodziłam do 
Kościoła. 

Kiedy miałam 17 lat poszłam 
na przyjęcie imieninowe, ktoś 
mi podał alkohol i właśnie po 
napiciu się, całe to moje napię-

cie, cały mój wstyd, zażenowa-
nie, gdzieś tam odpłynęło, a ja 
poczułam się swobodna, dow-
cipna i ładna, bo nigdy nie 
uważałam, że jestem ładna.

Falsyfikat
Pewien deficyt uczuć ze stro-

ny ojca, spowodował, że Ania 
starając się szczęśliwie z kimś 
związać doznawała jeszcze głęb-
szych poranień. - Wystarczy-
ło, że jakiś facet pogłaskał mnie 

po głowie i powiedział do mnie 
dwa miłe słowa, a ja już byłam 
gotowa oddać mu wszystko, bo 
potrzebowałam miłości. No a 
później to zwykle dostawałam 
po tyłku i cierpiałam. I tak się 
toczyło moje życie. 

Ponieważ coraz więcej spo-
żywałam alkoholu, to za każ-
dym razem urywał mi się film. 
Zresztą w moim całym, trwa-
jącym 23 lata piciu nie było ta-
kiej imprezy, która skończyłoby 
się tym, że odeszłam od stołu i 
poszłam gdzie chciałam – nie! 
Moje każde picie kończyło się 
właśnie utratą świadomości. A 
potem był ogromny kac moral-

ny. Bo gdy się budziłam, to nie 
wiedziałam gdzie jestem, kto 
koło mnie leży. A wiele razy 
bywało też tak, że po alkoho-
lu byłam gwałcona – oczywi-
ście, nie chciałam tego, no ale 
jak już weszłam do jakiejś meli-
ny, to nie miałam wyboru. Było 
ze mną coraz gorzej – wyznaje 
pani Anna.

prawie po tamtej stronie
Styl życia pani Anny powo-

dował u niej poranienia ducho-
we, do tego stopnia, że mimo 
chęci życia, nie potrafiła już 
dłużej funkcjonować. Postano-
wiła popełnić samobójstwo. - 
Mieszkałam na siódmym pię-
trze, było lato, upał 30 stopni, 
a ja bałam się otworzyć okno. 
Bałam się, że jak tylko do nie-
go podejdę, to od razu wysko-
czę. W ogóle miałam kilkana-
ście prób samobójczych w ży-
ciu. Pamiętam, że pewnego 
razu leżałam w szpitalu na Lin-

dleya po jednej z takich prób i 
jeszcze miałam oczy zamknię-
te, ale doszły mych uszu gło-
sy dwóch kobiet, które były w 
pobliżu – O zobacz, to ta, co ją 
wczoraj przywieźli, próbowała 
się otruć. Jak to usłyszałam, to 
nie chciałam już nigdy w życiu 
otworzyć oczu. No ale musia-
łam znowu jakoś się wygramo-
lić i powrócić do tej paskudnej 
rzeczywistości. Nie umiałam 
funkcjonować bez proszków 
uspokajających lub nasennych i 
alkoholu ma się rozumieć.

matka, żona, alkoholiczka
Mimo trudnej sytuacji zwią-

zanej z nałogiem alkoholo-

wym, pani Ania starała się 
stworzyć sobie jakąś namiast-
kę normalności. – Wyszłam za 
faceta, który był 22 lata starszy 
ode mnie, taką mnie wziął, po-
wiedział, że mnie kocha. On 
co prawda otoczył mnie opie-
ką, ale co z tego skoro byłam al-
koholiczką. Popadłam w uza-
leżnienie. Mogłam mu wtedy 
przyrzekać cokolwiek. Po pew-
nym czasie na świat przyszła 
córka. Niestety jak była impre-
za to całkowicie o dziecku za-
pominałam. Wkrótce wzięłam 
rozwód z moim mężem. Do-
szło do takiej sytuacji, że on 
mieszkał w jednym pokoju, a 
ja z córką w drugim. Zmarł w 
wieku 51 lat na serce. Jeszcze 
dopóki żył to mnie jakoś ha-
mował, dawał mi jakieś ogra-
niczenia, ale jak on odszedł, 
to poznałam w mojej okolicy 4 
mety w ciągu trzech miesięcy 
i wszystkich pijących w moim 

bloku. No i niestety zrobiła się 
gehenna, bo do mojego miesz-
kania przychodził kto chciał i 
kiedy chciał. Nawet nie wiem, 
gdzie w tym wszystkim było 
moje dziecko. Nie odebrano mi 
go. Córeczka jakoś się wycho-
wała, ale nie mam pojęcia jak – 
opowiada pani Anna.

Wyzwolenie 
Pani Anna jest przekona-

na, że o własnych siłach nigdy 
nie wyszłaby na prostą. - Po-
wiedziałam wcześniej, że bę-
dąc bardzo młodą dziewczyną, 
obraziłam się na Pana Boga, 
ale on nigdy nie obraził się na 
mnie, czego najlepszym dowo-

dem były m.in. wszystkie pró-
by samobójcze, z których wy-
szłam cało. W końcu Bóg wy-
rwał mnie z nałogu. Ale zanim 
to się stało postawił obok mnie 
mężczyznę, który pił jeszcze 
gorzej ode mnie. Był to czło-
wiek, z którym się związałam. 
Jego picie zaczęło mi przeszka-
dzać. Pewnego dnia gdy wróci-
łam z pracy, to zobaczyłam go 
leżącego i śpiącego na kanapie, 
był cały zalany, wydawał mi się 
obleśny. Dostałam ataku furii, 
zaczęłam okładać go pięścia-
mi i wyzywać, że przecież miał 
iść do roboty. On od tych mo-
ich uderzeń od razu wytrzeź-
wiał. A ja wtedy wpadłam w ja-
kąś histerię, usiadłam na środ-
ku pokoju i zaczęłam płakać. 
Kazałam mu się leczyć. Powie-
działam nawet, że mu pomogę i 
pójdę z nim do klubu abstynen-
ta jako współuzależniona. Wła-
śnie tak znalazłam się wśród 
abstynentów. I przez półtora 
roku chodziłam z tym moim 
partnerem na takie spotkania 
grup złożonych z alkoholików, 
prowadzone przez Andrzeja 
Nagiela, znaneg i zasłużonego 
działacza ruchu pomocy uza-
leżnionym. W trakcie trzeźwie-
nia rozstałam się z partnerem, 
bo okazało się, że poza alkoho-
lem nie mieliśmy ze sobą prak-
tycznie nic wspólnego. 

No i wtedy na mojej życiowej 
drodze pojawił się człowiek, 
który wtedy miał trzy lata abs-
tynencji, a ja półtora. Krzysz-
tof był dla mnie w jakimś sensie 
wzorem. Gdy pierwszy raz po-
dał mi rękę to przeszedł mnie 
prąd. A gdy po jakimś czasie 
zobaczyłam w kościele, że po-
trafi grać na gitarze, to już wie-
działam, że z tym człowiekiem 
chciałabym się związać. Zawsze 
lubiłam chłopaków z gitarą. W 
2002 roku zawarliśmy w koście-
le sakramentalny związek mał-
żeński – kończy pani Anna.

Pani Anna wraz z mężem 
Krzysztofem, - jak wiemy - 
również alkoholikiem z długim 
i „bogatym” życiorysem, jeż-
dżą po kraju oraz do ośrodków 
zagranicznych, gdzie podob-
nie jak w niedzielę w Kościusz-
kach, opowiadają historię swo-
jego powrotu do normalności.

Piotr Słomski 

Pamiątkowe zdjęcie po spotkaniu Duszpasterstwa Abstynentów w Kościuszkach

Anna Lorenc (z lewej Krzysztof Lorenc)
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Wydruki 
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Z okaZji urodZin 

dla Krzysztofa Łuczaka 
Pół wieku już na świecie spędziłeś 

i wiele szaleństwa w tym czasie przeżyłeś 
pamiętaj w życiu nie ma czego żałować 
a urodziny trzeba hucznie świętować 

i tak też dzisiaj zaraz zrobimy
wzniesiemy toast, życzenia złożymy 

niech uśmiech na Twojej twarzy zagości,
bo dom Twój pełen będzie gości

A my Cię mocno kochamy 
i te życzenia Ci składamy:

żona Asia, córka Marta z Maćkiem
i córka Magda ze Sławkiem 

oraz Ciocia Halina z Leonem

Dzieci rosną, latka prędko lecą 
zmarszczki nasze buzię szpecą
tak już świat jest urządzony,

że czas pędzi jak szalony.
Cieszyć trzeba się każdą chwilą,

którą przyjaciele chętnie ci umilą.
I dziś też taki zamiar mamy

serdeczne życzenia Ci składamy

Krzysztofie
załoga sklepu "Promyk"

Studniówka w II LO

Jeszcze nam orkiestra gra, a niebo pełne gwiazd…
pod takim hasłem, w sobotę, 25 stycznia, odbył się bal studniówkowy w II Liceum Ogólnokształcącym. spośród wszystkich studniówek 
nowogardzkich szkół, była to trzecia i ostatnia już uroczystość. Teraz, maturzystom pozostało jedynie odliczać dni do egzaminu dojrzałości.

Wieczorną porą, na fo-
rum nowogardzkiego II LO, 
uczniowie klas maturalnych 
tanecznym krokiem rozpoczę-
li swój bal studniówkowy. Za-
nim przystąpiono do całonoc-
nej zabawy, maturzyści, wy-
chodząc naprzeciw wielolet-
nim tradycjom, zatańczyli po-
loneza. W uroczystości wzię-
ło udział blisko 80 uczniów 
III klas, grono pedagogiczne, 
rodzice tegorocznych matu-
rzystów oraz przyjaciele szko-
ły. Wśród zaproszonych gości 

nie zabrakło również przedsta-
wicieli władzy miasta oraz ks. 
proboszcza Kazimierza Łukja-
niuka.   

Polonez, do zatańczenia któ-
rego uczniów przygotowała p. 
Joanna Dzikowska, nie był je-
dyną atrakcją sobotniego wie-
czoru. Po kilku słowach wstę-
pu, wygłoszonych przez za-
proszonych gości, studniów-
kowicze zaprezentowali pro-
gram artystyczny, wzorowany 
na musicalu „Deszczowa Pio-
senka” z warszawskiego teatru 

muzycznego Roma, przygoto-
wany pod kierunkiem p. Iza-
beli Koladyńskiej. Profesjonal-
nie przygotowane przedsta-
wienie oraz sam spektakl wy-
wołały wśród zgromadzonych 
licznie gości, burzę oklasków 
i niejednokrotnie salwę śmie-
chu. 

Po zakończeniu części arty-
stycznej, przyszedł czas na po-
dziękowania, a po nich – na 
zabawę do białego rana, którą, 
jak co roku, rozpoczęto sym-
bolicznym walcem uczniów z 

nauczycielami. Studniówkowa 
noc to dla każdego maturzy-
sty szczególny czas. Uczniom 
II LO pozostały niewątpliwie 
wspaniałe wspomnienia. Za 

nimi huczna i niezapomniana 
zabawa, a przed nimi – jeszcze 
kilka miesięcy na przygotowa-
nie do egzaminu dojrzałości. 

Opr. Karolina Klonowska
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Wyszomierz, kościół fi-
lialny parafii Długołęka, pw. 
Chrystusa Króla.  pośw. 7 X 
1947 r. odpust w uroczystość 
Chrystusa Króla.

Kościół pochodzi z XV w. 
Zbudowany z głazów narzu-
towych i cegły. Częściowo 
przebudowany w XVII w., z 
tego okresu pochodzi drew-
niana odeskowana wieża. 

źródło: Schematyzm Archidiecezji   
Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szczecin 2007.

Kościoły gminy Nowogard - Wyszomierz

SP w Strzelewie i Przedszkole nr 1 

Świętowali Dzień Babci i Dziadka
W minionym tygodniu, w dwóch placówkach oświatowych gminy Nowogard, dzieci zorganizowały uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. W tym wydaniu DN, krótka relacja z tych obchodów w przedszkolu nr 1 w Nowogardzie i  szkole podstawowej w strzele-
wie.

Dzieci z Przedszkola nr 1  
w Nowogardzie gościły przez 
cały tydzień dziadków. Wnuki  
przygotowały w poszczegól-
nych grupach tańce, wiersze  i 
piosenki z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Oprócz tego najstar-
sza grupa przedstawiła „ Jaseł-
ka” pod kierunkiem Anny Pio-
trowskiej. Natomiast  w młod-
szych grupach, przedszkolaki 
odegrały z ogromnym zaanga-

żowaniem  inscenizacje: dzie-
ci 5-letnie pt. „Piekł Dziadek 
babkę” i 4-letnie pt.,, Prezen-
ty dla Babci i Dziadka”, które 
przygotowały  wraz ze swoimi 
paniami Jolantą Jackowiak i 
Karoliną Grygowską. Obcho-
dy święta dziadków zakończy-
ły w piątek 24 stycznia swoim 
występem najmłodsze dzieci 
3-letnie, pod czujnym okiem 
pani Aliny Klimaszewskiej. 

Występy wnuków  wywołały 
u dziadków ogromną radość 
oraz wzruszenie, którego nie 
potrafili ukryć. W atmosferze 
serdeczności i miłości wspól-
nie spędzili czas przy słodkim 
poczęstunku. Należą się duże 
podziękowania rodzicom za 
pomoc w zorganizowaniu 
uroczystości.

Natomiast uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziad-

ka,  w Szkole Podstawowej w 
Strzelewie, odbyła się  w dniu 
23 stycznia 2014 roku. Trady-
cyjnie, jak co roku, najważ-
niejsi w tym dniu - Babcie i 
Dziadkowie uczniów, przyby-
li bardzo licznie. Na początku 
dzieci z klas 0-VI, przygoto-
wane przez swoje wychowaw-
czynie, zaprezentowały się w 
części artystycznej - śpiewa-
ły piosenki, tańczyły, recyto-

wały wierszyki, a także przed-
stawiały scenki. Każdy wy-
stęp nagradzany był gromki-
mi brawami. Po części arty-
stycznej, dziadkowie otrzyma-
li upominki, a następnie przy 
kawie, herbacie oraz wielu 
smakołykach, prowadzili miłe 
rozmowy.  

Inf. własna
Oprac: red
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marian piłka: Neobolszewizm
Dojmującym odczuciem naszych 

czasów jest poczucie chaosu, poczu-
cie, że stare egzystencjalne odnie-
sienia życiowe tracą znaczenie, że 
wszystko na czym do tej pory opie-
raliśmy nasze życie, co było punk-
tem odniesienia, traci swą ważność. 
Zaś nowe odniesienia, choć agre-
sywnie walczące o swą prawomoc-
ność, nie ugruntowały społecznie 
i moralnie swojej medialnej hege-
monii. Ten chaos przynosi poczu-
cie niepewności, zagubienia i coraz 
silniejszej pustki, maskowanej nad-
miarem medialnych wrażeń. Do-
tychczasowe przekonania i lojal-
ności, takie jak religia, rodzina czy 
ojczyzna, atakowane jako rzekomo 
„autorytatywne, nietolerancyjne, 
totalitarne czy ksenofobiczne”, tracą 
w świadomości społecznej nie tylko 
swą prawomocność, ale są przed-
stawiane jako zagrożenie takich za-
sad i wartości, jak tolerancja, wielo-
kulturowość, relatywizm moralny 
i poznawczy, które nabierają abso-
lutnego charakteru stając się w ten 
sposób wartościami „owego typu”. 
Aborcja, eutanazja, dewiacje sek-
sualne, rozpad rodziny i demorali-
zacja młodego pokolenia przesta-
ją być traktowane jako rzeczywiste 
zagrożenie człowieka, a przez zdo-
minowane przez lewicę media sta-
ją się postulowanym fundamen-
tem społeczeństwa i państwa. Tra-
cąc stałe i trwałe punkty odniesie-
nia, człowiek traci swoją wewnętrz-
ną sterowność, stając się igraszką 
medialnych manipulacji, unoszoną 
przez coraz to nowsze mody, obse-
sje i wywoływane strachy. Staje się 
więc coraz bardziej sterowny z ze-
wnątrz. Tym samym, w pozbawia-
niu współczesnej demokracji trwa-
łych i nieredukowalnych wartości, 
ujawnia się coraz bardziej natura 
współczesnego zagrożenia człowie-
ka, jakim jest totalitarna demokra-
cja. Totalitarna demokracja, róż-
niąca się tym od totalitarnego bol-
szewizmu, że zagrożenie człowieka 
wynika nie tyle z opresji totalitar-
nego państwa, co ze strony wyko-
rzenionego, zdemoralizowanego i 
zmanipulowanego społeczeństwa, 
demokratycznie wykorzystującego 
państwo do niszczenia wolności i 
moralnych fundamentów ładu spo-
łecznego. Dziś jesteśmy świadkami 
walki o kształt kultury i tym samym 
o kształt demokracji, o to, czy uda 
się skutecznie przeciwstawić rosz-
czeniom demokracji bez wartości, 
czyli demokracji totalitarnej.

 Otóż to poczucie zwątpienia, 
zagubienia i zagrożenia współcze-
snego człowieka nie jest jakimś he-
glowskim zeitgeist, bezosobowym 
„duchem czasu”, ale jest rezultatem 
bezwzględnej walki z cywilizacją 
chrześcijańską. Walki prowadzonej 
nie tylko w Polsce i Europie, ale w 
całym współczesnym świecie. Jest 
walką prowadzoną przez wojują-
cy laicyzm, który na Zachodzie Eu-
ropy jest najczęściej określany jako 
„nowa lewica”, której strategie zosta-
ły sformułowane przez marksistów 

z tzw. szkoły frankfurckiej. Cele i 
struktura ideologiczna tej nowej le-
wicy są zupełnie zbieżne z celami 
starej bolszewickiej lewicy, a tylko 
metody są dopasowane do wymo-
gów współczesnego świata. Tak jak 
w przypadku starego bolszewizmu, 
celem nowej lewicy jest zniszczenie 
„starego społeczeństwa” poprzez 
zniszczenie wszelkich podstaw ży-
cia społecznego, takich jak rodzina, 
lojalność narodowa, religia, kultura 
oparta o poznanie prawdy, moral-
ność zakorzeniona w transcenden-
talnej rzeczywistości. Celem nowej 
lewicy jest nowy człowiek, „wyzwo-
lony” z tego wszystkiego, co jest cy-
wilizacyjnym dorobkiem, a co de-
cyduje o jego godności, wolności 
i podmiotowości. Dekonstrukcja 
rzeczywistości, dorobku kulturo-
wego, moralności i poznania jako 
rzekomego zagrożenia dla „wolno-
ści”, jest metodą niszczenia naszej 
cywilizacji. Postmodernistyczny ir-
racjonalizm staje się głównym na-
rzędziem niszczenia chrześcijań-
skiej cywilizacji i narodowych wol-
ności we współczesnym świecie, a 
zwłaszcza we współczesnej Europie. 
Ten atak na cywilizację chrześci-
jańską ma także swój polski wy-
miar i polską specyfikę. Zwłaszcza 
w ostatnich latach mamy do czynie-
nia z eskalacją ataku przede wszyst-
kim na rodzinę, na Kościół - jako 
nośnik narodowej i moralnej toż-
samości naszego narodu, oraz na 
suwerenność państwową oraz toż-
samość i kulturę narodową.  Wal-
ka z cywilizacją chrześcijańską ma 
przede wszystkim wymiar kultu-
rowy, świadomościowy, ale z coraz 
intensywniejszymi próbami wy-
korzystania różnorakich instytu-
cji państwowych, a zwłaszcza wy-
dawnictw, sądów, teatrów, instytucji 
wystawienniczych, szkół, uniwersy-
tetów a ostatnio nawet przedszko-
li. Nowa lewica chce uczynienia z 
tych instytucji, zgodnie z doktryną 
Gramsciego, narzędzia kulturowe-
go przewrotu w naszym kraju. 

Ale zasadnicza kontynuacja to-
talitarnego bolszewizmu przejawi-
ła się w walce o ideowy kształt III 
Rzeczpospolitej. W tym zakresie le-
wica laicka - reprezentowana przez 
Gazetę Wyborczą i media jej po-
chodne, okazała się głównym pro-
motorem nihilizmu moralnego i 
narodowego, kontynuując w nowej 
rzeczywistości niepodległego pań-
stwa przesłanie ideowe i politycz-
ne KPP - dostosowane do warun-
ków współczesnej Polski. Tak jak 
dla przedwojennej KPP i dyktatury 
komunistycznej, tak teraz dla tego 
środowiska głównym celem me-
dialnego i politycznego ataku sta-
ły się wartości chrześcijańskie i na-
rodowe, dzięki którym nasz naród 
oparł się komunistycznej destruk-
cjij. Poprzez dziesięciolecia ist-
nienia totalitarnego komunizmu, 
te podstawione elity, wychowując 
swoich następców, prowadziły de-
strukcję narodowego etosu, a na-
wet, gdy na fali wewnątrzpartyj-

nych rozgrywek o władzę w latach 
60-tych, zostały wypchnięte z elity 
komunistycznej władzy, to jednak 
zachowały swoje wpływy, uzysku-
jąc ponadto moralną legitymizację 
w społeczeństwie zachowującym 
antykomunistyczne i niepodległo-
ściowe emocje. To one ukształtowa-
ły istniejące do dziś „elity” uniwer-
syteckie czy artystyczne.  

Brak narodowych elit po odzy-
skaniu niepodległości w roku 1989, 
ułatwił środowiskom postKPPow-
skiej lewicy przejęcie hegemonii nie 
tylko medialnej, ale i kulturowej. 
Drugim czynnikiem, który ułatwił 
kulturową dominację tych środo-
wisk, było skomunizowanie pol-
skiego społeczeństwa w systemie 
komunistycznym. Zasadniczym 
wymiarem tego skomunizowania 
była jego demoralizacja i narzuce-
nie społeczeństwu - poprzez mo-
nopol edukacyjny i informacyjny - 
marksistowskiej siatki pojęciowej, 
utrudniającej zrozumienie własnej 
narodowej kondycji. W tym sensie, 
z komunizmu wyszliśmy nie tyl-
ko jako społeczeństwo zdemorali-
zowane, pozbawione narodowych 
nawyków i instynktów charaktery-
stycznych dla wolnych narodów, ale 
w sensie intelektualnym także jako 
społeczeństwo o ukształtowanym 
przez marksistowską siatkę poję-
ciową sposobie myślenia i postrze-
gania rzeczywistości. Ten typ inte-
ligencji - formalnie wykształconej 
zgodnie z intelektualnymi wymoga-
mi ideologii marksistowskiej, a po-
zbawionej zakorzenienia w narodo-
wym i religijnym dziedzictwie, po-
zbawionej w ten sposób poczucia 
patriotycznych powinności, Alek-
sander Sołżenicyn słusznie okre-
ślił mianem „wykształciuchów” - w 
polskiej tradycji nazywanych półin-
teligentami

Walka z obroną prawa do ży-
cia dzieci nienarodzonych, walka o 
upowszechnianie dewiacji pod po-
zorem „wolności”, niszczenie mo-
ralnych podstaw rodziny, propa-
gowanie demoralizacji jako meto-
dy tworzenia „nowego człowieka” 
- powodują trwały i nieusuwalny 
konflikt z Kościołem Katolickim. 
Dlatego to Kościół jest głównym ce-
lem ich medialnego ataku. Dlatego 
ta społeczna siła - stojąca na dro-
dze neobolszewickiej utopii - musi 
być zniszczona i zdegradowana. 
Stąd rozdmuchiwanie różnorakich 
rzeczywistych i domniemanych 
win Kościoła. Charakterystycznym 
przykładem jest tu walka z margi-
nalnym, choć rzeczywistym zjawi-
skiem pedofilii wśród duchownych. 
Sam Adam Michnik przyjaźni się 
bowiem z jednym z najbardziej 
znanych pedofilów - eurodeputo-
wanym Cohn-Benditem, którego 
gości i fetuje w swej gazecie. Także 
zaangażowanie tej gazety w promo-
cje seksualizacji edukacji i ideologii 
gender , która prowadzi do pedofi-
lii, pokazuje, że nie walka z tą czy 
inną patologią, ale walka z Kościo-
łem jako ostoją kultury i moralno-

ści chrześcijańskiej jest podstawo-
wym celem neobolszewizmu w Pol-
sce. 

Podobnie jest ze stosunkiem do 
sztuki. Zarówno stary bolszewizm, 
jak też jego współczesna „frank-
furcka” odmiana, odmawiają sztuce 
autonomicznych wartości estetycz-
nych, traktując ją jedynie w katego-
riach politycznych. Sztuka ma być 
przede wszystkim instrumentem 
zniszczenia starego ładu kulturo-
wego. W komunistycznej „sztuce” 
przede wszystkim dekonstruowa-
no „wroga klasowego”. Dziś wro-
giem klasowym jest dla nich przede 
wszystkim chrześcijaństwo i patrio-
tyzm. Pod hasłami „wolności twór-
czej” propaguje się sztuki czy wy-
stawy propagujące bluźnierstwa, 
obsceniczność, wulgaryzm, zdehu-
manizowany seksualizm itp. To z 
czym mamy do czynienia, to wul-
garny i kabotyński kicz, niszczący 
poczucie zarówno przyzwoitości, 
jak i piękna. Ta ekspansja kiczu ma 
na celu degradację sztuki, jako jed-
nego z podstawowych wymiarów 
ludzkiej kultury i tym samym de-
gradację człowieka, zarówno w wy-
miarze indywidualnym, jak i naro-
dowym 

Dla GW polski patriotyzm jest 
także „rasizmem”, który trzeba ze 
wszystkich sił zwalczać, a szcze-
gólnie trzeba dyskredytować sens 
walki o niepodległość Polski. Stąd 
oskarżenia pod adresem Polaków o 
udział w tzw. holocauście, czy dys-
kredytacja bohaterów narodowych. 
Także apologia degradacji narodo-
wej sztuki do poziomu antynaro-
dowego i antychrześcijańskiego ki-
czu ma na celu nie tylko kulturo-
we wykorzenienie, ale i osłabienie 
moralnego i kulturowego związ-
ku zwłaszcza młodego pokolenia 
z narodowym dziedzictwem i jego 
zdyskredytowanie. To jest taka swo-
ista” pedagogika wstydu”, pedagogi-
ka narodowego wykorzenienia i de-
gradacji naszego narodu jedynie do 
poziomu etnicznego żywiołu.  Ży-
wiołu, który nie jest w stanie ani ni-
czego kochać, ani z niczym się nie 
utożsamiać.  „Polskość to nienor-
malność” - to faktyczna dewiza sto-
sunku  neobolszewików  do  pol-
skości i polskiego patriotyzmu.  Pa-
triotyzm dla tej Gazety  to „rasizm” 
a niepodległe państwo polskie to 
„złoty cielec”, który  trzeba zdys-
kredytować  i  roztopić w integracji 
europejskiej  (jak to ostatnio na ła-
mach GW   określił Tomasz Piątek).

Dziś w publicznym dyskursie od-
najdujemy  także  ślady typowo bol-
szewickiej metodyki  działania.  I to 
nie tylko wśród zagranicznych po-
bratymców lewicy laickiej.  Her-
bert Marcuse w eseju „Repressive 
Democracy” dał teoretyczne uza-
sadnienie dla zakazu głoszenia po-
glądów sprzecznych z postulatami 
własnego środowiska politycznego. 
Także postulowanie ustawy o „mo-
wie nienawiści” ma na celu cen-
zurowanie publicznych wolności i 
faktyczną likwidację wolności sło-
wa. Ale przede wszystkim mamy do 
czynienia z przejmowaniem komu-
nistycznych metod walki z trady-

cyjnym społeczeństwem. Do wal-
ki z Kościołem uruchamia się zak-
tualizowaną koncepcję „księży pa-
triotów”, którzy służą do dzielenia 
Kościoła i jego dyskredytowania. Ci 
duchowni - najczęściej skonflikto-
wani ze swymi zwierzchnikami czy 
cierpiący na nadmiar chęci publicz-
nego zaistnienia, są wykorzystywa-
ni do zwalczania i dyskredytowania 
Kościoła. Gazeta Wyborcza wzywa 
wprost do dyskryminacji instytu-
cji katolickich przy korzystaniu z 
funduszy UE, zastrzegając, że na-
leżą się one tylko tym, którzy reali-
zują lewackie ideologie. Mamy tak-
że do czynienia ze zastosowaniem 
w praktyce wytycznych Kominter-
nu z roku 1937, aby wszelkich prze-
ciwników politycznych dyskredy-
tować mianem faszystów. Przykła-
dem jest tu wywiad Moniki Olejnik 
z Krzysztofem Bosakiem. Dla innej 
dziennikarki TVN faszystowskim 
zawołaniem stało się hasło „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”. Także publiczną 
debatę sprowadza się coraz częściej 
do wyłącznie moralnego dyskredy-
towania poglądów oponentów. Re-
daktor naczelny GW, wzorem bol-
szewików spory publicystyczne 
pragnie rozstrzygać na sali sądowej. 
Jeszcze nie ma ustawy o „mowie 
nienawiści”, bo wtedy byłaby moż-
liwość wsadzania publicystycznych 
oponentów do więzienia

Problemem współczesnej Polski 
pozostaje dziś  pytanie, które pro-
cesy przeważą: procesy anarchiza-
cji i rozkładu, czy procesy odro-
dzenia narodowego i reakcji na to 
neobolszewickie wyzwanie. Stoimy 
przed tym wyzwaniem i musimy 
dać na nie skuteczną odpowiedź. 
Współczesny neobolszewizm, tak 
jak i jego poprzednik, jest przeja-
wem wojującego nihilizmu i niena-
wiści wobec cywilizacji chrześcijań-
skiej. Nie ulega wątpliwości, że dąży 
do jej zniszczenia i zniszczenia na-
rodowych państw. Nie osiągnął on 
jeszcze etapu publicznego głosze-
nia potrzeby totalitarnej dyktatu-
ry, ale w jego ideologii ta koncepcja 
jest implicite zawarta. To jest fun-
damentalne zagrożenie dla naszej 
cywilizacji i naszego narodu. Dlate-
go z tym zagrożeniem musimy pod-
jąć skuteczną walkę. Bowiem jest to 
zagrożenie samych podstaw czło-
wieczeństwa. Jest to walka o prze-
trwanie naszego narodu i cywili-
zacji, która ukształtowała wielkość 
naszego kontynentu. To, czy w na-
szym kraju zostanie zrealizowana 
koncepcja totalitarnej demokracji 
czy nie, zależy od skali społecznego 
sprzeciwu wobec tego barbarzyń-
stwa. Odradzanie się polskiego pa-
triotyzmu i woli obrony naszej cy-
wilizacji pozwalają mieć nadzieję, 
że tym razem neobolszewizm zo-
stanie zmarginalizowany i pomimo 
swej dynamiki niszczenia, nie ode-
gra już tak destrukcyjnej roli, jak 
jego ideowy i polityczny poprzed-
nik.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
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W walce o mistrzostwo po-
wiatu udział wzięły 4 drużyny 
ze szkół podstawowych: SP nr 
4 Nowogard, SP nr 2 Goleniów, 
SP Osina oraz gospodarze z SP 
nr 3 Nowogard. Młodzi szczy-
piorniści rywalizowali każdy 
z każdym. Bezkonkurencyjni  
okazali się podopieczni Wie-
sława Buczyńskiego z „Czwór-

ki”, którzy nie zaznali porażki w 
tym turnieju. Na początek po-
konali rówieśników z Golenio-
wa 18:10, jak się później okaza-
ło, wicemistrzów powiatu. Póź-
niej przyszły zwycięstwa różni-
cą 5 bramek z uczniami z Osi-
ny, oraz gospodarzami z „Trój-
ki”. Dodajmy, że na najniższym 
stopniu podium uplasowali się 

piłkarze ręczni SP nr 3 w No-
wogardzie. Zwycięstwo zawod-
ników z „Czwórki” oznacza, że 
reprezentować będą nasze mia-
sto na kolejnym szczeblu roz-
grywek. Gratulujemy młodym 
podopiecznym Wiesława Bu-
czyńskiego i życzymy kolej-
nych zwycięstw. 

KR 

Wyniki:
SP nr 4 Nowogard  – SP nr 2 Goleniów  18:10
SP nr 3 Nowogard – SP Osina   5:5
SP nr 2 Goleniów – SP nr 3 Nowogard   9:9
SP nr 4 Nowogard – SP Osina   12:7
SP nr 4 Nowogard – SP nr 3 Nowogard  18:13
SP nr 2 Goleniów – SP Osina   9:7

M B + B - P
1 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowogardzie 48 30 6
2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie 28 34 3
3 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 27 32 2
4 Szkoła Podstawowa w Osinie 19 26 1

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców

„Czwórka” bezkonkurencyjna!
W poniedziałek (27 stycznia) w hali zsO w Nowogardzie, odbyły się mistrzostwa powiatu szkół podstawowych, w piłce ręcznej chłop-
ców. Wszystkie swoje mecze zwyciężyli zawodnicy z sp nr 4 w Nowogardzie, przez co zostali mistrzami powiatu.

Zdobył mistrzostwo Polski  
- zagra w Pomorzaninie?

Chcą ściągnąć  
Brazylijczyka
sensacyjne informacje otrzymaliśmy od prezesa po-
morzanina Nowogard – marcina  skórniewskiego. 
Klub stara się pozyskać do I drużyny piłkarza rodem 
z Brazylii, który będąc jeszcze nastolatkiem, święto-
wał z łKs-em zdobycie mistrzostwa polski!

O potencjalnym transferze, 
redakcja DN dowiedziała się 
już nieco wcześniej, jednak do-
piero teraz prezes Pomorzani-
na zgodził się na zdradzenie, 
niektórych faktów dotyczą-
cych przymierzanego piłkarza. 
Piłkarz z którym próbujemy się 
dogadać w sprawie jego wystę-
pów w barwach Pomorzanina, 
ma za sobą 4 występy w Ekstra-
klasie, trzy razy wybiegł na bo-
isko w barwach ŁKS-u, do tego 
zaliczył jeden występ jako pił-
karz Jagielonii. W Ekstrakla-
sie z ŁKS-em zdobył wówczas 
mistrzostwo Polski. To już do-
świadczony piłkarz, ma obec-
nie 34 lata – informuje Marcin 
Skórniewski. Wiemy również, 
że zawodnik o którym mowa, 
w ostatnim czasie biegał po bo-
iskach III ligi. Jego poprzedni 
klub odmładza kadrę, przez co 
„tajemniczy” Brazylijczyk, po-
żegnał się z kibicami i obecnie 
poszukuje innego klubu. Być 
może, „przyszły” zawodnik 
Pomorzanina, obecnie miesz-
ka w Szczecinie, M. Skórniew-
ski zdradził również, że to do-
bry kolega trenera młodzików 
Pomorzanina – Roberto Men-
desa, który polecał swojego ro-
daka do gry w nowogardzkim 
klubie. Czy doświadczony Bra-

zylijczyk zagra w barwach Po-
morzanina? Na razie nie chcę 
nic potwierdzać, sądzę, że do 
piątku przekaże  informacje do-
tyczące tego transferu, mam na-
dzieję, że zawodnik o którym 
mowa, zostanie naszym piłka-
rzem. Na pewno przyda nam się 
jego spore doświadczenie - koń-
czy prezes Pomorzanina, Mar-
cin Skórniewski.  Najbardziej 
zagorzali fani Pomorzanina, 
mają zatem kilka dni na „wy-
szukanie” informacji, dotyczą-
cych trzecioligowego Brazylij-
czyka, który przed laty zdobył 
tytuł z Łódzkim Klubem Spor-
towym, a kto wie, może w run-
dzie jesiennej biegać już będzie 
po boisku w Nowogardzie.

KR

Czy Brazylijczyk zostanie nowym pił-
karzem Pomorzanina Nowogard?

Pomorzanin ma nowego trenera!

Kopaczewski za surmę
Tomasz surma nie jest już trener I zespołu pomorzanina Nowogard. po 2 latach 
i 6 miesiącach pracy z pomorzaninem, Tomasza surmę zastąpi trener z Golenio-
wa Robert Kopaczewski. Klub zmianę trenera tłumaczy jego problemami oso-
bistymi. 

 Pod wodzą Tomasza Sur-
my, Pomorzanin Nowogard w 
sezonie 2011/2012 awansował 
z Regionalnej Klasy Okręgo-
wej, do Ligi Okręgowej Szcze-
cińskiej. W sezonie 2012/2013 
pomimo udanej rundy jesien-
nej, nie udało mu się wprowa-
dzić Pomorzanina do IV ligi, 
ostatecznie nowogardzki ze-
spół zakończył rozgrywki  na 
5 miejscu, z pięcioma punk-
tami straty do miejsca pre-
miującego awansem. W tym 
sezonie po rundzie jesiennej 
pod wodzą Surmy, Pomorza-
nin zajmuje 6 miejsce, ze stra-
tą 7 punktów do lidera. Wy-
nik ten nie był jednak powo-
dem do zmiany trenera. Tomek 
musi się teraz wyłącznie skupić 
na swoich sprawach osobistych, 
nie jest już trenerem wyłącznie 
na własną prośbę - mówi Mar-
cin Skórniewski.  Co zatem z 
przyszłością już byłego trene-
ra Pomorzanina?  Zobaczy-
my dalej jak to będzie, tak za-
łożyliśmy ostatnio, że przynaj-
mniej na rok kończymy współ-
pracę. Pamiętajmy, że Tomasz 
Surma wciąż jest członkiem 
naszego klubu, jednak nie bę-
dzie pełnił żadnych obowiąz-
ków. Tomasz jest z nami, w dal-
szym ciągu jest jedną z waż-
niejszych postaci w klubie i nikt 
przed nim, ostatecznie drzwi 
nie będzie zamykał - informu-
je prezes nowogardzkiego klu-
bu, Marcin Skórniewski. Kto 
zastąpi trenera Surmę? Wybór 

padł na Roberta Kopaczew-
skiego. Nowy trener to wycho-
wanek Iny Goleniów, dla któ-
rej grał przez 25 lat na pozycji 
obrońcy. Jest trenerem drugiej 
klasy, a za sobą ma już 15 lat 
doświadczenia. Jak udało nam 
się ustalić, w ciągu tych 15 lat, 
Kopaczewski pracował głów-
nie z drużynami młodzieżo-
wymi Iny Goleniów, prowadził 
również piłkarzy OKS-u Gole-
niów. Pomimo dużego stażu, 
wciąż jest młodym trenerem, 
dla którego praca w Pomo-
rzaninie z pewnością będzie 
sporym wyzwaniem. Z no-
wym trenerem jeszcze będzie-
my rozmawiać o szczegółach, 
tzn. na jak długo będzie prowa-
dził pierwszą drużynę.  Nato-
miast mogę powiedzieć, że jest 

jego akceptacja, podejmie się 
prowadzenia naszego I zespołu. 
Dla niego to też jest spora szan-
sa na ciągłe rozwijanie się w 
tym zawodzie, gdyż to jest mło-
dy trener, choć ma za sobą  już 
15 lat prowadzenia różnych ze-
społów. Prace rozpocznie już w 
tym tygodniu, w środę powin-
ny się odbyć pierwsze zajęcia –  
podsumowuje zmianę trene-
ra Marcin Skórniewski. Przed 
nowym trenerem nie za wiele 
czasu, aby dobrze poznać ze-
spół. Pierwszą okazję do zoba-
czenia podopiecznych podczas 
meczu, będzie miał w najbliż-
szą sobotę, wówczas Pomorza-
nin na boisku w Płotach roze-
gra dwa kontrolne spotkania z 
Wichrem Brojce i Mewą Resko. 

KR

W 76 meczach pod wodzą Tomasza Surmy, Pomorzanin zwyciężył 41 razy
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stronę przygotowała grupa 

z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

stanisław staszic- literat, filozof, publicysta, polityk i geograf  
Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada – słowa te wypowie-
dziane przez stanisława staszica można uznać za motto Dnia patrona, który obchodziliśmy w zespole szkół ponadgimnazjalnych 20 
stycznia.

Poniedziałek (20 stycznia) minął 
uczniom i nauczycielom ZSP pod zna-
kiem obchodów Dnia Patrona, które zo-
stały przygotowane przez uczniów klas 
III TŻ i II K oraz ich wychowawców Pa-
nią Ewę Staszak i Panią Mirosławę Szyma-
niak. Wszyscy chętni mogli więc obejrzeć 
wystawę materiałów (książek i broszur) 
poświęconych Stanisławowi Staszicowi, 
prezentację multimedialną o naszej szkole 
oraz o patronie szkoły w języku angielskim 
i niemieckim. Na łączniku przygotowana 
została wystawa o Stanisławie Staszicu w 
języku polskim, angielskim i niemieckim. 
O naszym święcie nie zapomniała zaprzy-
jaźniona szkoła w Veles – uczniowie i na-
uczyciele przysłali specjalną wystawę oko-
licznościową dotyczącą kultury i tradycji 
Macedonii.

Stanisław Staszic jest nie tylko jedną z 
najważniejszych postaci polskiego oświe-
cenia, ale także jedną z najważniejszych 
osobistości w całej historii Polski. Patron 
naszej szkoły urodził się w 1755 roku w 
Pile w rodzinie mieszczańskiej. Po ukoń-
czeniu szkoły w Poznaniu uzyskał święce-
nia i w 1779 roku  został duchownym. Dal-
sze wykształcenie uzyskał w 1779 - 1781 
we Francji i Niemczech. Po powrocie do 
Polski (1781) otrzymał posadę wychowaw-
cy synów byłego kanclerza Andrzeja Za-

moyskiego. W celach naukowych podró-
żował po kraju prowadząc badania geolo-
giczne i geograficzne. W roku 1801 kupił 
domy dla siedziby Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Jesienią  1801 roku ponownie wyje-
chał za granicę odwiedzając Drezno i Pa-
ryż. Dwa miesiące później wyruszył na wy-
prawę geologiczną w Tatry, podczas której 
wszedł na Krywań i Łomnicę. Pełnił funk-
cje państwowe i społeczne. W 1812 przy-
stąpił do Konfederacji Generalnej Króle-
stwa Polskiego. Staszic był jednym z czo-
łowych reformatorów i uczonych polskie-
go oświecenia. Działał na rzecz poprawy 
sytuacji chłopów. W 1812 roku założył To-
warzystwo Rolnicze Hrubieszowskie stając 
się tym samym prekursorem spółdzielczo-

ści w Polsce.  Był zwolennikiem gruntow-
nych reform systemowych w okresie Sej-
mu Wielkiego. Od 1808 był prezesem To-
warzystwa Przyjaciół Nauk, po 1818 zało-
żył Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszo-
wie.  W latach 1807-1812 był członkiem  
Izby Edukacyjnej, od 1815 członkiem Ko-
misji Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego. Odegrał ważną rolę w rozwoju 
przemysłu, działając jako geolog i badacz 
natury. W 1825 opublikował informacje o 
Karkonoszach i Górach Izerskich. W 1816-
1824 pełnił funkcję dyrektora generalne-
go Wydziału Przemysłu i Kunsztów Króle-
stwa Kongresowego. Z inicjatywy Staszica 
powstało wiele obiektów przemysłowych. 
Stanisław Staszic zmarł w 1826. Pochowa-

ny został na terenie kościoła pw. Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Warszawie. 

stanisław staszic pisał: Mocno przeko-
nany będąc, ze głównym przeznaczeniem 
człowieka na tej ziemi jest, aby dobrze czy-
nił ludziom, aby swoimi czynami starał się 
ulepszać los swoich bliźnich, los drugich lu-
dzi, aby nawet usiłował, by dobroczynne 
jego za życia czynów skutki uszczęśliwiały 
jeszcze pokolenia następnych ludzi, ku do-
pełnianiu tego przeznaczenia dążyłem cią-
gle przez całe moje życie. 
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)

pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WYPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%

zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 

Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• Magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 

komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• Moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, 

mile widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 
lokalizacja Bienice k. Nowogardu  

CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 15 

lutego 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne 
do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

 PIT wyślij przez Internet

www.e-deklaracje.gov.pl

Porąbie  
drzewo

605 461 083

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Nowe monety w Kole Numizmatycznym Nowogard

„polska Reprezentacja  
Olimpijska soczi 2014”
Klub Kolekcjonera, nowogardzkie Koło Numizmatyczne z dumą informuje, że posiada 
do nabycia nowe monety wyemitowane 23 stycznia 2014 roku, upamiętniające polską 
reprezentację, która wystąpi już niedługo na Igrzyskach Olimpijskich w soczi. 

Niespełna tydzień temu, Narodowy Bank Pol-
ski wprowadził do obiegu monety „Polska Re-
prezentacja Olimpijska w Soczi 2014”, o nomi-
nałach 200 zł, 10 zł i 2 zł. Monety 2 zł, czekają na 
chętnych w nowogardzkim kole numizmatycz-
nym. Oprócz tego, jest możliwość zamówienie 
monet o nominale 10 zł, a nawet tych z czystego 
złota – 200 zł! Przypominamy, że w kole można 
również nabyć deklaracje członkostwa do Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego. Mone-
ty, które są do nabycia w nowogardzkim punk-
cie, mają za cel, upamiętnić występ polskiej re-
prezentacji podczas tegorocznych zimowych 
Igrzysk Olimpijskich, które rozpoczną się 7 lu-
tego i potrwają do 23 lutego. Będą to już XXII 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Polska Reprezen-

tacja zadebiutowała w zimowych igrzyskach w 
Chamonix w 1924 r. Na pierwszy medal czeka-
liśmy jednak bardzo długo, bo aż do 1956 r. w 
Cortina d’Ampezzo. Największy sukces polska 
kadra odniosła w ostatnich igrzyskach w 2010 
roku w Vancouver, udało się wówczas zdobyć 6 
medali. W Soczi, największe szanse na medale, 
polscy kibice upatrują w skokach i biegach nar-
ciarskich, bez szans nie pozostajemy również w 
biathlonie i łyżwiarstwie szybkim. Jak będzie? 
Przekonamy się wkrótce, kto wie, być może mo-
nety, które prezentujemy na zdjęciach, mogą 
stać się nie lada pamiątką i upamiętnią, wielkie 
sukcesy polskiego sportu.

KR 

Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014 - 2 zł, rewersPolska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014 - 10 zł, rewers
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

PRANIE  
-  DYWANÓW, WYKłADzIN, TApICERKI  mEBLOWEJ , 

sAmOCHODOWEJ, /sKÓRzANEJ  mATERIAłOWEJ/.
- pOŚCIELI WEłNIANEJ /LANOLINą/.

- spRząTANIE:  BIuR, mIEszKAń, CzYszCzENIE FuG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

NIERUCHOMOŚCI

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

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Ra-
cibora. Tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 
467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budyn-
ki gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Wynajmę pod działalność gospo-
darczą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w centrum 
N-du, ul. Warszawska. Po general-
nym remoncie, umeblowana, piwni-
ca. Cena 900 zł + 1000 zł kaucji. Tel. 
501832458.

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 
451 980

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia biurowe 40 m2 w Nowogar-
dzie. 608 451 826

• Do wynajęcia mieszkanie jednopo-
kojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  trzypoko-
jowe  67 m2.Tel.501775025.

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  Warn-
kowo. Tel.609245816.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  trzypoko-
jowe . Tel.661790332.

• WYNAJMĘ – Dom   :  4  sypial-

nie , dwie  łazienki  , kuchnia , ga-
raż   i  ogród. Wszystko  urządzone. 
Tel.602474266.

• DO  -  wynajęcia  kawalerka.
Tel.508405306.

• DO  wynajęcia  3  pokojowe  miesz-
kanie w  ścisłym  centrum  Nowo-
gardu  w  dobrym  standardzie  . 
Tel.502632628.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam tanio działki budowlane 
30 i 11 ar 35 zł/m2. Tel. 880 132 032

• Kupię działkę pod garaż ul. Jana 
Pawła II może być częściowo zabu-
dowana. 91 35 03 159

• Poszukuję do wynajęcia garaż na ul. 
Jana Pawła II lub Poniatowskiego. 91 
35 03 159

• DO  WYNAJĘCIA  -  komforto-
wa  kawalerka  , 970  +  prąd  i gaz.
Tel.517633434.

• Do  wynajęcia  mieszkanie 44 m 2 
,dwupokojowe  z  aneksem kuchen-
nym.Tel.784056335.

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam garaż murowany na ul. 
Poniatowskiego. 661 751 286

• Wynajmę mieszkanie lub pokój w 
Wojcieszynie. 726 150 975

• Do wynajęcia mieszkanie 48 m2 w 
Nowogardzie. 696 463 833

• Do wynajęcie garaż przy ul. Boh. 
Warszawy 696 463 833

• Do wynajęcia na dłuższy okres czasu 
kawalerka w Centrum Nowogardu, 
ul. Warszawska. 501 832 458

• Sprzedam mieszkanie w Mosta-
ch,2-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuch-
nia,łazienka,wc. Cena 138 000tys. 
Tel.508663961

• Sprzedam mieszkanie w Dobropolu 
własnościowe 53 m2, 2 pokoje z piw-
nicą, działką i szopą, cena 90.000 zł 
tel. 781 341 462

• Sprzedam mieszkanie na parterze 
dwupokojowe z aneksem 42 m2 
(Czereśniowy Sad). Cena 140 tys. Zł. 
690 072 245

• KUPIĘ    TANIO  -  ok. 1,50 ha.  ziemi  
,  może   być   ugór.Tel.889133882.

• SPRZEDAM-Działkę  pod budow-
nictwo  na  wsi  k/Nowogardu  ok. 
0,30 ha.Tel.502103432.

• GARAŻ  -  w bloku  sprzedam  ul; 
Kowalska 1 .Powierzchnia 13,26 
m. kw. szerokość bramy  2 , 2  m   
Tel.784584294.

• DO  WYNAJĘCIA  MIESZKANIE . 
793908098.

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora 
I 4 w Nowogardzie o pow. 52 m2. 
Tel. 091 39 25 552, kom. 695 264 
594.

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Merce-
desa Benz 123. Tel. 605 576 908

• SPRZEDAM – OPEL  VECTRA  2,0 L 
benzyna , 1995 rok. Przebieg  230 
tyś. Tel.669585826.

• SPRZEDAM  -  skoda   Octa-
via  1,6 + gaz. Rok  prod. 2004 
.Tel.660171386.

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• KREDYT dla rolnika. Tel.601627044, 
697082509.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam agregat uprawowo-
-siewny FIONA – 3m, ścieżki tech-
nologiczne; rozsiewacz do nawozu 
AMAZONE – 1500 kg; sadzarkę do 
ziemniaków podkiełkowanych; bro-
ny- 7m; kopaczkę kwiatową z kroja-
mi; kombajn ziemniaczany ANNA. 
501 446 190

• SPRZEDAM    -   zboże , pszenżyto   
jare   i   jęczmień.Tel.691140322.

• SPRZEDAM  -  prosięta 
.Tel.913925812,721614530.

• SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH JAJ KU-
RZYCH EKOLOGICZNYCH, ul. BOH. 
WARSZAWY 21 tel. 91 39 20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

• Montaż ogrodzeń betonowych, far-
merskich i innych; 695  085 470; 91 
39 72 575

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropodocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• BUD NAAR dachy remonty da-
chów ocieplenia budynków. 
726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą bez 
BIK, wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-

kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i facho-
wo. Wykończenia wnętrz pod klucz. 
607 647 515

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele, drobne naprawy hydraulicz-
ne, elektryczne i inne – dobre ceny. 
666 047 905

• REMONTY  -  mieszkań  i  domów  , 
glazura  , terakota . Tel.600121043.

• Remonty- wykończenia. 887 756 554

• Organizowanie kuligów konnych. 
607 739 866

• Pogotowie komputerowe.

• Pomoc komputerowa. 695 575 008

• USŁUGI   FRYZJERSKIE  U  KLIENTA.
Tel.726080613.

• USŁUGI  ELEKTRYCZNE  I  POMIARY.
Tel.660171386.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798 843 457 lub 
eproxy-el@wp.pl

• Zatrudnię spedytora MTD, tel. 607 
585 561

• Zatrudnię pracowników na fermę. 
Zapewniam mieszkanie i dobre wa-
runki płacowe. 91 39 10 315

• ZAOPIEKUJĘ - się dzieckiem , duże 
doświadczenie , dyspozycyjność  
czasowa.Tel.602690897.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E , 3 tygo-
dnie na tydzień, transporty liniowe, 
tel. 609 49 39 89

• Zaopiekuję się dzieckiem. 518  946 
302

• Firma zatrudni osobę z aktualnym 
orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności tel. 91 39 25 275. 

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używana spo-
radycznie, cena 780 zł do uzgodnie-
nia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Niemiec fir-

my Vaillant wysoka jakość do mieszkania, 
domu, sklepu, restauracji, zakładu fryzj. 
tylko ogrzewanie różne powierzchnie 
cena od 800zł montaż 300zł piece dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 400 zł 
gwarancja serwisowa + roczne przeglądy 
kontrolne, naprawy oraz elektryczne prze-
pływowe podgrzewacz wody użytkowej 
18-21kw na prąd 380V cena od 200zł Tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnianej. 
TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę Inde-
sit srebrną, cena 750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe atrakcyjna cena. 726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i srebrny 
z plantacji. Tel. 602 10 11 18

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CE-
GŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO NE-
GOCJACJI. TEL. 603768811 LUB 
607705017

• Sprzedam materac odleżynowy w 
bardzo dobrym stanie. 503 332 355

• SKUP  PIŁ  -   niesprawnych , zatar-
tych   STIHL  , HUSGUARNA .Cena 100 
zł. Tel.721668245.  Dojazd  do  Klienta.

• Owczarki niemieckie dziewięcioty-
godniowe, pieski ładne, rodzice z ro-
dowodem tel. 91 39 21 828

• Dnia 16 stycznia zgubiono tel. 
Samsung GT-E 2600. Znalazca 
zostanie nagrodzony. Tel. 91 39 
20 896

• SPRZEDAM  -    TANIO  ;   garnitur  dla  
szóstoklasisty    rozmiar   164 cm. 
Tel.506237122.

• SPRZEDAM  -  DREWNO  opałowe 
.  Sosna - buk  pocięte   w  klocki.
Tel.514740538.

• PŁYTA    OSB  3    18  mm,  cena  69,60  
BRUTTO  za  1  szt.Tel.660657461 , 
602131760.

• SPRZEDAM -  drewno  kominkowe  
i  opałowe  , brzoza , olcha. Niskie  
ceny.Tel.661630386.
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOsmETYCzNYm

ul. zielona 3
obok restauracji „przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

pORADY BEzpłATNE
Nowogard, ul.  zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe,  
własnościowe, 

 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie  
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:   
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard,  

ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552;  

783 570 056  
www: probud-nowogard.pl

Do 
wynajęcia 

lokal
przy ul. Bankowej

na gabinet 
stomatologiczny 

lub lekarski
tel. 606 401 128

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A • tel. 91 392 21 65

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 9,10

Nasi przedsiębiorcy:
Bogusław 
Rekowski

s. 14

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

Czytaj s. 3

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

Oferujemy:
• obsługę prawną klientów indywidualnych
• obsługę prawną przedsiębiorców
• reprezentowanie w sporach sądowych 
• przed wszystkimi sądami, negocjacjach ugodach
• reprezentowanie przed urzędami
Sprawy m.in. z zakresu:
- prawa gospodarczego, prawa nieruchomości 
- prawa cywilnego, prawa rodzinnego 
  (rozwody, alimenty)
- prawa pracy, prawa administracyjnego
- sporządzanie środków odwoławczych 
   (apelacje, skargi kasacyjne, odwołania)
- spory z ubezpieczycielami

tel. 692 744 388

80 zł

NABÓR 2014

NABÓR 2014

s. 5

Mistrz Polski 
będzie  

grał 
w Nowogardzie?

Jak widzimy 
nasze  

miasto?

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

C. Marcinkowski R. PaśkoP. Kolanek

Żony, córki i narzeczone 
mogą spać spokojnie...
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Fragment chodnika, należący do Zarządu Dróg Wojewódzkich,  przy byłej 
zlewni mleka w Błotnie, jak widać na zdjęciu, nie jest w dobrej kondycji. Nie 
byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że chodnik powstał 
zaledwie trzy miesiące temu. Wybudowano go przy okazji remontu znajdują-
cego się przy wjeździe do Błotna przepustu. Mieszkańców taki obrót sprawy 
nie dziwi. Twierdzą, że chodnik budowano w pośpiechu. Teraz nie dość, że jest 
dziurawy i niebezpieczny dla przechodniów, to jeszcze do tego nikt go nie od-
śnieża. MS

Latem nie koszą, a zimną nie odśnieżają. Brak utrzymywania odpowiedniego 
porządku na ścieżce rowerowej z Nowogardu do wiaduktu przy Olchowie, to 
już swoista tradycja. Tym razem zwrócił na to naszą uwagę pan Ryszard z Osi-
ny, który codziennie dojeżdża rowerem do pracy w Nowogardzie. Część trasy 
przemierza ścieżką rowerową. - Bliżej miasta śnieg jest trochę udeptany, ale od 
wysokości działek, rower trzeba prowadzić – skarży się pan Ryszard (na zdjęciu, 
które wykonaliśmy na ścieżce w minioną środę). Brak odśnieżania to nie jedy-
ne niebezpieczeństwo czyhające na rowerzystów. Jedna ze studzienek znajdu-
jąca się przy alei jest pozbawiona włazu. Pozostaje tylko liczyć, że nasza inter-
wencja przyniesie odpowiedni skutek. MS

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla dzieci, tel. 

516648561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię 

gazową, tel. 512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel 

rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy miesza-

niec DALMATYŃCZYK, tel. 667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi 

bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, piesek 

jest czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Oddam sprawny, duży telewizor kolorowy - tel. 667476876 
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 

913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 723 

642 566

Przeniesieni z Placu Wolności

Wznowili działalność
Na początku stycznia informowaliśmy o wypowiedzeniu umowy dzierżawy grun-
tu na Placu Wolności, na podstawie której, usunięto od lat stojące tam pawilony 
handlowe nowogardzkich przedsiębiorców. Jeden z nich, w czwartek 30 stycznia, 
zaprosił redakcję DN na uroczyste otwarcie  sklepu, w nowej lokalizacji. 

Po tym, jak UM wypowiedział 
umowę o dzierżawę gruntu na 
Placu Wolności, drobni nowo-
gardzcy przedsiębiorcy musie-
li zadać sobie pytanie, co dalej? 
Pan Zieleśkiewicz postanowił wy-
dzierżawić grunt od prywatnej 
osoby. Dwa pawilony, które zosta-
ły zabrane z Placu Wolności, zo-
stały połączone w jeden sklep i 
otrzymały nową lokalizację, przy 
ul. Bohaterów Warszawy 7A (za-
raz przy przystanku PKS oraz 
naszej redakcji).Podczas otwar-
cia, na które zostaliśmy zapro-

szeni, właściciel uroczyście otwo-
rzył sklep w obecności m.in. in-
nych pracowników „budek”, nie-
gdyś stojących na Placu Wolności. 
Pomimo radosnej atmosfery, nie 
zabrakło również kilku gorzkich 
słów na temat decyzji UM.  - Jak-
by nam dali chociaż ze trzy mie-
siące, to by się człowiek jakoś z 
tym wszystkim uporał, a tak wy-
walili nas z placu, na domiar złego 
zimą. Z tego co wiem, dwie osoby 
które handlowały na Placu Wol-
ności, obecnie pozostały bez pra-
cy...- komentuje jedna z uczestni-

czek spotkania. Druga z pań, nie-
co rozbawiona sytuacją jaka miała 
miejsce podczas wtorkowych ob-
rad Rady Miejskiej powiedziała: 
Najzabawniejsze w tym wszyst-
kim jest to, że się okazało, że re-
montu Placu nie będzie, a sprze-
dawców stamtąd wywalili...W 
myśl powiedzeniu „Co się stało, to 
się już nie odstanie” - pan Zieleś-
kiewicz wydzierżawił grunt od fir-
my ARNO przy ul. Boh.Warszawy 
i wznowił działalność. 

- Sklep stoi tutaj dzięki uprzej-
mości właściciela firmy ARNO, 

umowę na dzierżawę tego terenu 
mamy na czas nieokreślony. W 
porównaniu do naszej działalno-
ści z Placu Wolności, nie zmienia 
się nasza oferta jeśli chodzi o arty-
kuły które sprzedajemy, różni się 
tylko to, że są dwa kioski złączo-
ne - tworząc jeden większy. - opo-
wiada, sprzedawczyni pani Ewa 
Kozera. 

Towary będą sprzedawane 
przez okienko przy ulicy, este-
tycznie wykonana wiata i wyło-
żona kostka wraz z nowo wyty-
czoną siatką, oddzielającą sklep 

od sąsiadującej firmy, z pewno-
ścią zachęcą przechodniów do za-
kupów. Remont budek trwał nie-
spełna miesiąc. Podczas czwart-
kowego (30 stycznia) oficjalnego 
otwarcia i wznowienia działalno-
ści o godzinie 12:00, zapytaliśmy 
gości jak oceniają nowy sklep? W 
porównaniu z tym co było, bardzo 
mi się podoba nowa odsłona skle-
pu – opowiada pani, która miała 
sąsiedni pawilon na Placu Wol-
ności. Pracująca w sklepie przy ul. 
Boh. Warszawy pani Ewa, chciała-
by na łamach DN, poinformować 

o wznowionej działalności swo-
ich klientów. Chciałabym prosić, 
aby poinformować naszych sta-
łych klientów i nie tylko, że my się 
przenieśliśmy tutaj, że już dzia-
łamy,niestety nie byliśmy w sta-
nie też wszystkich poinformować. 
Zatem zapraszamy do nas, od dziś 
na ul. Bohaterów Warszawy 7a – 
kończy pani Ewa Kozera. My rów-
nież dziękujemy za zaproszenie 
i wierzymy, że nowa lokalizacja 
okaże się trafiona.  

KR
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTEr 
LAPTOP

 SErWIS - KOmIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Porąbie  
drzewo

605 461 083

Żony, córki i narzeczone mogą spać spokojnie...
Chociaż PSL nie przekonał wszystkich swoich radnych do zbudowania nowej koalicji, to Burmistrz Robert Czapla bojąc się utraty więk-
szości w Radzie Miejskiej, został zmuszony do wycofania z planu budżetu na 2014 r. przebudowy Placu Wolności, która to miała po-
chłonąć ponad 2 mln złotych. Dzięki temu  mają powstać dwa budynki z mieszkaniami socjalnymi. Na roszadach w radzie wygrali za-
tem mieszkańcy. Tyle że smród po sesji rozchodzić się będzie jeszcze długo.

Po tym, jak zarząd nowogardz-
kiego PSL wypowiedział umo-
wę koalicyjną z SLD, rozpoczę-
ły się gorączkowe próby budowa-
nia „nowej” większości w Radzie 
Miejskiej. Od początku było wia-
domo, że nie wszyscy radni z PSL 
podporządkują się decyzji władz 
swojej partii. Dwóch tj. Mieczy-
sław Laskowski i Jerzy Kubicki o 
zerwaniu z SLD słyszeć nie chcie-
li. Wielką niewiadomą był także 
od samego początku radny Ce-
zary Marcinkowski (PO), który 
w obawie przed utratą pracy w 
RXXI, gdzie szefem jest Antonii 
Bielida, unikał zajęcia w tej spra-
wie konkretnego stanowiska. Nie-
co osłabieni radni  ludowcy (po-
zostało 5 radnych tj. Rafał Paśko, 
Paweł Kolanek, Robert Augusty-
nek, Stanisław Saniuk i Michał 
Bociarski) podjęli więc zgodnie z 
decyzją władz swojej partii, jesz-
cze dzień przed sesją, współpra-
cę z opozycją (Klub Wspólne-
go Nowogardu na czele z Toma-
szem Szafranem plus radni Mar-
cin Nieradka  i Marek Krzywa-
nia). W poniedziałek, 27 stycznia 
w godzinach wieczornych ustali-
li wspólnie swoje propozycje do 
budżetu i umówili się, że będą od 
teraz na sesjach głosować razem. 
Zgodnie z planem „nowa koali-
cja” miała nie zgodzić się na mo-
dernizację Placu Wolności a w za-
mian dokończyć remont Szkoły 
Podstawowej nr 2. Oprócz tego, 
zapisano środki na dokumenta-
cję pod budowę parkingów przy 
ul. Warszawskiej oraz sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Bochlin 
i kolonia Dąbrowa Nowogardz-
ka i remont dachu na świetlicy w 
Wyszomierzu. Dodatkowo zapla-
nowano zdjęcie kilkunastu pozy-
cji z budżetu, które zdaniem rad-
nych były niedokładnie opisane i 
budziły spore wątpliwości np. 225 
tys. na promocję gminy. 

Wtorek, 28 stycznia, godzina 
9:00.  Sesja Rady Miejskiej

Gdy rozpoczęła się sesja, spra-
wy przybrały inny obrót. Naj-
pierw niespodziewanie  wniosek 
o ściągnięcie z  projektu  budżetu 
inwestycji pt. przebudowa Placu 
Wolności, złożył burmistrz Cza-
pla. W zamian za to w budżecie 
znalazła się budowa mieszkań so-
cjalnych (o jej pilnej  potrzebie pi-
saliśmy w DN we wtorek), a także 
powielone za opozycją zadania tj. 
dokumentację  na budowę parkin-
gów przy Warszawskiej i remont 
dachu świetlicy w Wyszomierzu. 
Zaraz po tym poprosił o zwoła-
nie pół godzinnej przerwy w celu 
„przedyskutowania swojej propo-
zycji z szefami wszystkich klubów 
radnych”. To sytuacja w tej kaden-
cji zupełnie niespotykana, aby co-
kolwiek w tym trybie uzgadniano 
z opozycją. Spotkanie zakończy-
ło się dość szybko. Przedstawicie-
le PSL i WN oświadczyli, że nie 
poprą wniosku burmistrza i będą 
próbowali uchwalić budżet we-
dług uzgodnień poczynionych w 
ramach poniedziałkowych usta-
leń opozycji. W związku z tym 
zorganizowano tym razem w ga-
binecie burmistrza kolejną  nara-
dę. Wzięli w niej udział oprócz R. 
Czapli, radnego  Marcina Wolne-
go z  (SLD) oraz wiernych SLD, 
radnych z PSL - Jerzego  Kubic-
kiego i  Mieczysława Laskowskie-
go, zaproszeni przez tychże radni 
PSL Rafał Paśko i Paweł Kolanek. 
Wszyscy więc radni PSL, którzy 
uświadamiali i których  poddano 
uświadamianiu należą do tej „za-
grożonej” grupy, o której pisał za-
rząd PSL uzasadniając decyzję o 
zerwaniu koalicji z SLD - przy-
pomnijmy ten fragment uchwały 
„… A. Bielida oświadczył… że w 
konsekwencji nie poparcia budże-
tu nastąpią ruchy personalne doty-
czące nie tylko radnych… ale tak-
że osób  rodzinnie powiązanych z 
tymi osobami jak żony, córki czy 
też narzeczone.”  Co było szcze-
gółowym  przedmiotem narady, 

nie ujawniono - tak czy inaczej 
w jej wyniku Rafał Paśko i Paweł 
Kolanek oprócz Kubickiego i La-
skowskiego (wszyscy PSL) zła-
mali swoje słowo  i uzgodnienia 
z poniedziałku i nie poparli osta-
tecznie opozycji, co za tym idzie, 
nie dopuścili do zbudowania no-
wej koalicji w radzie.  Tak samo 
zrobił radny PO, Cezary Marcin-
kowski, który przed wejściem na 
salę deklarował, że wstrzyma się 
od głosu. Manifestacją tego ukła-
du w Radzie było głosowanie nad 
przedłożeniem budżetowym. Za 
budżetem głosowało 11 radnych 
(6 z SLD i 4 z PSL oraz 1 z PO) 
przeciw 10 - dotychczasowa opo-
zycja plus 3 radnych z PSL. 

Zanim jeszcze  doszło do gło-
sowania, radny Paweł Kolanek 
oświadczył ponadto, że rezygnu-
je z członkostwa w klubie rad-
nych PSL i zostaje radnym nie-
zrzeszonym. Jak stwierdził, pod-
jął tę decyzję, gdyż nie podobało 
mu się to, że władze PSL zdecydo-
wały o zerwaniu koalicji rzekomo  
nie pytając go o zdanie, a o całej 
sprawie dowiedział się z mediów. 
Kolanek nie tylko wyszedł z klu-
bu PSL, ale jak potwierdził w roz-
mowie z DN, złoży legitymację 
tej partii. W przesłanym do nas 
oświadczeniu oznajmia, że „po-
piera budżet obecnego Burmistrza 
Nowogardu”. 

- Szkoda, że radny Kolanek nie 
wspominał o tym, gdy się z nami 
spotykał i popierał nasze propozy-
cje do budżetu. Zresztą zgłaszał też 
swoje wnioski. Chciał m.in. by za-
pisać środki na przygotowanie do-
kumentacji pod budowę sieci wo-
dociągowej w miejscowości Bo-
chlin oraz kolonia Dąbrowa No-
wogardzka – komentowali po sesji 
radni z opozycji, niekryjący roz-
czarowania postępowaniem byłe-
go już radnego klubu PSL. 

Wygrali mieszkańcy...
Mimo, że nie udało się opozy-

cji zbudować większości w radzie 

z PSL (przynajmniej tym razem), 
nie mniej w wyniku tej potyczki 
mieszkańcy odnieśli istotną ko-
rzyść. W obliczu groźby utraty 
większości w radzie, burmistrz 
i popierająca go grupa większo-
ściowa, zrezygnowała z forsowa-
nej przez siebie przebudowy Pla-
cu Wolności. Prawdziwymi wy-
granymi rozpadu koalicji, która 
nie udałaby się bez porozumienia 
części radnych PSL z opozycją, są 
więc  mieszkańcy, szczególnie ci, 
którzy od lat czekają na przyzna-
nie lokali socjalnych. Nie ulega 
wątpliwości, że jest to wynik zde-
terminowanych działań opozycji 
– walczącej o racjonalny kształt 
polityki inwestycyjnej gminy.  

Nie zmienia to jednak faktu, że 
po wtorkowej sesji smród  spowo-
dowany ujawnieniem metod rzą-
dzenia SLD, zachowaniem i oczy-
wistymi motywacjami pewnych 
radnych, rozchodził się będzie 
jeszcze długo i będzie to smród 
mimo, że pewno niektórzy będą 
się tłumaczyć, że to perfumy... Py-
tany przez nas prezes nowogardz-
kiego PSL, K. Ziemba, co zarząd  
gminny PSL ma zamiar uczy-
nić w związku z niewykonaniem 
przez 4 radnych PSL uchwały za-
rządu odpowiedział lakonicznie 
– że prezydium PSL podda ocenie 
zachowania radnych we wtorek na 
najbliższym posiedzeniu.

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Po raz pierwszy działanie opozycji częściowo skruszyło bezreflek-

syjną maszynkę do głosowania, którą koalicja SLD –PSL w nowo-
gardzkiej radzie stosowała od początku tej kadencji, niezależnie od 
społecznych skutków i szkodliwości ich decyzji. Cała sytuacja ujaw-
nia jednak również wyraźnie nie tylko SLD-owskie metody, co do 
których piszący te słowa i tak nie mieli nigdy złudzeń, ale także prio-
rytety niektórych radnych, których  kreatywność i zapobiegliwość re-
alizuje się najpełniej bynajmniej nie w pełnieniu społecznej służby, 
ale w dbaniu  o „ciepełko”, którym emanuje każda władza. Jakiekol-
wiek zasady wobec tego uroczego poczucia bezpieczeństwa osobiste-
go, a także „żon, córek czy narzeczonych” stają się zbędną i zwłasz-
cza krępującą przeszkodą, dlatego trzeba je porzucić. Notabene, kto z 
imienia i nazwiska gdzie pracuje i gdzie są pozatrudniani członkowie 
ich rodzin, pokażemy w najbliższych  wydaniach. 

Szczególnie dzisiaj zwracamy uwagę na radnego Rafała  Paśko. To 
postać, która już nie raz zdradziła swoje środowisko. Radny Paśko już 
w roku 2011 opuścił klub radnych Prawica. Klubowi temu przewod-
niczył wówczas Marek Krzywania z Nowogardzkiego Forum Samo-
rządowego – notabene ugrupowania, z którego Paśko dostał się do 
rady (przedtem w 2006 roku Paśko został radnym z PiS- którego też 
porzucił). Teraz radny miał szansę się zreflektować. Odkupić winy. 
Nie skorzystał z tej okazji. Zawiódł po raz drugi, czy trzeci i tym ra-
zem wsparł... SLD.

redakcja 
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Wniosek skierowany do ministra! 
Na wtorkowej sesji rady miejskiej w Nowogardzie, radni 20 głosami za, podjęli decyzję o skierowaniu do ministra administracji i cyfry-
zacji wniosku, wraz z przygotowanymi załącznikami, o zmianie  nazwy powiatu na powiat goleniowsko-nowogardzki.

Uchwała Rady kończy wie-
lomiesięczny wysiłek wielu 
ludzi, którzy podjęli a potem 
krok po kroku realizowali po-
mysł zmiany nazwy  nasze-
go powiatu. Zwłaszcza szcze-
gólny wkład pracy włożyli w 
realizację  przedsięwzięcia, 
przedstawiciele pomysłodaw-
cy społecznego- przewodni-
czący stowarzyszenia Partner-
stwo i Rozwój  Paweł Słomski, 
szef komisji rady ds. konsulta-
cji społecznych  radny Marek 
Krzywania, a także członkowie 
tej komisji: Stanisław Saniuk, 
Mieczysław Laskowski, Ja-
cek Rafiński i sekretarz gminy  
Agnieszka Biegańska Sawicka.

Najważniejsze do dzisiaj  jest 
okazywane powszechnie i wie-
lokrotnie przez społeczność No-
wogardu poparcie dla tej inicja-

tywy, jestem przekonany, że nie 
może ono zostać zlekceważone 
przez ostatecznych decydentów 
w sprawie - mówi DN Paweł 
Słomski

 Czytamy w uzasadnieniu  
przyjętej we wtorek uchwały 
nowogardzkiej rady

 Zmiana nazwy powiatu nie 
jest w zamyśle projektodawców 
tylko zabiegiem lingwistycz-
nym, ale wiąże się z projektem, 
którego realizacja ogranicza za-
równo przyczyny powstawania 
obecnych dysproporcji w zakre-
sie kontrolowanych przez po-
wiat dynamik rozwojowych, jak 
i uruchamia  ogromne pokłady 
uśpionego kapitału społecznego 
poprzez  likwidację barier umoż-
liwiających kształtowanie relacji 
wewnątrz powiatowych na zasa-
dzie społecznego zaufania…

 Uzasadnienie  w swoim peł-
nym tekście  zawiera się w kil-
ku stronach, przywołuje publi-
kowaną już na łamach DN ar-
gumentację i powody zarówno 
historyczne, jak i struktural-
no –funkcjonalne, dla których 
zmiana nazwy jest koniecz-
na. Wymienia także korzyści i 
optymalizacje, jakie z realiza-
cji projektu wynikają. Wnio-
sek do ministra jest składany za 
pośrednictwem wojewody, w 
terminie do końca marca każ-
dego roku. Ogłoszenie decyzji 
ministra następuje zwyczajo-
wo w połowie roku, a ewentu-
alne zmiany wchodzą w życie 
od 1 stycznia następnego roku. 
Pozostaje nam teraz tylko cze-
kać i ewentualnie lobbować je-
śli istnieją takie możliwości w 
kręgach rządowych. Na sesji 

we wtorek  skierowanie wnio-
sku do ministra poparło 20 
radnych, ale jeden czyli radny 
Marcinkowski z PO był prze-
ciw. Nie potrafił on uzasadnić  
rzeczowo swojego stanowiska. 
Jak wynika ze stwierdzeń na-
szego informatora, Marcin-
kowski realizuje w ten sposób 
wskazania   goleniowskiego PO 
i jej nieformalnej szefowej po-
seł Magdy Kochan, która pod-
jęła również  inne zabiegi, aby 
„pod stołem” torpedować ini-
cjatywę przynajmniej 1/3 spo-
łeczności  powiatu. Panią poseł 
zapytamy więc w najbliższym 
czasie, czy ma i co ma przeciw 
przewidzianym prawem działa-
niom społeczności  i w imię ja-
kiego interesu partykularnego 
występuje w kontrze do zabie-
gów mających  realizować do-

bro ogólne i przyczynić się do 
zrównoważenia rozwoju całego 
obszaru powiatu, a także zreali-
zować oczywisty aspekt spra-
wiedliwościowy? Pana radne-
go Marcinkowskiego, jak i in-
nych prominentnych działaczy 
nowogardzkiego PO pytamy 
zaś, skoro nie rozumieją sze-
rzej spraw, to dlaczego chociaż-
by  nie biorą przykładu ze swo-
ich  partyjnych szefów z Gole-
niowa, którzy występują w pra-
wie każdej sprawie przeciw no-
wogardzkim pomysłom i ambi-
cjom i nie bronią swojego miej-
sca życia i odpowiedzialności?  
Pytamy i pytać będziemy, gdy 
za chwilę wielu również z Gole-
niowa pewnie przyjdzie w wy-
borach po głosy nowogardzian.

redakcja

W I LO ma powstać  
klasa medyczna
W I Liceum Ogólnokształcącym, od nowego roku szkolnego, ma być urucho-
miona klasa o profilu medycznym, pod patronatem Akademii Medycznej w Po-
znaniu. 

Nasze informacje potwier-
dziła Karina Surma, dyrek-
tor szkoły. - To będzie taki po-
rządny biol.-chem.- powie-
działa szkolnym żargonem 
dyrektor I LO. Nie chciała 
jednak na tym etapie zdra-
dzać szczegółów projektu. Po-
twierdziła jednak, że szkoła 
prowadzi rozmowy z Akade-
mią Medyczną w Poznaniu, 
by ta objęła naukowym patro-
natem nowy kierunek.

Klasa profilowana będzie 
się wyróżniała tym od pozo-
stałych grup, że jej uczniowie 
będą poza podstawowym pla-
nem lekcji mieli także zajęcia 
fakultatywne, a część przed-
miotów „zawodowych” bę-
dzie  miała rozszerzony za-
kres. Podobnie jest w przy-
padku klasy o profilu policyj-
nym, która od trzech lat jest 
jedną z wizytówek I LO. 

Klasa medyczna z pewno-
ścią urozmaici ofertę eduka-
cyjną na mapie Nowogardu, 
jaką do wyboru mają gimna-
zjaliści. 

MS

Zamieszanie  
z dostarczaniem przesyłek

Zerwą kontrakt  
z PGP?
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Polska 
Grupa Pocztowa nie może być pewna, że kontrakt 
na dostarczanie przesyłek nie zostanie zerwany. Po-
wodem są karygodne niedopatrzenia, ze strony pra-
cowników punktów PGP w całej Polsce.

Niedawno opisano sytuację, 
w której akt oskarżenia trafił 
do niewłaściwej osoby, został 
on odebrany w sklepie, pomi-
mo iż był zaadresowany do ko-
goś innego. O ile dla przypad-
kowego odbiorcy nie wiąza-
ło się to z konsekwencjami, to 
już prawowity adresat, który 
na ten przykład miał stawić się 
do sądu na sprawę, na wskutek 
swojej nieobecności, mógł tra-
fić nawet za kratki! Wszystko 
za sprawą lekceważenia swo-
ich obowiązków przez pra-
cowników punktów, przesyłka 
została wydana, pomimo iż na 
awizie widniało inne nazwi-

sko. Podmiot odpowiedzial-
ny za umowę z Polską Grupą 
Pocztową, czyli Centrum Za-
kupów dla Sądownictwa, za-
czął dostrzegać problem z od-
daniem przesyłek z sądów i 
prokuratur w ręce prywatne-
go operatora. Co to oznacza 
dla podpisanego z PGP kon-
traktu? Jeśli takie przypadki 

nieprawidłowości w świadcze-
niu usług będą się namnażać, 
Centrum zacznie rozważać 
odstąpienie od umowy. 

W najbliższym czasie zba-
damy jak to wygląda w nowo-
gardzkich punktach dostar-
czających przesyłki PGP.

Oprac: KR

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki
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Jeszcze o Placu Wolności...

Jak widzimy swoje miasto?
Chociaż decyzją Rady Miejskiej z budżetu na rok 2014 zdjęto inwestycję mającą 
polegać na przebudowie Placu Wolności, nie milkną echa związane z tym przed-
sięwzięciem. Dzisiaj publikujemy kolejne  głosy  w tej sprawie stanowiące nie 
tylko o wątpliwościach co do zasadności wydania 2 mln złotych na przebudo-
wę Placu, ale także o wartości architektonicznej projektu tego kontrowersyjnego 
przedsięwzięcia. To także dalsza kontynuacja debaty, jaką w kwestii planowanej 
przez gminę inwestycji, mający ogromny wpływ na zagospodarowanie ważnej 
przestrzeni, rozpoczął w zeszłym numerze DN, Rafał Szpilkowski, radny i archi-
tekt z zawodu. Kolejne wystąpienia w tej sprawie to dowód na to, że wbrew temu, 
co myśli często władza, urbanistyka miasta Nowogard to temat o charakterze 
społecznym, leżący na sercu wielu obywatelom. Dlatego też publikujemy listy. 
Pierwszy autorstwa znanego nowogardzkiego architekta pana Tomasza Kuleszy, 
drugi naszego stałego czytelnika, który prosił o zachowanie swoich danych tyl-
ko do wiadomości redakcji. 

Głos pierwszy 
Kolega architekt Rafał Szpil-

kowski zwrócił się do mnie o 
moją opinię dotyczącą pro-
jektu zagospodarowania Placu 
Wolności w Nowogardzie-po 
krótkiej analizie to czynię.

Zastosowanie/realizacja pre-
zentowanego rozwiązania za-
gospodarowania placu jest wy-
soce dyskusyjne. Plac w swym 
charakterze zatraca swój re-
prezentacyjny charakter-traci 
swoją ideową czytelność, nie 
odzwierciedla swego historycz-
nego rodowodu, zaciera tekto-
nikę miejsca (staje się nieczy-
telny) i utrudnia komunika-
cję pomiędzy poszczególnymi 
istotnymi obiektami (Domem 
Kultury,Ratuszem etc.).

Koncepcja miasta-ogrodu 
pojawiła się pod koniec XIX 
w. w Anglii, której autorem był 
E. Howard (który opublikował 
ją w książce pt.: „Garden Ci-
ties of Tomorrow”).Nawiąza-
nie do tej idei może być zasad-
ne pod warunkiem, że projek-
tujemy nowe osiedle czy dziel-
nicę miasta.

Proponowane założenie w 
swym charakterze jest raczej 
założeniem stricte parkowym, 
a nie miejskim. Został zabu-
rzony układ średniowiecznego 
placu miejskiego. Przy bliskim 
sąsiedztwie zieleni nad jezio-
rem-Promenada- robienie w 
historycznym środku miasta (a 
takim jest niewątpliwie zacho-
wany urbanistycznie rynek) 
jest błędem. Tak zwana czwar-
ta elewacja tj. posadzka placu 
nie odzwierciedla jego tektoni-
ki. Przypadkowo rozmieszczo-
ne kierunkowe nawierzchnie 
nie odzwierciedlają istniejące-
go zagospodarowania, funkcji 
obiektów czy komunikacji po-
między nimi.

Już od starożytności plac 
miejski był ważnym elemen-
tem miastotwórczym. W sta-
rożytnej Grecji była to agora, 
a w s. Rzymie forum – f. miej-
skie, a później f. cesarskie, w 
okresie nowożytnym: w śre-

dniowieczu prostokątne rynki 
miejskie, w renesansie i baroku 
place miejskie (owalne - elip-
tyczne, wieloboczne), a w XIX 
wieku wprowadzono jako wę-
zeł drogowy/komunikacyjny 
rondo - (np. Paryż, Szczecin) 
posiadające często reprezenta-
cyjny i zarazem użytkowy cha-
rakter. Czasy nam współczesne 
nie stworzyły nowego założe-
nia miejskiego. Są nawiąza-
niem do czasów starożytnych 
(agora, rynek).

Miejski plac zawsze był sa-
lonem miasta, jego wizytów-
ką, jego reprezentacyjną czę-
ścią. Próby stworzenia nowej 
przestrzeni miejskiej (socre-
alizm np. pl. Konstytucji w  
Warszawie czy Nowe Tychy ) 
były bezpośrednim nawiąza-

niem do wcześniejszych zało-
żeń i zakończyły się z różnym 
skutkiem.

Swoistym „smaczkiem” jest 
zaprojektowanie parkingu i 
pergoli na głównym wejściu 
do domu kultury. Również wy-

soce dyskusyjnym jest podpo-
rządkowanie kompozycji pla-
cu miasta dla istniejącego po-
mnika (czyżby „twórcze” na-
wiązanie do fora cesarskiego). 

Rozwiązania proponowa-
ne przez autorów planu moż-
na zastosować w przestrze-
ni postindustrialnej, współ-
czesnym osiedlu mieszkanio-
wym czy w małej miejscowo-
ści gminnej lub nadmorskiej 
(Międzyzdroje, Niechorze), 
gdzie nie wykształcił się czytel-
ny układ urbanistyczny, gdzie 
brak obiektów ważnych (re-
prezentacyjnych), gdzie pro-
ponowane założenie może być 
nowym istotnym elementem 
kształtującym przestrzeń, ją 
modyfikującą czy kierunku-
jącą, gdzie może być ważnym 

miejscem do spacerów i wypo-
czynku. Dla pełnej oceny pro-
ponowanego przez autorów 
planu zagospodarowania pla-
cu należałoby poznać wyma-
gania i oczekiwania, jakie in-
westor przedstawił projektan-
tom i które zdeterminowały 
formę opracowania. 

arch. Tomasz Kulesza

Głos drugi
Po przeczytaniu w DN. art. 

na temat planu przebudowy 
„Placu Wolności” w Nowo-
gardzie, dochodzę do wnio-
sku (nie tylko ja, lecz podob-
ne zdanie mają osoby trzeźwo 
myślące, z którymi rozmawia-
łem). Jak to jest możliwe, aby 
z budżetu gminy, która ma za-
dłużenie około 35 ml. zł. po-
zwolić wydać 2 mln  na prze-
budowę „Placu Wolności”. Kto 
w tym mieście rządzi. Myślę, 
że oprócz Czapli, który w swo-
im prywatnym życiu nic nie 
zrobił i uczy się za społeczne 
pieniądze budować swój wi-
zerunek, są jeszcze radni. Są-

dzę, że wśród nich znajdzie 
się większość, która się temu 
przeciwstawi. Dobrze się sta-

ło, że radni z PSL, zmądrzeli i 
wystąpili z koalicji i dzięki nim 
i radnym niezrzeszonym ten 
zwariowany pomysł nie zosta-
nie zrealizowany.

Przepadnie 46 tyś. zł. na do-
kumentację, która została jak 
czytamy w przytoczonym wy-
żej art. niezbyt czysto. Bo niby 
w drodze przetargu, ale zosta-
ła wykonana przez biuro, które 
nie brało udziału w tym prze-
targu.

Miasto Gryfice dokonało re-
witalizacji rynku, ale to się od-
było z udziałem pieniędzy z 
Unii.

Dlaczego Czapla nie stara się 
najpierw o dotacje zewnętrz-
ne?

Dobrze mieć ładne chod-
niczki, parkingi i place, ale 
trzeba robić wszystko, aby li-
kwidować „nowogardzką bie-
dę”, tzn., inwestować w gospo-
darczą infrastrukturę. Tworzyć 
miejsca pracy choćby za poży-
czane pieniądze. Bo to daje na-
dzieję, że kiedyś w budżecie 
gminy przybędzie pieniędzy.

Przy okazji chciałbym wspo-
mnieć o zimowym utrzyma-
niu chodników, bo na jezd-
niach jest jako tako. Na stronie 
„w Nowogardzie” Pan Adam 
A. z Wydz. Gosp. Komunalnej 
apeluje do mieszkańców, aby 
zgłaszali przypadki nieodśnie-
żonych chodników. Chodniki, 
szczególnie te będące w gestii 
ZDKiA są w beznadziejnym 
stanie. Zalega na nich udepta-
ny śnieg po bardzo pogodnym 
dniu tj. 23-go bm. zrobiło się 
ślisko. Ani Policja, ani odpo-
wiedzialne wydziały w Gminie 
nic w tym zakresie nie robią. 
Dla osoby starszej, a te z reguły 
chodzą bo nie jeżdżą, upadek 
to ciężki uszczerbek na zdro-
wiu. Tak niewiele, aż trudno 
uwierzyć, że w tym zakresie 
nie da się nic zrobić.

Dane do wiadomości 
redakcji 

Mróz  
zabójczy 
 dla ptaków

To, co dla ludzi może być 
atrakcją, dla ptaków żyjących 
na wodzie może oznaczać 
śmierć. Wczoraj, jeden z czy-
telników przysłał do nas zdję-
cie martwego, młodego, są-
dząc po kolorze opierzenia, ła-
będzia. Ptak prawdopodobnie 
zamarzł. Red. 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 2,22-40) 

Ofiarowanie w świątyni. Sta-
rzec Symeon. Proroctwo Syme-
ona. Prorokini Anna. Powrót 
do Nazaretu

Gdy upłynęły dni oczyszcze-
nia Maryi według Prawa Moj-
żeszowego, przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić 
Panu. Tak bowiem jest napisane 
w Prawie Pańskim: Każde pier-
worodne dziecko płci męskiej bę-
dzie poświęcone Panu. Mieli rów-
nież złożyć w ofierze parę syno-
garlic albo dwa młode gołębie, 
zgodnie z przepisem Prawa Pań-
skiego. A żył w Jerozolimie czło-
wiek, imieniem Symeon. Był to 
człowiek sprawiedliwy i poboż-
ny, wyczekiwał pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że nie 
ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesja-
sza Pańskiego. Za natchnieniem 
więc Ducha przyszedł do świąty-
ni. A gdy Rodzice wnosili Dzie-
ciątko Jezus, aby postąpić z Nim 
według zwyczaju Prawa, on wziął 
Je w objęcia, błogosławił Boga i 
mówił: Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszyst-
kich narodów: światło na oświe-
cenie pogan i chwałę ludu Twe-
go, Izraela. A Jego ojciec i Matka 
dziwili się temu, co o Nim mówio-
no. Symeon zaś błogosławił Ich i 
rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto 
Ten przeznaczony jest na upadek 
i na powstanie wielu w Izraelu, i 
na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą. A Twoją duszę miecz prze-
niknie, aby na jaw wyszły zamy-
sły serc wielu. Była tam również 
prorokini Anna, córka Fanuela 
z pokolenia Asera, bardzo pode-
szła w latach. Od swego panień-
stwa siedem lat żyła z mężem i 
pozostawała wdową. Liczyła już 
osiemdziesiąty czwarty rok życia. 
Nie rozstawała się ze świątynią, 
służąc Bogu w postach i modli-

twach dniem i nocą. Przyszedłszy 
w tej właśnie chwili, sławiła Boga 
i mówiła o Nim wszystkim, któ-
rzy oczekiwali wyzwolenia Jero-
zolimy. A gdy wypełnili wszystko 
według Prawa Pańskiego, wrócili 
do Galilei, do swego miasta - Na-
zaret. Dziecię zaś rosło i nabierało 
mocy, napełniając się mądrością, 
a łaska Boża spoczywała na Nim.

Znak, któremu  
sprzeciwiać się będą

W dalszym ciągu jesteśmy 
światkami wypełniania się pro-
roctw zawartych w Starym Te-
stamencie. Prorok Malachiasz 
mówił o wielkim wydarzeniu, 
jakim będzie przybycie i wkro-
czenie Pana do swojej świątyni. I 
rzeczywiście przybywa. Niosą go 
ręce Jego Matki. Towarzyszy Mu 
troskliwa opieka Józefa. Wita Go 
starzec Symeon, który całe swoje 
życie czekał na tę właśnie chwilę. 
Anna jest szczęśliwa z Jego po-
jawienia się. Wie, że jej wszyst-
kie modlitwy i posty nie były da-
remne. Z tego szczęścia dzieli się 
swoją radością z wszystkimi, któ-
rzy tam byli obecni. Maryja i Jó-
zef przynoszą także dwa młode 
gołębie, żeby zgodnie z przepisa-
mi prawa złożyć je w ofierze. Nie 
było ich stać na większą ofiarę. 
Wtedy jeszcze nie. Jednak przy-
szłość pokaże, że będzie zupełnie 
inaczej.

Człowiek pobożny i sprawie-
dliwy żyje dbając o to, by być 
blisko Boga. Takiemu towarzy-
szy Duch Święty. I takim właśnie 
był stary Symeon. Oddany Bogu, 
wrażliwy na Jego natchnienia, 
uległy temu, co mówi do niego 
Duch Boży. Otrzymawszy wcze-
śniej obietnicę, że nie umrze 
póki nie zobaczy na własne oczy 
Mesjasza, dzięki swojej otwarto-
ści na Boga pojawia się w świą-
tyni w najbardziej odpowiednim 
momencie. Obietnica spełnia się, 
a szczęśliwy Symeon może spo-
kojnie odejść z tego świata, pew-
ny, że oto urzeczywistniają się 
wszystkie proroctwa. Jak wielka 
musiała być radość w jego sercu, 
gdy mógł przez chwilę do tego 
serca przytulić samego Mesjasza.

Ale w sercu tego starego czło-
wieka oprócz radości było coś 

jeszcze. Miał on do przekazania 
Maryi pewne słowa. Nie były one 
łatwe, a tym bardziej przyjemne. 
Mówiły o proroctwie, które na-
wiązuje do tego, o którym mówił 
Izajasz. Pewnie Maryja również 
je znała. Ale słyszy słowa, które 
są  wypowiedziane bezpośrednio 
do Niej samej, prosto do Jej ser-
ca. Znak sprzeciwu, upadek i po-
wstanie, miecz boleści. Kolejne 
słowa, które mówią o tej wielkiej 
tajemnicy wkroczenia Syna Bo-
żego w życie człowieka, o przy-
byciu Pana do swojej świątyni. 
Ona doskonale zdaje sobie spra-
wę z tego, że w tym skromnym 
wydarzeniu, które dostrzegło tyl-
ko tych dwoje oddanych Bogu 
ludzi, rzeczywiście dokonuje się 
to, na co czekało tak wielu i tak 
długi czas. 

Wtedy w świątyni Maryja wraz 
z Józefem złożyła skromną ofia-
rę ubogich ludzi. Później na Gol-
gocie złoży inną ofiarę. Będzie to 
również ofiara człowieka ubo-
giego, ale jej ogrom trudno so-
bie wyobrazić. Nie wiem, czy jest 
to w ogóle możliwe. Wielkość 
tej ofiary widać nieco w posta-
wie Maryi. Nie mdleje z bólu, nie 
rozpacza, wie, że tak musi być. 
Zgadza się na to bez słowa sprze-
ciwu. Już wtedy, gdy usłyszała te 
słowa od Symeona, przyjęła je w 
milczeniu. I zapewne nigdy póź-
niej o nich nie zapomniała. Aż 
do chwili, w której wypełniły się. 
Wielki człowiek i wielkie cierpie-
nie.

Bóg właśnie w taki sposób pro-
wadzi człowieka. Towarzyszy mu 
w każdej chwili, nie odstępuje na 
krok, nawet na moment nie od-
wraca swojej uwagi. Można by 
powiedzieć, że ciągle jest na nas 
skupiony, na wszystkich i na każ-
dym, i bez wyjątku. To się na-
zywa Miłość. Nigdy nie zmieni 
swej woli, nie może jej zmienić, 
bo nie chce byśmy zginęli.

Patrząc na Maryję zdaję sobie 
sprawę z tego, że jest Ona dla nas 
niedościgłym wzorem. Ale niech 
to nas nigdy nie zniechęci, bo 
chociaż tego wzoru nigdy nie do-
gonimy, to naśladowanie go jest 
dla nas wręcz konieczne.

Ks. Grzegorz Podlaski

Wacław Jurczyk, lat 62, zmarł 27.01.2014 r., pogrzeb odbył się 
30.01.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Stanisław Szuniewicz, lat 54, zmarł 29.01.2014 r., pogrzeb od-
będzie się 31.01.2014 r. o godz. 12:30 na cmentarzu w Nowogar-
dzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przedszkolaki  
dla rodziców  
i dziadków
Zaproszeni rodzice, babcie i dziadkowie licznie 
przybyli 20 stycznia bieżącego roku, aby podziwiać 
występy dzieci grupy przedszkolnej 6-latków.

Przedszkolaki przybliżyli hi-
storię narodzin Bożej Dzieci-
ny, przeplatając ją kolędami i 
pastorałkami. Przybyli goście 
oglądając przedstawienie mo-
gli przenieść się w atmosferę 
panującą w Betlejem. Maryja z 
Józefem, pasterze anioły, a tak-
że inne postacie wprowadziły 
zgromadzonych w świat zna-
nych wszystkim wydarzeń.

Rodzice, babcie i dziadko-

wie z zainteresowaniem obej-
rzeli występy, które wycisnęły 
łzę w niejednym oku i wywo-
łały uśmiech na twarzy.

Wnukowie obdarowali swo-
ich najbliższych własnoręcz-
nie przygotowanymi prezen-
tami. Spotkanie zakończono 
słodkim poczęstunkiem i  miłą 
rozmową.

Grażyna Potyrańska
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PUWiS ostrzega…

Mrozy sprzyjają zamarzaniu wody w rurach!
Ostatnimi dni, ujemne temperatury nie oszczędzają również naszego regionu. Pora zimowa to okres szczególnie zagrażający rurom 
wodociągowym i wodomierzom, które są podatne na zamarzanie. W związku z tym, warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, 
związanych z zapobieganiem podobnym awariom.

Ostatnie dni pokazały, że 
zima, wbrew pozorom, jesz-
cze o nas nie zapomniała. Ni-
skie temperatury dają się we 
znaki wszystkim mieszkań-
com naszej gminy. Jak infor-
muje lokalna firma, obsługują-
ca sieć wodno-kanalizacyjną w 
gminie Nowogard, na razie nie  
odnotowano żadnych zgłoszeń 
dotyczących awarii sieci lub 
wodomierza, której przyczyną 
byłoby zamarznięcie. To dobra 
wiadomość. Niemniej jednak, 
brak podobnych przypadków 
bynajmniej nie świadczy o bra-
ku zagrożenia. Przezorność i 
zdrowy rozsądek nakazują sto-
sować się do działań profilak-
tycznych, dających możliwość 
skutecznego zapobiegnięcia 

tego typu awariom.  
Po pierwsze, zadbajmy o 

ochronę urządzeń znajdują-
cych się na zewnątrz budynku. 
Przede wszystkim, należy pa-
miętać, aby schować gumowe 
węże ogrodowe oraz zabezpie-
czyć zewnętrzną instalację wo-

dociągową, tzn. owinąć rury, w 
najbardziej narażonych na za-
marznięcie miejscach. Do tego 
celu używa się szmat, suchych 
gazet oraz pianek izolacyj-
nych, dostępnych w sklepach 
hydraulicznych. Bardzo waż-
ne jest również, aby opróżnić 

z wody system nawadniania, 
którego używa się do podlewa-
nia ogrodu.

Po drugie, niejednokrot-
nie na zamarzanie narażo-
ne jest także wnętrze budyn-
ku. W pomieszczeniu, w któ-
rym znajduje się instalacja 
wodna, nie należy dopuścić 
do spadku temperatury poni-
żej 0°C. Rury, szczególnie na-
rażone na utratę ciepła, nale-
ży zaizolować. Ponadto, szcze-
gólnie ważne jest sprawdzenie, 
czy w pobliżu ułożonych rur 
nie ma wybitych szyb, otwar-
tych okien lub pękniętych fun-
damentów. Zauważone usterki 
należy bezzwłocznie usunąć. 

Jeśli chodzi o puste i nie-
ogrzewane budynki, przede 

wszystkim należy pamiętać o 
zamknięciu zaworu zamyka-
jącego i wyłączeniu podgrze-
wacza wody. Instalację wodną 
trzeba opróżnić z wody, a kur-
ki, po uprzednim osuszeniu, 
zamknąć. W przypadku toa-
lety zawór dopływowy należy 
zamknąć i opróżnić zbiornik 
spłuczki. 

Po odtajaniu zamarzniętych 
instalacji, zaleca się jak naj-
szybsze przystąpienie do roz-
mrażania, najlepiej za pomocą 
strumienia gorącego powietrza 
(suszarka do włosów) lub owi-
nięcia rur szmatami i polewa-
nia gorącą wodą. 

Opr. Karolina Klonowska

Weszła w życie nowa ustawa o ogrodach działkowych 

Ważne dla działkowców 
W dniu 20 stycznia, weszła w życie nowa ustawa działkowa. Przepisy budziły 
kontrowersje jeszcze na etapie konsultacji społecznych. Dlatego tak ważne jest, 
aby opisać kilka zmian, jakie ustawa wprowadziła w życie działkowców. 

Opracowanie nowej ustawy 
działkowej wymusił wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego. Za-
kwestionował on aż 24 artyku-
ły obowiązującej jeszcze ustawy 
o rodzinnych ogrodach dział-
kowych. Przede wszystkim sę-
dziom Trybunału nie podo-
bało się to, że Polski Związek 
Działkowców jest monopolistą 
na ogrodach. Wyrok uprawo-
mocnił się 20 stycznia 2014 r. 
Po tej dacie zniknie więc pod-
stawa prawna do funkcjonowa-
nia ogrodów. Dlatego tak waż-
ny był pośpiech przy uchwa-
laniu nowych przepisów. Jesz-
cze na listopadowym posiedze-
niu sejmu podczas głosowania 
przyjęto poprawkę przewidu-
jącą, że prawa do działki moż-
na przenieść z jednego dział-
kowca na drugiego, tylko w 
umowie pisemnej z podpisa-
mi poświadczonymi notarial-
nie. Dzięki temu ma zwiększyć 
się pewność obrotu prawnego 
nimi. Nowa ustawa nie wszyst-
kim się jednak podoba. Utrzy-
muje bowiem dominującą po-
zycję PZD. Zgodnie z nią PZD 
przekształci się w stowarzysze-
nie ogrodowe, a oddziały tere-
nowe pozostaną jego jednost-

kami organizacyjnymi. W cią-
gu 12 miesięcy we wszystkich 
ogrodach działkowych muszą 
się jednak odbyć zebrania. W 
ich trakcie działkowcy mają 
podjąć decyzję, czy pozostają w 
strukturach przekształconego 
w stowarzyszenie PZD, czy też 
powołają do życia nowe stowa-
rzyszenie, które będzie zarzą-
dzało ogrodem. Przejmie ono 
dotychczasowy majątek ogro-
du. Sami działkowcy zdecydu-
ją także, czy chcą być członka-
mi stowarzyszenia ogrodowe-
go, czy nie. Jeżeli zrezygnują z 
członkostwa, nie stracą prawa 
do działki. Dalej będą mogli ją 
uprawiać. Ustawa przewiduje, 
że ogrody działkowe będą mo-
gły być zlikwidowane, ale wy-
łącznie na cele publiczne. W 
przypadku likwidacji zagwa-
rantowane będzie odszkodowa-
nie np. za altany bądź nasadze-
nia, a ogród będzie musiał być 
odtworzony w innym miejscu. 
Ogrody będą obszarami uży-
teczności publicznej, na któ-
rych nie będzie można miesz-
kać, prowadzić działalności 
gospodarczej czy budować al-
tan, których wielkości nie prze-
widuje ustawa. Działki będą 

mogły być dziedziczone przez 
współmałżonków, jeżeli oboje 
posiadali prawo do działki. Jeśli 
jeden z nich nie posiadał takie-
go prawa, będzie mógł w ciągu 
6 miesięcy złożyć oświadcze-
nie woli o chęci przejęcia nie-
ruchomości. Jeżeli w tym ter-
minie nie upomni się o działkę, 
to będą mogły się o nią starać 
również bliskie osoby zmarłego 
działkowca. Na podjęcie takiej 
decyzji będą miały trzy mie-
siące. Czas ten wydłuży się do 
pół roku, jeśli działkowiec nie 
był w związku małżeńskim. W 
ciągu 12 miesięcy od wejścia 
w życie ustawy zarządy ogro-
dów działkowych będą musia-
ły zwołać zebranie wszystkich 
działkowców, by ci zdecydo-
wali, czy chcą pozostać w PZD, 
czy powołają odrębne stowa-
rzyszenie bądź stowarzyszenia. 
Działkowcy będą mogli w każ-
dej chwili wystąpić z PZD, nie 
tracąc prawa do działek. 

O tym, jak do nowej rzeczy-
wistości prawnej przygotowa-
ły się władze nowogardzkiego 
PZD napiszemy już w najbliż-
szych wydaniach DN. 

psa
Opr. redakcja

Konkurs 
recytatorski w SP 2 
Dnia 29 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 
odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. 

W tym jakże trudnym, a za-
razem pięknym konkursie roz-
wijającym predyspozycje ak-
torskie zaprezentowało się 
czternastu uczestników z klas 
I - III. Komisja wnikliwie wy-
słuchała młodych recytato-
rów i wyłoniła trzy osoby, któ-
re będą reprezentowały Szko-
łę w dalszym, gminnym etapie 
konkursu, który odbędzie się  
w NDK w dniu 06.02.2014 r. 

I miejsce - Wojciech Jarząb, 
klasa III b, opiekun: K. Gra-
dzik

II miejsce - Olga Gargu-
lińska, klasa I b, opiekun: M. 
Florczak

III miejsce - Celina Weso-
łowska, klasa II a, opiekun: E. 
Żylak

Przyznano także dwa wy-
różnienia:

I. Korneliusz Bąk, klasa III b, 
opiekun: K. Gradzik

II. Julia Tamborska, klasa II 
b, opiekun: M. Wiśniewska

inf. własna

Uczestnicy i laureaci konkursu. Drugi od lewej zwycięzca Wojciech Jarząb
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

promocją nie łączy się z innymi promocjami

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Bogusław Rekowski 

Wędka, podbierak i na ryby
Wędkowanie to, wbrew pozorom, cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcie. Wiadomo, że najlepszym okresem na czynne uprawia-
nie tej pasji jest sezon letni. Niemniej jednak, mimo że pora zimowa nie do końca sprzyja wędkowaniu, zapalonych miłośników tego 
hobby nie brakuje. Dziś, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, prezentujemy najstarszy w Nowogardzie sklep z artykułami wędkar-
skimi, którego właścicielem jest Bogusław Rekowski. 

Od ponad dwudziestu lat 
na lokalnym rynku…

Pan Bogusław swoją działal-
ność założył w 1991 r. Sklep 
„Wędkarz”, niezmiennie od 23 
lat, mieści się przy ul. Bohate-
rów Warszawy 107. Nasz boha-
ter przedsiębiorstwem zarzą-
dza wraz z żoną, Danutą, któ-
ra częściowo odciąża go w co-
dziennych obowiązkach, zwią-
zanych z prowadzeniem skle-
pu. Ciekawostką jest, że Pań-
stwo Rekowscy nie są dzier-
żawcami, ale właścicielami lo-
kalu, w którym znajduje się ich 
firma. Jak wyznaje w rozmowie 
z Dziennikiem Nowogardzkim 
pan Bogusław, sklep został wy-
budowany przez niego same-
go. Pierwotnie, w kierowaniu 
biznesem pomagał mu kolega, 
Ryszard Mieżejewski, współ-
założyciel firmy. – Wspólnie z 
Ryśkiem założyliśmy to przed-
siębiorstwo przed wieloma laty. 
Ja wtedy pracowałem jeszcze w 
Zakładzie Karnym jako funk-
cjonariusz – mówi właściciel 
„Wędkarza” – Pomyślałem so-
bie, że po przejściu na emery-
turę dobrze by było się czymś 
zająć. Stwierdziłem, że najlep-
szym wyjściem będzie otworzyć 
własny biznes – coś, co lubię, i 
na prowadzeniu czego będę się 
znał. Coś takiego, co łączyło-
by przyjemne z pożytecznym 
– i pasję, i jakiś tam zysk. Naj-

pierw postanowiliśmy, że będzie 
to sklep zoologiczny. Jednak, po 
głębszym namyśle, zdecydowa-
liśmy, że otworzymy sklep z ar-
tykułami wędkarskimi. Współ-
praca obu panów nie trwała 
długo, bo dwa lata. – Zakoń-
czyliśmy naszą współpracę, po-
zostając w przyjaznych stosun-
kach. Rysiek postawił na nieco 
inną branżę – prowadzi sklep 
zoologiczny przy ul. Rzeszow-
skiego. Nawet nie jesteśmy dla 
siebie konkurencją.

Od akwarysty do wędka-
rza…

Pan Bogusław bez wątpienia 
zna się na tym, co robi. Ma rze-
telną wiedzę na temat sprzętu 
i akcesoriów wędkarskich, któ-
re sprzedaje. Jak w przypad-
ku większości przedsiębior-
ców, również jego decyzja o 
założeniu takiego, a nie innego 
biznesu, nie była przypadko-
wa. – Wędkarstwo i akwarysty-
ka są moją pasją od młodzień-
czych lat. Zawsze lubiłem ryby 
i wszystko, co z nimi związa-
ne. Ichtiologia ciekawiła mnie, 
odkąd pamiętam. – przyznaje 
nasz bohater – Już jako dziec-
ko interesowałem się akwary-
styką. Hodowałem i rozmna-
żałem różne gatunki ryb. Mia-
łem wiele zbiorników z rybami. 
Chyba jako pierwszemu akwa-
ryście w Nowogardzie udało mi 
się rozmnożyć rybki, pochodzą-

ce z dorzeczy Orinoko – paletki 
(dyskowce). Później zaniecha-
łem tego zajęcia, bo, przyznam 
szczerze, żeby działać w tym so-
lidnie, trzeba się temu bardzo 
poświęcić. Ja niestety nie mia-
łem tyle czasu i pomyślałem so-
bie, że jeśli miałbym to zanie-
dbywać, to wolę zrezygnować. 
Niemniej jednak, mam oczko 
wodne i wciąż hoduję koloro-
we rybki. Hodowla ryb okaza-
ła się spiritus movens dalszego 
rozwoju w tym kierunku. Oj-
ciec pana Bogusława zaszcze-
pił w nim miłość do wędkowa-
nia i tak zostało do dzisiejsze-
go dnia. Nasz bohater, powoli 
i stopniowo, kształtował swoje 
umiejętności związane z węd-
karstwem oraz nieustannie 
zgłębiał wiedzę w tej dziedzi-
nie. – Mój ojciec był zapalonym 
wędkarzem. Dla niego nie było 

złej pogody – każde warunki 
były dobre, żeby pójść na ryby 
– wspomina właściciel sklepu.

Dlaczego Nowogard?
Przy okazji opisywania lo-

kalnych przedsiębiorstw, nie-
jednokrotnie podkreślone zo-
stało, że decyzja o otworzeniu 
działalności w tak małym mie-
ście, jak Nowogard, jest dość 
ryzykowna. Miejscowy rynek 
przesycony jest sklepami, któ-
rych właściciele wciąż walczą 
o przetrwanie i pozycję. Mimo 
wszystko, wielu, na lokaliza-
cję firmy, wybiera właśnie No-
wogard. Może to za sprawą lo-
kalnego patriotyzmu, a może 
zwykła chęć ryzyka popycha 
przedsiębiorców do  zrobienia 
takiego, a nie innego kroku...? 
Od urodzenia mieszkam w No-
wogardzie. To jest moje miasto, 
więc gdzie mógłbym się wypro-
wadzić? – mówi pan Rekowski 
– Jest tu blisko 1000 wędkarzy. 
Każdego z nich znam osobiście. 
Gdzie miałbym zatem otworzyć 
sklep wędkarski, jak nie w tym 
właśnie mieście? Kiedyś myśla-
łem o tym, żeby otworzyć dzia-
łalność gdzieś indziej, ale uzna-
łem, że byłoby to dla mnie zbyt 
wyczerpujące. Uganianie się 
za pieniędzmi, zysk za wszel-
ką cenę – to nie moja bajka, nie 
o to mi chodzi. Chcę po prostu 
utrzymać rodzinę, dom… Poza 
tym, pobieram przecież jesz-
cze emeryturę. To, co mam te-
raz, w zupełności mi wystarcza. 
Faktem jest, że sklepów, dzia-
łających w podobnej branży, 
w Nowogardzie jest niewie-
le. Konkurencja zawsze była 
i będzie, ale to nie powód, by 
oddawać pozycję na lokal-
nym rynku walkowerem. Naj-
lepszym tego przykładem jest 

„Wędkarz”, który w tym roku 
skończy 23 lata.

Wszystko jest „pod no-
sem”…

Kiedy rozejrzymy się po pół-
kach sklepu „Wędkarz”, doj-
dziemy do wniosku, że można 
w nim znaleźć wszystko, czego 
potrzeba do uprawiania węd-
karstwa, zarówno amatorskie-
go, jak i zawodowego.. A za-
tem nowogardzcy wędkarze, 
w poszukiwaniu niezbędnego 
sprzętu, nie muszą szukać da-
leko, niemal wszystko mogą 
zakupić na miejscu. Dlaczego 
„niemal”? – Nie mam tu wa-
runków do składowania nie-
których rzeczy, np. łódek czy 
pontonów, w związku z czym 
nie można ich dostać „od ręki”, 
trzeba na nie poczekać – wyja-
śnia właściciel sklepu – Oczy-
wiście wszystko jest do zrobie-
nia, dlatego wystarczy złożyć 
zamówienie, a ja zajmuję się 
resztą. Dzwonię, zamawiam, 
przywożą i to wszystko. Jeśli 
natomiast chodzi o podstawo-
wy sprzęt wędkarski, tzn. węd-
ki, kołowrotki, haczyki, zanęty, 
przynęty, ubrania, obuwie węd-
karskie, siatki, pokrowce itd. – 
to wszystko mam na składzie 
sklepu. Wszelkie wyposaże-
nie wędkarskie jest na miejscu. 
Akumulatory i silniki w zasa-
dzie też są. Nie w tej chwili, bo 
teraz nie ma na to sezonu, ale 
wiosną już się zacznie. 

Sprawdzony i wysokiej ja-
kości towar…

Pokaźny asortyment ponie-
kąd jest wynikiem długoletniej 
współpracy pana Bogusława 
ze sprawdzonymi hurtownika-
mi. Stąd tak dobre zaopatrze-
nie sklepu. „Wędkarz” istnieje 
na lokalnym rynku od ponad 
dwudziestu lat, a zatem zapo-
trzebowanie klientów na okre-
ślony towar jest właścicielowi 
świetnie znane. Pan Rekowski 
doskonale wie, czego chcą jego 
klienci, a tych ma niemało. – Z 
niektórymi firmami współpra-
cuję od samego początku funk-
cjonowania sklepu – wyznaje 
przedsiębiorca – Ma to oczy-
wiście swoje wielkie plusy. Kie-
dy pojawiają się jakieś nowości 
czy promocje, natychmiast się 
o tym dowiaduję. Wieloletnia 
współpraca z hurtownikami 

Bogusław Rekowski w swoim sklepie „Wędkarz”

Sklep wędkarz przy ul. Boh. Warszawy, tuż przy przejeździe kolejowym
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Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi: 

Przynależność do OFE nie będzie obowiązkowa
Do 2014 roku przynależność do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), co do zasady, była obowiązkowa dla wszystkich osób, które 
urodziły się po 1968 roku. Dotychczas obowiązek ten był na tyle silny, że osoby, które nie wybierały samodzielnie funduszu, były nieja-
ko zmuszane do przynależności do niego, ponieważ w drodze losowania przypisywano je do konkretnego funduszu.

System emerytalny podlega 
ciągłym zmianom. Zasadnicza 
zmiana wprowadzona nową 
ustawą polega na tym, że przy-
należność do Otwartego Fun-
duszu Emerytalnego nie bę-
dzie już obowiązkowa. Co to 
oznacza?

Ustawa w kilku miejscach 
wprowadza możliwość zarów-
no zapisania się do funduszu, 
jak i wycofania z niego środ-
ków.

Po pierwsze osoby, które ak-
tualnie już do funduszy należą, 
i które dotychczas nie miały 
możliwości wystąpienia z fun-
duszu, będą mogły w termi-
nie od 1 kwietnia do 31 lipca 
2014 roku, złożyć oświadcze-
nie, z którego będzie wynikało, 
że dalej chcą należeć do OFE. 
Jeśli oświadczenie nie zosta-
nie złożone, to do OFE wpłyną 
składki za okres do 30 czerwca 
2014 roku.

To rozwiązanie jest bardzo 
krytykowane. Nie dlatego, że 
otwarto możliwość wycofa-
nia środków z OFE, ale dlate-
go, że mechanizm tego wyco-
fania polega na zasadzie „jeśli 
się nie zgłoszę do ZUS, umowa 
do której byłem/byłam przy-
muszony/na, przestanie obo-
wiązywać”. Tymczasem w pań-
stwie prawa powinno być od-
wrotnie, czyli powinna obo-
wiązywać zasada „jeśli w okre-
ślonym terminie nie zrezy-
gnuję z umowy, to oznacza, 
że chcę ją kontynuować”. I tu-
taj nie chodzi tylko o ubezpie-
czonego, ale także o Fundusz 
Emerytalny. Zresztą skutkiem 
wprowadzenia tej zasady jest 

walka OFE o to, żeby obywa-
tele poszli do ZUS i zadekla-
rowali, że nadal chcą w OFE 
pozostać. Gdyby ustawodaw-
ca zastosował drugą zasadę, to 
w telewizji oglądalibyśmy re-
klamy ZUS-u zachęcające do 
odwiedzin w celu rezygnacji z 
funduszu.

Kolejna zmiana będzie pole-
gała na zniesieniu obowiązku 
automatycznej przynależności 
do OFE. Dotychczas było tak, 
że każdy kto zaczynał podlegać 
ubezpieczeniom społecznym 
czy to z powodu zatrudnienia 
czy prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej, musiał 
przystąpić do OFE dobrowol-
nie lub w drodze losowania.

Teraz każda osoba, która 
rozpocznie pierwszą pracę lub 
otworzy działalność, będzie 
miała 4 miesiące od zgłoszenia 
się do ubezpieczenia w ZUS na 
to, aby zawrzeć umowę z OFE. 
Jeśli tego nie zrobi, nie będzie 
w ogóle do OFE należała. Jeśli 
nie będziemy przynależeli do 
OFE to ZUS poinformuje nas 
o obowiązku poinformowania 
go, jakie stosunki majątkowe 
obowiązują pomiędzy nami, 
a naszym małżonkiem (czy 
mamy rozdzielność majątko-
wą, wspólność itp.).

Ponadto w ramach kon-
ta ubezpieczonego (od 1999 
każdy z nas ma swoje indywi-
dualne konto) ZUS prowadzi 
subkonto, na którym ewiden-
cjonuje się informacje o zwa-
loryzowanej wysokości wpła-
conych składek nieprzekazy-
wanych do OFE, które zostają 
w ZUS wraz z wyegzekwowa-

nymi, oraz kwotę środków od-
powiadających wartości umo-
rzonych przez otwarty fundusz 
emerytalny jednostek rozra-
chunkowych. Wynika to z fak-
tu, że składka, która była prze-
kazywana na OFE ulega jakby 
podzieleniu, czyli:

a) 2,92% podstawy wymia-
ru składki jest odprowadzana 
przez Zakład do wybranego 
przez ubezpieczonego otwar-
tego funduszu emerytalnego,

b) 4,38% podstawy wymiaru 
składki jest ewidencjonowana 
przez Zakład na subkoncie, o 
którym  powyżej.

Do tego począwszy od 
2016r., co cztery lata, w okre-
sie od dnia 1 kwietnia do dnia 
31 lipca, członek otwartego 
funduszu emerytalnego lub 
osoba, której Zakład ewiden-
cjonuje składkę na indywidu-
alnym subkoncie, może zło-
żyć do Zakładu pisemnie lub 
w formie dokumentu elektro-
nicznego uwierzytelnionego 
oświadczenie o przelewaniu 
składek do OFE lub przelewa-
niu składek do ZUS. Oznacza 
to, że należąc do OFE co 4 lata 
będziemy mogli wybrać gdzie 
chcemy „przetrzymywać” na-
sze składki.

Kolejna zmiana polega na 
tym, że OFE będzie miało 
przekazać do ZUS nasze skład-
ki, jeśli osiągniemy określony 
wiek, czyli 10 lat przed naszym 
docelowym wiekiem emery-
talnym.

W przypadku złożenia przez 
członka otwartego funduszu 
wniosku o przyznanie emery-
tury częściowej, po ustaleniu, 

że ubezpieczony spełnia wa-
runki do przyznania tej emery-
tury, Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych zawiadamia otwarty 
fundusz o złożeniu wniosku i 
o obowiązku przekazania ca-
łości środków zgromadzonych 
na rachunku w otwartym fun-
duszu na fundusz emerytalny 
FUS.

Fundusz będzie musiał prze-
syłać każdemu członkowi fun-
duszu, w regularnych odstę-
pach czasu, nie rzadziej jednak 
niż co 12 miesięcy, informację 
o środkach znajdujących się na 
rachunku członka. 

 Na dzień dzisiejszy nie ule-
gły zmianie zasady nabywania 
emerytur uprzywilejowanych. 
Mam na myśli to, że nadal 
wiek emerytalny pozostał ten 
sam (obniżony), staż do na-
bycia również nie uległ zmia-
nie. Nie zmieniło się także to, 
że w większości przypadków 
(np. w razie emerytury pomo-
stowej, czy z art. 184 ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS), 
nadal warunkiem nabycia jest 
złożenie w ZUS oświadczenia 
o przekazaniu z OFE środków 
do budżetu państwa.

 Zgodnie z nową ustawą przy 
wyliczaniu tych emerytur nie 
uwzględnia się kwot składek 
przeznaczonych na OFE zewi-
dencjonowanych na subkon-
cie.

Jaka jest przyszłość naszych 
emerytur i czy te zmiany są ko-
rzystne? Nie ma jednej odpo-
wiedzi na to pytanie. Czyli oso-
by, która do emerytury ma po-
nad 30 lat – zmiany te nie mają 
większego znaczenia. Wynika 

to z faktu, że nasze młode po-
kolenie jest wychowywane w 
poczuciu ogromnej niepewno-
ści co do świadczenia emery-
talnego, system emerytalny na 
pewno zmieni się jeszcze nie 
raz. Ostatnie zmiany systemu 
ocenia się, jako skutek pani-
ki i niezdecydowania ustawo-
dawcy. 

Co do osób, które niebawem 
osiągną wiek emerytalny. Oso-
by te nie powinny się zbytnio 
martwić, ponieważ ich świad-
czenia pozostają niezagrożone. 

W najgorszym położeniu 
znajdują się obecni 40 latko-
wie, ponieważ ich sytuacja 
emerytalna jest najbardziej 
niewiadoma – w zakresie wy-
sokości świadczeń. Wydaje się 
jednak, że decyzja o tym czy 
pozostać w OFE czy w ZUS nie 
ma większego znaczenia z tego 
powodu, że różnice pomiędzy 
świadczeniem z OFE, a świad-
czeniem z ZUS nie są na tyle 
duże, aby miały decydujący 
wpływ na wysokość otrzyma-
nego w przyszłości świadcze-
nia emerytalnego.

Podsumowując, nawet w 
czasach najgorszego kryzysu 
świadczenia emerytalne są wy-
płacane. Zatem z tego wynika, 
że jakikolwiek rząd nie zdecy-
duje się na taką politykę, która 
spowodowałaby wprowadze-
nie tak niskich świadczeń, któ-
re spowodowałyby życie poni-
żej minimum egzystencji i ska-
zanie tym samym grupy ok. 9 
mln obywateli na ekstermina-
cję.

Opr. KR i MR

z pewnością daje mi pewną 
przewagę nad konkurenta-

mi. Firmy, u których pan Bogu-
sław zaopatruje się w towar, są 
bardzo popularne w środowi-
sku wędkarskim i cieszą się po-
chlebną opinią wśród miłośni-
ków łowienia ryb, a to z pew-
nością przekłada się na zaufa-
nie klienta i utwierdzenie go w 
słuszności wyboru sklepu.

Wciąż aktywny wędkarz…
Jak już wcześniej zostało 

wspomniane, ogromną zaletą 
„Wędkarza” jest to, że jego wła-
ściciel zna dziedzinę, w któ-
rej pracuje, od podszewki. W 
związku z tym, zawsze służy 

dobrą radą i niczym nie spo-
sób go zaskoczyć. Pan Bogu-
sław nie ogranicza się jedynie 
do prowadzenia sklepu z arty-
kułami wędkarskimi. Sam na-
dal wędkuje i bierze udział w 
zawodach.  Lokalnej społecz-
ności jest też znany jako Go-
spodarz nowogardzkiego Koła 
Miejsko-Gminnego Polskie-
go Związku Wędkarskiego. – 
Uczestniczę prawie w każdych 
zawodach wędkarskich, któ-
re organizujemy, a organizuje-
my ich dużo – mówi nasz bo-
hater – Wspomnę przy okazji, 
że mamy tutaj też biuro Koła 
Miejsko-Gminnego. Moja żona 

jest Skarbnikiem naszego Koła 
od 19 lat. Można u nas zakupić 
kartę wędkarską. Jeśli ktoś chce 
wstąpić do Koła, to też zgłasza 
się do nas. Członkowie to głów-
nie amatorzy, nie zawodowcy, 
a zatem zgłosić się może każ-
dy (warunkiem jest ukończe-
nie 14. roku życia, dop. red.). 
Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że pan Bogusław, jako że 
jest on właścicielem sklepu z 
artykułami wędkarskimi, nie-
jednokrotnie był fundatorem 
nagród w zawodach wędkar-
skich. 

Gdzie wędkarzy kilkuset…
Zapotrzebowanie na artykuły 

wędkarskie zmienia się wprost 
proporcjonalnie do upodobań 
klienta. Te z kolei uzależnio-
ne są od wciąż rozwijającej się 
i zmieniającej dziedziny węd-
karstwa. – Mam wielu stałych 
klientów. Są to wędkarze, któ-
rych znam od lat – mówi pan 
Rekowski – Zdarzają się rów-
nież i tacy, którzy przyjeżdżają 
spoza miasta, a nawet gminy. 
Ktoś im po prostu polecił mój 
sklep i postanowili sprawdzić, 
co można u mnie dostać. Naj-
większy ruch jest oczywiście la-
tem, czyli w sezonie. Teraz mam 
mały zastój, bo zima to sezon, 
można powiedzieć, „martwy”. 

Niemniej jednak, zawsze znaj-
dzie się kilku takich, którzy 
uprawiają wędkarstwo podlo-
dowe. Należy tu wspomnieć, że 
zapotrzebowanie na dany to-
war uzależnione jest od sezo-
nu – inne artykuły potrzebne 
są do wędkarstwa podlodowe-
go, inne do spławikowego czy 
spinningowego. – Sam jestem 
wędkarzem, więc wiem z wy-
przedzeniem, w jaki towar za-
opatrywać sklep w danym okre-
sie. Zupełnie inny towar kupuję 
wiosną, zupełnie inny latem… 
Jest to handel sezonowy, nie ma 
się co oszukiwać. 

Karolina Klonowska
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Z życia Zakładu Karnego 

Skazani terapeutami
Kiedy pisze się o poczynaniach osób pozbawionych wolności w kontekście ich pracy 
wykonywanej poza murami więzienia, często budzi to kontrowersje. Padają pytania, 
czy warto ich zatrudniać skoro tyle osób które nie splamiły się przestępstwem pozo-
staje bez pracy. Dodatkowe kontrowersje może budzić fakt, że skazani uczestniczą w 
takich formach zatrudnienia, jak praca w placówkach opiekuńczych i to nie tylko przy 
pracach konserwacyjnych, ale też przy pracach wymagających bezpośredniego kontak-
tu z pensjonariuszami tych placówek. Czy zasadne są te obiekcje, może świadczyć hi-
storia zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Smużynach, dwóch ska-
zanych odbywających karę w nowogardzkim więzieniu. 

Nowogardzki DPS od daw-
na współpracuje z kierownic-
twem Zakładu Karnego w No-
wogardzie, który deleguje do-
branych osobowo skazanych 
ze złagodzonym rygorem do 
pracy na rzecz pensjonariu-
szy. Wykonują oni prace po-
rządkowe, remontowe i kon-
serwacyjne. Już od pewnego 
czasu pracują okresowo przy 
pracach pielęgnacyjnych i jak 
twierdzi dyrektor DPS, pani 
Lucyna Skałecka -Włodarczyk 
znakomicie sprawdzają się w 
tej roli. Czymś nowym jest za-
trudnienie osób pozbawio-
nych wolności przy czynno-
ściach wspierających terapię. 
Mowa tu o zatrudnieniu mu-
zykujących więźniów przy for-
mach muzyko -terapii.

Kanwą do powstania tego 
tekstu była scenka zastana w 
salce terapeutycznej DPS, do 
której przyprowadzono trzech 
pensjonariuszy na zajęcia z 
Pawłem i Adamem -skazany-
mi muzykami, a od niedawna 
terapeutami. Zadziwiającym 
zjawiskiem było to, że jeden z 
pensjonariuszy (przywieziony 
na wózku) z potężnymi ogra-
niczeniami ruchowymi, utrud-
nionym kontaktem werbal-
nym i wyraźnie ociężały men-
talnie, zaczął wyraźnie zmie-
niać swoje zachowanie pod 
wpływem oddziaływań, które 
zastosowali Paweł i Adam.  Po 
rytuale  polegającym na przy-
tulaniu się do opiekunów, spe-
cyficznym dla podopiecznych 
DPS, dostał do ręki grzechot-
kę i kierowany przez grające-
go na gitarze Pawła zaczął wy-
bijać rytm. Muzyka połączona 
z osobowością opiekuna wpły-
wały na niego wyraźnie uspo-
kajająco i rozluźniająco. Jego 
ruchy nabrały koordynacji, a 
zajęcia wyraźnie sprawiały mu 
radość. Podobne reakcje dało 
się zauważyć u pozostałych 
uczestników warsztatów.

Obecna w trakcie zajęć wi-
cedyrektor DPS pani Małgo-
sia Danilewska stwierdziła, 

że wszystkie zajęcia z udzia-
łem Pawła i Adama wygląda-
ją podobnie, ponieważ obaj 
przystępują do nich z potężną 
dawką empatii i zaangażowa-
nia. Pytana czy muzyko -tera-
pia była prowadzona przed za-
trudnieniem w DPS skazanych 
poinformowała:

„Tak prowadziliśmy tego typu 
zajęcia, lecz miały one nieco 
inny charakter. Terapia poprzez 
kontakt z muzyką prowadzo-
na była z konieczności w spo-
sób pasywny. Były to bardziej 
statyczne zajęcia, polegające 
na działaniu głównie na psy-
chikę pensjonariuszy, w sferze 
ich doznań emocjonalnych po-
przez odtwarzanie dźwięków z 
nośników elektronicznych, ćwi-
czenie określonych ruchów, wy-
korzystywanie zapachów. To 
działało, lecz musimy przy-
znać, że dzięki obecności muzy-
ków na tych zajęciach uzyska-
liśmy nową jakość. Mogliśmy 
wprowadzić elementy muzyko-
terapii aktywnej, w trakcie któ-
rej pensjonariusze uczą się od-
twarzania prostych dźwięków, 
mają zajęcia z emisji głosu oraz 
z opanowania nieskomplikowa-
nych tekstów. Prowadzone są 
też zajęcia z elementami tań-

ca. Fakt, że nasi pensjonariu-
sze aktywnie uczestniczą w za-
jęciach, daje im mnóstwo satys-
fakcji i pozytywnej motywacji. 
Bawią się w trakcie zajęć i to 
jest ważne.”

Paweł zapytany co daje mu 
praca w DPS stwierdził:

„Daje mi ona mnóstwo satys-
fakcji, cieszy i przede wszyst-
kim uczy. Uczy cieszyć się z ma-
łych rzeczy, które mi są dane, a 
nie są dane mieszkańcom DPS 
poprzez ich ułomność. Miałem 
okazję pracować w Nowogardz-
kim Domu Kultury, gdzie robił-
bym także to co lubię, a dodat-
kowo miałbym dostęp do studia 
nagraniowego, ale wybrałem 
DPS z uwagi na możliwość pra-
cy z jego mieszkańcami. Myślę, 
że ich ułomność powoduje, że 
są pozbawieni cech, które nas 
czyli ludzi tzw. „normalnych” 
czynią w pewnych okoliczno-
ściach złymi.”

Marek do którego skierowa-
łem z kolei pytanie o to, na ile 
praca w nietypowych dla nich 
okolicznościach angażuje ich 
uwagę po powrocie do więzie-
nia stwierdził, że obecnie za-
równo dla niego, jak i dla Paw-
ła jest to główny temat roz-
mów w celi.

„Wieczorami naradzamy się, 
jak poprowadzić zajęcia na-
stępnego dnia. Co zmienić, co 
ulepszyć. Staramy się doczytać 
na temat metod prowadzenia 
terapii. Z kolei w pracy zasy-
pujemy kadrę tysiącem pytań 
na ten temat, ale tak ma być. 
Jak człowiek podejmuje się tak 
nietypowego zadania, to głu-
pio nie postarać się i nie robić 
tego dobrze. To zresztą ogrom-
na zmiana w naszym życiu, do 
tej pory żyliśmy dla siebie, a 
tu nieoczekiwanie w więzieniu 
mamy okazję zrobić coś dla in-

nych osób i to takich, które tego 
autentycznie potrzebują. To po-
tężna motywacja. W planach 
(jak się uda) mamy występ na 
Walentynki, tym razem dla 
mieszkańców DPS i z udziałem 
niektórych z nich jako wyko-
nawców”.

Zarówno Adam, jak i Paweł, 
uprawiali muzykę jeszcze na 
wolności. Znani są do pewne-
go stopnia mieszkańcom No-
wogardu z występów w Nowo-
gardzkim Domu Kultury. Wy-
stąpili w grudniu w repertu-
arze kolędowym, a w styczniu 
w finałach wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Obecnie 
kierownictwo nowogardzkie-
go zakładu karnego i DPS po-
szło krok dalej, umożliwiając 
im prowadzenie zajęć terapeu-
tycznych. Wydawałyby się to z 
pozoru pewnym ryzykiem, ale 
jest to ryzyko dobrze skalku-
lowane na efekt. W ocenie dy-
rektor DPS:

„Wrodzony talent pasjonatów 
takich jak obaj skazani warto 
wykorzystać. Należy mieć świa-
domość, że do pewnego stop-
nia trzeba być entuzjastą, żeby 
efektywnie wykonywać tak 
trudną pracę jak praca w DPS.”

Z kolei dla kadry nowo-

gardzkiego więzienia delego-
wanie osadzonych do prowa-
dzenia terapii na Smużynach 
jest jednym z dowodów na ist-
nienie takiego zjawiska jak re-
socjalizacja. Określenie to jest 
obecnie niepopularne i nikt z 
więzienników nie ukrywa, taki 
efekt uzyskiwany jest rzad-
ko. Warto jednak próbować 
nawet dla tych nieleczonych 
przypadków. Zarówno Adam 
jak i Paweł nie popełnili cięż-
kich przestępstw, a ich wyroki 
nie są długie, co za tym idzie 
nie można ich uznać za osoby 
zdemoralizowane prze środo-
wisko czy więzienie. Niemniej 
wysłanie ich do pracy w cha-
rakterze terapeutów było swo-
istym eksperymentem i wy-
magało wiary, co do celowo-
ści takich działań. Na chwilę 
obecną trzeba przyznać, że ta 
wiara procentuje. Zakład Kar-
ny w Nowogardzie jest jedną z 
przodujących w Polsce jedno-
stek, jeżeli chodzi o ilość ska-
zanych delegowanych do róż-
nych form zatrudnienia. Przo-
duje także pod kątem bogac-
twa tych form. Jedną z ciekaw-
szych jest zatrudnianie ska-
zanych właśnie w DPS i to na 
newralgicznych stanowiskach 
wymagających bezpośrednie-
go kontaktu z pensjonariusza-
mi tej placówki. Dyrektor Za-
kładu Karnego w Nowogardzie 
płk Jerzy Dudzik przyznaje:

„Zakład karny w samej swo-
jej istocie jest instytucją total-
ną, której głównym prioryte-
tem jest utrzymanie dyscypliny 
wśród osadzonych i nie ukry-
wajmy, ich izolacja od resz-
ty społeczeństwa. Niemniej my 
bardzo poważnie postrzegamy 
swój udział w procesie resocja-
lizacji i działania takie jak kie-
rowanie osadzonych do miejsc 
pracy w środowiska osób szcze-
gólnie pokrzywdzonych przez 
los jest tego najlepszym przy-
kładem. Z naszych dotychcza-
sowych doświadczeń wynika, 
że warto to robić”.

Artur Bojanowicz
rzecznik prasowy, ZK Nowogard
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Pomorzanin rozpoczął  
przygotowania do sezonu

Nowy trener, nowy piłkarz
Pomorzanin Nowogard już rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Znamy 
również plan sparingów, które pierwszy i drugi zespół rozegra przed startem ligi. 

Piłkarze Pomorzanina ostro 
zabrali się do pracy. W hali 
ZSO w Nowogardzie, we wto-
rek (28 stycznia) piłkarze 
pierwszego i drugiego zespołu 
wspólnie trenowali. Następne-
go dnia, wybiegli już na boisko 
Stadionu Miejskiego, tak samo 
było wczoraj (tj. w czwartek) 
z tym, że po raz pierwszy tre-
ning poprowadził nowy tre-
ner Robert Kopaczewski. W 
zajęciach wziął również udział 

Brazylijczyk z polskim pasz-
portem – Fernando Maia Bati-
sta. Dziś o godzinie 20:30, za-
wodnicy z drugiej drużyny po-
nownie trenować będą w hali 
ZSO. Natomiast pierwszy ze-
spół, jutro o godzinie 15:00, 
zagra w Płotach z Mewą Resko. 
Wówczas nowy trener, będzie 
mógł po raz pierwszy zobaczyć 
w akcji swoich podopiecznych. 
Znany jest już terminarz me-
czów sparingowych. Zdecydo-

wanie najciekawiej zapowia-
da się zaplanowany na 8 lute-
go wyjazd do Niemiec, gdzie w 
Bad Doberan, zawodnicy Po-
morzanina rywalizować będą 
w turnieju halowej piłki noż-
nej. Przy artykule prezentuje-
my plan spotkań kontrolnych 
obydwu drużyn seniorskich 
nowogardzkiego zespołu.  

KR

Plan sparingów Pomorzanina Nowogard 
I zespół:
Pomorzanin – Mewa Resko  (1 lutego w Płotach, 14:00)
Turniej halowy w Bad Doberan (Niemcy) (8 lutego, 20:00)
Pomorzanin – Ina Goleniów  (15 lutego w Goleniowie, 11:00)
Pomorzanin – Sparta Gryfice  (19 lutego w Płotach, 16:30)
Pomorzanin – Dąb Dębice  (23 lutego w Goleniowie, 11:00)
Pomorzanin – Promień Mosty  (1 marca w Goleniowie, 17:00)
Pomorzanin – Błękitni Trzygłów   (8 marca w Płotach, 14:00)

II zespół:
Pomorzanin II – Wicher Brojce  (1 marca w Płotach, 14:00)
Pomorzanin II – Błękitni Trzygłów (2 marca w Płotach, 11:00)
Pomorzanin II – Sparta Gryfice  (9 marca w Płotach, 17:00)
Pomorzanin II – Zalew Stepnica  (16 marca w Goleniowie, 13:00)
Pomorzanin II – Masovia Maszewo (Czas i miejsce - do ustalenia)

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt

Nie ma mocnych na „Czwórkę”!
We wtorek (28 stycznia) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt, w których wystąpiły jedynie za-
wodniczki z Nowogardu. Fantastycznie zaprezentowały się uczennice z „Czwór-
ki”, które dosłownie rozbiły swoje rywalki. 

Wygląda na to, że nie ma 
mocnych na szczypiornistów 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie. Dziewczę-
ta z „Czwórki” we wtorek (28 
stycznia) dosłownie rozgro-
miły wszystkie drużyny i zdo-
były Mistrzostwo Powiatu,  
dzień wcześniej po mistrzo-

stwo sięgnęli ich koledzy z SP 
nr 4. W Mistrzostwach Po-
wiatu dziewcząt, startowały 4 
drużyny, wszystkie to zespoły 
z nowogardzkich podstawó-
wek. Opiekun zawodniczek z 
„Czwórki” ma sporo powodów 
do radości, gdyż takiej przewa-
gi nie uzyskała w ostatnich la-

tach żadna drużyna. SP nr 4, w 
3 spotkaniach rzuciła 39 bra-
mek, przy czym straciła zaled-
wie... 3 gole! Miejmy nadzieję, 
że reprezentantki „Czwórki” w 
kolejnym szczeblu rozgrywek 
utrą nosa swoim rówieśnicz-
ką z regionu. Imponujące wy-
niki Szkole Podstawowej nr 4 
podczas Mistrzostw Powiatu 
w piłce ręcznej dziewcząt, za-
pewniły następujące zawod-
niczki: Weronika Tracz, Amelia 
Wdowczyk, Zuzanna Pawlu-
czuk, Julia Piwowarczyk, Maja 
Kowalska, Weronika Tretiak, 
Joanna Zalewska, Kaja Kowal-
ska, Marta Marciniak. Gratu-
lujemy podopiecznym Wiesła-
wa Buczyńskiego i liczymy na 
dalsze sukcesy.

KR

Wyniki:
SP nr 3 – SP nr 1 2:9
SP nr 2 – SP nr 4 1:19
SP nr 3 – SP nr 2 12:6
SP nr 1 – SP nr 4 2:5
SP nr 3 – SP nr 4 0:15
SP nr 1 – SP nr 2 11:0

M B+ B - P
1 Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie 39 3 6
2 Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie 22 7 4
3 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 14 30 2
4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie 7 42 0

 

MOŻESZ POMÓC 
JANOWI z Nowogardu 

PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU
Do 24 lutego 2012r. żyliśmy spokojnie i szczęśliwie. Tego dnia jed-

nak wszystko się zmieniło. Jan dostał udaru mózgu i jest w śpiączce 
mózgowej. Marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego powrót do 
zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy, ale również funduszy. Cie-
bie to nic nie kosztuje. Ty masz wybór-możesz oddać 1% podat-
ku do skarbu państwa, lub przekazać go Janowi. Dzięki Wam i wa-
szej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specja-
listyczny sprzęt i turnusy rehabilitacyjne. I za to wszystko ogromnie 
DZIĘKUJEMY.

KRS 0000183283 cel szczegółowy 1% należy wpłacić „na lecze-
nie Jana Krusińskiego”

Możesz przekazać środki finansowe na rachunek: Fundacja 
„Światło” w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64

PKO S.A. O| Toruń  Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem „NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIE-

GO”
Dziękujemy każdemu, kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana - Halina Krusińska z dziećmi i wnukami.                                                                                            

Tel. 91-39-21-265

Przekaż 1% podatku dla Wiktora 
Machockiego z Nowogardu

...mały procent....wiel-
ka pomoc :

Wiktor urodził się 
7.04.2011r. zdrowy (10p w 
skali Apgar). Wszystko było 
dobrze do około 1,5 roku ży-
cia. Wówczas dziecko osła-
bło i przestało raczkować. 
Gdy skończył dwa lata oka-
zało się, że choruje na „Rdze-
niowy Zanik Mięśni (SMA)”, 
potwierdzoną badaniem ge-
netycznym DNA. Jest to cho-
roba uwarunkowana gene-
tycznie i niestety nieuleczal-
na, powoduje postępujący zanik wszystkich mięśni, również tych 
związanych z układem oddechowym, tak bardzo ważnych, ponieważ 
przy osłabnięciu tych mięśni dochodzi do niewydolności oddecho-
wej i do zaburzeń w oddychaniu. Choroba, która z dnia na dzień od-
biera dziecku siły i na którą nie ma jak dotąd lekarstwa. Tylko od-
powiednia rehabilitacja i korzystanie z profesjonalnego sprzętu spe-
cjalistycznego, który niebawem może być niezbędny, może spowol-
nić chorobę i doprowadzić do wzmocnienia mięśni, abym chłopiec 
mógł być jak najdłużej sprawny. Dlatego wszystkich ludzi dobrej woli 
i szczerego serca, którym  los Wiktora nie jest obojętny, rodzice pro-
szą  o wsparcie finansowo w walce z chorobą odpisując 1% podatku. 

Aby przekazać Wiktorkowi 1% podatku należy wpisać w formu-
larzu PIT następujące informacje: w poz. nr KRS 0000020975 w 
poz. „Cel szczegółowy 1%” – należy wpisać: Wiktor Machocki. 

* Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pole „Wyrażam 
zgodę”,  Aby podarować kwotę pieniężną w postaci darowizny na re-
habilitację i sprzęt specjalistyczny dla Wiktorka, poniżej podajemy 
numer konta Fundacji.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie  
Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin PEKAO SA I O/Szczecin nr 
konta: 26 1240 3813 1111 0000 4395 6119 w treści wpisując Darowi-
zna na rzecz Wiktora Machockiego. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszego synka Wik-
tora i  tym samym spowolnić skutki choroby, dając szansę na dłuższe 
życie. 

Wdzięczni Rodzice!
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Ada córka Karoliny 
i Marcina Adamek 
ur. 23.01.2014 z 
Wyszomierza

Maja córka Jacka i 
Sylwi ur. 25.01.2014 z 
Nowogardu

Dagna córka Magdaleny 
Kosa ur. 27.01.2014 z 
Węgorzyna

Córka Urszuli i Marka 
Kluczewskich ur. 
29.01.2014 z Bęczna

Liliana córka Dominiki i 
Kamila ur. 23.01.2014 z 
Dobrej

Tomasz syn Agnieszki i 
Mariusza ur. 22.01.2014 
z Wyszogóry

Alex syn Andżeliki i 
Grzegorza ur. 20.01.2014 
z Miętna

Maria córka Magdaleny 
i Grzegorza Tarnowskich 
ur. 25.01.2014 ze 
Szczecina

Alicja córka Małgorzaty i 
Wojciecha ur. 25.01.2014 
z Nowogardu

Szymon syn Marty i 
Macieja Szymańskich ur. 
25.01.2014 ze Szczecina

Julia córka Martyny 
Kaczmarek-Sowińskiej 
ur. 26.01.2014 z Radowa

Antoś syn Agnieszki 
i Mateusza Janiak 
ur. 26.01.2014 z 
Wyszomierza

Lena córka Weroniki i 
Patryka ur. 23.01.2014 z 
Boguszyc

Hania córka Elżbiety i 
Grzegorza Dobruchowskich 
ur. 20.01.2014 z 
Wyszomierza

Marian syn Anny 
Wieczorkowskiej ur. 
16.01.2014 z Goleniowa

Nikola córka Marty i 
Marcina ur. 23.01.2014 z 
Nowogardu

Stanisław syn Justyny i 
Pawła ur. 25.01.2014 ze 
Stepnicy

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Dzień Babci i Dziadka w SP Długołęka
Są w styczniu dwa takie dni, w których zapominamy, że jest z nami zima. Nie straszny mróz i śnieg, gdy nadchodzi Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. W te dni robi się cieplej, gdyż nasi kochani Dziadkowie obchodzą swoje święto. W naszej szkole z okazji tego święta odbyły się 
uroczystości, na które przybyły babcie i dziadkowie uczniów z klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.

W środę, 22 stycznia, w swojej klasie udekorowanej 
specjalnie na tę uroczystość, uczniowie klasy pierw-
szej zaprezentowali przedstawienie dla babć i dziad-
ków. Oprócz krótkiej inscenizacji były wierszyki, pio-
senki oraz występy taneczne. 

W dniu 23 stycznia, gości zaprosiły dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego. Przedszkolaki z wdziękiem  pre-
zentowały wiersze i piosenki przygotowane specjalnie 
dla babci i dziadka. Były także wspaniałe tańce w wy-
konaniu dzieci.

W obydwu występach mali artyści z przejęciem od-
twarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzrusze-
niem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich ad-
resem. Przygotowany został również przez rodziców 
poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty oraz owo-
ców. Na koniec uroczystości dzieci obdarowały swo-
ich ukochanych gości upominkami własnoręcznie 
przygotowanymi. Atmosfera była wspaniała, podzię-
kowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci po-
czuły się prawdziwymi artystami i gospodarzami. 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Łucja Goc Natomiast tak świętowali Dzień Babci i Dziadka uczniowie z zerówki z SP w Długołęce
Dzień Babci i Dziadka w SP w Długołęce, na zdjęciu ucznio-
wie klasy I
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Mistrz Polski zagra w Pomorzaninie na 99%

Fernando Maia Batista na treningu
Jak informowaliśmy we wtorkowym wydaniu DN z dnia 28 stycznia, Pomorzanin Nowogard zainteresowany jest pozyskaniem do I ze-
społu piłkarza rodem z Brazylii. Wychodzi na to, że Fernando Maia Batista, w rundzie wiosennej wybiegnie na boisko w koszulce no-
wogardzkiego zespołu. 

Jak informuje prezes Pomo-
rzanina, klub już porozumiał się 
z doświadczonym piłkarzem po-
chodzącym z Brazylii. Pozosta-
ły już jedynie formalności. Jeśli 
Fernando przejdzie wszystkie wy-
magane badania lekarskie i oczy-
wiście, udowodni swoją przydat-
ność nowemu trenerowi Roberto-
wi Kopaczewskiemu, to oficjalnie 
zostanie piłkarzem Pomorzanina 
Nowogard – informuje redakcję 
DN, Marcin Skórniewski. Oby-
dwie strony są już po rozmo-
wach i brazylijski piłkarz wyra-
ził chęć gry dla nowogardzkiej 
drużyny. Fernando Maia Bati-
sta urodził się 27 maja 1979 roku 
w Rio De Janeiro. Ma 176 cm 
wzrostu i waży 72 kg, występu-
je na pozycji pomocnika. Na bo-
isku zadebiutował w 1996 roku 
w barwach Cruzeiro EC (Belo 
Horizonte). Szybko jednak wy-
jechał do Polski, gdzie osiadł na 
stałe. W sezonie 1997/1998 za-

grał jeden mecz w Ekstraklasie w 
barwach ŁKS-u, w tym sezonie 
zdobył z tym zespołem mistrzo-
stwo Polski! Następnie występo-
wał w drużynach Świtu Nowy 
Dwór Mazowiecki, MSP-Ptak 
Piotrków Trybunalski, Piotrco-
via Piotrków Trybunalski, po 
czym wrócił do Łódzkiego Klu-
bu Sportowego, gdzie zagrał 3 
spotkania. W kolejnym sezonie 
ponownie występował w Piotr-
covii Piotrków Trybunalski, w 
której spędził kolejne 4 lata. Na-
stępnie trafił do Pogoni Szcze-
cin, Jagielonii Białystok, 3 sezo-
ny spędził w Kotwicy Kołobrzeg, 
2 sezony w Redze-Merida Trze-
biatów, oraz odpowiednio po 
trzy sezony w: Gryfie 95 Słupsk, 
Błękitnych Stargard Szczeciński 
i Drawie Drawsko Pomorskie – 
z której trafił do Pomorzanina 
Nowogard. Co ciekawe od 2008 
roku, piłkarz ten posiada polskie 
obywatelstwo.  Jak widać, piłkar-

skie CV ma bogate, z czterema 
występami w Ekstraklasie i ty-
tułem mistrzowskim na koncie. 
Fernando w swoim poprzednim 
klubie Drawie Drawsko Pomor-
skie, rozegrał 58 spotkań. Na ofi-
cjalnej stronie tego klubu może-
my wyczytać, że należy do pił-
karzy, którzy przez całe 90 mi-
nut meczu, walczą do upadłego 
oraz w pełni profesjonalnie peł-
nią swoje obowiązki. Wierzy-
my, że Fernando swój profesjo-
nalizm wpoi również pozosta-
łym zawodnikom Pomorzanina, 
a jego spore doświadczenie po-
może nowogardzkiej drużynie w 
skutecznej walce o awans do IV 
ligi. Ci którzy chcą zobaczyć jak 
spisuje się nowy nabytek Pomo-
rzanina, mają ku temu okazję w 
sobotę (1 lutego) na stadionie w 
Płotach, o godz. 15:00, gdzie no-
wogardzcy zawodnicy zagrają 
mecz sparingowy z Mewą Resko. 

KR
Fernadno Maia Batista, fot. mksdrawa.futbolowo.pl

8. kolejka NALP

Znamy już mistrzów!
W 8 kolejce Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, poznaliśmy już mistrzów tegorocznej edycji. Po raz pierwszy w rozgrywkach 
zwyciężyli piłkarze Tubisiów. Niestety ponownie jedno ze spotkań zakończyło się walkowerem...

Pierwszy mecz 8. kolejki 
mógł już wyłonić nowych try-
umfatorów NALP-u. Tubisiom 
do mistrzostwa wystarczył re-
mis. Jednak w meczu z Bu-
dowlanymi, lider od począt-
ku grał o zwycięstwo. Tubisie 
prowadzili do przerwy 2:1, po 
zmianie stron dorzucili jeszcze 
trzy bramki i po pewnym zwy-
cięstwie 5:2, mo-
gli już cieszyć się z 
pierwszego dla tej 
drużyny tytułu mi-
strza NALP. Warto 
dodać, że Budowla-
ni jako jedyny do-
tychczas zespół, 
zdołali strzelić Tu-
bisiom dwa gole. W kolejnym 
meczu FC po Nalewce, szu-
kało punktów w konfrontacji 
z Radosławiem. Już pierwsza 
połowa pokazała, kto w tym 
meczu zasługuje na 3 punkty. 
Młodzi zawodnicy FC po Na-
lewce będą musieli poczekać 
na kolejne zwycięstwo, gdyż 
hattrick Kusia, skutecznie wy-
bił im to z głów. Ostatecznie 
wynik 4:2, daje 3 punkty Ra-

dosławowi.  Na koniec Pampe-
luna Pereiros, która znając wy-
nik Tubisiów, grała już tylko o 
utrzymanie pozycji wicelide-
ra. Mecz z Czarnymi Chmura-
mi był bardzo zacięty, do koń-
ca trudno było stwierdzić, kto 
zejdzie z boiska zwycięski. Po 
remisie 1:1 do przerwy, w dru-
giej połowie skuteczniej zagra-

li piłkarze Pampeluny i zdo-
łali wbić rywalom decydują-
cego gola. Ostatnim meczem 
miał być pojedynek Probudu 
z Olimpiakosem. Niestety ci 
drudzy oddali w tym meczu 
walkowera, tym samym nie 
dali sobie szansy, na przedłu-
żenie serii zwycięstw. Tym ra-
zem zdegradowany zespół Se-
niorów, dostarczył trzy punk-
ty drużynie Parasola, który 

przeskoczył w tabeli Czarne 
Chmury. Zatem najważniejsze 
rozstrzygnięcie już za nami, 
wygląda na to, że kibicom po-
zostały już tylko emocje zwią-
zane z walką o 2 miejsce. W 
najbliższą niedzielę, Pampelu-
na będzie musiała ograć naj-
słabszy zespół rozgrywek FC 
po Nalewce. Jeśli jej się to nie 

uda, Probud wygry-
wając z Budowlanymi, 
może zmienić ten ze-
spół na pozycji wiceli-
dera. Pozostaje jeszcze 
pojedynek o koronę naj-
lepszego strzelca. Roze-
gra się to w bezpośred-
nim starciu, gdyż lider 

tej klasyfikacji  Dudziec jest 
piłkarzem Parasola, z kolei go-
niący go Lipiński, strzela dla 
Tubisiów – drużyny te zagrają 
ze sobą w ostatnim meczu ko-
lejki. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników, aktual-
ną tabelę, klasyfikację najlep-
szych strzelców oraz plan gier 
w ostatniej kolejce.

KR

8. kolejka:
Budowlani – Tubisie 2:5 (1:2) (K. Osakiewicz, M. Stachowiak – P. 

Podbiegło, R. Podbiegło, M. Podbiegło, A. Lipiński, A. Nabrzeski)
FC po Nalewce – Radosław 2:4 (1:3) (P. Luter, S. Biegalski – P. Kuś x3, 

N. Wnuczyński)
Pampeluna Pereiros – Czarne Chmury 2:1 (1:1) (M. Piątkowski, A. 

Balcer – M. Kolasa) 
Probud – Olimpiakos 3:0 walkower
Parasol – Seniorzy 3:0 walkower

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Tubisie 8 24 31 3 8 0 0
2 Pampeluna Pereiros 8 19 26 5 6 1 1
3 Probud 8 17 23 13 5 2 1
4 Olimpiakos 8 12 18 24 4 0 4
5 Budowlani 8 10 19 24 3 1 4
6 Radosław 8 10 15 20 3 1 4
7 Parasol 8 10 20 21 3 1 4
8 Czarne Chmury 8 9 20 22 3 0 5
9 FC po Nalewce 8 6 14 27 2 0 6
10 Seniorzy 8 0 0 24 0 0 8

Klasyfikacja strzelców:
12 – D. Dudziec (Parasol)
10 – A. Lipiński (Tubisie)
7 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros)

9. kolejka 02.02.2014:
Radosław – Olimpiakos   15:00
Pampeluna Pereiros – FC po Nalewce 15:30
Probud – Budowlani   16:00
Tubisie - Parasol    16:30
Seniorzy – Czarne Chmury   0:3 walkower
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177 w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)

pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WyPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
międzynarodowy

tel. 606 651 290

Zatrudnię
Kierowcę C+E

transport 
krajowy

tel. 606 651 290

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 

Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 
komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, mile 
widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 

lokalizacja Bienice k. Nowogardu  
CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
doradca blachrsko-lakierniczych (możliwość przyuczenia)

Wymagane prawo jazdy  kat. c
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

 PIT wyślij przez Internet

www.e-deklaracje.gov.pl
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Bardzo tanio  
działki budowlane  
w Nowogardzie   

sprzedam 
tel. 0033787818189

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Sprzedam świeże jaja
od kur niefermowych

tel. 886 925 991

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena 780 tys. zł 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄ-
ŻONE NIERUCHOMOŚCI Tel. 
508 312 261

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. 
Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w 
centrum N-du, ul. Warszaw-
ska. Po generalnym remoncie, 
umeblowana, piwnica. Cena 

900 zł + 1000 zł kaucji. Tel. 
501832458.

• Sprzedam mieszkanie 72 m 
kw. 179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę po-
mieszczenia biurowe 40 m2 w 
Nowogardzie. 608 451 826

• Do wynajęcia mieszkanie jed-
nopokojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM  -  mieszkanie  trzypo-
kojowe  67 m2. Tel. 501775025.

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  
Warnkowo. Tel. 609245816.

• SPRZEDAM  - mieszkanie  trzy-
pokojowe . Tel. 661790332.

• WYNAJMĘ – Dom:  4  sypialnie, 
dwie  łazienki, kuchnia, garaż   
i  ogród. Wszystko  urządzone. 
Tel. 602474266.

• DO  -  wynajęcia  kawalerka. 
Tel. 508405306.

• DO  wynajęcia  3  pokojowe  
mieszkanie w  ścisłym  cen-
trum  Nowogardu  w  dobrym  
standardzie. Tel. 502632628.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam tanio działki bu-
dowlane 30 i 11 ar 35 zł/m2. 
Tel. 880 132 032

• Kupię działkę pod garaż ul. 
Jana Pawła II może być czę-
ściowo zabudowana. 91 35 
03 159

• Poszukuję do wynajęcia garaż 
na ul. Jana Pawła II lub Ponia-
towskiego. 91 35 03 159

• DO  WYNAJĘCIA  -  komforto-
wa  kawalerka  , 970  +  prąd  i 
gaz. Tel. 517633434.

• Do  wynajęcia  mieszkanie 44 
m 2 ,dwupokojowe  z  aneksem 
kuchennym. Tel. 784056335.

• Do wynajęcia lokal o pow. 
72 m2 ul. Wojska Polskiego 
4. Tel. 602 677 563

• Sprzedam garaż murowa-
ny na ul. Poniatowskiego. 
661 751 286

• Wynajmę mieszkanie lub 
pokój w Wojcieszynie. 
726 150 975

• Do wynajęcia mieszka-
nie 48 m2 w Nowogardzie. 
696 463 833

• Do wynajęcie garaż przy ul. 
Boh. Warszawy 696 463 833

• Do wynajęcia na dłuższy okres 
czasu kawalerka w Centrum 
Nowogardu, ul. Warszawska. 
501 832 458

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pie-
tro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000tys. Tel.508663961

• Sprzedam mieszkanie w Do-
bropolu własnościowe 53 
m2, 2 pokoje z piwnicą, dział-
ką i szopą, cena 90.000 zł tel.  
781 341 462

• Sprzedam mieszkanie na par-
terze dwupokojowe z anek-
sem 42 m2 (Czereśniowy Sad). 
Cena 140 tys. Zł. 690 072 245

• Sprzedam lub zamienię mie-
sięcznie trzypokojowe na ka-
walerkę. 660 987 036

• DO  WYNAJĘCIA – kawalerka 
, centrum  N-du, ul; Warszaw-
ska. Po  generalnym remon-
cie, umeblowana, piwnica 
.Cena 900 zł +  1000 kaucji. Tel. 
501832458.

• DZIAŁKI -  3000  m kw. w  Ko-
ściuszkach. TANIO  SPRZEDAM. 
Dojazd drogą asfaltową, me-
dia  w  drodze.Tel.509878292.

• ŁOSOŚNICA   SPRZEDAM  –  
mieszkanie  4  pokojowe   bez-
czynszowe. Budynek  gospo-
darczy , działka  5 ar., 2 piwnice 
, parter .Cena  120  tyś. zł. Tel. 
600037906.

• KUPIĘ    TANIO  -  ok. 1,50 ha.  
ziemi,  może   być   ugór. Tel. 
889133882.

• SPRZEDAM-Działkę  pod 
budownictwo  na  wsi  k/
Nowogardu  ok. 0,30 ha. Tel. 
502103432.

• GARAŻ  -  w bloku  sprzedam  
ul; Kowalska 1 .Powierzchnia 
13,26 m. kw. szerokość bra-
my  2 , 2  m   Tel. 784584294.

• DO  WyNAJĘCIA  MIESZKA-
NIE . 793908098.

• Wynajmę sklep na ulicy Ra-
cibora I 4 w Nowogardzie o 
pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

 MOTORyZACJA
• Golf IV Sprzedam komplet uży-

wanych opon + felgi. 175/80 
14. Tel. 693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do 
Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• SPRZEDAM – OPEL  VECTRA  
2,0 L benzyna , 1995 rok. Prze-
bieg  230 tyś. Tel. 669585826.

• Sprzedam tanio Peugeot 405 
poj. 1.6 stan bdb rok prod. 
1993 tel. 782 573 400

• SPRZEDAM  PILNIE   – Opel  
Omega  B  Sedan  1998 rok  
prod. czarny,  poj. 2 ,  „16 „ben-

zyna +gaz  4 elektryczne  szy-
by, lusterka, poduszki, , fotele,  
alofelgi. Cena  3500 tyś zł. Tel. 
609940704.

• SPRZEDAM  -  skoda   Octavia  
1,6 + gaz. Rok  prod. 2004 . 
Tel. 660171386.

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KREDYT dla rolnika. Tel. 
601627044, 697082509.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• Sprzedam agregat uprawowo-
-siewny FIONA – 3m, ścieżki 
technologiczne; rozsiewacz 
do nawozu AMAZONE – 1500 
kg; sadzarkę do ziemniaków 
podkiełkowanych; brony- 7m; 
kopaczkę kwiatową z krojami; 
kombajn ziemniaczany ANNA. 
501 446 190

• SPRZEDAM    -   zboże , pszen-
żyto   jare   i   jęczmień. Tel. 
691140322.

• SPRZEDAM  -  prosięta. Tel. 
913925812, 721614530.

• SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH JAJ 
KURZyCH EKOLOGICZNyCH, 
ul. BOH. WARSZAWy 21 tel. 
91 39 20 307

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 

oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

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

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

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

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854
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OGŁO SZE NIA DROB NE

OPONy 
 - WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

PRANIE  
-  DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICErKI  mEBLOWEJ , 
SAmOCHODOWEJ, /SKÓrZANEJ  mATErIAŁOWEJ/.

- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/.
- SPrZĄTANIE:  BIUr, mIESZKAŃ, CZYSZCZENIE FUG.  

Tel: 604 373 143, 794 229 083

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

               zatrudni 
Opiekunki Osób Starszych w Niemczech, 

wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Tel:  666 096 761, 666 096 774

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

Znaleziono pieska 
podobnego yorka
przy ul. Zamkowej

tel. 91 392 13 97

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 
567 369

• BUD NAAR dachy remonty 
dachów ocieplenia budyn-
ków. 726 169 098

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodar-
czą bez BIK, wysokie kwoty, 
małe raty. Tel. 601627044, 
697082509

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i 
fachowo. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. 607 647 515

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele, drobne naprawy hy-
drauliczne, elektryczne i inne 
– dobre ceny. 666 047 905

• REMONTY  -  mieszkań  i  do-
mów  , glazura  , terakota . 
Tel.600121043.

• Organizowanie kuligów kon-
nych. 607 739 866

• Pogotowie komputerowe. 

• Pomoc komputerowa. 
695 575 008

• Docieplenie, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydrauli-
ka, adaptacja poddaszy, regip-
sy i podłogi. 600 626 268

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• REGULACJA  -  NAPRA-
WA   DRZWI  I  OKIEN . Tel. 
695181070.

• USŁUGI   FRyZJERSKIE  U  
KLIENTA. Tel. 726080613.

• USŁUGI  ELEKTRyCZNE  I  PO-
MIARy. Tel. 660171386.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pra-

cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-

ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXy EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798 843 457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Zatrudnię spedytora MTD, tel. 
607 585 561

• Zatrudnię pracowników na 
fermę. Zapewniam mieszka-
nie i dobre warunki płacowe. 
91 39 10 315

• ZAOPIEKUJĘ - się dzieckiem, 
duże doświadczenie, dys-
pozycyjność  czasowa. Tel. 
602690897.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E , 3 
tygodnie na tydzień, transpor-
ty liniowe, tel. 609 49 39 89

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
518 946 302

• Zatrudnię emeryta/renci-
stę do prac porządkowo - 
ogrodniczych,  koszenie tra-
wy itp.    dwa  razy w tygodniu 
tel.  607 585 561. 

• Firma zatrudni osobę z aktu-
alnym orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności tel. 
91 39 25 275. 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
400 zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł Tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel. 
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe atrakcyjna cena. 
726 649 215

• Sprzedam świerk pospolity i 
srebrny z plantacji. Tel. 602 10 
11 18

• Sprzedam aparat fotograficz-
ny S Fine Pix 6500, cena 790 zł, 
Tel. 605 522 340

• Tuja szmaragd 0,64 zł. 
518518835

• KUPIĘ CZERWONĄ I ŻÓŁTĄ CE-
GŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. CENA DO 
NEGOCJACJI. TEL. 603768811 
LUB 607705017

• Sprzedam materac odleżyno-
wy w bardzo dobrym stanie. 
503 332 355

• SKUP  PIŁ  -   niesprawnych , za-
tartych   STIHL  , HUSGUARNA 
.Cena 100 zł. Tel.721668245.  
Dojazd  do  Klienta.

• Owczarki niemieckie dziewię-
ciotygodniowe, pieski ładne, 
rodzice z rodowodem tel. 91 
39 21 828

• Dnia 16 stycznia zgubiono 
tel. Samsung GT-E 2600. 
Znalazca zostanie nagro-
dzony. Tel. 91 39 20 896

• SPRZEDAM  -    TANIO  ;   gar-
nitur  dla  szóstoklasisty    roz-
miar   164 cm. Tel. 506237122.

• SPRZEDAM  -  DREWNO  opa-
łowe .  Sosna - buk  pocięte   w  
klocki. Tel. 514740538.

• PŁYTA    OSB  3    18  mm,  cena  
69,60  BRUTTO  za  1  szt. Tel.  
660657461, 602131760.

• SPRZEDAM -  drewno  ko-
minkowe  i  opałowe  , brzo-
za, olcha. Niskie  ceny. Tel. 
661630386.

• OWCZARKI – niemieckie  dzie-
sięciotygodniowe, pieski, ład-
ne, duże, rodzice z rodowo-
dem. Tel. 913921828.
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

pl. Wolności 9 • Nowogard
pokój  419 (IV piętro)

Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych
Lucjana Szwajda, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński, Maria Sowińska, Teresa Kowalska, Ur-

szula Kaczmarek, Roman Kaczmarek, Halina Stefańska, Michalina Furmańczyk, Michał Furmańczyk, Natalia Kursnierk, 
Maria Kloch, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Józef Kochelski, Halina Szwal, Nikola Grenda

Zwycięzcy: Andrzej Leszczyński, Roman Kaczmarek, Halina Szwal
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Martyna Grenda, Mateusz Lewandowski, Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kinga Feliksiak, 

Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk, Michalina Wasilak, Nikola Molka
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego 
drewna. Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników na wydziale lakierni:

POMOCNIK STOLARZA / SZLIFIERZ – nr ref. PS/SZ
Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe, 
• Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
• Dyspozycyjność,
• Zaangażowanie i chęć do pracy.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę,
• Możliwość rozwoju zawodowego, 
• Niezbędne narzędzia do pracy.
Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres:

rekrutacja@drewpol.pl
lub

Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221
Tel. 91 57 90 111 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 15 lutego 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 

Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
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 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Wybuch  
gazu 

w mieszkaniu

Ile gmina 
"zarabia 

na śmieciach"?

Mikołajkowy  
kulig 

w Olchowie

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 4 s. 6 s. 8

Czytaj s. 5

Czytaj s. 5

Czytaj s. 11

Czytaj s. 2

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

80 zł

NABÓR 2014

NABÓR 2014

Najwięcej na staże, najmniej na stypendia 

Ile pieniędzy  
dla bezrobotnych?

Włamanie  
do kwiaciarni

„Straż  
obywatelska” 
zadziałała

„Dębowy”  
skandal  
w Wierzchach

Płacą fakturę  
i kończą rozgrywki

Puchary  
rozdadzą...  
na ulicy

Rosati  
przyleciał,  
tylko po co… 

Czytaj s. 3
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia,  
wykonałeś oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu  

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  

Tel. 513 088 309

27.01.2014 r. 
godz. 15:50 Powiadomienie  o 

włamaniu do domu będącego w 
budowie na ul. Dąbrowszczaków, 
skąd dokonano kradzieży drabi-
ny aluminiowej, szlifierki kątowej 
marki DeWalt oraz kabli instalacji 
elektrycznej.

 
28.01.2014 r. 
godz. 18:30 Włamanie do altan-

ki ogrodowej przy ul. Zamkowej, 
skąd dokonano kradzieży wieży 
marki Samsung oraz przewodu 
miedzianego dwużyłowego. 

godz. 20:40 Patrol OPI pod-
czas kontroli drogowej na ul. Ko-
ścielnej pojazdu marki Opel Astra 
ujawnił, że kierujący Paweł W. nie 
posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi oraz 
aktualnego ubezpieczenia OC. 

31.01.2014 r. 
godz. 13:45 Uszkodzenie drzwi 

wejściowych do solarium przy ul. 
Bankowej. 

godz. 14:50 Kradzież telefonów 
oraz pieniędzy ze sklepu odzieżo-
wego przy ul. 5-go Marca.

godz. 18:40 Na ul. Poniatow-
skiego Patrol OPI ujawnił, że Re-
migiusz K., kierujący pojazdem 

marki Peugeot nie posiada obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC.

01.02.2014 r. 
godz. 07:00 Zgłoszenie kra-

dzieży rowerów z pomieszczenia 
mieszczącego się w budynku klu-
bu przy ul. Sądowej. 

godz. 11:15 Zdarzenie ogniowe 
w budynku firmy Wena w miej-
scowości Kikorze.

godz. 16:20 Kolizja drogowa 
na ul. Boh. Warszawy, w której 
uczestniczyły trzy pojazdy: Re-
nault, Mitsubishi, Peugeot. 

02.02.2014 r. 
godz. 10:40 Na jeziorze w  oko-

licy plaży miejskiej doszło do za-
łamania się tafli lodu pod łowią-
cym ryby wędkarzem. Poszkodo-
wany wyciągnięty został przez in-
nego wędkarza za pomocą kłody.

GMINA OSINA
28.01.2014 r. 
godz. 17:30 W miejscowości 

Osina dokonano włamania do al-
tanki ogrodowej, skąd dokonano 
kradzieży butli gazowej wraz z re-
duktorem. 

st. isnp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Włamanie do kwiaciarni
„Straż obywatelska” 
zadziałała 
W minioną niedzielę przed godz. 22:00, dwóch miesz-
kańców Nowogardu włamało się do kwiaciarni należącej 
do Jerzego Furmańczyka. Panowie nie wpadli jednak po 
wiązanki, ale jak się okazało sprzęt komputerowy. Dale-
ko z łupem nie uciekli. Śledzeni przez naocznych świad-
ków zdarzenia, wpadli w ręce policji kilka ulic dalej. 

Sprawcy włamali się do kwia-
ciarni wybijając szybę w drzwiach 
wejściowych. Wynieśli trzy kom-
putery, drukarkę, monitor LCD, 
zasilacz awaryjny, kuchenkę mi-
krofalową i kilka kaset video. 

Złodzieje mieli jednak pecha. 
Gdy po splądrowaniu kwiaciarni 
próbowali niepostrzeżenie się od-
dalić, zauważyli ich młodzi męż-
czyźni, którzy akurat byli w okoli-
cy. Zaczęli oni śledzić złodziejasz-
ków. W tym czasie ktoś powia-
domił policję. Gdy ta nadjecha-
ła mężczyźni idący za rabusiami 
wskazali funkcjonariuszom ulicę, 
w której tamci zniknęli. Kiedy po-
licjanci tam się udali, natychmiast 
natchnęli się na niespodziewają-
cych się niczego złodziei. 

Okazało się, że byli to dwaj 
mieszkańcy Nowogardu, Hubert 
H. i Kamil S. Panowie mieli przy 

sobie skradziony łup. Zostali za-
trzymani. W poniedziałek, do go-
dzin wieczornych,  przesłuchi-
wano ich na Komisariacie Policji 
przy ul. Wojska Polskiego. Naj-
prawdopodobniej usłyszeli za-
rzuty kradzieży z włamaniem. Jak 
dowiedziała się redakcja DN, dla 
jednego z nich, to powtórka z roz-
rywki. Mężczyzna był już karany 
za podobne czyny. 

Żeby było jeszcze ciekawiej, 
drugi  z włamywaczy miał za kil-
ka dni rozpocząć pracę u właści-
ciela kwiaciarni, jako pracownik 
cmentarza. Teraz zamiast pracy, 
może co najwyżej liczyć na łaska-
wy wyrok. Za kradzież z włama-
niem Kodeks Karny przewiduje 
tylko kary pozbawienia wolności 
liczone w miesiącach lub nawet 
latach. 

MS

Rok 2014 przyniósł nowe zasady doręczania przesyłek z sądów i prokuratur. Od 
1 stycznia  nastąpiła zmiana operatora, który dostarcza powiadomienia oraz we-
zwania skierowane do nas z powyższych instytucji. Dlatego tym razem zapytali-
śmy w cotygodniowej sondzie naszych respondentów, co myślą na temat nowego 
sposobu doręczania korespondencji z sądu czy  prokuratury? 

Pani Helena - Muszę panu powiedzieć, że tę sprawę postrzegam, 
krótko mówiąc, nieciekawie. A dlaczego?  Bo gdybym dostała takie 
pismo z sądu, to naprawdę nie wiedziałbym, gdzie je odebrać i w któ-
rej części Nowogardu. Wydaje mi się, a raczej jestem przekonana, że  
poprzednie zasady były bardziej sensowne, gdyż listonosz przynosił 
taki list polecony do domu i nie było problemu z jego odbiorem. Pod-
sumowując, nie jestem zadowolona z tego typu pomysłu. 

Tadeusz Laskowski -  Uważam, że odbiorem tego typu przesyłek 
powinna zajmować się dalej Poczta Polska.  Dlatego jestem za po-
przednim sposobem doręczania tego typu listów. 

Tadeusz Grat - Moje zdanie jest takie, że awizo powinno być da-
lej dostarczane do naszych skrzynek pocztowych. Czyli dalej powin-
ny obowiązywać stare zasady. Sam jeszcze takiej korespondencji nie 
musiałem odbierać, ale gdyby tak się zdarzyło to chyba miałbym z 
tym problem. Nie wiedziałbym bowiem, gdzie się udać, by taki list 
odebrać?  

Eugeniusz Hnat – stan, kiedy przesyłki dostarczała poczta, był 
stanem normalnym i uczciwym. Przesyłki miały przede wszystkim 
gwarancję terminowego dostarczenia do adresata. W mojej ocenie 
nie należało go zmieniać. Uważam, że oddawanie tak ważnej dzie-
dziny naszego życia, jaką jest wymiana korespondencji z wymiarem 
sprawiedliwości, w prywatne ręce, nie jest dobrym pomysłem. Dzi-
wię się w ogóle, że zadanie to jest przedmiotem postępowania prze-
targowego prowadzonego na wolnym rynku. Mam więc jak najbar-
dziej negatywne zdanie na temat tego, co się stało. 

Pani Teresa - Właśnie odbierałam taką korespondencję i dla 
mnie, powiem bez ogródek, jest to krótko mówiąc „ chory” sposób. 
Od tego rodzaju korespondencji jest Poczta Polska i to ona powin-
na się nadal zajmować tymi usługami. Kto to widział, by taka kore-
spondencja znajdowała się w kioskach ruchu czy sklepach?  

Teresa Zając - Prowadzę jeden z takich punktów w Nowogardzie, 
gdzie tego rodzaju korespondencję się tu odbiera. I cóż mogę powie-
dzieć na ten temat? Chyba to, że jest mi trudno tę sprawę ocenić 
i wydać jednoznaczną opinię. Są tacy klienci, którzy nie komentu-
ją tego zjawiska, a są też i tacy, którym ten sposób się nie podoba. 
Ci uważają, że ich korespondencje nadal powinny być obsługiwane 
przez  Pocztę Polską.  

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Najwięcej na staże, najmniej na stypendia 

Ile pieniędzy dla bezrobotnych?
24 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na zebraniu podzielono środki dla bezrobotnych, jakie w 
tym roku do dyspozycji ma Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie z filią w Nowogardzie. 

Pula, jaką dysponuje PUP na 
rok 2014, wynosi 7 902 600,00 
zł. Środki finansowe pocho-
dzą z dwóch źródeł: Fundu-
szu Pracy oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. W przypad-
ku pierwszego źródła, mowa 
tu o środkach w wysokości 2 
293 200,00 zł, natomiast, jeżeli 
chodzi o EFS, pula jest równa 5 
609 400,00 zł.

W tej kwocie zawierają się 
środki pieniężne, przeznaczo-
ne m.in. na: prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, zwrot 
kosztów dojazdu w miejsca za-
trudnienia, szkolenia  i najbar-
dziej popularne staże (patrz 
tabela poniżej). To właśnie na 
tę formę pomocy z ogólnej 
puli, jaką dysponuje PUP, bę-
dzie przeznaczone najwięcej 
pieniędzy, tj. 2 mln 927 tys. zł 
(260 000,00 zł z Funduszu Pra-
cy oraz 2 667 000,00 zł  EFS). 

Potencjalni stażyści już cze-
kają w kolejce. Do wczoraj 
wpłynęły 83 wnioski od osób 
zainteresowanych tą formą 
wsparcia w poszukiwaniu pra-

cy. Ci, którzy chcą dołączyć 
do wnioskodawców, mają czas 
tylko do końca tego tygodnia, 
tj. 7 lutego.

Nie wiadomo natomiast, ilu 
stażystów czeka w kolejce. – 
Brak jest jakichkolwiek danych, 
dotyczących „kolejki stażystów” 
– tłumaczy dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Golenio-
wie, Urszula Witkowska – Nie 
tworzymy zbioru podań o skie-
rowanie na staż, rekrutacja od-
bywa się na zasadzie: pracodaw-
ca składa wniosek o organizację 
stażu, określając w nim wymogi 
dotyczące kwalifikacji i umiejęt-
ności  potencjalnego kandydata 
– kontynuuje dyrektor placów-
ki – Ponadto, osoba, będąca po-
tencjalnym kandydatem do od-
bywania stażu musi spełnić wy-
mogi zawarte w  ustawie o pro-
mocji zatrudnienia. 

A ustawa obejmuje osoby w 
szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: bezrobotnych do 25. 
roku życia, bezrobotnych dłu-
gotrwale albo po zakończeniu 
realizacji kontraktu socjalne-
go, o którym mowa w art. 50 
ust. 2 pkt 2, albo kobiet, któ-
re nie podjęły zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka, bezrobot-
nych powyżej 50 roku życia, 
bezrobotnych bez kwalifika-
cji zawodowych, bez doświad-
czenia zawodowego lub bez 
wykształcenia średniego, bez-
robotnych samotnie wycho-
wujących co najmniej jedno 
dziecko do 18. roku życia, bez-
robotnych, którzy po odbyciu 
kary pozbawienia wolności nie 
podjęli zatrudnienia, bezro-
botnych niepełnosprawnych.

Kto będzie miał najwięk-
sze szanse na otrzymanie sta-

żu? – W szczególności pozy-
tywnie oceniane będą wnioski 
organizatorów, którzy zadekla-
rują zatrudnienie stażysty po 
zakończeniu stażu na okres co 
najmniej 6 miesięcy w ramach 
w ramach umowy o pracę w 
pełnym wymiarze czasu pra-
cy – wyjaśnia dyrektor PUP-u 
– Również organizatorzy, któ-
rzy wywiązują się z zawartych 
umów, zorganizują staż na te-
renie powiatu goleniowskiego 
oraz współpracują z urzędem w 
zakresie tworzenia miejsc pracy 
dla osób bezrobotnych. 

Na zakończenie realiza-
cji projektu zakłada się osią-
gnięcie wskaźnika efektywno-
ści zatrudnieniowej na pew-
nym poziomie. Jeżeli wszelkie 
wytyczne nie zostaną spełnio-
ne może to skutkować nałoże-
niem przez instytucję pośred-
niczącą (Wojewódzki Urząd 
Pracy) na Powiatowy Urząd 
Pracy obowiązku zwrotu środ-
ków proporcjonalnie do zreali-
zowanych wskaźników. – Do-
tychczas nie odnotowaliśmy sy-
tuacji, aby nie osiągnąć zakła-
danych wskaźników – zapew-
nia Urszula Witkowska.

Wszystko, czego zdołaliśmy 
się dowiedzieć, dotyczy całego 
powiatu goleniowskiego. Nie-
stety, dane związane z terenem 
samej gminy Nowogard, jak na 
razie, pozostają wielką niewia-
domą. – Na etapie zbierania 
wniosków nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, ilu wnioskodaw-
ców będzie zainteresowanych 
na poziomie poszczególnych 
gmin – wyjaśnia nasza roz-
mówczyni. Ustalenie danych 
w skali gminy będzie możliwe 
dopiero po upłynięciu terminu 
składania wniosków.  

Karolina Klonowska

Budżet na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, 
dane PUP Goleniów:

Fundusz Pracy:
260 000,00 - stypendia w okresie odbywania stażu;  
752 800,00 - prace interwencyjne;
477 000,00 - roboty publiczne;
200 000,00 - częściowy zwrot kosztów dojazdu w miejsca 

zatrudnienia, szkolenia, odbywania stażu, 
udział w klubie pracy, dojazd do pracodawcy 
na skierowanie wydane przez PUP;

277 000,00 - prace społecznie użyteczne;
160 000,00 - rezerwa na wkład własny do projektów;
  91 400,00 - wkład własny na program „Junior” - 12 staży 

dla osób bezrobotnych do 25. roku życia z 
orzeczonym stopniem niepełnosprawności 
bez uprawnień rentowych;

  75 000,00 - szkolenia, stypendia za studia podyplomowe, 
stypendia w okresie kontynuacji nauki, 
dofinansowanie studiów podyplomowych, 
zwrot kosztów badań lekarskich, opieka nad 
dzieckiem.

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki:
   342 500,00 - szkolenia;
2 667 000,00 - stypendia w okresie odbywania stażu;
   290 000,00 - stypendia w okresie szkolenia;
1 680 000,00 - środki na doposażenie stanowiska pracy;
   629 900,00 - środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

Zgubiono 
klucze!

Do redakcji DN została przy-
niesiona para kluczy. Jeden z 
nich, jak widać na załączonym 
zdjęciu, jest sporych rozmia-
rów, co z pewnością czyni go 
charakterystycznym. Oba klu-
cze zawieszone są na metalo-
wym kółku. Właściciel proszo-
ny jest o zgłoszenie się do biura 
Dziennika.
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Nasza sonda z Osiny

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.01.2014 r. odeszła od nas 

śp. Izabela Warnke
Msza św. pożegnalna odbędzie się dnia 4.02.2014 o godz. 11.00  

w kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym.
Pogrzeb obędzie się dnia 5.02.2014 r. o godz. 13.00 w Nowogardzie.

      Pogrążona w smutku rodzina

O krok od tragedii  
przy ul. Bohaterów Warszawy

Wybuch gazu  
w mieszkaniu  
Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy Czereśniowe-
go Sadu, przy ul. Bohaterów Warszawy. W ubiegły 
czwartek (30 stycznia) tuż przed godziną 21:00, w 
jednym z mieszkań doszło do wybuchu gazu, który 
ulatniał się z pieca centralnego ogrzewania. 

Jak ustaliła na miejscu straż 
pożarna, przyczyną wybuchu 
mogło być zakłócenie cyrku-
lacji powietrza w mieszka-
niu. Strażacy, po przybyciu na 
miejsce ujawnili m.in., że pod 
oknem w kuchni papierami 
zatkana była kratka wentyla-
cyjna, która zapewnia dopływ 
powietrza z zewnątrz 

- Brak dostępu do tlenu spo-
wodował, że w piecyku wygasła 
świeczka. Wydobywający się 
z pieca gaz, zamiast się spalać 
ulatniał się w powietrze. Wy-
buchł w momencie, gdy świecz-
ka zapaliła się ponownie, praw-
dopodobnie w czasie odkręce-
nia przez jednego z lokatorów 
ciepłej wody w kranie – mówi  
już po badaniu przyczyn bryg. 
Arkadiusz Skrzypczak, rzecz-
nik prasowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Goleniowie.

Wybuch był tak silny, że 
z mieszkania wyleciały dwa 
okna. Tylko to w kuchni zo-
stało na swoim miejscu. Nie-
co zniszczona została też ze-
wnętrzna elewacja budynku. 
Mimo, że wszystko wygląda-
ło bardzo groźnie, przebywa-
jącym w mieszkaniu lokato-
rom, młodemu małżeństwu 
z dzieckiem, nic się nie stało. 
Wezwani na miejsce ratowni-
cy medyczni odjechali po kil-
kunastu minutach. Całej ak-
cji z podwórka przyglądało 
się kilkudziesięciu mieszkań-
ców. Ludzie byli zaniepokoje-
ni. Bali się o swoje mieszka-
nia. Na szczęście wybuch nie 
uszkodził konstrukcji budyn-

ku. Wszyscy lokatorzy mogli 
swobodnie wrócić do domów. 
Następnego dnia po zdarzeniu 
spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Cisy”, która jest administrato-
rem budynku, przeprowadziła 
profilaktyczne kontrole droż-
ności systemów wentylacyj-
nych oraz szczelności instala-
cji gazowych w mieszkaniach. 

- Nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości – powiedział 
redakcji wiceprezes Zarządu 
Spółdzielni, Wiesław Piotro-
wicz.

 Szkody powstałe na budyn-
ku ocenia teraz rzeczoznawca 
ubezpieczeniowy. Nie wyklu-
czone, że za naprawę uszko-
dzonej elewacji będzie musiał 
zapłacić właściciel mieszkania, 
w którym doszło do wybuchu. 

Straż pożarna apeluje, aby 
mimo chłodu nie zatykać wen-
tylacji w mieszkaniach. 

MS

Jak mieszkańcy oceniają jakość odśnieżania dróg? Nieco późno, ale jednak dała 
o sobie znać. Mowa o zimie. Z tej głównie cieszą się dzieci. Mniej osoby starsze 
i kierowcy. Dlatego tym razem zapytaliśmy mieszkańców, jak oceniają na tere-
nie gminy Osina, zimowe utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na drogach i 
chodnikach w swoich  miejscowościach.  

Lucjan Paradowski (mieszkaniec miejscowości Kościuszki) - 
widziałem jak pług w naszej wsi od czasu do czasu przejeżdżał, 
więc nie sądzę, by z tą sprawą był jakiś większy problem. Widzia-
łem też, że odśnieżali, sypali piachem, solą, gdy było na drodze 
ślisko. 

Krystyna Chojnacka (mieszkanka kolonii Węgorza) - wioski 
odśnieżają, ale już kolonie tych wiosek mniej albo w ogóle pomi-
jają. Przykładem niech będzie kolonia Węgorza, która w tamtym 
roku była odśnieżna, a w tym roku już niestety nie. 

Pani Paulina (mieszkanka miejscowości Kościuszki) - chcia-
łabym powiedzieć, że z utrzymaniem czystości na chodnikach i 
drogach w naszej wsi jest bardzo źle. Drogi były zaśnieżone i nie 
były posypane wystarczająco piachem. Dlatego apelowałabym na 
przyszłość do służb drogowych, by ten odcinek we wsi i wszystkie 
drogi boczne prowadzące do niej były bardziej zauważane i od-
śnieżane. Tak, by nie tylko dbano o główne drogi i obwodnicę.  

Pani Halina (mieszkanka Osiny) - na szczęście tegoroczna 
zima nie jest na razie taka, jak w ubiegłym roku. Ale widziałam, 
że jak był śnieg to drogi były odśnieżane i posypywane piachem. 
Dlatego można powiedzieć, że sytuacja na drogach była zadowa-
lająca. Czego nie mogę  powiedzieć o drogach osiedlowych, gdzie 
śnieg nawarstwił się i zalegał na drogach i chodnikach.  

Pan Marcin  (mieszkaniec miejscowości Krzywice) - zacznę 
od tego, że stan techniczny naszej drogi we wsi, w skali od 1 do 
10, oceniam na 3 z małym +, co się tyczy kwestii odśnieżania to 
wystawię cyfrę 7. Tutaj nie mogę nic złego powiedzieć, bo zarów-
no ta droga, jak i inne były  odśnieżane.  Uważam więc, że nasze 
władze jak i służby drogowe dobrze wywiązują się z obowiąz-
ku zimowego utrzymywania bezpieczeństwa na drogach. Czego 
już nie można powiedzieć o Goleniowie, gdzie przed wjazdem do 
miasta, jest krótko mówiąc tragedia. 

Pan Edward (mieszkaniec Osiny) - chcę powiedzieć, że w tym 
roku śniegu było mało. Ale uważam, że Gmina  dobrze się wywią-
zywała ze swoich obowiązków odśnieżania dróg, bo były  prze-
jezdne i odśnieżone. Dlatego nie mam tutaj żadnych zarzutów.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Wydajemy coraz  
więcej na alkohol 
 21 milinów 115 tysięcy złotych - taką wartość ob-
rotów ze sprzedaży alkoholu zgłosili sprzedawcy z 
terenu gminy Nowogard, którzy ubiegali się w tym 
roku o wydanie zezwolenia na handel wyskokowymi 
trunkami.  

W Nowogardzie, tak jak w 
każdej gminie w Polsce, rynek 
sprzedaży alkoholu jest obję-
ty pewnymi limitami. To efekt 
obowiązywania przepisów o 
przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi i narkomanii. Na ich podsta-
wie gminy już we własnym za-
kresie ustalają m.in. w ilu mak-
symalnie punktach alkohol 
może być sprzedawany. U nas 
liczba ta wynosi120. Ponadto, 
żeby sprzedawać alkohol, każ-
dy sprzedawca detaliczny lub 
właściciel baru, musi do koń-
ca stycznia każdego roku zło-
żyć wniosek do  Urzędu Miej-
skiego o wydanie zezwolenia 
na tego typu działalność, poda-
jąc m.in. ile alkoholu sprzedał 
w ubiegłym roku. Na tej pod-
stawie wydawana jest koncesja  
na sprzedaż wysokoprocento-
wych trunków i naliczana jest 
tzw. „opłata kapslowa”.  W tym  
roku z tego tytułu do miejskiej 
kasy powinno wpłynąć ok. 490 

tys. złotych. Kwota ta w całości 
jest przekazywana na działania 
związane z rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii 
m.in. na terapię dla osób uza-
leżnionych. Oznacza to, że w 
tym roku wartość obrotów ze 
sprzedaży wyskokowych trun-
ków sięgnie 21 mln 115 tys. zł. 
Nie jest to jednak powód do 
dumy. Dane te są dowodem 
na to, że z roku na rok wyda-
jemy więcej na alkohol. Dla 
porównania w styczniu 2012r 
sprzedawcy podali i zadekla-
rowali kwotę 18 mln 886 tys., a 
więc o 2 mln 200 tys. zł mniej 
niż w tym roku. Mimo, że de-
klarowana wartość alkoholu 
z roku na rok wzrosła, spada 
ilość punktów w których alko-
hol jest sprzedawany. W roku 
2012 było to 119 punktów. Na 
jeden punkt przypada więc 220 
mieszkańców. 

Marcin Simiński

"Dębowy" skandal w Wierzchach

Drzewa „znikły”, winnych nie ma
Na początku czerwca 2013 roku, nasz czytelnik mieszkaniec Wierzchów, zgłosił niekontrolowaną wycinkę dębów. Znajdowały się one  
wtedy jeszcze w lasku nieopodal suszarni. W tej sprawie wszczęto śledztwo, które dwa miesiące później zostało umorzone... 

7 czerwca 2013 roku, na te-
lefon alarmowy Dziennika 
Nowogardzkiego dzwoni po-
ruszony mieszkaniec miejsco-
wości Wierzchy. Komunikuje, 
że w lasku nieopodal starej su-
szarni, wycięto kilka wielkich 
dębów. Po udaniu się na miej-
sce i udokumentowaniu „nie-
legalnej” wycinki,  (drzewa 
jeszcze nie zostały zabrane jak 
widać na zdjęciu), zgłosiliśmy 
sprawę  do Wydziału GKMiOŚ 
w Nowogardzie, w celu poin-
formowania o całej sytuacji. 
Jak się okazało po kilkunastu 
dniach w wyniku dochodzenia 
prowadzonego w urzędzie, do-
konano wycinki 10 sztuk dę-
bów oraz jednego klonu. Wy-
cinka dokładnie miała miej-
sce na terenie leśnym wcho-
dzącym w skład działki nr 1/18 
obręb Wierzchy, znajdującej 

się w zasobach Agencji Nie-
ruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Szczecinie, Sekcja 
Zamiejscowa Gospodarowa-
nia Zasobami w Nowogardzie.  
Agencja w związku z tą niele-
galną wycinką, złożyła zawia-
domienie do Komisariatu Poli-
cji w Nowogardzie o wszczęcie 
postępowania w tej sprawie.  
Niestety wszystkie służby dzia-
łały tak sprawnie,  że  nielegal-
nie ścięte drzewa w między-
czasie ktoś, zapewne ścinają-
cy… wywiózł!  Co na ten temat 
ma do powiedzenia dzisiaj po-
licja... Zawiadomienie o wycin-
ce zostało przyjęte na począt-
ku lipca. W dniu 15 września 
umorzono śledztwo, z powodu 
nie wykrycia sprawcy – infor-
muje stałą policyjną  formułką  
rzecznik policji, Julita Filip-
czuk. Pozostaje pytanie, jak to 

możliwe, że 11 wielkich drzew, 
które przez kilka dni leżały po-
walone w lasku, udało się ko-
muś  niepostrzeżenie wywieźć? 
Jak to możliwe, że urzędnicy 
miejscy zawiadomieni przez 
redakcję 7-8 czerwca, dopie-
ro na początku lipca zgłasza-
ją sprawę policji? Kto dał zło-
dziejom ten czas na dokończe-
nie dzieła? A może to jest re-
zultat zarządzeń burmistrza, 
który każe odpowiadać na za-
pytania DN w terminie urzę-
dowym 3 tygodni. Jak wskazu-
je komunikat naszych organów 
ścigania - śledztwo umorzono 
- próżno liczyć, że kiedyś uda 
się na te pytania uzyskać odpo-
wiedź...  Chyba, że do sprawy 
wkroczy jakiś lokalny Bond... 
James Bond i zrobi tu porzą-
dek.

KR

Stanisławski i PO to potrafią zorganizować !

Rosati przyleciał, tylko po co… 
W piątkowym tekście w GW autorstwa Jolanty  Kowalewskiej czytamy:  „Żaden 
z wójtów, burmistrzów, prezydentów i skarbników gmin nie przybył na 
czwartkowe spotkanie z posłem Dariuszem Rosatim, żeby dowiedzieć się, jak 
korzystać z unijnych dotacji. Sala była przeraźliwie pusta. - No cóż, przywiozłem 
pieniądze i nie mam komu ich wręczyć - skwitował prelegent”.

Świadomie  cytujemy akapit 
z GW aby nie było, że w No-
wogardzie się Goleniowa zno-
wu czepiają.  Spotkanie zaini-
cjowała poseł Magdalena Ko-
chan  (przybyła), organizacyj-
nie odpowiadał za frekwencję  
starosta, T. Stanisławski (przy-
był). Nie wiadomo czy staro-
sta odpowiadał  za nagonie-
nie publiki jako starosta, czy 
jako szef  goleniowskiej PO. 
Przypomnijmy, zarówno Ko-
chan, jak i Rosati  to posłowie 
PO. Nie wiadomo też, czy na 
„sprawność”  starosty, nega-
tywny  wpływ miała nieobec-
ność jego zastępcy  wicestaro-
sty T. Kulinicza, który aktual-
nie wojażuje po południowej 
Afryce (o czym z emfazą sam  
informuje w internecie, zresz-
tą podobnie jak poprzednio  o 
niedawnym pobycie  gdzieś w 
górach na nartach ). Wracając 
do spotkania - salę udostępnił  
(jak się okazało niepotrzeb-
nie) goleniowski  burmistrz 

R. Krupowicz (przybył). No 
cóż,  nawet próby zatuszowa-
nia organizacyjnej nieudolno-
ści  w innych mediach (pap), 
nie zmieniają faktu,   że gole-
niowskiemu PO, starostwu i 
poseł M. Kochan, jak na razie 
najlepiej  to wychodzi „pod-
kładanie nogi” nowogardzkiej 
inicjatywie zmiany nazwy po-
wiatu. Jak się okazało jest to 
podkładanie  jedynie „gołej” 

nogi,  bo i Rosati się wkurzył – 
„no cóż przywiozłem pieniądze 
nie mam komu ich wręczyć” . 
Aby życiowa prawda o skutko-
wo- przyczynowej logice dzie-
jów miała i tutaj  swoje uzasad-
nienie przypomnijmy, że Gole-
niów zwał się niegdyś (nie tak 
dawno) nomem omen - Goło-
nogiem.

redakcja

Sprawców widocznej na zdjęciu wycinki nie ustalono

Na zdjęciu od lewej: M. Kochan, D. Rosati, T. Stanisławski i R. Krupowicz
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Ile gmina „zarabia” na nowym systemie śmieciowym

Właściciele śmieci mają się dobrze 
Niemal 600 tys. złotych dla ZUK Nowogard za wywóz i blisko 700 tys. dla R-XXI zapłaciła gmina z zebranego od obywateli podatku 
śmieciowego w okresie od 1 lipca do końca roku. Saldo operacji liczonej do wpływów z podatku pozostaje dla gminy jednak dodatnie.

Zgodnie z zapowiedzią pu-
blikujemy dane dotyczące 
kosztów funkcjonowania sys-
temu śmieciowego za 6 miesię-
cy ubiegłego roku. O ich udo-
stępnienie zwróciliśmy się do 
administratora systemu czyli 
zakładu budżetowego gminy 
ZBK. Oto odpowiedź

Dotyczy zapytania Dzienni-
ka Nowogardzkiego z dnia 3 
stycznia 2014 r.

Odpowiedź na pytanie 1:
W okresie 01.07.2013 r. – 

31.12.2013 r. mieszkańcy gmi-
ny Nowogard wpłacili z tytułu 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi kwotę 
1.514.160,44 zł.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zgodnie z złożonymi deklara-

cjami o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-

nalnymi w okresie 01.07.2014 r. 
– 31.12.2014 r. powinno wpły-
nąć 1.590.796,30 zł.

Odpowiedź na pytanie 3:
W okresie 01.07.2013 r. – 

31.12.2013 r. Zakładowi Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w No-

wogardzie za wywóz odpa-
dów komunalnych zapłacono 
582.236,64 zł, natomiast za go-
spodarowanie odpadami Regio-
nalnemu Zakładowi Gospoda-
rowania Odpadami w Słajsinie 
zapłacono kwotę 675.764,00 zł.

Poza tym poniesiono koszty 
związane z organizacją nowego 
systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi tj. remont 
pomieszczeń biurowych, zakup 
sprzętu komputerowego, zakup 
niezbędnego oprogramowania, 
zakup sprzętu biurowego i ma-
teriałów biurowych, koszty ad-
ministrowania systemu.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Tak jak już wynikało z na-
szych szacunków przeprowa-
dzonych po dwu miesiącach 
od obowiązywania od 1 lipca 
2013 nowej ustawy śmiecio-
wej, ustalone przez gminę No-
wogard stawki opłaty śmiecio-
wej pozwalają gminie pokryć w 
całości koszty funkcjonowania 
systemu, a nawet nieco zarobić. 
Oczywiście formalnie gmina 

na systemie zarabiać nie może. 
Dlatego pieniądze akumulowa-
ne jako nadwyżka ponad bie-
żące koszty odbioru i składo-
wania powstała z wpłat miesz-
kańców, przeznaczana jest na 
cele jak w piśmie Pani Kierow-
nik. Większość z nich jednak 
z natury rzeczy ma charakter 
jednorazowy. Co więc się bę-
dzie działo ze środkami, które 
jeśli będą akumulowane w do-
tychczasowym tempie i popra-
wi się ściągalność, to ich wiel-
kość może wynieść prawie pół 
miliona rocznie? Nad tym będą 
pewnie z czasem musieli się za-
stanowić radni – mało jednak 
prawdopodobne, aby oddano 
je obywatelom poprzez zmia-
nę – obniżenie stawek wywo-
zowych podatku śmieciowego. 

redakcja

Ważne dla rolników 

Do urzędu po zwrot paliwa 
Od wczoraj do końca lutego rolnicy z gminy Nowogard mogą w gminie składać 
wnioski o częściowy zwrot pieniędzy wydanych na paliwo zużyte do produkcji 
rolnej. 

Rolnicy, którzy chcą otrzy-
mać rekompensatę za zakup 
paliwa, muszą złożyć w Urzę-
dzie Miasta przy Placu Wol-
ności stosowny wniosek i do-
łączyć do niego faktury VAT 
(oryginał lub kopię), stano-
wiącymi dowód zakupu ole-
ju napędowego w okresie od 1 
września 2012 r. do 31 stycznia 
2013 r. 

W przeliczeniu na 1 ha użyt-
ków rolnych roczny limit 
zwrotu podatku akcyzowego 
wynosi 81,70 zł. Skąd bierze 
się ta kwota? To iloczyn staw-
ki zwrotu akcyzy na 1 litr ole-
ju napędowego (0,95 zł), liczby 
86 (maksymalne zużycie ole-
ju na 1 ha użytków rolnych) i 
powierzchni użytków znajdu-
jących się w posiadaniu (bądź 
współposiadaniu) danego pro-
ducenta rolnego (wg ewidencji 
gruntów i budynków). 

Kto może złożyć wniosek? 
Zgodnie z rozporządzeniem 

szefa resortu rolnictwa zwrot 
podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowe-

go wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej przysługuje pro-
ducentom rolnym (zarówno 
osobom fizycznym, osobom 
prawnym lub jednostkom or-
ganizacyjnym nieposiadają-
cym osobowości prawnej), bę-
dącym posiadaczami gospo-
darstw rolnych w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. 
W przypadku, gdy grunty go-
spodarstwa rolnego stanowią 
przedmiot tzw. posiadania sa-
moistnego i posiadania zależ-
nego, zwrot podatku przysłu-

guje posiadaczowi zależnemu, 
tj. dzierżawcy. Trzeba jednak 
pamiętać, że dopłata nie zo-
stanie przyznana do gruntów, 
na których nie jest prowadzo-
na produkcja rolnicza. 

 Zgodnie z przepisami pie-
niądze będą wypłacane w 
dwóch terminach tj. 2 - 30 
kwietnia 2014 r. Warto dodać, 
że rolnicy będą mogli też ubie-
gać się o zwrot paliwa składa-
jąc wnioski w drugim sierp-
niowym terminie. W tym cza-
sie przyjmowane będą wnio-

ski i faktury za paliwo wyko-
rzystane od 1 lutego do 31 lip-
ca br.

Przyznaną kwotę będzie 
można odebrać gotówką w ka-
sie UM albo przelewem na ra-
chunek bankowy podany we 
wniosku.

Dopłaty do „paliwa rolni-
czego” są finansowane z bu-
dżetu państwa i wypłacane 
na podstawie złożonych wnio-
sków w danej gminie. 

- W ubiegłym roku nowo-
gardzki urząd przyjął takich 
formularzy ok. 300 – poinfor-
mował redakcję Karol Brze-
czek z wydziału gospodarki 
nieruchomościami, Geodezji 
i Rolnictwa, w którym to ob-
sługuje się wnioski złożone 
przez rolników z naszej gmi-
ny. To o ok. 100 więcej niż w 
roku 2012. 

Marcin Simiński

Rozalia Skakuj, lat 97, zmarła 30.01.2014 r., pogrzeb odbył się 
03.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Bronisława Płusa, lat 90, zmarła 30.01.2014 r., pogrzeb odbył 
się 03.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Antoni Jedynak, lat 100, zmarł 30.01.2014 r., pogrzeb odbył 
się 01.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Izabela Warnke, lat 50, zmarła 30.01.2014 r., msza św. 
4.02.2014 o g. 11, pogrzeb odbędzie się 05.02.2014 r. o godz. 
13:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Mirosław Gałecki, lat 66, zmarł 31.01.2014 r., pogrzeb odbył 
się 03.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Aleksander Guź, lat 76, zmarł 31.01.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 04.02.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 22.01.2014 r. w rejonie ul. Dą-

browszczaków,  znaleziono rower koloru czerwonego marki 
Esperia. Właściciele zguby proszony jest o zgłoszenie się do  
Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Wjazd i podwórze ZUK przy ul. 15 Lutego 14c
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Gabinet nocnej i świątecznej opieki medycznej znajduje się przy ul. 3 Maja 46 (w 
nowej kamienicy obok siedziby Cechu Rzemiosł)

Jak dbają o nasze zdrowie – część druga
Kontynuując dziennikarską analizę działań władz samorządowych i wypełniania przez nie ustawowych zadań w zakresie opieki zdro-
wotnej, przedstawiamy niżej fragment opracowania, które otrzymaliśmy ze starostwa w Goleniowie w odpowiedzi na jedno z naszych 
pytań brzmiące następująco: - Czy w przypadku systematycznego gromadzenia danych dotyczących stanu zdrowotnego mieszkańców 
powiatu dokonuje się okresowych analiz, celem sformułowania wniosków, a zwłaszcza podjęcia konkretnych działań profilaktycznych 
czy zaradczych. Jeśli tak, to jakie to są działania?

Dokument przysłany przez sta-
rostwo w odpowiedzi na to pyta-
nie nosi tytuł: Ocena zabezpiecze-
nia potrzeb zdrowotnych ludności 
Powiatu Goleniowskiego w ambu-
latoryjne świadczenia specjalistycz-
ne oraz szpitalne z porównaniem 
kontraktów z roku 2012 do roku 
2013. Publikujemy go tylko czę-
ściowo, ponieważ dokument jedy-
nie w pewnych fragmentach od-
powiada na nasze zapytanie, po-
ruszając głównie aspekty nie bę-
dące przedmiotem naszego bada-
nia. Ponadto w dokumencie dość 
chaotycznie posłużono się danymi 
z różnych lat (np. przyczyny zgonu 
aż z roku 2010), co uniemożliwia 
precyzyjną ocenę stanu obecnego, 
bądź chociażby zbliżonego czaso-
wo do aktualnej sytuacji.

Charakterystyka zdrowotna 
mieszkańców powiatu goleniow-
skiego.

Powiat Goleniowski położony jest 
w północno-zachodniej części Pol-
ski o powierzchni 1 616 km², na ob-
szarze powiatu na koniec 31 grud-
nia 2011 r. zamieszkiwało 81 945 
mieszkańców, co plasuje powiat na 
5 miejscu wśród powiatów i miast 
na prawach powiatu pod względem 
największej liczby mieszkańców w 
woj. zachodniopomorskim…

Głównymi przyczynami zgonów 
w powiecie w 2010 roku były cho-
roby układu krążenia – 328 zgo-
nów, nowotwory – 195 zgonów i 
zewnętrzne przyczyny zgonów - 
74 (urazy, upadki, wypadki, za-
trucia, samobójstwa i zabójstwa). 
W grupie głównych przyczyn zgo-
nów znalazły się również choro-
by układu oddechowego - 38, tra-
wiennego - 31, zaburzenia wydzie-
lania wewnętrznego -18, pozostałe 
- 31. Rozpatrując strukturę przy-
czyn zgonów stwierdzamy, iż naj-
wyższy odsetek (43,8%) stanowi-
ły zgony z powodu chorób układu 
krążenia i jest większy o 1,5% niż 
w roku 2009. W powiecie z tego po-
wodu zmarło 328 osób, w tym 174 
mężczyzn (38,7% zgonów ogółem) i 
154 kobiet (51,3% zgonów ogółem). 

Drugą podstawową przyczy-
ną zgonów w powiecie były cho-
roby nowotworowe. W 2010 roku 
zmarło z tego powodu 192 osoby, 
co stanowiło 25,6% ogólnej licz-
by zgonów. Mężczyzn zmarło 129 
(67,1% zgonów mężczyzn) a kobiet 
63 (32,8% zgonów kobiet). Z ogól-
nej liczby zgonów na choroby no-
wotworowe 98,4% miało charakter 
złośliwy.

Biorąc pod uwagę miejsca loka-

lizacji procesu nowotworowego u 
mężczyzn, najczęściej obejmowa-
ły one: jelito grube, odbytnice, od-
byt, zgięcie esiczo-odbytnicze, gru-
czoł krokowy, żołądek. U kobiet 
choroba nowotworowa najczęściej 
obejmowała: oskrzela i płuca, jeli-
to grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, 
sutek, jajniki.

Dane epidemiologiczne
W powiecie goleniowskim ogó-

łem w 2012 roku zarejestrowano 
808 przypadków zachorowań na 
choroby zakaźne, zakażenia i za-
trucia, w 2011 r. zarejestrowano 
395 przypadków. Wzrost zachoro-
wań na niektóre choroby zakaźne 
miał podobnie jak w latach ubie-
głych charakter sezonowy. …W 
2011 roku na terenie powiatu go-
leniowskiego odnotowano dwa za-
chorowania na grypę wywołaną 
nowym wirusem AH1N1.

W następstwie wykonanych ba-
dań serologicznych w 2012 r. wy-
kryto:

- 10 nosicieli wirusa HCV wy-
wołującego wirusowe zapalenie 
wątroby typu C,

 - 7 nosicieli wirusa HBV wywo-
łującego zapalenie wątroby typu B.

W 2012 r. nie odnotowano po-
twierdzonych laboratoryjnie przy-
padków wystąpienia grypy AH1N1.

Podstawowa opieka medycz-
na   

…Świadczenia z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej w po-
wiecie udzielane są zgodnie z wy-
tycznymi przez NFZ… Na terenie 
powiatu goleniowskiego świadczeń 
medycznych udzielało ogółem 150 
podmiotów wykonujących działal-
ność medyczną, w tym 1 podmiot 
publiczny, 35 podmiotów niepu-
blicznych i 114 praktyk lekarzy, le-
karzy dentystów, pielęgniarek i po-
łożnych). ….

Opieka stomatologiczna 
Liczba porad stomatologicz-

nych udzielonych w powiecie go-
leniowskim w 2011 r. wynosiła 56 
359 (wskaźnik na 1 mieszkańca – 
0,7) i zmalała w stosunku do roku 
2010 (66 092 liczba porad, wskaź-
nik 0,8), z tego w poradniach sto-
matologii zachowawczej udzielo-
no 51 470 porad, ortodoncji 3 803, 
protetyki stomatologicznej 606 i 
chirurgii stomatologicznej 480.

Na terenie powiatu pracuje ogó-
łem 33 lekarzy stomatologów. Zde-
cydowana większość z nich funk-
cjonuje w oparciu o indywidualne 
praktyki lekarskie 20, pozostałych 
13 pracuje w podmiotach publicz-
nych. Część z nich działa na pod-
stawie pełnej lub częściowej umowy 

z płatnikiem, natomiast pozosta-
li prowadzą praktykę bez środków 
publicznych. ...

Ambulatoryjna Opieka Specja-
listyczna

W 2011 roku w powiecie go-
leniowskim liczba porad specja-
listycznych wynosiła 114 199 
(wskaźnik na 1 mieszkańca – 1,4) i 
była na podobnym poziomie jak w 
roku ubiegłym (120 893)

 - liczba porad, (wskaźnik na 1 
mieszkańca – 1,5), z tego w spe-
cjalnościach chorób wewnętrznych 
udzielono 10 318 porad, innych za-
chowawczych 18  567 porad, opie-
ki nad matką i dzieckiem 25  697, 
zabiegowych 51 255 porad, chorób 
psychicznych i uzależnień 8  362 
porady. 

W poradniach specjalistycznych 
na terenie powiatu goleniowskiego 
na koniec 2011 r. pracowało 90 le-
karzy o różnych specjalnościach….

Z uzyskanych informacji wyni-
ka, że na terenie powiatu zacho-
dzi konieczność zakontraktowania 
świadczeń z zakresu: wad postawy, 
chirurgii dziecięcej, endokrynolo-
gii, reumatologii, urologii i zwięk-
szenia kontraktu w poradni kardio-
logicznej.

Lecznictwo zamknięte
 W Powiecie Goleniowskim funk-

cjonują dwa szpitale:
1. Szpitalne Centrum Medyczne 

w Goleniowie sp. z o.o.
2. Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie. 
Obie placówki zabezpieczają i re-

alizują świadczenia na oddziałach: 
internistycznym, chirurgicznym, 
ginekologiczno-położniczym, dzie-
cięcym i na izbie przyjęć. Szpital 
w Goleniowie dodatkowo świad-
czy usługi w Zakładzie Opiekuńczo 
Leczniczym i na OIOM-ie. 

Podsumowanie
Zabezpieczenie i dostęp do 

świadczeń medycznych w zakre-
sie podstawowej opieki medycznej 
jest zadawalający, w każdej gmi-
nie i sołectwie powiatu goleniow-
skiego znajduje się poradnia, która 
zabezpiecza powyższe świadczenia 
i przyjmuje pacjentów na bieżąco. 
W ramach POZ niektóre podmio-
ty w ramach kontraktu z NFZ re-
alizują programy zdrowotne z za-
kresu: chorób układu krążenia, cu-
krzycy i nadciśnienia tętniczego, 
program, przeciw gruźliczy, raka 
szyjki macicy. Gorzej jest z dostę-
pem do ambulatoryjnej specjali-
stycznej opieki medycznej. Porów-
nując dwie największe gminy: No-
wogard (21% pow. powiatu) i Go-
leniów (27,4% pow. powiatu), przy 
czym gminę Nowogard zamiesz-
kuje 31% ludności powiatu, gminę 
Goleniów 42,4% można stwierdzić, 
że obydwie gminy świadczą podob-
ne usługi zdrowotne….. 

 ….W dalszym ciągu liczba za-
kontraktowanych porad w zakresie: 
protetyki, kardiologii, ortodoncji, 

opieki paliatywnej jest niewystar-
czająca. Od kliku lat wzrasta ilość 
zgonów wśród mieszkańców powia-
tu z powodu chorób układu krąże-
nia (zwłaszcza u kobiet) oraz wzra-
sta ilość zachorowań na nowotwory 
złośliwe. Wśród dzieci i młodzieży 
odnotowano większa ilość zacho-
rowań na choroby kręgosłupa i dy-
chawicę oskrzelową. 

Wnioski i uwagi:
W związku z tym, że przeciętne 

trwanie życia wydłuża się i nastę-
puje starzenie się społeczeństwa, 
należy dążyć do zwiększenia kon-
traktu w zakresie świadczeń pielę-
gnacyjno-opiekuńczych oraz dążyć 
do otwarcia poradni geriatrycznej.

Przywrócić opiekę stomatologicz-
ną w szkołach.

Należy dołożyć wszelkich starań 
o zwiększenie ilości zakontrakto-
wanych świadczeń w poradniach 
już istniejących. 

Ze względu na wzrost zacho-
rowań na choroby cywilizacyjne 
(choroby układu krążenia, nowo-
tworowe, cukrzyca) należy wdro-
żyć działania w celu ograniczenia 
występowania powyższych zjawisk 
(np.: tworzenie programów profi-
laktycznych skierowanych do danej 
grupy chorobowej). 

Należy dążyć do poszerzenia 
oferty w zakresie ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej na tere-
nie powiatu (szczególnie z zakresu 
alergologii, geriatrii, onkologii, en-
dokrynologii).

Nie wszystkie jednostki wykazują 
zainteresowanie przekazaniem do-
statecznej informacji o świadczo-
nych usługach medycznych w swo-
jej placówce. 

Opracowała: E. Chilkiewicz

Nasz komentarz
Dzisiejszy tekst „Jak dbają o nasze zdrowie” jest drugim z cyklu. 

Zaalarmowani danymi statystycznymi wskazującymi znacznie niż-
szą w gminie Nowogard aniżeli w kraju średnią długość życia, sta-
ramy się dociec co władze samorządowe odpowiedzialne za opie-
kę medyczną na naszym terenie czynią, aby zaradzić temu stano-
wi rzeczy, czy go diagnozują i czy jemu przeciwdziałają. Niestety 
odpowiedzi są głęboko niezadawalające - diagnoza bowiem jeśli 
jest to fragmentaryczna i mało aktualna, a przeciwdziałanie tylko 
zalecane i to w zakresie powielającym naturalnie braki diagnozy. 
Poprosiliśmy w tych dniach starostwo, aby szczegółowo odpowie-
działo, czy i jak są realizowane w praktyce zalecenia i wnioski wy-
mienione na końcu publikowanego wyżej opracowania. Oczywi-
ście przedstawimy treść i tej odpowiedzi. Niemniej gdy weźmie się 
do rąk opracowania i przyjrzy polityce w tym zakresie niektórych 
powiatów w kraju, to nasz powiat jest „daleko za murzynami”. Tam 
się nie tylko szczegółowo i na bieżąco analizuje stan rzeczy w za-
kresie zdrowotności mieszkańców, ale zwłaszcza przeznacza środ-
ki na wprowadzenie w życie programów profilaktycznych (np. Pro-
gram Zdrowotny powiatu dzierżoniowskiego na lata 2012 – 2017).

redakcja
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Kulig z Mikołajem w Olchowie
W sobotę 1 lutego odbył się w Olchowie kulig dla dzieci i rodziców.

Piękna, słoneczna pogo-
da przyczyniła się do dużej 
frekwencji dzieci i rodziców, 
którzy przybyli na tę impre-
zę. Dzieci przyszły z własnymi 
sankami, które zostały podpię-
te do dużych sań wypożyczo-
nych od mieszkańca Olcho-
wa. Przy głośnym aplauzie ro-

dziców oraz radości dzieci ru-
szył sznur sanek poprzez pola 
i las. Powrót dzieci zwiastowa-
ły głośne okrzyki radości dzie-
ci, które dotarły do stanicy 
wędkarskiej, gdzie przy ogni-
sku oczekiwali rodzice ze Św. 
Mikołajem, który wręczył upra-
gnione paczki. Następnie dzie-

ci wraz z rodzicami piekli na 
przygotowanym ognisku kieł-
baski. Świeże powietrze, ład-
na słoneczna pogoda sprawiły, 
że apetyt dopisywał każdemu. 
Po krótkim odpoczynku, na 
prośbę dzieci przejazd sankami 
został powtórzony jeszcze raz.

Przy tej okazji składam ser-

Zielone Przedszkole

Dzień  
Babci i Dziadka
Styczniowy czas w Zielonym Przedszkolu wypełnio-
ny był uroczystościami z okazji „Dnia Babci i Dziad-
ka”. Przedszkolaki z każdej „zielonej” grupy przygo-
towały dla swoich szczególnych gości niezapomnia-
ne występy artystyczne…

Mali artyści zaprezentowali 
„Walca”, „Krakowiaka”, „Polecz-
kę”, „Taniec Country”, recytowa-
li wiersze, śpiewali piosenki w 
języku polskim i języku angiel-
skim, składali życzenia. Nie za-
pomniano również o upomin-
kach dla gości świętujących swój 
dzień. Cała magia tych uroczy-
stości zawarta była w słowach 
i gestach małych dzieci, któ-
rych drobne serca biły mocno, 
a uśmiechnięte buzie wyrażały 
radość i wdzięczność. Wdzięcz-
ność dla babci i dziadka za każ-
dą wspólnie spędzoną chwilę, za 
brak zmęczenia mimo zmęcze-
nia, za bezkrytyczną miłość po-
mimo tylu szalonych pomysłów, 
za spacer po lesie, za życiową 
mądrość, której nie można ku-
pić, za bajkę opowiedzianą wie-

czorem, za każdą naprawioną 
zabawkę, za ciasto z makiem lub 
śliwkami, za łzy otarte czekola-
dą… „Kiedy tata basem huknie, 
kiedy mama cię ofuknie, kiedy 
patrzą na człowieka okiem złym 
- to do kogo człowiek stuka, 
gdzie azylu sobie szuka, to do 
kogo, to do kogo tak jak w dym? 
To do babci i dziadka, bo tam 
jest słodko, a cały świat pachnie 
szarlotką…” (Wanda Chotom-
ska).

Dyrekcja i Grono 
Pedagogiczne Zielonego 

Przedszkola 
składają podziękowania 

wszystkim Rodzicom 
zaangażowanym w 

organizację uroczystości.
Anna Grzelak

deczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
organizacji niezwykle udanej 
imprezy mikołajkowej, a szcze-
gólnie panu Andrzejowi Sa-
wickiemu za prowadzenie ku-

ligu, panu Jackowi Dębskie-
mu za wypożyczenie sań, panu 
Waldemarowi Pietrzak i Ma-
riuszowi Lubczyńskiemu za 
przygotowanie ogniska.

 Sołtys Olchowa
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Redło, kościół filial-
ny parafii Długołęka, pw. 
MB Nieustającej Pomocy.  
pośw. 18 XII 1978 r. od-
pust 27 VI.

Zbudowany w 1490 r. 
z kamienia granitowego i 
cegły, późnogotycki, zruj-
nowany w czasie II wojny 
światowej, odbudowany 
w 1978 r. W 1996 r. dobu-
dowano zakrystię. 

źródło: Schematyzm Archidiece-
zji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szcze-
cin 2007.

Kościoły gminy Nowogard - Redło

Bal karnawałowy  
w Przedszkolu nr 1 

  Dnia 29 stycznia w grupie 
dzieci 5- letnich odbył się bal 
karnawałowy.  Przedszkolaki  
gościły kolegów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2, którzy przyby-
li ze swoją Panią Grażyną Po-
tyrańską wraz z rodzicami. 
Wszystkich przywitano bar-
dzo gorąco: piosenką oraz ryt-
micznym powitaniem: - Jak to 
miło i wesoło, gdy stoimy wszy-
scy w koło, Hurra! Dzieci ba-
wiły wyśmienicie przy muzy-
ce w pociąg, kaczuchy, wędru-
jący kapelusz, taniec magnesy.    

Zostały zorganizowane róż-
ne  konkursy: Jaka to bajka?”, 
„Ułóż obrazek”, «Rock and roll 
na gazecie» - wszyscy uczestni-
cy zostali nagrodzeni skrom-
nymi upominkami. Na koniec 
balu karnawałowego wybra-
no Króla i Królową, którzy za-
tańczyli razem przy muzyce. 
Uwieńczeniem całej uroczy-
stości był słodki poczęstunek 
zorganizowany przez rodziców 
dzieci 5 letnich z Przedszkola 
nr 1 

Jolanta Jackowiak

Ostrzyca

Dzień  
Seniora
W sobotę (1 lutego br.) w 
Ostrzycy, zorganizowa-
ny został Dzień Seniora.

Wspólną zabawę zorganizował 
sołtys ostrzycy Dariusz Olejnik, 
oraz Rada Sołecka i Koło Go-
spodyń Wiejskich. Podczas so-
botniego Dnia Seniora, nie za-
brakło głównych bohaterów oraz 
wspólnych śpiewów i tańców, a 
wszystko przy suto zastawionym 
stole, co prezentują fotorelacje z 
tego wydarzenia.

Red.

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej Gimnazjum

Szczypiorniści z Osiny wicemistrzami
Dnia 29.01.2014 (środa) w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, odbył się finał Mistrzostw Powiatu w piłce ręcznej chłopców gim-
nazjum. Reprezentanci z Osiny zaprezentowali się z dobrej strony i wywalczyli 2 miejsce.

Uczniowie ZSP w Osinie w 
składzie: Kamil Gaik, Jakub 
Galus, Bartłomiej Wąsik, Wik-
tor Wiśniewski, Adrian Bana-
siewicz, Filip Jarota, Dawid 
Dygorda, Patryk Ziółkowski, 
Aleksander Pakulski, Damian 
Zimecki, Maciej Wypart, wy-
grywając dwa z trzech rozegra-
nych meczów, zdobyli wicemi-
strzostwo Powiatu, otrzymując 
z rąk organizatorów srebrne 
medale, puchar oraz pamiąt-
kowy dyplom. Gratulujemy 
szczypiornistom z Osiny i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Oprac: KR
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce Gim. nr 1 w Nowo-

gardzie
2 miejsce Gim. w Osinie
3 miejsce Gim. nr 3 w Nowo-

gardzie
4 miejsce Gim. nr 2 w Nowo-

gardzie

Zaczęli nowy rok od porażki

Trener poznał  
podopiecznych
Pomorzanin Nowogard, w sobotę (1 lutego) rozegrał pierwszy mecz w 2014 
roku. W rywalizacji z niżej notowanym zespołem z Reska, nowogardzianie zdo-
łali  strzelić tylko jedną bramkę, przy czym wykazali się dziurawą obroną...

Pomorzanin Nowogard – Mewa Resko 1:3 (1:2)
` Sławomir Paszkowski
Skład: Jacek Malanowski – Michał Łukasiak, Fernando Maia 

Batista, Michał Soska, Łukasz Olechnowicz – Kamil Antonyk 
(Grzegorz Skrzecz), Krystian Kubicki, Krzysztof Kieruzel, Do-
minik Wawrzyniak – Kamil Lewandowski, Sławomir Paszkow-
ski. 

Robert Kopaczewski w so-
botę mógł po raz pierwszy zo-
baczyć w „akcji” swoich no-
wych podopiecznych. Piłka-
rze Pomorzanina, o godzinie 
15:00, na boisku w Płotach, 
rozgrywali pierwszy w tym 
roku mecz sparingowy. Rywa-
lami byli występujący w Kla-
sie Okręgowej gr. Szczecin Płn.
(liga niżej od Pomorzanina) 
zawodnicy Mewy Resko. Ze-
spół ten zajmuje w swojej gru-
pie 6 miejsce ze stratą 8 punk-
tów do lidera. Mewa nie miała 
jednak problemów z pokona-
niem Pomorzanina. Do prze-
rwy piłkarze z Reska wbili no-
wogardzianom 2 gole, pod-
opieczni Kopaczewskiego zdo-

łali odpowiedzieć trafieniem 
Sławomira Paszkowskiego. 
Po zmianie stron Mewa wy-
mieniła niemal całą jedenast-
kę i drugim „garniturem” do-
biła Pomorzanin ostatecznie 
wygrywając 1:3. Co ciekawe, 
nowy trener zespołu z Nowo-
gardu w tym meczu kontrol-
nym, przeprowadził tylko jed-
ną zmianę, gdyż mógł skorzy-
stać jedynie... z 12 piłkarzy. Z 
czego to wynika, czyżby nie-
którym piłkarzom odechciało 
się gry? Maciej Dobrowolski 
wyjechał z rocznikiem 2002 
na turniej do Szczecina. Kilku 
zawodników jest kontuzjowa-
nych, głównie przez to trener 
Pomorzanina nie mógł przyj-

rzeć się wszystkim swoim za-
wodnikom. Dochodzą też słu-
chy o tym, że podpora defen-
sywy Konrad Winczewski, 
może zrezygnować z występów 
w rundzie wiosennej. Na ile to 
się potwierdzi, przekonamy się 
pewnie wkrótce. W Płotach, w 
obronie wystąpił Batista, nowy 
piłkarz w szatni Pomorzanina, 
jednak mistrz Polski z „cza-
sów” ŁKS-u, nie uchronił no-
wogardzkiej drużyny od utra-
ty bramek. Teraz pierwszy ze-
spół wyjedzie do Niemiec na 
turniej halowy, relacje z Bad 
Doberan opublikujemy po po-
wrocie zespołu Roberta Kopa-
czewskiego do kraju. 

KR  

Nowogardzcy  
kibice w Willingen

Podczas rozgrywanych w 
niedzielę (2 lutego) zawodów 
Pucharu Świata w skokach 
narciarskich w Willingen, do-
strzec można było wielką fla-
gę Polski z napisem „Nowo-
gard Żak”. Coraz częściej wi-
dać kibiców z naszego miasta 
na wielkich imprezach sporto-
wych. Całkiem niedawno pi-
saliśmy o fanach piłki ręcznej 

wspierających naszą reprezen-
tację podczas Mistrzostw Eu-
ropy w Danii. W minioną so-
botę pod skocznią w niemiec-
kim Willingen, nasi miesz-
kańcy dopingowali polskich 
skoczków narciarskich. Zdję-
cie (stop klatka z transmisji te-
lewizyjnej) nadesłał stały czy-
telnik DN. 

red.



4-6.02.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

UWAGA WĘDKARZE
Zarząd Koła PZW "Tęczak" w Nowogardzie

informuje członków Koła,  
że dnia 9.02.2014 o godz. 10.00

odbędzie się zebranie sprawozdawcze 
Zarządu Koła za 2013 r. 

Zebranie odbędzie się w Regionalnym Centrum 
Przedsiębiorczości, ul. Woj. Polskiego 3.

  Zapraszamy 
  Zarząd Koła PZW "Tęczak"

Płacą fakturę i kończą rozgrywki

Puchary rozdadzą... na ulicy
Nieoczekiwanie tegoroczna edycja NALP już się zakończyła! Wszystko na wsku-
tek decyzji UM o uiszczaniu opłat za wynajem sali w ZSO. Pozostała „ta ostatnia 
niedziela”, podczas której miał być rozegrany Puchar NALP- nic z tego. Orga-
nizatorzy płacą fakturę za salę, przez co nie stać ich na opłacenie sędziów, na to 
ostatnie piłkarskie spotkanie, podczas którego miały być również rozdane pu-
chary dla mistrzów i najlepszych zawodników. Nagrody będą wręczone, ale bez 
kibiców i należytego szacunku za osiągnięty wynik, gdzieś tam, „z ręki do ręki”, 
na ulicach miasta ...

Takiej smutnej sytuacji w hi-
storii Nowogardzkiej Amator-
skiej Ligi Piłkarskiej, jeszcze 
nie było... Start przedłużał się, 
gdy w końcu rozgrywki wy-
startowały, zostały uszczuplo-
ne o mecze rewanżowe, z po-
wodu braku pieniędzy. Po 9 
kolejkach, jak zawsze w ostat-
nich latach, odbyć się miała 
rywalizacja o Puchar NALP, 
następnie na koniec aktual-
ny mistrz i świeżo upiecze-
ni zdobywcy Pucharu NALP, 
zakończyliby całą tegoroczną 
ligę meczem o Superpuchar. 
Nic z tego, nie w tym roku! 
Na wskutek przeróżnych ru-
chów ze strony Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, wpi-
sowe amatorskich piłkarzy za-
miast na należyte zakończenie 
rozgrywek, wpłynie na konto 
UM. Organizatorzy zmuszeni 
są do zapłacenia 300 zł i ure-
gulowania według zarządze-
nia burmistrza (Nr 265/2010), 
należności za wynajem hali 

ZSO. Zabrakło pieniędzy na 
sędziów, zabrakło również 
na rozegranie ostatnich gier 
związanych z pucharową ry-
walizacją. Co gorsza, właśnie 
na ten 10 tydzień rozgrywek, 
zaplanowane było rozdanie 
nagród dla najlepszej drużyny 
oraz piłkarzy. Nie uczyniono 
tego w 9 kolejce, zatem druży-
ny i najlepsi zawodnicy telefo-
nicznie ustalą termin spotka-
nia i odbioru pucharów, mało 
uroczyście, by nie powiedzieć, 
po prostu żałośnie! Co naj-
ważniejsze, pod bardzo dużym 

znakiem zapytania stoją przy-
szłoroczne rozgrywki NALP. 
Wychodzi na to, że wieloletnia 
tradycja amatorskich piłkarzy 
walczących na całego podczas 
okresu zimowego, może być 
po prostu zaprzepaszczona. 
Ten fatalny sezon dla NALP-u 
dodatkowo potwierdziła ostat-
nia kolejka, podczas której ro-
zegrano tylko 2 mecze... Przy 
artykule prezentujemy wyni-
ki z minionej niedzieli, tabele 
oraz poszczególne klasyfikacje 
indywidualne. 

KR

9 kolejka:
Radosław – Olimpiakos 2:2 (1:1) (K. Antonyk x2 – P. Nowak, 

P. Niezborała)
Probud – Budowlani 2:2 (1:1) (K. Szkup, D. Dzierbicki – K.O-

sakiewicz, M. Stachowiak)
Pampeluna Pereiros – FC po Nalewce 3:0 walkower
Tubisie – Parasol 3:0 walkower
Czarne Chmury – Seniorzy 3:0 walkower

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Tubisie 9 27 34 3 9 0 0
2 Pampeluna Pereiros 9 22 29 5 7 1 1
3 Probud 9 18 25 15 5 3 1
4 Olimpiakos 9 13 20 26 4 1 4
5 Czarne Chmury 9 12 23 22 4 0 5
6 Budowlani 9 11 21 26 3 2 4
7 Radosław 9 11 17 22 3 2 4
8 Parasol 9 10 20 24 3 1 5
9 FC po Nalewce 9 6 14 30 2 0 7
10 Seniorzy 9 0 0 27 0 0 9

  
Klasyfikacja strzelców:
12 – D. Dudziec (Parasol)
10 – A. Lipiński (Tubisie)
7 – A. Balcer (Pampeluna Pereiros), M. Stachowiak (Budow-

lani)

Najlepszy bramkarz – Marcin Buczkowski (Tubisie)
Najlepszy strzelec – Daniel Dudziec (Parasol)

Nasz komentarz:
W każdym innym mieście, władze „dają” szansę młodzieży 

sportowej rywalizacji, w amatorskich rozgrywkach piłkarskich. 
Wspierają je, gdyż takie społeczne inicjatywy zawsze są lepsze 
od przesiadywania z piwem na ławce. U nas jednak władze ro-
bią zupełnie inaczej, obrażone na fakt, że ci młodzi ludzie od lat 
sami wszystko organizują i sami dobrze się bawią biegając za pił-
ką, nie chcąc ich do tej wspólnej zabawy zaprosić. Ludzie, któ-
rzy od lat są twarzą Nowogardzkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 
zrobili co w ich mocy, by rozgrywki pomimo wielkich proble-
mów, wciąż stały na wysokim poziomie. I tak było. Balkon hali 
ZSO często bywał zapełniony kibicami, jednak obecność kilku-
dziesięciu osób, co tydzień biorących udział w tym wydarzeniu, 
to nic wobec zarządzeń „głównodowodzących”... W imię czego? 
W imię niekompetencji osoby, która źle sformułowała pisemną 
prośbę? Wychodzi na to, że każdy mieszkaniec musi znać się na 
całej tej biurokracji, bo niebawem będziemy wysyłać do burmi-
strza pisma z prośbą o zezwolenie pogrania sobie w piłkę na „Or-
liku”... 

Rafał Kowalczuk

Wydruki koloroWe  
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

„Zamigotał świat tysiącem barw”, czyli studniówka w ZSP
„Będzie zabawa, będzie się 

działo...” nucili tegoroczni ma-
turzyści Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica  przed studniów-
ką, która odbyła się 18 stycz-
nia 2014 r. w Willi Zbyszko w 
Warnkowie. Tego dnia każdy 
był wystrojony – piękne  suk-
nie pań i eleganckie garnitu-
ry panów robiły wrażenie. Na 
uroczystość przybyli nauczy-
ciele, maturzyści wraz z rodzi-
cami i znajomymi oraz zapro-
szeni goście – Wicestarosta Po-
wiatu Goleniowskiego Pan To-

masz Kulinicz oraz Przewod-
niczący Rady Rodziców Pan 
Stanisław Kozieł. Tradycyjnie 
studniówka rozpoczęła się od 
części artystycznej – był więc 
polonez, walc oraz projek-
cja filmów nakręconych przez 
maturzystów. Głos zabrał Dy-
rektor ZSP Pan Stefan Sitkow-
ski, Przewodniczący Rady Ro-
dziców Pan Stanisław Kozieł 
oraz ksiądz Marcin Gudełaj-
ski. Były także podziękowania 
dla nauczycieli i wychowaw-
ców. Po występach mogliśmy 
usiąść do stołu i zjeść obiad, 

po którym rozpoczęła się za-
bawa. Tego dnia bawiliśmy się 
przy muzyce orkiestry i DJ-a. 
Wiele emocji wywołał konkurs 
na miss i mistera studniówki 
– zwycięzcy wygrali darmo-
wą sesję u fotografa. O półno-
cy wszyscy zatańczyli wieeeel-

kiego i dłuuuugiego poloneza 
– każdy tańczył z kim chciał i 
jak chciał. Zabawa trwała do 5 
rano każdy zadowolony wró-
cił do domu, choć wiele osób 
miało ochotę zostać jeszcze na 
parkiecie. Będziemy dobrze 
wspominać tę zabawę. Teraz 

pozostało nam odliczanie cza-
su do matury:) Zapraszamy do 
obejrzenia zdjęć ze studniówki 
wykonanych przez firmę Chilli 
Studio w Gryficach.

Katarzyna Kozieł kl. IV THO

Uczniowie ZSP pomagają zwierzętom
 Uczniowie i nauczyciele ZSP 

wzięli udział w akcji zbierania po-
karmu dla schroniska zwierząt w 
Sosnowicach. Uczniowie: Weroni-
ka Daćkowska, Patrycja Popielar-
czyk i Michał Cerazy wraz z Panią 
Patrycją Sierżant odwiedzili schro-
nisko i przekazali wszystkie zebra-

ne wcześniej podarunki dla zwie-
rząt. Wszystkich uczniów i nauczy-
cieli naszej szkoły zachęcamy do 
przynoszenia karmy, kaszy, ryżu 
itp. Jako samorząd chcielibyśmy 
szczególnie podziękować za wiel-
kie zaangażowanie Pani Mirosła-
wie Szymaniak, Pani Marcie Por-

tas i Pani Magdalenie Wojciechow-
skiej.  Jeśli chcecie odmienić los 
czworonoga i zdobyć tym samym 
prawdziwego przyjaciela, adoptuj-
cie zwierzaka ze schroniska.

Weronika Daćkowska

Uczniowie ZSP wraz z Panią Patrycją Sierżant
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)
pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WYPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 
Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 
• Magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 

komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• Moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, 

mile widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 
lokalizacja Bienice k. Nowogardu  

CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  

15 lutego 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

PIASEK, ŻWIR,  
C Z A R N O Z I E M , 
POSPÓŁKA 

 
ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA

Tel.  504 872 700 
Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Piłka ręczna  
– sukces uczniów ZSP

28 stycznia w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych odbył się 
Finał Powiatu w piłce ręcznej 
chłopców i dziewcząt.

Po emocjonujących roz-
grywkach wyniki przedstawiły 
się następująco:

Dziewczęta:
ZSP Nowogard : II LO No-

wogard – 21:11
Drużyna z ZSP awansowała 

do finału regionu.
Skład drużyny dziewcząt:
1. Kinga Nowak
2. Monika Nosek
3. Kinga Piwowarczyk
4. Arleta Piwowarczyk
5. Daria Gajewska
6. Anna Nowicka
7. Anna Kaczmarek
8. Monika Jasińska
9. Anna Przybyszewska

Chłopcy:
ZSO nr 1 : II LO – 16:21
ZSP : II LO – 22:17
ZSP :ZSO nr 1 – 27:9

I miejsce zajęła drużyna z 
naszej szkoły, która awansowa-
ła tym samym do finału regio-
nu.

Skład drużyny chłopców:
1. Jacek Kopiecki
2. Patryk Nowicki
3. Tomasz Iwan
4. Bartosz Lorent
5. Paweł Królik
6. Marek Wiatr
7. Karol Razik
8. Błażej Maciejewski
9. Maciej Baranowski
10. Jakub Garbacki
11. Damian Baranowski
12. Mateusz Marszałek

Gratulujemy!!!

Targi Pracy  
i Edukacji  
w Goleniowie

24 stycznia uczniowie ZSP wraz z dyrektorem 
szkoły Panem Stefanem Sitkowskim, wicedy-
rektorem Panem Piotrem Łąpiesiem i opiekun-
ką Samorządu Uczniowskiego Panią Patrycją 
Sierżant wybrali się na Targi Pracy i Edukacji w 

Goleniowie. Celem tragów było umożliwienie 
bezpośredniego kontaktu pracodawców z po-
tencjalnymi pracownikami.

Weronika Daćkowska

Uczennice ZSP reprezentują szkołę

Przedstawiciele ZSP podczas Targów Pracy i Edukacji w Goleniowie

Zawodnicy walczyli o zwycięstwo
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

NIERUCHOMOŚCI

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

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 
887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa bu-
dynki gospodarcze w Wojtaszy-
cach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Wynajmę pod działalność gospo-
darczą sklep 784 960 112

• Do wynajęcia kawalerka w cen-
trum N-du, ul. Warszawska. Po ge-
neralnym remoncie, umeblowa-
na, piwnica. Cena 900 zł + 1000 zł 
kaucji. Tel. 501832458.

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia biurowe 40 m2 w Nowo-
gardzie. 608 451 826

• Do wynajęcia mieszkanie jedno-
pokojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  
Warnkowo. Tel.609245816.

• WYNAJMĘ – Dom   :  4  sypialnie 
, dwie  łazienki  , kuchnia , garaż   
i  ogród. Wszystko  urządzone. 
Tel.602474266.

• DO  wynajęcia  3  pokojowe  miesz-
kanie w  ścisłym  centrum  Nowo-
gardu  w  dobrym  standardzie  . 
Tel.502632628.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam garaż murowany na ul. 
Poniatowskiego. 661 751 286

• Wynajmę mieszkanie lub pokój w 
Wojcieszynie. 726 150 975

• Sprzedam mieszkanie w Mosta-
ch,2-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuch-
nia,łazienka,wc. Cena 138 000tys. 
Tel.508663961

• Sprzedam mieszkanie w Dobro-
polu własnościowe 53 m2, 2 poko-
je z piwnicą, działką i szopą, cena 
90.000 zł tel. 781 341 462

• Sprzedam mieszkanie na parterze 
dwupokojowe z aneksem 42 m2 
(Czereśniowy Sad). Cena 140 tys. 
Zł. 690 072 245

• Sprzedam lub zamienię miesięcz-
nie trzypokojowe na kawalerkę. 
660 987 036

• DZIAŁKI -  3000  m kw. w  Kościusz-
kach. TANIO  SPRZEDAM. Dojazd 
drogą asfaltową, media  w  drodze.
Tel.509878292.

• ŁOSOŚNICA   SPRZEDAM  –  miesz-
kanie  4  pokojowe   bezczynszo-
we. Budynek  gospodarczy , dział-
ka  5 ar., 2 piwnice , parter .Cena  
120  tyś. zł.Tel.600037906.

• Wynajmę mieszkanie 4-pokojowe, 
Plac Wolności, częściowo ume-
blowane 600 zł + czynsz + media. 
785 242 022

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe w 
Centrum Nowogarddu, do 130 tys. 
Oferty osób prywatnych, bez po-
średników. 692 490 220

• Wynajmę w Nowogardzie przy ul. 
Racibora, 2- pokojowe mieszka-
nie o powierzchni 58m2 w nowym 
budownictwie. 530495868

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404

• GARAŻ  -  w bloku  sprzedam  ul; 
Kowalska 1 .Powierzchnia 13,26 
m. kw. szerokość bramy  2 , 2  m   
Tel.784584294.

• DO  WYNAJĘCIA  MIESZKANIE . 
793908098.

• Wynajmę sklep na ulicy Racibo-
ra I 4 w Nowogardzie o pow. 52 
m2. Tel. 091 39 25 552, kom. 695 
264 594.

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Mer-
cedesa Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam tanio Peugeot 405 poj. 
1.6 stan bdb rok prod. 1993 tel. 
782 573 400

• SPRZEDAM  PILNIE   – Opel  Omega  
B  Sedan  1998 rok  prod. czarny,  
poj. 2 ,  „16 „benzyna +gaz  4 elek-
tryczne  szyby, lusterka, poduszki, 
, fotele,  alofelgi. Cena  3500 tyś zł. 
Tel.609940704.

• Sprzedam Renault Scenic 1997, 
cena 2500 zł tel. 504 568 051

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• KREDYT dla rolnika. Tel.601627044, 
697082509.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• SPRZEDAM    -   zboże , pszenżyto   
jare   i   jęczmień.Tel.691140322.

• SPRZEDAM  -  prosięta 
.Tel.913925812,721614530.

• SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH JAJ KU-
RZYCH EKOLOGICZNYCH, ul. 
BOH. WARSZAWY 21 tel. 91 39 
20 307

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-
A4. Tylko u nas największy wybór 
okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, stropodo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą bez 
BIK, wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i fa-
chowo. Wykończenia wnętrz pod 
klucz. 607 647 515

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le, drobne naprawy hydrauliczne, 
elektryczne i inne – dobre ceny. 
666 047 905

• Organizowanie kuligów konnych. 
607 739 866

• Docieplenie, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, 
adaptacja poddaszy, regipsy i 
podłogi. 600 626 268

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zuza – fryzjer obwoźny, dojazd do 
domu klienta. 668 994 825

• REGULACJA  -  NAPRAWA   DRZWI  
I  OKIEN . Tel.695181070.

• REMONTY, MONTAŻE, SZEROKI 
ZAKRES tel. 504 568 051

• Kierownik budowy, inwentary-
zacje, oceny techniczne, koszto-
rysowanie. Dzwoń 604 269 301

• USŁUGI  ELEKTRYCZNE  I  PO-
MIARY.Tel.660171386.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798  843  457 
lub eproxy-el@wp.pl

• ZAOPIEKUJĘ - się dzieckiem , duże 
doświadczenie , dyspozycyjność  
czasowa.Tel.602690897.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
518 946 302

• Zatrudnię emeryta/rencistę do 
prac porządkowo - ogrodni-
czych, koszenie trawy itp.  dwa razy 
w tygodniu tel.  607 585 561. 

• Zatrudnimy kierowcę pracującego 
na busa. Las. 91 39 23 898

• Praca w lesie 697 993 898

• Zatrudnię dyspozytora (spedyto-
ra) w ruchu międzynarodowym 
samochodowym, znajomość języ-
ka angielskiego lub niemieckiego, 
tel. 607 585 561

• Firma zatrudni osobę z aktual-
nym orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności tel. 91 39 25 
275. 

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z Niemiec 
firmy Vaillant wysoka jakość do miesz-
kania, domu, sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne powierzch-
nie cena od 800zł montaż 300zł piece 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł mon-
taż 400 zł gwarancja serwisowa + rocz-
ne przeglądy kontrolne, naprawy oraz 
elektryczne przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na prąd 380V 
cena od 200zł Tel. 691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki drewnia-
nej. TANIO. Tel. 726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• SKUP  PIŁ  -   niesprawnych , zatar-
tych   STIHL  , HUSGUARNA .Cena 
100 zł. Tel.721668245.  Dojazd  do  
Klienta.

• PŁYTA    OSB  3    18  mm,  cena  69,60  
BRUTTO  za  1  szt.Tel.660657461 , 
602131760.

• SPRZEDAM -  drewno  kominkowe  
i  opałowe  , brzoza , olcha. Niskie  
ceny.Tel.661630386.

• OWCZARKI – niemieckie  dzie-
sięciotygodniowe ,pieski, ład-
ne, duże, rodzice z rodowodem. 
Tel.913921828.

• Sprzedam drewno suche pocięte 
w klocki 100 zł za przyczepkę sa-
mochodową. 880 690 659

• Sprzedam komodę, witrynę, stolik 
RTV i stolik. 669 417 370

• PRANIE -  MAGIEL, PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI  MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ  MA-
TERIAŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ /
LANOLINĄ/. SPRZĄTANIE:  CZYSZCZE-
NIE FUG. Tel: 604 373 143, 794 229 083
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabie-
gi kosmetyczne, henna, depilacje, makija-
że, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe,  
własnościowe, 

 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie  
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:   
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard,  

ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552;  

783 570 056  
www: probud-nowogard.pl

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A • tel. 91 392 21 65

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego 
drewna. Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników na wydziale lakierni:

POMOCNIK STOLARZA / SZLIFIERZ – nr ref. PS/SZ
Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe, 
• Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
• Dyspozycyjność,
• Zaangażowanie i chęć do pracy.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę,
• Możliwość rozwoju zawodowego, 
• Niezbędne narzędzia do pracy.
Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres:

rekrutacja@drewpol.pl
lub

Drewpol Sp. z o.o. Osina 27a, 72-221
Tel. 91 57 90 111 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 15 lutego 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 

Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Przekaż 1% podatku dla Wiktora 
Machockiego z Nowogardu

...mały procent....wielka po-
moc :

Wiktor urodził się 7.04.2011r. zdro-
wy (10p w skali Apgar). Wszystko 
było dobrze do około 1,5 roku życia. 
Wówczas dziecko osłabło i przesta-
ło raczkować. Gdy skończył dwa lata 
okazało się, że choruje na „Rdzenio-
wy Zanik Mięśni (SMA)”, potwierdzo-
ną badaniem genetycznym DNA. Jest 
to choroba uwarunkowana genetycz-
nie i niestety nieuleczalna, powoduje 
postępujący zanik wszystkich mięśni, 
również tych związanych z układem oddechowym, tak bardzo ważnych, po-
nieważ przy osłabnięciu tych mięśni dochodzi do niewydolności oddecho-
wej i do zaburzeń w oddychaniu. Choroba, która z dnia na dzień odbiera 
dziecku siły i na którą nie ma jak dotąd lekarstwa. Tylko odpowiednia re-
habilitacja i korzystanie z profesjonalnego sprzętu specjalistycznego, który 
niebawem może być niezbędny, może spowolnić chorobę i doprowadzić do 
wzmocnienia mięśni, abym chłopiec mógł być jak najdłużej sprawny. Dla-
tego wszystkich ludzi dobrej woli i szczerego serca, którym  los Wiktora nie 
jest obojętny, rodzice proszą  o wsparcie finansowo w walce z chorobą odpi-
sując 1% podatku. 

Aby przekazać Wiktorkowi 1% podatku należy wpisać w formularzu 
PIT następujące informacje: w poz. nr KRS 0000020975 w poz. „Cel szcze-
gółowy 1%” – należy wpisać: Wiktor Machocki. 

* Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pole „Wyrażam zgodę”,  
Aby podarować kwotę pieniężną w postaci darowizny na rehabilitację i sprzęt 
specjalistyczny dla Wiktorka, poniżej podajemy numer konta Fundacji.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie  
Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin PEKAO SA I O/Szczecin nr kon-
ta: 26 1240 3813 1111 0000 4395 6119 w treści wpisując Darowizna na rzecz 
Wiktora Machockiego. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszego synka Wiktora i  
tym samym spowolnić skutki choroby, dając szansę na dłuższe życie. 

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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 7

Marek 
Kazana 

nagrywał 
w Strzelewie

s. 10,11

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

80 zł

NABÓR 2014

NABÓR 2014

s. 3

Deportacje na Syberię. 
Historia 

Walerii 
Madej

PGP teraz 
straszy 
sądem

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Nowa Księgarnia
Nowa 

Księgarnia

ul. 700-lecia 27A •  NOWOGARD
 (między Asprodem a Sezamem)

Wyprzedaż 30%
porcelany, szkła ozdobnego, 

świec zapachowych i innych art. pamiątkowych
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m
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Ratusz

• Podręczniki
• Literatura 
  piękna, dziecięca, 
  młodzieżowa
• Nowości literackie
• Kolorowanki
• Albumy, atlasty
• Artykuły szlokne

ul
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00
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Nietypowa inwestycja Spółdzielni „Cisy” 

Budują garaże na skarpie
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel.  513 088 309,  e-mail: poligraf@post.pl

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

 Jeden z dyrektorów polskich zakładów optycznych produkujących 
szkła zgłosił się do placówki SZOZ Praxis z prośbą, aby bezpłatnie 
przebadać dzieci ze szkoły w Płotach. Placówka wytypowana do badań 
w pierwszej kolejności, w ramach organizowanego programu „Ratuj-
my wzrok dzieciom”. Badania odbyły się w minioną środę  (5 Lutego) 
w przychodni przy ul. 5 Marca. Przebadano łącznie 50 osób w dwóch 
turach. - W pierwszej grupie uczniów ze szkoły w Płotach, aż 15 miało 
wady wzroku! Tylu z nich powinno nosić okulary, a żadne dziecko ich nie 
miało.  Akcja organizowana przez Zieloną Górę jest super pomysłem – 
komentował tuż po wykonanych badaniach lekarz okulista i właściciel 
Przychodni Praxis, Krzysztof Kosiński.  

Spostrzegawczością wykazali się więźniowie, którzy w czasie odku-
wania z lodu chodnika przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu 
ulic: Boh. Warszawy i Poniatowskiego, zauważyli niewielki wyciek gazu 
na pobliskim trawniku. Na miejsce wezwano policję. Ta zawiadomiła 
pogotowie gazowe. Przybyła na miejsce ekipa z pogotowia stwierdziła, 
że w znajdującym się w tym miejscu przyłączu puścił korek wydmu-
chowy. Drobną i niegroźną dla ludzi awarię usunięto w kilkanaście mi-
nut. Na zdjęciu pracownicy Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej usu-
wają usterkę. Przygląda im się grupa skazanych wraz ze swoim opie-
kunem. 

Kto za to płaci?
Tak podnieconym głosem do telefonu mówił jeden z naszych  Czytelników, któ-
rego zbulwersowały włączone w ciągu dnia lampy oświetleniowe na naszej no-
wogardzkiej obwodnicy. 

Czytelnik poruszał się ob-
wodnicą w środę około go-
dziny 15:30. My zaś zdjęcie 
ilustrujące ten fakt wykona-
liśmy o godzinie 16:20. Słoń-
ce, jak widać, było jeszcze wte-
dy wyraźnie ponad horyzon-
tem, a zmrok zapadł dopiero 
po godz.17. Przypomnijmy, 
że za oświetlenie obwodnicy  
nowogardzkiej koszty  zgod-
nie z obowiązującym pra-
wem obciążają naszą  gminę. 
Aczkolwiek jak wiadomo gmi-
ny w kraju, również nasza, bro-
nią się przed ponoszeniem tych 
kosztów i w praktyce na  dzisiaj 
nic nie płacą (nawet często nie 
przejęły umową oświetlenia), 
to jednak wiele wskazuje na to, 
że rachunki  i to od początku, i 
tak  zapłacą  nawet jeśli do tej 
pory tego nie czyniły.

Obawy gmin, że w końcu 
będą musiały zapłacić, nie  są  
bezpodstawne. 

Precedens już jest.  W 
miniony piątek Sąd Najwyższy 
zdecydował, że oświetlenie 
drogi krajowej to zadanie 
własne i obowiązkowe gmi-
ny. Dlatego to ona ma pono-
sić jego koszty. Sprawa doty-
czyła gminy Kobylanka w woj. 
zachodniopomorskim. Gmi-
na będzie musiała zapłacić 279 
tys. złotych zaległych opłat za 
oświetlenie przebiegającej tam 
drogi krajowej nr 10.  Nieza-

leżnie jednak, z której kasy za-
wierającej publiczne pieniądze 
uiszczona będzie należność za 
energię elektryczną oświetle-
nia obwodnicy, odpowiedź na 
pytanie naszego Czytelnika 
z tego tytułu jest jedna – po-
datnik zapłaci,  a za  absurdal-
ne świecenie za dnia zapłaci 
podwójnie i swoim groszem i 
swoimi nerwami.

redakcja

Sześciolatki w pierwszych klasach

Kto ma obowiązek, a kto go nie ma?
W związku z trwającymi zapisami dzieci do grup przedszkolnych oraz pierwszych 
klas, wokół obowiązku szkolnego sześciolatków rozgorzały dyskusje, których głównym 
przedmiotem jest odwieczny dylemat: zerówka czy pierwsza klasa? 

Jak co roku, zbliża się termin 
końca zapisów dzieci do I  kla-
sy szkoły podstawowej.  Rodzi-
ce siedmiolatków muszą zdecy-
dować o wyborze szkoły (rejo-
nizacja nie jest obowiązkowa), 
gdzie ich dziecko rozpocznie re-
alizację obowiązku szkolnego. 
Również rodzice  sześciolatków 
mogą posłać dziecko wcześniej  
do szkoły, ale – przypomnijmy 
– nie jest to jeszcze w tym roku 
w pełni obowiązkowe. Już nie-
bawem w nowogardzkich przed-
szkolach odbędą się zebrania ro-
dziców i opiekunów z dyrekto-
rami przedszkoli. W związku z 

powyższym, przypominamy, że 
zgodnie z nowelizacją ustawy o 
systemie oświaty z 2013 r., obo-
wiązek szkolny obejmuje dzie-
ci w wieku sześciu lat urodzo-
ne w pierwszej połowie 2008 r., 
tj. od 1 stycznia do 30 czerwca. 
Rodzice sześciolatków z drugiej 
połowy 2008 r. (od 1 lipca do 31 
grudnia) wciąż mają wybór, czy 
zapisać swoją pociechę do szko-
ły czy pozostawić ją w oddziale 
zerowym. 

Od samego początku wprowa-
dzeniu obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków towarzyszą prote-
sty rodziców, dlatego ustawa o 

systemie oświaty wciąż ulegała 
zmianom, w tym terminy i spo-
sób rozpoczęcia realizacji no-
wych zasad. Jedno jest natomiast 
pewne – od momentu podpisa-
nia przez Prezydenta RP ostat-
niej nowelizacji wspomnianej 
ustawy, obowiązkiem szkolnym 
w tym roku objęte są wyłącznie 
(!) sześciolatki z pierwszej po-
łowy 2008 r. Na razie nic się w 
tej kwestii nie zmieniło i rodzi-
ce dzieci z drugiej połowy 2008 
r. mogą swobodnie zdecydować, 
czy posyłają swoje pociechy do 
szkoły w roku 2014/2015.

Karolina Klonowska  
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTEr 
LAPTOP

 SErWIS - KOmIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Nietypowa inwestycja Spółdzielni „Cisy” 

Budują garaże na skarpie
Tuż obok osiedla „Czereśniowy Sad” powstają dwupoziomowe garaże samocho-
dowe. Inwestycję realizuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy”. Pierwszy etap bu-
dowy ma być gotowy z końcem maja. Są jeszcze wolne garaże do nabycia. Z ofer-
ty kupna mogą skorzystać nie tylko członkowie Spółdzielni. 

Cena jednego garażu wnosi 
26 tys. zł brutto. Jak informu-
je Zarząd SM „Cisy” wybudo-
wanych zostanie 128 boksów. 
Ze względu na charakterysty-
kę terenu, na którym powstaje 
inwestycja, garaże będą usytu-
owane na dwóch poziomach, 
górnym i dolnym. A poziomy 
te, będzie łączył kolejny, dwu-
poziomowy  pas boksów na sa-
mochody. 

Wszystkie garaże wyposażona 
są w bramy uchylne oraz insta-
lację elektryczną i wentylacyjną. 
Droga dojazdowa i place przy-
ległe do boksów zostaną utwar-
dzone kostką polbrukową. 

Górny pas garaży ma być go-
towy 31 maja tego roku. Kolej-
ne będą wykańczane zgodnie 
z zapotrzebowaniem. Jeszcze 
są wolne boksy. Z oferty spół-
dzielni mogą skorzystać nie 
tylko jej członkowie. Garaże 
będą sprzedawane na wolnym 
rynku. 

Cały kompleks garaży za-
projektowała firma Struktura 
ze Szczecina. Natomiast robo-
ty budowlane wykonuje nowo-
gardzka firma Walbud. 

To co należy podkreślić to 
fakt, że obiekt łączy się w spo-
sób funkcjonalny z osiedlem 
„Czereśniowy Sad”, nie zakłó-

cając ładu przestrzennego tej 
okolicy. 

Warto dodać, że budowa ga-
raży to kolejna inwestycja w 
obszarze infrastruktury osie-
dlowej w naszym mieście. W 
przeciągu ostatnich kilku lat 
spółdzielnia oddała do użytku 
kilkadziesiąt mieszkań budu-
jąc m.in. nowe osiedla przy ul. 
Racibora oraz Bohaterów War-
szawy. 

W planach są już kolejne in-
westycje. O tym jednak napi-
szemy, gdy projekty wejdą w 
fazę realizacji. 

MS
Wizualizacja realizowanej inwestycji

Kto zajmuje się łabędziami?

Martwy problem...
Kilkunasto stopniowe mrozy na razie odpuściły, ale 
pozostawiły po sobie trwały ślad.  W zeszłym tygo-
dniu dotarły do nas sygnały Czytelników o dwóch 
martwych łabędziach, przymarzniętych do tafli lodu 
na Jeziorze Nowogardzkim. 

W piątek, 31 stycznia, tele-
fon alarmowy Dziennika No-
wogardzkiego nie przestawał 
dzwonić.  – Wczoraj był jeden 
martwy łabędź, a dziś są już 
dwa! – mówił pan Dariusz, je-
den z mieszkańców Nowogar-
du – Dlaczego nikt nie reaguje? 
Nie dość, że szkoda tych bied-
nych ptaków, to jeszcze leżą na 
tym lodzie i nikt nie raczy ich 
sprzątnąć! Widok zamarznię-
tych, młodych łabędzi, leżą-
cych bez ruchu na zlodowacia-
łej powierzchni jeziora, jest nie 
przykry. - Przechodzący tam-
tędy ludzie z odrazą i niekła-
manym żalem odwracają gło-
wy – mówi inny rozmówca, 

pragnący zachować anonimo-
wość – Przecież tak nie może 
być! Jeden łabędź – rozumiem, 
mogło się zdarzyć. Ale dziś leżą 
już dwa! Coś tu jest nie tak. Co 
było przyczyną tego, że ptaki 
padły – nie wiadomo. Mogło 
nią być zamarznięcie, choroba 
lub atak psów.  

Postanowiliśmy wykonać 
kilka telefonów, by dowiedzieć 
się, która z instytucji publicz-
nych ma pod swoim „nadzo-
rem” dzikie ptactwo, żyjące 
na jeziorze. Na pierwszy ogień 
poszedł Powiatowy Inspekto-
rat Weterynarii.  – Interweniu-
jemy wówczas, gdy dotrą do nas 
zgłoszenia o podobnej sytuacji 

mrozów, na początku tego ty-
godnia zwróciliśmy się do UM, 
do Wydziału GKMiOŚ z zapy-
taniem, kto jest odpowiedzial-
ny za zapewnienie ptactwu go-
dziwych warunków w czasie 
zimy (rozkucie lodu, w celu za-
gwarantowania odpowiednio 
dużego „oczka”). Poinformo-
wano nas, że wszelkie pytania 
należy wysłać na adres mailo-

wy sekretariatu Urzędu, skąd 
zostaną one przekazane da-
lej. To był poniedziałek, 3 lu-
tego. Do wczoraj odpowiedzi 
nie uzyskaliśmy. Nie wiemy też 
na dobrą sprawę, co stało się z 
martwymi łabędziami. 

Do sprawy wrócimy, gdy 
tylko uzyskamy informację z 
UM. 

Karolina Klonowska

– poinformował w rozmowie 
z DN Powiatowy Lekarz We-
terynarii, Zdzisław Czerwiń-
ski – Żadnego sygnału o mar-
twych łabędziach w Nowogar-
dzie nie otrzymaliśmy (infor-
macja z dn. 03.02.2014 r., dop. 
red.). Proponuję skontaktować 
się z Wydziałem GKMiOŚ UM 
albo strażą pożarną – może oni 
wiedzą coś na ten temat. 

Zgodnie ze wskazówką, 
dzwonimy zatem dalej. – Nie 
dostaliśmy żadnego zgłoszenia 
o martwych łabędziach, nikt 
nie zasygnalizował nam po-
dobnego zdarzenia – powiado-
mił z-ca Komendanta Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, Arkadiusz 
Skrzypczak. 

Snując przypuszczenia, że 
ptaki padły wskutek silnych 
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Pierwsze „ofiary”nowego systemu 

Teraz straszą sądem...
W tym tygodniu otrzymaliśmy kolejne dwa sygnały od naszych czytelników, związane z 
funkcjonowaniem nowego systemu dostarczania korespondencji z sądów i prokuratur. W 
jednym z przypadków punkt awizo wskazany na zawiadomieniu jest źle sprecyzowany, w 
drugim natomiast, przesyłka od 6 tygodni jeszcze nie została dostarczona. W związku z 
tym,  a także wcześniejszymi doniesieniami o bałaganie  panującym w tym zakresie od 1 
stycznia, skierowaliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do rzecznika medialnego PGP- grupy, 
która wygrała przetarg i przejęła od Poczty Polskiej tę usługę. Pan rzecznik poczuł się tak  
ważny i władny, że w stylu  Pani ze sklepu mięsnego u Barei, naszych Czytelników odsyła 
do elektronicznego formularza(!), a nas straszy sądem. Ale po kolei…

We wtorek, jedna z mieszka-
nek Nowogardu, opowiedziała 
nam o swoim problemie z od-
biorem korespondencji. Otrzy-
małam przesyłkę, którą mia-
łam odebrać w kiosku Ruch 
przy ul. Stolarskiej 2. Pomijam 
fakt, że zawiadomienie było 
niezrozumiałe, jeśli chodzi o 
termin odbioru przesyłki. Cho-
dzi o to, że pod wskazanym ad-
resem nie istnieje żaden kiosk! 
Na własną rękę musiałam usta-
lić, w którym punkcie mogę 
odebrać korespondencje. Oka-
zało się, że list czeka na mnie 
w pasmanterii przy ulicy Sto-
larskiej - mówi zaniepokojo-
na czytelniczka DN. Na nasze 
pytanie skierowane do rzecz-
nika medialnego PGP: „Proszę 
dokładnie podać, gdzie znaj-
dują się punkty PGP w których 
mieszkańcy gminy Nowogard 
72-200, mogą odbierać przesył-
ki?” Otrzymujemy odpowiedź: 
„W interaktywnej wyszukiwar-
ce na stronie: http://www.pgp-
sa.pl/zasieg-dzialania/http://
www.pgpsa.pl/zasieg-dzia-
lania/   można w bardzo ła-
twy sposób sprawdzić w jakich 
punktach jest realizowana ob-
sługa korespondencji pocztowej 
na rzecz sądów powszechnych i 
prokuratur na terenie całej Pol-
ski. W miejscowości Nowogard 
znajduje się 5 Punktów Obsługi 
Klienta, w których mieszkańcy 
mogą odebrać awizowaną prze-
syłkę.” Według strony interne-
towej PGP na którą rzecznik 
prasowy nas odsyła, po tym 
jak przedstawiliśmy problem 
naszej czytelniczki, na Stolar-
skiej 2  nie ma Ruchu, ale jest 
kiosk obsługujący punkt awi-
zo. Sprawdziliśmy, żadnego 
kiosku tam nie ma... Jest na-
tomiast sklepik z Pasmanterią, 
na którym została wywieszo-
na kartka „Punkt awizo Sto-
larska 2”. Przy artykule, pre-
zentujemy tabelkę przepisa-
ną (bez godzin otwarcia da-
nych punktów) ze wskazanej 
strony PGP. Jest wymieniony 
punkt awizo, który opisaliśmy 
na ul. Stolarskiej 2, jest rów-

nież Ruch S.A. przy ul. 5 Lute-
go, która  nie istnieje. Chodzi 
o kiosk Ruch naprzeciwko Li-
dla, czyli ul. 15 lutego. Dobrze 
opisane są tylko dwa punkty, 
ten przy ul. Armii Krajowej 51 
oraz na ul. Boh. Warszawy 98. 
Jest jeszcze jeden punkt na ul. 
Wojska Polskiego. Niestety nie 
wiadomo pod jakim adresem, 
a mieszkańcy doskonale wie-
dzą, że ul. Wojska Polskiego 
jest długa, ułatwiając wszyst-
kim podpowiadamy, że chodzi 
o Kiosk Ruch przy Rejonowym 
Centrum Przedsiębiorczości. 
Zatem, mamy do czynienia 
z dwoma rejonami miasta, w 
których punkty awizo istnieją. 
Nie trzeba dodawać, że zmia-
ny nie ułatwią życia miesz-
kańcom np. ul. 3 Maja lub ul. 
Bema. W kolejnym przypad-
ku, który w środę przedsta-
wił nam pan Marcin z Nowo-
gardu, chodzi o zwrot kosztów 
dojazdu na rozprawę. 20 grud-
nia 2013 roku, przesłuchiwano 
mnie w charakterze świadka w 
Sądzie Okręgowym w Szczeci-
nie. Była to sprawa z powódz-
twa cywilnego. Po wyjściu z sali 
rozpraw, złożyłem wniosek o 
zwrot kosztów dojazdu na prze-
słuchanie. Do dnia dzisiejszego 
nie otrzymałem ani orzeczenie 
sądu o otrzymaniu „delegacji”, 
ani też należnych mi pieniędzy. 
Zaniepokojony brakiem kore-
spondencji zadzwoniłem do se-
kretariatu Sądu Okręgowego w 
Szczecinie. Tam, ku mojemu 
zdziwieniu, usłyszałem, że Sąd 
wysłał już orzeczenie w sprawie 
przyznania kosztów dojazdu 
na rozprawę w dniu 16 stycz-
nia - opowiada pan Marcin z 
Nowogardu. Pracownik sekre-
tariatu poinformował nasze-
go czytelnika, że teraz trzeba 
czekać aż wróci do sądu awi-
zo z informacją, że przesył-
ki nie dostarczono, wówczas 
dopiero orzeczenie się upra-
womocni i w ciągu 7 dni, pan 
Marcin otrzyma należne pie-
niądze. Świadkom należy się 
koszt zwrotu dojazdu na roz-
prawę w określonych przepisa-

mi sytuacjach nawet, kiedy roz-
prawa się nie odbędzie – mówi 
rzecznik medialny Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie, Michał 
Tomala. Jak dowiedzieliśmy 
się w Sądzie Okręgowym, we-
dług stanu na dzień 29.01.2014 
r., przed Sądem Rejonowym w 
Goleniowie nie odbyło się aż 
7 rozpraw, wszystko za spra-
wą nie dostarczenia pism są-
dowych przez obecnego ope-
ratora. Co na ten temat ma do 
powiedzenia rzecznik prasowy 
PGP? Od 1 do 17 stycznia 2014 
roku w powiecie goleniowskim 
nadano łącznie 4575 przesy-
łek. Stan doręczenia od 1 do 17 
stycznia 2014 roku wynosi 72% 
- informuje Wojciech Kądzioł-
ka, rzecznik prasowy Polskiej 
Grupy Pocztowej S.A. 

Z tych danych wynika, że 
1281 przesyłek (28%) nie zo-
stało odebranych przez adresa-
ta, nie podano jednak do wia-
domości, czy wynika to z winy 
odbiorcy przesyłki, czy też ze 
źle wykonanego zadania. Przy-
pomnijmy, że dwuletni kon-
trakt na obsługę koresponden-
cji sądów powszechnych oraz 
prokurator, wszedł w życie z 
dniem 1 stycznia 2014 r., za-
tem w samej skali powiatu go-
leniowskiego, możemy mówić 
o sporym zamieszaniu związa-
nym z niedostarczaniem prze-
syłek. Umowę na obsługę tych 
korespondencji z Polską Gru-
pą Pocztową w dniu 18 grud-
nia 2013 r., podpisał Skarb 
Państwa, Sąd Apelacyjny w 
Krakowie oraz Prokurator Ge-
neralny. W związku z tym, 
rzecznik medialny Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie, nie mógł  
odpowiedzieć na pytanie, czy 
umowa z PGP może zostać ze-
rwana. Nie jest możliwe udzie-
lenie odpowiedzi na wszystkie 
Pana pytania. Sąd Okręgowy w 
Szczecinie nie zawierał umowy 
z PGP, a zatem nie mogę powie-
dzieć, czy i z jakich powodów 
może być ona zerwana – ko-
mentuje Michał Tomala. Wie-
my natomiast, jak sąd ocenia 
współpracę z nowym opera-

torem. Współpraca trwa do-
piero nieco ponad miesiąc i jest 
ona przedmiotem naszej anali-
zy w związku ze stwierdzonymi 
licznymi nieprawidłowościami. 
Operatorowi zostały one prze-
kazane, obiecał on poprawę i 
my jej oczekujemy. Co tydzień 
Prezesi Sądów oraz Przewodni-
czący poszczególnych Wydzia-
łów przekazują stosowne in-
formacje Prezesowi Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie, a ten na-
stępnie Prezesowi Sądu Apela-
cyjnego w Szczecinie o stwier-
dzonych nieprawidłowościach 
- kończy rzecznik medialny 
Sądu Okręgowego w Szczeci-
nie, Michał Tomala. Wygląda 
na to, że po raz kolejny spo-
tykamy się z sytuacją, w któ-
rej niższa kwota przedstawio-
na w przetargu nie musi wca-
le iść w parze z jakością danej 
usługi. Najwięcej na tym tracą 
zwykli ludzie, oraz ci, których 

sprawy przytoczyliśmy w tym 
artykule. PGP „uprzejmie” 
prosi o zgłaszanie wszelkich 
przypadków lub pytań bezpo-
średnio za pośrednictwem ich 
infolinii lub elektronicznego 
formularza, który znajduje się 
na oficjalnej stronie interneto-
wej tej spółki. Jakby mało miał 
problemów konsument, który 
nie może zlokalizować swojej 
przesyłki... Dziennikarzy na-
tomiast „uprzejmie” informu-
je się, że: w przypadku publi-
kowania nieprawdziwych, nie-
sprawdzonych informacji naru-
szających dobra osobiste firm: 
PGP S.A., InPost Sp. z o.o. lub 
RUCH S.A. będziemy docho-
dzić odszkodowania za wyrzą-
dzone szkody. Pytanie tylko, 
czy wobec tak wykonywanej 
usługi, wezwanie do sądu w 
ogóle do nas dotrze...

KR

Nasz komentarz: 
Wydaje się,  że przytoczone w tekście przykłady ilustrujące  

sytuację w zakresie dostarczania przesyłek sądowych i proku-
ratorskich po 1 stycznia, pozwalają bez przesady stwierdzić, że 
mamy niezły bałagan. Nas jednak oprócz bałaganu organiza-
cyjnego interesuje szczególnie jeszcze inny aspekt sprawy, cho-
dzi  o przestrzeganie konstytucyjnego prawa do zachowania ta-
jemnicy korespondencji. Jak usługę tę wykonywała Poczta Pol-
ska – wszak instytucja zaufania publicznego- to wszystko było 
jasne, pracownicy poczty są szkoleni i zobowiązani do zacho-
wania tajemnicy,  jest to podstawowy element ich profesjona-
lizmu i służbowych obowiązków. I mimo, że zdarzały się po-
jedyncze przykłady rozgłaszania kogo np. nękają  komornicy  
bądź prokurator itp. to generalnie trudno było do Poczty w tym 
zakresie się przyczepiać. Co będzie teraz, gdy wiele przesyłek 
będzie przechodzić przez ręce osób przypadkowych, to chyba 
nietrudno sobie wyobrazić. Szczególnie osoby publiczne znane 
niech drżą – wszyscy się dowiemy, że oto pan X dostał wezwa-
nie do prokuratora, a do pana Y stale pisze komornik nie mó-
wiąc o pani Z, która z sądu „nie wychodzi”.  Gratulujemy pro-
fesjonalizmu naszej kochanej władzy, która organizując nowy 
system tak o kasę zadbała, że o bożym świecie zapomniała i o 
tym komu i jak ma to wszystko służyć.

redakcja

Kod PNA Miasto Ulica Nazwa
72 - 200 Nowogard 5 Lutego Ruch S.A. Punkt Awizo
72 - 200 Nowogard Bohaterów Warszawy 98 KIOSK – Punkt Awizo
72 - 200 Nowogard Armii Krajowej 51 Sklep Wielobranżowy
72 - 200 Nowogard Wojska Polskiego Ruch S.A. Punkt Awizo
72 - 200 Nowogard Stolarska 2 KIOSK – Punkt Awizo

Na zdjęciu kiosk - punkt awizo, znajdujący się na ul. Stolarskiej 2
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Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych

Wszystkim, który uczestniczyli
w ostatniej drodze

śp. Wacława Jurczyka
oraz za złożone wiązanki i wieńce

serdeczne podziękowania  
i wyrazy wdzięczności 

składa żona wraz z rodziną

Wspólny sukces mieszkańców i radnego 

Remont Warszawskiej w budżecie
Jedną z kolejnych, po planowanej budowie mieszkań socjalnych inwestycji, któ-
ra zostanie zrealizowana, po tym jak opozycja zmusiła burmistrza do wycofania 
się z pierwotnego projektu budżetu, jest przebudowa ul. Warszawskiej. Teraz 
pozostaje tylko śledzić, by zapis stał się rzeczywistością. 

Chodzi o remont będącej w 
bardzo złym stanie drogi osie-
dlowej przebiegającej w pobli-
żu bloków przy ul. Warszaw-
skiej i Armii Krajowej, oraz 
przylegających do niej parkin-
gów. Na co dzień z ulicy ko-
rzysta kilkuset mieszkańców 
pobliskiego osiedla. Droga w 
1998 r. została przejęta przez 
gminę od Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Gardno” i to na wła-
dzach miasta spoczywał obo-
wiązek jej utrzymania.

- Droga zbudowana jest z be-
tonowych płyt, naszpikowana 
dziurami i wystającymi pręta-
mi, które zagrażają samocho-
dom. Na pobliskim parkingu, 
który też jest w opłakanym sta-
nie brakuje miejsc, więc każ-
dy zostawia gdzie popadnie - 
mówi pan Jan, jeden z miesz-
kańców ul. Warszawskiej. 

Od ponad dwóch lat o re-
mont ulicy wnioskował radny 

Marcin Nieradka, ale apele po-
zostały bez reakcji burmistrza 
Roberta Czapli. Pod koniec li-
stopada radny przeprowadził 
zbiórkę podpisów. Na petycji 
pod modernizacją drogi swo-
je poparcie wyraziło 70 osób z 
samego bloku nr 14. 

- Walka o tą ulicę to była jed-
na z moich wyborczych obiet-
nic. Tutaj się przecież wycho-

wywałem, mieszkam w pobli-
żu, więc nie wypadało zawieść 
mieszkańców – twierdzi radny, 
który petycję na ręce burmi-
strza złożył pod koniec listo-
pada. 

Odpowiedź burmistrza Ro-
berta Czapli na petycję była 
jednak mało konkretna. - W 
grudniu spotkałem się w tej 
sprawie z prezesem SM „Gard-

no”, panem Janem Smolirą. 
Prezes zadeklarował udział 
spółdzielni w choćby częścio-
wej realizacji zadania. Prze-
budowa tej drogi jest jednym 
z ważniejszych przedsięwzięć, 
które będę starał się zrealizo-
wać w możliwie szybkim cza-
sie – napisał burmistrz w od-
powiedzi radnemu, ale w pro-
jekcie tegorocznego budżetu 
pieniędzy już nie przygotował.  

Sytuacja zmieniła się na sesji 
28 stycznia, kiedy władze gmi-
ny zmieniły zapis w projek-
cie budżetu i zdjęły 2 mln zł. 
z projektu modernizacji Placu 
Wolności, z czego 150 tys. zł 
przeznaczono na przygotowa-
nie dokumentacji technicznej 
ul. Warszawskiej. 

- Ten zapis w budżecie to 
potwierdzenie, że władza li-
czy się za zdaniem ludzi i tyl-
ko pod ich presją jest w stanie 
przyznać się do błędu i zmie-
nić zdanie. W dodatku, wcale 
nie trzeba być radnym koalicji 
rządzącej, by wywierać presję 
i zmuszać władzę do realizacji 
ważnych inwestycji. Teraz po-
zostaje tylko pilnować sprawy, 
by zapisane pieniądze zostały 
odpowiednio wykorzystane, 
a remont dojdzie do skutku– 
mówi radny M. Nieradka. 

W tym roku gmina najpraw-
dopodobniej zleci wykonanie 
projektu przebudowy ulicy i 
parkingów. Remontu należy 
spodziewać się za rok. 

Jarosław Bzowy 

Zamiast się przyglądać, zareagowali 
28 stycznia około godz. 11:00 na przejściu dla pieszych przy ulicy Warszawskiej  w Nowogardzie, została potrącona starsza kobieta po-
ruszająca się o kuli. Kierujący samochodem odjechał z miejsca zdarzenia. Kobiecie na miejscu pomocy udzielili skazani z nowogardz-
kiego Zakładu Karnego, którzy akurat w tym miejscu wykonywali prace porządkowe. 

Artur, Krzysztof, Adam i Ta-
deusz- to czterej więźniowie, 
którzy byli świadkami zda-
rzenia przy ul. Warszawskiej. 
Mężczyźni bez  zastanowienia 
i z pełnym zaangażowaniem 
pospieszyli z pomocą poszko-
dowanej starszej kobiecie.

- To była chwila. Sprzątali-
śmy jak zwykle w mieście. W 
tym dniu było to akurat przej-
ście dla pieszych, gdzie kaza-
no nam posprzątać zalegają-
cy śnieg i lód. Wszyscy byli-
śmy odwróceni tyłem do ulicy, 
gdy to się wydarzyło. W pewnej 
chwili usłyszeliśmy jeden, moż-
na powiedzieć, wielki huk. Od-
wróciliśmy się i zobaczyliśmy, 
że wzdłuż ulicy na pasach leży 
starsza kobieta. Natychmiast do 
niej podbiegliśmy- opowiadają 
w rozmowie z DN więźniowie.

Okazało się, że przechodzącą 
na pasach kobietę „zahaczył” 
lusterkiem przejeżdżający sa-
mochód. Kierujący nie zatrzy-
mał się jednak i oddalił się w 
kierunku Placu Wolności. 

Mężczyźni zachowali trzeź-

wość i opanowanie. Otoczyli 
kobietę należną opieką i zabez-
pieczyli miejsce zdarzenia do 
czasu przyjazdu służb porząd-
kowych. - Ruch kołowy na ulicy 
był dość duży, więc jeden z ko-
legów starał się pokierować ru-
chem do czasu przyjazdu pogo-
towia i policji. Nasze czynności 
były dość ostrożne i ogranicza-
ły się do zabezpieczenia miej-
sca zdarzenia i poszkodowanej, 
która była przytomna. Wiedzie-
liśmy, że może mieć wewnętrz-
ne obrażenia i nie można jej 
gwałtownie przemieszczać – re-
lacjonują przebieg sytuacji. 

Piękne jest to, że w swoim 
zachowaniu nie widzą nic nad-
zwyczajnego. Jak sami mówią, 
każdy na ich miejscu postąpił-
by tak samo. - Jesteśmy w pew-
nym sensie odizolowani od nor-
malnego świata, ale nie pozba-
wieni ludzkich odruchów. My-
ślę, że to normalne, że reaguj-
my, a nie gapimy się gdy jest 
wypadek drogowy, każdy by tak 
zrobił- podsumowuje rozmo-
wę pan Artur. 

Mimo skromności naszych 
rozmówców, ich reakcja w cza-
sie wypadku przy ul. Warszaw-
skiej, zasługuje na słowa po-
chwały. Tym bardziej, że wy-
padkowi przyglądało się kil-
ku gapiów, nie kwapiących się 
do udzielenie pomocy poszko-
dowanej.  - Cieszę się, że nasi 
„podopieczni” zachowali się 
właśnie w taki sposób. Ich reak-
cja wskazuje na celowość podej-

mowania codziennego wysiłku 
w pracy tak trudnej jak nasza 
– skomentował, dumny ze swo-
ich „podopiecznych”  płk. Jerzy 
Dudzik, dyrektor ZK w Nowo-
gardzie. 

Jarek Bzowy 

PS. Kobieta potrącana nie 
doznała poważniejszych ob-
rażeń. Nie wniosła też na po-
licję zawiadomienia o prze-

stępstwie. Danych kierowcy, 
który ją potrącił nie udało się 
ustalić. Ze względu na nie-
wielkie obrażenia poszkodo-
wanej w zdarzeniu i fakt, że 
żaden ze świadków kolizji nie 
umiał scharakteryzować auta 
biorącego w nim udział, poli-
cja odstąpiła od prowadzenia 
postępowania.  

Grupa, która pomogła potrąconej kobiecie razem z A.Bojanowiczem (drugi od lewej - rzecznikiem prasowym ZK)
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza  (Mt 5,13-
16) Zadanie uczniów

   Wy jesteście solą dla ziemi. 
Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić? Na nic się już 
nie przyda, chyba na wyrzuce-
nie i podeptanie przez ludzi. Wy 
jesteście światłem świata. Nie 
może się ukryć miasto położo-
ne na górze. Nie zapala się też 
światła i nie stawia pod korcem, 
ale na świeczniku, aby świeciło 
wszystkim, którzy są w domu. 
Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli wa-
sze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie.

Aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca wasze-
go

Wcześniej przeczytamy sło-
wa, którymi Jezus zaczął swoje 
nauczanie. Błogosławieństwa. U 
Mateusza jest ich osiem. Piękne 
słowa. Niektórzy uważają je za 
najważniejsze w całej Ewange-
lii. Po błogosławieństwach przy-
chodzi czas na komentarz. To 
już nie jest takie nauczanie, ja-
kie można usłyszeć z ust uczo-
nych w Piśmie. Teraz czas na 
coś więcej, dużo  więcej. Teraz 
czas na naukę z mocą, jak ją lu-
dzie jeszcze nie raz będą okre-
ślali. Teraz czas na wypełnienie 
Prawa, czyli na większą sprawie-
dliwość, na bardziej kochającą 
miłość, na pokorniejszą modli-
twę. Bo bliskie jest Królestwo 
Boże. Bo ludziom trzeba poka-
zać Ojca. I najlepiej zrobi to ten, 
który będzie żył według usłysza-
nych słów.

Przykład pociąga, mobilizu-
je, sprawia, że człowiek znaj-
duje w sobie motywację do na-
śladowania. A im bardziej jest 
czytelny, tym większy wywiera 
wpływ. Staje się tym, co nada-
je życiu smak, co powoduje, że 
człowiek odkrywa prawdziwy 
sens swojego istnienia. Dopro-
wadza w konsekwencji do spo-

tkania z Bogiem. Nie może być 
inaczej, bo On właśnie jest sen-
sem wszystkiego, bo to wszystko 
stworzył. 

   Jak być takim przykładem 
dla innych, jak być solą dla świa-
ta? Jak być światłem, które świe-
ci dla wszystkich wokoło? No 
właśnie dokładnie tak: trzeba 
być dla. I tu zaczyna się problem 
pod tytułem: „Dla kogo?” Moż-
liwości jest bardzo wiele. Bo tym 
kimś mogę być albo ja sam, albo 
to może być bliska mi osoba. 
Często zdarza się, że nie chodzi 
tu o kogoś, tylko o coś i okazuje 
się, że człowiek swoje życie pod-
porządkowuje jakiejś swojej na-
miętności, jakiemuś hobby, któ-
re wydaje się być tym, co nada-
je sens życiu. Bardzo dobrze jest 
mieć jakąś godziwą pasję, bo 
może nam pomóc poczuć smak 
własnej egzystencji. I tylko tyle. 
Nie może stać się wyznaczni-
kiem naszego życia. Ważniejsze 
jest coś innego.

   Sama sobie sól nie jest po-
trzebna. Potrzebują jej wszyscy. 
Ale jeśli straci swoje właściwo-
ści, to nikt z niej nie skorzysta. 
Dlatego potrzebna jest człowie-
kowi praca nad sobą, doskona-
lenie siebie samego, rozwój tego, 
co w nas dobre, co dostaliśmy od 
Boga, przede wszystkim talenty. 
Umieścił to wszystko w każdym, 
tylko w różnorodny sposób. 
Każdy ma jakieś swoje możli-
wości, które często porównuje-
my z możliwościami innych. A 
to może być dla nas  albo przy-
czyną radości i dumy, albo po-
wodem zazdrości i smutku.

A przecież nie to jest najważ-
niejsze kto ile może. Najważniej-
sze jest to, kto ile zrobi. A wię-
cej zrobi ten, kto zda sobie spra-
wę z tego, od Kogo otrzymał to 
wszystko. Ale zanim to dostrze-
że i wykorzysta szansę aby za 
to podziękować, najpierw musi 
dostrzec to, czym został obda-
rowany. Musi skupić się na so-
bie. A jak zrobi to właściwie, to 
o egoizmie nie może być mowy. 

Bóg dał nam odpowiednie na-
rzędzia. Tak jak w innych spra-
wach związanych z człowie-
kiem, tak i w przypadku ob-
darowania nie ma przypadku. 

Wszystko jest właściwe. Talenty 
i ich wielkość, cechy charakteru, 
temperament, oczywiście czas i 
miejsce, a także ludzie nam to-
warzyszący. Dlatego to wszyst-
ko, co mamy, to kim jesteśmy, 
powinno w pewien sposób pod-
powiadać nam, co możemy albo 
co powinniśmy w życiu robić, 
czym się zająć, jaką drogę obrać. 
I choć każdy będzie wybierał w 
inny, sobie właściwy sposób, to 
jedno dla wszystkich jest takie 
samo: każdy musi osobiście do-
konać takiego wyboru.

Rodzi się obawa, czy ten wybór 
będzie właściwy. Nie wiem, to za-
leży od każdego z osobna. Wiele 
czynników trzeba uwzględnić, 
niektóre wręcz będzie trzeba od-
rzucić. Ale na pewno w dokona-
niu właściwego wyboru pomoże 
praca nad sobą, by poznać sie-
bie i swoje możliwości, by nie 
minąć się z powołaniem, by być 
na swoim miejscu. Wtedy czło-
wiek będzie jak sól, jak światło, 
będzie dla innych. Będzie przede 
wszystkim potrzebny. 

   W przypadku młodego czło-
wieka sprawa jest oczywista, 
bo momenty wyborów dopiero 
przed nim. Jedyne co trzeba zro-
bić, to odpowiednio przygoto-
wać się do nich, nie tracąc czasu 
na to, co spowalnia osobisty roz-
wój. Oczywiście na ile to możli-
we, bo spowalnianie tak i tak na-
stąpi. Jak nie ze strony samego 
zainteresowanego, to na pewno 
ze strony innych. 

A co ma powiedzieć ten, kto 
już dokonał pewnych wyborów 
i nie jest przekonany, że zrobił 
to, co powinien. Taki dylemat 
zawsze będzie obecny, w mniej-
szym, czy w większym stopniu, 
u każdego. Nikt nie będzie cał-
kowicie pewny tego, że wybór 
był optymalny. Ale możliwe bę-
dzie, że nasze życie dostarczy 
nam wiele momentów, w któ-
rych będziemy mogli otrzymać 
małą podpowiedzieć, czy przy-
padkiem za bardzo się nie po-
myliliśmy. Trzeba tylko ciągle 
pracować nad sobą. 

   Zerknijcie do drugiego listu 
św. Piotra (2P 1, 5-11). Tam jest 
niezła zachęta.

Ks. Grzegorz Podlaski

W styczniu Magazyn Lite-
racki Książki, opublikował li-
stę najlepszych Książek Roku 
2013, pierwsze miejsce zdo-
była „WIELKA KSIĘGA PA-
TRIOTÓW POLSKICH” pod 
redakcją ANDRZEJA NO-
WAKA, KRZYSZTOFA OŻO-
GA, LESZKA SOSNOWSKIE-
GO wydana w Wydawnictwie 
BIAŁY KRUK. Rzeczywiście 
nie ma przesady w stwierdze-
niu, że takiego dzieła w histo-
rii polskiej książki jeszcze nie 
było. W jednej publikacji zgro-
madzono sylwetki najwybit-
niejszych polskich patriotów, 
którzy szczególnie zasłuży-
li się w dziejach naszego kra-
ju i narodu, zarówno w wal-
ce o jego wolność i niepodle-
głość – przelaniem krwi i mę-
czeństwem, jak i rozsławieniu 
naszej Ojczyzny i jej dobrego 
imienia swą pracą, postawą i 
zaangażowaniem w różnych 
dziedzinach ludzkiej działal-
ności.

Zebrano i opisano blisko 500 
postaci w ramach trzech epok: 
średniowiecza, wiek XVI-XIX, 
oraz wiek XX i współczesność. 
W każdej części zastosowa-
no porządek alfabetyczny, na 
końcu książki znajduje się in-
deks co bardzo ułatwia korzy-
stanie i umożliwia szybkie od-
szukanie każdej postaci nieza-
leżnie od rozdziału. W jednej 
z recenzji czytamy: „Zachwy-
ca w niej dosłownie wszystko 
– od dobrze dobranego kroju 
pisma, poprzez inicjały i inne 
elementy zdobnicze, które 
jednocześnie ułatwiają poru-

szanie się po monumentalnej 
księdze (552 strony), aż po ilu-
stracje, których jest 350. Gdy 
weźmie się ją do ręki, trudno 
od niej oderwać wzrok, a lek-
tura życiorysów wybitnych 
Polaków niezauważenie zaczy-
na nas wciągać i pochłaniać”.

Tak, to książka mądra, pięk-
nie wydana, poruszająca pro-
blem patriotyzmu w każdej 
dziedzinie i każdym działaniu. 
Biogramy patriotów nie są su-
chymi notami encyklopedycz-
nymi, ale opartymi na faktach 
opowieściami o fascynujących, 
niepowtarzalnych ludzkich lo-
sach i postawach. Zapraszam 
do naszej Biblioteki, by w spo-
koju i w ciszy poczytać o boha-
terach z minionych lat, m.in. 
św. Janie z Dukli, św. Adamie 
Chmielowskim, Augustynie 
Kordeckim, Krystynie Kra-
helskiej, Karolinie Lanckoroń-
skiej, Eugeniuszu Lokajskim, 
Stanisławie Maczku, Leopol-
dzie Okulickim, Witoldzie Pi-
leckim i wielu, wielu innych.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

„Ziemio, na której rosnę.
Ojczyzno, kocham cię całą:
każdą jodłę i sosnę,
zielony dąb, brzozę białą 

…”
W. Szymborska

Danuta Reczuch, lat 80, zmarła 04.02.2014 r., pogrzeb odbył 
się 06.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.  

Maria Chmielewska, lat 81, zmarła 05.02.2014 r., pogrzeb od-
będzie się 08.02.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.  

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie z a p r a s z a 

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu
„Spotkajmy się w Bibliotece”

11 lutego br. /wtorek/ godz. 17.00
w programie:

pokaz multimedialny Pana Franciszka Karolewskiego 
„Dawnych wspomnień czar …”



7-10.02.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Renacie Langer
wyrazy współczucia

z powodu

śmierci 
Ojca

składa Sołtys i Rada Sołecka 
ze Strzelewa

Wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny z powodu śmierci

śp. Izabeli Warnke
składa 

Wioletta Fiał 
z rodziną

Na to warto się wybrać 

Kameralny koncert 
w Piwnicy 

„...Dobry gita-
rzysta akustycz-
ny, ale przede 
wszystkim zna-
komity wokali-
sta! Dawno nikt 
z Polski nie zro-
bił na mnie ta-
kiego wrażenia. 
Jestem wbity w 
ziemię! Prze-
piękna barwa głosu, artykula-
cja, przekaz...” – tak o nich wy-
powiedział się czołowy polski 
producent – Wojtek Olszak. 
Laureaci „Zrób Głośniej” - im-
prezy organizowanej przez T- 
Mobile oraz I miejsca Między-
narodowego Festiwalu „Rze-
szów Carpathia 2012”. W mar-
cu wystąpili jako support Mic-
k’a Hucknall’a, lidera i wokali-
sty Simply Red. O kim mowa? 
O formacji Riffertone, Aku-
styczny duet czarujący pu-
bliczność i kojący w brzmie-
niu. Jarek i Albert, głos i gitara, 
słowa i muzyka, w której skład 
wchodzą Jarek Krużołek oraz 
Albert Kokoszewski. Pasja, 

emocje, intymność w jazzowo 
soulowym brzmieniu.

Zagrają  już 15.02 w Caffe 
Piwnica z okazji dnia zako-
chanych. 

 Więcej informacji o koncer-
cie można uzyskać w lokalu. 
Cena biletów 20 zł od osoby. 

Dla naszych czytelników 
przygotowaliśmy dwa podwój-
ne zaproszenia na ten koncert. 
Wystarczy w dniu piątkowe-
go wydania DN (7 lutego), za-
dzwonić pod nr 513088309, w 
godz. od 9:00 – 12:00 i zgłosić 
się po wejściówki. Dwie naj-
szybsze osoby, otrzymają po-
dwójne zaproszenia. 

redakcja

Wydarzenie artystyczne 

Marek Kazana nagrywał w Strzelewie
Na początku lutego, Dom Twórczy w Strzelewie zamienił się w studio nagraniowe z prawdziwego zdarzenia. W kilkudniowej sesji wzię-
ło udział trzech artystów, pochodzących z biegunowo różnych światów muzycznych. Wśród nich m.in. Marek Kazana -  jeden z najwy-
bitniejszych muzyków jazzowych mieszkający w Szczecinie.

Oprócz Kazany w nagra-
niach brali udział  José Manu-
el Albán Juárez – utalentowany 
perkusista, który występował i 
nagrywał z wieloma zespołami 
i artystami, jak np. Łona i Web-
ber, Maanam, Tomasz Stań-
ko, Zbigniew Namysłowski czy 
Paulina Przybysz (Pinnawela) 
oraz Dj Twister – doskonały Dj 
i producent muzyczny, który 
na koncie ma współpracę m.in.  
z Łoną i Webberem, O.S.T.R., 
P.M.M.,Eldo, Natalią Kukulską. 

Muzycy do współpracy za-
prosili Łonę – szczecińskiego 
rapera, który pojawi się na pły-
cie w charakterze gościa. Reje-
strację dźwięku powierzyli zaś 
Andrzejowi Mikoszowi. Pro-
ducentem wykonawczym pro-
jektu jest Beata Zuzanna Bo-
rawska.

Jak muzycy trafili do Strzele-
wa i dlaczego akurat wybrali to 
miejsce? 

- Zadziałała agencja „ucho” 
- śmieje się Marek Kazana, z 
którym wczoraj udało się nam 
porozmawiać. - Szukaliśmy 

miejsca, gdzie będziemy mogli 
wyłącznie skupić się na muzy-
ce. Miejsca, w którym osiągnie-
my pełną koncentrację. Ktoś 
nam podpowiedział, że właśnie 
w Strzelewie jest niespotykany 
klimat, niespotykany nigdzie 
indziej.

W jakim klimacie bę-
dzie utrzymany album, któ-
ry powstanie po nagraniach w 
Strzelewie. 

- Zapewniam, że materiał bę-
dzie zakręcony. Manuel, choć 
urodzony w Szczecinie, ale z 
pochodzenia Latynos nadał 
wszystkiemu odpowiedni rytm. 
DJ Twister dorzucił swoje sam-
ple. Do tego moja nieskrom-
na osoba grająca jazz, która 
jak mówią: wykańcza ludzi – 
mówi Kazana i dodaje: nie je-
stem jednak muzykologiem, 
tylko muzykiem, więc zawsze 
mówię: sam posłuchaj. 

W krótkiej rozmowie z DN, 
muzyk uchylił też rąbka tajem-
nicy z przebiegu nagrania. 

- W dwóch utworach gościn-
nie rapował Łona. Sam napisał 

teksty, tu na miejscu, w Strzele-
wie – mówi Jazzman.

Jak podkreślają muzycy, do 
wydarzenia pewnie by nie do-
szło, gdyby nie niezwykła go-
ścinność gospodarzy Domu 
Twórczego - Katarzyny Kurło-
wicz i Zygmunta Helanda, któ-
rych pomoc i zaangażowanie 
w powodzenie przedsięwzięcia 
są trudne do przecenienia. 

- Nie miałem pojęcia, że Zyga 
z Kasią robią tak nieprawdopo-
dobne rzeczy w Strzelewie. Je-
stem przekonany, że jeszcze nie 
raz się spotkamy w tym wspa-
niałym miejscu – zakończył 
rozmowę z DN Marek Kazana.

Sam Zygmunt Heland w roz-
mowie z DN, mówi, że po raz 
pierwszy mógł przyglądać się 
procesowi nagrywania mate-
riału na płytę. 

- To niebywałe ile pracy trze-
ba włożyć, by zgrać poszcze-
gólne partie wygrywane przez 
muzyków – mówi Z. Heland. 
- Przekonałem się także jak 
ogromną rolę w tym procesie 
odgrywa realizator dźwięku. 
Miałem ogromne szczęście, że 
mogłem być świadkiem tego jak 
powstaje ten oryginalny projekt 
muzyczny. 

Samo miejsce nagrań rów-
nież wymagało nie lada przy-
gotowań. W Domu Twórczym 
w Strzelewie trzeba było wy-
dzielić dwa pomieszczenia tak, 
by stworzyć zalążek profesjo-
nalnego studia.   Ciekawostką 
jest fakt, że muzycy do Strze-
lewa przywieźli cztery busy 
sprzętu, za pomocą którego 
możliwe było zrealizowanie 
nagrań. Wypożyczyli go z ra-
dia. 

Warto dodać, że to nieco-
dzienne trio zadebiutowało już 

wiele lat temu na spontanicz-
nym koncercie w Teatrze Kana.  
Teraz postanowili nagrać płytę 
właśnie w takim gronie. Kiedy 
album ukaże się na rynku? Jak 
mówi Kazana, materiał musi 
jeszcze „dojrzeć”. 

Warto poczekać. Już po sa-
mym składzie osobowym mu-
zyków można być pewnym, że 

płyta stanie się wydarzeniem 
muzycznym i gratką nie tyl-
ko dla wielbicieli jazzowego 
brzmienia. Dodatkową zachę-
tą będzie z pewnością materiał 
filmowy, jaki został nakręco-
ny w czasie pobytu muzyków 
w Strzelewie. Ma on być dołą-
czony do albumu. 

Red. 

Marek Kazana

DJ Twister
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promocją nie łączy się z innymi promocjami

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników:
                                                                                                            

BRYGADZISTA WARSZTATU  - nr ref. BR/W
Opis stanowiska: 

•	 Obsługa i utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego maszyn,
•	 Zarządzanie i kierowanie podległymi pracownikami,
•	 Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn,
•	 Sprawne usuwania awarii,
•	 Nadzór  nad przeglądami, konserwacjami, remontami maszyn i urządzeń,
•	 Planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu Utrzymania Ruchu,
•	 Naprawy i modernizacja parku maszynowego.

Wymagania: 
•	 Wykształcenie minimum średniego technicznego o profilu mechanicznym, elektromechanicznym, itp.
•	 Doświadczenie na podobnym stanowisku,
•	 Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, rysunków technicznych oraz instrukcji,
•	 Umiejętność  pracy w zespole,
•	 Doświadczenie w zarządzaniu grupą podległych pracowników,
•	 Komunikatywność,
•	 Umiejętność pracy pod presja czasu,
•	 Znajomość podstawowych zasad Lean Manufacturing,
•	 Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, 
•	 Mile widziana znajomość obsługi Auto – Cad,
•	 Mile widziana znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym,

TECHNOLOG – nr ref. T
Wymagania :  

•	 Wykształcenie średnie techniczne , mile widziane wyższe,
•	 Doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku w firmie produkcyjnej, mile widziane w przemy-

śle drzewnym lub chemicznym, 
•	 Doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania dokumentacji technologicznych,
•	 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
•	 Mile widziana znajomość Auto – Cad,
•	 Umiejętność pracy w zespole,
•	 Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, 
•	 Otwartość na nowe rozwiązania, 

                                               

BRYGADZISTA – nr ref. BP
Wymagania:

•	 Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziany kierunek technologia drewna, specjalność 
meblarstwo,

•	 Doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu produkcją i zespołem ludzi, 
•	 Mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu wykończenia powierzchni lakierowanych, 
•	 Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników, 
•	 Otwartość na nowe rozwiązania, 
•	 Dobra organizacja pracy, operatywność, odpowiedzialność i dynamizm w działaniu, 
•	 Umiejętność podejmowania decyzji,

LAKIERNIK – nr ref. L/L
Wymagania:

•	 Wykształcenie minimum zawodowe, 
•	 Wiedza i doświadczenie z zakresu wykończania powierzchni lakierowanych, 
•	 Samodzielność i dobra organizacja prac, 
•	 Odpowiedzialność za efekty swojej pracy,

 

STOLARZ/POMOCNIK STOLARZA  – nr ref. PL-S/PS
Wymagania:

•	 Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe, 
•	 Doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej, 
•	 Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
•	 Dyspozycyjność,
•	 Zaangażowanie i chęć do pracy.

Oferujemy:
•	 Interesujące wyzwania przy realizacji zadań,
•	 Możliwość rozwoju zawodowego, 
•	 Udział w szkoleniach, 
•	 Zatrudnienie na umowę o pracę,
•	 Narzędzia potrzebne do pracy na wykonywanym stanowisku,

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl lub

Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72-221, Tel. 91 57 90 111 
Oferty prosimy przesyłać do dnia 22  lutego 2014r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mo-
jej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 
Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07
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Nasi Przedsiębiorcy - Biuro Nieruchomość EXTRA DOM 

Mieszkanie lepiej kupić z agentem 
Wiele osób chcących sprzedać, zamienić lub kupić mieszkanie, ma dylemat- czy zrobić to 
na własną rękę, czy też skorzystać z pomocy i oferty biura nieruchomości? Tą, ale i wiele 
innych wątpliwości, postanowiliśmy rozwiać przy okazji wywiadu z właścicielami Biura 
Nieruchomości EXTRA DOM. Biuro to  świadczy kompleksowe usługi w zakresie pośred-
nictwa, jak również  sprzedaży różnego typu nieruchomości. Nowogard to jedno z kilku-
nastu miast, w których zlokalizowane są i  rekomendowane nieruchomości przez biuro. 
Jego właściciele, Państwo Żaneta i Marcin Rojszczakowie  opowiedzieli nam o kulisach 
obrotem nieruchomościami. Tym samym stali się bohaterami kolejnej rozmowy w ra-
mach stałego cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: W dzi-
siejszych dość trudnych ekono-
micznie czasach jest bezpieczniej 
kupić dom, mieszkanie czy może 
jednak wynająć?   

Żaneta, Marcin Rojszczak : Na-
sza  odpowiedź na to pytanie nie 
jest jednoznaczna, ponieważ zależy 
to od kilku czynników m.in. od lo-
kalizacji, stanu technicznego i  ceny 
danego lokalu. Jeśli są one korzyst-
ne, to każdy z tych wariantów jest 
dobry. Wybór jest zawsze trudny, bo 
przeważnie jest tak, że nie wszyst-
kie czynniki są pozytywne i trzeba 
podjąć decyzję. Sądzę, że łatwiej 
jest podjąć taką decyzję z kimś, kto 
ma dobrą orientację w rynku nieru-
chomości. 

Czyli warto kupować mieszka-
nie z pośrednikiem? 

Bez wątpienia tak. I nie tylko, dla-
tego, że jesteśmy bezpośrednio zain-
teresowani tym, aby pozyskać jak 
najwięcej. Zakup wielu nierucho-
mości jest obciążony dużym ryzy-
kiem kupna czegoś, czego będzie-
my żałować nie raz do końca życia z 
uwagi na ukryte wady samej nieru-
chomości, jak i dokumentacji. A za-
daniem pośrednika jest to, aby wy-
prostować wszystkie wątpliwe kwe-
stie formalne. Wbrew temu co wie-
lu sądzi, kupno mieszkania to nie 
jest tzw. „bułka z masłem”. W zde-
cydowanej większości kupujący ko-
rzystają z kredytów. Powiemy ogól-
nie, że są to rzeczy kluczowe, ponie-
waż bez wiedzy, gdzie łatwo i tanio 
załatwić kredyt pozwoli nam unik-
nąć dodatkowych wysokich kosz-
tów. To po pierwsze, po drugie, jak 
już wspomniałam, mieszkanie może 
być obciążone wieloma roszczenia-
mi, z którymi ktoś, kto nie ma odpo-
wiedniej wiedzy sobie nie poradzi. 

 Sprzedaż czy kupno domu to 
poważana decyzja, mająca nieraz 
wpływ na całe życie.  Z pewno-
ścią,  ważne jest zlokalizowanie 

potrzeb klienta i oczekiwań. Cze-
go najczęściej oczekują od Was 
klienci?

Klienci często zwracają się do nas 
z prośbą o pośrednictwo w przypad-
ku, gdy hipoteka nieruchomości jest 
obciążona wieloma roszczeniami. 
Kupujemy np. dom, na którym są 
obciążenia kredytowe, czy też inne 
wynikające ze zobowiązań właści-
ciela np. wobec urzędu skarbowe-
go, ZUS, czy osób fizycznych. To 
są bardzo trudne sprawy. Sądzę, że 
bez odpowiednich doradców, może 
się okazać, że kupiliśmy daną nie-
ruchomość, ale tak naprawdę nie je-
steśmy jej właścicielami, bo i takie 
przypadki się zdarzają. Zatem na 
pewno warto skorzystać z dobrej, 
fachowej porady i pośrednictwa. W 
końcu nieruchomości nie kupujemy 
raz w miesiącu, przeważnie jest to 
jeden zakup na całe życie. I są to też 
dla wielu olbrzymie pieniądze, któ-
re warto wydać rozsądnie i racjo-
nalnie. 

Jakbyście państwo scharakte-
ryzowali nowogardzki rynek nie-
ruchomości? 

To pytanie jest dość trudne do 
sprecyzowania. Gdyż rynek nowo-
gardzki, jak również klienci są bar-
dzo różnorodni pod względem wy-
boru domu czy mieszkania. Ale za-
uważyliśmy, że w tego typu transak-
cjach mają przewagę klienci, którzy 
nabywają nieruchomości w oparciu 
o kredyt bankowy. Rzadko się zda-
rza, by któryś z klientów kupował 
nieruchomości za gotówkę. Może-
my jeszcze dodać, że w 90% naby-
wane są mieszkania, następnie 5% 
to domy i ostatnie 5% to działki jak 
również tańsze mieszkania takie do 
150.000 tyś zł. 

Poważną konkurencją dla „sta-
cjonarnych agencji nieruchomo-
ści” jest chyba   internet? Klienci 
wystawiają na specjalnych por-
tach swoje nieruchomości, a tym 

samym omijają wizyty w biurach. 
Czy działalność internetowych 
agencji, wpłynęła na kondycję 
Państwa firmy? 

Naszym zdaniem kupno nieru-
chomości w internecie jest słabym 
pomysłem, jak już mówiliśmy, są to 
dla wielu olbrzymie pieniądze, nie 
jest to kupno pralki, czy butów. W 
sytuacji kupna domu, czy mieszka-
nia i wzięcia na siebie olbrzymiej 
odpowiedzialności w postaci kre-
dytu na lat 30, wydaje nam  się, 
że zwyczajnie nie stać nas na błąd 
dokonania złego wyboru i przepro-
wadzenia złej transakcji. O konse-
kwencjach takiego błędu nie trze-
ba nikomu nawet mówić. Zatem 
na pewno odradzamy kupno nieru-
chomości poprzez internet. A jeżeli 
już ktoś znajdzie ciekawą, jego zda-
niem ofertę, to i tak warto ją skon-
sultować z fachowcem z branży. 

Biuro nieruchomości  świadczy 
kompleksowe usługi w zakresie 
pośrednictwa w sprzedaży róż-
nego typu nieruchomości. Co to 
oznacza dla klienta w praktyce? 

  Nasze biuro nie tylko pośredni-
czy, ale również doradza. W ramach 
naszej działalności: - promujemy 
oferty sprzedaży, kupna, zamiany, 
wynajmu nieruchomości m.in. w 
prasie, internecie; - kojarzymy kon-
trahentów transakcji; - pomagamy 
w gromadzeniu dokumentacji, w 
weryfikacji stanu prawnego nieru-
chomości; - jesteśmy pomocni w spi-
sywaniu umów; - przygotowujemy i 
nadzorujemy transakcje (notariusz, 
protokoły zdawczo-odbiorcze itp.) 
- pomagamy w uzyskaniu kredy-
tów bankowych - współpracujemy z 
kancelariami prawnymi i notarial-
nymi oraz biurami nieruchomości. 
Kończąc odpowiadać na to pytanie  
chcemy powiedzieć, że naszym ce-
lem jest budowanie firmy w opar-
ciu o wysoką jakość usług, a co za 

tym idzie zadowolenie klienta. Bez-
pieczeństwo oraz wygoda dla klien-
ta podczas sprzedaży, czy zakupu 
nieruchomości jest  dla nas bardzo 
odpowiedzialnym i ważnym zada-
niem. Dlatego  jako pośrednik w ob-
rocie nieruchomościami posiadamy  
Obowiązkowe Ubezpieczenie - Od-
powiedzialności Cywilnej  Pośred-
nika w Obrocie nieruchomościami 
z sumą gwarantowaną 20 000 o tys. 
EURO, co jest pewnym  gwarantem 
bezpieczeństwa transakcji dokony-
wanych za pośrednictwem naszej 
firmy.

Zbierając materiały na temat 
działalności firmy znalazłem in-
formację, że oferujecie komplek-
sową obsługę klienta   począwszy 
od zidentyfikowania potrzeb, po-
przez doradztwo, wybór oferty, 
wycenę nieruchomości i uzyskanie 
kredytu?  Czy to oznacza, że rów-
nież współpracujecie z bankami? 

Oczywiście współpracujemy z 
wieloma bankami i dla naszych 
klientów zawsze wybieramy te, któ-
re oferują najlepsze warunki. Więk-
szość osób jest zapewne nieświado-
ma tego, że np. kredyt na mieszka-
nie najlepiej załatwiać w banku X, 
ponieważ jest w tej dziedzinie wy-
specjalizowany i ma najlepszą ofer-
tę. A kupno np. gruntów w banku 
Y, bo jest najtańszy. Jeśli klient nie 
wie, gdzie szukać tanich kredytów 
może zapłacić za to np. wysoką pro-
wizją, trudnymi warunkami umo-
wy, czy wysokim oprocentowaniem. 

Pomijamy już kwestie czasu, który 
w przypadku złego wyboru może 
się wydłużyć z jednego miesiąca do 
roku. 

Transakcje zawierane z klien-
tem przez państwa biuro muszą 
mieć również określone warun-
ki.  Proszę wymienić te najważ-
niejsze, które muszą być zacho-
wane z obydwu stron? 

Podstawą pracy biura jest umo-
wa pośrednictwa. Zgodnie ze stan-
dardami zawodowymi „biuro wy-
konuje czynności pośrednictwa 
na podstawie pisemnej umowy 
pośrednictwa zawartej z zama-
wiającym”, Dlatego tak ważne dla 
biura jest podpisanie umowy pod-
czas przyjęcia nieruchomości. Do-
kument ten mówi nie tylko o obo-
wiązkach biura wobec sprzedają-
cego, sposobie promocji oferty oraz 
o wysokość wynagrodzenia, jakie 
biuro otrzyma za wykonaną pracę. 
W razie nienależytego wykonania 
czynności pośrednictwa jest to pod-

stawa do roszczeń ze strony klienta. 
Klient powinien pamiętać, że umo-
wa pośrednictwa zawarta z uczci-
wym biurem nieruchomości do ni-
czego nie zobowiązuje. Wynagro-
dzenie pobierane jest za wykonaną 
pracę. W profesjonalnych biurach 
do podpisania umowy zobligowani 
są zarówno klienci sprzedający jak 
i kupujący. Biuro ma umowę z każ-
dym oglądającym nieruchomość. 
Spisuje jego dane z dowodu osobi-
stego. Dzięki temu unika tych, któ-
rzy wcale nie chcą kupić tylko mają 
nieuczciwe zamiary.

Ile osób zatrudniacie i jakie 
kwalifikacje należy posiadać, aby 
móc zajmować się obrotem nie-
ruchomości?

Mamy czterech agentów, dwóch 
wykonujących pracę w biurze i do-
jeżdżających do klienta i dwóch 
pracujących wyłącznie w terenie. 
Osoba, która chce wykonywać ten 
zawód powinna posiadać prawo 
jazdy kategorii B. Mile widziane 
jest doświadczenie z branży nieru-
chomości lub w pracy w charakte-
rze sprzedawcy/handlowca. Oso-
ba na tym stanowisku musi, m.in.: 
znać obsługę komputera, znać ry-
nek nieruchomości oraz umieć pro-
wadzić rozmowy i negocjacje i two-
rzyć bazy danych. Agent powinien 
cechować się: wysoką dyspozycyj-
nością, komunikatywnością, a tak-
że umieć pracować w zespole i być 
odpornym na stres.

Zdaje się, że to dość odpowie-
dzialne zajęcie? 

Osobiście pracuję na lokalnym 
rynku nieruchomości od 2002  
(mówi pani Żaneta). Jest to za-
wód, w którym człowiek przez cały 
czas musi się dokształcać, ponie-
waż rynek nieruchomości to olbrzy-
mi temat przede wszystkim natury 
prawnej. A prawo zmienia się per-
manentnie, coś, co obowiązywa-
ło wczoraj nie musi obowiązywać 
dziś. Zatem ktoś nie śledzący na 
bieżąco tych zmian może się nara-
zić na poważne konsekwencje fi-
nansowe np. w postaci zapłacenia 
wysokiego podatku od transakcji.

Na zakończenie zapytam, czy 
jest wizja rozwoju firmy na dal-
sze lata państwa działalności na 
lokalnym rynku, który co tu mó-
wić, chyba nie jest wymarzonym 
do tego rodzaju działalności, 
gdzie jest duże bezrobocie a lud-
ność wyjeżdża za pracą do innych 
miast lub za granicę?   

Oczywiście wizja rozwoju fir-
my to zawsze program poszerza-
nia swojej profesjonalnej oferty 
usług wobec klienta, a to oznacza 
dobre doradztwo prawno-bizneso-
we. Projekt rozwoju firmy zakłada 
także poszerzanie swojego obsza-
ru działania, a to oznacza otwie-
ranie kolejnych biur pośrednictwa, 
co w konsekwencji oznacza konku-
rowanie na bardzo trudnym lokal-
nym rynku obrotu nieruchomościa-
mi. Choć i w dużych miastach ła-
two nie jest, ponieważ konkurencja 
jest jeszcze większa niż na rynku lo-
kalnym. 

 Rozmawiał: Jarek Bzowy  

Zespół  jest do dyspozycji klientów, by służyć swoją wiedzą i pomocą w pośrednictwie nieruchomości

Biuro Nieruchomości EXTRA DOM mieści się w Nowogardzie przy ulicy Boh. Warszawy 1.

Właściciele EXTRA DOM 
Żaneta i i Marcin  Rojszczak
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Cykl: Świadkowie historii – Deportacje na Syberię. Historia pani Walerii Madej

Pośród bezlitosnej omskiej tajgi…
W związku z przypadająca w najbliższy poniedziałek 74 rocznicą I wywózki na Syberię w czasie II wojny światowej, publikujemy wspo-
mnienia pani Walerii Madej zamieszkałej w Kulicach. W momencie wywózki miała 8 lat.

Pani Waleria pochodzi z ro-
dziny wileńskich osadników 
wojskowych. Przyszła na świat 
w roku 1932. - Mój ojciec, Al-
bin Traczewski, w młodości 
wyemigrował na kilka lat do 
USA. Z tego co wiem, mieli-
śmy w Ameryce jakąś rodzi-
nę. Tam pracował najpierw w 
kopalni a następnie w fabry-
ce czekolady. Po powrocie ze 
Stanów, już jako żołnierz wal-
czył o odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości w czasie I 
wojny światowej. Po zakończe-
niu wojny, tata otrzymał po-
siadłość od marszałka Piłsud-
skiego w miejscowości Kality 
w gminie Duniłowicze na te-
renie powiatu Postawy na wi-
leńszczyźnie wraz z dwoma in-
nymi osadnikami, którzy sta-
li się naszymi sąsiadami. W 
Kalitach tata ożenił się z moją 
mamą Zofią, z domu Kuryło-
wicz. Urodziło im się czworo 
dzieci: najstarsza była Alfreda 
(1928 r.), ja byłam druga, po 
mnie przyszła na świat Alberta 
(1935 r.) a najmłodszy był Bo-
gusław (1937 r.). 

Pani Waleria doskonale pa-
mięta swoje rodzinne stro-
ny, mimo faktu, że kiedy mu-
siała je opuścić była jeszcze 
małą dziewczynką. - Ach, mój 
dom. Trafiłabym do niego po 
wszystkich ścieżkach, które 
były przetarte w okolicy. Zna-
łam każdy lasek, miedzę. W 
pamięci pozostaje mi również 
niewielka, płynąca tam rzecz-
ka i jezioro. Pamiętam też do-
brze twarze sąsiadów – dzieli 
się swymi wspomnieniami na-
sza bohaterka. 

I klasa - od września do lu-
tego

Rok szkolny 1939 roku nie 
potrwał długo. Wojna rozpo-

częła się pierwszego dnia szko-
ły. Kontynuuje swą opowieść 
pani Waleria - 1 września po-
szłam do pierwszej klasy szko-
ły podstawowej. Przez tych kil-
ka miesięcy podwoził mnie do 
niej tata. Uczęszczały tam też 
dzieci naszych sąsiadów. Mie-
liśmy wychowawcę. Niestety 
cały czas docierały do nas in-
formacje o rozwoju sytuacji 
na frontach. Pewnego dnia do 
naszej osady przybyli Sowieci. 
Pamiętam duże szare czołgi i 
ryk ich silników oraz mundury 
czerwonoarmistów – relacjo-
nuje pani Waleria.

Kwadrat w podłodze
10 lutego nadszedł czas I wy-

wózki. – Nagle w środku nocy 
rozległo się głośne pukanie do 
drzwi. Do domu wpadli enka-
wudziści i kazali nam się po-
spiesznie ubrać oraz zabrać tyl-
ko najpotrzebniejsze rzeczy. Na-
stępnie długa kolumna koni i 
wozów przetransportowała nas 
i innych mieszkańców naszej 
osady na stację. Cała nasza ro-
dzina została spakowana do by-
dlęcego wagonu. Było strasz-
nie brudno i zimno. Znajdowa-
ły się tam piętrowe prycze. Sie-
dzieliśmy na nich ściśnięci jak 
śledzie. A mój ojciec to nie pa-
miętam, żeby w ogóle choć raz 
się położył; siedział sobie na ta-
kiej niewielkiej ławeczce, bo nie 
było już miejsca. Kiedy w po-
dróży ktoś umarł, dorośli - za-
pewne chcąc zaoszczędzić dzie-
ciom przykrego widoku - zasła-
niali taką osobę jakimś mate-
riałem i wypychali ciało przez 
kwadratowy otwór w podłodze. 
Podróż trwała prawie dwa mie-
siące. Mimo upływu ponad 70 
lat od tych wydarzeń wspomnie-
nie tamtych dni wciąż chwyta za 
gardło – opowiada pani Waleria.

Омская область (obwód 
omski)

Po prawie dwumiesięcznej 
podróży bydlęcym wagonem 
w ubliżających w najwyższym 
stopniu ludzkiej godności wa-
runkach Waleria wraz z rodziną 
dociera do obwodu omskiego, 
położonego w południowej Sy-
berii. - Wysadzili cały transport 
ludzi na stacji – mówi pani Wa-
leria – Potem, przewieźli nas kil-
kadziesiąt kilometrów w teren 
porośnięty gęsto tajgą. Znajdo-
wały się tam jakieś baraki, w któ-
rych zostaliśmy zakwaterowani, 
w jednym mieszkały 4 rodziny. 
Byliśmy oddaleni o co najmniej 
20 kilometrów od najbliższego 
skupiska ludzi,  pośrodku tajgi. 
Na miejscu naszej zsyłki miesz-
kało wiele narodowości: Kirgizi, 
Ormianie i Czuwasze, natomiast 
Rosjan prawie nie było. Zakwa-
terowano nas w nędznym baraku 
wraz z kilkoma innymi rodzina-
mi. Ojca przeznaczono do pra-
cy w lesie. Mama zaś otrzyma-
ła zajęcie przy wykaszaniu łąk. 
Niedługo pracowała, bo zaraz 
zapadła na jakąś chorobę nóg. 
Nie mogła w ogóle chodzić. Bar-
dzo źle się czuła. Prawie zaczęła 
umierać. Ale pewnej nocy jakoś 

cudem się wygramoliła z posła-
nia i siły jej wróciły. Najstarsza 
siostra Alfreda została zatrud-
niona przy zbieraniu żywicy. 
Warunki były nieznośne. Przy 50 
stopniach mrozu wszyscy mu-
sieli pracować, natomiast tylko 
w przypadku kiedy słupek rtę-
ci wskazywał 55 stopni poniżej 
zera, można było wrócić do ba-
raku. Drzewa od mrozu pękały 
wzdłuż – stwierdza pani Waleria.

Śmierć ojca
Najtrudniejsza próba dla ro-

dziny Traczewskich przyszła z 
chwilą śmierci ojca. Najpraw-
dopodobniej przyczyną zgonu 
było wycieńczenie pracą po-
nad siły, niedożywienie i wy-
wołana tym awitaminoza oraz 
skrajnie niekorzystne warun-
ki bytowe. – Tata pracował na 
wydzielonym dla siebie od-
cinku tajgi. Trzeba było ści-
nać drzewa, przymocowywać 
je do konia, a następnie spusz-
czać na rzekę, by spławić kło-
dy do oddalonej o kilkadzie-
siąt kilometrów fabryki. Po-
magałam trochę tacie, bo on 
nie mógł już piły utrzymać. 
Mówił często, że już umrze, 
że tego wszystkiego nie znie-
sie. To się stało, jak dobrze pa-
miętam, w 1944 roku; czwar-
tym pełnym roku naszej wy-
wózki. Tego dnia razem z oj-
cem byłam przy wycince. Na-
gle tata źle się poczuł, poło-
żył się w ziemiance i już nie 
wstał. Pobiegłam więc szybko, 
przez specjalny most na rzece, 
zrobiony z kłód, żeby zawo-
łać mamę i rodzeństwo, że z 
tatą źle. Kiedy pojawiliśmy się 
na miejscu z kilkoma pana-

mi, ojciec nie żył. Kilku Pola-
ków, którzy tam byli, zbiło ta-
cie trumnę. Pochowaliśmy go 
w tajdze, w pobliżu miejsca, 
w którym pracował. Nie dane 
było już mu powrócić do oj-
czyzny. Do dziś miewam takie 
sny, że wraz z ojcem siedzimy 
na tratwie, płyniemy rzeką i 
spławiamy te kłody – wyznaje 
pani Waleria.

6 lat bez chleba
Codzienne zmagania w sy-

beryjskich tajgach dalece roz-
budzały w ludziach instynkt 
przetrwania. - Bieda nauczy-
ła nas na Syberii wszystkiego. 
Chleba nie widziałam sześć 
lat. Potrafiliśmy jeść lipę, pa-
proć, pokrzywy, lebiodę. Cza-
sami chodziło się na pole i wy-
kopywało kawał ziemi, żeby z 
niego wydobyć przynajmniej 
jednego kartofla. Latem moż-
na jeszcze było też jakichś ja-
gód nazbierać, grzybów, tra-
wy ususzyć. Najgorsza była 
zima, gdy wszystko znajdo-
wało się pod pokrywą śnie-
gu, zmarznięte; czasami cały 
tydzień nic nie mieliśmy do 
zjedzenia. Mama od czasu do 
czasu chodziła do kołchozu i 
coś tam wyżebrała np. trochę 
zmarzniętego mleka, i tyle. A 
na dodatek do tego kołchozu 
trzeba było iść aż 20 kilome-
trów z czego pewien odcinek 
drogi wiódł przez bagna. Całe 
szczęście tamtejsze powietrze 
było dobre, suche. Inaczej nikt 
by tego nie przeżył. Ale nie 
tylko nam było tak źle. Sami 
Rosjanie, którzy tam mieszka-
li cierpieli okropną biedę; byli 

zresztą dobrymi ludźmi; jak 
na przykład mieli buraki, czy 
jakąś rybę z rzeki, to zawsze 
się dzielili. Ci, którzy praco-
wali w tajdze, cały czas musieli 
pozostawać na swoim miejscu 
pracy, a czasami jak to było w 
przypadku mego ojca, stawało 
się to miejsce tym, na którym 
się ze świata schodziło i po-
zostawało tam na zawsze. 
Czasami tylko na kontrole 

Pani Waleria Madej

Na mapie oznaczony jest obwód omski, do którego zesłano panią Walerię wraz z rodziną
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przyjeżdżało NKWD. Raz 
zabrali kilku mężczyzn z 

naszych baraków. Przywieźli 
ich po ponad roku, całych po-
puchniętych i obszarpanych. 
Ci mężczyźni wkrótce zmarli 
– opowiada pani Waleria.

Powrót do Polski
Nadeszła w końcu wiado-

mość o zakończeniu działań 
wojennych, koszmar wywóz-
ki dobiegał końca. - Kiedy 
wojna się skończyła, wszyst-
kich ogarnęło szczęście i roz-
budziła się pośród zesłanych 
nadzieja powrotu do domu – 
snuje dalej swą opowieść pani 
Waleria - Niestety okazało się, 
że jeszcze rok trzeba było w 
tajdze spędzić. Ale i ten okres 
minął i w końcu przyszedł 
rozkaz uwolnienia Polaków. 
Podstawiono znowu wagony, 
tym razem powrotne. Ogólna 
radość z powrotu zaprawio-
na była goryczą świadomości, 
że przecież tylu nie doczekało 
tego momentu. 

Panowie w siwych płasz-
czach

Pani Waleria wraz ze swo-
imi najbliższymi po powro-
cie z zesłania znalazła się naj-
pierw w Gryficach a następ-
nie na stałe osiadła w Kuli-
cach, gdzie założyła rodzinę 
i pracowała w miejscowym 
PGR jako kucharka. Podob-
nie jak inne ofiary stalinow-
skich wywózek w głąb ZSRR 
również pani Waleria nie mo-
gła pisnąć słowem o tym, co 
przez te 6 lat musiała cierpieć. 
– Pamiętam, że kiedyś w Gry-
ficach byliśmy na zabawie. I 
w pewnym momencie jakiś 
chłopak coś powiedział na 
Stalina. Nie minęło wiele cza-
su, gdy go zabrali i nie wiado-
mo co mu zrobili. Nie wolno 
było mówić też o Syberii. Pa-
nowie w siwych płaszczach i 
kapeluszach chodzili i prowa-
dzili zwiady na temat kwestii, 
jakie ludzie poruszali w roz-
mowach, także prywatnych. 
Nikt nic nie mówił. Każdy 
był zastraszony  – kończy swą 
opowieść Sybiraczka.

Pani Waleria żyje dziś, zdaje 
się, że coraz bardziej nasilają-
cymi się, wspomnieniami mi-
nionych czasów. Paradoksal-
nie dzięki temu co przeżyła, 
potrafi dzisiaj, jak sama twier-
dzi, cieszyć się nawet najdrob-
niejszymi rzeczami, wiele do 
życia nie potrzebując, gdyż 
zna dobrze cenę utraty nor-
malności. 

Piotr Słomski

Osina

Wiersz Ci powie… czyli o owocnej 
twórczości o zdrowiu
W dniu 30.01.2014r. w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród II Edycji Międzyszkolnego konkursu pn. „Wiersz Ci powie, że owoce i warzywa to 
samo zdrowie”. 

Konkurs zorganizowany 
został w ramach programu 
„Owoce w szkole”. Zadaniem 
uczestnika konkursu było uło-
żenie wiersza zachęcającego 
do spożywania warzyw i owo-
ców, promującego zdrowy styl 
odżywiania. W konkursie, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, 
udział wzięło osiem szkół: SP 
nr 1 z Nowogardu, SP nr 2 z 
Nowogardu, SP nr 3 z Nowo-
gardu, SP z Chlebówka, ZSP 
z Mostów, SP ze Strzelewa, SP 
z Dobrej, ZSP z Osiny. Komi-
sja konkursowa w składzie: 
Elżbieta Chodor, Joanna Gór-
czewska–Rudnicka, Ewelina 
Wszelaki oraz Andrzej Króle-
wicz, biorąc pod uwagę treść 
wierszy oraz estetykę prac, 
przyznała:

I miejsce – Marii Szczepań-
skiej, klasa II SP Dobra, II 
miejsce – Kindze Lewandow-
skiej, klasa II SP Strzelewo, III 
miejsce – Kubie Wojtyniakowi, 
klasa III SP nr 3 Nowogard.

Wyróżnienia otrzymali: 
Oskar Czerniejewski, klasa III 
ZSP Osina, Mateusz Zarosa, 
klasa III SP Chlebówko i Ka-
mil Walczak, klasa III ZSP Osi-
na.

Na uroczystość przybyli za-
proszeni goście: Włodzimierz 

Różański – Zastępca Dyrekto-
ra Agencji Rynku Rolnego Od-
działu terenowego w Szczeci-
nie, p. Piotr Podobiński z Sek-
cji Informacji i Promocji OT 
ARR, Agnieszka Makosz prze-
wodnicząca Rady Rodziców 
Publicznego Gimnazjum ZSP 
w Osinie, wychowawcy Laure-
atów i rodzice. 

Uroczystość rozpoczęli 
uczniowie klasy III a, którzy 
swoim występem pokazali ko-
rzyści wynikające ze spożywa-
nia warzyw i owoców. Wręcze-

nia nagród dokonali zaprosze-
ni goście. Następnie wszyscy 
Laureaci konkursu zaprezen-
towali swoje wiersze. Nie za-
brakło również piosenek o te-
matyce zdrowotnej, zaśpiewa-
nych przy akompaniamencie  
Andrzeja Królewicza. Podsu-
mowaniem uroczystości było 
wspólne kosztowanie owoco-
wych przysmaków przekaza-
nych  przez sponsorów. Orga-
nizator konkursu Katarzyna 
Paczkowska dziękuje: ARR OT 
w Szczecinie za zakupienie na-

gród dla Laureatów konkursu, 
oraz za przekazane upomin-
ki uczniom klas I – III, Radzie 
Rodziców ZSP w Osinie za 
wsparcie finansowe, Ewie Ka-
sprzyk, Małgorzacie Kinasz – 
właścicielce hurtowni warzyw 
i owoców w Nowogardzie,  Bo-
gumile i Czesławowi Dadeło 
– właścicielom sklepu Polka 
w Osinie za przekazanie owo-
ców. Dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursie, a zwycięz-
com gratulujemy!

Katarzyna Paczkowska
Oprac: red.

Święto Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 3 
Wspaniały dar jaki otrzymują, to bezwarunkowa miłość Babci i Dziadka. Jak mogą odwzajemnić to uczucie? Dzień Bab-
ci i Dzień Dziadka to świetny pretekst, by pokazać im, jak bardzo są ważni, akceptowani i kochani przez swoje wnuki. 
Dzieci potrzebują czułości, ciepła i akceptacji babci i dziadka, zaś dziadkowie - dziecięcej energii, radości i uśmiechu. 

W dniu 31 stycznia 2014 r. 
w Przedszkolu nr 3, odbyła się 
wspaniała uroczystość na cześć 
Babci i Dziadka.  Pięciolat-
ki  przygotowywały piękny pro-
gram artystyczny - prezento-
wały wzruszające wiersze i pio-
senki okolicznościowe, związa-
ne tematycznie z tymże świę-
tem. Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a goście 
ze wzruszeniem odbierali czu-
łe słowa, kierowane pod ich ad-
resem. Swoimi występami mali 
artyści wyrazili wielką miłość 
i szacunek do babć i dziadków 
oraz podziękowali za ciepło i 
dobroć, które otrzymują od nich 
każdego dnia. Program uświet-

nił „Koncert dla Dziadków” wy-
konany na instrumentach per-
kusyjnych. Dzieci zatańczyły ta-
niec w parach „Kolorowa tęcza” 
i z miotełkami „Leśnie duszki”.  
Punktem popisowym występu 
był układ rytmiczno- taneczny 
do piosenki Majki Jeżowskiej „ 
Królestwo leśnej polany”.  Wy-
stępy małych artystów nagro-
dzone zostały gromkimi brawa-
mi. Babcie i Dziadkowie otrzy-
mali od swoich pociech laur-
ki, w których wykonie włożyły 
wiele serca i starań. Atmosfera 
tej uroczystości była wspaniała, 
podziękowaniom ze strony gości 
nie było końca.  Duma rozpiera-
ła ich serca, że mają tak utalen-

towane wnuczęta. Na zakończe-
nie odbył się słodki poczęstu-
nek, przygotowywany przez ro-
dziców naszych dzieci, za który 
wychowawczyni gorąco dzię-

kuje, jak również za pomoc i 
ogromne wsparcie. 

 Małgorzata Pawelec 
foto Krzysztof Kostrzanowski 
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Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt

SP nr 3 najlepsza
W dniu 5 lutego 2014 r., w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Golenio-
wie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Koszykowej – dziewcząt.

Po zwycięstwach w Mistrzostwach Powiatu w 
Unihokeja i Piłce Siatkowej dziewcząt z SP nr 
3 Nowogard, przyszła kolej na koszykówkę. W 
turnieju wzięły udział 3 drużyny szkół podsta-
wowych eliminacji gminnych. Były to SP nr 2 
Goleniów, SP nr 4 Goleniów i SP nr 3 Nowo-
gard. Drużyny rozgrywały spotkania systemem 
„każdy z każdym”, dziewczynki grały 4 kwar-
ty po 8 minut. Rozgrywane mecze stały na do-
brym poziomie, koszykarki walczyły ambitnie, 
aby zdobyć jak największą liczbę punktów, a 
drużyną turnieju okazała się ekipa z SP nr 3 w 
Nowogardzie, która zwyciężyła i zajęła  I miej-
sce w turnieju, dzięki czemu zakwalifikowała 
się do dalszych rozgrywek na szczeblu regional-
nym. Życzymy powodzenia uczennicom SP nr 
3 w dalszych meczach. A oto skład zwycięskiej 
drużyny z „Trójki”: Olejnik Magda, Szmyt Na-

talia, Modrzejewska Weronika, Górska Wikto-
ria, Dolot Julia, Łysiak Kamila, Kozieł Weroni-
ka, Gadzalińska Paula, Grybowska Hanna, Sko-
byranda Kasia. Opiekunem zespołu jest Piotr 
Kazuba. Drużyna w piłkę koszykową  trenowa-
na jest przez  Rafała Rożka pasjonata i sędziego 
koszykówki. Przy artykule prezentujemy wyni-
ki wszystkich rozegranych  meczów.

Oprac: KR

Wyniki:
SP nr 2 Goleniów - SP nr 4 Goleniów 22 - 9
SP nr 3 Nowogard - SP nr 4 Goleniów 39 - 9
SP nr 3 Nowogard - SP nr 2 Goleniów 36 - 12
 
I  miejsce SP nr 3 Nowogard
II miejsce SP nr 2 Goleniów
III miejsce SP nr 4 Goleniów

Powstała nowa organizacja pozarządowa

„Szansa” w Centrum Sportów Fira
W Nowogardzie narodziła się nowa organizacja pozarządowa. W środę (29 stycznia) na bazie Centrum Sportów Fira, powstało Nowo-
gardzkie Stowarzyszenie Promocji Sportu „Szansa”. Czym będzie się zajmować ta organizacja? I kto będzie jej twarzą? 

W czasie spotkania założy-
cielskiego, na prezesa Stowa-
rzyszenia został wybrany Ar-
tur Pietrzycki, na co dzień ra-
townik medyczny nowogardz-
kiego pogotowia. Wicepreze-
sem organizacji został Kamil 
Strzeszewski właściciel Cen-
trum Sportów Fira przy ul. Są-
dowej. 

Skąd pomysł na założenie 
stowarzyszenia? Zapytaliśmy o 
to świeżo upieczonego prezesa. 

- Przede wszystkim chcemy 
pomagać właśnie takim dzie-
ciakom, których nie stać na pła-
cenie za treningi brazylijskie-
go jiu jitsu czy też boksu. Dla-

tego stwierdziliśmy, że skoro są 
jakieś tam stowarzyszenia, to 
dlaczego my nie możemy zało-
żyć swojego. I tak powstała ta 
idea, która przerodziła się w 
organizację o nazwie:  Promo-
cja Sportu „Szansa” i będzie tą 
szansą dla wszystkich, nie tylko 
dla zdrowych sportowców, ale 

też dla niepełnosprawnych - ko-
mentuje Artur Pietrzycki.

Członkowie nowo wybra-
nego zarządu podkreślają, że 
działają społecznie na rzecz 
promocji sportu w naszym 
mieście, a środki na wspiera-
nie ubogich chcą pozyskiwać z 
miasta, ale nie tylko. 

Właściciel siłowni Fira oraz 
prezes Stowarzyszenia, stara-
ją się zachęcić najmłodszych 
do brania udziału w zajęciach 
organizowanych w Centrum 
Sportów. W planach jest or-
ganizacja dni otwartych w 
czasie ferii. Udało się dojść 
do porozumienia z dyrek-
torami szkół, aby organizo-
wać promocję w ramach za-
jęć wychowania fizycznego. 
Wówczas dzieci przychodzi-
łyby do Centrum Sportów i 
mogłyby zobaczyć na czym 
polegają dyscypliny sportów, 
których sekcje działają w si-
łowni „Fira”. Zarówno Ka-

mil Strzeszewski, jak i Artur 
Pietrzycki są przekonani, że 
w ten sposób spośród grupy 
uczniów uda się „wyłowić” 
utalentowanych sportowców, 
którzy zechcą rozpocząć tre-
ningi. 

Dodajmy, że Nowogardz-
kie Stowarzyszenie Promo-
cji Sportu „Szansa”, jest już 
51 zarejestrowaną organi-
zacją pozarządową w naszej 
gminie. A spośród organi-
zacji wspierających działa-
nia związanych ze sportem, 
„Szansa” jest 18 takim stowa-
rzyszeniem. 

KR

Leczenie cukrzycy - dla kogo leki doustne
Polskie Stowarzyszenie Dia-

betyków Koło Nowogard za-
prasza osoby pragnące przybli-
żyć sobie zagadnienia związane 
z cukrzycą do Nowogardzkiej 
„Szkoły Cukrzycy” w piątek 7 
lutego 2014r. na godz. 16:00. Za-
jęcia odbywają się w Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości 
„PROFIT” Szczecińskiej Funda-
cji Talent – Promocja – Postęp 
w Nowogardzie przy ul. Wojska 
Polskiego 3 w sali 107. Uczest-
nikiem Szkoły Cukrzycy moż-
ne być osoba z cukrzycą, człon-
kowie jej rodziny oraz każda w 
tym również zdrowa zaintereso-

wana profilaktyką zdrowotną w 
kierunku cukrzycy. 

Zajęcia są nieodpłatne dla 
wszystkich uczestników.

Tematem wykładu będzie: Le-
czenie cukrzycy - dla kogo leki 
doustne

Wykład poprowadzi le-
karz  prowadzący Nowogardzką 
„Szkołę Cukrzycy” Pani dr Ma-
rzena Kargul.

„Najważniejszą przyczyną cu-
krzycy typu 2 jest nieprawidło-
we działanie insuliny w orga-
nizmie dotyczy to 85 do 90% 
wszystkich chorych na cukrzy-
cę. Początkowo w leczeniu wy-

starczy odpowiednia dieta, wy-
siłek fizyczny dostosowany do 
możliwości chorego i próba re-
dukcji masy ciała. Stosowane 
są doustne leki przeciwhiper-
glikemiczne (przeciwcukrzyco-
we). Wszyscy chorzy na cukrzy-
cę typu 2 wymagają po pewnym 
czasie trwania choroby (różnym 
u każdego chorego) leczenia in-
suliną”.

Aktualne informacje o zaję-
ciach w Nowogardzkiej „Szko-
le Cukrzycy” można uzyskać  
w każdy poniedziałek od godz. 
14:00 do 15:00 w Siedzibie PSD 
Koła Nowogard, ul. Wojska Pol-

skiego 7 (budynek laboratorium 
Szpitala w Nowogardzie) lub te-
lefoniczne pod nr: 500 553 190; 
660 238 483; 512 626 744, rów-
nież za pośrednictwem e-mail: 
cukrzycanowogard@wp.pl  bie-
żące informacje są również pu-
blikowane w Internecie na stro-
nie: www.cukrzycanowogard.
lh.pl

Zajęcia w Nowogardzkiej 
„Szkole Cukrzycy” są wspierane 
przez Urząd Miejski w Nowo-
gardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD

Koła Nowogard

 

Komunikat 
Policji

Informujemy, że w dniu 
28.01.2014 r. w kompleksie 
leśnym w pobliżu miejsco-
wości Czermnica ujawnio-
no porzucone dwie skrzy-
nie  z  zawartością śrub i 
nakrętek.  Właściciel pro-
szony jest o zgłoszenie się 
do  Komisariatu Policji w 
Nowogardzie, tel. 91-57-
92-311. 

st.insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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Antonina córka Justyny i 
Krzysztofa ur. 02.02.2014 
z Węgorzyna

Szymon syn Eweliny i 
Krystiana Narkiewicz ur. 
01.02.2014 z Nowogardu

Marcelina córka Magdy 
i Kamila Kubiak ur. 
02.02.2014 z Nowogardu

Bartosz syn Anny i 
Sebastiana Stepasik ur. 
30.01.2014 z Łobza

Maja córka Agaty i 
Andrzeja ur. 05.02.2014 z 
Świerszczewa

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w leczeniu i rehabilitacji naszej córki Leny

Lenka jest podopieczną FUNDACJI  
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” KRS 0000037904

w rubryce inform. uzupełniające  
1% wpisujemy: 18775 KUBICKA LENA

Lence również można  
pomóc przekazując 

dowolną kwotę pieniężną na konto 
Fundacji „Zdążyć z Pomocą”  

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 koniecznie z dopiskiem:  

18775, KUBICKA LENA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Serdecznie dziękujemy  Paulina i Łukasz Kubiccy

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Amatorska grupa biegaczy 
zaprasza na trening

„Nowogard biega”
W niedzielę (9 lutego) o godzinie 11:00, nieopodal fontanny, rozpocznie się 
wspólny trening nowogardzkich biegaczy. Zachęcamy do czynnego wzięcia 
udziału w tym wydarzeniu.

Pomysłodawcą akcji „Nowogard biega” jest 
Przemysław Oleksiuk. Ma ona na celu zjedno-
czenie wszystkich pasjonatów biegów z nasze-
go miasta, w celu przeprowadzania wspólnych 
treningów. Pomysł niezły, tym bardziej, że bie-
gaczy amatorów w gminie nie brakuje. Orga-
nizator nie wie z jakim odzewem spotka się 
jego prośba wspólnego biegu, będzie to pierw-
sza tego typu amatorska inicjatywa. Start zo-
stał zaplanowany na godzinę 11:00 przy fon-

tannie. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w 
treningu, przemierzą dystans ze startu, przez 
ścieżkę rowerową prowadzącą do Olchowa. 
Udział we wspólnym biegu jest sprawą otwar-
tą, zatem każdy może się przyłączyć do grupy.  
Przypominamy i zachęcamy, niedziela (9 lute-
go) o godzinie 11:00. O tym jakim zaintereso-
waniem cieszył się pomysł wspólnego trenin-
gu, poinformujemy w kolejnym wydaniu DN.

KR
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Urszula Witkowska 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Goleniowie

II Edycja Targów Pracy i Edukacji
24 stycznia 2014 r. w Goleniowe w  Zespole Szkół nr 1 odbyły 
się II Targi Pracy i Edukacji. W hali wystawienniczej  swoje oferty 
zaprezentowało blisko 40 wystawców. 
W imieniu organizatorów dziękujemy Pracodawcom, 
Instytucjom, Mieszkańcom za uczestnictwo w targach. 
Celem Targów było umożliwienie bezpośredniego kontaktu 
Pracodawców z potencjalnymi Pracownikami - Mieszkańcami 
naszego powiatu.
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Toma-
sza Stanisławskiego Starosty powiatu goleniowskiego za 
objęcie patronatem II Tragów Pracy i Edukacji oraz Pani 
Małgorzaty Wojtysiak Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w 
Goleniowie za ogromne wsparcie organizacyjne.
Dziękujemy również portalowi  internetowemu  INFOLUDEK 
za objęcie Targów Pracy patronatem medialnym.

Nr 56 (176)2

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 
2010 roku, w dniach od 5.02.2014 do 28.02.2014 roku 

odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Powiatu Goleniowskiego (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane 
instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji 
zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji 
społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie,  
na specjalnie przygotowanym formularzu. 

Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian 
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej  
www.powiat-goleniowski.pl oraz na spow.goleniow.ibip.pl,  
a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym 
w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1 w Biurze Obsługi 
Interesanta w godz. od 7:30 do 15:30 w dni pracujące.

Karatecy z Nowogardu wyróżnieni 

Gala sportowców
W piątek (14 lutego) o godzinie 17:00, w JF Duet w Goleniowie, odbędzie się co-
roczne spotkanie z laureatami zawodów sportowych. Na uroczystość zaproszeni 
zostali zawodnicy z nowogardzkiej filii sekcji karate.

Karatecy o których piszemy, 
trenują na co dzień w nowo-
gardzkiej filii klubu LUKS Ka-
rate Goleniów. Sekcja ta dzia-
ła w Nowogardzie już od 5 lat 
i ma na swoim koncie nie je-
den medal, zdobyty przez na-
szych reprezentantów. Gala 
sportowców, która odbędzie 
się 14 lutego, ma na celu na-
grodzenie uczestników zawo-
dów sportowych, którzy zdo-

byli szczególne osiągnięcia na 
poziomie wojewódzkim, ma-
kroregionalnym, ogólnopol-
skim i międzynarodowym. 
Pod uwagę brane są tylko im-
prezy organizowane w ramach 
związków danych dyscyplin. 
Z klubu LUKS Karate Gole-
niów, sekcji goleniowskiej i fi-
lii nowogardzkiej, zaproszeni 
zostali następujący sportowcy 
reprezentujący nasze miasto: 

1) Wiktoria Gruda, 13 Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików - 2 miejsce kumi-
te, Wojewódzka Olimpiada 
Młodzieży - 3 miejsce kumite. 
2) Daria Zmitrowicz, 13 Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików- 3 miejsce kumite, 
Wojewódzka Olimpiada Mło-
dzieży - 3 miejsce kumite. 3) 
Damian Sęk, 10 Wojewódz-
ka Olimpiada Młodzieży - 3 

miejsce kata. 4) Jan Berg, 10 
Wojewódzka Olimpiada Mło-
dzieży - 3 miejsce kumite. 

 O sukcesach wymienionej 
czwórki pisaliśmy już 22 paź-
dziernika 2013 roku. Przypo-
mnijmy, że dzieci trenują z sen-
sei Wiolettą Jarosiewicz w Klu-
bie Sportów i Sztuk Walki JAR-
KOZ SPORT,  siedziba klubu 
mieści się przy ul. Sądowej 1, 
na pierwszym piętrze, a każdy, 
kto chciałby dołączyć do klubu, 
może przyjść na treningi, któ-
re odbywają się w poniedział-
ki i czwartki o godzinie 16:30.  
Gratulujemy zdolnym miesz-
kańcom Nowogardu wyróżnie-
nia, jakim z pewnością jest za-
proszenie na Galę Sportowców. 
Wierzymy, że to tylko pomoże 
im w dalszym rozwijaniu swo-
ich umiejętności. 

KR

II liga mężczyzn tenisa stołowego
W przedostatniej serii gier II ligi mężczyzn tenisa stołowego, zawodnicy z Wierz-
bięcina zanotowali porażkę i zwycięstwo. Co najważniejsze, wyniki te wciąż dają 
podopiecznym Józefa Korkosza 2 miejsce w tabeli.  

W sobotę (1 lutego) zawod-
nicy z Wierzbięcina rozgrywa-
li wyjazdowe mecze w ramach 
VII serii II ligi mężczyzn. W 
pierwszym pojedynku musieli 
uznać wyższość rywali z Kar-
nieszewic, którzy wygrali 6:4. 
Na szczęście zawodnicy LUKS 
Top zdołali się zmobilizować 
na swój drugi mecz i w rywa-
lizacji z Czarnymi Pieszcz, wy-
grali 4:6. Wierzbięcin wciąż 
utrzymuje swoją wysoką dru-
gą pozycję w tabeli. W marcu 
podopiecznych Józefa Korko-
sza  czekają jeszcze dwa mecze. 
Najpierw o 10:30 podejmować 
będą gości z Polic, którzy zaj-
mują obecnie 6 miejsce w tabe-
li. Na zakończenie, pozostanie 
mecz na szczycie z liderami i 

wciąż niepokonanymi zawod-
nikami Stali Szczecin. Jedno 
jest już pewne, bez względu na 
wyniki ostatniej VIII serii gier, 
LUKS Top Wierzbięcin już ma 

zapewnione miejsce w roz-
grywkach barażowych o awans 
do I ligi. 

KR

VII seria 01.02. 2014 r.
Darz Bór Karnieszewice – LUKS Top Wierzbięcin 6:4
UKS Czarni Pieszcz – LUKS Top Wierzbięcin 4:6
VIII seria 15.03.2014 r.
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Champion Police 10:30
LUKS Top Wierzbięcin – Stal Szczecin   15:30
II liga mężczyzn gr. północ

M M P + / - 
1 Stal Szczecin 12 24 113 / 7
2 LUKS Top Wierzbięcin 12 19 79 / 41
3 Darz Bór Karnieszewice 12 15 61 / 59 
4 UKS Czarni Pieszcz 12 14 68 / 52 
5 UKS Chrobry Międzyzdroje 12 13 54 / 66 
6 UKS Champion Police 12 5 40 / 80 
7 ATS Stargard Szczeciński 12 4 35 / 85 
8 LUKS Fala Trzebiatów 12 2 30 / 90 
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)

pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WYPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%
Zatrudnimy: 

• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 
Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 
komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, mile 
widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 

lokalizacja Bienice k. Nowogardu  
CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
doradca blachrsko-lakierniczych (możliwość przyuczenia)

Wymagane prawo jazdy  kat. c
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

Kwali�kacje zawodowe:
- Wymagane aktualne prawo jazdy kategorii C+E.
- Doświadczenie: praca min. 3 lata na stanowisku kierowcy.
Wymagania:
- Wymagane posiadanie świadectwa kwali�kacji zawodowej 
  na stanowisku kierowcy,
- zaświadczenie na przewóz rzeczy, orzeczenie psychologiczne.
Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji pojazdem specjalnym SCK-4H 
oraz wywóz nieczystości płynnych.
Kandydatom oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 

poszukuje pracowników na stanowisko: 
kierowca operator 

samochodu specjalnego

Oferty kandydaci składają do dnia 28.02.2014 r. 
na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych 

Spółka z o.o. w Nowogardzie, ul. 700-Lecia 14/2.

2014 r. 1
Zakład Kamieniarski 

„Śmigiel”
Nowogard,  ul. Cmentarna 3

tel. 91 392 18 14 
kom. 601 595 069

POLECA SWOJE USŁUGI:
Nagrobki, Grobowce

Blaty kuchenne, 
Parapety, Schody, 

obudowy kominków,
Kostka granitowa

UPUST 15%  
do końca marca

Z ATRUDNIĘ
Kierownika budowy 

z uprawnieniami
konstr.-bud.

bez ograniczeń
+ prawo jazdy kat. B

e-mail: ncbn@wp.pl

Firma  MEDIAEXPERT 

podejmie 
współpracę 
z �rmą transportową 

na terenie Nowogardu i okolic

Szczegóły w salonie MEDIAEXPERT 
pl. Wolności 6 w Nowogardzie 

lub pod tel. 91 39 27 245

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Sprzedam świeże jaja
od kur niefermowych

tel. 886 925 991

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena 780 tys. zł 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy 
Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Wynajmę pod działalność go-
spodarczą sklep 784 960 112

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę po-
mieszczenia biurowe 40 m2 w 
Nowogardzie. 608 451 826

• Do wynajęcia mieszkanie jed-
nopokojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  
Warnkowo. Tel.609245816.

• WYNAJMĘ – Dom   :  4  sypialnie 
, dwie  łazienki  , kuchnia , garaż   
i  ogród. Wszystko  urządzone. 
Tel.602474266.

• DO  wynajęcia  3  pokojowe  
mieszkanie w  ścisłym  centrum  
Nowogardu  w  dobrym  stan-
dardzie  . Tel.502632628.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. 
Tel. 602 677 563

• Sprzedam garaż murowany na 
ul. Poniatowskiego. 661 751 286

• Wynajmę mieszkanie lub pokój 
w Wojcieszynie. 726 150 975

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pietro-
,kuchnia,łazienka,wc. Cena 138 
000tys. Tel.508663961

• Sprzedam mieszkanie w Dobro-
polu własnościowe 53 m2, 2 po-
koje z piwnicą, działką i szopą, 
cena 90.000 zł tel. 781 341 462

• Sprzedam mieszkanie na par-
terze dwupokojowe z aneksem 
42 m2 (Czereśniowy Sad). Cena 
140 tys. Zł. 690 072 245

• DZIAŁKI -  3000  m kw. w  Ko-
ściuszkach. TANIO  SPRZEDAM. 
Dojazd drogą asfaltową, media  
w  drodze.Tel.509878292.

• Wynajmę mieszkanie 4-poko-
jowe, Plac Wolności, częściowo 
umeblowane 600 zł + czynsz + 
media. 785 242 022

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe w 
Centrum Nowogarddu, do 130 
tys. Oferty osób prywatnych, 
bez pośredników. 692 490 220

• Wynajmę w Nowogardzie 
przy ul. Racibora, 2- pokojo-
we mieszkanie o powierzchni 
58m2 w nowym budownictwie. 
530495868

• Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

• Sprzedam dom 10 km. od Gryfic 
514 467 155

• Wynajmę kawalerkę komfor-
tową 950 zł + światło i gaz. 
517 633 434 lub 509 561 159

• Wynajmę dwa garaże ul. Boh. 
Warszawy 52 (Radosław) 
513 100 901

• Odstąpię działkę ogrodową, al-
tana ul. Zamkowa. 604 280 760

• Stolarnia do wynajęcia. 
605 336 228

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, częściowo umeblo-
wane z kuchnią i łazienką w 
Szczecinie – Niebuszewo. Kon-
takt pod nr. 889 480 777

• Sprzedam działkę na ul. Asnyka 
o pow. 0,57 ha. Tel. 601 595 069

• Posiadamy  do sprzedaży 
-Nieruchomość   położo-
ną  przy  ul; Boh. Warsza-
wy  34  w  N-dzie, 0,52 h, 
obecnie   SKUP  ZŁOMU 
.Tel.601595056,601595057.

• SPRZEDAM  DOM  OLCHOWO 
-250 m2,  stan  surowy  otwar-
ty , oraz  działki  budowlane. 
Tel.723025325 , 662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 po-
kojowe  66 m 2  .Tel.502509384.

• GARAŻ  -  w bloku  sprzedam  
ul; Kowalska 1 .Powierzchnia 
13,26 m. kw. szerokość bramy  
2 , 2  m   Tel.784584294.

• DO  WYNAJĘCIA  MIESZKANIE 
. 793908098.

• Wynajmę sklep na ulicy Ra-
cibora I 4 w Nowogardzie o 
pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

 MOTORYZACJA
• Golf IV Sprzedam komplet uży-

wanych opon + felgi. 175/80 
14. Tel. 693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do 
Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam tanio Peugeot 405 
poj. 1.6 stan bdb rok prod. 
1993 tel. 782 573 400

• SPRZEDAM  PILNIE   – Opel  
Omega  B  Sedan  1998 rok  
prod. czarny,  poj. 2 ,  „16 „ben-

zyna +gaz  4 elektryczne  szy-
by, lusterka, poduszki, , fote-
le,  alofelgi. Cena  3500 tyś zł. 
Tel.609940704.

• Sprzedam Renault Scenic 
1997, cena 2500 zł tel. 504 568 
051

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• KREDYT dla rolnika. 
Tel.601627044, 697082509.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• SPRZEDAM  -  prosięta 
.Tel.913925812,721614530.

• SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH JAJ 
KURZYCH EKOLOGICZNYCH, 
ul. BOH. WARSZAWY 21 tel. 
91 39 20 307

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

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

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

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

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, stro-
podocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

OPONY 
 - WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Mycie dachów
i elewacji oraz 

kostki brukowej
510 672 264

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

               zatrudni 
Opiekunki Osób Starszych w Niemczech, 

wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Tel:  666 096 761, 666 096 774

• Usługi remontowe 601 
567 369

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodar-
czą bez BIK, wysokie kwoty, 
małe raty. Tel. 601627044, 
697082509

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Glazura, terakota. Solidnie i 
fachowo. Wykończenia wnętrz 
pod klucz. 607 647 515

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele, drobne naprawy hy-
drauliczne, elektryczne i inne 
– dobre ceny. 666 047 905

• Organizowanie kuligów kon-
nych. 607 739 866

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zuza – fryzjer obwoźny, dojazd 
do domu klienta. 668 994 825

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• Piaskowanie, malowanie. 
604 770 274

• REGULACJA  -  NAPRA-
WA   DRZWI  I  OKIEN . 
Tel.695181070.

• REMONTY, MONTAŻE, SZERO-
KI ZAKRES tel. 504 568 051

• Kierownik budowy, inwen-
taryzacje, oceny techniczne, 
kosztorysowanie. Dzwoń 
604 269 301

• USŁUGI  ELEKTRYCZNE  I  PO-
MIARY.Tel.660171386.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pra-

cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798 843 457 lub eproxy-el@
wp.pl

• ZAOPIEKUJĘ - się dziec-
kiem , duże doświadczenie 
, dyspozycyjność  czasowa.
Tel.602690897.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
518 946 302

• Zatrudnię emeryta/rencistę 
do prac porządkowo - ogrod-
niczych  ,  koszenie trawy 
itp.    dwa  razy w tygodniu 
tel.  607 585 561. 

• Zatrudnimy kierowcę pra-
cującego na busa. Las. 91 39 
23 898

• Praca w lesie 697 993 898

• Zatrudnię dyspozytora (spe-
dytora) w ruchu międzyna-
rodowym samochodowym, 
znajomość języka angielskie-
go lub niemieckiego, tel. 607 
585 561

• Firma zatrudni osobę z aktu-
alnym orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności tel. 
91 39 25 275. 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 

srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ide-
alny, używana sporadycznie, 
cena 780 zł do uzgodnienia. 
Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. wiszące z 
Niemiec firmy Vaillant wysoka 
jakość do mieszkania, domu, 
sklepu, restauracji, zakładu 
fryzj. tylko ogrzewanie różne 
powierzchnie cena od 800zł 
montaż 300zł piece dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
400 zł gwarancja serwisowa 
+ roczne przeglądy kontrol-
ne, naprawy oraz elektryczne 
przepływowe podgrzewacz 
wody użytkowej 18-21kw na 
prąd 380V cena od 200zł Tel. 
691 686 772

• SPRZEDAŻ - podbitki 
drewnianej. TANIO. Tel. 
726169098.

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 750 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam aparat fotograficz-
ny S Fine Pix 6500, cena 790 zł, 
Tel. 605 522 340

• SKUP  PIŁ  -   niesprawnych , za-
tartych   STIHL  , HUSGUARNA 
.Cena 100 zł. Tel.721668245.  
Dojazd  do  Klienta.

• PŁYTA    OSB  3    18  mm,  
cena  69,60  BRUTTO  za  1  szt.
Tel.660657461 , 602131760.

• OWCZARKI – niemieckie  dzie-
sięciotygodniowe ,pieski, ład-
ne, duże, rodzice z rodowo-
dem. Tel.913921828.

• Sprzedam drewno suche 
pocięte w klocki 100 zł za 
przyczepkę samochodową. 
880 690 659

• Sprzedam komodę, witrynę, 
stolik RTV i stolik. 669 417 370

• Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe oraz obrzynki od-
pady tartaczne. 785 071 977

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

pl. Wolności 9 • Nowogard
pokój  419 (IV piętro)

Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

 Z  okazji Święta Walentego
FIrMa BIurEx 

życzy wszystkiego najkochańszego
Szybko przychodź po karteczki

Ślij do Oli  i Janeczki!!!

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych
Pelagia Feliksiak, Urszula Kaczmarek, Teresa Czarnecka, Anna Husarz, Mirosława Rutkowska, Weronika 

Kaczmarek, Malwina Bryndza, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Mał-
gorzata Burzyńska, Andrzej Leszczyński, A. Wypych, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Cecylia Fur-
mańczyk, Halina Stefańska, Christana Syfert, Natalia Kursnierk

Zwycięzcy: Malwina Bryndza, Barbara Bartosik, Cecylia Furmańczyk
GaZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7a

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Nikola Molka
Magdalena Skowrońska, Miłosz Wielgus, Igor Grenda, Nikola Molka, Kacper Skowroński, Lema Skryplo-

nek, Oliwia Feliksiak, Michalina Wasilak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIurEx
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Solarium 
„ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30; sob. 10-13

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 872 700 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej
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 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Słyszałeś!  
Obywatel  

ma problem

Kolejne 
śledztwo 

umorzone

Komisarek  
w barwach  

nowego  
klubu

s. 5 s. 7 s. 10

Czytaj s. 6, 9

Czytaj s. 6, 9

Czytaj s. 11

12 lutego 2014 r.
od 11.30 - 12.30 (środa)
 udzielane będą bezpłatne porady 

prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Czytaj s. 6

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Spotkanie organizacyjne 12.02.2014 o godz. 16.00
Zajęcia w czasie ferii codziennie od godz. 11.00-15.00

Informacje pod nr tel. 91 392 16 16
Biuro: ul. 700 Lecia 17, czynne od 11.00-17.00

Zaprasza uczniów 
na feryjny kurs prawa jazdy 

Specjalna promocja! Dla każdego uczestnika kursu godzina gratis!

Oferujemy:
• obsługę prawną klientów indywidualnych
• obsługę prawną przedsiębiorców
• reprezentowanie w sporach sądowych 
• przed wszystkimi sądami, negocjacjach ugodach
• reprezentowanie przed urzędami
Sprawy m.in. z zakresu:
- prawa gospodarczego, prawa nieruchomości 
- prawa cywilnego, prawa rodzinnego 
  (rozwody, alimenty)
- prawa pracy, prawa administracyjnego
- sporządzanie środków odwoławczych 
   (apelacje, skargi kasacyjne, odwołania)
- spory z ubezpieczycielami

tel. 692 744 388

W Karsku też nie chcą norek 

Kolejna ferma,  
kolejny protest

Sukcesy 
uczniów 
z Nowogardu

FairPlay dla 
nowogardzkich
OldBoyów

Czytaj s. 3

Ile urzędnicy  
wydali  
na komórki?
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Nasza sonda
GMINA NOWOGARD
03.02.2014 r. 
godz. 22.15 Kolizja drogowa 

w miejscowości Błotno, gdzie 
kierujący pojazdem marki Ford 
Transit na łuku drogi uderzył w 
słup. 

04.02.2014 r. 
godz. 15.20 Powiadomienie o 

włamaniu do garażu w miejsco-
wości Długołęka, skąd dokona-
no kradzieży dwóch śrub rzym-
skich, oleju napędowego, radio-
odtwarzacza i dwóch palników 
gazowych.  

godz. 16.00 Kradzież piły spa-
linowej marki Stihl, z mieszka-
nia w miejscowości Krasnołęka. 

05.02.2014 r. 
godz. 12.00 Kradzież nieza-

bezpieczonego roweru na ul. 
700 Lecia. 

godz. 15.00 Pracownik sklepu 
przy ul. Kościelnej powiadomił 
o ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. Na miejscu Patrol wyle-
gitymował Anielę S., ukarana 
została mandatem karnym. 

godz. 13.20 Kradzież kołpa-
ków z samochodu marki Citro-
en C8, zaparkowanego przy ul. 
Lipowej. 

07.02.2014 r. 
godz. 11.30 Powiadomie-

nie o kradzieży rur centralne-
go ogrzewania, pieca, lodówki, 
telewizora, butli gazowej oraz 
bojlera z mieszkania w miejsco-
wości Maszkowo. 

godz. 13.30 Pracownik skle-
pu Netto powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży skle-
powej, którym okazał się Ro-
bert O. 

godz. 20.30 Włamanie do 

mieszkania w miejscowości 
Czermnica, skąd dokonano 
kradzieży pieniędzy. 

08.02.2014 r. 
godz. 00.50 Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 
5-go Marca samochodu marki 
Mercedes ujawnił, że kierujący 
Andrzej K. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 2,09 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

09.02.2014 r. 
godz. 02.00 Na ul. 700 Lecia 

Patrol OPI ujawnił nietrzeźwe-
go kierującego pojazdem marki 
Audi. Paweł P. miał 1,68 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

godz. 14.30 Kolizja drogowa  
na ul. Boh. Warszawy pomiędzy 
pojazdami: Audi oraz Nissan.

GMINA OSINA
03.02.2014 r. 
godz. 11.40  Kolizja drogowa 

w pobliżu miejscowości Redo-
stowo, pomiędzy samochodem 
ciężarowym i pojazdem marki 
Daewoo. 

 04.02.2014 r. 
godz. 11.20 W miejscowości 

Osina doszło do kolizji drogo-
wej, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy: Fiat Brava, Mercedes 
Sprinter.

  
07.02.2014r.
godz. 21.10 Powiadomienie o 

kradzieży paliwa na stacji paliw 
Setpol w Kikorzu, przez kieru-
jącego pojazdem marki Skoda 
Octavia. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Komunikat Policji 
Na terenie Komisariatu Policji w Nowogardzie, znaleziona zo-

stała słuchawka Bluetooth do telefonu marki Nokia.  Właściciel 
zguby proszony jest o zgłoszenie się do jednostki. 

st. insp. Klaudia Gieryń 

Już za tydzień tj. 17.02 na terenie województwa zachodniopomorskiego rozpo-
czynają się zimowe ferie. Zimowa przerwa w nauce potrwa do 2 marca.  Dlatego 
tym razem w cotygodniowej sondzie zapytaliśmy naszych respondentów (z No-
wogardu - czytaj poniżej i gminy Osina - czytaj strona 4, jak będą spędzać tego-
roczne ferie zimowe? 

Teresa Kujawa - Z trojgiem moich wnucząt na ferie zimowe wybie-
rzemy się nad morze w okolice Słupska. A później, jeżeli pozwoli czas, 
zajrzymy również w góry. Ogromnie się cieszymy z tego faktu, bo w 
tamtym roku nie byliśmy nigdzie, gdyż rozchorował się mój mąż.

Elżbieta Wardzińska – W tym roku na ferie zimowe nigdzie nie 
pojedzmy, bo zwyczajnie nie mamy na to funduszy. Ferie zimowe 
moje wnuczęta spędzą więc tu, na miejscu u mnie. Ale wiem, że mój 
wnuczek Kuba bardzo chciałby pojechać w góry. Myślę jednak, że w 
domu też będzie bardzo miło. Będziemy sobie oglądać programy tele-
wizyjne i organizować różne atrakcje. 

Damian Dmochowski - Jestem uczniem II klasy  Technikum w 
Nowogardzkie. W tym roku podczas ferii chciałbym pójść gdzieś do 
pracy, żeby zarobić trochę pieniążków na prawo jazdy i inne potrzeb-
ne mi rzeczy. Poproszę o to mojego wujka, może u niego trochę popra-
cuję. Ale zobaczymy jak to będzie... 

Anna Świrgoń – Ja, niestety w tym roku na ferie zimowe zosta-
ję razem z dziećmi w zaciszu domowym. Powodem tego jest oczywi-
ście, jak pewnie u większości innych osób, budżet domowy. Ale gdy-
bym mogła wyjechać, to z moimi dziećmi oczywiście wybrałabym się 
w góry. 

Pani Donata – W tym roku niestety nigdzie się nie wybieram z 
moimi dziećmi na ferie zimowe, gdyż zwyczajnie nie stać mnie na 
to.  W poprzednim roku również nigdzie nie byliśmy. Ale mimo to, że 
będziemy w domu, pomyślimy o tym, jak aktywnie spędzić ten czas. 
Może wybierzemy się też na lodowisko.

Pani Halina - Mam jednego wnuka i dwie wnuczki, które na co 
dzień mieszkają w Szczecinie.  Wczoraj otrzymałam telefon od 
wnuczki z zapytaniem, czy może na ferie zimowe przyjechać do No-
wogardu?  Ale biorąc pod uwagę mój kalendarz zawodowy  stwier-
dziłam, że może, lecz tylko na weekend. Mimo, że będzie to krótki od-
poczynek w Nowogardzie z pewnością spędzimy go miło. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kazimierz Więzowski, lat 60, zmarł 06.02.2014 r., pogrzeb od-
był się 08.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.  

Lesław Urtnowski, lat 36, zmarł 06.02.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 11.02.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.  

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

10 luty 1940 r- Pamiętamy !
Kolejna rocznica  
„znaku” polskiego losu

Wczoraj obchodziliśmy, kolejną rocznicę pierwszej 
wywózki - 10 lutego 1940 roku - Polaków z terenów 
wschodnich Rzeczpospolitej deportowanych przez so-
wieckiego agresora ( napad  17 września 1939r) w głąb  
Rosji , głównie na Syberię. Razem ze wszystkimi nowo-
gardzkimi Sybirakami  modlimy się za żywych i zmar-
łych już  sybiraków i za wolność  Ojczyzny – oby zacho-
wywana  pamięć tamtych dni uchroniła nas przed  moż-
liwą zawsze „powtórką z historii".  

Redakcja DN
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

JEZIORO w KARSKU

KARSK

Kierunek 
Błotno

Kierunek 
Dąbrowa

Na razie ruszyła urzędnicza 
machina. Na wniosek inwesto-
ra, p. Łukasza Andrzejewskie-
go z Olchowa (właściciel pawi-
lonów handlowych sąsiadują-
cych z Biedronką przy ul. Boh. 
Warszawy), Urząd Miejski w 
Nowogardzie wszczął postępo-
wanie  w sprawie ustalenia wa-
runków zabudowy dla fermy 
norek w obsadzie 15 tys. 600 
sztuk zwierząt  (39 DJP). Pod 
koniec stycznia ratusz zawia-
domił o tym fakcie mieszkań-
ców Karska i Ogorzeli, miej-
scowości graniczących z dział-
ką, na której w przyszłości ma 
powstać ferma wraz z zabudo-
waniami i zjazdami. 

Dokument przesłany z Urzę-
du nie pozostał bez odpowie-
dzi. W zeszłym tygodniu, w 
czwartek, na ręce Burmistrza 
Nowogardu, sołtys Karska zło-
żył protest podpisany przez 122 
mieszkańców (103 z Karska i 
19 z Ogorzeli). 

- My mieszkańcy Karska 
sprzeciwiamy się planowanej 
budowie fermy norek na dział-
ce nr 27/11(...) - czytamy frag-
ment protestu. Powyższa dział-
ka sąsiaduje z drogą wojewódz-
ką, która spełnia rolę drogi tury-
stycznej dla pojazdów jadących 
nad morze. Planowana ferma 
norek miałaby powstać w są-
siedztwie wsi Karsk i Ogorze-
la, jak również w bezpośrednim 

sąsiedztwie naszego jeziora, co 
grozi wyniszczeniu ryb i ptac-
twa przez nieuniknione ucieczki 
zwierząt z fermy. Unoszący się 
smród spowoduje wielką uciąż-
liwość dla nas mieszkańców, na 
co nie wyrażamy naszej zgody 
– piszą do burmistrza Roberta 
Czapli obywatele, sprzeciwia-
jący się budowie fermy norek 
niemal pod swoim nosem.

Do UM spływają także pisma 
od tych mieszkańców, których 
ze względu na fakt granicze-
nia z działką przeznaczoną pod 
budowę fermy, uznano jako 
strony w postępowaniu admi-
nistracyjnym prowadzonym 
w UM. Ci, oprócz zagrożeń 
środowiskowych, upatrują się 
jeszcze jednego niebezpieczeń-
stwa, jakie może się pojawić po 
wybudowaniu fermy.  

- Nie wyrażamy zgodny na 
budowę fermy, przede wszyst-
kim dlatego, że obawiamy się 
obniżenia wartości posiada-
nych przez nas nieruchomości 
– mówi jeden z mieszkańców 
wsi, z którym rozmawiała re-
dakcja DN.

Co na to sam inwestor? - Do 
czasu wydania warunków za-
budowy nie chcę komentować 
całej sprawy – powiedział re-
dakcji Łukasz Andrzejewski, 
pytany o swoje plany związane 
z budową fermy koło Karska. 

Trzeba czekać...
Mieszkańcy mieli 7 dni od 

czasu otrzymania zawiadomie-
nia z gminy na to, by zapoznać 
się z planowaną inwestycją i 
wnieść ewentualne zastrzeże-
nia. Teraz gmina musi prze-
analizować wszystkie uwagi. 
W międzyczasie o zdanie za-
pyta także instytucje lub orga-
ny, które również mogą wnosić 
swoje uwagi np. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 

Później urzędnicy dokonają 
analizy funkcji oraz cech zabu-
dowy i zagospodarowania tere-
nu w celu ustalenia wymagań 
dla nowej zabudowy. Następ-
nie przygotują decyzję o wyda-
niu warunków zabudowy i po-
wiadomią o jej treści wszystkie 
strony postępowania. Te znów 
będą mogły wnieść swoje za-
strzeżenia, z tym, że już nie 
do miejscowego urzędu gmi-
ny, ale do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego. Ile to 

Zdjęcie satelitarne - zaznaczona działka, na której ma powstać ferma

Pożar w mieszkaniu przy ul. Armii Krajowej

Nikomu nic się nie stało
W czwartek, 6 lutego, w późnych godzinach popołudniowych, w jednym z bu-
dynków przy ul. Armii Krajowej miał miejsce niegroźny pożar. Przyczyną był 
samozapłon.

W budynku znajduje się kilka 
lokali mieszkalnych. Kwaterę, w 
której wybuchł pożar, zamiesz-
kuje starsza kobieta. W póź-
nych godzinach popołudnio-
wych mieszkanka zauważyła 
niewielki dym, wydobywający 

się ze szczeliny pomiędzy pie-
cem kaflowym a ścianą. Kobie-
ta natychmiast wybiegła na ze-
wnątrz, powiadamiając o zaist-
niałej sytuacji sąsiadów. Jeden 
z mieszkańców budynku nie-
zwłocznie wezwał straż pożar-

ną. – Zgłoszenie przyjęliśmy o 
godz. 16:38 – informuje w roz-
mowie z DN z-ca Komendan-
ta Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Go-
leniowie, Arkadiusz Skrzypczak 
– Akcja ratunkowa trwała do 

17:30. Przyczyną pożaru było 
samoistne zapalenie się opału 
przy piecu kaflowym. Na szczę-
ście nikomu nic się nie stało.

Jak relacjonuje jeden ze 
świadków zdarzenia, niewiele 
brakowało, by ogień dostał się 
na poddasze, co mogłoby być 
fatalne w skutkach. Na szczę-
ście płomienie w porę zostały 
ujarzmione. Nic poważnego 
się nie stało. Mieszkanka lo-
kalu została poddana niezbęd-
nym badaniom, których wyni-
ki wykazały, że kobieta ma się 
dobrze. 

Red. 

wszystko potrwa? W prakty-
ce proces wydawania warun-
ków zabudowy dla inwestycji, 
które nie wymagają szerokich 
konsultacji ze stronami trwa 
od 3 do 6 miesięcy, a niekiedy 
nawet 9 miesięcy. 

W Ostrzycy  
też protestowali...

Trudno przy okazji pro-
testów w Karsku nie przy-
pomnieć historii Ostrzycy.  
Mieszkańcy tej wsi stoczyli 
prawdziwy bój o to, aby na ich 
terenie ferma norek nie po-
wstała. Były protesty, zbiórka 
podpisów, spotkania z władzą 
i inwestorami. Powstała nawet 
inicjatywa obywatelska, pod 
którą podpisało się 400 osób, 
za pomocą której obywatele 
próbowali zmusić miejscowe 
władze do zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego 
w obrębie tej wsi. Chodziło o 
to, aby w przyszłości nie mo-

W Karsku też nie chcą norek 

Kolejna ferma,  
kolejny protest
Mieszkańcy Karska, podobnie jak niegdyś Ostrzycy, 
sprzeciwiają się budowie w ich sąsiedztwie fermy no-
rek. Ludzie obawiają się smrodu, jaki towarzyszy pro-
dukcji tych zwierząt. Martwią się także o to, że gryzo-
nie wyjedzą z pobliskiego jeziora wszystkie ryby i za-
grożą populacji żyjącego w okolicy akwenu ptactwa. 

gły tam powstawać tego typu 
zakłady. 

Chociaż administracyjnie 
za wiele nie udało się zyskać, 
determinacja mieszkańców i 
rozgłos nadany sprawie spra-
wiły, że inwestor ze swoich za-
miarów się wycofał. Jego nie-
doszły wspólnik wystąpił o 
nowe warunki zabudowy, tyle 
że już dla nieporównywalnie 
mniejszej fermy. Ta też zresztą 
do dziś nie powstała. 

Nowogard  
– futrzarskie zagłębie 

Jeśli w przyszłości ferma no-
rek powstanie w Karsku, bę-
dzie to już 7 tego typu zakład 
na terenie naszej gminy. War-
to przypomnieć, że na 11 ferm  
w całym powiecie Goleniow-
skim, w naszej gminie znajdu-
je się ich aż 6. A łączna obsa-
da zwierząt we wszystkich za-
kładach, po wykotach, liczona 
jest w setkach tysięcy sztuk. To 
sprawia, że Nowogard to istne, 
futrzarskie zagłębie. 

Marcin Simiński 
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Nasza sonda z Osiny
Jak spędzimy ferie? 

Mieczysław Kulka (mieszkaniec gminy Osina) - Ni-
gdzie nie wyjeżdżam. Czas ferii najprawdopodobniej spę-
dzę wspólnie z dziećmi. Będzie to jednak możliwe tylko  w 
godzinach popołudniowych. Niestety mam taką pracę, która 
pochłania mi wiele czas, przez cały niemal tydzień. Co bę-
dziemy robić? Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno wymy-
ślimy coś ciekawego. 

Paweł Legęć (Osiny) - Moje dzieci najprawdopodobniej 
pojadą na ferie do dziadków, którzy mieszkają w Moryniu. 
Na inne wyjazdy chyba nie starczy mi czasu, gdyż trzeba 
pracować.  

Adrianna Myjakowska (Przypólsko) - Moje ferie zimo-
we będę spędzała tu na wsi, w Przypólsku. Natomiast bar-
dzo chciałabym wyjechać do Zakopanego. Kiedyś tam by-
łem i bardzo mi się podobało. Niestety wszystko wskazuje 
na to, że zamiast ferii zimowych będziemy mieli ferie wio-
senne. Wszystkim koleżankom i kolegom życzę dobrego od-
poczynku i przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa w 
okresie ferii i nie tylko. 

Ewelina Szczęsna (Przypólsko) – W czasie ferii zimo-
wych będę jakiś czas przebywać u swojego chłopaka, ale też 
część tego czasu spędzę w swoim rodzinnym domu, tu w 
Przypólsku. W tym czasie oczywiście będę odpoczywała, ale 
również zajrzę do książek, by trochę się pouczyć. Miniony 
semestr w szkole był bardzo dla mnie ciężki. Dlatego odpo-
czynek bardzo mi się przyda. 

Barbara Sućko (Osina) - Tak się składa, że mam dzieci 
już dorosłe i one już nie odpoczywają, lecz pracują zawodo-
wo. Ale jako radna gminy Osina wiem, że nasze dzieci nie 
będą się nudziły podczas tegorocznych ferii. W szkole i no-
wej świetlicy wiejskiej zostaną na pewno zorganizowane dla 
nich jakieś zajęcia rekreacyjno- wypoczynkowe. Dlatego nie 
ma obaw, że dzieci będą się tu w Osinie nudziły. 

Pan Jacek  (Węgorzyce) - Sam z dziećmi nie wyjadę, 
gdyż na co dzień pracuję. Ale wiem, że na pewno gdzieś się 
wybiorą. Może do rodziny, którą mamy zarówno w Anglii, 
jak i w Niemczech. Korzystając z okazji bardzo serdecznie 
chciałabym pozdrowić mojego wnuka Igora, który ma 3 lat-
ka. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia  zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Co roku mniej pieniędzy na 
organizacje pozarządowe 

Komisja rozpoczęła 
ocenę wniosków 
W ubiegłym tygodniu, w czwartek, odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej oferty or-
ganizacji pozarządowych ubiegających się o przyznanie 
gminnego dofinansowania  na realizację, zleconych tym 
organizacjom, zadań własnych gminy. 

Wszystkie oferty złożone do 
UM w Nowogardzie, ocenia 
Komisja Konkursowa powoła-
na przez Burmistrza Nowogar-
du. W jej skład obok 4 urzęd-
ników (trzech z wydziału Roz-
woju Lokalnego i Funduszy tj. 
Agnieszka Wróblewska, Jaro-
sław Soborski, Urszula Bere-
zowska oraz Barbara Sroka z 
Referatu Edukacji) wchodzi 
także 3 przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych (Mieczy-
sław Cedro, Tadeusz Hołubow-
ski, Cezary Komisarz).  

Konkursy ogłoszono 18 
grudnia 2013 roku. Podobnie 
jak w zeszłym roku wnioski 
można było składać w ramach 
9 działań tj. wspieranie przed-
siębiorczości, ochrona zdrowia, 
zajęcia pozalekcyjne, wspiera-
nie emerytów i rencistów, opie-
ka społeczna, ochrona środo-
wiska, sport, wspieranie inicja-
tyw społecznych, rozwój wsi. 
Wnioski od organizacji były 
przyjmowane do 24 stycznia. 

Łącznie na wszystkie zadania 
w tegorocznym budżecie zare-
zerwowano kwotę 647 tys. zło-
tych. Tradycyjnie najwięcej z 
tej puli, bo 470 tys. zł do dyspo-
zycji mają kluby sportowe. Bu-
dżet na organizacje pozarządo-
we co roku jest jednak uszczu-
plany.  W  2011 roku do dys-
pozycji było 725 tys. zł, w 2012 
kwota ta spadła do 685 tys. zł, a 
w 2013 do poziomu 661 tys. zł. 
W tym roku pieniędzy jest jesz-
cze mniej… Skalę  niskiego po-
ziomu finansowania zadań pu-
blicznych realizowanych przez 
organizacje pożytku publiczne-
go w Nowogardzie  oddaje jed-

nak dopiero porównanie do są-
siednich gmin zwłaszcza zbli-
żonego  ludnościowo  Golenio-
wa. 

- W tym roku 2014 w dro-
dze konkursów dla organizacji 
pożytku publicznego rozdyspo-
nowana   zostanie kwota pra-
wie 1,7 mln złotych. Od kilku 
lat utrzymujemy to  finansowa-
nie  na podobnym poziomie  – 
mówi DN telefonicznie Edyta 
Guzikiewicz, sekretarz Urzędu 
Miejskiego w Goleniowie. 

Jest  to więc, aż prawie  trzy-
krotnie więcej jak w Nowogar-
dzie! Te i poprzednie dane, jak 
i sygnalizowane  przez  nas już 
wcześniej  przykłady różno-
rakiego zniechęcania organi-
zacji do aktywności i starania  
się o środki potwierdzają to, 
że w gminie Nowogard orga-
nizacji pozarządowych się nie 
lubi. Taka jest niestety  „nor-
ma”  tej kadencji - no, chyba 
że jest to organizacja, która za-
miast koncentrować się na za-
daniu publicznym rozumie 
zwłaszcza hierarchię ważności 
osób w gminie i daje temu wy-
raz codziennie i  z wystarczają-
co głośnym „przytupem” i za-
chwytem. Coraz jednak mniej  
jest chętnych, aby tak  swo-
iście  „opłacać się ” w nagrodę 
za przyznanie środków podat-
ników. Wyraża się to również 
w spadku liczby wniosków. W 
tym roku jest ich 47 o 9 mniej 
aniżeli rok wcześniej. 

Tak   więc  wygląda  kolejna  
żałosna skuteczność  gminne-
go  samorządu  „pod rządami”  
SLD   i  burmistrza  SLD. 

MS

Znaleziono 
 klucze!

Do redakcji Dziennika Nowogardzkie- 
go przyniesiono: klucz samochodowy do 
Audi (znaleziony przy ul. 700-lecia, przy 
sklepie Biurex) oraz pęk kluczy (znalezio-
ny w niedzielę, 9 lutego, przy ul. Ogrodo-
wej, na wysokości numeru 6-8). Po od-
biór należy się zgłosić do redakcji DN.
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Serdeczne podziękowania
dla pani dr Marioli 

Lembas-Sznabel
oraz dla personelu 

medycznego Oddziału 
Wewnętrznego szpitala  

w Nowogardzie
za opiekę medyczną  
nad naszą ukochaną  

Mamą i Babcią 

Marią Gortat
składa Rodzina

Księdzu Krzysztofowi Socha
za odprawienie Mszy św. pogrzebowej

oraz wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Marii Gortat
wyrazy wdzięczności 

składa 
pogrążona w smutku rodzina

Słyszałeś! Obywatel ma problem

Ulice – Wasze a ciepłe posady - Nasze
O tym, że drogi w tym także te, które obejmują poszczególne ulice w naszym mieście (podobnie jak w kraju) mają 4 zarządców, wiemy 
od wielu lat. Niestety ustawa tak rozdzieliła system drogowy pomiędzy poszczególne samorządy, i dodatkowo dyrekcje dróg wojewódz-
kich i krajowych, a także zarządców wspólnot i spółdzielnie mieszkaniowe, że w wielu miastach mamy od lat bałagan wielki. 

Bałagan jest w miastach, po-
nieważ to dla miejskiego sys-
temu komunikacyjnego z na-
tury spójnego funkcjonalnie, 
którego elementem jako cało-
ści są ulice miejskie, rozczłon-
kowanie zarządu dróg okaza-
ło się najbardziej i kłopotliwe 
i szkodliwe dla jego sprawno-
ści. Począwszy bowiem od pla-
nowania układu komunikacyj-
nego miasta, poprzez jego mo-
dernizowanie i remontowanie, 
aż do bieżącego utrzymania, 
wszystko wymaga uzgodnień 
z każdym z zarządzających. Je-
śli więc w Nowogardzie trze-
ba poprawić chodniki znaj-
dujące się w pasie drogowym 
wzdłuż np. ulicy 700 Lecia, to 
nie sprawa miasta, ale zarzą-
du wojewódzkiego dróg. Naj-
gorzej jest, jeśli modernizacja 
obejmować miałaby ciągi ko-
munikacyjne należące do kil-
ku zarządców. Podobnie jest z 
bieżącym utrzymaniem, każ-
dy z zarządców odpowiada 
za swoje ulice. Jest jeszcze do 
tego kategoria ulic należących 
np. do powiatu, ale których za-
rząd jest zlecony gminie – w 
Nowogardzie mamy ich nie-
wiele. Które zaś drogi i w kon-
sekwencji ulice są czyje tzn. 
które należą do gminy, które 
do powiatu, a które stanowią 
tzw. drogi osiedlowe, obywa-
tel Nowogardu dowiaduje się 
na ogół, gdy osobiście bądź w 
imieniu okolicznych miesz-
kańców postuluje do gminy o 
wykonanie jakiejś naprawy czy 
modernizacji. Jeśli trafił aku-
rat na drogę gminną, a tych 
jest paradoksalnie nie za wie-
le, to nie będzie nigdzie ode-
słany (co nie oznacza, że za-
łatwią mu sprawę). Natomiast 
jeśli trafił na inną drogę aniżeli 
gminna, to ma jak w banku, że 
dostanie odpowiedź jak wielu 
z naszych Czytelników, którzy 
już to przeszli. 

Powtarzający się schemat 
wygląda następująco:

- obywatel zgłasza burmi-
strzowi potrzebę remontu. Ten 
każe mu pisać do siebie wnio-
sek. Na życzenie burmistrza 
obywatel zbiera również pod 
nim podpisy mieszkańców uli-
cy. 

 - ponadto burmistrz infor-
muje, że droga - ulica obję-

ta postulatem obywatela nie 
jest drogą – ulicą gminną, ale 
powiatową i to do starosty w 
Goleniowie powinien się oby-
watel zwrócić. Tutaj warian-
towo zdarza się w zależno-
ści nie wiadomo od czego, że 
burmistrz deklaruje ponadto, 
że zwróci się z zapytaniem do 
tegoż starosty również. Nieza-
leżnie od wariantu, już w tym 
miejscu obywatel dostaje wy-
raźny sygnał, że sprawa z któ-
rą się zwraca, bynajmniej nie 
ma mniej czy bardziej istotne-
go charakteru problemu pu-
blicznego, ale to jego -obywa-
tela w zasadzie osobisty pro-
blem. Burmistrz więc i tak 
jest uprzejmy, że odpowiada i 
ewentualnie zwróci się do sta-
rosty.

- burmistrz na podstawie 
otrzymanego wniosku wraz z 
popisami wysyła pismo do sta-
rosty. Treść pisma wysyłana 
jest także do wnioskującego o 
remont w imieniu mieszkań-
ców ulicy obywatela. Czytamy 
w nim, że wnioskowany przez 
mieszkańców zakres robót wy-
kracza poza zadania określone 
w porozumieniu z 30 kwietnia 
1999 roku dotyczącego utrzy-
mania dróg powiatowych na 
terenie miasta Nowogard, ja-
kie gmina podpisała z powia-
tem. W związku z tym bur-
mistrz wnosi o wykonanie re-
montu lub przekazanie dodat-
kowych środków przez powiat 
gminie na remont drogi. 

- starosta najpierw odpowia-
da obywatelowi, że choć w peł-
ni rozumie potrzebę remon-
tu, z powodu braku środków 
finansowych zmuszony jest 
„odmówić realizacji prośby 
obywatela”.

- po miesiącu starosta przy-
syła obywatelowi kolejne pi-
smo w tej sprawie, tym razem 
adresowane też na Urząd Miej-
ski. W piśmie tym prócz pono-
wienia informacji o braku pie-
niędzy, zawiadamia, że powiat 
w każdej chwili jest gotowy 
do przekazania dróg powiato-
wych w Nowogardzie na rzecz 
gminy tak, jak to ma miejsce 
np. w Goleniowie. Twierdzi 
też, że powiat nie jest w sta-
nie utrzymać tak rozległej sie-
ci dróg, w tym szczególnie tych 
znajdujących się w miastach, 

które w jego opinii nie spełnia-
ją definicji dróg powiatowych. 

Tak w konsekwencji oby-
watela, za jego pośrednic-
twem grupa obywateli zosta-

je dokładnie poinformowana, 
że problem który mają z dro-
gą czy ulicą w mieście Nowo-
gard pozostaje ich problemem, 
bo bynajmniej nie jest to pro-

blem władzy samorządowej, 
czyli burmistrza, nie jest też 
problemem starosty, bo ten w 
Goleniowie, a tamtejszy bur-
mistrz wziął wspaniałomyślnie 
problem tamtych obywateli 
na siebie, czego nie czyni bur-
mistrz w Nowogardzie, używa-
jąc ewentualnie obywatela jako 
bat na pieniądze starosty. 

Na koniec - opisane wyżej 
schematy postępowań to nie 
teoria to synteza wynikająca 
z pism, które DN otrzymywał 
od Czytelników i które ilustro-
wały ich obywatelskie zabiegi 
o dobro wspólne. Jak się oka-
zuje pojęcie to dla władzy nie 
istnieje dla niej, trawersując 
znaną przedwojenną myśl ży-
dowską, jest tak: Ulice –Wasze 
a ciepłe posady - Nasze. 

Red. 

Włamanie do kwiaciarni - cd.

Złodzieje usłyszeli zarzuty 
Dwaj złodzieje, którzy 02 lutego br. włamali się do kwiaciarni przy bramie głów-
nej cmentarza, usłyszeli zarzuty i zostali objęci nadzorem policyjnym. 

O zdarzeniu pisaliśmy w jed-
nym z uprzednich wydań DN. 
Przypomnijmy tylko, że dwaj 
młodzi mężczyźni około godz. 
22:00 (w niedzielę tj. 02.02), wła-
mali się do kwiaciarni należącej 
do firmy Jerzego Furmańczy-
ka i skradli stamtąd sprzęt elek-
troniczny. Mieli jednak „pecha”. 
Gdy po splądrowaniu kwiaciar-
ni próbowali niepostrzeżenie się 
oddalić, zauważyli ich młodzi 
mężczyźni, którzy akurat byli w 
okolicy. Zaczęli oni śledzić zło-
dziejaszków. W tym czasie ktoś 
powiadomił policję. Świadko-
wie wskazali funkcjonariuszom, 
w którym kierunku sprawcy się 

oddalili. Kiedy policjanci tam 
się udali, natychmiast natchnę-
li się na niespodziewających 
się niczego złodziei. Okazali się 
nimi dwaj 27-letni mieszkańcy 
Nowogardu.

- Mężczyźni zostali zatrzyma-
ni zaraz po tym, jak z łupami 
opuszczali budynek kwiaciar-
ni. Usłyszeli zarzuty kradzieży z 
włamaniem. Na podstawie ma-
teriałów zebranych przez poli-
cjantów, prokurator zdecydował 
o zastosowaniu wobec podejrza-
nych dozoru policyjnego – poin-
formowała redakcję DN, asp. Ju-
lita Filipczuk, rzecznik prasowy 
policji. 

O ich dalszym losie zadecydu-
je sąd. Grozi im nawet do 10 lat 
więzienia.

Właściciel kwiaciarni wycenił 
straty na ponad 3,5 tys. zł. 

MS
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Ile urzędnicy  
wydali na komórki?
13 tysięcy 601 złotych  – tyle w zeszłym roku wynio-
sły rachunki za rozmowy przez komórkowe telefony 
służbowe kilku urzędników nowogardzkiego ratu-
sza. Połowę z tej kwoty wydano na rachunki Burmi-
strza i jego Zastępcy. 

Komórkowe telefony służ-
bowe posiada ośmiu pracow-
ników UM Nowogard. Są to: 
burmistrz Robert Czapla, wi-
ceburmistrz Damian Simiński, 
trzech urzędników Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Śro-
dowiska (kierownik Tadeusz 
Fiejdasz, jego zastępca Woj-
ciech Szponar i inspektor Ar-
tur Bajerski), sekretarz gminy 
Agnieszka Biegańska -Sawic-
ka, Stanisław Pietrzycki – kie-
rownik Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego oraz kierowca Edmund 
Kwiecień. Służbową komórkę 
przydzielono także Antonie-
mu Bielidzie, Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie. 

Koszty utrzymania służbo-
wych telefonów urzędników w 
2013 roku wyniosły łącznie 13 
tys. 601 zł. 

Na liście najbardziej „rozga-
danych” są kolejno Burmistrz  
i jego Zastępca. Rachunek za 
rozmowy telefoniczne R. Cza-
pli wyniósł 4 tys. 508 zł, a wi-
ceburmistrza D. Simińskiego 
3056 zł. 

Kolejny na liście, pod wzglę-

dem wysokości rachunku jest 
W. Szponar. Za jego telefon 
służbowy zapłacono łącznie 
1.879 zł. O 500 złotych mniej 
wyniosła faktura za komórkę 
T. Fiejdasza. Rachunki pozo-
stałych osób nie przekracza-
ją tysiąca złotych i oscylują w 
kwotach od 340 do 800 zło-
tych. 

W porównani z rachunkami 
burmistrza i wiceburmistrza 
gmina niewiele zapłaciła za te-
lefon, który nosi przy sobie A. 
Bielida. Koszt rozmów, które 
Przewodniczący wykonał przy 
użyciu służbowej komórki w 
przeciągu całego roku, wy-
niósł zaledwie 512 złotych i 5 
groszy. 

MS

Echa zerwanej koalicji ...

Wiceburmistrz odchodzi? 
Z informacji DN wynika, że wraz z początkiem marca, Damian Simiński opuści 
Urząd Miejski w Nowogardzie. Ma to być pokłosie wypowiedzenia przez PSL, z 
którego ramienia D. Simiński został wiceburmistrzem, umowy koalicyjnej z SLD. 

Jak wieść gminna niesie, wi-
ceburmistrz ma zamienić sta-
nowisko zastępcy burmistrza 
na wiceprezesa jednej ze spół-
ek działających na terenie mia-
sta. Mówi się o dwóch firmach 
tj. Przedsiębiorstwie Robót 
Drogowych  i Przedsiębior-
stwie Usług Wodnych i Sani-
tarnych. 

Sam Simiński tym informa-
cjom zaprzecza. Potwierdza 
jednak, że zastanawia się nad 
dalszą pracą  na stanowisku 
wiceburmistrza Nowogardu. 

- O mojej przyszłości zdecy-
duję w czasie urlopu i po roz-
mowie z burmistrzem, któ-
rą odbędę już po powrocie do 
pracy – komentuje D. Simiń-
ski, który już od początku roku 
nie pojawia się w ratuszu. Naj-
pierw był na zwolnieniu le-
karskim. Teraz do końca lute-
go będzie przebywał na urlo-
pie wypoczynkowym. Wszyst-
ko więc wskazuje na to, że od 
pewnego czasu wiceburmistrz 
lepiej czuje się poza urzędem. 

Dlaczego D. Simiński chce 
odejść? Choć sam w rozmowie 
z DN, nic o tym nie wspomi-
nał jasne jest, że decyzja ta jest 
konsekwencją wypowiedzenia 
umowy koalicyjnej przez PSL. 
To właśnie na jej podstawie lu-
dowcy zaproponowali, by Si-

miński został zastępcą burmi-
strza. Teraz, obaj panowie zna-
leźli się więc, mówiąc delikat-
nie, w niekomfortowej sytu-
acji. 

Mówi się jednak, że sam Ro-
bert Czapla na kilka miesięcy 
przed wyborami nie zaryzy-
kuje wymianą wiceburmistrza. 
Przed gminą stoi bowiem kil-
ka kontrowersyjnych decy-
zji do podjęcia m.in. podpisa-
nie umowy z nowym dostaw-
cą wody, wydanie warunków 
zabudowy pod kolejne fermy 
norek i kolejny supermarket, 
który ma powstać na terenie 
byłej gorzelni przy ul. Leśnej, 

które muszą wyjść z Wydzia-
łu Architektury, Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego, 
a więc komórki, za którą bez-
pośrednio odpowiedzialny jest 
wiceburmistrz Simiński.

Poza tym znalezienie chęt-
nego do pełnienia tej dość nie-
wdzięcznej roli w roku wybor-
czym, może być nie lada wy-
zwaniem. 

Zdaje się więc, że mimo ze-
rwanej koalicji, na odejściu 
wiceburmistrza, SLD ma wię-
cej do stracenia, niż PSL po 
nieudanej próbie budowania 
większości w Radzie Miejskiej.  

Redakcja 

Jarząb, Wencel i Szafran - laureatami

Sukces uczniów z Nowogardu
Wojciech Jarząb, uczeń klasy III „b” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie pod opieką pani Krystyny Gradzik odniósł kolejny suk-
ces w eliminacjach powiatowych Małego Konkursu Recytatorskiego (MKR) w Goleniowie. Uczeń zakwalifikował się do wojewódzkiego 
etapu konkursu. Do Szczecina również zakwalifikowali się: Wiktoria Wencel z Gimnazjum nr 2 i Kornel Szafran ze Szkoły Podstawowej 3.

Dnia 29 stycznia 2014r. wygrał 
etap szkolny konkursu zdoby-
wając I miejsce, natomiast dnia 
6 lutego 2014r. został Laureatem 

 w eliminacjach gminnych, 
po czym dnia 10 lutego 2014r. 
zmierzył się ze wszystkimi gru-
pami wiekowymi: klas I-III, IV-
-VI oraz gimnazjum na szcze-
blu powiatowym w Goleniowie. 
Spośród wszystkich uczestni-
ków Komisja Oceniająca wy-
łoniła trzech zwycięzców. Tym 
razem Wojtek również miał za 
co dziękować, gdyż znalazł się 
jako pierwszy w czołówce. Mło-
dy Laureat będzie reprezentował 

już niedługo Szkołę Podstawową 
nr 2 w eliminacjach wojewódz-
kich MKR w Szczecinie. W roz-
mowie z Komisją, Wojtek i jego 
opiekun Krystyna Gradzik do-
wiedzieli się, że nie wniesiono 
żadnych uwag odnośnie recyta-
cji tego małego, 

 a jakże dorosłego Ucznia. Ko-
misja jednogłośnie uznała, że 
zostały spełnione wszystkie ele-
menty recytacji. Jedynym utrud-
nieniem dla Chłopca był męczą-
cy katar, pomimo którego po-
radził sobie wzorowo. Recytacji 
przysłuchiwali się także Rodzi-
ce ucznia, którzy nie kryli zado-

wolenia ze swojej pociechy. Po-
dziękowaniom nie było końca. 
Szczęśliwy Laureat wraz 

 z Opiekunem oraz Rodzicami 
wrócili do domu z dyplomem 
oraz nagrodą. Kolejny etap zma-
gań czeka Chłopca w kwietniu 
br. na Zamku Książąt Pomor-
skich w Szczecinie. Już dziś trzy-
mamy za Wojtka mocno kciuki. 
Powodzenia!

Oprócz Wojtka Jarząba, do 
wojewódzkiego etapu, jako Lau-
reaci konkursu, zakwalifikowało 
się jeszcze dwóch uczniów z No-
wogardu tj. Wiktoria Wencel z 
Gimnazjum nr 2 i Kornel Szafran 

ze Szkoły Podstawowej 3. Tym 
samym to nowogardzcy ucznio-
wie na poziomie wojewódzkim 
będą reprezentowali Powiat Go-
leniowski. Gratulujemy! 

Gratulacje należą się również 
uczeniom, którzy otrzymali wy-
różnienia byli to: Maria Korszeń 
z SP nr 2, Asia Sikora z SP nr1, 
Michalina Kiryk i Kuba Kazu-
ba z Gimnazjum nr 2. Ucznio-
wie z Nowogardu zgarnęli więc 
wszystkie nagrody i wyróżnie-
nia.

W konkursie w Goleniowie 
udział wzięło łącznie 26 osób.

Opr. Redakcja 
Wojtek Jarząb i Krystyna Gradzik
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Wracamy do sprawy zbiornika ze smołą

Śledztwo umorzone (kolejne)
Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie narażenia na utratę zdrowia 
i życia pani Katarzyny, która we wrześniu ubiegłego roku ratując swojego psa 
sama utknęła w zbiorniku ze smołą. Chociaż ustalono, że właścicielem nieza-
bezpieczonego basenu z lepikiem jest Gmina Nowogard, uznano, że zaniedba-
nia urzędu nie miały znamion przestępstwa. 

Przypomnijmy, że do drama-
tycznych wydarzeń doszło we 
wrześniu ubiegłego roku. Zda-
rzenie miało miejsce przy dro-
dze biegnącej wzdłuż byłej wy-
twórni mas bitumicznych (tuż 
obok bazy ZDW). Do znajdują-
cego się tam zbiornika ze smołą 
wpadł pies, a później także pró-
bująca ratować swojego pupila 
właścicielka. Po udanej akcji ra-
tunkowej w wykonaniu nowo-
gardzkich strażaków, i pomocy 
dla poszkodowanego psa udzie-
lonej przez weterynarzy, feralny 
wypadek tym razem nie pocią-
gnął ze sobą, na szczęście, po-
ważniejszych ofiar. 

Pozostawiony obiekt nie był 
zabezpieczony. Od początku po-
jawiało się pytanie, do kogo na-
leży zbiornik? Gmina, jak się 

później okazało, będąca właści-
cielem terenu, przez kilka tygo-
dni zwodziła opinię publiczną 
rzekomo ustalając właściciela 
basenu ze smołą. Swoje czynno-
ści wykonywała też policja. Nie-
zależnie od tego, zawiadomienie 
do prokuratury złożyła też pani 
Katarzyna, która ratując toną-
cego psa niemalże sam nie stra-
ciła życia. Prokuratora wszczę-

ła postępowanie wyjaśniające w 
związku ze stworzeniem sytu-
acji narażenia utraty życia bądź 
zdrowia. Co udało się ustalić 
organom ścigania? Nie za wie-
le, a w zasadzie nic. Potwierdzo-
no, że właścicielem opuszczo-
nego zbiornika jest Gmina No-
wogard. Śledztwo jednak umo-
rzono, z uwagi na brak znamion 
czynu zabronionego. Mówiąc 
wprost, uznano, że gmina w 
sprawie niczemu nie jest winna, 

mimo, że to właśnie Urząd Miej-
ski w Nowogardzie nie zadbał, 
by zbiornik ze smołą był odpo-
wiednio zabezpieczony. Zrobio-
no to dopiero po wypadku. Płot 
stoi do dziś. 

Tym samym to już kolej-
ne umorzone śledztwo, jakie w 
ostatnim czasie prowadziły na-
sze organy ścigania przy pomo-
cy miejscowej policji. Przypo-
mnijmy, że podobnie zakończyła 
się sprawa nielegalnej wycinki 11 
dorodnych drzew w lasku koło 
Wierzchów. Szczegóły sprawy 
przypominaliśmy dwa tygodnie  
temu  w tekście „Dębowy” skan-
dal w Wierzchach. W tym przy-
padku już policji nie udało się 
ustalić sprawców przestępstwa, 
z czego zresztą rechocze do dziś 
cała wieś..., bo ponoć nawet dzie-
ci wiedzą kto za tym stoi z imie-
nia i nazwiska (znanego imie-
nia i nazwiska). O takim odbio-
rze działania policji poinformo-
wał nas mieszkaniec tej wsi za-
raz tego samego dnia, w którym 
ukazał się nasz artykuł. Ponieważ 
Policja nie sporządziła wniosku, 
prokurator tą sprawą nie zajmo-
wał się, ale gdyby nawet, to - są-
dząc po losie sprawy pierwszej – 
i wobec faktu, że tutaj też urzęd-
nicy dopuścili się przynajmniej 
zaniedbania (złodziej otrzymał 
miesiąc czasu „w podarunku” na 
wywiezienie wyciętych drzew), 
zapewne nastąpiłoby uznanie, 
że zaniedbaniom urzędników 
brakuje znamion przestępstwa. 
Czy to już wszystko czego bra-
kuje urzędowo zamieszanym w 
te sprawy? Pozostawmy to dopo-
wiedzenie - wszak nasz Czytelnik 
to oczytany gość i wie, co na myśl 
tutaj nasuwa się.     

MS

Zbiornik ze smołą, w którym tonął pies, a później także jego właścicielka. Dziś obiekt jest zabezpieczony solidnym ogrodzeniem. 

Koło PZW „Tęczak” informuje 

Wody dzierżawców prywatnych
Na 2014 rok, Okręg PZW w Szczecinie zawarł umowy z prywatnymi dzierżawcami, na  mocy 

których wędkarze Okręgu Szczecin mogą łowić, bez dodatkowych opłat na następujących wodach: 
JEZIORO Gmina Termin obowiązywania umów do …

1. MĘTNO CHOJNA 31.12.2014

2. OSTRÓW (Stoki) CHOJNA 31.12.2014

3. CZACHÓW CEDYNIA 31.12.2014

4. PARKOWE WIDUCHOWA 31.12.2014

5. LEŚNE WIDUCHOWA 31.12.2014

6. BIAŁĘGI TRZCIŃSKO ZDRÓJ 31.12.2015

7. JELENIN TRZCIŃSKO ZDRÓJ 31.12.2015

8. NAROST CHOJNA 31.12.2015

9. WITNICKIE MAŁE MORYŃ 31.12.2015

10. WITNICKIE WIELKIE MORYŃ 31.12.2015

11. MIERNO MORYŃ 31.12.2015

12. WĄDÓŁ    LIPIANY 31.12.2015

13. KOŚCIELNE     LIPIANY 31.12.2015

14. MYŚLIBORSKIE MYŚLIBÓRZ 31.12.2016

15. ŁUBIE MYŚLIBÓRZ 31.12.2016

16. RENICKIE MYŚLIBÓRZ 31.12.2016

17. WIERZBNICKIE MYŚLIBÓRZ 31.12.2016

18. CZÓŁNOWSKIE MYŚLIBÓRZ 31.12.2016

19. STEKLNO GRYFINO 09.06.2018
INFORMACJE DODATKOWE
Wędkarze Okręgu PZW w Szczecinie, którzy opłacili składkę członkowską PZW i składkę okrę-

gową (nizinną lub górską),  są uprawnieni do wędkowania z brzegu, a posiadający dopłatę PZW 
Szczecin (znaczek na łódź i trolling),  mogą również wędkować z łodzi trollingowanie tylko na  wo-
dach dopuszczonych do trollingowania. Wędkowanie  bez wnoszenia dodatkowych opłat na rzecz 
„dzierżawcy”.  Wędkarzy obowiązują „Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW” (dostępny na 
naszej stronie) oraz dodatkowe ustalenia dzierżawcy, dot. ochrony udostępnionych wód.

Inf.własna
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GRYFINO • ul. 11 Listopada 16 (Górny Taras)
pierwszy budynek między Netto a Przychodnią

• jeansy 
  damskie i męskie 
  z wysokim stanem
• spodnie na gumce
• bluzki, sukienki, 
  koszule, dodatki

Walentynki 2014 
Ponad miliard – tyle sms-ów i kartek w kształcie serca wyślą w tym 
tygodniu zakochani na całym świecie.

Walentynkowe święto szturmem 
zdobywa zwolenników. Radosne, 
ciepłe, pełne miłości słowa bez tru-
du przekraczają granice. Dzięki In-
ternetowi Święty Walenty powoli 
przekonuje nawet tych, dla których 
obca jest religia chrześcijańska. 

Po co nam to? 
Pod postacią czekoladek, kwia-

tów, maskotek, kartek z sercem i 
wierszem, zaproszeń na kolację 
czy koncert, kryje się potrzeba mi-
łości. Każdy chce kochać i być ko-
chany. Tę tezę można śmiało posta-
wić ludziom na całym świecie. 
Stwierdzenie jest aktualne tak 
samo jak tysiące lat temu. Dziś jed-

nak, w pogoni za pracą i karierą, 
miłość zbyt często schodzi na drugi 
plan. Nie mamy czasu na randki i 
spotkania, silni i cyniczni zanie-
dbujemy najbliższych, machamy 
ręką i wstydzimy się czułych ge-
stów. W taki dzień jak Walentynki 
mamy pretekst i motywację. Za ba-
nalną kartką, niepozornym plusza-
kiem czy małym kwiatkiem można 
ukryć wielkie i małe, dowcipne i 
nieśmiałe ale jakże bardzo ważne 
wyznanie.

Kim jest Święty Walenty?
To biskup rzymski, któremu 

ścięto głowę za to, że nie posłuchał 
rozkazu Imperatora Rzymu Klau-

diusza II. Ksiądz udzielał potajem-
nych ślubów młodym mężczy-
znom. Nieżonaci, zdaniem cesarza 
mieli być lepszym żołnierzami. 
Według tradycji, nawet będąc w 
więzieniu, duchowny udzielił ślu-
bu córce strażnika więziennego. 
Wcześniej miał także uzdrowić jej 
chore oczy. Za nieposłuszeństwo 
biskup Walenty został skazany na 
śmierć. Dokładnie 14 lutego 270 
roku. Dwieście lat później, papież 
ustanowił go patronem zakocha-
nych. Na srebrnym relikwiarzu, w 
którym znajdują się jego szczątki 
umieszczony jest napis: „Święty 
Walenty, patron miłości”.

Pielgrzymki do miejsca spoczyn-

ku św. Walentego już w średnio-
wieczu miały sporo zwolenników 
w Anglii i Francji. Tradycja obdaro-
wywania kwiatami pojawiła się 
tam w XVI wieku i dość szybko do-
tarła także do Ameryki gdzie 
wkrótce wymyślono gotowe już 
kartki walentynkowe. U Słowian w 
tym czasie dniem zakochanych 
była raczej Noc Kupały (Sobótka), 
obchodzona w czasie letniego 
przesilenia, a więc w nocy z 21 na 
22 czerwca. 

O dniu Świętego Walentego pisał 
w Hamlecie także William Szek-
spir:

Ofelia:
Ale jak się was pytać będą,
co to znaczy, to powiedzcie:
Dzień dobry, dziś święty Walenty.
Dopiero co świtać poczyna;
Młodzieniec snem leży ujęty,
A hoża doń puka dziewczyna. 
(Hamlet, Akt IV Scena 5; tłuma-

czenie Józef Paszkowski)

W polskich kalendarzach 14 lu-
tego Dzień Zakochanych pojawił 
się dopiero w latach 90-tych XX w. 
Od tej pory jest to czas oficjalnego 
wyznawania miłości i przyjaźni.

Barbara Gondek

To będą wyjątkowe 
Walentynki

Powiedz, że kochasz, że bardzo tęsknisz 
Przyjdź do naszej redakcji i podyktuj nam swo-

jego newsa 
Twoje życzenia opublikujemy w Walentynki
To będzie wyjątkowe wyznanie miłości
Na zgłoszenia czekamy do czwartku 13 lutego 

do godziny 14.
Za najciekawsze, najpiękniejsze wyznania mi-

łości – będzie nagroda:
Zaproszenie na pizzę dla dwojga do Restauracji 

Wenecja.
*Cena za wyróżnione ogłoszenie 5 zł.  

BG.
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Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Nowa Księgarnia
Nowa 

Księgarnia

ul. 700-lecia 27A •  NOWOGARD
 (między Asprodem a Sezamem)

Wyprzedaż 30%
porcelany, szkła ozdobnego, 

świec zapachowych i innych art. pamiątkowych

Se
za

m
As

pr
od

Ratusz

• Podręczniki
• Literatura 
  piękna, dziecięca, 
  młodzieżowa
• Nowości literackie
• Kolorowanki
• Albumy, atlasty
• Artykuły szlokne

ul
. 7

00
-le

ci
a

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Bal karnawałowy
W dniu 6 lutego (czwartek) 2014 r. w Szkole Podsta-
wowej w Strzelewie, odbył się bal karnawałowy dla 
klas 0-VI. 

Dzieci przebrane za różne 
postacie z bajek – księżniczki, 
Spidermanów, wróżki, Batma-
nów oraz przeróżne zwierzaki, 
bawiły się do muzyki i piose-
nek, które zaproponował pan 
Lech Szpon. W trakcie balu 
odbyło się wiele ciekawych 
konkursów i zabaw w różnych 
kategoriach wiekowych, a naj-
lepsi i najwytrwalsi tancerze, 
zostali nagrodzeni słodycza-
mi. Pod koniec zostali wybra-
ni królowie i królowe balu – w 
oddziale przedszkolnym zo-

stali nimi Ola  i Szymon, w kla-
sach I-III Maja Bartnik i Szy-
mon Stefański, a w klasach IV-
-VI Julia Langner i Łukasz Ste-
fański. 

Tradycyjnie, jak co roku, do 
dzieci przybył Mikołaj, który 
w zamian za wierszyk lub pio-
senkę, obdarowywał wszyst-
kich wielką paczką słodyczy. 
Po otrzymaniu prezentu zado-
woleni uczniowie wrócili do 
swoich domów.

Oprac: red.

XVI Turniej Poloneza Studniówkowego 

II LO na drugim miejscu
W piątek (7 lutego) w Nowogardzkim Domu Kultury, odbył się już XVI Turniej 
Poloneza Studniówkowego o Puchar Burmistrza Nowogardu. Najlepszymi tan-
cerzami spośród nowogardzkich szkół, okazali się uczniowie z II LO w Nowo-
gardzie, którzy zajęli 2 miejsce. 

Główną nagrodą w turnie-
ju, oprócz pamiątkowego pu-
charu, było 1000 zł. Udział w 
turnieju wzięło 5 drużyn: I Li-
ceum Ogólnokształcące w Star-
gardzie Szczecińskim, Zespół 
Szkół nr 1 w Stargardzie Szcze-
cińskim oraz nowogardzkie 
szkoły: I Liceum Ogólnokształ-
cące, II Liceum Ogólnokształ-
cące i Zespół Szkół Ponadgim-

nazjalnych. Występy wszyst-
kich uczestników oceniało jury 
w następującym składzie: Zbi-
gniew Łukaszewski-dyrektor 
Goleniowskiego Domu Kultury, 
Regina Mąkowska na co dzień 
instruktorka i choreograf – za-
łożycielka szkoły tańca ART.
STRIT w Nowogardzie oraz 
Agata Kubiak – instruktor tań-
ca w NDK. Jury, które oceniało 

m.in. technikę tańca, zdecydo-
wało o przyznaniu głównej na-
grody, maturzystom z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Star-
gardzie Szczecińskim. Na dru-
gim stopniu podium, wspólnie 
stanęli uczniowie z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie i Zespołu Szkół nr 1 w 
Stargardzie Szczecińskim.  

Oprac: KR

fot. ndk.pl
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Godowo, kościół fi-
lialny parafii Długołęka, 
pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego.  pośw. 18 X 
1945 r. odpust 14 IX.

Kościół z 1863 r. wznie-
siony z bloków kamien-
nych i cegły. 

źródło: Schematyzm Archidiece-
zji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szcze-
cin 2007.

Kościoły gminy Osina - Godowo

Konkurs odbył się 18 grud-
nia 2013 r. i była to jego XVII 
edycja. Przystąpiły do niej, aż 
23 osoby z najmniejszej szkoły 
podstawowej w naszym mie-
ście. Z wynikami rywaliza-
cji zapoznaliśmy się dopiero 
na początku lutego. Ucznio-
wie biorący udział w konkur-
sie osiągnęli bardzo pozytyw-
ne wyniki. Najwięcej rado-
ści sprawiły jednak osiągnię-

cia Kacpra Dudka. Ten uczeń 
klasy czwartej zdobył 133,75 
punktów na 150 możliwych. 
Świetny wynik pozwolił mu 
uplasować się na drugim miej-
scu w województwie zachod-
niopomorskim i 12 miejscu w 
kraju. Bardzo dobre miejsce, 
bo 53 w województwie zajęła 
również uczennica klasy piątej 
Patrycja Zięciak.

Poziom tej edycji konkursu 

Humanistyczny sukces uczniów z „Czwórki”
Dwoje uczniów nowogardzkiej SP 4 zajęło bardzo dobre miejsca w  ogólnopolskim konkursie „Alfik Humanistyczny 2013”. 

był bardzo wysoki. Uczniowie 
odpowiadali na testowe pyta-
nia dotyczące tekstu źródłowe-
go. W rywalizacji wzięło udział 
16 tys. 116 uczniów z 475 szkół 
w Polsce. W samym zachod-
niopomorskim wystartowało 
56 podstawówek, które w swo-
ich reprezentacjach wystawi-
ły aż 2339 podopiecznych. Te 

liczby same za siebie mówią 
o wynikach uczniów z nowo-
gardzkiej SP4.   

Konkurs „Alfik Humani-
styczny” jest organizowany w 
ramach programu edukacyj-
nego „Łowcy Talentów”, któ-
ry jest formą wsparcia szkół w 
zakresie odkrywania i rozwija-
nia uzdolnień dzieci i młodzie-

ży. Inicjatywa promuje talenty 
i osiągnięcia uczniów oraz po-
maga im kształtować ważne 
kompetencje osobiste. Patro-
nat nad programem objęła Po-
litechnika Wrocławska. 

Opiekunem uczniów naszej 
szkoły była pani Renata Lisow-
ska. 

Inf. własna

Do konkursu przystąpiło 23 uczniów, konkurs odbył się pod okiem organizatorki Renaty Lisowskiej, dyrektor szkoły Beaty Ku-
ligowskiej oraz Beaty Siedleckiej.

Kacper Dudek, uczeń klasy IV, zdobył 2 miejsce w województwie i 12 w kraju.
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Pomorzanin na turnieju w Bad Doberan

Niemcy za mocni...
W miniony weekend pierwszy zespół Pomorzanina Nowogard, brał udział w ha-
lowym turnieju piłki nożnej w niemieckim Bad Doberan. Konfrontacja z tam-
tejszymi drużynami skończyła się trzema porażkami. 

Uni Rostock Auswahl – Pomorzanin 3:1 
(Kamil Lewandowski)
Pomorzanin  – Rostocker Robben  1:7 
(Michał Łukasiak)
SV Waren 09 – Pomorzanin  6:2 
(Sławomir Paszkowski, Kamil Lewandowski) 

Górny rząd od lewej: Robert Kopaczewski, Kazimierz Oracz, Krzysztof Kieruzel, Dawid Kurek, Piotr Winogrodzki, Michał Łuka-
siak, Jacek Malanowski; dolny rząd od lewej: Marcin Skórniewski, Łukasz Olechnowicz, Sławomir Paszkowski, Dominik Waw-
rzyniak, Kamil Lewandowski.  

Podczas turnieju w Niem-
czech, sztab szkoleniowy jak i 
piłkarze, mogli na własne oczy 
podpatrzeć, jak szkolenie wy-
gląda u naszych zachodnich 
sąsiadów. Niestety, również 
na własnej skórze Pomorza-
nin przekonał się, jak się ma 
poziom polskiej piłki do nie-
mieckiej... Trzy porażki i tyl-
ko jeden mecz, w którym no-
wogardzianie nawiązali walkę 
ze swoimi rywalami. W meczu 
otwarcia z zespołem Uni Ros-
tock Auswahl, Pomorzanin 
przegrał 1:3, jedyną bramkę 
zdobył Kamil Lewandowski. 
Następnie kolejne przegrane, 
tym razem bardziej dotkliwe. 
Najpierw z finalistami turnie-
ju, piłkarzami Rostocker Rob-
ben 1:7, honorowego gola zdo-
był Michał Łukasiak. Na za-
kończenie SV Waren 09 wbi-
ja Pomorzaninowi 6 bramek, 

podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego odpowiedzieli tra-
fieniem Sławomira Paszkow-
skiego oraz Kamila Lewan-
dowskiego. Nowogardzianie 
zagrali jeszcze mecz o 7 miej-
sce, a raczej turniej „nietypo-
wych” rzutów karnych, który 
Pomorzanin przegrywa 0:2, 
tym samym zajmuje ostatnie 
miejsce w turnieju. Poziom był 
bardzo wysoki, cieszę się, że 
mogliśmy brać udział w tur-
nieju. Zostaliśmy super ugosz-
czeni, chcielibyśmy, aby na po-
dobnych turniejach występo-
wali nasi najmłodsi piłkarze, 
gdyż podczas takich wyjaz-
dów, można się bardzo dużo 
nauczyć. - komentuje prezes 
Marcin Skórniewski.  Dodaj-
my jeszcze, że w meczu finało-
wym wygrał zespół FC Hansa 
Rostock U23. 

KR

Remigiusz Komisarek w barwach nowego klubu

Już jeździ dla Cartusii Kartuzy
Na oficjalnej stronie sekcji kolarskiej GKS Cartusia Kartuzy, pojawiła się informacja, że od 1 lutego, Remigiusz Komisarek oficjalnie 
został zawodnikiem tego klubu. Za tydzień zadebiutuje w nowych barwach podczas Pucharu Polski na torze w Pruszkowie. 

Remigiusz Komisarek urodził 
się 11 lipca 1997 roku w No-
wogardzie. Jest wychowankiem 
LUKS Panorama Chrabąszcze 
Nowogard. W minionym roku 
zajął 1 miejsce w Pucharze Pol-
ski na szosie ze startu wspólne-
go, który odbył się w Górzycy. 
W tej samej konkurencji szoso-

wej, podczas Mistrzostw Polski 
LZS w Strzelcach Krajeńskich, 
zajął 6 miejsce. Na torze pod-
czas Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w sprincie był 8, 
natomiast w keirin zajął 9 miej-
sce. W Pucharze Polski na torze 
w Kaliszu, w konkurencji sprint 
zajął 7 miejsce, z kolei podczas 

Pucharu Polski na torze w Ło-
dzi, w konkurencji keirin upla-
sował się na 8 pozycji. W cią-
gu lat, w których reprezentował 
Nowogard, wygrywał w wie-
lu wyścigach zarówno na szo-
sie, jak i w kolarstwie torowym. 
Obecnie Remigiusz Komisa-
rek uczy się w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w Świdnicy, 
w tej samej do której uczęszczał 
jego utytułowany brat, śp. Artur 
Komisarek. Jego nowy klub tak 
opisuje Remigiusza na swojej 
stronie internetowej: Miło nam 
poinformować, iż od najbliższego 
sezonu nasz klub reprezentować 
będzie Remigiusz Komisarek. Re-
mek, tak jak Szymon Sajnok, Mi-
chał Dąbrowski-Sadło oraz Ad-
rian Kaiser, dołączy do Pawła 
Okroja i od tego roku będzie ści-
gać się w kategorii junior. Jedno-
cześnie jest to nasz czwarty za-
wodnik, który obecnie uczy się w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Świdnicy. Remigiusz, podobnie 
jak jego starsi i utalentowani bra-
cia, wywodzi się z małego klubu 
LUKS Panorama Chrabąszcze 
Nowogard. Ubiegłoroczne wyni-
ki pokazują, że nie inaczej jest z 
Remkiem i podobnie jak bracia, 

również dysponuje predyspozy-
cjami o charakterze szybkościo-
wym. Z pewnością będzie to bar-
dzo istotne wzmocnienie naszej 
drużyny. - tekst: gks-cartusia-
-kartuzy.wspieramyklub.pl. 

Były już podopieczny Ry-
szarda Posackiego zadebiutu-

je podczas Pucharu Polski w 
Pruszkowie, rozgrywanym na 
tamtejszym torze kolarskim. 
Życzymy Remigiuszowi jak 
najwięcej sukcesów w nowym 
klubie, oraz aby jego talent 
wciąż się rozwijał. 

KR

Nasz komentarz:
Po raz kolejny z dumą możemy stwierdzić, że kolarstwo w Nowo-

gardzie ma się nieźle. Trzeba jednak pamiętać, że miasto nic nie robi 
z tym, by miało się jeszcze lepiej...  Nowogardzki klub kolarski, ja-
kim są „Chrabąszcze”, byłby w stanie zatrzymać „u siebie” niejedne-
go zdolnego juniora, jednak zmuszony jest pomagać takim zawod-
nikom w poszukiwaniu nowego klubu, gdyż nie jest w stanie zagwa-
rantować mu godnego rozwoju. Przez to ci, którzy powinni zdoby-
wać ogólnopolskie punkty dla Nowogardu, zdobywają je dla innych 
regionów Polski. Oczywiście, sam wyjazd i reprezentowanie innych 
barw to decyzja zawodnika, nie mówimy tu o tym konkretnym przy-
padku, tylko o całej masie kolarzy, którzy ukształtowali swoje umie-
jętności w Nowogardzie i musieli opuścić miasto, aby dalej się rozwi-
jać. Niegdyś Nowogard był kolarską potęgą i taki klub jak Cartusia 
nie mógł się z nim równać. Dziś jednak wszystko się zmieniło... A o 
tym, jak władza traktuje nowogardzkie kolarstwo, najlepiej świad-
czy skala przyznawanych dotacji dla klubu „Chrabąszcze”, który w 
tej dyscyplinie sportu szkoli dzieci i młodzież. W 2013 roku na ko-
larstwo przeznaczono 34 tys. zł, klub wnioskował o ponad 90 tys. 
zł. Jeśli to się nie zmieni, próżno wypatrywać barw nowogardzkiego 
klubu na podium najważniejszych kolarskich wyścigów. Póki co, po-
zostaje nam powspominać sukcesy Zbigniewa Szczepkowskiego, tak 
jak kibicom polskich „kopaczy” sukcesy „Orłów Górskiego”. 

Rafał Kowalczuk

Remigiusz Komisarek w barwach swojego nowego klubu GKS Cartusia Kartuzy - 
foto. gks-cartusia-kartuzy.wspieramyklub.pl
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II Memoriał im. Romualda Pałasza

Nowogard z nagrodą Fair Play
W sobotę (1 lutego) w hali Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym, odbył się II Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów im. Ro-
mualda Pałasza. Na turnieju zaprezentowali się oldboje Pomorzanina Nowogard.

Romuald Pałasz był pierw-
szym prezesem LKS Radovia 
Radowo Małe, zmarł w 1986 
roku. Gościem specjalnym tur-
nieju był Olgierd „Olo” Moska-
lewicz. Kilkugodzinną rywa-
lizację wygrał zespół E-Mega 
Sport Szczecin, który w fina-
le po rzutach karnych pokonał 
Radowię I Radowo Małe. Na 
kolejnych miejscach w tabe-
li uplasowały się zespoły: Po-
morzanin Sławoborze, Ina Iń-
sko, Sparta Gryfice, Radovia 
II Radowo Małe,  Bizon 1977 
Cerkwica, Mewa Resko, Polo-
nia Płoty, Pomorzanin Nowo-
gard. Tytuł najlepszego zawod-
nika wywalczył Adam Celeban 
(E-Mega Sport). Najlepszym 
bramkarzem został Andrzej 
Tyza (Radowia I). Z kolei ty-

tuł najlepszego strzelca trafił 
do Jarosława Czachowskiego 
(Ina Ińsko). Oldboje z Nowo-
gardu, również zostali nagro-

dzeni. Organizatorzy przyznali 
Pomorzaninowi puchar za grę 
fair play. Reprezentanci naszej 
gminy wystąpili w następują-

cym składzie: Roman Olkow-
ski, Bogdan Kaczor, Ryszard 
Mroczko, Zbigniew Mroczko, 
Artur Marcinkowski, Jarosław 

Kaczmarek, Marcin Wolny, 
Kamil Masłowski. 

KR

9 uczestników akcji „Nowogard Biega”

Pokonali 6 km
W niedzielę o godzinie 11:00, grupa biegaczy amatorów wspólnie przemierzy-
ła 6 kilometrową trasę. Na odzew organizatora akcji odpowiedziało 8 osób. Wy-
gląda na to, że niedzielny treningowy bieg, na stałe wkomponuje się w krajobraz 
miasta.

Z organizatorem biegu – 
Przemysławem Oleksiukiem, 
spotkaliśmy się na 15 minut 
przed ustaloną godziną star-
tu. Wówczas wydawało się, że 
wspólny trening może nie dojść 
do skutku... Zobaczymy czy ktoś 
przyjdzie... - mówi Przemysław 
Oleksiuk, którego postanowi-
liśmy zapytać, skąd pomysł na 
zorganizowanie akcji „Nowo-
gard Biega”? Pomysł generalnie 
wziął się z tego, że zaobserwowa-
łem to w innych mniejszych mia-
stach, czy też większych w Polsce. 
Mieszkałem przez 3 lata w An-
glii, tam również dostrzegałem 
jak ludzie wspólnie biegają. W 
Nowogardzie bardzo często wi-
dzę osoby, które biegają ścieżką 
rowerową prowadzącą do Olcho-
wa, sam również trenuję na tym 
dystansie. Postanowiłem zebrać 
grupę osób, aby wspólnie potre-
nować - opowiada Przemysław 
Oleksiuk. W międzyczasie po-
jawił się drugi zapalony spor-
towiec, okazał się nim utalen-
towany nowogardzki kolarz Pa-
tryk Komisarek. Przygotowu-
je formę na zbliżający się sezon, 

często biegam sam, uważam, że 
to świetny pomysł aby wspólnie 
trenować - komentuje P. Komi-
sarek. W oczekiwaniu na kolej-
ne osoby, dowiedzieliśmy się od 
organizatora, że od marca ze-
szłego roku uprawia  triathlon 

(trójbój, dyscyplina olimpij-
ska, kombinacja pływania, ko-
larstwa i biegania, przyp. red.). 
Jak zauważył nasz rozmówca, w 
Nowogardzie posiadamy odpo-
wiednie miejsca do uprawiania 
sportów, jezioro, trasy rowero-

we, dlatego trzeba przyznać, że 
tym bardziej pomysł wspólnego 
biegania jest trafiony. Tuż przed 
godz.11, na miejsce przyby-
li kolejni uczestnicy wspólnego 
biegu. Pomogły w tym zarów-
no ogłoszenie w prasie, jak i in-
formacje o wspólnym treningu, 
które Przemysław Oleksiuk roz-
wieszał po terenie miasta. Jeśli 
wypali ten pomysł, to chciałbym 
wspólny bieg organizować co ty-
dzień, o tej samej porze. Gdyby 
godzina uległa zmianie, z pew-
nością poinformuję wszystkich 
zainteresowanych – kończy or-
ganizator akcji „Nowogard Bie-

ga”. Dziś już można stwierdzić, 
że ten pomysł wypalił, o godzi-
nie 11:00 przy fontannie, gru-
pa liczyła już 9 osób. Po star-
cie uczestnicy przemierzyli 6 
kilometrów, co najważniejsze, 
wszyscy zakończyli trening cali, 
zdrowi i oczywiście szczęśliwi. 
W imieniu organizatora, zapra-
szamy wszystkich do udziału 
w kolejnym niedzielnym biegu 
(16 lutego). Start przy fontannie 
o godzinie 11:00.

KR

Na zdjęciu uczestnicy niedzielnego wspólnego treningu, zorganizowanego w ramach akcji "Nowogard Biega"
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły
Zgodnie z tradycją szkoły w styczniu obchodziliśmy Dzień Patrona – były więc wystawy, prezentacja multimedialna, wystawa przygotowana przez 
naszych przyjaciół z Macedonii, był również Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły Stanisławie Staszicu. Konkurs, którego organizatorem 
była Pani Anna Zamara odbył się 31 stycznia i przeznaczony był dla uczniów klas I i II. W sprawdzianie wiedzy o życiu Stanisława Staszica wzięło 
udział 21 uczniów i trzeba przyznać (zerkając na prace), że reprezentowali oni wysoki poziom. Wyniki już wkrótce.

„Miłość nie wyraża się w myślach. Miłość jest”.
Antoine de Saint-Exupéry

Z okazji zbliżającego się Dnia Zakochanych 
życzymy wszystkim kochającym wiele 

szczęścia i samych dobrych chwil, zaś tym czekającym na 
miłość znalezienia swojej wymarzonej połówki.

Redakcja „WBREW”

Jak powstają słodkości
czyli wizyta w piekarni Pana Waldemara Pędziszczaka

Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkól Ponad-
gimnazjalnych skorzystali z gościnności Pana Walde-
mara Pędziszczaka, właściciela jednej z nowogardzkich 
piekarni. 4 lutego klasa II TŻ  wraz z  wychowawcą Pa-
nią Beatą Woźnicą-Stanisławek odwiedziła piekarnię 

Pana Pędziszczaka, aby poznać tajniki wypieku słod-
kości. W programie zajęć znalazło się zwiedzanie po-
mieszczeń piekarni, zapoznanie z asortymentem wyro-
bów oraz charakterem pracy piekarza i cukiernika, bez-
pośrednie uczestniczenie w procesie produkcji i wypie-

ku ciasta francuskiego i parzonego. Uczniowie bezpo-
średnio uczestniczyli w procesie formowania wyrobów, 
obserwowali wypiek a następnie degustowali eklery. 
Kolejna wizyta w piekarni już we wtorek 11 lutego, tym 
razem w zajęciach weźmie udział klasa II K.

Uczniowie tuż przed rozpoczęciem konkursu Kto jest największym znawcą życiorysu Stanisława Staszica?  
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MOŻESZ POMÓC JANOWI z Nowogardu 
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012r. żyliśmy spokojnie i szczęśliwie. Tego 
dnia jednak wszystko się zmieniło. Jan dostał udaru mózgu i 
jest w śpiączce mózgowej. Marzeniem Jana i jego najbliższych 
jest jego powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy, ale 
również funduszy. Ciebie to nic nie kosztuje. Ty masz wybór-
-możesz oddać 1% podatku do skarbu państwa, lub przeka-
zać go Janowi. Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli 
zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt i turnu-
sy rehabilitacyjne. I za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

KRS 0000183283 cel szczegółowy 1% należy wpłacić „na 
leczenie Jana Krusińskiego”

Możesz przekazać środki finansowe na rachunek: Fundacja 
„Światło” w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64

PKO S.A. O| Toruń  Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem „NA LECZENIE JANA KRUSIŃ-

SKIEGO”
Dziękujemy każdemu, kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana - Halina Krusińska z dziećmi i wnukami.                                                                                            

Tel. 91-39-21-265

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)
pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WYPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 
Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 
• Magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 

komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• Moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, 

mile widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 
lokalizacja Bienice k. Nowogardu  

CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERE-

NU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  

15 lutego 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publicz-

ny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 
3921356  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie zaprasza 
na zebranie Zarządu Koła 

w dniu 23.02.2014 r. 
Spotkanie Członków Koła 

o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 3 
ul. Boh. Warszawy

      Zarząd

Firma  MEDIAEXPERT 

podejmie 
współpracę 
z �rmą transportową 

na terenie Nowogardu i okolic

Szczegóły w salonie MEDIAEXPERT 
pl. Wolności 6 w Nowogardzie 

lub pod tel. 91 39 27 245
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Ferma Norek Maszkowo

ZATRUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

NIERUCHOMOŚCI

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

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻO-
NE NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 
312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na uli-
cy Racibora. Tel. 913925552, 695 
264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Wojta-
szycach na działce 19 arów. Cena 
127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę po-
mieszczenia biurowe 40 m2 w 
Nowogardzie. 608 451 826

• Do wynajęcia mieszkanie jedno-
pokojowe. 508 309 980

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  
Warnkowo. Tel. 609245816.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach, 2-pokoje 42m2. ll-pietro, 
kuchnia, łazienka, wc. Cena 138 
tys. Tel. 508663961

• Sprzedam mieszkanie w Dobro-
polu własnościowe 53 m2, 2 po-
koje z piwnicą, działką i szopą, 
cena 90.000 zł tel. 781 341 462

• Sprzedam mieszkanie na parte-
rze dwupokojowe z aneksem 42 
m2 (Czereśniowy Sad). Cena 140 
tys. Zł. 690 072 245

• DZIAŁKI -  3000  m kw. w  Ko-
ściuszkach. TANIO  SPRZEDAM. 
Dojazd drogą asfaltową, media  
w  drodze.Tel.509878292.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe w 
Centrum Nowogardu, do 130 tys. 
Oferty osób prywatnych, bez po-
średników. 692 490 220

• Wynajmę w Nowogardzie przy 
ul. Racibora, 2- pokojowe miesz-
kanie o powierzchni 58m2 w no-
wym budownictwie. 530495868

• Sprzedam budowę w stanie su-
rowym. 507 045 404

• Wynajmę kawalerkę komfortową 
950 zł + światło i gaz. 517 633 434 
lub 509 561 159

• Odstąpię działkę ogrodową, alta-
na ul. Zamkowa. 604 280 760

• Stolarnia do wynajęcia. 605 336 228

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, częściowo umeblo-
wane z kuchnią i łazienką w 
Szczecinie – Niebuszewo. Kon-
takt pod nr 889 480 777

• Sprzedam działkę na ul. Asnyka o 
pow. 0,57 ha. Tel. 601 595 069

• Posiadamy  do sprzedaży -Nie-
ruchomość   położoną  przy  ul; 
Boh. Warszawy  34  w  N-dzie, 
0,52 h, obecnie   SKUP  ZŁOMU. 
Tel. 601595056, 601595057.

• SPRZEDAM  DOM  OLCHOWO 
-250 m2,  stan  surowy  otwar-
ty, oraz  działki  budowlane. Tel. 
723025325, 662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 poko-
jowe  66 m 2. Tel. 502509384.

• Mieszkanie samodzielne trzypo-
kojowe, kuchnia, łazienka, 100 
m2 wynajmę. 602 474 266

• SPRZEDAM -  dom  po  remoncie  
na  wsi  okolice  N-du, na  dział-
ce  1 h. Cena  do  negocjacji. Tel. 
668792662, 694582212.

• SPRZEDAM  - dom Olchowo 
250  m2 ,  stan  surowy  otwar-
ty, oraz  działki  budowlane. Tel. 
723025325,  662139837.

• Wynajmę sklep na ulicy Raci-
bora I 4 w Nowogardzie o pow. 
52 m2. Tel. 091 39 25 552, kom. 
695 264 594.

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet uży-
wanych opon + felgi. 175/80 14. 
Tel. 693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Mer-
cedesa Benz 123. Tel. 605 576 908

• Skup aut całe, uszkodzo-
ne, wraki. Gotówka od ręki. 
513 642 294

• Sprzedam silnik komplet do Opla 
kadetta 1,6 poj. , stan dobry. Tel.  
669 432 236

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400 
KG TEL. 783 678 070

• KREDYT dla rolnika. Tel. 
601627044, 697082509.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Prosięta sprzedam. 795 916 988

• Skup maszyn rolniczych, przy-
czep, ciągników. 513 642 294

USŁUGI

• Kredyty mieszkaniowe. Ofer-
ta wiodących banków. No-
wość!!! Kredyty z dopłatami 
w ramach programu „MDM”. 
662 315 470

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop do-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KREDYTY dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą 
bez BIK, wysokie kwoty, małe 
raty. Tel. 601627044, 697082509

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 

układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele, drobne naprawy hydrau-
liczne, elektryczne i inne – dobre 
ceny. 666 047 905

• Organizowanie kuligów kon-
nych. 607 739 866

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zuza – fryzjer obwoźny, dojazd 
do domu klienta. 668 994 825

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• Piaskowanie, malowanie. 
604 770 274

• USŁUGI     remontowo – budowla-
ne .  WYKONAM. Tel. 608364330.

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, /SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ/.- PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG. 
Tel: 604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA  -  NAPRAWA   DRZWI  
I  OKIEN. Tel. 695181070.

• REMONTY, MONTAŻE, SZEROKI 
ZAKRES tel. 504 568 051

• Matematyka – korepetycje SP, G. 
tel. 532 557 381

• Kierownik budowy, inwentary-
zacje, oceny techniczne, kosz-
torysowanie. Dzwoń 604  269 
301

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798 843 457 
lub eproxy-el@wp.pl

• ZAOPIEKUJĘ - się dzieckiem, 
duże doświadczenie, dyspozy-
cyjność  czasowa. Tel. 602690897.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
518 946 302

• Zatrudnię emeryta/renci-
stę do prac porządkowo-
-ogrodniczych,  koszenie trawy 
itp.  dwa razy w tygodniu tel.  607 
585 561. 

• Firma zatrudni osobę z aktu-
alnym orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności tel. 91 39 
25 275. 

• Poszukuje pracy jako malarz-
-szpachlarz itp. Chętnie Niemcy. 
669 432 236

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, ko-
rektor, deck szuflada, stan ideal-
ny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od   850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000zl montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio   szcze-
cin Vaillant  tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 
605 522 340

• PŁYTA    OSB  3    18  mm,  cena  
69,60  BRUTTO  za  1  szt. Tel. 
660657461, 602131760.

• OWCZARKI – niemieckie  dzie-
sięciotygodniowe, pieski, ładne, 
duże, rodzice z rodowodem. Tel. 
913921828.

• Sprzedam drewno suche pocięte 
w klocki 100 zł za przyczepkę sa-
mochodową. 880 690 659

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe oraz obrzynki odpady 
tartaczne. 785 071 977

• Drewno   na   opał. SPRZEDAM  
pocięte  w  klocki, sosna. Tel. 
514740538.

• Drewno kominkowe, opałowe 
obrzynki, tartaczne 785 071 977

• Kupię garaż blaszany 668 844 738
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabie-
gi kosmetyczne, henna, depilacje, makija-
że, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO



Nr 11 (2244)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe,  
własnościowe, 

 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie  
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:   
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard,  

ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552;  

783 570 056  
www: probud-nowogard.pl

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A • tel. 91 392 21 65

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Przekaż 1% podatku dla Wiktora 
Machockiego z Nowogardu

...mały procent....wielka po-
moc :

Wiktor urodził się 7.04.2011r. zdro-
wy (10p w skali Apgar). Wszystko 
było dobrze do około 1,5 roku życia. 
Wówczas dziecko osłabło i przesta-
ło raczkować. Gdy skończył dwa lata 
okazało się, że choruje na „Rdzenio-
wy Zanik Mięśni (SMA)”, potwierdzo-
ną badaniem genetycznym DNA. Jest 
to choroba uwarunkowana genetycz-
nie i niestety nieuleczalna, powoduje 
postępujący zanik wszystkich mięśni, 
również tych związanych z układem oddechowym, tak bardzo ważnych, po-
nieważ przy osłabnięciu tych mięśni dochodzi do niewydolności oddecho-
wej i do zaburzeń w oddychaniu. Choroba, która z dnia na dzień odbiera 
dziecku siły i na którą nie ma jak dotąd lekarstwa. Tylko odpowiednia re-
habilitacja i korzystanie z profesjonalnego sprzętu specjalistycznego, który 
niebawem może być niezbędny, może spowolnić chorobę i doprowadzić do 
wzmocnienia mięśni, abym chłopiec mógł być jak najdłużej sprawny. Dla-
tego wszystkich ludzi dobrej woli i szczerego serca, którym  los Wiktora nie 
jest obojętny, rodzice proszą  o wsparcie finansowo w walce z chorobą odpi-
sując 1% podatku. 

Aby przekazać Wiktorkowi 1% podatku należy wpisać w formularzu 
PIT następujące informacje: w poz. nr KRS 0000020975 w poz. „Cel szcze-
gółowy 1%” – należy wpisać: Wiktor Machocki. 

* Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pole „Wyrażam zgodę”,  
Aby podarować kwotę pieniężną w postaci darowizny na rehabilitację i sprzęt 
specjalistyczny dla Wiktorka, poniżej podajemy numer konta Fundacji.

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie  
Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin PEKAO SA I O/Szczecin nr kon-
ta: 26 1240 3813 1111 0000 4395 6119 w treści wpisując Darowizna na rzecz 
Wiktora Machockiego. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszego synka Wiktora i  
tym samym spowolnić skutki choroby, dając szansę na dłuższe życie. 

Wdzięczni Rodzice!

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

s. 5

Kto uchroni 
działkowców 

przed 
Czaplą?

Nasi przedsiębiorcy:
Eugenia 

Kamecka

s. 6

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

s. 2

TYLKO u NAS 
Pełen 

program ferii

„Złote Jabłko” 
dla Bono 
Fur Farm

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Zajęcia w czasie ferii codziennie od godz. 11.00-15.00

Informacje pod nr tel. 91 392 16 16, kom. 666 201 201
Biuro: ul. 700 Lecia 17, czynne od 11.00-17.00

Zaprasza uczniów 
na feryjny kurs prawa jazdy 

Specjalna promocja! 
Dla każdego uczestnika kursu godzina gratis!

Pobyt świąteczny 
IKR Kołobrzeg 19-21.04.14

O tym jak (nie)działa w nocy nocna opieka 

Pacjencie... wylecz się sam

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Co to za ptaki? W środę (12 lutego), do redakcji DN zadzwoniła ko-
bieta, zaniepokojona tym co zaobserwowała na miejskiej plaży w No-
wogardzie. Widziałam, że na sznurku jest dyndający ptak, z daleka wy-
gląda to tak, jakby ktoś go powiesił! Jeśli pan może, to proszę tam poje-
chać i sprawdzić czy się nie mylę – opowiada kobieta. Na miejscu na 
szczęście okazało się, że to tylko imitacja. Na plaży znajdują się  dwie 
atrapy ptaków, jeden sprawia wrażenie jakby przysiadł na maszcie, dru-
gi natomiast dynda przywiązany na łańcuszku. Próbowaliśmy uzyskać 
z UM odpowiedzi na pytanie co było powodem zamocowania na no-
wogardzkiej plaży atrapy dwóch ptaków? Oraz, kto zlecił tę inwestycję 
i  ile to kosztowało? Do momentu zamknięcia tego wydania DN, nikt 
nie pokwapił się z odpowiedzią. Gdy tylko ją otrzymamy natychmiast 
poinformujemy o tym na naszych łamach. 

Kolejny „ptasi problem”. Na alarmowy telefon DN zadzwoniła znie-
smaczona czytelniczka, która zwróciła uwagę na znajdujące się przy 
jednym z budynków w Nowogardzie, ptasie odchody. Wygląda to bar-
dzo nieestetycznie, ciężko tamtędy przechodzić. Nie wiem, kto jest odpo-
wiedzialny za posprzątanie tych ptasich odchodów w tym miejscu - ko-
mentuje czytelniczka DN.  Na zdjęciu prezentujemy miejsce, o którym 
mówi nasza rozmówczyni. Trzeba przyznać, że w całym mieście po-
dobnie wyglądających chodników jest masa. Z racji, że odchody znaj-
dują  się tuż przy posesji, to lokatorzy budynku powinni zadbać o czy-
stość na „swoim podwórku”. Wygląda jednak na to, że nie wszystkim 
taki widok przeszkadza...

Szyld po księgarni. Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, w księgar-
ni Atlas, można obecnie kupić... zlew, wannę i inne artykuły związane 
z wyposażeniem łazienek. Uwagę na szyld „Księgarnia Atlas” zwróciła 
nam mieszkanka naszej gminy, która kierując się nim, omyłkowo, po 
książki weszła do sklepu z armaturą. Księgarnia, która funkcjonowała 
w tym miejscu przez wiele lat, wciąż pozostaje w „łaskach” przechod-
niów, choć już tylko za sprawą szyldu. Jednocześnie informujemy, że 
obecnie księgarnia ta funkcjonuje przy ul. 700-lecia vis a vis dyskon-
tu Netto. 

„Złote Jabłko” dla Bono Fur Farm 

Prestiżowy Laur  
trafił do Nowogardu 
Grzegorz Mieleńczuk i Mariusz Konieczny z Nowogardu,  właściciele spółki 
Bono Fur Farm, otrzymali tytuł „Rolnik – Farmer Roku” oraz statuetkę „Złote-
go Jabłka”. To najwyższe wyróżnienie przyznawane w branży rolniczej w Polsce. 

Była to jubileuszowa, XX 
edycja ogólnopolskiego kon-
kursu. Do oceny zgłoszono 
290 gospodarstw i spółek rol-
nych w kilku kategoriach. Do 
finału zakwalifikowało się 28 z 
nich. Zaszczytne „Złote Jabłka” 
ostatecznie trafiły do 9 najlep-
szych. Wśród nich znaleźli się 
dwaj przedsiębiorcy z Nowo-
gardu, Grzegorz Mieleńczuk i 
Mariusz Konieczny, właściciele 
spółki Bono Fur Farm.  Zostali 
wyróżnieniu w kategorii działy 
specjalne produkcji rolnej. 

- To dla nas ogromne wyróż-
nienie. Docenienie wieloletniej, 
ciężkiej pracy. Cieszymy się z tej 
nagrody, tym bardziej, że tra-
fiła ona do Nowogardu. Dzięki 
temu możemy popularyzować 
nasze miasto – skomentowali 
dla DN, wyraźnie wzruszeni, 
ale i dumni z otrzymanego wy-
różnienia, przedsiębiorcy. 

Oficjalna gala, w czasie któ-
rej wręczono laury, odbyła się 
7 lutego w warszawskim hote-
lu  The Westin. Wzięło w niej 
udział ponad 200 gości z całe-
go kraju. Grzegorz Mieleńczuk 
i Mariusz Konieczny odbiera-
li statuetkę „Złotego Jabłka” 
z rąk wiceministra rolnictwa 
Kazimierza Plocke. 

Nagrodzeni przedsiębiorcy 
otrzymali także list gratulacyj-
ny od Prezydenta RP, Bronisła-
wa Komorowskiego. 

Spółka Bono Fur Farm dzia-
ła na terenie trzech gmin. Zaj-
muje się hodowlą norek. W se-
zonie liczba pracowników fir-
my sięga nawet 300 osób. 

Gratulujemy zaszczytnego 
wyróżnienia!

O konkursie 
Celem Konkursu „Rolnik 

-Farmer Roku”  jest promowa-
nie nowoczesnego rolnictwa 
i tych producentów rolnych, 
którzy dzięki pomysłowości, 
inicjatywie i wykorzystywaniu 
narzędzi Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej mo-
dernizują i rozwijają swoje go-

spodarstwa, a także kreowanie 
pozytywnego wizerunku pol-
skiej wsi i rolnictwa. Rolników 
do Konkursu zgłaszają: Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego, Izby 
Rolnicze, Agencja Nierucho-
mości Rolnych, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Członkowie 
Stowarzyszenia Polski Klub 
ROLNIK-FARMER ROKU. 
Nowogardzką spółkę Bono Fur 
Farm zgłosiła właśnie ANR. 
Honorowy patronat nad kon-
kursem sprawuje m.in. Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Tytuł „ROLNIK-FARMER 
ROKU” daje jednocześnie 
prawo używania tytułu i logo 
Konkursu w swoich materia-
łach promocyjno – reklamo-
wych. 

Marcin Simiński 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTEr 
LAPTOP

 SErWIS - KOmIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

O tym jak (nie)działa w nocy nocna opieka 

Pacjencie... wylecz się sam 
O tym, jak działa, a raczej szwankuje w naszym mieście nocna opieka zdrowotna przekonała się ostatnio pewna młoda para z Nowogar-
du. Pan Paweł, jeżdżąc od miejsca do miejsca, bez powodzenia próbował szukać pomocy dla swojej dziewczyny, uskarżającej się na silny 
ból brzucha. Kobiety nie zbadano ani w gabinecie pełniącym dyżur przy ul. 3 Maja – bo był zamknięty, ani na izbie przyjęć nowogardz-
kiego szpitala – bo pielęgniarka nie wezwała lekarza. Nie udało się nawet kupić doraźnych leków w aptece, która tej nocy pełniła dyżur. 

Wszystko zaczęło się ok. 
godz. 18.00, w poniedziałek 10 
lutego. Dziewczynę pana Paw-
ła zaczął boleć brzuch. Około 
drugiej w nocy ból był tak sil-
ny, że kobieta zdecydowała się 
na wizytę u lekarza. Pan Pa-
weł, nie czekając długo, udał 
się ze swoją partnerką do gabi-
netu nocnej i świątecznej opie-
ki medycznej, znajdującego się 
przy ul. 3 Maja. I tu spotkała 
ich pierwsza tej nocy niespo-
dzianka, jak się później okaza-
ło – nie ostatnia. 

- Światła wewnątrz się paliły, 
ale drzwi do gabinetu były za-
mknięte. Zaczęliśmy więc pu-
kać i dzwonić. Czekaliśmy prze-
szło 10 minut, ale nikt się nie 
pojawił – opowiada pan Paweł.

Młodzi ludzie postanowi-
li więc udać się na izbę przy-
jęć nowogardzkiego szpitala. 
Tam, choć oczywiście personel 
medyczny był na miejscu, nikt 
kobiety nawet nie zbadał. 

- Pani pielęgniarka, która sie-
działa za pulpitem, oznajmiła 
nam, że z takimi dolegliwościa-
mi nie przyjeżdża się do szpita-
la. Dodała, że izba przyjęć zaj-
muje się nagłymi przypadka-
mi, a my powinniśmy udać się 
najpierw do lekarza rodzinne-
go – opowiada mężczyzna. Jak 
twierdzi pan Paweł, na nic zda-
ły się jego  tłumaczenia, że w 
gabinecie nocnej opieki niko-
go nie było. Do kobiety osta-
tecznie lekarz nie zszedł. 

Na tym historia mogłaby się 
zakończyć, gdyby nie kolej-
na kuriozalna sytuacja. Wobec 
braku uzyskania pomocy me-
dycznej, mężczyzna postano-
wił pojechać do apteki, by za-

kupić leki, które przynajmniej 
do rana ulżą jego dziewczynie 
w cierpieniach. Tej nocy dyżur 
pełniła Apteka Niebieska przy 
ul. 15 Lutego. 

- Niestety, i tutaj pocałowa-
łem klamkę. W aptece nikogo 
nie było – twierdzi pan Paweł.

Byli na wyjeździe?
By wyjaśnić całą sprawę, po-

stanowiliśmy podążać drogą, 
którą pokonał w nocy pan Pa-
weł ze swoją dziewczyną. Naj-
pierw dzwonimy do Szpital-
nego Centrum Medycznego w 
Goleniowie, spółki zarządza-
jącej szpitalem powiatowym, 
która to prowadzi w Nowo-
gardzie przy ul. 3 Maja gabi-
net nocnej i świątecznej opie-
ki medycznej. Pytamy, czy to 
możliwe, aby w gabinecie ni-
kogo nie było?

- Nie ma takiej możliwości, 
aby na nocnym dyżurze niko-
go nie było – mówi w pierw-
szej chwili Alicja Skwarczyń-
ska, kierownik pielęgniarstwa, 
ale po chwili dodaje - Chyba, 
że w tym czasie personel jest 
na wyjeździe pielęgniarsko-le-
karskim, czyli wezwaniu domo-
wym.

W takim przypadku, jak 
twierdzi nasza rozmówczyni, 
na drzwiach powinna być po-
wieszona informacja oraz po-
dana godzina, o której ekipa 
medyczna wróci do gabinetu. 

- Nie zauważyłem tam żad-
nej kartki. Jedyna informacja, 
jaka tam się znajdowała, to ta 
o godzinach przyjęć – mówi z 
przekonaniem mężczyzna.

A. Skwarczyńska, mimo 
swojej pewności co do przy-

czyn ewentualnego braku per-
sonelu na miejscu w czasie 
przyjazdu pana Pawła ze swoją 
dziewczyną, obiecała redakcji, 
że sprawdzi gdzie w tym czasie 
był lekarz z pielęgniarką peł-
niący tej nocy dyżur. O wyni-
kach kontroli mamy być poin-
formowani w przyszłym tygo-
dniu. 

Pytanie tylko, czy przy-
padkiem goleniowski szpi-
tal nie będzie musiał podzie-
lić się swoją wiedzą na ten te-
mat z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Tłumaczeniem nie-
obecności personelu w gabine-
cie wyjazdem w teren, wyraź-
nie zdziwiona była rzecznicz-
ka prasowa szczecińskiego od-
działu NFZ. 

- To niedopuszczalna sytu-
acja. Zgodnie z umową, w tego 

typu gabinetach zawsze musi 
być albo lekarz albo pielęgniar-
ka. Taka jest idea funkcjonowa-
nia całodobowej opieki zdro-
wotnej, której jednym z elemen-
tów jest właśnie dyżur nocny i 
świąteczny – mówi Małgorza-
ta Koszur z NFZ w Szczeci-
nie i na potwierdzenie swoich 
słów przesyła fragment zarzą-
dzenia (nr 64/2013/DSOZ) 
prezesa NFZ z dnia 15 listo-
pada 2013 r. w sprawie okre-
ślenia warunków zawierania i 
realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju podstawowa opie-
ka zdrowotna w zakresie noc-
nej i świątecznej opieki zdro-
wotnej. Czytamy w nim m.in.  
że „jeżeli w miejscu udzielania 
świadczeń (…) w gotowości do 
udzielania świadczeń pozosta-

je jeden zespół lekarsko-pielę-
gniarski, w celu zapewnienia 
ciągłej dostępności do świad-
czeń ambulatoryjnych, w sy-
tuacji udzielania świadczeń w 
miejscu przebywania świadcze-
niobiorcy, jeden z członków ze-
społu pozostaje w gotowości w 
miejscu określonym w umowie 
jako miejsce udzielania świad-
czeń”. 

Szpital się tłumaczy, NFZ 
znów zaniepokojony...

To już nie pierwsza sytuacja, 
gdy w szpitalnej izbie przyjęć, 
o tym czy pacjenta powinien 
zbadać lekarz, decydują pielę-
gniarki. Zdaniem Kazimierza 
Lembasa, w niektórych sytu-
acjach mają do tego prawo. 

- Z relacji pań pielęgniarek, 
które tej nocy pełniły dyżur na 
izbie przyjęć, wynika, że kobie-
ta nie skarżyła się na ból brzu-
cha, a jedynie na złe samopo-
czucie wywołane kilkudniową 
gorączką. Dlatego też zosta-
ła poinformowana, że z takimi 
dolegliwościami należy zgłosić 
się do gabinetu nocnej opieki 
bądź lekarza rodzinnego  – tłu-
maczy Dyrektor szpitala w No-
wogardzie.

- To nieprawda – mówi pan 
Paweł - Przecież to była na-
gła sytuacja. Moją dziewczynę 
brzuch bolał zaledwie od kilku 
godzin. Taką informację prze-
kazałem pani pielęgniarce. 

Zgodnie z informacją pacjent dzwonił, ale pomocy się nie doczekał
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Nie przyjeżdżalibyśmy do 
szpitala z powodu gorączki 

i to o drugiej w nocy – dodaje 
stanowczo mężczyzna.

I tu znów pytamy NFZ, czy 
zgodnie z przepisami występu-
ją jakiekolwiek sytuacje, w któ-
rych pielęgniarka ma prawo 
odmówić wezwania lekarza do 
pacjenta zgłaszającego się na 
izbę przyjęć?

- Niepokoi mnie ta informa-
cja. Zgodnie z procedurami le-
karz ma obowiązek zbadania 
każdego pacjenta, który przy-
chodzi do szpitala. W jaki inny 
sposób można stwierdzić, czy 
pacjent kwalifikuje się do lecze-
nia szpitalnego czy też można 

go odesłać do lekarza rodzinne-
go? – pyta retorycznie M. Ko-
szur ze szczecińskiego oddzia-
łu NFZ.

Papier w dzwonku 
Jak już pisaliśmy, pan Paweł 

wraz ze swoją dziewczyną, w 
obliczu nie uzyskania pomo-
cy medycznej, ani w gabine-
cie nocnej opieki, ani na izbie 
przyjęć, postanowił pojechać 
do dyżurującej tej nocy apteki 
przy ul.15-lutego. 

- Chcieliśmy kupić jakieś leki, 
które złagodzą ból brzucha, za-
nim nad ranem dostaniemy się 
do lekarza rodzinnego. Tu spo-
tkała nas kolejna kuriozalna 

sytuacja. Mimo, że zgodnie z 
informacją Apteka na 15 Lu-
tego miała dyżur, nikt nie pod-
szedł do okienka, mimo kilku-
krotnego użycia przeze mnie 
dzwonka, który służy do wy-
wołania farmaceuty – twierdzi 
pan Paweł.

Zaprzecza temu pracownica 
apteki. 

- To jest niemożliwe. Panie 
pełniące dyżur w naszej ap-
tece, są na miejscu przez całą 
noc. Oczywiście należy pocze-
kać minutę, zanim po dzwon-
ku dojdą do okienka z pomiesz-
czeń socjalnych, gdzie nocują – 
mówi pracownica apteki, z któ-
rą wczoraj telefonicznie rozma-

wiał DN – zresztą tej nocy ktoś 
sobie żart zrobił i włożył kartkę 
do dzwonka tak, że ten cały czas 
wydawał dźwięk. Gdy nasza 
pracownica podeszła do okien-
ka nikogo przy nim nie było – 
kończy wyjaśnienia aptekarka.

Nie wiadomo, co to ma 
wspólnego z panem Pawłem i 
jego dziewczyną, toteż pozo-
stawiamy ten wątek bez ko-
mentarza. 

Z faktami się nie dyskutu-
je...

I tak kończy się opowieść o 
tym, jak pacjent próbował do-
stać się do lekarza nocą. Z tym, 
że morału nie będzie. Bo to 

nie bajka, ale istny dramat. I 
nie ma w tym żadnej przesady. 
Wszak cierpiącemu pacjento-
wi, niezależnie od charakteru 
dolegliwości i stopnia bólu, nie 
udzielono ostatecznie pomo-
cy wszędzie tam, gdzie o nią 
prosił, bądź, jak w przypadku 
gabinetu przy ul.3 Maja, miał 
taki zamiar. To jest fakt nie-
podważalny, choć trudny do 
zaakceptowania. 

Jedyny pozytywny akcent w 
całej tej sprawie to stan zdro-
wia pacjentki, który, jak się 
okazało, drugiego dnia na 
szczęście nie zagrażał poważ-
nie jej zdrowiu i życiu. 

Marcin Simiński 

Chwilowa awaria przy ul. 3 Maja

Pękają kolanka 
W czwartek (13 lutego), doszło do 
awarii na ul. 3 Maja, na wskutek 
której, przez dwie godziny miesz-
kańcy tej części miasta pozostali 
bez wody. Przyczyną najprawdo-
podobniej było pęknięcie kolanka 
wodnego spowodowane dużymi mrozami.

Skutki awarii odczuli miesz-
kańcy całej ulicy 3 Maja, gdyż 
o sytuacji poinformował nas 
mieszkaniec z bloków przy 
ul. 3 Maja 31. Dokładnie awa-
ria miała miejsce naprzeciw-
ko starej księgarni. O godzinie 
12:30 została zamknięta woda, 
z powodu awarii na przyłączu, 
w budynku wielolokalowym na 
ul. 3- Maja. Prace polegały na 
wymianie przyłącza oraz kola-

na wodnego. Przyczyny awarii 
najprawdopodobniej spowodo-
wane były dużymi mrozami w 
ostatnich dniach - jak informu-
je Jakub Sobieralski, dyrektor 
organizacyjny z Przedsiębior-
stwa Usług Wodnych i Sanitar-
nych. Pracownicy PUWiS po 
dwóch godzinach uporali się z 
usterką. Woda została włączo-
na o godzinie 14:15. 

KR

Miejska Biblioteka Publiczna

Spotkanie z F. Karolewskim
We wtorek (11 lutego) 2014 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego w Nowogardzie, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkajmy 
się w bibliotece”. Gościem spotkania był miłośnik i dokumentalista dziejów Zie-
mi Nowogardzkiej – Franciszek Karolewski.

Tym razem odwiedził nas 
pan Franciszek Karolewski, 
znany miłośnik i dokumentali-
sta dziejów Ziemi Nowogardz-
kiej. Pan Franciszek zaprezen-
tował pokaz multimedialny za-
wierający „Kroniki Filmowe” 
poprzedniego ustroju oraz hi-
storię Nowogardu uwiecznio-
ną na zdjęciach i pocztówkach 
z różnych okresów dziejowych, 
co szczególnie spodobało się 
zebranym. Jesteśmy mile zasko-
czeni frekwencją, gdyż salę wy-
pełniło blisko 50 osób. Bardzo 
się cieszymy, że odwiedzili nas 

słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Nowogardzkie, 
których serdecznie zapraszamy 
na nasze spotkania. Nie zapo-

minamy również o stałych by-
walcach, do których odezwie-
my się już wkrótce.

Sylwia Twarowska

Sesja w Osinie 

Radni jednogłośni 
Wczoraj, tj. 13 lutego, odbyła się w Osinie sesja Rady Gminy. Było to pierwsze 
posiedzenie w tym roku. 

Zgodnie z porządkiem obrad 
zaplanowanym na ten dzień, 
radni głosowali nad sied-
mioma projektami uchwał. 
Wszystkie przyjęto jednogło-
śnie. Pierwsze dwie zatwier-
dzone uchwały dotyczyły po-
mocy społecznej udzielanej 
mieszkańcom gminy Osina, 
w ramach programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014 – 2020. Ta 
forma wsparcia może być re-
alizowana w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego 
w postaci posiłków żywnościo-
wych. Decyzja Rady Gminy, 

podyktowana jest rządowymi  
rozporządzeniami, podnoszą-
cymi do poziomu 150%  kry-
terium dochodowe na podsta-
wie którego, ten rodzaj pomo-
cy będzie przyznawany obywa-
telom borykającym się z trud-
ną sytuacją materialną. Do tej 
pory kwota, która uprawniała 
do skorzystania z możliwości 
darmowego posiłku wynosiła 
456 zł na osobę w rodzinie, a w 
przypadku osoby samotnie go-
spodarującej 543 zł. Po decy-
zji radnych  kryterium zosta-
ło podniesione i obecnie jest to 
odpowiednio: 684 zł i 813 zł. 
Dzięki temu więcej osób bę-
dzie mogło skorzystać z cie-
płego posiłku. 

Ponadto Rada udzieliła tak-
że  pomocy rzeczowej do kwo-
ty 650 tys. złotych dla Powiatu 
Goleniowskiego, w formie wy-
konania na koszt Gminy  bu-

dowy chodnika w m. Osina, 
wraz z odwodnieniem  w pasie 
drogi powiatowej nr 0745Z, na 
podstawie dokumentacji wy-
konanej przez Starostwo Po-
wiatowe w Goleniowie. 

Oprócz tego przedłużono 
czas obowiązywania dotych-
czasowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę, opra-
cowanych przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową w Osinie w 
styczniu zeszłego roku. 

Na zakończanie obrad rad-
ni wysłuchali i przyjęli spra-
wozdanie z działalności wójta 
między sesjami. Zatwierdzili 
także sprawozdanie z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń na-
uczycieli pracujących na tere-
nie Gminy. 

Kolejna sesja najprawdopo-
dobniej odbędzie się pod ko-
niec marca. 

MS
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Serdeczne podziękowania
dla Funkcjonariuszy

Nowogardzkiej Policji
za wzorową akcję
w dniu 11 lutego

w sprawie odzyskania 
skradzionego mi portfela 

oraz za miłą  
i fachową obsługę.

Życzę dużo sukcesów
zawodowych i prywatnych

z wyrazami szacunku
Zofia Siupik

Kto uchroni działkowców przed Czaplą?
Kilka dni temu zwróciła się do mnie o pomoc grupa mieszkańców ulicy Kościuszki z następującym problemem. Gmina chce odebrać 
im prawo do użytkowania ogródków działkowych, które od 1978 roku uprawiali, ponieważ burmistrz Robert Czapla przeznaczył te 
grunty na sprzedaż pod zabudowę. 

Dla szczegółowego wyja-
śnienia, chodzi o teren byłej 
lecznicy weterynaryjnej, sześć 
rodzin zamieszkujących blok 
nr 22 przy ul. Kościuszki po-
siadało za swoim budynkiem 
ogródki działkowe, jak wyja-
śniają: „za czasów funkcjono-
wania lecznicy były to ogród-
ki pracownicze, które następ-
nie w  latach 90 przejęła gmi-
na”. Od tamtej pory mieszkań-
cy na podstawie umowy płacili 
czynsz dzierżawny, okres ostat-
niej umowy upływał z koń-
cem grudnia 2013 roku. Tra-
dycyjnie jak przed wygaśnię-
ciem każdej umowy, miesz-
kańcy bloku 22 złożyli pismo 
do urzędu o zawarcie kolejnej. 
Niestety do dziś nie otrzyma-
li, ani nowej umowy, ani żad-
nej pisemnej odpowiedzi. Za-
niepokojeni, zgłosili się do 
Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami w urzędzie gdzie 
otrzymali niemiłą informa-
cję od Pani Kierownik, o tym, 
że kolejnej umowy nie będzie, 
ponieważ burmistrz przezna-
czył te grunty na sprzedaż pod 
zabudowę. Osobiście również 

wykonałem telefon do Pani 
Kierownik Ewy Jakubcewicz, 
która potwierdziła mi tą in-
formację o zamiarze sprzedaży 
działek przez burmistrza. 

Pani Ela, załamana miesz-
kanka bloku nr 22 mówi tak: 
„Wszyscy jesteśmy już emeryta-
mi, przez wiele lat ciężko pra-

cowaliśmy, chociaż na emery-
turze chcieliśmy mieć spokój. 
Moi synowie już dawno dorośli 
i wyjechali z rodzinami do in-
nych miast, nam z mężem po-
została tylko działka. Po 30 la-
tach chcą nam ją zabrać.”

Cała sprawa może bulwerso-
wać również z innego powodu, 
jeszcze rok wcześniej zarów-
no burmistrz Czapla jak i całe 
SLD w kraju ogłosiło się, głów-
nymi obrońcami działkowców, 
chroniących ich przed nieko-
rzystnym prawem. 

Podczas wizyty w Nowogar-
dzie, Poseł Grzegorz Napie-
ralski z SLD mówił o potrze-
bie istnienia ogrodów działko-
wych ze względu na to, że na 
nich organizuje się życie ludzi 
nie tylko starszych. Mówił o 
konieczności obrony ich, bo są 
miejscem rekreacji i produk-

cji żywności, o obronie prawa 
do ochrony ogrodu przed li-
kwidacją na cele komercyjne, 
o zainteresowaniu dewelope-
rów terenami działkowymi nie 
koniecznie położonymi w cen-
trum miasta

Burmistrz Nowogardu Ro-
bert Czapla mówiąc o ogrodach 
działkowych zapewniał: „W 
gminie Nowogard nic nie gro-
zi. Na tych miejscach nie są pla-
nowane ani żadne fabryki, ani 
żadne osiedla mieszkaniowe(…) 
Nikt nie powie do widzenia, od 

jutra nie możecie uprawiać swo-
ich ogrodów działkowych, bo my 
mamy inne plany na tą część 
miasta. Dodatkowo na stronie 
internetowej www.robertcza-
pla.pl można przeczytać: „za-
pewniliśmy, że cokolwiek sta-
nie się w kraju, to w  Nowo-
gardzie nie pozwolimy na to, 
by ktoś próbował zlikwidować 
działki zrzeszone w Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych. 
Będziemy bronić działkowców 
na ich terenach tak długo, jak 
będziemy pełnili swoje obecne 
funkcje publiczne.”

Dodatkowo w grudniu bur-
mistrz Czapla otrzymał od 
Polskiego Związku Dział-
kowców odznaczenie „Za za-
sługi dla polskiego związku 
działkowców” za niesienie 
pomocy w sprawach, które są 
dla działkowców ważne. 

Warto więc w tym miejscu 
postawić pytania: 

Jak mają się powyższe słowa 
i gesty, do obecnych planów 
burmistrza?  

Czy działkowcy z ulicy Ko-
ściuszki są działkowcami gor-
szymi od tych zrzeszonych w 
ROD? 

Jeżeli Robert Czapla i SLD 
jest faktycznie obrońcą dział-
kowców, to kto uchroni dział-
kowców z ul. Kościuszki przed 
decyzjami burmistrza Czapli? 

Wedle obowiązujących 
przepisów, burmistrz jedno-
osobowo decyduje o przezna-
czeniu tych gruntów. Wszyst-
kie informacje płynące z 
urzędu, wskazują na to, że 
burmistrz Czapla chce sprze-
dać, jako działki budowlane - 
ogródki działkowe uprawia-
ne przez ponad 30 lat przez 
mieszkańców bloku nr 22. 

Na szczęście działkowicze z 
ul. Kościuszki nie zamierzają 
łatwo się poddawać. 

W najbliższych dniach zło-
żą kolejne pismo do burmi-
strza, dodatkowo wspólnie 
napiszemy list do Przewod-
niczącego SLD Leszka Mille-
ra, oraz Posła Grzegorza Na-
pieralskiego z  informacją o 
tym, co zamierza zrobić no-
wogardzki burmistrz - czło-
nek SLD wbrew temu, co gło-
si program ich partii. Może 
przynajmniej władze prze-
mówią mu do rozumu.

Dodatkowo skierujemy pi-
smo do przewodniczące-

go  Polskiego Związku Dział-
kowców  Ireneusza Jarząbka 
z prośbą o interwencję w tej 
sprawie i objęcie swoim za-
rządem ogródków działko-
wych przy ul. Kościuszki. 

Już dziś burmistrz Cza-
pla, podjął działania w spra-
wie, którą oficjalnie nazywa 
się „Porządkami przy ul. Ko-
ściuszki”. W ostatnich dniach 
grupa osadzonych wykarczo-
wała znacząco teren lecznicy, 
obcinano bezmyślnie drze-
wa i krzewy sadzone przez 
mieszkańców. Mieszkańcy 
terenu lecznicy, nazywają to 
zniszczeniem ich przyrody. 
„Przez lata dbaliśmy o ten te-
ren, grabiliśmy, czyściliśmy, 
rosły nam tu nawet grzyby, o 
których teraz będzie można 
zapomnieć”.

Jaki będzie finał całej spra-
wy, czy działkowcy uratują 
czy stracą prawo do swoich 
działek, okaże się niebawem. 
Na pewno nie pozwolą na to, 
aby z dnia na dzień pozbawić 
ich miejsca, na którym praco-
wali i dbali o nie przez ponad 
30 lat.  
 Michał Wiatr

Radny Rady Miejskiej 
w Nowogardzie

Znaleziono klucze!
Do redakcji Dziennika Nowogardzkiego przyniesiono: 

klucz samochodowy do Audi (znaleziony przy ul. 700-le-
cia, przy sklepie Biurex) oraz pęk kluczy (znaleziony w 
niedzielę, 9 lutego, przy ul. Ogrodowej, na wysokości nu-
meru 6-8). Po odbiór należy się zgłosić do redakcji DN.
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notarialnej, która jest sprzecz-
na z obowiązującym w Pol-
sce prawem. Notariuszowi też 
nie wolno dokonywać czynno-
ści notarialnej, jeżeli poweźmie 
wątpliwość czy strona czynno-
ści notarialnej ma zdolność do 
czynności prawnych. Oczywiste 
więc jest, że notariusze w takich 
sytuacjach odmawiają dokona-
nia czynności.

Wiele się mówi o odpowie-
dzialności zawodowej lekarzy 
czy urzędników. Jak to się ma 
do pani zawodu?

Kwestia ta jest dla notariusza 
bardzo istotna. Notariusz od-
powiada całym majątkiem za 
popełnione błędy. Odpowiada 
również karnie i dyscyplinar-
nie. Zawód ten trzeba wykony-
wać z wyjątkową starannością, 
biorąc pod uwagę złożone przez 
strony czynności oświadczenia 
oraz przedłożone dokumenty, 
w tym urzędowe.

Mówiliśmy już o różne-
go rodzaju czynnościach, re-
spekcie klienta i odpowie-
dzialności, ale nie o samej 
działalności, która polega 
na… No właśnie, na czym?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 
lutego 1991 r. Prawo o nota-
riacie, notariusz jest powoła-
ny do dokonywania czynności, 
którym strony są obowiązane 
lub pragną nadać formę nota-
rialną. Tutaj mogę jeszcze do-

dać, iż czynności notarialnych 
może dokonywać także asesor 
notarialny, zatrudniony w kan-
celarii notarialnej lub zastępca 
notarialny. Sam zakres czyn-
ności dokonywanych przez no-
tariusza sprowadza się do na-
stępujących czynności: sporzą-
dza on  akty notarialne, spo-
rządza  akty poświadczenia 
dziedziczenia, sporządza  po-
świadczenia, doręcza oświad-
czenia, spisuje  protokoły, spo-
rządza  protesty weksli i cze-
ków, przyjmuje na przechowa-

nie pieniądze, papiery warto-
ściowe, dokumenty, dane na  
informatycznym nośniku da-
nych, o którym mowa w prze-
pisach o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów, realizują-
cych zadania publiczne, spo-
rządza wypisy, odpisy  i wycią-
gi dokumentów, sporządza, na 
żądanie stron, projekty aktów, 
oświadczeń i innych dokumen-
tów, sporządza inne czynności, 
wynikające z odrębnych przepi-
sów.

Rozdzielność majątkowa, 
zwana intercyzą, staje się w 
ostatnim czasie coraz bar-
dziej popularnym sposo-
bem zabezpieczenia majątku 
przyszłych małżonków. Czy 
ludzie podpisują ją bardziej 
z konieczności czy może po 
prostu na wszelki wypadek?

Panie redaktorze, te umowy 
są dosyć powszechne. Mogę na-
wet powiedzieć, że stają się bar-
dzo modne i jest ich z roku na 
rok coraz więcej. Powody ja-
kimi kierują się małżonkowie 
czy też narzeczeni decydują-
cy się na zawarcie takiej umo-
wy są różne. Często powiąza-
ne są z wolą ustanowienia roz-
dzielności majątkowej i doko-
nania podziału majątku wspól-
nego. Często  powodem zawar-
cia umowy o rozdzielność ma-
jątkową jest planowane przez 
jednego z małżonków zacią-
gnięcie kredytu w banku. Nie-
kiedy prowadzona przez jedne-
go z nich lub nawet przez obo-
je działalność gospodarcza, a 
to jak wiadomo stwarza ryzyko 
gospodarcze. Zawierane są też 
umowy w których małżonko-
wie rozszerzają wspólność ma-
jątkową na ich majątki dotych-
czas osobiste, bądź przywracają 
wspólność wcześniej zniesioną.

W tym momencie aż kusi 
mnie zapytać, jak to wygląda 
z mieszkańcami gmin Nowo-
gard i Osina?

Spodziewałam się tego pyta-
nia. Dlatego tutaj muszę powie-
dzieć, że mieszkańców Gminy 
Osina widuję w swojej kancela-
rii stosunkowo niewielu. Co do 
nowogardzian, to muszę przy-
znać, że małżonkowie lub przy-
szli małżonkowie przychodzą 
do mojej kancelarii dość często, 
i umawiają się na spisanie in-
tercyzy.

Mówienie o opłatach w 
przypadku pani usług jest 
niewątpliwe bardzo istotną 
kwestią. Dlatego proszę opo-
wiedzieć o podstawowych 
kosztach, na które musi być 
przygotowany klient, który 
wybiera się do kancelarii no-
tariusza? 

Nie moja rzeczą jest to 

Nasi przedsiębiorcy 

Z wizytą u notariusza  
Notariusz Eugenia Kamecka, jako osoba zaufania publicznego, po powołaniu jej przez 
Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa, aby czynności nota-
rialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te 
mogą powodować skutki prawne. W Nowogardzie pani notariusz pełni tę funkcję od 
20 lat. Oto kolejna odsłona nowogardzkiego przedsiębiorcy, którego działalność nie 
polega na produkcji czy handlu, lecz usługach notarialnych. Kancelaria pani notariusz 
Eugenii Kameckiej mieści się przy Placu Wolności 5.

Dziennik Nowogardzki: Hi-
storia pani działalności sięga 
wielu lat wstecz, toteż może 
na początek proszę przypo-
mnieć jej początki i wyjaśnić 
mi i czytelnikom DN, jak na-
leży się do pani zwracać: re-
jent czy może notariusz?

Eugenia Kamecka: Przede 
wszystkim, cieszę się, że do tego 
spotkania doszło. Kancelarię 
notarialną prowadzę już od 20 
lat, a zatem, jak pan widzi, czas 
naprawdę szybko biegnie. Je-
śli chodzi o odpowiedź na pań-
skie pytanie, to pozostawiam 
tę kwestię do wyboru i według 
uznania. Określenie „rejent” 
jest formą historyczną, ale na-
dal będącą w użyciu. Znaną 
też w literaturze. Za przykład 
niech służy  rejent Milczek, jed-
na z głównych postaci sztuki 
Aleksandra Fredry „Zemsta”. 
Najczęściej jednak, interesanci 
zwracają się do mnie używając 
słowa „notariusz”.

Zanim przejdziemy do py-
tań bardziej szczegółowych, 
chciałbym jeszcze tylko za-
uważyć, że w obecności no-
tariusza dokonuje się szere-
gu czynności, z których naj-
popularniejszą jest podpisy-
wanie umów. Jednakże, warto 

czytelnikom przypomnieć, że 
notariusz dokonuje również 
innych czynności… Proszę 
zatem powiedzieć – jakich.

Notariusz wykonuje całe 
spektrum czynności, które dzie-
lą się na dwie podstawowe gru-
py. Pierwszą z nich są czynno-
ści, którym notariusz nadaje 
formę aktu notarialnego, czy-
li akty notarialne. Natomiast 
druga grupa to czynności bę-
dące poświadczeniami. Poza 
tym notariusz doręcza oświad-
czenia, spisuje protokoły, przyj-
muje na przechowanie, tj. w de-
pozyt pieniądze i dokumenty. 
W grupie aktów notarialnych 
mieszczą się wszelkiego rodza-
ju umowy, których przedmio-
tem jest przeniesienie własności 
nieruchomości, w tym umowy 
sprzedaży, zamiany, darowizny, 
itp. Akty notarialne to czynno-
ści notarialne, które dla swej 
ważności muszą mieć taką for-
mę pod rygorem nieważności, 
bo ustawodawca tak postano-
wił. Dokument może również 
przybrać formę aktu notarial-
nego w każdym innym przy-
padku - gdy strony sobie tego 
zażyczą.

Wśród takich dokumentów, 
którym notariusz i strony mu-

szą nadać formę aktu notarial-
nego, są umowy przeniesienia 
własności nieruchomości. Przy-
kładem może być umowa sprze-
daży nieruchomości, umowa 
darowizny nieruchomości, czy 
też umowa zamiany nierucho-
mości itp. Dla ważności zawar-
cia takiej umowy wymagana 
jest forma aktu notarialnego. 
Jeśli chodzi o kwestie poświad-
czeń, to są to poświadczenie 
własnoręczności podpisu, po-
świadczenie zgodności, wycią-
gu lub kopii z oryginałem oka-
zanego dokumentu, poświad-
czenie daty okazania dokumen-
tu, pozostawania osoby przy ży-
ciu lub w określonym miejscu. 
Chcę jeszcze dodać, iż każde ta-
kie poświadczenie powinno za-
wierać datę i oznaczenie miej-
sca jego sporządzenia, ozna-
czenie kancelarii oraz podpis 
notariusza i jego pieczęć. No-
tariusz musi stwierdzić zgod-
ność odpisu, wyciągu lub kopii 
z okazanym oryginalnym do-
kumentem. Jeżeli okazany do-
kument zawiera cechy szcze-
gólne, np. dopiski, poprawki, 
uszkodzenia, notariusz stwier-
dza to w poświadczeniu. Nota-
riusz poświadcza na okazanym 
mu dokumencie datę, a na żą-
danie stron także godzinę i mi-
nutę okazania tego dokumen-
tu. Chciałaby też dodać, że przy 
dokonywaniu czynności nota-
rialnych, notariusz zachowuje 
bezstronność i jest obowiązany 
czuwać nad należytym zabez-
pieczeniem praw i słusznych in-
teresów stron oraz innych osób, 
dla których czynność ta może 
powodować skutki prawne. 
Oprócz tego, notariusz jest obo-
wiązany udzielać stronom nie-
zbędnych wyjaśnień, dotyczą-
cych dokonywanej czynności 
notarialnej.

 Bardzo precyzyjne to pani 
wyjaśniła. Mnie interesu-
je jeszcze jedno zagadnienie. 
Czy notariusz może odmówić 
klientowi wykonania swoich 
czynności? Jeżeli tak, to ja-
kich?

Panie redaktorze, notariusz 
nie tylko może, a wręcz musi 
odmówić dokonania czynności 

Eugenia Kamecka - Notariusz

W sekretariacie Kancelarii każdy dokument 
jest uważnie czytany
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Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza 

(Mt 5,17-37) Jezus a Prawo. 
Piąte przykazanie. Szóste przy-
kazanie. Ósme przykazanie

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Nie sądźcie, że przy-
szedłem znieść Prawo albo Proro-
ków. Nie przyszedłem znieść, ale 
wypełnić. Zaprawdę bowiem po-
wiadam wam: Dopóki niebo i zie-
mia nie przeminą, ani jedna jota, 
ani jedna kreska nie zmieni się 
w Prawie, aż się wszystko spełni. 
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z 
tych przykazań, choćby najmniej-
szych, i uczyłby tak ludzi, ten bę-
dzie najmniejszy w królestwie nie-
bieskim. A kto je wypełnia i uczy 
wypełniać, ten będzie wielki w 
królestwie niebieskim. Bo powia-
dam wam: Jeśli wasza sprawiedli-
wość nie będzie większa niż uczo-
nych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebie-
skiego. Słyszeliście, że powiedzia-
no przodkom: „Nie zabijaj”; a kto 
by się dopuścił zabójstwa, podle-
ga sądowi. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto się gniewa na swego 
brata, podlega sądowi. A kto by 
rzekł swemu bratu «Raka», pod-
lega Wysokiej Radzie. A kto by 
mu rzekł «Bezbożniku», podlega 
karze piekła ognistego. Jeśli więc 
przyniesiesz dar swój przed ołtarz 
i tam wspomnisz, że brat twój ma 
coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
twój przed ołtarzem, a najpierw 
idź i pojednaj się z bratem swoim. 
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 
Pogódź się ze swoim przeciwni-
kiem szybko, dopóki jesteś z nim 
w drodze, by cię przeciwnik nie 
podał sędziemu, a sędzia dozorcy, 
i aby nie wtrącono cię do więzie-
nia. Zaprawdę powiadam ci: nie 
wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz 
ostatni grosz. Słyszeliście, że po-
wiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja 
wam powiadam: Każdy, kto po-
żądliwie patrzy na kobietę, już w 
swoim sercu dopuścił się z nią cu-
dzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje 
oko jest ci powodem do grzechu, 

wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 
jeden z twoich członków, niż żeby 
całe twoje ciało miało być wrzu-
cone do piekła. I jeśli prawa two-
ja ręka jest ci powodem do grze-
chu, odetnij ją i odrzuć od siebie. 
Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało iść 
do piekła. Powiedziano też: «Je-
śli kto chce oddalić swoją żonę, 
niech jej da list rozwodowy». A Ja 
wam powiadam: Każdy, kto odda-
la swoją żonę, poza wypadkiem 
nierządu, naraża ją na cudzołó-
stwo; a kto by oddaloną wziął za 
żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
Słyszeliście również, że powie-
dziano przodkom: «Nie będziesz 
fałszywie przysięgał*, «lecz do-
trzymasz Panu swej przysięgi*. 
A Ja wam powiadam: Wcale nie 
przysięgajcie, ani na niebo, bo jest 
tronem Bożym; ani na ziemię, bo 
jest podnóżkiem stóp Jego; ani na 
Jerozolimę, bo jest miastem wiel-
kiego Króla. Ani na swoją głowę 
nie przysięgaj, bo nie możesz na-
wet jednego włosa uczynić bia-
łym albo czarnym. Niech wasza 
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A 
co nadto jest, od Złego pochodzi».

Jeśli wasza sprawiedliwość nie 
będzie większa

Żeby nie było niedomówień, 
już na samym początku swojej 
publicznej działalności, Jezus pre-
cyzyjnie określa swoje podejście 
do Prawa i do jego przestrzega-
nia. Ale, niestety, niedomówie-
nia pojawiały się i to niemal na 
każdym kroku. Biorąc pod uwa-
gę konfrontację Dawcy Prawa z 
tymi, których zadaniem było wy-
pełnianie go, nie mogło być ina-
czej. Tak to już jest na tym świe-
cie, że prawie zawsze, po jakimś 
czasie, ujawniają się różnice w in-
terpretacji. I to nie dotyczy tylko 
jakiegoś prawa. Na przykład weź-
my dowolne dzieło sztuki, najle-
piej współczesnej. Ilu jest oglą-
dających, tyle zdań na temat tego, 
co ono przedstawia. Albo inter-
pretacja wiersza. Wcale nie musi 
być zgodna z tym, co miał na my-
śli sam autor. Niektórym nawet 
myślą, że oni bardziej rozumieją 
dane dzieło niż jego twórca. 

Każdy jest inny. Każdy ma swój 
własny punkt widzenia. Różno-
rodność zdań w przypadku kon-
frontacji człowieka z człowie-
kiem, biorąc pod uwagę to, co oni 
stworzyli, nie stanowi jakiegoś 
wielkiego problemu. Przecież każ-
dy ma prawo do posiadania wła-
snego zdania na jakiś temat. I to 
nawet dobrze, gdy człowiek swo-
je zdanie posiada, a nie „podcze-
pia się” pod czyjeś, bo wydaje się 
ono być w tym momencie atrak-
cyjniejsze. To z kolei jakże czę-
sto okazuje się być tylko do czasu. 
Przychodzi moment, gdy co inne-
go przyciąga większą uwagę i wte-
dy, by być na czasie, trzeba zmie-
nić swoje dotychczasowe zdanie, 
dostosować się do zaistniałych 
warunków. To co było dotychczas, 
odchodzi na bok albo całkowicie 
popada w zapomnienie. Liczy się 
to, co teraz. I to zapewne również 
będzie kwestią czasu, kiedy nastą-
pi kolejna zmiana. Przynajmniej 
człowiek się nie nudzi.

A co wtedy, gdy w grę wchodzi 
dzieło samego Boga? On jest Nie-
zmienny. To, co stworzył istnieje 
tak długo, jak On będzie chciał, 
łącznie z nami samymi. Ale tu nie 
musimy się o nic martwić. Bo sko-
ro jest Niezmienny, to nie zmieni 
swojego zdania, nie przestaniemy 
istnieć. Istnieć będzie także Pra-
wo, które dał człowiekowi, by ten 
był w stanie porządkować swoje 
życie. Okazuje się jednak, że po-
trzebna była ta konfrontacja w 
celu uzgodnienia interpretacji. 
A skoro tak wiele wynikło z tego 
nieporozumień, świadczy to tylko 
o tym, jak niebezpieczną jest sytu-
acja, gdy człowiek sam, na własną 
rękę, to Prawo interpretuje, nie 
mówiąc już o jego przestrzeganiu.

Nie wystarczy skupić się na 
końcowym efekcie zadziałania 
człowieka i ocenie w świetle pra-
wa danego czynu. Będzie to kolej-
ne stwierdzenie faktu, że coś zo-
stało zrobione zgodnie z prawem 
albo przeciw niemu. Trzeba spoj-
rzeć na to, co było wcześniej, co 
spowodowało taki a nie inny efekt 
końcowy. A najlepiej będzie, gdy 
człowiek będzie potrafił spojrzeć 
w ten sposób na samego siebie.

Ks. Grzegorz Podlaski

Marian Załuska, lat 76, zmarł 10.02.2014 r., pogrzeb odbył się 
12.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.  

Eugeniusz Marcinkiewicz, lat 76, zmarł 10.02.2014 r., pogrzeb 
odbędzie się 14.02.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.  

Danuta Ubych, lat 55, zmarła 12.02.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 14.02.2014 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.  

Krystyna Kacprzak, lat 69, zmarła 12.02.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 15.02.2014 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.  

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

ocenić. Ja mogę tylko po-
wiedzieć, ile to kosztuje. I 

tak np. poświadczenie podpisu 
to jest koszt 20 zł stanowiący 
wynagrodzenie notariusza. Do 
tego dochodzi jeszcze podatek 
VAT 23%, czyli w sumie 24,60 
zł za taką czynność. Jeśli cho-
dzi o poświadczenie dokumen-
tu to jest to koszt 6 zł netto + 
23 % podatku VAT, co daje nam 
7,38 zł brutto za każdą stronę 
poświadczonego dokumentu, 
a dokument może mieć jedną 
stronę lub kilka.

Dowiedziałem się również, 
że notariusz przyjmuje na 
przechowanie wszelkiego ro-
dzaju dokumenty, nawet w 
kopertach zamkniętych.   

Tak, to prawda. Przyjmuję 
takie dokumenty, a raczej je de-
ponuję. Przekazywanie doku-
mentu lub dokumentów w de-
pozyt wynika z woli - potrzeby 
klienta zabezpieczenia się.

Dlaczego deponujemy do-
kumenty u notariusza?

Czynność do przyjęcia do de-
pozytu notarialnego nie jest 
czynnością nakazaną przez 
przepisy. Takie rozwiązanie wy-
biera osoba, która chce mieć 
gwarancję, że zabezpieczy do-
kument bądź pieniądze na 
oznaczony czas, że dokument 
ten w oznaczonym czasie, przy 
spełnieniu oznaczonych warun-
ków oraz oznaczonej osobie zo-
stanie wydany. Dodam jeszcze, 
że notariusz z faktu przyjęcia 
takiego dokumentu do depozy-
tu spisuje protokół, w którym 
określa, kto, kiedy oraz  jaki do-
kument przekazał na przecho-
wanie oraz w jakich okoliczno-
ściach ten dokument następnie 
ma być przekazany i komu. To 
samo dotyczy przekazania do 
depozytu pieniędzy.

Nowogard i Osina to nie-
wielkie gminy, a ich miesz-
kańcy niestety borykają się 
często z brakiem pracy, a co 
za tym idzie – ograniczonymi 
dochodami.

Niemniej jednak, zgłaszają 
się do pani, prosząc o zreali-
zowanie jakiejś usługi, tak?

Nie jestem w stanie określić, 
ilu tak naprawdę zgłasza się 

do mnie klientów. Mogę powie-
dzieć tyle, że przychodzą co-
dziennie oraz w sprawach róż-
nych. Przychodzą i najczęściej 
proszą o poświadczenie podpi-
su pod pełnomocnictwem lub 
np. zgodą na wyrobienie pasz-
portu dla dziecka. Składają do-
kumenty niezbędne do zawar-
cia np. umowy sprzedaży loka-
lu mieszkalnego czy też jego da-
rowizny, bądź darowizny loka-
lu z zastrzeżeniem dożywotnie-
go zamieszkania na rzecz dar-
czyńców.

Czy uważa pani, że droga 
do zostania notariuszem jest 
naprawdę długa i kręta? Co 
powiedziałaby pani młodym 
ludziom, którzy niebawem 
będą zdawać maturę i myśleć 
o wyborze kierunku prawni-
czego na studiach?

Chcę powiedzieć, że muszą 
się mocno zastanowić, bo dro-
ga do tego zawodu jest długa 
a studia prawnicze, które naj-
pierw muszą skończyć nie na-
leżą do łatwych. To dobry wy-
bór, jeżeli mają dużo determi-
nacji i cierpliwości oraz liczą 
się z tym, że mogą mieć trudno-
ści z utrzymaniem kancelarii i 
opłaceniem zatrudnionych pra-
cowników. Ukończenie studiów 
prawniczych daje tylko ogólną 
wiedzę prawniczą. Absolwent 
takich studiów aby wykonywać 
konkretny zawód prawniczy 
musi dostać się na odpowiednią 
aplikację, w tym notarialną, 
a  następnie ją ukończyć zda-
jąc trudny egzamin państwowy. 
Nadmieniam, że w Polsce jest 
dużo młodych prawników, któ-
rzy, nie mają pracy zgodnej z

wykształceniem, którzy po 
wielokroć przystępują do egza-
minów na aplikacje i nie dosta-
ją się. Zaś ci, którzy przebrną 
przez te wszystkie szczeble do-
chodzenia do zawodu, niejed-
nokrotnie są rozczarowani wy-
sokością kosztów związanych z 
wykonywanym zawodem, wy-
sokością uzyskiwanych docho-
dów, konkurencją, a kryzys go-
spodarczy ma tu również coś do 
powiedzenia.

Rozmawiał: Jarek Bzowy
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promocją nie łączy się z innymi promocjami

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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PROGRAM NA FERIE ZIMOWE 
Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć, jakie w ramach tegorocznych ferii zimowych odbędą się w kilku instytucjach na terenie na-
szego miasta. W niektórych z nich, jak np. w NDK, nie ma już wolnych miejsc, w innych jak np. Biblioteka Miejska liczba miejsc jest 
nieograniczona. 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWOGARDZIE 

17 – 28 lutego 2014
Od zabawy i słuchania do czytania
MBP- Dział dla Dzieci i Młodzieży w Nowogardzie 

ZAPRASZA dzieci do spędzenia miłych chwil z książką 
przy wspólnej zabawie. Przygotowaliśmy wiele propozy-
cji zadań czytelniczych, plastycznych, rysunkowych. Ce-
lem działań Biblioteki jest zagospodarowanie w cieka-
wy sposób czasu wolnego dzieciom, a także dostarcze-
nie im miłych wrażeń z uczestnictwa w zajęciach biblio-
tecznych.

I TYDZIEń
17 II – Kto to jest Serafin, Rudzielec i Cukierek – do-

wiecie się dzisiaj 17 lutego w Światowym Dniu Kota
- wspólne czytanie fragmentów książek „Ktoś ukradł 

Prążka”, „Cukierek ty Łobuzie”…
- zajęcia plastyczne: śpiące i ciekawskie koty
18 II – Bo fantazja jest od tego, żeby bawić się … - 

dzień z książką  Rafała Witka „Walizka pana Hanumana 
– a co kryją     nasze walizki ?

-  wycinanie: japońskie lalki
-  wyklejanie: postacie klaunów
19 II  -  Czarodziejski świat baśni – konkurs rysunko-

wy /technika dowolna/
-  poznaj KOSTKA niezwykłego psa – zmagania z 

książkami A. Smitha „Kostek w mieście” i „Kostek w 
cyrku”,

- zabawy z pacynkami /mini teatrzyk/
20 II  - Podsumowanie konkursu  z dn. 19 lutego i wrę-

czenie nagród 
- Dzień z bajką filmową dla dzieci i Fantazją dla na-

stolatków 
- zajęcia z książką Tomasza Jastruna „Antoś i jeszcze 

ktoś /na wesoło/.
 21 II - Świat z kolorami i świat bez kolorów: 
- czy dni tygodnia można poznać po zapachach?  zaję-

cia edukacyjne z książką „Czarna książka kolorów’, „Ty-
dzień Konstancji”, „Biały Klaun”

- zabawy z chustą i tunelem animacyjnym /KLANZA/
II TYDZIEń
24 II   - Olbrzymy z głębin, kufry ze skarbami i prze-

rażające ryby – zajęcia czytelnicze w oparciu o książkę 
Małgorzaty Strzałkowskiej „Skarb Arubaby” i „Dziad z 
workiem” Enrica Llucha,

-  wspólne tworzenie tajemniczego świata głębin
25 II  - Wandalia Chotomistyczne ponownie – 85 uro-

dziny poetki – zmagania z wierszami Wandy Chotom-
skiej 

- prace manualne do wierszy „Przygody jeża spod mia-
sta Zgierza”, „Smok ze Smoczej Jamy’, „Kareta z piernika”

26 II  - Bez uśmiechu żyć się nie da – konkurs rysun-
kowy – przypominamy książki Wandy Chotomskiej

- po zmaganiach konkursowych - zabawy w rymy,
- zabawy z pacynkami / mini teatrzyk/
27 II  - Podsumowanie konkursu plastycznego z dn. 26 

lutego i wręczenie nagród,
- Bajki na ekranie – projekcja bajek oraz film przygo-

dowy dla nastolatków
- co przydarzyło się Maćkowi w książce Doroty Suwal-

skiej „Pan Fortepianek”
28 II – Była sobie czarownica w kapeluszu bardzo du-

żym …
- „Korale czarownicy” – baśń polska – głośne czytanie 

w ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
-  różdżka  i kapelusz małej czarownicy /zajęcia z kolo-

rowym papierem i nie tylko/.
Czekamy - wszystkie zajęcia są bezpłatne, początek 

zajęć o godz. 11.00

 NDK W NOWOGARDZIE 
Od 17 do 21 lutego potrwa Zimowa Akademia Zabawy 

zorganizowana w NDK z okazji ferii zimowych. Poza dobrą 
zabawą, dzieci będą mogły także rozwijać swoje pasje. Zaję-
cia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, odbywać się będą od 17 
do 21 lutego 2014 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 
10:00 do 15:00.Uczestnicy Zimowej Akademii Zabawy będą 
mogli rozwijać swoje zainteresowania, nauczą się opracowy-
wania i realizacji własnych artystycznych pomysłów, a także 
właściwych postaw wobec innych i kultury osobistej związa-
nej z uczestnictwem w seansach filmowych i spektaklach te-
atralnych.

W programie znajdą się między innymi:
- zabawy integracyjne , czyli gry i zabawy na wesoło oraz 

zabawy z chustą animacyjną, itp.;
- zajęcia teatralne „Scena, wyobraźnia i My”, których celem 

jest poznanie teatru poprzez zabawę;
- „nutka z akordeonem”, zajęcia muzyczno-wokalne, pod-

czas których w czasie wspólnego śpiewania piosenek biesiad-
no-ludowych, dzieci zapoznają się z elementami folkloru i 
tradycji ludowej;

- zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały 
będą ilustracje do czytanych głośno bajek; zajęcia kształtują 
wyobraźnię, zdolności manualne i plastyczne;

- zabawa z gliną, czyli zajęcia w pracowni ceramicznej, 
podczas których dzieci samodzielnie wykonają prace w gli-
nie. Ponadto przewidziany został wyjazd do Teatru Lalek 
Pleciuga w Szczecinie, a także seans filmowy w nowogardz-
kim kinie „Orzeł”. Podczas pięciu godzin pobytu w NDK 
dzieci mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i instruktor-
ską, a także ciepły posiłek. 

Nowogardzki Dom Kultury informuje, że nie ma już 
wolnych miejsc na Zimową  Akademię  Zabawy.

 HARMONOGRAM ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁEK 17.02.2014
GRUPA I
10:00-11:30 Integracyjne zabawy w grupie
11:30-13:00 Scena, wyobraźnia i My – zabawy teatralne
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Malowane bajki – prace inspirowane czytany-

mi bajkami
GRUPA II
10:00-11:30 Integracyjne zabawy w grupie
11:30-13:00Malowane bajki – prace inspirowane czytany-

mi bajkami
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Scena, wyobraźnia i My – zabawy teatralne
 WTOREK 18.02.2014
GRUPA I
10:00-13:00 Poznajemy tajniki piekarni / wyjście do pie-

karni p. Pędziszczak
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Nutka z akordeonem – śpiewamy piosenki 

biesiadno-ludowe
GRUPA II
10:00-13:00 Poznajemy tajniki piekarni / wyjście do pie-

karni p. Pędziszczaka
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Nutka z akordeonem – śpiewamy piosenki 

biesiadno-ludowe
 ŚRODA 19.02.2014
GRUPA I
10:00-15:00 Wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga na spektakl 

pt. „Pinokio”
GRUPA II
10:00-15:00 Wyjazd do Teatru Lalek Pleciuga na spektakl 

pt. „Pinokio”

 CZWARTEK 20.02.2014
GRUPA I
10:00-11:30 Ceramika – zabawa z gliną
11:30-13:00 Bajkowa sesja zdjęciowa
13:00 – 13:30 Obiad
13:30-15:00 Zabawy z chustą Klanza i nie tylko – zabawy 

ruchowe, tańce integracyjne, kalambury
GRUPA II
10:00-11:30 Bajkowa sesja zdjęciowa
11:30-13:00 Ceramika – zabawa z gliną
13:00 – 13:30 Obiad
13:30-15:00 Zabawy z chustą Klanza i nie tylko – zabawy 

ruchowe, tańce integracyjne, kalambury
 PIĄTEK 21.02.2014
GRUPA I
10:00-13:00 Bajka na ekranie „Piłkarzyki rozrabiają”
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Rozgrywki sportowe
GRUPA II
10:00-13:00 Bajka na ekranie „Piłkarzyki rozrabiają”
13:00-13:30 Obiad
13:30-15:00 Rozgrywki sportowe

 FERIE ZIMOWE 2014 W ZSO W NOWOGARDZIE UL. 
PONIATOWSKIEGO 

1. 17-19.02.2014, 10.00-13.00, Zajęcia sportowe, Nordic 
walking, Marta Żywicka

2. 25.02.2014 10.00-12.00, Zajęcia sportowe, Joanna 
Dzikowska

3. 26.02.2014 10.00-12.00, Zajęcia sportowe, Inga Szy-
mańska-Głowicka

4. Do końca lutego 2014, Do końca lutego 2014, Pn-pt, Fe-
rie, 14.00-16.00 LODOWISKO „Biały Orlik”, Op. Artur 
Gnych, Władysław Pilipczuk

SP NR 1 W NOWOGARDZIE 
W okresie ferii zimowych SP nr 1 w Nowogardzie dzieci 

będą brały udział w zawodach sportowych, które będą  or-
ganizowane wspólnie z Policją oraz  Komendantem Powia-
towym Policji z Goleniowa. Ponadto podczas ferii zimowych 
do dyspozycji będzie  dla dzieci i młodzieży sala gimnastycz-
na na której zaplanowane są zajęcia ruchowo- rekreacyjne.   

SP NR 3 W NOWOGARDZIE 
W okresie ferii Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie 

organizuje w dniu 14.02.2014r wyjazd do Tropical Island w 
Berlinie. Ilość uczestniczących uczniów 95.

SP  NR 4 W NOWOGARDZIE 
W drugim  tygodniu ferii zimowych w SP nr 4 w Nowo-

gardzie dzieci będą między innymi  brały udział  w zajęciach 
sportowych. Organizatorem rozgrywek jest pan Wiesław Bu-
czyński. 

SP BŁOTNO 
W okresie ferii zimowych w SP Błotno przeprowadzona 

będzie kompleksowa wymiana lamp oświetleniowych oraz 
wykonane będą prace pomiarowo-kontrolne instalacji elek-
trycznej. W związku z tym szkoła nie mogła zaplanować żad-
nych zajęć dla dzieci w okresie tegorocznych ferii zimowych. 

Z pozostałych szkół do zamknięcia dzisiejszego wydania DN, 
nie udało nam się uzyskać informacji na temat planowanych za-
jęć w najbliższych dwóch tygodniach.  Nie oznacza to, że pla-
cówki te będą zamknięte w czasie zimowej przerwy w nauce. In-
formujemy jednocześnie, że będziemy zaglądać z naszymi apa-
ratami w te miejsca, gdzie zajęcia zaplanowano, by na bieżąco 
relacjonować Państwu przebieg ferii zimowych w Nowogardzie. 

opr. JB
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Szkoła Podstawowa nr 2

Turniej teatralny
W czwartek (6 lutego), w Szkole Podstawoej nr 2, odbył się  „Turniej teatralny klas piątych” zorganizowany przez Barbarę Żurak.

Klasy Va i V b wyłoniły  po 
dwie grupy, które zaprezento-
wały inscenizacje mitu grec-
kiego „Demeter i Kora”. W 

trakcie przygotowań do wystę-
pu, każda grupa wybrała spo-
śród siebie reżysera, odtwór-
ców ról oraz scenografa. Na-

stępnie wykonano dekoracje, 
rekwizyty i kostiumy. Do za-
dań każdego zespołu należało 
również przygotowanie zapro-
szeń oraz plakatu dla widzów. 
Celem konkursu było przybli-
żenie dzieciom tematyki mito-
logicznej w atrakcyjnej formie, 
jaką jest inscenizacja teatralna. 
Prezentacji dokonała zgroma-
dzona publiczność, uwzględ-
niając następujące kryteria: 
interpretacja utworu, kulturę 
słowa wykonawców, grę i ko-
stiumy. Na szczególną uwagę 
zasługuje scenografia i rekwi-
zyty wykonane przez klasę V a.

Jednak publiczność bardziej 
doceniła grę aktorów i naj-

większą ilością głosów nagro-
dziła jedno z przedstawień 
klasy V b. Wszystkie zespoły 
zostały nagrodzone przez wi-

dzów wielkimi brawami oraz 
słodyczami.

Inf. własna

I Liceum Ogólnokształcące 

„Aktywni dla klimatu” 
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego uczest-
niczą w Ogólnopolskim Konkursie  „Aktywni dla 
klimatu”, który jest częścią kampanii edukacyjnej 
„zmieniaj nawyki - nie klimat”. Konkurs finansowa-
ny jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

„Aktywni dla klimatu” jest 
konkursem dwuetapowym, 
urozmaiconym różnorodny-
mi działaniami uczniów w śro-
dowisku koleżeńskim, domo-
wym i ogólnospołecznym. Za-
daniem uczniów jest promo-
wanie tematyki wspierającej 
ochronę klimatu oraz umiejęt-
nego korzystania ze środowi-
ska naturalnego i jego zasobów. 
W konkursie I LO w Nowogar-
dzie reprezentuje „Ekozespół” 
składający się z uczniów kl II b 
: Hanna Komisarz, Beata Hu-
siatyńska, Klaudia Lubczyń-
ska, Grzegorz Kolless, Damian 
Rosiak, Piotr Woźniak,  pod 
kierunkiem  Grażyny Połetek. 
Liczne działania „Ekozespołu” 

są zamieszczone na stronie in-
ternetowej szkoły. Natomiast 
na łamach prasy pragniemy 
poinformować, że przygoto-
wujemy się do ogromnego 
przedsięwzięcia, jakim będzie 
zbiórka elektroodpadów. Z na-
szej akcji będą mogli skorzy-
stać wszyscy mieszkańcy gmi-
ny. Nieodpłatnie będzie moż-
na pozbyć się elektroodpadów, 
które zostaną odebrane przez 
firmę Redmondis Electrore-
cycling i poddane recyklin-
gowi. Przewidywalny termin 
zbiórki - druga połowa marca. 
O wszystkim będziemy jeszcze 
dokładnie informować.

Oprac: Red.

Na zdjęciu uczestnicy konkursu z I LO w Nowogardzie

 LIST OTWARTY 
Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pan  Donald Tusk
Szanowny Panie Premierze !   
Polska Służba Zdrowia pogrąża się w coraz większym chaosie. Do chwili obecnej żadna opcja 

polityczna nie ma programu odpowiadającego dzisiejszej rzeczywistości. Przedstawiam Panu 10 
postulatów, które z pewnością pomogą zmienić system opieki zdrowotnej oraz ulżą doli wielu pa-
cjentom.

Postulaty:
1.  Wprowadzić zasadę: pieniądz idzie za pacjentem, co oznacza: pacjent wybiera miejsce lecze-

nia, niezależnie czy jest to prywatna czy publiczna placówka, czy ma podpisany kontrakt z NFZ 
- Kasą Chorych  czy nie ma, a NFZ - Kasa Chorych  płaci za leczenie, tyle na ile wyceniono dane 
świadczenie, resztę - jeżeli faktyczna cena jest wyższa niż kwota refundacji - dopłaca pacjent lub 
jego dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 

2. Współpłacenie za leczenie 5 zł POZ i 10 zł specjalista (skróci to kolejki, a pacjenci i tak płacą 
za leczenie w prywatnych gabinetach ) oraz wprowadzenie dodatkowych, dobrowolnych ubezpie-
czeń zdrowotnych (Prywatne Kasy Chorych)

3.Likwidacja limitowania świadczeń przez NFZ- Kasę Chorych, likwidacja konkursu ofert. Mi-
nisterstwo Zdrowia, NFZ, Kasa Chorych  musi tak wycenić świadczenia, aby starczyło mu pienię-
dzy na wszystko, za co ma zapłacić. Politycy muszą tak skonstruować koszyk (realnie, nie życze-
niowo), aby to co jest w koszyku było dostępne bez limitu dla każdego potrzebującego pacjenta. 
NFZ lub Kasa Chorych musi skonstruować taki system nadzoru i rejestracji świadczeń, aby nie 
było możliwości nadużyć ani ze strony pacjentów, ani ze strony  świadczeniodawców.

4. Podzielenie składki zdrowotnej na dwie części z której jedna trafia do NFZ - Kasa Chorych, 
a druga na indywidualne konto pacjenta (proporcje do uzgodnienia w MZ) oraz możliwość odli-
czenia opłat za leczenie do pewnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów kwoty. 

5.  Prawo lekarza do wypisywania recept z nazwami międzynarodowymi leku ( zlikwiduje to 
podejrzenia lekarzy o umowy z firmami farmaceutycznymi) . 

6.Finansowanie Medycyny ratunkowej i onkologicznej bezpośrednio z budżetu państwa. 
Wprowadzenie – wzorowanej na karcie ciąży – karty pacjenta onkologicznego z jednoczesnym 
zaprzestaniem limitowania leczenia przeciwnowotworowego oraz określenia maksymalnego cza-
su oczekiwania na leczenie, refundacja terapii nowotworów rzadkich i uzależnienie kontraktu i 
środków od oceny lekarzy leczących.

7. Vat zerowy ( 0 ) zamiast ZW (zwolniony) dla całego sektora usług medycznych. (Vat ZW za-
biera 23% środków przekazywanych z NFZ do służby zdrowia). 

8.  Zobowiązanie starostów do przestrzegania obowiązującego prawa: wprowadzenie w każdym 
powiecie koronera (wypisującego Akty Zgonów)

9.  Skończyć manipulacje w ZUSie z drukami zwolnień, którymi obciąża się dodatkowo lekarzy. 
Wprowadzić jak najszybciej e-zwolnienia. 

10.  Wprowadzić zmiany kształcenia studentów medycyny wprowadzając tak jak w wielu kra-
jach europy zachodniej i USA specjalizację od 4 roku studiów. Skróci to czas specjalizacji o 2 lata 
i zwiększy ilość brakujących specjalistów. Ilość miejsc specjalizacyjnych powinna być nielimito-
wana!!!  (Skrócenia studiów lekarskich o jeden rok, likwidację stażu podyplomowego i wprowa-
dzenia w to miejsce tzw. praktyki zawodowej jest błędne i nieuzasadnione w sytuacji, gdy ilość 
wiedzy, jaką trzeba zdobyć na studiach lekarskich zwiększa się wskutek postępu  medycyny.  

Krzysztof Kosiński, 
Lekarz medycyny okulista, (36 lat pracy)
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Dzieci – dzieciom 2014

Mała szkoła, wielkie serca
O akcji „Dzieci – dzieciom”, czyli współpracy nowogardzkiej „czwórki” z Do-
mem Dziecka w Gryficach, pisze się od ponad 10 lat. 17 grudnia 2013r. odbył się 
kolejny charytatywny kiermasz bożonarodzeniowy, 11 stycznia 2014r. zebrane 
środki przekazano potrzebujący dzieciom. Był bal karnawałowy, były tańce, był 
śmiech, dobra zabawa i łzy wzruszenia.

Przy wsparciu rodziców, 
uczniów szkoły, nauczycie-
li oraz Piotra Kędzi z zespo-
łu „COMBO” odbył się szkol-
ny bal karnawałowy, w którym 
uczestniczyło sześcioro dzieci 
z Domu Dziecka wraz z dyrek-
torem i wychowawcą. Podczas 

części oficjalnej przekazano na 
ręce dyrektor Domu Dziecka w 
Gryficach 1238,95 złotych. 

- To wspaniały gest, który 
dzięki uczniom, rodzicom, pani 
dyrektor  oraz  nauczycielom, a 
zwłaszcza pani Renacie Lisow-
skiej może mieć miejsce i dawać 

radość moim podopiecznym. To 
niesamowite, że ta mała szkoła 
wspiera nas już od ponad 10 lat 
– mówiła Aldona Byczkiewicz, 
dyrektor gryfickiego Domu 
Dziecka. 

- To spotkanie karnawałowe 
było szczególne, bo gościliśmy 

dzieci i dyrektor Domu Dziec-
ka z Gryfic. Ta wizyta była spe-
cjalna, bo oprócz radości gosz-
czenia naszych przyjaciół, mo-
gliśmy przekazać im pienią-
dze, które zbieraliśmy przed 
świętami Bożego Narodzenia 
z ogromnym zaangażowaniem 
– dodała dyrektor SP4, Beata 
Kuligowska.

Potem świetlica szkolna wy-
pełniła się muzyką, a także 
obecnością przesympatyczne-
go Misia Kubusia Puchatka, 
który wśród dzieci od razu zy-
skał szczególną sympatię. Ko-
lorowe stroje, maski, skoczna 
muzyka, tworzyły atmosferę 
do dobrej zabawy. Na parkie-
cie pojawiły się przeróżne po-
staci z bajek. Humor dopisy-
wał wszystkim uczestnikom 
balu. Były korowody, kółeczka 
i tańce w parach. Wszyscy ba-
wili się wspaniale.

Klasy od 0 do III wraz ze 
swoimi wychowawcami i ro-
dzicami zorganizowali spe-
cjalny poczęstunek dla pod-
opiecznych Domu Dziecka. W 
zerówce czekały na nich tak-
że małe prezenty – długopisy, 
słodycze oraz inne drobiazgi 
przygotowane z ogromną ra-
dością i oddaniem przez Ewę 
Sawicką i jej uczniów. Nie trze-
ba przecież wiele mieć, by dać 
choć trochę od siebie. By dać 
trochę radości…

Nad całą akcją czuwała nie-
zmiennie Renata Lisowska 
oraz Inga Płosaj - Jurek, dzięki 
którym takie wydarzenie mo-
gło mieć miejsce raz jeszcze. 
Oby można było poświęcić się 
Dzieciom jeszcze za rok. 

red. 

Dzieci ustawiły się do wspólnego zdjęcia

Wspólna zabawa dała wszystkim wiele radości i dużo śmiechu

Dzień bezpiecznego internetu w SP nr 1
Lekcja bezpieczeństwa w sieci,  przeprowadzona przez ekspertów z Policji

Kolejny już raz obchodzili-
śmy DBI. Przypominamy, iż 
już po raz dziesiaty w prawie 
100 krajach świata wiele się 
mówi o tym, jak korzystanie 
z sieci internetowej, która jest 
już otwarta dla coraz młod-
szych użytkowników, ma być 
prawdziwą przyjemnością, a 
przede wszystkim, jak unikać 
zagrożeń, które choć anonimo-
we są tak samo niebezpieczne, 
jak te w życiu rzeczywistym a 
także, gdzie szukać pomocy. 

Tegoroczne hasło „Razem 
tworzymy lepszy Internet”– 
to hasło, które ma nas uczulić 
na ogromną rolę każdego in-
ternauty w kształtowaniu przy-
szłości internetu – internetu, 
który zrewolucjonizował naszą 
codzienność i wymaga stałej 
troski i zaangażowania wszyst-
kich użytkowników, aby był 
zjawiskiem bezpiecznym, po-
zytywnym i stwarzającym nie-
ograniczone możliwości twór-
cze. (cyt ze str.www.safertinter-
net.pl)

Uświadamianie dzieci i mło-

dzieży to nasza wspólna spra-
wa-ekspertów, pedagogów, ro-
dziców. Rozmawianie o tym, 
co robimy w internecie, wza-
jemne wspieranie się ma wy-
chować odpowiedzialnego, 
kulturalnego użytkownika no-
woczesnych technologii.

Wiedza na ten temat jest 
szeroko dostępna na różnych 
stronach. Na pewno najwię-
cej, najciekawiej przedstawia 
ten problem safertinternet.pl. 

Wiele interesujących progra-
mów edukacyjnych, materia-
łów zarówno dla dzieci, rodzi-
ców oraz nauczycieli to kom-
pendium wiedzy na ten temat.

Uczniowie naszej szkoły, czy 
to w ramach zajęć kompute-
rowych klas 1-3, czy lekcji in-
formatyki i lekcji wychowaw-
czych w kl. IV-VI, często od-
wiedzają stronę sieciaki.pl, re-
alizują programy m.in. „Przy-
gody Plika i Foldera w Sieci”, 

„Owce w Sieci”, „Zuźka i Tu-
nio poznają Internet”. Ucznio-
wie klas trzecich mieli okazję 
sprawdzić swoją wiedzę zali-
czając moduły kursu „Poznaj 
bezpieczny Internet” i zdoby-
wając dyplom „Sieciaka”.

Wielkim wsparciem w te-
matyce bezpieczeństwa, w tym 
także w Internecie jest jak zwy-
kle nasza policja. Mogliśmy na 
nią liczyć i tym razem. Zajęcia, 
które zostały przeprowadzone 
właśnie 11 lutego, przez pra-
cownika naszego Komisaria-
tu - panią Klaudię Gieryń były 
kolejnym, ważnym ogniwem w 
prowadzeniu edukacji w tym 
zakresie. 

Pani Klaudia poruszyła naj-
ważniejsze kwestie dotyczące 
między innymi cyberprzemo-
cy, zakupów w sieci, komuni-
kacji, ochrony danych osobo-
wych, niebezpiecznych kon-
taktów, publikowania zdjęć, 
korzystania z forum, czadu itp.

Bardzo „obrazowe” były 
przykłady z codziennej pracy 
policji i przyjmowanych zgło-

szeń, które były kolejnym po-
twierdzeniem, że jeszcze zbyt 
często popełniamy błędy ko-
rzystając np. z dobrodziejstwa 
zakupów internetowych, udo-
stępniania informacji o sobie, 
zdjęć itp.

Dzieci zobaczyły też dwa fil-
miki z serii „3..2..1.. Internet”. 
Kreskówki zawsze są chęt-
nie oglądane przez uczniów 
i mimo, iż zróżnicowanie 
wiekowe uczestników spo-
tkania było spore, to wszyscy 
z zainteresowaniem i uwagą 
oglądali przygody bohaterów 
wspomnianych filmów. Spo-
tkanie z panią Klaudią Gieryń 
pomogło na pewno naszym 
uczniom w zrozumieniu sen-
su hasła „Nigdy nie wiadomo, 
kto jest po drugiej stronie” oraz 
pomoże im udzielić teraz i w 
przyszłości odpowiedzi na py-
tanie, czym właściwie jest In-
ternet, jakie są najpopularniej-
sze formy aktywności w Sieci 
oraz związane z nim zagroże-
nia.

A.Tracz
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Klubowe walentynki w 3K! 
(Dave-G In The Mix)

Piątek (14 lutego), godz. 21:00

Zapraszamy na Klubowe Walentynki do Klu-
bokawiarni Kulturalnej !

Podczas tej nocy, klubokawiarnia przepełniona 
będzie czerwoną mocą, a z głośników usłyszycie 
sexowne Housowe brzmienia ! Zadba o to nasz 
rezydent - Dave-G.

UWAGA KONKURSY!!!
Podczas Walentynkowej nocy w Klubokawiar-

ni do wygrania coś, co lubicie najbardziej!!

Śledźcie terminarze na na-
szym Facebookowym fanpagu-
`u – fb.com/klubokawiarniakul-
turalna.

 Serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna

Osińska Liga Piłki Siatkowej 2014

1 kolejka za nami
W niedzielę (9 lutego), o godzinie 11:00  w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Osinie,  wystartowała Osińska Liga Piłki Siatkowej. Oficjalne otwarcie 
ligi planowane jest na 2 kolejkę (16 lutego), zaraz po zakończeniu pierwszego 
meczu.

 Zanim przejdziemy do nie-
dzielnych wyników, kilka słów 
o samej lidze. Organizatorem 
jest LZS Gmina Osina oraz 
Urząd Gminy Osina, mecze 
rozgrywane są w hali sporto-
wej ZSP w Osinie. Do rywali-
zacji zgłosiło się 6 zespołów: 
LZS Osina, LZS Węgorza, LZS 
Krzywice, LZS Kikorze, Osie-
dle Bema, Probud Wyszo-
mierz. W pierwszej rundzie 
zespoły grają systemem ,,każ-
dy z każdym , zgodnie z prze-
pisami PZPS (+ zmiany FIVB). 
Za zwycięstwo 3:0 i 3:1 zespół 
otrzymuje 3 pkt., przegrany 0 
pkt. Za zwycięstwo 3:2, zespół 
otrzymuje 2 pkt., przegrany 
1pkt. Po zakończeniu V kolej-
ki zostanie sporządzona punk-
tacja. Druga runda rozgrywa-
na będzie w formie   ,, play off . 
Zespół, który uplasował się na  
1 miejscu, zagra z zespołem z 

miejsca 6 i tak kolejno: 2 z 5 i 
3 z 4. Zwycięzcy spotkań za-
grają  o miejsca 1-3, przegrani 
powalczą o miejsca 4-6, syste-
mem każdy z każdym. Zespoły 
powinny stawić się minimum 
30 min. przed rozpoczęciem 
meczu. Sędzią turnieju jest 
Przewodniczący LZS Gminy 
Osina - Tomasz Gajda. 

W minioną niedzielę (9 lute-
go), o godzinie 11:00, ligę za-
inaugurowały drużyny z Krzy-
wic i Kikorza. Mecz zakończył 
się pewnym zwycięstwem siat-
karzy z Krzywic, w setach od-
powiednio do 14, 19 i do 20. 
Podobny przebieg miał poje-
dynek pomiędzy Węgorzą a 

Osiedlem Bema. Goście z No-
wogardu nie zdołali ugrać seta 
i do drugiej kolejki przystąpią z 
zerowym dorobkiem punkto-
wym. Na godzinę 14:00 zapla-
nowany był mecz gospodarzy z 
Osiny i Probudu Wyszomierz. 
Został jednak przełożony na 
inny termin. W najbliższą nie-
dzielę 2 kolejka w rozgrywek 
i oficjalne otwarcie Osińskiej 
Ligi Piłki Siatkowej, które roz-
pocznie się po zakończeniu 
pierwszego meczu Krzywice – 
Osiedle Bema, zaplanowanego 
na godzinę11:00. Przy artykule 
prezentujemy wyniki, aktualną 
tabelę i zapowiedź 2 kolejki.

KR

Osina

Zdobyli mistrzostwo powiatu
We wtorek (11 lutego), w hali OSiR w Goleniowie, odbył się finał Mistrzostw Po-
wiatu gimnazjum, w piłce siatkowej chłopców. Reprezentanci gimnazjum w Osi-
nie wywalczyli mistrzostwo.

 Udział w zawodach wzięło 
7 najlepszych drużyn. Ucznio-
wie ZSP w Osinie podczas tur-
nieju wystąpili w następują-
cym składzie: Bartłomiej Wą-
sik, Kamil Gaik, Krystian Ja-
sek, Adrian Antczak, Adrian 
Banasiewicz, Filip Jarota, Piotr 
Micał, Aleksander Pakulski.

Po zwycięstwach we wszyst-
kich meczach, zdobyli pierw-
sze miejsce i będą reprezento-
wali nasz powiat na rozgryw-
kach wojewódzkich. Ucznio-
wie za zwycięstwo otrzymali 
złote medale, dyplom oraz pu-
char. Przy artykule prezentuje-
my klasyfikację końcową.

Oprac: KR

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce Gimnazjum Osina
2 miejsce Gimnazjum Przybiernów
3 miejsce Gimnazjum Stepnica
4 miejsce Gimnazjum nr 2 Goleniów
5 -7 miejsce Gimnazjum nr 2 Nowogard, Gimnazjum nr 1 

Nowogard, Gimnazjum nr 1 Goleniów

Drużyna gimnazjum z Osiny, która wywalczyła mistrzostwo powiatu

1 kolejka (9 lutego):
Krzywice – Kikorze  3:0 (14,19,20)
Węgorza – Os. Bema  3:0 (19,23,19)
Osina   – Wyszomierz  (przełożony)

2 kolejka (16 lutego):
Krzywice – Os. Bema  (11.00)
Wyszomierz – Kikorze (12.30)
Osina – Węgorza  (14.00)

M M P Sety Małe pkt.
1 Krzywice 1 3 3 : 0 75 : 53
2 Węgorza 1 3 3 : 0 75 : 61
3 Os. Bema 1 0 0 : 3 61 : 75
4 Kikorze 1 0 0 : 3 53 : 75
5 Osina 0 0 0 : 0 0 : 0
6 Wyszomierz 0 0 0 : 0 0 : 0

Szkoła Podstawowa nr 2

Bal karnawałowy
W ubiegłym tygodniu, dnia 3 lutego 2014r., w Szkole 
Podstawowej nr 2, odbył się bal karnawałowy, w któ-
rym wzięli udział uczniowie z „dwójki” oraz dzieci z 
nowogardzkich przedszkoli.

W poniedziałek (3 lutego), 
uczniowie klas 0 - III ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 

w Nowogardzie, a także 
dzieci z Prywatnego Przed-
szkola, Przedszkola nr 1 oraz 
Przedszkola nr 3, bawili się 
przy dźwiękach barwnej mu-
zyki przygrywanej przez pana 
Grzegorza Malinowskiego. Za-
równo uczniowie z SP nr 2, jak 
i zaproszeni goście, zadziwili 

wszystkich pięknymi, karna-
wałowymi kreacjami. W prze-
rwie, dzieci wraz z rodzica-
mi mogły skorzystać z bogate-
go poczęstunku. Na twarzach 
wszystkich przybyłych widać 
było ogromną radość. Po in-
tensywnej zabawie wszyscy 
wrócili tanecznym krokiem do 
swoich domów.

Oprac: Red.
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Hania córka Natalii 
Szurgot ur. 6.02.2014 
z Nowogardu

Jaś syn Doroty Grygiel 
ur. 12.02.2014 z Reska

Bartosz syn Magdaleny 
i Szymona ur. 6.02.2014 
z Sąpolnicy

Jula córka Róży Gawlickiej 
ur. 9.02.2014 z Nowogardu

Dominik syn Natalii 
Przybyła ur. 7.02.2014 
z Bród

Marcysia córka Katarzyny 
i Pawła ur. 12.02.2014 
z Nowogardu

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

WYPRZEDAŻ
EKSPOZYCJI

ADRES: UL. ARMII KRAJOWEJ 49, NOWOGARD
                  TEL./FAX 91 392 14 70

UWAGA!!!
TYLKO DO KOŃCA LUTEGO!!!

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

WydruKi  
KoloroWe 

W nisKich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Nowa Księgarnia
Nowa 

Księgarnia

ul. 700-lecia 27A •  NOWOGARD
 (między Asprodem a Sezamem)

Wyprzedaż 30%
porcelany, szkła ozdobnego, 

świec zapachowych i innych art. pamiątkowych

Se
za

m
As

pr
od

Ratusz

• Podręczniki
• Literatura 
  piękna, dziecięca, 
  młodzieżowa
• Nowości literackie
• Kolorowanki
• Albumy, atlasty
• Artykuły szlokne

ul
. 7

00
-le

ci
a

Przekaż 1% dla Wiktora 
Machockiego z Nowogardu

...mały procent....wielka pomoc :
Aby przekazać Wiktorkowi 1% podatku na-

leży wpisać w formularzu PIT następujące in-
formacje: w poz. nr KRS 0000020975 w poz. „Cel 
szczegółowy 1%” – należy wpisać: Wiktor ma-
chocki. 

* Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatko-
wym pole „Wyrażam zgodę”  

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą wesprzeć naszego synka Wiktora i  
tym samym spowolnić skutki choroby, dając szansę na dłuższe życie. 

Wdzięczni Rodzice!

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Firma REGA - zakład prefabrykacji domów z drewna 
poszukuje osoby na stanowisko 

konstruktora - projektanta
Zadania:

 opracowywanie i koordynacja projektów
 udział w procesie produkcyjnym,

Wymagania:  
 inżynier budownictwa,
 znajomość obsługi programów branżowych do projektowania,
 znajomość procesów budowlanych i przepisów prawa 
budowlanego.

Oferujemy:   
 umowę o pracę w rozwijającej się  rmie,
 możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji w siedzibie 
 rmy: Węgorzyce 16a, 72-221 Osina, telefon 91-3910802

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07
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Startuje XIV turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Już tylko tydzień na zgłoszenie drużyn
Od poniedziałku (20 stycznia), trwają zapisy do XIV edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Nauczyciele wycho-
wania fizycznego ze szkół z naszej gminy, mają jeszcze tydzień na zgłoszenie swoich podopiecznych, do wzięcia udziału w tym presti-
żowym turnieju. Termin przyjmowania zapisów mija w dniu 21 lutego 2014 roku. Warto się pospieszyć!

Od tego roku w formule roz-
grywek nastąpią duże zmia-
ny. Turniej będzie obejmował 
kategorie wiekowe U-10 oraz 
U-12, a najlepsze drużyny z 
każdego województwa zagra-
ją w finale ogólnopolskim roz-
grywanym na Stadionie Naro-
dowym. Zwycięzcy wyjadą na 
mecz Niemcy – Polska, który 
rozgrywany będzie w Hambur-
gu. Turniej „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku” 
organizowany dotychczas dla 
dzieci do lat 10, był największą  
piłkarską imprezą w tej kate-
gorii wiekowej w Europie. Do 
ostatniej XIII edycji zgłoszo-
nych zostało 185 tys. dziewcząt 
i chłopców. Co drugi dziesię-
ciolatek w Polsce dostał szansę 
rywalizacji o Puchar Tymbar-
ku. W tym roku Turniej będzie 
miał nową odsłonę. Organiza-
tor, którym jest Polski Związek 
Piłki Nożnej, po sukcesie za-
wodów w wydaniu U-10, pod-
jął decyzję o otwarciu rozgry-
wek na dodatkowe grupy wie-
kowe. Otwarcie Turnieju na 
nowe grupy wiekowe ma na 
celu zachęcenie do uprawiania 
sportu, jak największej gru-
py dzieci w wieku szkolnym 
oraz realizację założeń „Uni-
fikacji organizacji szkolenia i 
systemu współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży piłkarskiej 
w Polsce”, opracowanej przez 
PZPN. Tegoroczny Turniej „Z 
Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” będzie wspania-

łym snem dla wszystkich dzieci 
w wieku od 10 do 12 lat, które 
zgłoszą się do rozgrywek. Nasz 
Turniej jest największym w Eu-
ropie w tej kategorii wiekowej, 
wyzwala niesamowite emo-
cje. Życzę wszystkim wspania-
łej zabawy, wielkich emocji, a 
na najlepszych czekam na Sta-
dionie Narodowym – powie-
dział Zbigniew Boniek, Pre-
zes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Wielki finał na Sta-
dionie Narodowym, dla dzieci 
będzie spełnieniem najskryt-
szych  marzeń, dla sympaty-
ków futbolu, widowiskiem ob-

fitującym w najszczersze pił-
karskie emocje, a dla trenerów 
okazją do przyjrzenia się naj-
bardziej uzdolnionym piłkar-
sko dziewczętom i chłopcom 
w Polsce. W 2015 r. w finale 
ogólnopolskim Turnieju, roz-
grywanego już w trzech kate-
goriach wiekowych, zobaczy-

my w akcji ponad tysiąc naj-
większych piłkarskich talen-
tów w naszym kraju. To już 
tradycja, że zdobywcy Pucha-
ru Tymbarku uczestniczą w 
niezapomnianych piłkarskich 
wydarzeniach i odwiedza-
ją najwspanialsze i największe 
stadiony piłkarskie w Europie 

oraz oglądają w akcji gwiazdy 
światowego futbolu. Dotych-
czasowi triumfatorzy Turnieju 
odwiedzili takie stadiony jak: 
Wembley, Camp Nou, San-
tiago Bernabeu, San Siro oraz 
Amsterdam Aren A. 

 Główne cele Turnieju to po-
pularyzacja aktywnego sty-
lu życia wśród uczniów szkół 
podstawowych, wyłanianie pił-
karskich talentów oraz spełnia-
nie dziecięcych marzeń. Skala 
Turnieju oraz formuła i wyso-
ki poziom sportowy rozgrywek 
sprawiają, że w trakcie czterna-
stoletniej historii Turnieju, za-
grało w nim wielu obecnych 
reprezentantów Polski różnych 
kategorii wiekowych: Marcin 
Kamiński, Piotr Zieliński, Bar-
tosz Salamon, Tomasz Kędzio-
ra, Bartosz Bereszyński, Gra-
cjan Horoszkiewicz, Igor Ła-
sicki, Karol Żwir, Filip Jagiełło, 
Michał Bartkowiak oraz Pauli-
na Dudek. Patronat honorowy 
nad Turniejem objęli: UEFA 
Grassroots, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. 

Oprac: KR

Jak zgłosić drużynę ?
Zapisy do XIV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion 

o Puchar Tymbarku” potrwają od 20 stycznia do 21 lutego. 
Drużyny można zgłaszać za pośrednictwem formularza re-
jestracyjnego umieszczonego na oficjalnej stronie Turnieju – 
www.zpodworkanastadion.pl . Rozgrywki przeznaczone są 
dla szkół podstawowych oraz Uczniowskich Klubów Sporto-
wych. Zespoły mogą być zgłaszane przez nauczycieli i tre-
nerów. Za zgłoszenie każdej drużyny, która weźmie udział 
w Turnieju, trenerzy otrzymają nagrody w postaci profesjo-
nalnych koszulek sportowych NIKE. Każdy zespół może li-
czyć od 7 do maksymalnie 12 zawodników. 

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegółowe in-
formacje dostępne są na stronie internetowej Turnieju. 

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku (fot. A.Kraszewski)

(fot. A.Kraszewski)

Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziewcząt

Gimnazjum nr 3 najlepsze
W czwartek (6 lutego) w hali sportowej Gimnazjum w Maszewie, w ramach gimnazjady rozegrano Mistrzostwa Powiatu w koszykówce 
dziewcząt. Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się zespoły z Nowogardu. Koszykarki z Gimnazjum nr 3 zdobyły mistrzostwo powia-
tu, z kolei uczennice Gimnazjum nr 2 wywalczyły 3 miejsce. 

Koszykarki z nowogardzkie-
go Gimnazjum nr 3 nie mia-
ły sobie równych, wygrywa-
jąc wszystkie mecze. Mistrzo-
stwo powiatu pozwoliło im 
brać udział w dalszej fazie roz-
grywek, czyli w Mistrzostwach 
Regionu B. Przyzwoicie wypa-
dły również uczennice z Gim-
nazjum nr 2 w Nowogardzie. 
Choć nie awansowały do dal-
szej fazy rozgrywek, to zajęły 

3 miejsce w powiecie, wyprze-
dzając dwie drużyny gimnazja-
listek z Goleniowa. Na podium 
stanęły jeszcze gospodynie tur-
nieju, koszykarki z Maszewa, 
które zajęły drugie miejsce. 
Gratulujemy reprezentantkom 
Nowogardu z Gimnazjum nr 
4 i życzymy kolejnych sukce-
sów w następnym etapie roz-
grywek.  

KR

Wyniki:
Gimnazjum nr 2 Nowogard  – Gimnazjum nr 2 Goleniów  25:4
Gimnazjum nr 1 Goleniów – Gimnazjum nr 3 Nowogard  10:36
Gimnazjum nr 2 Nowogard – Gimnazjum w Maszewie   8:21
Gimnazjum w Maszewie  – Gimnazjum nr 2 Goleniów   27:7
Gimnazjum nr 2 Nowogard  – Gimnazjum nr 1 Goleniów  33:5
Gimnazjum nr 3 Nowogard  – Gimnazjum w Maszewie   16:15

Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie
2. Gimnazjum w Maszewie
3. Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

4. Gimnazjum nr 1 w Goleniowie
5. Gimnazjum nr 2 w Goleniowie
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Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 

Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 
komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, mile 
widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 

lokalizacja Bienice k. Nowogardu  
CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

2014 r. 1
Zakład Kamieniarski 

„Śmigiel”
Nowogard,  ul. Cmentarna 3

tel. 91 392 18 14 
kom. 601 595 069

POLECA SWOJE USŁUGI:
Nagrobki, Grobowce

Blaty kuchenne, 
Parapety, Schody, 

obudowy kominków,
Kostka granitowa

UPUST 15%  
do końca marca

Firma  MEDIAEXPERT 

podejmie 
współpracę 
z �rmą transportową 

na terenie Nowogardu i okolic

Szczegóły w salonie MEDIAEXPERT 
pl. Wolności 6 w Nowogardzie 

lub pod tel. 91 39 27 245

Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie

informuje, że 
Punkt Przyjmowania Zeznań 

w Nowogardzie przy Placu Wolności 1
(budynek Urzędu Miejskiego)

będzie czynny 
od 4 marca do 30 kwietnia br. 

we wtorki  i  czwartki
w godz. 8.00 -14.00

WydruKi  
KoloroWe 

W nisKich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

• prawo gospodarcze
• prawo cywilne 
• prawo rodzinne 
  (rozwody, alimenty, 
  rozwody kościelne), 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 
• odszkodowania, spory 
   z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna 

tel. 692 744 388
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Sprzedam świeże jaja
od kur niefermowych

tel. 886 925 991

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena do uzgodnienia 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

NIERUCHOMOŚCI
• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 

wiodących banków. Nowość!!! 
Kredyty z dopłatami w ramach 
programu „MDM”. 662 315 470

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

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ OBCIĄŻONE 
NIERUCHOMOŚCI Tel. 508 312 261

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowy sklep na ulicy Ra-
cibora. Tel. 913925552, 695 264 594

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 
467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki 
gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• Sprzedam lub wynajmę pomiesz-
czenia biurowe 40 m2 w Nowogar-
dzie. 608 451 826

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  Warn-
kowo. Tel. 609245816.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie w Mostach, 
2-pokoje 42 m2. ll-pietro,kuch-
nia,łazienka, wc. Cena 138 tys. Tel. 
508663961

• Sprzedam mieszkanie w Dobropo-
lu własnościowe 53 m2, 2 pokoje 
z piwnicą, działką i szopą, cena 
90.000 zł tel. 781 341 462

• DZIAŁKI -  3000  m kw. w  Kościusz-
kach. TANIO  SPRZEDAM. Dojazd 
drogą asfaltową, media  w  drodze.
Tel. 509878292.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe w 
Centrum Nowogardu, do 130 tys. 
Oferty osób prywatnych, bez po-
średników. 692 490 220

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404

• Stolarnia do wynajęcia. 
605 336 228

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, częściowo umeblowane 
z kuchnią i łazienką w Szczecinie 
– Niebuszewo. Kontakt pod nr. 
889 480 777

• Sprzedam działkę na ul. Asnyka o 
pow. 0,57 ha. Tel. 601 595 069

• Posiadamy  do sprzedaży -Nie-
ruchomość   położoną  przy  ul; 
Boh. Warszawy  34  w  N-dzie, 0,52 
h, obecnie   SKUP  ZŁOMU. Tel. 
601595056, 601595057.

• SPRZEDAM  DOM  OLCHOWO -250 
m2,  stan  surowy  otwarty , oraz  
działki  budowlane. Tel. 723025325, 
662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 pokojo-
we  66 m2. Tel. 502509384.

• Mieszkanie samodzielne trzypo-
kojowe, kuchnia, łazienka, 100 m2 
wynajmę. 602 474 266

• SPRZEDAM -  dom  po  remon-
cie  na  wsi  okolice  N-du , na  
działce  1 h. Cena  do  negocjacji. 
Tel.668792662, 694582212.

• SPRZEDAM  - dom Olchowo 250  
m2 ,  stan  surowy  otwarty, oraz  
działki  budowlane. Tel. 723025325, 
662139837.

• WYNAJMĘ  -  DOM  W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon,  4   sypialnie, 
2 łazienki , garaż. Cena  do  uzgod-
nienia. Tel. 602474266.

• SPRZEDAM   -  3   pokojowe   cen-
trum Nowogardu. Tel. 609388488.

• Umeblowana kawalerka od zaraz. 
604 164 710

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamko-
wej. 662 125 370 

• Wynajmę garaż przy ulicy Zamko-
wej 662 272 857

• Sprzedam garaż murowany ul. Po-
niatowskiego. 661 751 286

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
ul. Poniatowskiego  91 39 105 18

• WYNAJMĘ  -  mieszkanie  3 poko-
jowe  w  części  umeblowane   cen-
trum N-du. tel. 615683600.

• Sprzedam – mieszkanie  2 po-
kojowe  II  piętro  w N-dzie Tel. 
508301853.

• Nowogard ok. działka pod zabudo-
wę ok. 30 ar tanio. 502 103 432

• 1,5 ha ziemi pod KRUS, dopłaty 
cena 24 tys. zł. 889 133 882

• Dom na wsi na kolonii do zamiesz-
kania. Cena 147 tys. zł. 501 307 666

• Sprzedam działkę 0,35 obręb 
Dąbrowa. 514 237 742

• Sprzedam działkę 7 ar. Altana + 
woda osiedle Leśna. 785 021 272

• Tanio wynajmę mieszkanie cztero-
pokojowe. 508 309 980

• Tanio sprzedam działki budowlane 
10 i 11 ar 35 zł/m2 tel. 880 132 032

• Sprzedam tanio działki budow-
lane, uzbrojone  Kościuszki. Tel. 
913926624, 723636641.

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora 
I 4 w Nowogardzie o pow. 52 m2. 

Tel. 091 39 25 552, kom. 695 264 
594.

 MOTORYZACJA
• Golf IV Sprzedam komplet używa-

nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Mer-
cedesa Benz 123. Tel. 605 576 908

• Skup aut całe, uszkodzone, wra-
ki. Gotówka od ręki. 513 642 294

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• KREDYT dla rolnika. Tel. 601627044, 
697082509.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Prosięta sprzedam. 795 916 988

• Sprzedam  słomę. Tel. 600335184.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam jabłka  po 1,50 zł/1kg. 
Własny zbiór. 913921896

• Skup maszyn rolniczych, przy-
czep, ciągników. 513 642 294

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-

jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-

dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• KREDYTY dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą bez BIK, 
wysokie kwoty, małe raty. Tel. 
601627044, 697082509

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

OPONY 
 - WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Mycie dachów
i elewacji oraz 

kostki brukowej
510 672 264

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

               zatrudni 
Opiekunki Osób Starszych w Niemczech, 

wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Tel:  666 096 761, 666 096 774

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
doradca blachrsko-lakierniczych (możliwość przyuczenia)

Wymagane prawo jazdy  kat. c
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Z ATRUDNIĘ
Kierownika budowy 

z uprawnieniami
konstr.-bud.

bez ograniczeń
+ prawo jazdy kat. B

e-mail: ncbn@wp.pl

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Organizowanie kuligów konnych. 
607 739 866

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zuza – fryzjer obwoźny, dojazd do 
domu klienta. 668 994 825

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• Piaskowanie, malowanie. 
604 770 274

• USŁUGI     remontowo – budowla-
ne.  WYKONAM. Tel. 608364330.

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, SAMOCHO-
DOWEJ, /SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/LANOLINĄ/. SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA  -  NAPRAWA   DRZWI  I  
OKIEN . Tel.695181070.

• REMONTY    MIESZKAŃ  
.Tel.794115153.

• ROZLICZENIA   PIT -  37. Tel. 
883038182 .

• Docieplenie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, płytki, hydrau-
lika, regipsy i adaptacja poddaszy. 
600 626 268

• USŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. Tel. 
784053493.

• TRANSPORT  BUS – MAX.Tel. 
784053493.

• USŁUGI  - DEKARSKI. Tel. 
785562104.

• DUR –DACH  POKRYCIA  , REMON-
TY DACHÓW. Tel. 691621141.

• DACHY  DOCIEPLENIA. Tel. 
609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel. 
785562104.

• MYCIE   -  DACHÓW, ELEWA-
CJI   I   KOSTKI   BRUKOWEJ.  Tel. 
510672264.

• REMONTY, MONTAŻE, SZEROKI ZA-
KRES tel. 504 568 051

• Matematyka – korepetycje SP, G. 
tel. 532 557 381

• Kierownik budowy, inwentary-
zacje, oceny techniczne, koszto-
rysowanie. Dzwoń 604 269 301

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pracowni-

ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXY EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798  843  457 
lub eproxy-el@wp.pl

• ZAOPIEKUJĘ - się dzieckiem , duże 
doświadczenie, dyspozycyjność  
czasowa. Tel. 602690897.

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
518 946 302

• Firma zatrudni osobę z aktual-
nym orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności tel. 91 39 25 
275. 

• PRACA  -   OGRODNICTWO – KO-
BIETY. Tel. 887809892.

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od   850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. 

tanio    szczecin Vaillant   tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• PŁYTA    OSB  3    18  mm,  cena  69,60  
BRUTTO  za  1  szt. Tel. 660657461, 
602131760.

• OWCZARKI – niemieckie  dzie-
sięciotygodniowe, pieski, ładne, 
duże, rodzice z rodowodem. Tel. 
913921828.

• Sprzedam drewno suche pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samo-
chodową. 880 690 659

• Sprzedam drewno opałowe, ko-
minkowe oraz obrzynki odpady 
tartaczne. 785 071 977

• Drewno   na   opał. SPRZEDAM  
pocięte  w  klocki, sosna . Tel. 
514740538.

• Sprzedam suknie ślubne od 200 zł 
+ manekiny. 604 919 210

• Meble kuchenne i kuchenkę ga-
zowo-elektryczną tanio sprzedam. 
661 242 151

• Sprzedam fotel masujący kręgo-
słup. 601 553 551

• Kupię garaż blaszany. 668 844 738
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

pl. Wolności 9 • Nowogard
pokój  419 (IV piętro)

Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

 Z  okazji Święta Walentego
FIRma BIUREx 

życzy wszystkiego najkochańszego
Szybko przychodź po karteczki

Ślij do Oli  i Janeczki!!!

PA DŁO

LGA RKA

BA

REBUS

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych
Stanisława Pokorska, Edward Badzor, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Andrzej Lesz-

czyński, Weronika Kaczmarek, Teresa Januszonek, Michał Furmańczyk, Urszula Kaczmarek, Lucyna Kar-
bowiak, Chrystiana Syfert, Natalia Kursnierk, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Jolanta Kozioł, Justyna 
Grenda, Irena Okolska, Teresa Czarnecka, Pelagia Feliksiak, Grażyna Siedlecka, Agata Kochelska

Zwycięzcy: Edward Badzor, Agata Kochelska, Jolanta Kozioł
GaZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7a

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Błażej Lepka, Nikola Molka, Igor Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Madzia Skowrońska, Mar-

tyna Grenda, Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk
Zwycięzca: Błażej Lepka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX



14-17.02.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Solarium 
„ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

WydruKi KoloroWe  
W nisKich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A   tel. 91 392 21 65

ul. Warszawska 14 • NOWOGARD
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 9-17.30; sob. 10-13

Kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w leczeniu i rehabilitacji naszej córki Leny

Lenka jest podopieczną FUNDACJI  
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” KRS 0000037904

w rubryce inform. uzupełniające  
1% wpisujemy: 18775 KUBICKA LENA

Lence również można  
pomóc przekazując 

dowolną kwotę pieniężną na konto 
Fundacji „Zdążyć z Pomocą”  

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 koniecznie z dopiskiem:  

18775, KUBICKA LENA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Serdecznie dziękujemy  Paulina i Łukasz Kubiccy
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Wiceburmistrz 

abdykował

Żurawie 
już  

zlatują

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 5 s. 6 s. 8

Czytaj s. 7

Czytaj s. 10

Czytaj s. 12

Czytaj s. 4

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Oferujemy:
• obsługę prawną klientów indywidualnych
• obsługę prawną przedsiębiorców
• reprezentowanie w sporach sądowych 
• przed wszystkimi sądami, negocjacjach ugodach
• reprezentowanie przed urzędami
Sprawy m.in. z zakresu:
- prawa gospodarczego, prawa nieruchomości 
- prawa cywilnego, prawa rodzinnego 
  (rozwody, alimenty)
- prawa pracy, prawa administracyjnego
- sporządzanie środków odwoławczych 
   (apelacje, skargi kasacyjne, odwołania)
- spory z ubezpieczycielami

tel. 692 744 388

Bohaterzy są wśród nas 

Uratował człowieka,  
ryzykując swoim życiem

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

– Nie zastanawiając się długo zacząłem biec w jego kierunku. 
Gdy byłem już blisko, położyłem się na lód i doczołgałem się do 
tego mężczyzny - mówi pan Leszek Frąckiewicz (na zdj.), który 
uratował tonącego wędkarza na jeziorze nowogardzkim.

Tak będzie 
wyglądał 

kościół 
w Wojcieszynie

Protest się nasila 

Do Karska 
i Ogorzeli 
dołączyła 
Dąbrowa 

Przetarg na wodę... 

Na razie 
nadal  
0:1 dla 
Niemców

Tutaj grosza nie żałują

Na infor- 
mację setki  
tysięcy

Rozpoczęły się 
ferie - nasz 
fotoreportaż

Osińska  
Liga  
Siatkówki
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Nasza sonda

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel. 513 088 309

10.02.2014 r. 
godz. 22:45 Kolizja drogo-

wa pomiędzy miejscowościa-
mi Błotno – Grabin, gdzie Opel 
Corsa uderzony został przez 
kierującego samochodem mar-
ki Nissan, a następnie odjechał 
z miejsca zdarzenia. 

11.02.2014 r. 
godz. 02:30 Usiłowanie wła-

mania do bankomatu przy ul. 
700 Lecia.

godz. 09:30 Kradzież pienię-
dzy z mieszkania przy ul. Nad-
torowej przez Andrzeja Ś. 

godz. 19:45 Kradzież prze-
dłużaczy elektrycznych z po-
mieszczenia gospodarczego 
w miejscowości Wyszomierz 
przez Dariusza Cz. 

godz. 21:50 Kradzież tablic 
rejestracyjnych z samochodu 
marki Peugeot, zaparkowanego 
na ul. Fabrycznej. 

12.02.2014 r. 
godz. 22:40 Uszkodzenie sa-

mochodu marki Ford Mondeo 
na ul. Bankowej przez Łukasza 
S. 

13.02.2014 r. 
godz. 04:00 Kradzież roweru 

wyścigowego z niezabezpieczo-
nego pomieszczenia gospodar-
czego przy ul. 3 Maja przez Ra-
fała U. 

godz. 13:20  Zgłoszenie oszu-
stwa przy zakupie lampek cho-
inkowych w sklepie interneto-
wym. 

godz. 18:30 Kradzież pienię-
dzy z kasy sklepu meblowego 
przy ul. Armii Krajowej. 

14.02.2014 r.  
godz. 19:30 Kradzież kołpa-

ków z samochodu marki VW 
Golf, zaparkowanego przy ul. 
Racibora. 

15.02.2014 r.
godz. 16:40 Powiadomienie 

o kradzieży artykułów spożyw-
czo-przemysłowych w sklepie 
Groszek przy ul. 5 Marca.

godz. 21:50 Na ul. 5 Marca 
ujawniono rower oraz części 
piły spalinowej. 

godz. 23:00 Kradzież paliwa 
na stacji H-L przez kierującą 
samochodem marki Opel Cor-
sa. 

16.02.2013 r.
godz. 03:40 Kolizja drogowa 

na ul. Zielonej, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Opel 
Astra oraz VW Passat.

godz. 05:20 Patrol OPI na ul. 
Poniatowskiego w plecaku na-
leżącym do Huberta W. ujawnił 
cztery tablice rejestracyjne. 

godz. 13:20 Kradzież dwóch 
przęseł ogrodzenia Stadionu 
Miejskiego w Nowogardzie. 

godz. 18:30 Powiadomie-
nie o włamaniu do garażu przy 
ul. Gen.Bema, skąd dokonano 
kradzieży czterech kół o roz-
miarze 15.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń   

30 kwietnia 2014 r. mija ostateczny termin złożenia oświadczenia podatkowe-
go za rok 2013. Jak zwykle jest to doskonała okazja, by przekazać 1% z podatku 
na organizacje pożytku publicznego lub dla konkretnej osoby potrzebującej po-
mocy. Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych respondentów w cotygodniowej 
sondzie, dla kogo przeznaczą swój 1% podatku? To samo pytanie zadaliśmy za-
równo na ulicach Nowogardu (odpowiedzi patrz poniżej), jak i w Gminie Osi-
nie (czytaj s. 4). 

Marianna Szukalska - Swój 1% przeznaczam, jak co roku, na 
leczenie chorych dzieci. Dlatego nie zapominam o fundacjach 
ogólnopolskich, jak również o konkretnych dzieciach. Przykła-
dem jest m.in. dziecko córki mojej koleżanki, potrzebujące po-
mocy. 

Krzysztof Kula - Nie przeznaczam 1% nikomu, gdyż niestety 
nie mam takiej możliwości, ale gdybym mógł to przeznaczyłbym 
te pieniążki na chore osoby, jaką jest np. moja sąsiadka. Nie za-
pomniałbym również o chorych dzieciach i ogólnopolskich sto-
warzyszeniach czy organizacjach. 

Danuta Szumińska - W tym roku zastanawiam się, na którą 
fundację oddać swój 1%, czy to ma być POLSAT czy może TVN, 
naprawdę nie wiem?  Ale na pewno będę kierował się w tym wy-
borze zdrowiem i korzyścią wynikającą z 1%  chorym dzieciom. 
Ta idea czy też pomysł odpisu 1%, to bardzo dobre przedsięwzię-
cie. 

Krzysztof Komorowski - Niestety nie przeznaczam 1%, bo jestem bezrobotnym. Ale gdybym mógł 
przeznaczyć ten swój 1%, to wybór padłby na chore i potrzebujące dzieci oraz fundacje. 

Pani Wanda - Jestem rencistką, która ma niewielkie dochody. 
Dlatego nie przeznaczam z mojej kwoty 1% nikomu.  Ale wiem, 
że mój syn przeznacza te pieniążki na którąś z ogólnopolskich 
fundacji, która pomaga chorym i niepełnosprawnym dzieciom. 
Uważam, że ta idea jest bardzo dobra i gdybym osobiście mogła 
mieć większe dochody, to także przeznaczałabym te pieniążki na 
chore dzieci czy fundacje. 

Pani Barbara - Swój 1% przeznaczam na chore dzieci, któ-
re korzystają z pomocy stowarzyszeń i fundacji ogólnopolskich. 
W ostatnich latach najczęściej pieniążki z 1% przeznaczałam na 
fundację POLSAT. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

W dniu 11 lutego br. na ul. 
Kowalskiej, ujawniono wózek 
dzicięcy. Właściciel zguby pro-
szony jest o zgłoszenie się do 
Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie.  

Maciej Wrzesień, lat 68, zmarł 13.02.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 18.02.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Dobrej.  

Edmund Zawierucha, lat 75, zmarł 13.02.2014 r., pogrzeb od-
był się 17.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.  

Kazimierz Szukalski, lat 67, zmarł 14.02.2014 r., pogrzeb od-
był się 17.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.  

Tadeusz Zimorski, lat 57, zmarł 16.02.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 18.02.2014r, Msza św. o godz. 15:00 w Bienicach, pochó-
wek w Dobrej.  

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Bohaterzy są wśród nas 

Uratował człowieka,  
ryzykując swoim życiem
– Nie zastanawiając się długo zacząłem biec w jego kierunku. Gdy byłem już bli-
sko, położyłem się na lód i doczołgałem się do tego mężczyzny - mówi pan Leszek 
Frąckiewicz, który uratował tonącego wędkarza na jeziorze nowogardzkim. 
Mężczyzna wykazał się wyjątkową odwagą i bohaterstwem. Ryzykując swoje ży-
cie rzucił się na pomoc drugiemu człowiekowi. 

Była niedziela, 2 luty, około 
godziny 10:00. Jezioro pokry-
wa dość gruba warstwa lodu. 
Pan Leszek, wspólnie z kole-
gami łowi ryby z „betonowej 
kładki”, znajdującej się w oko-
licy plaży miejskiej. Nagle, je-
den z jego kompanów zauważa 
tonącego mężczyznę. 

- Kilkadziesiąt metrów od 
nas było takie oparzelisko (ob-
szar gdzie nie zamarza woda,  
prawdopodobnie z powodu 
rosnącej w wodzie wysokiej 
roślinności wytwarzającej cie-
pło – dop. red.)  Jeden z mo-
ich kolegów nagle zauważył, że 
pływa w nim człowiek, rękoma 
trzymając się lodu – opowia-
da Pan Leszek. - Nie zastana-
wiając się długo zacząłem biec 
w jego kierunku. Pamiętam, że 
padał deszcz. Było ślisko. Gdy 
byłem już blisko, położyłem się 

na lód i doczołgałem się do tego 
mężczyzny.

W tym czasie do pana Lesz-
ka dociera jeszcze dwóch nie-
znanych mu mężczyzn. Mają 
ze sobą kłodę. Okazało się 
jednak, że drewno jest zbyt 
spróchniałe, by za jego pomo-
cą wyciągnąć mężczyznę. Czas 
uciekał.

- Wygoniłem ich na brzeg, 
żeby poszukali jakiejś liny. Wie-
działem, że trzeba działać szyb-
ko, bo mężczyźnie sztywniały 
już z zimna ręce. Poza tym na-
siąkał wodą i stawał się coraz 
cięższy. Zauważyłem, że węd-
karz miał ze sobą wybijak do 
przerębli. Pomyślałem, że jak 
się odwrócę złapię się porząd-
nie i go wyciągnę. Przy pierw-
szej próbie mnie wciągnęło tro-
chę do wody. Za drugim razem 
udało się. Wyciągnąłem go i 

pomogłem wyjść bezpiecznie na 
brzeg – kończy pan Leszek. 

Na mężczyzną czekają już na 
plaży służby ratunkowe. Oka-
zuje się, że jest w dobrym sta-
nie. Straż pożarna okrywa go 
kocem i odwozi do domu. 

Pan Leszek przyznaje, że już 
nie pierwszy raz zdarzało mu 
się udzielać pomocy potrzebu-
jącym. 

- Mam szczęście albo nie-
szczęście do takich sytuacji. 
Kilka razy ratowałem już ży-
cie ludzkie. A to ktoś przy mnie 
zemdleje w kolejce, a to poma-
gałem koledze po wypadku – 
mówi pan Leszek. Przyznając, 
że nigdy nie przechodził profe-
sjonalnego szkolenia z pierw-
szej pomocy. Jak twierdzi, za-
wsze wie, jak się zachować.- 
Człowiek się nie zastanawia. 
Dopiero później, gdy emocje 

opadną dociera do niego co się 
wydarzyło – mówi skromnie, 
pytany o to, co czuje w chwi-
li podejmowania akcji ratun-
kowej.

Odpowiedź ta nie powinna 

nikogo dziwić. Wszak odwaga 
i skromność to cnoty prawdzi-
wych bohaterów. A za takiego 
z pewnością należy uznać pana 
Leszka. 

Marcin Simiński

Pan Leszek wskazuje miejsce akcji ratunkowej. 

Protest się nasila 

Do Karska i Ogorzeli dołączyła Dąbrowa 
Do protestujących przeciw planom budowy fermy norek, z Karska i Ogorzeli, dołączyli też mieszkańcy Dąbrowy Nowogardzkiej. Wczo-
raj do redakcji DN dostarczono kopię protestu wraz z podpisami. 

O sprawie pisaliśmy w ze-
szłym tygodniu. Przypomnij-
my, że na wniosek inwestora, 
p. Łukasza Andrzejewskiego 
z Olchowa (właściciel pawi-
lonów handlowych sąsiadują-
cych z Biedronką przy ul. Boh. 
Warszawy), Urząd Miejski w 
Nowogardzie wszczął postępo-
wanie  w sprawie ustalenia wa-
runków zabudowy dla fermy 
norek w obsadzie 15 tys. 600 
sztuk zwierząt  (39 DJP). Pod 
koniec stycznia ratusz zawia-
domił o tym fakcie mieszkań-
ców Karska i Ogorzeli, miej-
scowości graniczących z dział-
ką, na której w przyszłości ma 
powstać ferma wraz z zabudo-
waniami i zjazdami. 

Dokument przesłany z Urzę-
du nie pozostał bez odpowie-
dzi. W zeszłym tygodniu, w 
czwartek, na ręce Burmistrza 
Nowogardu, sołtys Karska zło-

żył protest podpisany przez 
122 mieszkańców (103 z Kar-
ska i 19 z Ogorzeli). 

Do protestujących wsi dołą-
czyła kolejna miejscowość, a 
mianowicie Dąbrowa Nowo-
gardzka. Wczoraj do redakcji 
DN dostarczono treść protestu 
wraz z 25 podpisami miesz-
kańców tej wsi. Oprócz tego 
załączono kolejne 61 podpi-

sów zebranych wśród miesz-
kańców całej gminy. Na treść 
protestu składa się kilkanaście  
punktów zawierających argu-
menty i obawy mające uzasad-
nić sprzeciw. 

Na zakończenie, mieszkań-
cy Dąbrowy proszą burmi-
strza i miejskich radnych o 
poważne potraktowanie pro-
testu. Proszą władzę o zaini-

cjowanie i wsparcie działań 
zmierzających do zablokowa-
nia planowanej inwestycji. Li-
czą, że zgłoszone obawy  od-
zwierciedlać będą zawartą w 
Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Nowo-
gard misję, która brzmi: „Gmi-
na Nowogard miejscem przyja-
znym dla mieszkańców, dyna-

micznie rozwijającym się go-
spodarczo, stwarzającym szan-
sę dla rozwoju nauki, kultury i 
sportu”. 

Jak na razie ratusz w sprawie 
protestów milczy. O dalszym 
rozwoju sprawy będziemy in-
formować na bieżąco. 

MS
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Nasza sonda z Osiny
Dla kogo przeznaczą swój 1% podatku?

Jadwiga Pietras - Z podatku rozliczam się wspólnie z mężem. 
Co do 1% to na pewno przeznaczyłabym go dla np. fundacji 
POLSAT, która pomaga chorym i dzieciom. 

Marek Domański - Nikomu nie przekazuję tego 1%, gdyż nie 
mam pracy. Powiem więcej z samego „0” nic się nie da zrobić i 
nikomu cokolwiek podarować. Ale gdybym miał taką możliwość 
to te 1 % zdecydowanie dałbym chorym dzieciom. 

Pani Wiesława - Ja się nie rozliczam, bo mam już stałą emery-
turę. Ale wiem, że moja córka i zięć przeznaczają ten 1% na cele 
charytatywne. Co bardzo o nich dobrze świadczy. Bardzo podo-
ba mi się ta idea, jak również inne typu sms na fundację, gdzie 
sama niejednokrotnie wysyłam sms, które mogą pomóc chorym 
dzieciom. 

Jan Adamelak - Tak się składa, że ja już przekazałem ten 
1% i bardzo się cieszę z tego faktu, bo został on przeznaczo-
ny dla chorej dziewczynki, która potrzebuje rehabilitacji. Dla 
mnie przekazanie 1% to  błahostka, a potrzebującemu chore-
mu dziecku może naprawdę bardzo pomóc. Dlatego popieram 
ten pomysł i uważam, że jest on bardzo ważny, szczególnie dla 
rodziców chorych dzieci, którzy na pewno zmagają się z kłopo-
tami finansowymi. 

Pan Ryszard z wnukiem Kacperkiem - Jak najbardziej po-
pieram ten pomysł i sam już przeznaczyłem ten 1 % dla chorej 
dziewczynki z Goleniowa. Chcę powiedzieć, że w mojej rodzinie 
na szczęście nikt nie choruje. Dlatego sam pomagam innym i na-
mawiam wszystkich, by również to czynili przekazując ten 1% 

Pani Władysława - Trzeba pomagać. Dlatego zlecę księgowej, 
która mnie rozlicza, by doradziła mi jak mogę tę sprawę zała-
twić, by było dobrze i z korzyścią dla np. jakiegoś chorego dziec-
ka. Do tej pory jeszcze tego nie robiłam, ale na pewno przemyślę 
ten temat i coś postanowię przy rozliczeniu.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Przetarg na wodę  
- gmina wybrała ofertę 

Na razie nadal  
0:1 dla Niemców 
Gmina Nowogard zakończyła ostatecznie postępo-
wanie zmierzające do wyłonienia nowego admini-
stratora sieci wodno-kanalizacyjnej. W zeszłym ty-
godniu ratusz poinformował oferentów biorących 
udział w przetargu o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. Tę, zdaniem Urzędu Miejskiego, złożyła nie-
miecka spółka Wasserverband Lausitz Betriebsfüh-
rungs, wchodząca w skład holdingu Remondis. 

Drugim oferentem był no-
wogardzki PUWiS. Przypo-
mnijmy, że Niemcy zaoferowa-
li, iż w latach 2014-2016 cena 
wody wyniesie 1,95, a ścieków 
2,45. PUWiS zaoferował na-
tomiast ceny na poziomie za 
pierwszy okres: 2,36 zł (woda) 
i 3,05 zł (ścieki). Ceny te służy-
ły tylko dla porównania ofert, 
a ile wyniosą one dla odbior-
ców, okaże się po uwzględnie-
niu innych czynników zmien-
nych. 

W zeszłym tygodniu do obu 
oferentów Urząd Miejski przy-
słał oficjalne pisemne  zawia-
domienie o „dokonaniu wy-
boru najkorzystniejszej ofer-
ty, którą w przedmiotowym 
postępowaniu złożył oferent:  
Wasserverband Lausitz Be-
triebsführungs”. 

Teraz obu oferentom przy-
sługuje jeszcze  tryb skargo-
wy. Już wiadomo, że skorzysta 
z niego PUWiS. Zdaniem pre-
zesa spółki, Ryszarda Sobieral-
skiego, niemiecki oferent nie 
spełnia wszystkich kryteriów 
niezbędnych do realizacji za-
dania będącego przedmiotem 
postępowania prowadzonego 
przez Gminę Nowogard. 

- Gmina ma teraz obowiązek 
weryfikacji złożonych oświad-
czeń co do zdolności oferen-
tów do wykonania tej umo-
wy. Naszym zdaniem niemiec-

ka spółka nie posiada tej zdol-
ności, przede wszystkim dlate-
go, że ma siedzibę za granicą, a 
zgodnie z polskim prawem, a w 
szczególności z ustawą o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, aby uzyskać prawo do 
działalności koncesjonowanej, 
a taką jest obsługa tego zada-
nia, trzeba posiadać siedzibę 
na terytorium RP, albo posia-
dać tutaj oddział lub przedsta-
wicielstwo – mówi R. Sobieral-
ski i zapowiada, że w związku 
z tym jeszcze do końca tego ty-
godnia  złoży do WSA skargę 
od decyzji gminy. 

Wasserverband Lausitz Be-
triebsführungs  rzeczywiście 
posiada siedzibę w Niemczech. 
Mariusz Łozowski, członek za-
rządu spółki, nie chciał jednak 
komentować  zarzutów  preze-
sa Sobieralskiego. 

- Proszę mi wybaczyć, ale nie 
będę prowadził dyskusji z pre-
zesem Sobieralskim na łamach 
prasy.  Tym bardziej, że do nas 
jeszcze żadna oficjalna skar-
ga nie dotarła. Na tym etapie 
mogę tylko powiedzieć, że na-
sza firma postępowania skarżyć 
nie będzie, co jest raczej oczy-
wiste– powiedział Łozowski. 

Mimo wyboru oferty przez 
gminę, piłka nadal jest w grze. 
PUWiS zapowiada w rozmo-
wie z DN, że szybko broni 
nie złoży i wyczerpie wszyst-
kie możliwe formalno-prawne 
drogi, by ostatecznie przetarg 
wygrać- stawką dla firmy jest 
być albo nie być dla jej  siedzi-
by w Nowogardzie  i istnienie 
związanym z tym miejsc pra-
cy. Druga strona z pewnością 
jest na wiele gotowa i będzie 
się bronić.   

Przed nami więc długi mecz 
i to z kilkoma dogrywkami. Na 
razie wygrywają Niemcy. 

Marcin Simiński 

Na zdjęciu R.Sobieralski - PUWiS

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę dwuosobową sofkę i meble pokojowe dla 

dzieci, tel.516648561 
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz 

kuchnię gazową, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla 

dziecka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 
514 466037 

•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, 
tel. 669 517 964 lub 91 39 10762

•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i akordeon, tel. 
513520798

•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy 
mieszaniec DALMATYŃCZYK, tel. 667431363 

•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, 
które są mi bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425

•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumie-
sięcznego, piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 
913979321

•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści 
tel. 913979321 

•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automa-

tyczną, tel. 723 642 566
•	 Oddam czteromiesięcznego, czarnego pieska w dobre 

ręce 993979321
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy 

tel. 609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 

692302754 
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Tam można, a u nas?

Walczą z producentami  
i dealerami  narkotyków  
 W lokalnej gazecie łobeskiej przeczytaliśmy o akcji łobeskiej policji, która do-
prowadziła do likwidacji miejscowej fabryczki amfetaminy. Warto aby skutecz-
ność policjantów z Łobza stała się twórczą inspiracją dla działań, naszej nowo-
gardzkiej policji, w zakresie zwalczania siatki narkotykowej dealerki. Oto treść  
informacji  z Łobza.

 W sobotę 8 lutego na tere-
nie Łobza policjanci Wydziału 
Kryminalnego łobeskiej komen-
dy prowadząc działania opera-
cyjne zatrzymali dwóch męż-
czyzn, którzy posiadali przy so-
bie znaczne ilości amfetaminy. 
32-letni Piotr B. i 22 letni Mar-
cin K. zostali osadzeni w poli-
cyjnym areszcie. W trakcie dal-
szych czynności policjanci usta-
lili, iż 32-latek amfetaminę pro-
dukował w warunkach domo-
wych w zaciszu łobeskiego osie-
dla.

Do pracy przy tej sprawie za-
angażowano zespół funkcjona-
riuszy Wydziału Kryminalne-
go i Laboratorium Kryminali-

stycznego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie oraz 
Centralnego Biura Śledczego, 
którzy to prowadzili szczegóło-
we przeszukania oraz oględzi-
ny pomieszczeń zajmowanych 
przez producenta. W trakcie 
czynności policjanci zabezpie-
czyli szereg substancji chemicz-
nych służących do produkcji 
amfetaminy, a także materia-
łów i urządzeń wybuchowych. 
Obaj mężczyźni usłyszeli już 
zarzuty - 32-latek usłyszał za-
rzut udzielania substancji psy-
chotropowej w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej za który 
grozi mu kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. Drugi 

natomiast usłyszał zarzut po-
siadania znacznej ilości sub-
stancji psychotropowej za któ-
ry grozi mu kara także do 10 lat 
pozbawienia wolności. W pią-
tek 14 lutego łobeski sąd wobec 
obu mężczyzn zastosował śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy. 

Jak widać można coś zlikwi-
dować, a nie tylko jak nam w 
Nowogardzie mówią  od lat  
„rozpoznawać aby przeprowa-
dzić wkrótce  poważną  akcję”.  
To już tyle trwa, że i „wkrótce” 
zmieniło swoje znaczenie. Po-
wodzenia mimo wszystko.

Redakcja

Zmiany kadrowe w UM 

Wiceburmistrz abdykował 
Zgodnie z naszymi informacjami, o których pisaliśmy tydzień temu, wice-
burmistrz Damian Simiński zrezygnował z pracy w Urzędzie Miejskim. W 
miniony piątek ogłosił to na zwołanej specjalnie z tego powodu konferencji 
prasowej. Uczestniczący w niej również burmistrz Robert Czapla twierdził, 
że na razie nie ma na oku kandydata, który mógłby zastąpić jego dotychcza-
sowego zastępcę. 

- Wobec faktu zerwania umo-
wy koalicyjnej pomiędzy PSL a 
SLD uznałem taką decyzję za 
niezbędną, zgodną z prezento-
waną przeze mnie etyką zawo-
dową i moralną – oświadczył 
na spotkaniu z dziennikarza-
mi Damian Simiński. Podkre-
ślał jednak, że partia go do re-
zygnacji nie zmuszała. -  Była 
to moja decyzja. Nikt nie miał 
na nią wpływu – mówił dopy-
tywany przez dziennikarzy o 
kulisy odejścia.

Konferencja była też świet-
nym momentem na podsu-
mowanie kadencji. Do swoich 
osiągnięć wiceburmistrz zali-
czył  m. in. rozbudowę szpita-
la, budowę świetlic wiejskich, 
placów zabaw, zagospodaro-
wanie terenu wokół jeziora, 
utworzenie strefy przemysło-
wej. D. Simiński podziękował 
za współpracę swojemu prze-
łożonemu, pracownikom UM, 
ale także za pośrednictwem 
mediów wszystkim mieszkań-
com Gminy Nowogard. 

Kto zastąpi D. Simińskiego 
na stanowisku zastępcy bur-
mistrza? Pytany o to R. Czapla 
stwierdził, że na razie nie ma 
kandydata. 

- Informację o rezygnacji 
pana wiceburmistrza otrzy-
małem wczoraj (13 lutego, dop. 
red.).  W związku z tym nie 
rozważałem do tej pory takiej 
możliwości, że ktoś inny może 
zająć ten gabinet. To musi 
być kandydat, który dorówna 
umiejętnościami, wiedzą i do-
świadczeniem odchodzącemu 
wiceburmistrzowi. Zdaję sobie 
sprawę, że takiego kandydata 
będzie trudno znaleźć – przy-
znał Robert Czapla.

Burmistrz nie wyznaczył też 
sobie żadnego terminu na zna-
lezienie nowego zastępcy. Py-
tany czy może to być znów 
ktoś z PSL, odpowiedział: W 
związku z rozwiązaniem koali-
cji przez PSL, jestem uwolnio-
ny od wszelkich zobowiązań co 
do stanowiska wiceburmistrza 
i dobiorę je samodzielnie przy 
opinii radnych, którzy współde-
cydują o sprawach gminy. Mam 
w tym zakresie „wolne pole”. 

Damian Simiński pełnił 
funkcję wiceburmistrza No-
wogardu dokładnie 3 lata. 
W zakresie swoich obowiąz-
ków nadzorował pracę kil-
ku najważniejszych  instytu-
cji w Gminie Nowogard m.in. 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Zarząd Budynków Komunal-

nych oraz wydziałów m.in.  
Architektury, Budownictwa i 
Planowania Przestrzennego 
(ABPP). 

Jak wieść gminna niesie z 
miasta się „nie wyniesie”. Ma 
wejść do zarządu jednej ze 
spółek działających m.in. na 
ternie gminy. Wśród wymie-
nianych firm jest m. in. PU-
WiS. 

Kolejne zmiany...
Odejście wiceburmistrza to 

nie jedyna zmiana kadrowa w 
UM ostatnich dni. Wczoraj, 
tj. 17 lutego burmistrz Nowo-
gardu, powołał na stanowisko 
kierownika Wydziału ABPP w 
UM dotychczasowego inspek-
tora tegoż wydziału - Pawła 
Krugłego. Nowy szef wydzia-
łu Architektury zastąpi na tym 
stanowisku zwolnioną kilka 
miesięcy temu Elżbietę Szpil-
kowską. Pan Krugły ma 38 lat. 
W nowogardzkim magistracie 
pracuje od 5 lat. Skończył stu-
dia z budownictwa i architek-
tury. 

W tym samym dniu bur-
mistrz ogłosił także nabór na 
stanowisko młodszego refe-
renta w tym wydziale. Powoli 
więc uzupełniany jest skład tej 
jakże ważnej komórki w struk-
turze organizacyjnej Urzędu. 
Wszak to tutaj załatwiane są 
wszelkie sprawy związane z in-
westycjami budowlanymi na 
terenie gminy. 

Edukacja  
wciąż osłabiona...

Na wzmocnienie kadrowe 
nie mają za to co liczyć urzęd-
niczki Referatu Oświaty. Przy-
pomnijmy, że komórka ta  zo-
stała stworzona w miejsce Wy-
działu Edukacji, Zdrowia, Kul-
tury i Sportu, w którym pra-
cowało pięć osób. Nie dość, że 
teraz sprawami oświaty zajmu-
ją się bezpośrednio dwie oso-
by, to Referat wciąż nie ma też 
kierownika. Fiaskiem kończy-
ły się próby znalezienia oso-
by o odpowiednich kwalifi-
kacjach w trybie konkurso-
wym.  I wszystko wskazuje na 
to, że burmistrz poszukiwa-
nia zakończył. Wbrew temu, 
co uważają osoby związane z 
nowogardzką oświatą, Refe-
rat ten według R. Czapli działa 
„sprawnie i bez opóźnień”. Tak 
przynajmniej uznał włodarz 
miasta, pytany o przyszłość 
Referatu przez redakcję DN. 

MS

Gdzie idziesz 
Damian?

A idę 
do 

PUWiS-u...
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Wojcieszyn  - jest już projekt świątyni 

Będą mieli swój wymarzony Kościół
Jeszcze w tym roku mają powstać fundamenty przyszłego Kościoła w Wojcieszynie.  Mieszkańcy wsi od kilku lat zbierają środki na bu-
dowę świątyni. Dotychczas modlili się w prowizorycznej kaplicy urządzonej w świetlicy wiejskiej. Zawsze jednak marzyli o kościele 
„z prawdziwego zdarzenia”. 

W zeszłą niedzielę, ks. pro-
boszcz G. Legutko zaprezen-
tował mieszkańcom wsi kilka 
wstępnych projektów budyn-
ku przyszłego kościoła w Woj-
cieszynie (projekt publikujemy 
jako pierwsi – patrz foto). Wieś 
niemal jednogłośnie wybrała 
szkic, na którym bryła świąty-
ni przypomina cztery rybac-
kie łodzie. Oryginalnie zapla-
nowano też dzwonnicę, sta-
nowiącą samodzielną budow-
lę, pełniącą jednocześnie rolę 
bramy wejściowej na teren ota-
czający kościółek. To jednak na 
razie tylko wstępna koncepcja 
architektoniczna. Jak twierdzą 
mieszkańcy, z pewnością pro-
jekt będzie ulegał jeszcze nie-
wielkim zmianom.  

Budowla stanie na działce 
ofiarowanej na rzecz  kościo-
ła przez jednego z  mieszkań-
ców Wojcieszyna. Darczyńca 
prosił, aby na tym etapie za-
łatwiania formalności jeszcze 
nie publikować jego nazwiska. 

Wiadomo, że kościół zostanie 
wzniesiony tuż na początku 
wsi, przy skrzyżowaniu jakie 
po oddaniu obwodnicy Nowo-
gardu, podzieliło Wojcieszyn  
na dwie części. 

W październiku, nie inaczej 
jak 16., czyli w Dzień Papie-
ski,  planowane jest uroczyste 
wmurowanie kamienia węgiel-
nego pod przyszłą świątynię. 
Wcześniej do załatwienia bę-
dzie jeszcze kilka spraw admi-
nistracyjnych, związanych z 
wszelką dokumentacją pozwa-
lającą na rozpoczęcie prac bu-
dowlanych.

- Mamy już wszystko. Po-
zostało nam tylko wybudo-
wać ściany i dach, a to co było 
najtrudniejsze, już za nami – 
mówi szczęśliwa Halina Zając, 
przechadzając się wspólnie z 
redakcją DN i  grupką miesz-
kańców po działce, na której 
już jesienią ma ruszyć budo-
wa długo wyczekiwanego ko-
ścioła.

Najpierw była nieśmiała 
myśl...

Wiadomo, że patronem ko-
ścioła będzie Jan Paweł II. 
Skąd ten wybór? Bo to właśnie 
po śmierci Papieża Polaka na-
rodziła się myśl, by w niewiel-
kiej wsi wybudować kościółek. 
-Wszyscy od lat w duchu ma-
rzyliśmy o tym, by chodzić na 
mszę do kościoła z „prawdzi-
wego zdarzenia”, a nie do ka-
plicy w której wiele rzeczy bra-
kuje. Do głowy jednak nam nie 

przychodziło, aby spróbować 
podjąć wysiłek budowy świąty-
ni. Gdy 2 kwietnia 2005 zmarł 
papież, zbieraliśmy się w na-
szej kaplicy i modliliśmy za du-
szę Jana Pawła II. Wówczas ks. 
Piotr Gronostaj, który wtedy 
odprawiał u nas nabożeństwa, 
powiedział: a kto wie, czy za 
kilka lat tutaj nie stanie kościół 
imieniem Jana Pawła II... Pa-
miętam, że wtedy jakby oświe-

ciło nas i pojęliśmy, że przecież 
nic nie stoi na przeszkodzie, 
abyśmy doczekali się we wsi ko-
ścioła takiego jak się należy- 
wspomina Halina Zając, jed-
na z głównych inicjatorek bu-
dowy kościoła w Wojcieszynie.

Od tego momentu mija jed-
nak trochę czasu. Pomysł doj-
rzewa w umysłach Wojcieszy-
nian przez kolejne kilka lat. W 
końcu mieszkańcy podjęli nie-
śmiałe rozmowy na ten temat 

z nieżyjącym już śp. ks. Grze-
gorzem Zakliką. Pojawiają się 
pierwsze konkretne decyzje. 
Z początkiem 2010 roku pro-
boszcz Zaklika zarządza, że 
od teraz ofiara zbierana w cza-
sie mszy św. odprawianych w 
Wojcieszynie, będzie groma-
dzona na przyszłą budowę ko-
ścioła w Wojcieszynie.

Więcej nas nie wygonią...
 Niektórzy przyznają, że nie 

od razu byli przekonani do 
tego pomysłu.

- Pamiętam, jak 15 sierpnia 
2010r, w czasie odpustu w pa-
rafii pw. WNMP w Nowogar-
dzie, siedziałem wspólnie ze 
śp. G. Zakliką oraz ówczesnym 
burmistrzem Kazimierzem 
Ziembą, i wtedy Proboszcz za-
pytał  mnie: a co pan sądzi na 
temat budowy kościoła w Woj-
cieszynie – wspomina Tade-
usz Banachomski:  ja odpowie-
działem wtedy: księże probosz-
czu, gdzie z motyką na księżyc. 
W takiej maleńkiej wsi kościół 
wybudować!? Minął jednak ja-
kiś czas, jest nowy burmistrz, w 
marcu 2011 otrzymujemy pi-
smo, że mamy zabierać swoje 
precjoza  i uciekać ze świetli-

cy. Wtedy przypomniałem so-
bie rozmowę ze śp. G. Zakliką i 
zmieniłem zdanie. Uznałem, że 
nie możemy dać się tak ponie-
wierać -  kończy pan Tadeusz.

Brzmi przewrotnie, ale to 
właśnie afera ze świetlicą wiej-
ską sprawia, że mieszkańcy 
Wojcieszyna nieśmiałe i wy-
dawało się bardzo odległe ma-
rzenie zaczynają przeobrażać 
w bardziej zdecydowane dzia-
łania. Wieś kontynuuje roz-
mowy na temat planów budo-

wy świątyni z nowym już pro-
boszczem parafii G. Legutko. 
Ten od początku jest przy-
chylny inicjatywie mieszkań-
ców. Wojcieszyn organizu-
je pierwszy festyn, z którego 
dochód zasila konto przyszłej 
budowy kościoła. Impreza na-
biera charakteru cyklicznego. 
Szybko na stałe wpisuje się w 
kalendarz wydarzeń kultural-
nych gromadząc gości z całej 
gminy. 

Dzięki organizacji corocz-
nych festynów, a także zbió-
rek na rzecz budowy kościoła, 
udało się zgromadzić przeszło 
40 tys. złotych. Wiadomo jed-
nak, że uzbierane przez miesz-
kańców pieniądze nie pozwolą 
na sfinalizowanie sakralnej in-
westycji. Wieś nie ukrywa, że 
liczy na wsparcie kurii, a tak-
że lokalnych darczyńców. Ini-
cjatywę można wspierać przez 
cały czas. Parafia stworzyła 
specjalne konto na ten cel. Dla 
tych, którzy chcą mieć swój 
udział w tym pięknym dzie-
le podajemy numer rachunku, 
na który można wpłacać pie-
niądze:..

Marcin Simiński 

Tu będzie ołtarz pokazuje pani Halina Zając

Od lewej Halina Zając, Roman Zając, Renata Zając, Marcin Bąk, Marika Bąk,  Janina Szponar, Piotr Szponar i Tadeusz Bana-
chomski - grupa inicjatywna budowy kościoła w Wojcieszynie. Wszyscy stoją w miejscu, gdzie będzie się znajdowało wejście 
główne do świątyni

Szkic przyszłego projektu architektonicznego kościoła w Wojcieszynie



18-20.02.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

PODZIĘKOWANIA
Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Legutko 

i księdzu Markowi Romańczukowi 
za odprawienie Mszy Św. pogrzebowej oraz wszystkim 

tym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Krystyny Kacprzak 
wyrazy wdzięczności 

składa 
pogrążona w smutku rodzina 

Tutaj grosza nie żałują

Na informację setki tysięcy 
Na  czym jak na czym, ale na wydatkach na informację i propagandę nasz Urząd 
Miejski  i jego włodarz nie oszczędzają. Spytaliśmy się,  jak to wyglądało w roku 
2013.  Jak się okazało, nadesłana odpowiedź ujawniła nie tylko to czego się spo-
dziewaliśmy… Wydali niemało i gdzie tylko się dało.

Na nasze zapytanie dotyczące wydatków na ogłoszenia i komunikaty w różnych mediach oraz 
kosztów funkcjonowania biura Informatyki i Informacji otrzymaliśmy poniższą odpowiedź.

W odpowiedzi na zapytanie wysłane mailem w dniu 23 stycznia 2014 r. informuję, iż:
1. W 2013 roku na publikację ogłoszeń urzędowych wydano:
1)  Anons Press- 6.055,29 zł.,
2)  Dom Judy Sp. z o.o.- 5.872,02 zł.,
3)  Gazeta Goleniowska- 4.709,80 zł.,
4) Media Regionalne Sp. z o.o.- 4.427,02 zł.,
5)  Wydawnictwo Ósmy Obieg Sp. z o.o.- 2.183,25 zł
6) Kurier Szczeciński- 2.053,85 zł.,
7) Radio Plus- 1.950,00 zł.,
8) ANTIS Krekora Piotr- 1.120,00 zł.,
9) Agencja Medialna AguMedia- 800,00 zł.,
10) DORADO Vision Technology- 600,00 zł.
12) Koszty utrzymania Biura Informatyki i Informacji w 2012 roku- 208.769,19 zł
13) Koszty utrzymania Biura Informatyki i Informacji w 2013 roku- 252.016,28 zł
Pełne zrozumienie wymowy powyższych kwot wymaga jednak drobnych uzupełnień:
- Anons Press to szczecińska agencja zajmująca się lokowaniem ogłoszeń w różnych mediach, nie 

wyjaśniono nam do kogo trafiło te „przerobione” tam ponad 6 tys. złotych  
- Dom  Judy to wydawca Dziennika Nowogardzkiego.
- Media Regionalne to wydawca Głosu Szczecińskiego.
- Wydawnictwo Ósmy Obieg wydaje bezpłatną  gazetę w Goleniowie prawie nieznaną na naszym     

rynku, ale znaną działaczom SLD - jak wiadomo jest to gazeta Lewka byłego burmistrza Golenio-
wa SLD. 

- Radio Plus to rozgłośnia nadająca z Gryfic – gdzie burmistrz Nowogardu  od czasu do czasu 
występuje 

- Agencja AguMedia – to wydawca bezpłatnej gazety z Gryfic. 

 Fakty mówią ale  i…
Aczkolwiek same fakty mó-

wią  i tak już wiele o  celach i 
sposobie wydawania  przez  bur-
mistrza  Nowogardu  pieniędzy 
publicznych, pieniędzy podatni-
ków pod hasłem polityki infor-
macyjnej, niemniej jednak fak-
ty te również wymagają  inter-
pretacji. W zakresie wydatków 
na publikację ogłoszeń urzędo-
wych watro zwrócić uwagę, że 
prawie  4/5 tych wydatków lo-
kowane jest w mediach  poza-
nowogardzkich. Lokalne  me-
dium Dziennik Nowogardzki, 
(zatrudnia już 20 lat stale kilka 
osób z naszej gminy), który jest 
także od lat „poza konkuren-
cją” w zakresie kryterium do-
cieralności do mieszkańców na-
szej gminy (średnio  ponad 2000 
sprzedawanych  egz. każdego 
numeru), zagospodarował zale-
dwie  niespełna 20 procent kwo-
ty ogłoszeniowej. Trzeba dodać, 
że w tym są w dużej części rów-
nież zamawiane przez gminę ne-
krologi bądź życzenia świątecz-
ne (a tych to już w Gryficach 
czy Goleniowie nie da się – bez  
uniknięcia  oczywistej  nonsen-
sowności działania -  zamie-
ścić). Swoistym symbolem uka-
zującym jak w pigułce pożądane 
kryterium wydawania naszych 

pieniędzy przez burmistrza, jest 
lokata 2 183 zł  w goleniowskiej 
gazecie Lewka. Wydaje się więc 
te pieniądze tam gdzie:

- nie jest to Dziennik Nowo-
gardzki i nieważne wtedy, że 
medium jest  poza nowogardz-
kie  i nikt go w naszej gminie nie 
zna, że jest mało wiarygodne, 
jak każda bezpłatna gazeta.

- wydający jest bezkrytycznym 
piewcą osoby burmistrza, a naj-
lepiej na dodatek należy do SLD.

Warto też dodać, że taka sy-
tuacja się powtarza, w poprzed-
nich latach było podobnie  z tą 
różnicą, że większość pienię-
dzy zgarniała bezpłatna gazeta z 
Płot. Teraz  jej  nie ma  w zesta-
wieniu, ponieważ mimo nowo-
gardzkiej pomocy ponoć padła. 

Poza wydatkami na ogłosze-
nia, zwracamy uwagę naszych 
Czytelników na poziom wydat-
ków na Biuro Informacji i In-
formatyki w całości. Poziom 
ten wzrósł w 2013 rok do roku 
o „bagatela” prawie  50 tys.  zło-
tych, czyli o tyle ile w ciągu roku 
zarobi ktoś, kto posiada całkiem 
przyzwoite pobory na poziomie 
4 tys. netto. W tych wydatkach 
mieści się kolejne „cacko”,  infor-
macyjne gminy, czyli  biuletyn 
Wiadomości. Ten- jak na biule-
tyn - kosztuje wyjątkowo dużo 

– ponad 60 tys.  pochłania sam 
druk, do tego pensje osób tam 
piszących, ich ilość jest zmien-
na, ale natychmiast uzupełniana 
gdy ktoś przestaje pracować. 

Nie można nie podsumować
Być może ktoś powie że w tej 

sprawie DN dział w swoim inte-
resie. Rzeczywiście tak się skła-
da że działamy tu także  w swo-
im interesie  ale ten interes to  
zabieganie o   trwałość choć-
by    kilku miejsc pracy ludzi z 
Nowogardu a z drugiej strony na 
szali  położony jest  inny interes 
-   niemała  kwota w istocie po-
darowana  dla jakiś ludzi z Gole-
niowa, Gryfic itp. Niech te sza-
le z „interesami”  mówią same 
za siebie.   Ten rok 2014  to też  
ostatni rok tej kadencji -  wy-
bory odbędą się późną  jesienią. 
Dlatego można się spodziewać, 
że również ten rok  przyniesie 
dodatkową eskalację tendencji 
zarysowanych wyżej w artyku-
le. Pieniądze publiczne posłużą  
więc tym bardziej nie efektyw-
nej  informacji potrzebnej oby-
watelowi, ale promowaniu osób 
aktualnie decyzyjnych.  Pozo-
staje mieć nadzieję, że obywate-
le proces ten zauważą i wnioski 
wyciągną w listopadzie. Ale co 
poszło w las to poszło.

Redakcja

FERIE W BIBLIOTECE
17 – 28 lutego 2014
Od zabawy i słuchania do czytania
MBP- Dział dla Dzieci i Młodzieży w Nowogardzie ZAPRA-

SZA dzieci do spędzenia miłych chwil z książką przy wspólnej 
zabawie. Przygotowaliśmy wiele propozycji zadań czytelniczych, 
plastycznych, rysunkowych. Celem działań Biblioteki jest zago-
spodarowanie w ciekawy sposób czasu wolnego dzieciom, a tak-
że dostarczenie im miłych wrażeń z uczestnictwa w zajęciach bi-
bliotecznych.

I TYDZIEŃ
18 II – Bo fantazja jest od tego, żeby bawić się … - dzień z książ-

ką  Rafała Witka „Walizka pana Hanumana – a co kryją     nasze 
walizki ?

-  wycinanie: japońskie lalki
-  wyklejanie: postacie klaunów
19 II  -  Czarodziejski świat baśni – konkurs rysunkowy /tech-

nika dowolna/
-  poznaj KOSTKA niezwykłego psa – zmagania z książkami A. 

Smitha „Kostek w mieście” i „Kostek w cyrku”,
- zabawy z pacynkami /mini teatrzyk/
20 II  - Podsumowanie konkursu  z dn. 19 lutego i wręczenie 

nagród 
- Dzień z bajką filmową dla dzieci i Fantazją dla nastolatków 
- zajęcia z książką Tomasza Jastruna „Antoś i jeszcze ktoś /na 

wesoło/.
 21 II - Świat z kolorami i świat bez kolorów: 
- czy dni tygodnia można poznać po zapachach?  zajęcia edu-

kacyjne z książką „Czarna książka kolorów’, „Tydzień Konstancji”, 
„Biały Klaun”

- zabawy z chustą i tunelem animacyjnym /KLANZA/
II TYDZIEŃ
24 II   - Olbrzymy z głębin, kufry ze skarbami i przerażające ryby 

– zajęcia czytelnicze w oparciu o książkę Małgorzaty Strzałkow-
skiej „Skarb Arubaby” i „Dziad z workiem” Enrica Llucha,

-  wspólne tworzenie tajemniczego świata głębin
25 II  - Wandalia Chotomistyczne ponownie – 85 urodziny po-

etki – zmagania z wierszami Wandy Chotomskiej 
- prace manualne do wierszy „Przygody jeża spod miasta Zgie-

rza”, „Smok ze Smoczej Jamy’, „Kareta z piernika”
26 II  - Bez uśmiechu żyć się nie da – konkurs rysunkowy – 

przypominamy książki Wandy Chotomskiej
- po zmaganiach konkursowych - zabawy w rymy,
- zabawy z pacynkami / mini teatrzyk/
27 II  - Podsumowanie konkursu plastycznego z dn. 26 lutego i 

wręczenie nagród,
- Bajki na ekranie – projekcja bajek oraz film przygodowy dla 

nastolatków
- co przydarzyło się Maćkowi w książce Doroty Suwalskiej „Pan 

Fortepianek”
28 II – Była sobie czarownica w kapeluszu bardzo dużym …
- „Korale czarownicy” – baśń polska – głośne czytanie w ra-

mach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
-  różdżka  i kapelusz małej czarownicy /zajęcia z kolorowym 

papierem i nie tylko/.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, początek zajęć od godz. 11.00

PODZIĘKOWANIA
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Żurawie już  zlatują 
Na tradycyjne  żerowiska w naszej gminie  zlatują 
pierwsze stada Żurawi.

Żurawie, które przelatują u nas  wczesną wiosną i zbierają się 
jesienią na odloty to ptaki, które zimują na półwyspie Iberyj-
skim, a lato spędzają w Skandynawii. W tym roku ptaki przyby-
ły bardzo wcześnie, mamy bowiem dopiero połowę lutego, a już 
pierwsze grupy żurawi  zawitały  w nasze okolice. Na zdjęciu pta-
ki sfotografowane na polach w okolicach Miętno-Lestkowo. Żu-
raw to także ptak szczególnie zaprzyjaźniony z innym znanym 
miłośnikom ornitologii przedstawicielem gatunku, czyli Czaplą. 

Para ta stworzyła  inspirację do wiersza naszego  wybitnego 
poety, który ujął to tak: 

Jan Brzechwa

Żuraw i czapla

Przykro było żurawiowi, 
Że samotnie ryby łowi. 

Patrzy - czapla na wysepce 
Wdzięcznie z błota wodę chłepce. 

Rzecze do niej zachwycony: 
«Piękna czaplo, szukam żony, 

Będę kochał ciebie, wierz mi, 
Więc czym prędzej się pobierzmy.» 

Czapla piórka swe poprawia: 
«Nie chcę męża mieć żurawia!» 

Poszedł żuraw obrażony. 
«Trudno. Będę żył bez żony.» 

A już czapla myśli sobie: 
«Czy właściwie dobrze robię? 

Skoro żuraw tak namawia, 
Chyba wyjdę za żurawia!» 

Pomyślała, poczłapała, 
Do żurawia zapukała. 

Żuraw łykał żurawinę, 
Więc miał bardzo kwaśną minę. 

«Przyszłam spełnić twe życzenie.» 
«Teraz ja się nie ożenię, 

Niepotrzebnie pani papla, 
Żegnam panią, pani czapla!» 

Poszła czapla obrażona. 
Żuraw myśli: «Co za żona! 

Chyba pójdę i przeproszę...» 
Włożył czapkę, wdział kalosze, 

I do czapli znowu puka. 
«Czego pan tu u mnie szuka?» 

«Chcę się żenić.» «Pan na męża? 
Po co pan się nadweręża? 

Szkoda było pańskiej drogi, 
Drogi panie laskonogi!» 

Poszedł żuraw obrażony, 
«Trudno. Będę żył bez żony.» 

A już czapla myśli: «Szkoda, 
Wszak nie jestem taka młoda, 

Żuraw prośby wciąż ponawia, 
Chyba wyjdę za żurawia!» 

W piękne piórka się przybrała, 
Do żurawia poczłapała. 

Tak już chodzą lata długie, 
Jedno chce - to nie chce drugie, 

Chodzą wciąż tą samą drogą, 
Ale pobrać się nie mogą.

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Nasze kościoły - Dąbrowa Nowogardzka

Dąbrowa Nowogardzka, kościół 
filialny parafii WNMP, pw. Micha-
ła Archanioła.  pośw. 30 IX 1945 r. 
odpust 29 IX.

Kościół pochodzi z lat 1855-
1859, noeromański, wzniesiony z 
kamienia łupanego, kwadry gra-
nitowej oraz cegły. 

źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczeciń-
sko-Kamieńskiej,  Szczecin 2007.

Program na ferie zimowe cd.
W ostatnim numerze DN zaprezentowaliśmy Państwu harmonogramy zajęć, ja-
kie w czasie tegorocznych ferii odbędą się w nowogardzkich placówkach. Oto 
ciąg dalszy piątkowej publikacji – plan zajęć, nadesłany wczoraj przez Szkołę 
Podstawową nr 2.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW W CZASIE FERII
   w dniach od 17.02. do 28.02.2014 r.

Lp. Klasy Data Godziny Rodzaj zajęć Odpowiedzialni

1. IV-VI
I-III 17.02.14  10oo-1130 Wycieczka przyrodnicza

Gry planszowe

Marcinkiewicz, 
Jackowska
Wiśniewska

2. I-VI 19.02.14  1000-1130 Zajęcia multimedialne – język 
angielski Dul

3. 20.02.14  1000-1130
Zajęcia multimedialne 
Zajęcia plastyczna
Filcowanie na dywanie

Żurak, Feńczak,
Machocka
Modrzejewska

4. IV-VI 24.02.14  1000-1130 Zajęcia komputerowe z 
matematyki Tychoniec, Miętka

5. IV-VI 24.02.14  1000-1130 Zajęcia komputerowe z 
matematyki Tychoniec, Miętka

6. IV-VI 25.02.14

 1000-1130

 1000-1130

 1100-1300
Na Olimpie-zajęcia teatralne
Zajęcia komputerowe
Zajęcia sportowe- chłopcy

Krzywania, Buczyńska
Gradzik, Florczak, Zajda
Jesionka

7.
I-III
I-VI
IV-V

26.02.14
 1000-1200

 10001200

 1000-1130

Zajęcia ruchowe
Zabawy z piosenką
Zajęcia komputerowe
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8. IV-VI 27.02.14  1100-1200 Zajęcia sportowe – dziewczęta Jesionka

Fotopstryk

Mamy już pierw-
sze oznaki zbli-
żającej się wielki-
mi krokami wio-
sny. Takie oto uję-
cie udało nam się 
wykonać z balkonu 
redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. 
Na rosnącym nie-
daleko naszego biu-
ra drzewku do życia 
obudziły się bazie.

KK 
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Rozpoczęły się ferie - nasz fotoreportaż

Tak wypoczywają nowogardzcy uczniowie…
W poniedziałek, 17 lutego, w całym województwie zachodniopomorskim rozpoczęły się ferie zimowe. Nowogardzkie placówki, w ra-
mach harmonogramu zajęć podczas dwutygodniowej przerwy w nauce, zagwarantowały dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego 
wypoczynku. Zgodnie z zapowiedzią, już pierwszego dnia ferii zaglądnęliśmy z naszym aparatem w kilka miejsc, w których zaplanowa-
no szereg edukacyjno-rekreacyjnych zajęć.

Punktualnie o godz. 10:00, 
uczniowie SP nr 2 w Nowo-
gardzie wyruszyli na wyciecz-
kę szlakiem edukacyjno-przy-
rodniczym wzdłuż Jeziora 
Nowogardzkiego. Opiekun-
ki grupy, Grażyna Jackowska 
oraz Danuta Marcinkiewicz, 
podkreślają, że tematem prze-
wodnim wyprawy było roz-
poznawanie gatunków ptaków 
i dokarmianie ptactwa wod-
nego. Po powrocie do szkoły, 
dzieci, pod okiem Małgorza-
ty Wiśniewskiej, mogły zająć 
się wspólną zabawą, tj. grami 
planszowymi itp.

Biblioteka Miejska również 
przygotowała dla najmłod-
szych plan zajęć w czasie fe-
rii. Poniedziałkowe przedpo-
łudnie upłynęło dzieciom pod 
znakiem Światowego Dnia 
Kota. Wraz z opiekunką, Da-
nutą Baran, uczestnicy zajęć 
czytali fragmenty książek, w 

których miały za zadanie m.in. 
znaleźć fragmenty dotyczące 
kotów. Nie zabrakło też miej-
sca na ćwiczenia plastyczne, 
których tematem przewodnim 
były śpiące i ciekawskie koty. 

Z wizytą udaliśmy się tak-
że do Nowogardzkiego Domu 
Kultury. Zajęcia rozpoczęto 
tam o godz. 10:00. Najpierw 
poprowadzono integracyjne 
zabawy w grupie, którym prze-
wodziły: Barbara Źróbek, Wik-
toria Domańska oraz Iwona 
Wiśniewska. Półtorej godziny 
później odbyły się zajęcia te-
atralne, a w porze poobiedniej 
– ćwiczenia plastyczne pod ha-
słem „Malowane bajki”.

Jeszcze przed rozpoczęciem 
ferii (w piątek, 14 lutego), 
uczniowie SP nr 3 w Nowogar-
dzie, w ramach programu za-
jęciowego w czasie przerwy w 
nauce, wyjechali do Tropical 
Island do Berlina. W wyciecz-

ce wzięło udział 90 podopiecz-
nych szkoły. Uczniowie z rado-
ścią korzystali ze wszystkich 
atrakcji zapewnionych przez 
ten ogromny kompleks base-
nowo-wypoczynkowo-sporto-
wy. 

Również amatorzy jazdy na 
łyżwach mogą aktywnie spę-
dzić tegoroczne ferie zimo-
we. Od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. od 10:00 do 21:00 
(z dwugodzinną przerwą tech-
niczną od 14:00 do 16:00), 
czynne jest nowogardzkie lo-
dowisko „Biały orlik”. 

Za oknem, zamiast bieli – 
zieleń. Iście wiosenna pogo-
da nie do końca wpisuje się w 
sztandarowy krajobraz ferii zi-
mowych, ale nie ma co narze-
kać, bo jeśli nie jazda na san-
kach, to przynajmniej spacer 
wokół jeziora lub zabawy inte-
gracyjne. Wśród zorganizowa-
nych przez nowogardzkie pla-

cówki zajęć każdy może zna-
leźć coś dla siebie. Bo kto po-
wiedział, że ferie zimowe mu-
szą oznaczać nudy na pudy? 

Dołączone do artykułu zdjęcia 
sugerują zupełnie coś innego.

Karolina Klonowska

Uczestnicy zajęć w Miejskiej Bibliotece Publicznej świetnie bawili się przy wspólnym czytaniu książek. W 
końcu nie co dzień obchodzi się Światowy Dzień Kota 

Pierwszego dnia ferii, w NDK dzieci uczestniczyły w szeregu zajęć. Na zdjęciu - podczas integracyjnej 
zabawy w grupie 

Amatorzy jazdy na łyżwach przez niemal cały dzień mają do dyspozycji lodowisko Biały Orlik 
90 podopiecznych SP nr 3 w Nowogardzie odbyło wycieczkę do Tropical Island (Berlin). Wśród uczniów 
panowała niezwykle wesoła atmosfera 

Uczniowie SP nr 2, podczas wycieczki przyrodniczej, mieli okazję dowiedzieć się 
czegoś pożytecznego o ptactwie wodnym 
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Kolejny sukces szkółki Brazil Da Bola

2 miejsce na Gryf Cup
Młodzi podopieczni prowadzeni przez Roberto Mendesa w szkółce piłkarskiej 
Brazil Da Bola, osiągnęli kolejne sukcesy. W miniony weekend (15-16 lutego), 
rywalizowali na silnie obsadzonym turnieju Gryf Cup w Szczecinie, ulegając do-
piero po rzutach karnych w finale.

Dwudniowy turniej rozgry-
wany w Szczecinie, to trzeci 
już cykl międzynarodowych 
halowych turniejów piłki noż-
nej Gryf Cup 2013/2014. Or-
ganizatorem jest Pogoń Szcze-
cin, przy współpracy Akade-
mii Piłkarskiej i firmy max. pl. 
W miniony weekend w hali 
Zespołu Szkół Salezjańskich 
w Szczecinie, o kolejne sukce-
sy walczyli młodzi podopiecz-
ni Roberto Mendesa z roczni-
ka 2006. Świetna organizacja 
turnieju, zapewniła uczestni-
kom nocleg oraz wyżywienie 
tuż przy hali, na której roz-
grywane były zmagania pił-
karskie. Na trybunach zasie-
dli m.in. rodzice, dziadkowie 
i sympatycy drużyny Brasil Da 
Bola, działającej w klubie Po-
morzanin Nowogard. Podczas 
turnieju wystąpiło w sumie 15 
drużyn. Młodzi piłkarze z No-
wogardu, rozegrali 6 spotkań 
w sobotę (15 lutego) oraz 3 

mecze następnego dnia. Bilans 
sobotnich spotkań był niezwy-
kle imponujący!

5 zwycięstw i tylko jedna po-
rażka (0:1) z UKS Kostrzyń, co 
dało po sobotnich grach bi-
lans 9 strzelonych i tylko jeden 
stracony gol. Podopieczni Ro-
berto Mendesa pokonali od-
powiednio, Gavię Choszczno, 
Pogoń Szczecin, Akademię Po-

goń Szczecin, Barlinecką Aka-
demię i Arkonie Szczecin. Nic 
więc dziwnego, że w niedzielę 
Brazil Da Bola Nowogard do 
finałowych gier przystępowała 
w roli jednego z faworytów. W 
pierwszym starciu młodzi no-
wogardzianie ponownie ogra-
li Pogoń Szczecin, następnie 
uporali się z piłkarzami z Zie-
lonej Góry, dzięki czemu wy-
walczyli finał. W finale lep-
si okazali się zawodnicy UKS 
Kostrzyn, jednak dopiero za 
sprawą serii rzutów karnych, 
w których UKS wygrał 3:2. 
Podczas turnieju najlepszym 
strzelcem okazał się piłkarz z 
nowogardzkiej szkółki Brazil 
Da Bola – koronę króla strzel-
ców wywalczył Max Labocha.

 Gratulujemy młodym piłka-
rzom z Nowogardu wysokiego 
2 miejsca i życzymy im kolej-
nych udanych występów.

KR

Wyniki Gryf Cup 
sobota (15 lutego):
Brazil Da Bola – Gavia Choszczno  2:0
Pogoń Szczecin – Brazil Da Bola    0:1
Brazil Da Bola – Akademia Pogoń Szczecin 1:0 
Barlinecka Akademia – Brazil Da Bola  0:3
Brazil da Bola – UKS Kostrzyń   0:1
Arkonia Szczecin – Brazil Da Bola  0:2
niedziela (16 lutego):
Brazil Da Bola – Pogoń Szczecin    1:0
Zielona Góra – Brazil Da Bola   0:1
Finał:
Brazil Da Bola – UKS Kostrzyń   2:3 (rzuty karne)

Przedszkole nr 1

„Bezpieczny  
przedszkolak”

Przedszkole nr 4

Bal karnawałowy i walentynki
W dniu 13.02. 2014 w Przedszkolu nr 4 odbył się bal karnawałowy dla dzieci.  
Przedszkole zamieniło się w magiczny, kolorowy świat. Gdy wybiła upragnio-
na godzina, cała sala wypełniła się dziećmi. Natomiast w dniu 14 lutego, dzieci 
z Przedszkola nr 4 w Nowogardzie  obchodziły walentynki. 

 Karnawał to fantastyczny czas 
nie tylko dla dorosłych, ale i dla 
dzieci. A może przede wszyst-
kim dla milusińskich uczęszcza-
jących do przedszkola. Dla naj-
młodszych bal karnawałowy to 
dzień niezwykły, często wycze-
kiwany przez wiele tygodni. W 
przedszkolu nr 4 także odbył się 
wielki bal karnawałowy, dzie-
ci ubrane w różnorodne, kolo-
rowe stroje wspaniale bawiły się 
w rytm muzyki i śpiewu zespołu 
GAMBIT. Dziewczynki przebra-
ne w długie balowe księżniczek 
czy też dam dworu, zaś chłop-
cy najczęściej wybierali strój , 
Spidermana, Pirata i Kowboja. 
Podczas zabawy odbyły się róż-
ne quizy i konkursy. Wszystkie 
grupy zrobiły sobie również pa-
miątkowe zdjęcia. Wspólna za-
bawa przysporzyła wiele radości 
pociechom, a to było głównym 

celem balu. Z kolei dzień 14 lu-
tego, był dla dzieci z przedszko-
la nr 4 w Nowogardzie  prawdzi-
wym, czerwonym dniem miłości 
i przyjaźni: wszystkie dzieci tego 
dnia ubrały się właśnie na czer-
wono i tym samym zapoczątko-
wały dzień miłych wrażeń. Dzie-
ci wzięły udział w różnych za-
bawach związanych z walentyn-
kami m.in.:  rozwiązywały za-

gadki dotyczące bohaterów ba-
jek, bawiły się świetnie w rytm 
skocznej muzyki. Na koniec tego 
czerwonego dnia, każde dziecko 
otrzymało walentynkę: pysznego 
lizaka i balonika od pani, a tak-
że czerwone serduszko ze swoim 
imieniem. Dzień walentynkowy 
z pewnością można zaliczyć do 
udanego dla przedszkolaków. 

Oprac: Red.                                                             

W spotkaniu uczestniczyli 
funkcjonariusze z Komendy Po-
licji w Nowogardzie, Sebastian 
Źróbek i Klaudia Gieryń. Te-
matem spotkania było -  zacho-
wanie przez dzieci zasad bez-
pieczeństwa podczas ferii oraz 
bezpiecznej zabawy na co dzień. 
Dzieci także obejrzały film o 
bezpiecznych zachowaniach, 
odpowiadały na pytania doty-

czące zasad ruchu drogowego 
oraz znajomości numerów alar-
mowych. Dzieci w podziękowa-
niu za cenne informacje i spo-
tkanie podziękowały własno-
ręcznie wykonanymi prezenta-
mi. Przedszkole nr 1 „Niezapo-
minajka” dziękuje przedstawi-
cielom Komendy  Policji w No-
wogardzie za miłą współpracę.

Info. własna

Dnia 12.02.2014 r.  w Przed-
szkolu nr 1, odbyło się spotka-
nie dzieci 5-6 letnich z przed-
stawicielami Komendy Policji 
z Nowogardu.
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Osińska Liga Siatkówki

2 kolejka
W niedzielę (16 lutego) rozegrana została 2 kolejka amatorskiej Osińskiej Ligi 
Siatkówki. W rozgrywkach pierwszy swój mecz rozegrali gospodarze z Osiny i 
zawodnicy Wyszomierza, którzy nie rywalizowali w pierwszej kolejce.

W pierwszym meczu zapla-
nowanym na 2 kolejkę, na-
przeciw siebie stanęli siatkarze 
z osiedla Bema i zwycięzcy z 1 
kolejki – Krzywice. Pierwszy 
set tego pojedynku, niespo-
dziewanie zakończył się po-
rażką do 18, faworyzowane-
go zespołu z Krzywic. Jednak 
czym dłużej to spotkanie trwa-
ło, tym mniej do powiedze-
nia mieli goście z Nowogardu. 
Ostatecznie Krzywice zwycię-
żają 3:1 i umacniają się na po-
zycji lidera. W każdej kolejnej 
naszej relacji, będziemy starali 
się zaprezentować poszczegól-
ne drużyny, dziś prezentujemy 
kadrę zawodników LZS Krzy-
wice: Zehner Aleksandra- kapi-
tan, Barszczak Kamila, Zehner 
Radosław, Wawrzyniak Jacek, 
Bąbała Marcin, Kożybski Mar-

cin, Olejnik Łukasz, Ziemer 
Kamil, Ziemer Marcin, Mituła 
Kamil, Andrzejewski Dawid.

W drugim meczu do rywali-
zacji przystąpiły Kikorza, któ-

re w pierwszej kolejce przegra-
ły swój mecz, oraz debiutujący 
Wyszomierz. Mecz miał bar-
dzo jednostronny przebieg. Za-
wodnicy z Wyszomierza trzy-
krotnie przegrali w secie do 19 

i swoją rywalizację w turnieju 
rozpoczęli od porażki 0:3. Naj-
ciekawszym spotkaniem był 
mecz gospodarzy z Osiny i siat-
karzy reprezentujących Węgo-
rza. Po zaciętych dwóch pierw-
szych setach, Kikorze prowa-
dziło już 2:0. W trzecim secie 
kibice mogli obejrzeć 40 punk-
towy set, który 26:24 wygra-
li zawodnicy z Osiny. Czwar-
te starcie to już dominacja go-
ści, którzy pewnie wygrywają 
tą partię 25:15 i cały mecz sto-
sunkiem 3:1. Za tydzień kolej-
ne spotkania, najciekawiej za-
powiada się mecz pomiędzy 
Osiną i Krzywicami. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet 
wyników, tabelę po 2 kolejce 
oraz zapowiedź 3 kolejki.

KR

2  kolejka, 16 lutego:
Krzywice – Os. Bema  3:1 (18:25, 25:21, 25:16, 25:16)
Wyszomierz – Kikorze  0:3 (19:25, 19:25,  19:25)
Osina – Węgorza  1:3 ( 22:25, 20:25, 26:24, 15:25)
3 kolejka, 23 lutego:
Węgorza – Wyszomierz  (11.00)
Krzywice – Osina  (12.30)
Kikorze   – Os. Bema  (14.00)

M M P Sety Małe pkt.
1 Krzywice 2 6 6 : 1 168 : 131
2 Węgorza 2 6 6 : 1 174 : 144
3 Kikorze 2 3 3 : 3 128 : 132
4 Osina 1 0 1 : 3 84:39:00
5 Os. Bema 2 0 1 : 6 139 : 168
6 Wyszomierz 1 0 0 : 3 58:15:00

Zawodnicy LZS Krzywice, którzy w 2 kolejce rywalizowali w ramach Osińskiej Ligi 
Siatkowki

Luks Top Wierzbięcin

III WTK seniorów i seniorek
W niedzielę (9 lutego) odbył się już III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny w te-
nisie stołowym, seniorów i seniorek. W zawodach udział wzięło 5 reprezentan-
tów klubu LUKS Top Wierzbięcin.  

Do rywalizacji seniorek 
przystąpiła, jako jedyna, za-
wodniczka z Wierzbięcina, Jo-
wita Mularczyk. Był to dla niej 
najlepszy występ w tym sezo-
nie. Podczas III Wojewódzkie-
go Turnieju Kwalifikacyjnego, 
uplasowała się na wysokim 8 
miejscu. Na jej drodze do osią-
gnięcia tego wyniku, stanęło 
wiele rywalek, dużo wyżej no-
towanych w rankingu woje-
wódzkim. Tym bardziej wynik 
Jowity Mularczyk może cieszyć 
jej trenera Józefa Korkosza.  

W rywalizacji seniorów naj-
lepiej spisali się bracia Jemilia-
nowiczowie. Wyżej uplasował 
się starszy z braci – Bartosz, 
który przegrał dopiero w półfi-
nale (2:3), w meczu z później-
szym zwycięzcom turnieju To-
maszem Rakowskim. Bartosz 
Jemilianowicz w walce o trze-
cie miejsce ponownie musiał 
uznać wyższość rywala, któ-
rym był Artur Szczurkowski 
i po przegranej 2:3, ostatecz-
nie uplasował się na wysokim 
4 miejscu. Sebastian Jemilia-
nowicz swój występ w turnie-

ju zakończył na pozycjach w 
przedziale 9-10 miejsce.  Z ko-
lei pozostali zawodnicy LUKS 
Top Wierzbięcin uplasowa-
li się na następujących miej-

scach: Mateusz Witkowski 15-
16 miejsce, Ireneusz Morale-
wicz 21-24 miejsce.

KR

Na zdjęciu zawodniczka LUKS Top Wierzbięcin, Jowita Mularczyk

Pomorzanin odwołuje sparing z Iną

Gdzie ci piłkarze?
W sobotę (15 lutego) piłkarze Pomorzanina Nowogard, 
mieli rozgrywać mecz sparingowy z Iną Goleniów, ten 
jednak nie doszedł do skutku... Czy to oznacza, że już 
przed rundą wiosenną wraca koszmar związany z nie-
zbyt liczną kadrą na mecze?

Jeszcze przed piątkowym wy-
daniem DN, dopytywaliśmy w 
klubie o której godzinie odbędzie 
się w Goleniowie mecz sparin-
gowy pierwszego zespołu Pomo-
rzanina, z tamtejszą Iną. Wów-
czas nie było to do końca wiado-
me. Jak się później okazało, war-
tościowy mecz kontrolny dla no-
wego trenera Roberta Kopaczew-
skiego, nie doszedł do skutku. Co 
było tego przyczyną? Gospoda-
rze tego spotkania na swojej ofi-
cjalnej stronie internetowej po-
informowali, że przyczyną mia-
ły być problemy kadrowe... Dziś 
Ina Goleniów rozegrać miała ko-
lejny mecz kontrolny przed zbli-
żającą się rudną wiosenną sezonu 
2013/14. Rywalem drużyny pro-
wadzonej przez Zbigniewa Gu-
miennego miał być Pomorzanin 
Nowogard, zespół występujący w 
Wojewódzkiej Lidze Okręgowej. 
Ostatecznie jednak do spotkania 
nie doszło, bowiem z powodu pro-
blemów kadrowych drużyna gości 
do Goleniowa nie przyjechała – 
czytamy na www.mksina.com. O 

komentarz poprosiliśmy preze-
sa Pomorzanina. Z racji, że część 
piłkarzy na skutek spraw zawo-
dowych nie mogło tego dnia roze-
grać meczu sparingowego, a dru-
ga spora grupa zawodników prze-
chodzi rehabilitacje, trener Robert 
Kopaczewski, po rozmowie z tre-
nerem Gumiennym, przełożył ten 
mecz na środek tygodnia, aby móc 
skorzystać ze wszystkich podsta-
wowych zawodników I zespołu – 
mówi Marcin Skórniewski. Za-
tem prezes potwierdził informa-
cje z oficjalnej strony Iny Gole-
niów. W środę pierwszy zespół 
Pomorzanina, o godzinie 16:30 
w Płotach, ma rozegrać spa-
ring ze Spartą Gryfice. Pozostaje 
wierzyć, że ten mecz dojdzie do 
skutku. Czasu do inauguracji co-
raz mniej, a wielu zawodników, 
którzy będą walczyć o IV ligę dla 
Nowogardu, jeszcze na dobre nie 
rozpoczęło treningów. Jeśli tak 
dalej będzie, próżno wypatry-
wać sukcesów na 50-lecie istnie-
nia klubu. 

KR
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MOŻESZ POMÓC JANOWI z Nowogardu 
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012r. żyliśmy spokojnie i szczęśliwie. Tego 
dnia jednak wszystko się zmieniło. Jan dostał udaru mózgu i 
jest w śpiączce mózgowej. Marzeniem Jana i jego najbliższych 
jest jego powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy, ale 
również funduszy. Ciebie to nic nie kosztuje. Ty masz wybór-
-możesz oddać 1% podatku do skarbu państwa, lub przeka-
zać go Janowi. Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli 
zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt i turnu-
sy rehabilitacyjne. I za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

KRS 0000183283 cel szczegółowy 1% należy wpłacić „na 
leczenie Jana Krusińskiego”

Możesz przekazać środki finansowe na rachunek: Fundacja 
„Światło” w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64

PKO S.A. O| Toruń  Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem „NA LECZENIE JANA KRUSIŃ-

SKIEGO”
Dziękujemy każdemu, kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana - Halina Krusińska z dziećmi i wnukami.                                                                                            

Tel. 91-39-21-265

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

SKLEP JUBILERSKI
ul. 700-lecia 20F (przy Polo)
pon.-pt. 11 - 17 • sob. 10 - 14

-30%
-40%

WYPRZEDAŻ !
Srebro
Zegary
Zegarki
Porcelana 
Portfele
Obrazy

Inne artykuły od -30% do -70%

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 

Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• Magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 

komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• Moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, mile 

widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 
lokalizacja Bienice k. Nowogardu CV proszę kierować na adres: 

marketing@ogrodmacieja.pl

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 
w Nowogardzie zaprasza 
na zebranie Zarządu Koła 

w dniu 23.02.2014 r. 
Spotkanie Członków Koła 

o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 3 
ul. Boh. Warszawy

      Zarząd

Firma  MEDIAEXPERT 

podejmie 
współpracę 
z �rmą transportową 

na terenie Nowogardu i okolic

Szczegóły w salonie MEDIAEXPERT 
pl. Wolności 6 w Nowogardzie 

lub pod tel. 91 39 27 245
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Ferma Norek Maszkowo

ZATRUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

NIERUCHOMOŚCI

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

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Wynajmę lokal na działalność gospo-
darczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 
309.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu 
wraz z podwórkiem. Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki go-
spodarcze w Wojtaszycach na działce 
19 arów. Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 
451 980

• SPRZEDAM  -  działkę   obręb  Warnko-
wo. Tel.609245816.

• Sprzedam działki budowlane – Karsk. 
509 349 642

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie w Mosta-
ch,2-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuch-
nia,łazienka,wc. Cena 138 000tys. 
Tel.508663961

• Sprzedam mieszkanie w Dobropolu 
własnościowe 53 m2, 2 pokoje z piw-
nicą, działką i szopą, cena 90.000 zł 
tel. 781 341 462

• DZIAŁKI -  3000  m kw. w  Kościusz-
kach. TANIO  SPRZEDAM. Dojazd 
drogą asfaltową, media  w  drodze.
Tel.509878292.

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe w Cen-
trum Nowogardu, do 130 tys. Oferty 
osób prywatnych, bez pośredników. 
692 490 220

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404

• Stolarnia do wynajęcia. 605 336 228

• Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-
jowe, częściowo umeblowane z kuch-
nią i łazienką w Szczecinie – Niebusze-
wo. Kontakt pod nr. 889 480 777

• Sprzedam działkę na ul. Asnyka o 
pow. 0,57 ha. Tel. 601 595 069

• SPRZEDAM  DOM  OLCHOWO -250 
m2,  stan  surowy  otwarty , oraz  
działki  budowlane. Tel.723025325 , 
662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 pokojowe  
66 m 2  .Tel.502509384.

• Mieszkanie samodzielne trzypokojo-
we, kuchnia, łazienka, 100 m2 wynaj-
mę. 602 474 266

• SPRZEDAM  - dom Olchowo 250  m2  ,  
stan  surowy  otwarty, oraz  działki  bu-
dowlane. Tel.723025325 , 662139837.

• WYNAJMĘ  -  DOM  W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon,  4   sypialnie, 2 
łazienki , , garaż. Cena  do  uzgodnie-
nia. Tel. 602474266.

• SPRZEDAM   -  3   pokojowe   centrum 
Nowogardu. Tel.609388488.

• Sprzedam garaż przy ulicy Zamkowej. 
662 125 370 

• Wynajmę garaż przy ulicy Zamkowej 
662 272 857

• Sprzedam garaż murowany ul. Ponia-
towskiego. 661 751 286

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe ul. 
Poniatowskiego. 91 39 105 18

• Sprzedam – mieszkanie  2 pokojowe  
II  piętro  w N-dzie Tel. 508301853.

• Sprzedam działkę 0,35 obręb Dą-
browa. 514 237 742

• Sprzedam działkę 7 ar. Altana + woda 
osiedle Leśna. 785 021 272

• Tanio sprzedam działki budowlane 10 
i 11 ar 35 zł/m2 tel. 880 132 032

• Sprzedam pół domu ma wsi okolice 
Nowogardu lub zamienię na mieszka-
nie  z dopłatą. 517 726 665

• Kawalerka do  wynajęcia w centrum 
miasta. 605 943 209

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
67m2, wysoki parter. 600 325 984

• Wynajmę duże 1-pokojowe mieszka-
nie. 508 309 980 

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we. 697 426 905

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w domu jednorodzinnym. 91 39 
20 737 

• Sprzedam tanio działki budow-
lane, uzbrojone  Kościuszki. 
Tel.913926624, 723636641.

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora I 
4 w Nowogardzie o pow. 52 m2. Tel. 
091 39 25 552, kom. 695 264 594.

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Mercede-
sa Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam VW Polo. Cena 6500 zł. 
530 345 469

• Sprzedam Hyundai Lantra, 96r., 
1,6/16V cena. 1500 zł. 601 834 016  po 
15.00

• Skup aut całe, uszkodzone, wraki. 
Gotówka od ręki. 513 642 294

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i siano 
cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam  słomę. Tel. 600335184.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam jabłka  po 1,50 zł/1kg.Wła-
sny zbiór. 913921896

• Sprzedam siewnik do nawozu 0,5 
tony poj. dwutalerzowy. 667 952 806

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Skup maszyn rolniczych, przyczep, 
ciągników. 513 642 294

USŁUGI

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta wio-
dących banków. Nowość!!! Kredyty 
z dopłatami w ramach programu 
„MDM”. 662 315 470

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• Piaskowanie, malowanie. 604 770 274

• USŁUGI     remontowo – budowlane. 
WYKONAM. Tel. 608364330.

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, /SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ/.- POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. SPRZĄ-

TANIE: CZYSZCZENIE FUG. Tel: 604 
373 143, 794 229 083

• REGULACJA  -  NAPRAWA   DRZWI  I  
OKIEN. Tel. 695181070.

• ROZLICZENIA   PIT -  37.  Tel. 
883038182.

• Docieplenie budynków, malowa-
nie, szpachlowanie, płytki, hydrau-
lika, regipsy i adaptacja poddaszy. 
600 626 268

• USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLA-
NE , DOCIEPLENIA.Tel.784053493.

• TRANSPORT  BUS – MAX.
Tel.784053493.

• USŁUGI  - DEKARSKI .Tel.785562104.

• DUR –DACH  POKRYCIA  , REMONTY 
DACHÓW . Tel.691621141.

• DACHY  DOCIEPLENIA . 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

• MYCIE   -  DACHÓW  , ELEWACJI   I   
KOSTKI   BRUKOWEJ.  Tel.510672264.

• REMONTY, MONTAŻE, SZEROKI ZA-
KRES tel. 504 568 051

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Transport, przeprowadzki. Szybko, ta-
nio. 696 138 406

• Kierownik budowy, inwentaryza-
cje, oceny techniczne, kosztoryso-
wanie. Dzwoń 604 269 301

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pracowni-
ków działu handlowego wiek max 
25-27 lat. Tel. 798 843 457 lub epro-
xy-el@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem. 518 946 302

• PRACA  -   OGRODNICTWO – KOBIETY. 
Tel. 887809892.

• Poszukuję kierowcy z samochodem 
osobowym do pracy przy drobiu. Czas 
pracy zróżnicowany. 606 509 093

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę. 
660 497 390 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. 601 470 260 

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebr-
na, 4 elementy: wzmacniacz, tuner 
przestrojony, korektor, deck szuflada, 
stan idealny, używana sporadycznie, 

cena 780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od  850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio   szczecin Vaillant  tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę In-
desit srebrną, cena 750 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam aparat fotograficzny S Fine 
Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 522 340

• PŁYTA    OSB  3    18  mm,  cena  69,60  
BRUTTO  za  1  szt. Tel. 660657461, 
602131760.

• Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe oraz obrzynki odpady tartacz-
ne. 785 071 977

• Drewno   na   opał.  SPRZEDAM  po-
cięte  w  klocki, sosna. Tel. 514740538.

• Sprzedam suknie ślubne od 200 zł + 
manekiny. 604 919 210

• Meble kuchenne i kuchenkę gazo-
wo-elektryczną tanio sprzedam. 
661 242 151

• Sprzedam fotel masujący kręgosłup. 
601 553 551

• Kupię garaż blaszany. 668 844 738

• Do sprzedania wózek Jedo Fyn 4 głę-
boko-spacerowy + śpiwór zimowy i 2 
folie. 300 zł. 698 548 788

• Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samocho-
dową. 880 690  659
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In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  
 - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabie-
gi kosmetyczne, henna, depilacje, makija-
że, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe,  
własnościowe, 

 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie  
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:   
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard,  

ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552;  

783 570 056  
www: probud-nowogard.pl

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A • tel. 91 392 21 65

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Walentynki
Dnia 14 lutego 2014 roku w Szkole Podstawowej w Strzelewie, od rana robiło się bar-
dzo „czerwono”. W tym dniu bowiem, z  okazji święta zakochanych, czyli Walenty-
nek, każdy uczeń i nauczyciel miał za zadanie założyć na siebie coś czerwonego. 

Tego dnia Samorząd uczniow-
ski wraz z opiekunem Małgorza-
tą Kurzawą, zorganizował dla 
uczniów dzień pełen konkur-
sów i niespodzianek. Na ładnie 
udekorowanym holu szkolnym 
odbyły się konkursy z nagroda-
mi oraz dyskoteka. Na początku 
każda klasa musiała zaprezen-

tować, przygotowaną wcześniej, 
piosenkę o miłości. Tutaj bez-
konkurencyjna okazała się klasa 
V. Następnie odbył się konkurs 
na najciekawiej zagraną scenkę 
o miłości. Wygrali Kacper i Iza z 
klasy VI.  Kolejnym konkursem 
był konkurs plastyczny na naj-
ładniejszą kartkę walentynko-

wą. Klasa III okazała się w nim 
najlepsza. Ostatnią konkuren-
cją, jaką uczniowie musieli roze-
grać, była gra w twistera. Rywa-
lizacja była zacięta. Najlepszymi 
graczami okazali się Łukasz z V 
klasy i Arek z VI. Na zakończe-
nie tego uroczego dnia, odbyła 
się dyskoteka. 

Info. własna
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 Cena 1,90 zł

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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

s. 10,11

śp. prof. Mirosława  Gazińska  z d. Krzywania

Portret  
pisany 

wspomnieniami

Nasi przedsiębiorcy:
Artur 

Jurczak

s. 9,12

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

s. 4

Chętni są, 
tylko 

działek brak

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Pobyt świąteczny 
IKAR Kołobrzeg 18-21.04.14

Czytaj s. 3

SPECJALISTYCZNY GABINET 

• Profilaktyka logopedyczna
• Wczesna interwencja logopedyczna
• Diagnoza i terapia zaburzeń 
   mowy i komunikacji  u dzieci, 
   młodzieży i osób dorosłych
• Masaże: logopedyczny i Shantala
• Konsultacje i porady logopedyczne
• Wydawanie opinii i zaświadczeń 
   logopedycznych

mgr Dorota Świątczak
pedagog specjalny, neurologopeda

instruktor masażu Shantala

ul. Boh. Warszawy 71 • NOWOGARD
tel. 665 840 014

LOGOPEDYCZNY

Wydruki koloroWe  
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A   tel. 91 392 21 65

Tragiczny wypadek na krajowej „szóstce” 

Zginął na pasach w ciemnościach
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Dramatyczne sceny przy ul. Warszawskiej 

Wzięli go siłą
W minionym tygodniu eksmitowano z lokalu przy ul. Warszawskiej bar – ke-
bab. Jak mówią nam czytelnicy, cała akcja wyrzucania z pomieszczenia przed-
siębiorcy wyglądała dramatycznie. 

O tym, że gmina nie przedłu-
żyła właścicielowi lokalu umo-
wy dzierżawy, pisaliśmy już w 
lipcu 2012 roku. Przypomnij-
my, że pawilon w którym ser-
wuje, a w zasadzie serwowało 
się to danie  usytuowany w tzw. 
podkowie, został odkupiony 
przez prowadzącego interes 
gastronomiczny Aydina Yusu-
fa we wrześniu  2011 roku od 
poprzedniej właścicielki tego 
obiektu. Jednocześnie  p. Yusuf 
zawarł  odpowiednią  umo-
wę z właścicielem terenu, czyli  
gminą  Nowogard, z terminem 
obowiązywania do 31.05.2012 
r. Złożony w tym roku wnio-
sek o przedłużenie umowy, zo-
stał rozpatrzony przez burmi-
strza negatywnie, z powodu 
„wyznaczenia działki do prze-
targu nieograniczonego”, osta-
teczny termin  opuszczenia 
działki wyznaczono na koniec 
czerwca.  Dzierżawca jednak-
że mając zamiar uczestniczyć 
w przetargu o nabycie działki, 
zwrócił się do gminy z prośbą 
o umożliwienie prowadzenia 
działalności do czasu rozstrzy-
gnięcia przetargu. Włodarz 
naszej gminy, jak twierdził 
gastronomik, nie wyraził na 
to zgody, żądając natychmia-
stowego opuszczenia działki i 
usunięcia pawilonu. 

Sprawa, jak widać, ciągnę-
ła się aż do teraz. Właściciel 
kebaba, działki nie opuścił. 
To też władza postanowiła go 
zmusić do tego siłą. 

- Proszę pana, co tutaj się 
działo. Nawet policja była. Sce-
ny, jak z amerykańskiego filmu 
– twierdzi nasza czytelniczka, 
która zwróciła uwagę na wiel-
ki bałagan, jaki pozostał po 
całej „akcji” eksmisji kebaba. 
Rzeczywiście bałagan został 

niezły. Obrazują to dołączone 
zdjęcia.

Ciekawi jesteśmy, kto to tak 
niecierpliwie czeka na wykup 

gruntu, notabene dość atrak-
cyjnego, że władzy opłacało się 
użyć przemocy. 

Red. 

Fot. archiwum 2012

 Jakiś czas temu gmina posta-
wiła nowe ogrodzenie przy Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej  Promy-
ku przy Placu Szarych Szeregów. 
Tyle, że już po krótkim czasie wą-
tłej jakości konstrukcja dała o so-
bie znać. Brama się „zwiesiła” i za 
nic nie chce się zamykać. Teraz 
pewno przyjdzie ją naprawić lub 
wymienić. To znów będzie kosz-
towało. A nie lepiej tak było zro-
bić raz a porządnie, a nie tylko 
żeby ładnie wyglądało? 

Nasi czytelnicy alarmują, że na ścieżce rowerowej brakuje przynaj-
mniej dwóch włazów studzienkowych. Sytuacja jest o tyle niebezpiecz-
na, że w okresie ferii zimowych na alejce przebywa sporo dzieci i mło-
dzieży. Martwi nas jednak fakt, że przynajmniej jednego z włazów bra-
kuje już od kilku tygodni. Dowodem na to jest zamieszczone zdjęcie, 
które wykonaliśmy przy okazji interwencji w sprawie nieodśnieżania 
ścieżki rowerowej. Było to 31 stycznia. Fotografię publikujemy raz jesz-
cze. Może tym razem zmobilizuje to urzędników do uzupełnienia bra-
kujących pokryw. 

Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z obchodami „Tygodnia Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 24 lutego 2014r. 
do 28 lutego 2014r. od godz. 10:00 do godz. 18:00, a w dniu 1 
marca 2014r. od godz. 10:00 do godz. 13:00 w Prokuraturze Re-
jonowej w Goleniowie odbędą się dyżury prokuratorskie pod-
czas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły 
uzyskać bezpłatne porady prawne w zakresie przysługujących 
im uprawnień.

Prokurator Rejonowy Beata Balcerska
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Tragiczny wypadek na krajowej „szóstce” 

Zginął na pasach w ciemnościach
W miniony poniedziałek, ok. godz. 19:00, na jednym z przejść dla pieszych, zlo-
kalizowanym na trasie nr 6, zginął mieszkaniec Węgorzy. Mężczyzna osierocił 
dwoje dzieci. Postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia prowadzi Pro-
kuratura Rejonowa w Goleniowie. 

Do wypadku doszło w okolicy 
skrzyżowania „szóstki” z drogą 
prowadzącą do miejscowości Re-
dostowo (gm. Osina). Przez znaj-
dujące się tam pasy dla pieszych 
przechodziło dwóch mężczyzn. 
Obaj wracali z pracy z Golenio-
wa. Chwilę przed tragicznym zda-
rzeniem wysiedli na przystanku z 
busa. 

- Od strony Nowogardu w kie-
runku Goleniowa jechał samochód 
osobowy marki Ford, który potrącił 
jednego z mężczyzn przechodzą-
cego przez prawidłowo oznaczone 
przejście dla pieszych. Towarzyszą-
cy mu kolega zdążył przejść – in-
formuje Krzysztof Matczak, na-
czelnik Wydziału Prewencji i Ru-
chu Drogowego w KPP Goleniów. 

Potrącony mężczyzna, Woj-
ciech A.,  poniósł śmierć na miej-
scu. Miał 46 lat. Był mieszkańcem 
Węgorzy. Zostawił rodzinę – dwo-
je dzieci i żonę zajmującą się do-
datkowo niepełnosprawnym bra-
tem. 

 Kierujący Fordem na szczeciń-
skich „blachach” nie odniósł więk-
szych obrażeń. Wiadomo też, że w 
chwili wypadku był trzeźwy. Oko-
liczności zdarzenia bada Prokura-
tura Rejonowa w Goleniowie. Jak 
dowiedział się DN, ciało tragicz-
nie zmarłego mężczyzny jest ba-
dane w Zakładzie Medycyny Są-
dowej. Natomiast od kierowcy po-
brano krew, by sprawdzić czy nie 
był pod wpływem środków mogą-
cych wpłynąć na percepcję jazdy. 

Ponadto przedmiotem badań or-
ganów ścigania będzie prędkość z 
jaką w chwili zdarzenia poruszał 
się samochód. 

Gdyby było jaśniej...
To nie pierwszy tak tragiczny 

wypadek z udziałem pieszego na 
trasie nr 6. Przed dwoma laty do 
podobnego zdarzenia doszło na 
przejściu dla pieszych w Olcho-
wie. Dopiero kilka miesięcy póź-
niej zamontowano tam oświetle-
nie. Podniesiono też chodnik po 
obu stronach jezdni tak, by pie-
szych zbliżających się do przejścia 
było widać kilka sekund wcze-
śniej.  

Szkoda, że zrobiono to tylko w 
Olchowie. Szkoda, że czekano aż 
dojdzie do tragedii. 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTEr 
LAPTOP

 SErWIS - KOmIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

Obywatel zwrócił uwagę, urzędnik się „przejął” po swojemu

Po co to naprawiać?
Jeden z naszych Czytelników przy okazji pobytu w redakcji podzielił się z nami swoimi 
spostrzeżeniami co do sposobu działania naszych miejskich urzędników. Miał on oka-
zję przekonać się na  własnej skórze  jak działają poszczególne wydziały   gdy pewnego 
razu wiedziony obywatelską troską zadzwonił z interwencją do UM w Nowogardzie.  
Dodzwonił się wtedy  do kierownika jednego z wydziałów i  poinformował o zniszczo-
nym progu zwalniającym  na ul.  Luboszan…

Mieszkaniec Nowogardu za-
uważył, że przy ul. Lubaszan, 
uszkodzeniu uległ próg zwalnia-
jący. Zauważyłem, że ten próg jest 
uszkodzony i jeśli dłużej pozosta-
nie bez naprawy, to ulegnie całko-
witemu zniszczeniu - mówi nasz 
rozmówca. Postanowiłem poin-
formować odpowiednie służby. W 
tym celu starałem się dodzwonić 
do urzędnika, który zajmuje się ta-
kimi sprawami – opowiada miesz-
kaniec. Wypadło na kierowni-
ka  jednego z wydziałów, od któ-
rego nasz bohater usłyszał, że ten 
fragment miasta i tak jest do re-

montu...  Jak nasz obywatel spra-
wę zgłaszał to jeszcze można było 
coś naprawić ale po pewnym cza-
sie wyglądało  to już  tak  jak na  
aktualnym zdjęciu czyli uszko-
dzony element zniknął zupełnie.  
Zatem podsumowując: obywatel 
problem zgłosił, urzędnik zgło-
szenie przyjął, minął okres bez-
czynności, uszkodzony element 
progu zwalniającego zniknął. Zu-
pełnie podobny schemat mie-
liśmy w przypadku opisywanej 
przez nas nielegalnej wycinki 11 
dębów w Wierzchach – obywatel i 
redakcja zgłosili wycinkę (wycięte 

drzewa jeszcze leżały), urzędnik 
zgłoszenie przyjął, minął dłuższy 
czas bezczynności (2-3 tygodnie), 
drzewa zniknęły, złodziej zdążył 
je zabrać. Oczywiście złodzieja nie 
wykryto do dzisiaj mimo, że jak 
wieść gminna niesie nawet dzie-
ci w okolicy wiedzą kto to uczy-
nił. Ten prosty przykład tylko po-
kazuje, jak pracownicy UM w No-
wogardzie dbają o mienie miasta 
oraz, jak dbają o swojego obywa-
tela. Jeszcze na dodatek obywatela 
się oszukuje,  bowiem w  budże-
cie uchwalonym na rok 2014 nie 
ma wzmianki o remoncie ulicy 

Luboszan,  jak zapewniał naszego 
rozmówcę kierownik  pokazując 
perspektywę rzekomego remontu 
progów w ramach większej akcji. 
Trzeba jednak pamiętać, że gmi-
na ma przewidziane środki na na-
prawy bieżące. Patrząc  jednak  na 

to, że problem przez obywatela, 
do UM został zgłoszony w 2013 
roku, można wywnioskować, że 
tych środków wówczas zabrakło, 
a może chęci? Pozostawiamy to 
do oceny naszym czytelnikom.

KR

Brak oświetlenia „zebr” nie tyl-
ko na trasach szybkiego ruchu, ale 
co gorsze również w mieście, to 
zaniedbania na które wielokrot-
nie zwracaliśmy uwagę i nie tylko 
przy okazji ludzkich dramatów. 
Na nic jednak zdają się nasze ape-
le. Tematem zdają się nie intere-
sować ani lokalne władze, ani za-
rządcy dróg (ci pierwsi ignorują 
nawet interpelacje radnych w tej 
sprawie). Niestety nie reaguje też 
dostatecznie, w naszej opinii, po-
licja. Nie słyszymy bowiem, aby 
na wniosek tych służb na sesjach 
rad, czy to tych w Nowogardzie, 
czy Osinie oraz nawet  powiatu, 
rozpatrywano montaż dodatko-
wego oświetlenia lub też progów 

zwalniających tam, gdzie panuje 
duże niebezpieczeństwo na dro-
dze. Słyszmy za to o dodatkowych 
środkach na patrole piesze i pali-
wo do radiowozów.  

 My jednak nie ustąpimy. W 
sprawie oświetlenia będziemy się 
powtarzać do znudzenia. Wciąż 
wierzymy bowiem, że odpowied-
nie służby problem ten wezmą 
poważnie pod uwagę... i kosztem 
ograniczenia  rzęsistego oświetle-
nia  zjazdów z obwodnic (bo pra-
wie 200 lamp), oświetlą  2 lampa-
mi przejście  dla pieszych. Może 
wtedy uda się uniknąć kolejnych 
tragedii. 

MS
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W piątek 14 lutego, w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie, 
odbyła się licytacja nierucho-
mości, a w zasadzie połowa jej 
powierzchni. Tym razem bo-
wiem był to dość nietypowy 
przetarg, gdyż na działce było 
dwóch właścicieli – gmina i 
osoby prywatne. Przedmiotem 
przetargu była sprzedaż nie-
ruchomości  zabudowanej  w 
udziale 1/2  części (plus zabu-
dowania), ale zgodnie ze spe-
cyfikacją przetargową, gmina 
nie podpisze z kupującym aktu 
notarialnego potwierdzającego 
przeniesienie własności, zanim 
ten nie spłaci prywatnych wła-
ścicieli części działki. Z drugiej 
strony właściciele prywatni 
umówili się z gminą, że swoją 
część odsprzedadzą nowemu 

nabywcy. Dlatego też cena nie-
ruchomości wylicytowana w 
czasie przetargu była liczona 
razy dwa. 

Do tak skontrowanego prze-
targu stanęło dwóch poważ-
nych graczy na nowogardzkim 
rynku budowlanym tj. spółka 
Pro-bud Nowogard oraz Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Cisy”. 
Już sama cena wywoławcza 
nieruchomości świadczyła o 
atrakcyjności działki. Licytację 
rozpoczęto od kwoty 

198 tys. 450 zł. Ostatecznie, 
biorąc pod uwagę porozumie-
nie pomiędzy dotychczasowy-
mi właścicielami obu części 
działki, nieruchomość osią-
gnęła niemal czterokrotnie 
wyższą cenę. 

Przetarg „wygrała” spółka 
Pro-Bud. Ta sama, która w ze-
szłym roku wybudowała blok 
mieszkalny przy ul. Racibora. 

Jakie plany w związku z nie-
ruchomością mają właścicie-
le firmy? Pytany o to jeden ze 
współwłaścicieli spółki powie-
dział, że jest za wcześnie, by 
zdradzać szczegóły. 

- Jesteśmy przed podpisaniem 
aktu notarialnego. Do tego cza-
su wolelibyśmy za wiele nie mó-
wić – powiedział p. Jacek Cy-
boroń, obiecując, że więcej 
szczegółów dotyczących inwe-
stycji przy Dąbrowszczaków, 
przekaże opinii publicznej z 
początkiem marca.

Można się jednak spodzie-
wać, że na działce powsta-
nie zabudowa mieszkalna po-
wiązana z częścią usługowo-
-handlową. Takie funkcje dla 
tego obrębu miasta określono 
przynajmniej w studium uwa-

runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzenne-
go miasta. Zanim ruszy jednak 
budowa, trzeba będzie wybu-
rzyć budynki znajdujące się na 
działce. 

Warto zaznaczyć, że sprze-
daż tej nieruchomości i póź-
niejsze jej zagospodarowanie 
będzie mogło być poważnym 
impulsem do uwolnienia te-
renów biegnących w kierunku 
przejazdu kolejowego, jakby 
na zapleczu zabudowań zloka-
lizowanych wzdłuż  ul. 700-le-
cia (ciąg obiektów od Apteki 
Centrum koło Netto do Ap-
teki Jantar koło ZBK). Od lat 
mówi się o stworzeniu tam ob-
szaru opartego na zabudowie 
mieszkalno - handlowej, któ-
ry pozwoliłby uniknąć ścisku, 
jaki utworzył się w tym rejo-
nie miasta. O tym, jak to istot-
ne, przekonujemy się każdego 

Nowogardzki rynek nieruchomości

Chętni są, tylko działek brak 
Rozstrzygnięto jeden z największych ostatnio przetargów publicznych na sprzedaż nieruchomości. Chodzi o działkę leżącą przy ul. Dą-
browszczaków 19 wraz z zabudowaniami. Jednak zdaniem lokalnych deweloperów tego typu przetargi są organizowane zbyt rzadko 
przez miasto. To też sprawia, że nowogardzki rynek nieruchomości stoi w miejscu. Inwestorzy chcą budować i mają na to pieniądze. Są 
też chętni na mieszkania. Tylko działek pod budowę brak. 

Korespondują 
na korze

dnia w tzw. godzinach szczy-
tu, gdy od ul. Bohaterów War-
szawy, przez ul 700 lecia, aż 
do pierwszego skrzyżowania 
ze światłami, kierowcy zwykle 
stoją w korkach, a znalezienie 
miejsca do parkowania grani-
czy z cudem. 

Komunikacja to jedno. In-
nym ubocznym i negatywnym 
skutkiem „jednonitkowanego” 
układu ulic,  jest deficyt loka-
li przeznaczonych pod działal-
ność gospodarczą. Wyżej bu-
dować się nie da, a z  tyłu ugo-
ry.

Dlatego też zdaniem lokal-
nych deweloperów, gmina po-
winna częściej organizować 

przetargi i uwalniać leżące 
odłogiem grunty. Miałoby to 
pozytywny wpływ na ceny lo-
kali. 

- Brak podaży na działki ze 
strony gminy powoduje sztucz-
ne zawyżanie cen nieruchomo-
ści. Przykładem takiej sytuacji 
jest właśnie przetarg na sprze-
daż nieruchomości przy ul. Dą-
browszczaków. Gmina zado-
woli się kilkoma złotymi, ale w 
efekcie to klient będzie musiał 
więcej zapłacić za metr kwa-
dratowy mieszkania, które po-
wstanie na tym terenie. Każdy 
deweloper dąży bowiem to tego, 
by na inwestycji budowlanej za-
robić. Czym więcej zapłaci więc 

za działkę pod budowę, tym 
drożej później wyceni wartość 
gotowych lokali – mówi Ma-
rian Jeż, prezes SM „Cisy”. Jego 
zdaniem w mieście nie braku-
je ludzi, którzy mają środki na 
inwestycje w rozwój budow-
nictwa. - Chętnych na działki 
budowlane nie brakuje. Jest też 
popyt na mieszkania. Brakuje 
za to terenów, na których inwe-
storzy mogliby realizować swo-
je biznesowe plany. I zadaniem 
gminy jest stworzenie im odpo-
wiednich warunków gospoda-
rowania– dodaje prezes Spół-
dzielni. 

Marcin Simiński 

Na konarze drzewa rosnącego przy Placu 
Szarych Szeregów, pojawiło się pewnego dnia 
pismo o treści jak obok. Wkrótce „nadeszła”  
odpowiedź, tym razem podpisana (niżej). Jej 
autor zawiesił ją  na tym samym konarze. Tak 
więc kora drzewa posłużyła jako tablica, na 
której  ścierają się diametralnie  różne  poglą-

dy  na temat jednego z właścicieli lokalu ga-
stronomicznego w Nowogardzie i  jego dzia-
łalności. Korespondencję publikujemy z wy-
kreśleniem fragmentów charakteryzujących 
przedsiębiorcę, by nie na razić go na dodatko-
we nieprzyjemności. 

Red. 
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Pomost wędkarski na jeziorze 
Kościuszki (Olchowskie)
Kontynuując rozpoczętą w poprzednich latach budowę przystani wędkarskiej, 
w lutym 2014 roku członkowie Zarządu Koła Miejsko – Gminnego PZW w No-
wogardzie, podjęli prace przy budowie pomostu wędkarskiego. 

W leśnictwie Osina zakupio-
no dębowe okrąglaki na pale, 
natomiast krawędziaki, deski, 
środki impregnujące i pozo-

stałe niezbędne materiały w 
składzie drzewnym w Nowo-
gardzie. Wsparcia finansowe-
go na dokonanie zakupu w/w  

materiałów, udzielili pan Ta-
deusz Piotrowski  Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Nowogard oraz 
Okręg PZW w Szczecinie, za 
co im serdecznie dziękujemy. 
Przy budowie pomostu węd-
karskiego aktywnie pracowa-
li: Bogdan Kondratowicz, Zyg-
munt Lisowski, Zenon Łokaj,  
Kazimierz Ziemba, Bogdan 
Rekowski, Józef Jóźwiak, To-
masz Stankiewicz, Janusz Za-
mara, Daniel i Dominik Pelc, 
Wiesław Lipka oraz Aleksan-
der Śmigiel. Podobnie jak w la-
tach poprzednich, prace przy 
budowie pomostu koordyno-
wali i nadzorowali Prezes Koła 
Edward Paszkiewicz i Członek 

Zarządu Koła Tadeusz Siembi-
da. Podczas pobytu nad jezio-
rem będzie można korzystać z 
solidnie i estetycznie wykona-
nego pomostu wędkarskiego. 
Za pomoc wszystkim, którzy 

uczestniczyli w pracach przy 
budowie pomostu, serdecznie 
dziękujemy. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami 
Zarząd Koła

Powiat goleniowsko-nowogardzki

Tutaj jak zwykle – 
czyli byle jak
Dowiadujemy się w tych dniach, że wojewoda za-
chodniopomorski zwrócił do uzupełnienia wniosek 
złożony przez burmistrza Nowogardu do ministra 
administracji, właśnie za pośrednictwem tegoż wo-
jewody. Jak wiadomo wniosek dotyczy zmiany na-
zwy powiatu, a został zwrócony z powodu braków 
formalnych. 

Zgodnie z dwukrotną de-
cyzją rady w tej sprawie, bur-
mistrz jako odpowiedzialny za 
realizację uchwał Rady Miej-
skiej, powinien wniosek skom-
pletować zgodnie z treścią wła-
ściwego rozporządzenia. Co 
powinno znaleźć  się we wnio-
sku wiadomo już od wielu mie-
sięcy. Komisja Rady ds. konsul-
tacji z innymi gminami, której 
przewodniczy Marek Krzywa-
nia,  a w skład której wchodzi 
też przedstawiciel społeczne-
go inicjatora projektu Paweł 
Słomski, przez kilka miesię-
cy przeprowadziła kilkanaście  
spotkań w różnych gminach, 
aby te mogły zgodnie z roz-
porządzeniem wydać stosow-
ne opinie. Reszta należała do 
miejskich urzędników. Nieste-
ty podlegli burmistrzowi pro-
fesjonaliści, równi swemu sze-
fowi w umiejętnościach, zno-
wu coś zawalili. Choć mieli na 
to czas przynajmniej od wrze-

śnia (po zakończeniu gmin-
nych konsultacji), do wniosku 
nie załączyli map ewidencyj-
nych, mimo że w rozporządze-
niu jak „byk stoi” w tym tema-
cie, że trzeba to załączyć. Po-
mylili się też z zinterpretowa-
niem braków formalnych opi-
nii dostarczonych przez gmi-
ny. Mankamenty wytknął wo-
jewoda i wyznaczył tydzień 
na uzupełnienie. Jak słyszymy 
urzędnikom może ten tydzień 
nie wystarczyć…  Zobaczymy 
czy ponownie - jak to było kil-
ka lat temu przy staraniu o po-
wiat,  gdy brakło determinacji 
wielu w Nowogardzie - dzisiaj 
nie tylko brak determinacji, ale 
także zwykłe niechlujstwo nie 
zawali sprawy o strategicznym 
znaczeniu dla przyszłości mia-
sta. A to miasto ze względu na 
brak ropy czy innego złota, ko-
niecznie potrzebuje każdego 
nawet najmniejszego atutu. 

Red. 

Powiat  
goleniowsko-
nowogardzki

Masowa wycinka w Strzelewie 

Gdzie drwale rąbią,  
tam wióry lecą 
Od kilku tygodni wycinane są topole rosnące w pasie drogi powiatowej pomię-
dzy Świerczewem, a Strzelewem.  

Decyzję zezwalającą na wy-
cinkę 50 szt. drzew topól, w 
pasie drogi powiatowej, wydał 
już w zeszłym roku w maju, 
Burmistrz Nowogardu,  na 
wniosek Starostwa Powiatowe-
go                           w Goleniowie 
– Wydział Dróg Powiatowych. 
Dlaczego postanowiono ściąć 
rosnące wiele lat drzewa? 

- Topole zlokalizowane w pa-
sie drogi powiatowej pomiędzy 
Świerczewem, a Strzelewem 
były drzewami o kruchych ko-
narach, które przy silnych wia-
trach spadały na jezdnię, korze-
nie powodowały wysadziny na-
wierzchni jezdni, pochył niektó-
rych drzew na linie energetycz-
ne oraz zabudowania, stwarza-
ły zagrożenie dla ludzi, mienia 
i utrudnienia w ruchu drogo-
wym- Tadeusz Fiejdasz, Kie-
rownik Wydziału GKMiOŚ. 

Oprócz drzew rosnących 
wzdłuż drogi, wydano zezwo-
lenia także na likwidację topól 
rosnących w obrębie samego 
Strzelewa, m.in. w okolicach 
fermy drobiu oraz cmentarza. 
Powód tan sam. Drzewa, któ-
rych wiek przekracza 50 lat, są 
już niezbyt dobrej kondycji i 

stwarzały zagrożenie dla ludzi. 
Co stanie się z ciętym drze-

wem? - Drzewa z pasa drogo-
wego drogi powiatowej są wła-
snością Starostwa Powiatowe-
go, natomiast drzewa rosnące 
w Strzelewie, należą do właści-
cieli w/w działek. W związku z 
powyższym z pytaniami doty-
czącymi pozyskanego drewna  i 
kosztów wycinki drzew, należy 
zwrócić się do tych podmiotów 
– odpowiada pytany o wyko-
rzystanie surowca T. Fiejdasz. 

Jak dowiedzieliśmy się w 
Starostwie Powiatowym w 
Goleniowie, pozyskane drew-
no przechodzi na własność fir-
my prowadzącej wycinkę. Ta 
oczywiście za pozyskany suro-

wiec musi zapłacić. Przetarg na 
tzw. sprzedaż drzewa na pniu z 
pasów drogowych, wygrywają 
więc ci oferenci, którzy zapro-
ponują najwyższą cenę, a nie 
jak to zwykle bywa w przypad-
ku pozostałych zamówień pu-
blicznych, oferujący najniższą 
wycenę swoich usług. 

Warto dodać, że równole-
gle do wycinki prowadzonej w 
okolicy Strzelewa i Świercze-
wa, trwa także usuwanie drzew 
rosnących przy drodze powia-
towej prowadzącej z Wołowca 
do Orzechowa. 

Na miejscu wyciętych drzew 
Powiat  jest zobowiązany posa-
dzić nowe drzewka. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 5,38-48) Pra-
wo odwetu. Miłość nieprzyja-
ciół

   Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Słyszeliście, że powie-
dziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. 
A Ja wam powiadam: Nie stawiaj-
cie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto 
uderzy w prawy policzek, nastaw 
mu i drugi. Temu, kto chce pra-
wować się z tobą i wziąć twoją 
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza 
cię kto, żeby iść z nim tysiąc kro-
ków, idź dwa tysiące. Daj temu, 
kto cię prosi, i nie odwracaj się od 
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Bę-
dziesz miłował swego bliźniego”, 
a nieprzyjaciela swego będziesz 
nienawidził. A Ja wam powia-
dam: Miłujcie waszych nieprzy-
jaciół i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują; tak będziecie sy-
nami Ojca waszego, który jest w 
niebie; ponieważ On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad złymi 
i nad dobrymi, i On zsyła deszcz 
na sprawiedliwych i niesprawie-
dliwych. Jeśli bowiem miłujecie 
tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i 
celnicy tego nie czynią? I jeśli po-
zdrawiacie tylko swych braci, cóż 
szczególnego czynicie? Czyż i po-
ganie tego nie czynią? Bądźcie 
więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski.

Słońce Jego wschodzi nad zły-
mi i nad dobrymi

Człowiek – jedyna w swoim ro-
dzaju istota. Nie było i nigdy nie 
będzie dwóch identycznych lu-
dzi. Do tego ta istota się rozwija i, 
żeby było ciekawiej, ma tego peł-
ną świadomość, oczywiście gdy 
wszystko jest w porządku. Poza 
tym nie jest sama. Wokoło pełno 
jest takich wyjątkowych i świa-
domych możliwości swojego roz-
woju istot, które spotykają się na-
wzajem. Życie człowieka można 
porównać do niekończącego się 
pasma najprzeróżniejszych spo-
tkań z bardzo różnymi ludźmi, 

posiadającymi całe to własne bo-
gactwo, które jest wynikiem róż-
norodności i umiejętności samo-
doskonalenia. Dzięki temu czło-
wiek ma szansę na to, by wyko-
rzystując te spotkania, ciągle się 
rozwijać.

Nie zawsze ten rozwój przebie-
ga we właściwym kierunku. Tego 
nie trzeba nikomu tłumaczyć. 
Widać to bardzo wyraźnie na co 
dzień. Człowiek popełnia błę-
dy, myli się, jest niekonsekwent-
ny, ulega stereotypom i uprze-
dzeniom, jest niecierpliwy, leni-
wy, zazdrosny… szkoda wszyst-
kiego wymieniać. Za dużo tego. 
A wszystko to dlatego, że kiedyś 
zachciało się komuś podszepnąć 
człowiekowi, że lepiej będzie dla 
niego, gdy pozna dobro i zło. Do-
bro tak czy inaczej człowiek po-
znawał i to w każdym momencie, 
bo wszystko było dobre. Ale oka-
zało się, że można niewłaściwie 
użyć wolnej woli, dokonać złego 
wyboru, chcieć być jak Bóg i wie-
dzieć wszystko, łącznie z tym co 
to jest zło. Biedny człowiek nie 
zdawał sobie zupełnie sprawy z 
tego, że nie ma na tyle sił, żeby 
całą tę wiedzę udźwignąć. No i 
nie dźwignął, upadł. I ciągle upa-
da.

   Wprawdzie grzech pierwo-
rodny został zgładzony przez sa-
krament Chrztu świętego, ale 
skaza pozostała. Słabość naszej 
natury będzie nam towarzyszyć 
do końca naszego doczesnego ży-
cia. Dalej doświadczać będziemy 
różnego kalibru upadków. Do-
brze jest mieć świadomość tego, 
że mogą one nastąpić i dlatego 
trzeba się z tym liczyć. Ale jeszcze 
lepiej będzie, gdy powiemy sobie, 
że trzeba się przygotować na po-
wstawanie z upadków, jeżeli takie 
nastąpią.  

   Nie chcieć upaść to dobra 
rzecz. A jeszcze lepszą jest ta, gdy 
zapobiegamy temu, co mogłoby 
doprowadzić do upadku. Każ-
dy normalny człowiek to potra-
fi. Każdy normalny człowiek tego 
chce. Tak przynajmniej powinno 
być. To dlaczego tak nie jest? Wo-
koło tylu niby normalnych ludzi 
i zarazem tyle tego wszystkiego, 
co niewłaściwe. Drobne epizo-
dy wprowadzające niewielki za-

męt, z którym można sobie ja-
koś poradzić i te duże, które po-
trafią wydobyć z człowieka to, co 
najgorsze, obudzić w nim bestię. 
Czasem można się bardzo zdzi-
wić widząc, do czego taki ktoś 
jest zdolny. Człowiek potrafi sa-
mego siebie zaskoczyć. 

Budujemy relacje z innymi. My 
ze swoimi brakami i oni, również 
takowe posiadający. Przywiązu-
jemy wielką wagę do niektórych 
spraw, zwłaszcza do tych, które są 
nam bliższe. Skupiamy większą 
uwagę na tym, co dla nas waż-
niejsze. Widzimy wszędzie to, 
czym tak naprawdę sami żyjemy. 
Patrzymy na świat ze swojego 
punktu widzenia. Jakość nasze-
go wzroku zależy od tego, w ja-
kim stopniu dokonał się i ciągle 
dokonuje w nas rozwój człowie-
czeństwa. A że do końca rozwo-
ju jeszcze daleko, to też i widać w 
naszym, jeszcze nieco upośledzo-
nym, postrzeganiu rzeczywisto-
ści, a szczególnie w sposobie pa-
trzenia na drugiego człowieka.

   Szybko zapominamy o wła-
snej słabości widząc ją u innych. 
I może właśnie dlatego wręcz na-
tychmiast chcemy dostrzec błę-
dy innych, żeby nie zauważać 
swoich, bo to byłoby takie przy-
gnębiające. A obserwowanie cu-
dzych niedociągnięć często przy-
nosi dziwną satysfakcję. Powsta-
je bardzo złudne mniemanie, że z 
nami nie jest tak źle. Oprócz tego 
jest ono również bardzo ponętne 
i przez to bardzo niebezpieczne.

   A Pan Bóg patrzy na wszyst-
kich tak samo. Tylko że Pan Bóg, 
jako Wszechmogący, potrafi po-
radzić sobie z tą wiedzą na temat 
dobra i zła. My niestety nie. Wca-
le nam to poznanie nie wyszło na 
dobre i będzie się nam ciągle „od-
bijać”. Skoro zachciało się niby-
-wolności, to teraz trzeba to jakoś 
przełknąć. Zapewne jeszcze nie 
raz człowiek się udławi, albo coś 
mu stanie w gardle, mimo to jed-
nak trzeba będzie konsekwent-
nie wypić to, czego się naważyło. 
Niestety. Ale jeśli będziemy uczyć 
się od Boga sposobu patrzenia 
na innych, to nam to przełykanie 
pójdzie dużo łatwiej.

Ks. Grzegorz Podlaski

Czym właściwie są więzy ro-
dzinne? Jak  można je opisać? 
Czy można naprawić coś, co w 
przeszłości zostało zniszczo-
ne? „NAD RZEKĄ NIEPA-
MIĘCI” – JOANNA LUSTYK 
próbuje rozwiązać skompliko-
wane losy rodzin Leńskich i 
Kazarynów. Adam, po śmierci 
ojca, porządkuje zgromadzony 
przez niego dobytek. Przeglą-
da dokumenty, listy i zdjęcia. 
Nie spodziewa się znaleźć ni-
czego nowego. Ot, sterty ma-
kulatury, zgromadzone przez 
lata, które dawno straciły swo-
ją aktualność. Jednak gdy się 
nad nimi chwilę pochylić, 
wziąć do ręki zapisane kart-
ki, to może się okazać, że kryją 
dużo więcej niż się wydawało. 
Rodzinna historia nagle oka-
zuje się być czymś więcej niż 
tylko zbiorem dat, narodzin i 
śmierci.

Z papierów wyłania się obraz 
Kresowian, naznaczony wielo-
ma dziejowymi nieszczęścia-
mi. Adam odnajduje wspo-
mnienia od I wojny przez dwu-
dziestolecie międzywojenne, II 
wojnę wraz ze zbrodniami na 
Wołyniu i w Katyniu oraz lata 
PRL-u. Powoli, skrawki infor-
macji wciągają Adama w świat, 
który już przeminął, wyczytu-
je z nich to, o czym w rodzi-
nie mówiło się szeptem bądź 
w ogóle zbywano milczeniem. 

„Nad rzeką zapomnienia” 
to opowieść o odkrywaniu 
rodzinnych tajemnic i praw-
dy o samym sobie. Prawdzi-
wa saga, w której wielkim na-
miętnościom towarzyszy roz-
czarowanie i ból, miłość splata 
się z nienawiścią, ludzki los z 
przełomowymi datami histo-
rii. Autorka odkrywa prawdę, 
która przez lata była ukrywana 
przed głównym bohaterem. To 

książka, której tło historycz-
ne stanowi dla wielu Polaków 
ciągle rozdrapaną ranę. Mowa 
tutaj o zawieruchach wojen-
nych naszych rodaków, ale też 
o wydarzeniach na Wołyniu, 
o których do dzisiaj trudno 
rozmawiać bez sporów i róż-
nych interpretacji historyków. 
W kontekście 70-tej roczni-
cy masowych mordów nazwa-
nych przez nasz rząd „czystką 
etniczną mającą znamiona lu-
dobójstwa”, dokonanej przez 
Ukraińską Powstańczą Ar-
mię na cywilnej ludności pol-
skiej, to najważniejszy wątek 
zawarty przez autorkę w swo-
jej książce. Głównym przesła-
niem jest zachowanie pamięci 
o prawdzie. Pamięci o zbrod-
niach, które nie mogą być 
przemilczane ze względu na 
szeroko rozumianą popraw-
ność polityczną. W „Nad rze-
ką niepamięci” JOANNA LU-
STYK zadaje uniwersalne py-
tania dotyczące patriotyzmu, 
tożsamości narodowej, spuści-
zny po własnej rodzinie, prze-
mijania i starości oraz waż-
ności własnego pochodzenia. 
Czasami potrzeba prawdy, za-
bija lęk przed nią.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca
„Nie można budować na nie-

pamięci. Niegodziwość jest nie-
godziwością, a zbrodnia zbrod-
nią. I nie można o tym zapo-
mnieć.”

Joanna Lustyk

Janina Horniak, lat 83, zmarła 18.02.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 21.02.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.  

Bartłomiej Starczewski, lat 24, zmarł 18.02.2014 r., pogrzeb 
odbędzie się 22.02.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie. 

 Irena Grobelna, lat 91, zmarła 20.02.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 22.02.2014 r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.  

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Można odejść na zawsze, by stale być blisko 
        ks. J. Twardowski 

Koleżance Ali Starczewskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy z powodu 

śmierci syna 
składają koleżanki i koledzy 

ze szkoły Podstawowej w Żabowie wraz z rodzinami 

Wyrazy głębokiego 
współczucia dla Pani 

Alicji Starczewskiej 
z powodu 

śmierci syna
 połączeni w bólu 

Rada Rodziców 
i uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Żabowie

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 
25 lutego br. /wtorek/ godz. 17.00

na drugą część spotkania 

z Panią Edytą Tracz 
przedstawicielką Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego Oddział Szczecin 
o chorobach cywilizacyjnych

Osina

Teatralny początek ferii 
Po długim okresie nauki w roku szkolnym 2013/2014, w Osinie, rozpoczął się 
czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Ferie zimowe w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Osinie 

rozpoczęły się poniedziałko-
wym przedstawieniem teatral-

nym pt. „Kotek i Kogutek” w 
wykonaniu Krakowskiego Te-
atru „Duet”.  Przedstawienie, 
z aktywnym udziałem dzieci, 
odbyło się w nowej świetlicy 
wiejskiej w Osinie. W piątek 
21 lutego, w czytelni biblioteki, 
odbędą się warsztaty wykona-
nia i grania pacynkami. Może 
w nim wziąć udział każde 
dziecko, które przyjdzie do bi-
blioteki na godz. 11:30. Dodaj-
my, że  w bibliotece można też 
korzystać z bogatego księgo-
zbioru dla dzieci, z gier plan-
szowych i z komputerów. 

Radośnie upływają  
ferie w  Promyku 

Rozpoczęły się ferie zimo-
we. W świetlicy środowisko-
wej „Promyk” znajdującej się 
przy Placu Szarych Szeregów, 
blisko 20 dzieci z Nowogar-
du i okolic, codziennie  spoty-
ka się, by ferie zimowe spędzić 
na wspólnych zabawach, grach 
planszowych czy zręczno-
ściowych. Wszystkie te zaba-

wy prowadzone są pod opieką  
pań opiekunek, które oprócz 
tego, że opracowują program 
zabaw feryjnych i wspólnie 
z dziećmi bawią się, to także 
troszczą się o nie podczas wy-
dawania posiłków dostarczo-
nych każdego dnia, aby każde 
z dzieci otrzymało swoją por-
cję i zjadło ją do końca.  

FERIE W BIBLIOTECE
I TYDZIEń
 21 II - Świat z kolorami i świat bez kolorów: 
- czy dni tygodnia można poznać po zapachach?  zajęcia edu-

kacyjne z książką „Czarna książka kolorów’, „Tydzień Konstan-
cji”, „Biały Klaun”

- zabawy z chustą i tunelem animacyjnym /KLANZA/
II TYDZIEń
24 II   - Olbrzymy z głębin, kufry ze skarbami i przerażające 

ryby – zajęcia czytelnicze w oparciu o książkę Małgorzaty Strzał-
kowskiej „Skarb Arubaby” i „Dziad z workiem” Enrica Llucha,

-  wspólne tworzenie tajemniczego świata głębin
25 II  - Wandalia Chotomistyczne ponownie – 85 urodziny 

poetki – zmagania z wierszami Wandy Chotomskiej 
- prace manualne do wierszy „Przygody jeża spod miasta Zgie-

rza”, „Smok ze Smoczej Jamy’, „Kareta z piernika”
26 II  - Bez uśmiechu żyć się nie da – konkurs rysunkowy – 

przypominamy książki Wandy Chotomskiej
- po zmaganiach konkursowych - zabawy w rymy,
- zabawy z pacynkami / mini teatrzyk/
27 II  - Podsumowanie konkursu plastycznego z dn. 26 lutego 

i wręczenie nagród,
- Bajki na ekranie – projekcja bajek oraz film przygodowy dla 

nastolatków
- co przydarzyło się Maćkowi w książce Doroty Suwalskiej 

„Pan Fortepianek”
28 II – Była sobie czarownica w kapeluszu bardzo dużym …
- „Korale czarownicy” – baśń polska – głośne czytanie w ra-

mach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
-  różdżka  i kapelusz małej czarownicy /zajęcia z kolorowym 

papierem i nie tylko/.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, początek zajęć od godz. 

11.00

FERIE ZIMOWE 2014 W ZSO W NOWOGARDZIE UL. 
PONIATOWSKIEGO 

2. 25.02.2014 10.00-12.00, Zajęcia sportowe, Joanna Dzikow-
ska

3. 26.02.2014 10.00-12.00, Zajęcia sportowe, Inga Szymań-
ska-Głowicka

4. Do końca lutego 2014, Do końca lutego 2014, Pn-pt, Fe-
rie, 14.00-16.00 LODOWISKO „Biały Orlik”, Op. Artur Gnych, 
Władysław Pilipczuk

KONDOLENCJE KONDOLENCJE

Znaleziono 
klucze

W dniu 20.02 2014 r. w go-
dzinach rannych do redakcji 
DN przyniesiono  klucze ze  
skórkowym brelokiem i z na-
pisem MASTERCOLT. Klucze 
są  do odebrania w redakcji. 
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promocją nie łączy się z innymi promocjami

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

W menu między innymi: 
pieczony dzik,  wyroby z dziczyzny, 
miody pitne,  herbatka z ,,prądem"

P.P. H. U. "Ewa”  zaprasza na

Bal w stylu Myśliwskim

Cena biletu 100 zł od osoby
Informacje pod nr tel 91 392 63 88 lub 507 421 567

Zabawę poprowadzi DJ przy przebojach 
najnowszych i lekko,,odkurzonych"

który odbędzie się w dn. 01. 03. 2014 r. 
w Sali Bankietowej w Sarnim Lesie

Nowa Księgarnia
Nowa 

Księgarnia

ul. 700-lecia 27A •  NOWOGARD
 (między Asprodem a Sezamem)

Wyprzedaż 30%
porcelany, szkła ozdobnego, 

świec zapachowych i innych art. pamiątkowych

Se
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m
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od

Ratusz

• Podręczniki
• Literatura 
  piękna, dziecięca, 
  młodzieżowa
• Nowości literackie
• Kolorowanki
• Albumy, atlasty
• Artykuły szlokne

ul
. 7

00
-le

ci
a

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej
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Nasi przedsiębiorcy

Od brata Stanisława wszystko się zaczęło...
Od samego początku firma „ARTUS” działająca  w Nowogardzie, stawiała na najnowszy sprzęt ogrodniczy i  technikę, a także nowator-
skie pomysły zauważone w urządzeniach niemieckiej  firmy STIHL, której jest oficjalnym przedstawicielem na Nowogard. Właścicie-
lem firmy jest Artur Jurczak, który prowadzi ją już od 19 lat.  

Dziennik Nowogardzki: 
Skąd wzięło się, w pana przy-
padku, zainteresowanie tego 
typu urządzeniami jak pilar-
ki i pomysł sprzedaży ich w 
naszym mieście?

Artur Jurczak - Nim przej-
dziemy do odpowiedzi na pań-
skie pytania, chciałem powie-
dzieć, że jestem zwolennikiem 
tej rubryki i cieszę się, że wresz-
cie i ja się w niej znajdę. Odpo-
wiadając już na pana pytanie, to 
przyznam, że pomysł na ten biz-
nes nie był moim pomysłem, lecz 
mojego starszego brata Stanisła-
wa, u którego pracowałem do 
1993 roku zajmując się serwisem 
i naprawą pilarek. To on w latach 
90 postanowił „wziąć” się za ten 
biznes tworząc firmę, która była 
jedną z największych w tym re-
jonie i cieszyła się powodzeniem, 
jednak swoją działalność posta-
nowił zakończyć w 1994 roku. 

Co działo się dalej?
Przyszedł rok 1995, a wraz 

z nim, otworzyłem prywatną 
działalność, która od tego mo-
mentu zaczęła pracować wy-
łącznie na mój indywidualny, 
własny rachunek. Pomysł był 
brata, ale jak widać ja na nim 
skorzystałem otwierając wła-
sną firmę, która działa po dzień 
dzisiejszy. 

Mam świadomość, że czas 
w którym zakładał pan swo-
ją firmę, nie należał do naj-
łatwiejszych dla prywatnych 
przedsiębiorców, gdyż dodat-
kowo musieli oni starać się o 
licencję do prowadzenia tak 
prestiżowej firmy, jaką jest 
STIHL?

Tutaj pewnie trochę zasko-
czę pana, ale firma STIHL na 
początku lat 90 nie wymagała 
od przedstawicieli aż tak wy-
górowanych warunków, jakie 
są w czasie obecnym. Dla firmy 
wówczas ważne było mieć wie-
dzę na temat swoich urządzeń, 
znać się na ich obsłudze i na-
prawie oraz umieć się dzielić tą 
wiedzą z klientami. Dopiero w 
późniejszym czasie firma pod-
niosła standard i zaczęła wy-
magać od swoich przedstawicie-
li bardziej reprezentatywnych 
lokali i ładniejszej wizualizacji 
oraz bardziej profesjonalnej i 
przyjaznej obsługi wobec klien-
ta. To oczywiście od razu zmie-
niło nastawienie klienta do fir-
my i zdecydowanie poprawiło 
jej wizerunek, w którym zna-
lazł się salon sprzedaży, punkt 
serwisowy zapewniający pełen 
zakres obsługi. Takie modułowe 
rozwiązanie poprawiło również 
rachunek ekonomiczny.

Modułowe rozwiązania są 
coraz bardziej powszechne i 
mają coraz więcej zwolenni-
ków. Wiem też, że firma od 
samego początku specjalizuje 
się w sprzedaży wysokiej ja-
kości narzędzi oraz zmecha-
nizowanego sprzętu ogrodni-
czego firm z branży ogrodni-
czej STIHL, Viking.

Jestem dealerem  firmy  nie-
mieckiej z oddziałami w wie-
lu miejscach na całym świecie, 
także w Polsce, jak i tu w Nowo-
gardzie. Wiemy z przekazów, że 
firma jest jedną z największych 
producentów i sprzedawców pi-
larek na świecie, toteż ta współ-
praca musi być na bardzo wyso-
kim i profesjonalnym poziomie. 
Firma kładzie bardzo duży na-
cisk na rzetelność i solidność, 
wymaga specjalnych szkoleń 
poświadczonych uprawnienia-
mi, bez których nie dostałbym 
odpowiednich certyfikatów 
uprawniających mnie do sprze-
daży produktów STIHL. Co do 
urządzeń marki VIKING to są 
to urządzenia w holdingu fir-
my  STIHL. Ich zastosowanie i 
użycie znacznie ułatwiają pielę-
gnację np. ogrodu czy trawnika. 
Te urządzenia pozwalają oso-
bom zajmującym się ogrodem 

wykonywać wszelkie prace z po-
czuciem pełnej satysfakcji, któ-
ra jest bardzo istotna. Viking to 
firma wywodząca się z Austrii 
i tam jest dość znana. Dlatego 
firma STIHL zdecydowała się 
na współpracę, której efektem 
jest, jakość i bezcenne zadowo-
lenie klienta, który nie kupi tego 
produktu w np. supermarkecie, 
co jest pewnie dla pana lekkim 

zdziwieniem, ale tak napraw-
dę jest.

Oferta pana firmy jest bar-
dzo konkretna, bo dotyczy 
sprzedaży i serwisu. Ale czy 
tylko?

Generalnie w firmie klient 
może kupić wszystkie urządze-
nia do pielęgnacji i utrzyma-
nia obiektów zielonych. Czy-
li do ścinki, obróbki drewna, 
ale i pracy w ogrodzie. Ponadto 
również prowadzę sprzedaż pi-
larek typu hobby i profesjonal-
nych kosiarek i elektronarzędzi, 
jak wiertarki m-ki BOSCH, De-
Walt,  Einhell,  kosy spalinowe, 
opryskiwacze, dmuchawy, no-
życe do żywopłotu, myjki wyso-
kociśnieniowe, rozdrabniacze, 
odkurzacze przemysłowe, zbie-
racze do liści. Firma prowadzi 
również kompleksowy serwis, 
który obejmuje przeglądy gwa-
rancyjne i pogwarancyjne.

Klient, który odwiedza 
pana firmę, jakiego szuka to-
waru i jak za niego może za-
płacić?

Muszę powiedzieć, że na 
przełomie 10 lat klient szukał 
najczęściej pilarek i to one były 
główną siłą napędową skle-
pu. Dziś jest to już sprzęt, któ-
ry jeszcze parę lat temu nie był 

znany tak jak np. rozdrabniacz 
gałęzi czy nożyce do żywopło-
tu. Istotną kwestią jest fakt, że 
pilarki kiedyś sprzedawały się 
najczęściej zimą, teraz ten to-
war jest sprzedawany cały rok, 
a w szczególności wiosną, liczę 
na to, że już wkrótce wiosna 
do nas przyjdzie.   Przechodząc 
do drugiej części pytania to po-
wiem, że nie są to urządzenia 

tanie, ale o wysokiej technolo-
gii. Dlatego ich cena musi być 
adekwatna do tych np. marke-
towych, które są, co tu dużo mó-
wić, gorszej jakości. Jednak, by 
zaciekawić pana to powiem, że 
kwota 700 zł wystarczy już by 
kupić dobrą pilarkę. Co do ko-
siarek spalinowych, które mają 
naprawdę dobre silniki jest to 
kwota 1.000 zł. Co do sposobu 
płatności, to tutaj klient ma kil-
ka wariatów, może zapłacić  go-
tówką, kartą kredytową i prze-
lewem.

Przygotowując się do wy-
wiadu znalazłem w informa-
cjach, że w ostatnim czasie w 
wielu krajach Unii Europej-
skiej, jak również Polsce, po-
jawia się coraz więcej pilarek 
nie spełniających norm unij-
nych. Kuszą one niższą ceną, 
ale czy są one bezpieczne i 
niezawodne?

Jest to zjawisko niestety po-
wszechne z którym dość często 
się spotykam. Tutaj, co tu mó-
wić, kusi klienta cena i to ona 
decyduje o jakości urządzenia, 
które za niską cenę jest niefunk-
cjonalne i nieergonomiczne, a 
jego jakość pozostawia wiele do 
życzenia. Ważnym czynnikiem, 
który powinien nas zastanowić, 
jest bezpieczeństwo użytkowa-
nia takiego taniego urządzenia, 
które nie jest do końca bezpiecz-
ne, czego nie można powiedzieć 
o urządzeniach markowych 
typu STIHL. Tutaj firma kła-
dzie duży nacisk na innowacyj-
ną technologię, ale i na bezpie-
czeństwo. Toteż naprawdę uwa-
żajmy co kupujemy. Urządze-
nia firm typu „krzak” pojawia-
ją się na rynku krótkimi seria-
mi i znikają zostawiając często 
klienta bez serwisu i możliwości 
wymiany na nowy w wypadku 
całkowitej awarii. Kończąc, ta-
kie urządzenia są często niedba-
le wykonane, a co za tym idzie 
zachodzi prawdopodobieństwo, 
że mogą być groźne dla naszego 
zdrowia, a nawet życia.

Kolejną sprawą, która mnie 
interesuje, jest gwarancja na 
takie urządzenia, które wie-
my, że przecież kiedyś ule-
gnie zepsuciu?

Tutaj chcę powiedzieć, że wy-
różniamy dwa rodzaje gwaran-
cji: konsumencka i komercyjna. 

Piły STIHL charakteryzuje innowacyjność rozwiązań technicznych i wysoka jakość - mówi 
pan Artur Jurczak

ARTUS  jest firmą rodzinną

dokończenie str. 12
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Śp. prof. Mirosława Gazińska, z domu Krzywania

Portret pisany wspomnieniami
26 września ubiegłego roku szczecińskie środowisko naukowe doznało wielkiej straty – po ciężkiej chorobie odeszła do Pana, w wieku 
zaledwie 52 lat, Mirosława Gazińska – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Ale ta śmierć, która tak poruszyła 5 miesięcy temu szcze-
cińską społeczność, dotknęła boleśnie również wiele osób w naszym mieście. Mirosława Gazińska, z domu Krzywania, pochodziła bo-
wiem z Nowogardu, tutaj kończyła szkołę podstawową, liceum, tutaj do dzisiaj mieszka jej matka, pani Marta Krzywania. Tekst ten to 
skromny portret, pisany wspomnieniami bliskich zmarłej – portret osoby, która w krótkim i intensywnym życiu pozostawiła po sobie 
tak wiele dobra.  

Nowogardzkie dzieciństwo 
i młodość…

Rodzice śp. Mirosławy Ga-
zińskiej zamieszkali w Nowo-
gardzie w latach pięćdziesią-
tych, ojciec, Józef, przyjechał 
tutaj z Sieradza w 1956 roku, 
a matka, Marta, przybyła w 
1958 roku z ziemi konińskiej. 
Tutaj się poznali, wkrótce po-
brali i w roku 1961 przyszła na 
świat ich pierwsza córka, wła-
śnie Mirosława (druga córka, 
siostra Mirosławy, urodziła 
się w 1971 roku). Małżeństwo 
mieszkało wtedy przy ulicy 
Jedności Narodowej 39 – (dzi-
siaj ul. 3 Maja). Ojciec, Józef, 
były wojskowy w stopniu kapi-
tana (zrezygnował, gdy zrozu-
miał  w jakim wówczas wojsku 
służy), przez wiele lat pracował 
w nowogardzkim GS jako wi-
ceprezes, a także jako kierow-
nik mieszalni przy ul. Nad-
torowej – zmarł w 2012 roku. 
Matka, pani Marta Krzywa-
nia, przez 32 lata, aż do eme-
rytury w 1989 roku, pracowała 
w banku nowogardzkim, od-
dziale NBP (przekształconym 
później w PBK). W 1975 roku 
rodzina przeprowadziła się do 
mieszkania w bloku przy pl. 
Wolności. Dzieciństwo i mło-
dość Mirki Krzywanii upłynę-
ły więc w Nowogardzie, gdzie 
uczęszczała do szkoły podsta-
wowej (nr 2) i liceum (przy ul. 
Wojska Polskiego).      

Jako uczennica, miała same 
dobre i bardzo dobre oceny. Za-
wsze starała się jak mogła. Ma-
rzyła o tym, żeby coś osiągnąć – 
wspomina matka, Marta Krzy-
wania – była osobą dobrą i po-

mocną. Już w czasach licealnych 
przejawiała zamiłowanie do na-
uczania. Jako że była bardzo do-
bra z matematyki, często przy-
prowadzała do domu kilkoro 
kolegów i koleżanek, sadzała ich 
na dywanie i pomagała w na-
uce – tłumaczyła, rozwiązywa-
ła z nimi zadania, pokazywała 
co i jak. Najpierw pomagała in-
nym, a dopiero potem, w nocy, 
odrabiała swoje lekcje. Dzisiaj 
się pamięta może drobne rzeczy, 
ale takie, które tak przypomina-
ją osobę. Była ambitna i praco-
wita, np. bardzo chciała się na-
uczyć grać w brydża. Mój mąż, 
który umiał grać, nie chciał jej 
nauczyć. Mówił, że ma się przy-
kładać do nauki w szkole, a nie 
zajmować grą w karty. Postano-
wiła, że nauczy się sama. Tak 
też zrobiła. Bardzo dobrze jej 
to zresztą wychodziło. Świetnie 
grała w brydża. To dowodzi nie 
tylko jej samozaparcia, ale rów-
nież zdolności logicznego myśle-
nia. Tak, była takim samoukiem.

 
Tak, jako osobę zwłaszcza 

dobrą, ale też zdolną, pamię-
tają ją również rówieśnicy ze 
szkolnej ławy.

Chodziłem z Mirką do jed-
nej klasy w Liceum, dzisiaj nr 
1, wówczas jedynym w mieście 
– mówi obecny radny gmin-
ny, pan Marek Krzywania 
– Trzeba tutaj zaznaczyć, że 
mimo takiego samego nazwi-

ska, nie byliśmy rodziną. Mir-
ka była znakomitą koleżanką 
i świetną uczennicą. Szczegól-
nie uzdolnioną w przedmiotach 
ścisłych i zawsze przygotowa-
na do wszystkich lekcji. Przez 

cztery lata ogólniaka chodzili-
śmy do tej samej klasy, a ponie-
waż , jak wspomniałem, nosili-
śmy to samo nazwisko – często 
dochodziło do zabawnych zda-
rzeń. Pamiętam chociażby taką 
sytuację, gdy pewnego razu na 

lekcji języka polskiego, budząca 
postrach wśród uczniów pani 
prof. Regina Korościuk, patrząc 
w dziennik, wywoływała do 
odpowiedzi czytając: Krzywa-
nia – chwila przerwy – Mir… 
– chwila przerwy, w której ode-
tchnąłem z ulgą – i spogląda-
jąc na mnie dokończyła jed-
nak: …osław. Gdyby to jednak 
odpowiadała Mirka, ocena do 
dziennika padłaby wyższa.

Również do tej samej klasy 
uczęszczała obecna małżon-
ka pana Marka, nauczycielka 
historii, aktualnie przewodni-
cząca nowogardzkiej nauczy-
cielskiej Solidarności, pani 
Anna Krzywania, z domu Ko-
walczyk. 

Mirka Krzywania była moją 
najlepszą koleżanką w liceum. 
W tygodniu większość wspól-
nie spędzonego czasu to czas w 
jednej ławce szkolnej. W soboty 
zwykle chodziłyśmy na dysko-
teki do Domu Kultury. Razem 
z kolegami z drużyny harcer-
skiej, w czasie ferii zimowych, 
wyjeżdżaliśmy na zimowiska w 
góry, a latem na rajdy harcer-
skie. Nasze drogi rozeszły się po 
liceum, każda z nas miała inne 
zainteresowania i wybrała inne 
studia. Kiedy więc spotkałyśmy 
się 30 lat po maturze, było o 
czym rozmawiać…

 Wychowawczynią  tej  kla-
sy w liceum była p. Stanisława 
Kopycińska, a nauczycielami 
matematyki kolejno:  p. Wło-
dzimierz Wowk i w ostatnich 
latach p. Zygmunt Rydz. – To 
była bardzo dobra  uczennica  z  

matematyki – mówi p. Rydz – 
W ogóle była osobą bardzo do-
brze ułożoną i grzeczną i jako 
taka pozostała w mojej pamię-
ci.    

Te zdolności matematyczne i 
szczególne predyspozycje inte-
lektualne dostrzegało i środo-
wisko, i najbliżsi.

Zawsze miała predyspozycje 
ku temu, by dalej kształcić się w 
kierunku przedmiotów ścisłych. 
Od małego przejawiała też ce-
chy przywódcze. Czy to przed-
szkole, czy później szkoła – za-
wsze pełniła jakieś istotne funk-
cje – mówi  matka, pani Marta.

Nikogo więc nie zdziwiło, 
gdy w 1980 bez problemu do-
stała się na studia w Poznaniu. 
Dla pani Marty to też żywe 
wspomnienie.

Lata 80. to były ciężkie czasy. 
Mirusia wtedy właśnie studio-
wała. Zawsze powtarzała, że 
chce się kształcić w Poznaniu. 
Tam, na Akademii Ekonomicz-
nej, spędziła 5 lat. Po studiach 
pracowała przez krótki czas w 
oddziale wojewódzkim NBP. 
Nie podobało jej się to zajęcie, 
dlatego, kiedy tylko jej promo-
tor zaproponował jej podjęcie 
pracy na nowo powstałym Uni-
wersytecie Szczecińskim, przy-
jęła ją bez słowa… 

US – wielka przygoda życia  

Rok 1986 to dla Uniwersyte-
tu Szczecińskiego nadal jesz-
cze początki (powstał w 1984 
r.). Jak to jest w przypadku 
każdych początków, mnóstwo 
było do zrobienia, aby uczel-
nia mogła w pełni odpowiadać  
temu, czego się od Uniwersyte-
tu oczekuje, zarówno w zakre-
sie dydaktycznym, jak i  kształ-
tu pracy naukowej. Uniwersy-
tet potrzebował wtedy szcze-
gólnie młodej, zdolnej i ambit-
nej kadry naukowej.   

Kiedy kompletowałem zespół 
ekonometrii na Uniwersytecie 
Szczecińskim, kolega z Pozna-
nia polecił mi młodą, zdolną 
absolwentkę poznańskiej uczel-
ni. Współpraca z Mirką zawsze 
układała się dobrze. Pracowita, 
rzetelna, odpowiedzialna, szyb-
ko uporała się z doktoratem, 
a potem z habilitacją – mówi 
prof. Józef Hozer, wybitny 
szczeciński naukowiec, profe-
sor zwyczajny, wieloletni kie-
rownik katedry Ekonometri. 

Te początki pracy na Uni-
wersytecie Szczecińskim wią-
zały się dla pani Mirosławy nie 
tylko ze zmianami w życiu za-
wodowym, ale także osobi-
stym. W 1988 roku wyszła za 
mąż za Radosława Gazińskie-
go, którego poznała jeszcze na 
studiach w Poznaniu. 

Swoją żonę poznałem w po-
znańskim akademiku. To dzię-
ki mojej koleżance jeszcze z lat 
licealnych, Teresie. Ona pozna-
ła Mirkę na wyjeździe w gó-
rach. Później organizowała w 
akademiku dni brydżowe. Któ-
regoś razu i ja trafiłem na jed-
no z takich spotkań – tak to się 
wszystko zaczęło. Od tamtej 
pory się znaliśmy, natomiast 
bliżej poznaliśmy się na wyjeź-
dzie w górach, w grudniu 1984 
r. Cztery lata później zaręczyli-
śmy się. Tego samego roku wzię-
liśmy ślub. To był 7 lipca 1988 r. 
We wrześniu 1989 r. urodziła 
się nasza córka, Olga – mówi 
mąż, Radosław Gaziński, pro-
fesor (wykładowca na US od 
1999 r., który pracuje na Wy-
dziale Humanistycznym w In-
stytucie Historii i Stosunków 
Międzynarodowych, jest też 

Rekomendacje szkolne dla najlepszych uczniów LO w Nowogardzie - archiwum LO I

Na feriach z koleżankami i kolegami w Kotlinie Żywieckiej, koniec lat 70. - archiwum LO I
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dyrektorem Biblioteki Głów-
nej US).

Życie zawodowe p. Mirosła-
wy cechowała intensywność. 
Kolejne szczeble kariery zawo-
dowej, pełnione funkcje, pu-
blikacje, wszystko  zdobywa-
ła  szybko, jakby w przewidy-
waniu, że będzie na to niewiele 
czasu i że wszystko skończy się 
we wrześniu 2013 roku. Mimo 
że wszystko było szybko, było 
też dobrze…

Moja żona była perfekcjonist-
ką – za cokolwiek się wzięła, ro-
biła to perfekcyjnie. Kiedy pisa-
ła jakiś artykuł, poprawiała go 
dziesięć razy. Gdy jechała na ja-
kąś konferencję, nigdy nie była 
nieprzygotowana. Mirka była 
niezwykle ambitną osobą, ale 
te ambicje miały swoje granice, 
tzn. nie szła do celu po trupach, 
jak to się mówi. Miała na swo-
im koncie ok. 140 publikacji. 
Była w trakcie ubiegania się o 
tytuł profesora belwederskiego. 
Zmarła, zanim ukończyła pisać 
książkę – wspomina mąż.

Doktorat obroniła w roku 
1993, habilitowała się w 2003 
roku, a profesorem US była od 
roku 2004. Lista pełnionych 
przez nią funkcji jest znamien-
na i pokazuje intensywność i 
wielowymiarowość życia tej 
szczególnej osoby. Wymień-
my  choćby te najważniejsze – 
kierownik Studiów Wieczoro-
wych na kierunku Informaty-
ka i Ekonometria (2000-2003), 
kierownik Zakładu Statystyki 
i Demografii (od 2004), pro-
fesor nadzwyczajny Wyższej 
Szkoły Ekonomiczno-Tech-
nicznej (2005-2006), kierow-
nik Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego US w Wałczu 
(od 2006), profesor nadzwy-
czajny Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Wałczu 
(2007-2009) i ostatnie, w US, 
prodziekan ds. Nauki i Rozwo-
ju, prorektor ds. Studenckich 
(od 2000 r.). Praca zawodowa 
pozwalała jej realizować rów-
nież osobiste pasje. Mówi mąż: 

Dużo podróżowała. Bardzo 
to lubiła. Zawsze powtarzała, 
że podróżowanie po Polsce i po 
świecie to jest to, co uwielbia. 
Zwiedziła niemal całą Europę. 
Wyjeżdżała za granicę m.in. na 
stypendia. Była też cztery razy 
na konferencjach w Stanach 
Zjednoczonych. Miała zaplano-
wany piąty wyjazd za ocean, do 
Waszyngtonu. Niestety, już nie 
zdążyła. 

Choroba przyszła niespo-
dziewanie. 

W trakcie choroby, która ob-
jawiła się niespodziewanie w 
2011 roku, byli z Mirosławą, 
aż do końca, jej najbliżsi. Opo-

wiada mąż, prof. Radosław 
Gaziński:

Moja żona, zanim zmar-
ła, chorowała dwa lata. Prze-
szła trzy operacje. Choroba po 
raz pierwszy dała o sobie znać 
w październiku 2011 r. Mir-
ka zdążyła jeszcze otworzyć 
rok akademicki i niedługo po-
tem trafiła do szpitala. Leka-
rze od razu postawili diagnozę 
– rak mózgu. W ostatnich mie-
siącach życia jej stan pogarszał 
się coraz bardziej. Do pewne-
go momentu wszyscy mieliśmy 
nadzieję, że Mirka z tego wyj-
dzie, w połowie 2013 r. wszel-
kie te nadzieje zostały rozwia-
ne. Wszystko było dobrze do 
maja. Później choroba gwał-
townie przyspieszyła. Trudno 
mówić o jednoznacznej przy-

czynie choroby. Lekarze twier-
dzą, że rak jest w każdym z 
nas, tylko muszą być czynniki, 
które powodują, że zaczyna on 
się objawiać. Żona miała stre-
sującą pracę, jeśli weźmiemy 
pod uwagę obowiązki, jakie na 

niej spoczywały. Była przecież 
prorektorem ds. studenckich – 
to naprawdę trudna i odpowie-
dzialna funkcja. Najwięcej stre-
su przysporzyła jej praca zwią-
zana z administracją. Wiele ją 

to kosztowało. Chyba można 
powiedzieć, że napięcie zwią-
zane z pracą zawodową mogło 
być jednym z czynników wy-
wołujących taką właśnie cho-
robę. Ponadto, Mirka dużo po-
dróżowała w sprawach służbo-
wych – pojawiała się na wielu 
zagranicznych konferencjach. 
Jednym słowem – intensywne 
życie, brak odpoczynku, obo-
wiązki prorektorskie, obowiąz-
ki wykładowcy – to wszystko z 
pewnością miało wpływ na taki 
przebieg zdarzeń. 

Matka, pani Marta, do dzi-
siaj przeżywa przedwczesną 
śmierć córki: 

Minęło tak niewiele czasu od 
jej śmierci. Nie mogę pogodzić 
się z tym wszystkim. W dniu jej 
śmierci, 26 września 2013 r., o 
10:00 do szpitala przyszedł Wo-
jewoda i jeszcze, zanim zmarła, 

odznaczył ją srebrnym Krzy-
żem Zasługi. 12 godzin później 
Mirka odeszła. Do samego koń-
ca miałam nadzieję, że wszyst-
ko będzie dobrze. Niestety… 

Jaka była? – jeszcze raz
Śp. Mirosława Gazińska, z 

domu Krzywania, naukowiec, 
prof. US, perfekcjonistka, ale 
też, a może przede wszystkim, 
dobry człowiek, żona, mat-
ka, oddana córka. Tak mówi w 
kolejnej odsłonie wspomnień 
mąż, Radosław:

Przede wszystkim, należy po-
wiedzieć, że Mirka była oso-
bą dobrą. Ponadto, konkret-
ną – to mnie w niej ujęło. W 
wielu kwestiach miała po pro-
stu swoje zdanie. Niejedno-
krotnie trzeba było z nią dys-
kutować, negocjować… Była 
zrównoważona, poukładana i 
zdroworozsądkowa. Nigdy nie 
miała huśtawek nastroju. Mia-
ła doskonałe predyspozycje ku 
temu, żeby być na stanowisku 
kierowniczym – przez wzgląd 
na swój stoicki spokój i opano-
wanie, potrafiła świetnie za-
rządzać. Była również świetną 
żoną i matką. Była opoką dla 
rodziny, dla naszej córki, dla 
mnie… Zawsze można było 
na niej polegać, właśnie dlate-

go, że była tak zrównoważoną 
osobą. Mirka była bardzo sta-
bilna emocjonalnie. Jak coś po-
wiedziała, to trzymała się tego 
do końca, absolutnie nie zmie-
niała zdania co chwilę. Mia-
ła jeszcze jedną ważną cechę – 
potrafiła oddzielić sprawy za-
wodowe od rodzinnych. Nie-
stety, jej praca nie zawsze na 
to pozwalała, ponieważ ktoś 
na takim stanowisku nie ma 
renomowanych godzin pra-
cy. Niemniej, Mirka robiła, co 
mogła, by nie mieszać jednego 
z drugim. Była bardzo aktyw-
na. Nawet, gdy wypoczywała, 
robiła to czynnie. Niechętnie 
zasiadała biernie przed tele-
wizorem. Jej zawód wymagał 
ogromnego nakładu pracy, ale 
zawsze potrafiła w tym wszyst-
kim wygospodarować czas dla 
rodziny, a przede wszystkim 

dla naszej córki. Śmiało mogę 
powiedzieć, że byliśmy do-
brym, zgodnym małżeństwem, 
nie kłóciliśmy się. 

Dla matki, pani Marty Krzy-
wanii, była zwłaszcza córką – 
córką, z której matka może być 
dumna.   

Była niezwykle rodzinna. 
Bardzo kochała nas wszyst-
kich. Kiedy tylko tego potrzebo-
waliśmy, zawsze potrafiła zna-
leźć dla nas czas. Zostawiała 
wszystko i przyjeżdżała. Cie-
szyła się autorytetem nie tylko 
wśród studentów. Moja wnucz-
ka, a jej córka, Olga, zawsze li-
czyła się z jej zdaniem. Wyda-
je mi się, że była przez swoich 
studentów bardzo lubiana i sza-
nowana. Przez współpracow-
ników zresztą także. Kochała 
swoją pracę. Kiedy zachorowa-
ła, bardzo ubolewała nad tym, 
że już nie będzie mogła żyć tak 
aktywnie, jak do tej pory. Uwa-
żała, że jej powołaniem jest na-
uczanie studentów. Ważną ce-
chą, która z pewnością ją wy-
różniała, była skromność. Zda-
rzało się, że otrzymywała pro-
pozycje jakichś wywiadów, ale 
nie chciała ich udzielać. 

To „bycie człowiekiem” w 
pełnym wymiarze dostrzegali 
także jej współpracownicy na 
Uniwersytecie.

Przy każdej okazji rozmawia-
liśmy o ekonometrii i sukcesach 
jej córki. Mirka była prawdzi-
wym profesorem i dobrą matką 
– mówi prof. Józef Hozer

Każde życie dobiega kiedyś 
końca, ale życie skończone w 
wieku 52 lat wydaje się nam 
często „po ludzku” skończone 
zbyt wcześnie. I choć wierzy-
my, że śp. Mirosława dobrze 
się na ziemi zasłużyła, to jed-
nak poniższe matczyne słowa 
także oddają uczucia wielu po 
jej odejściu:   

Bardzo mi jej brakuje. Moje 
łzy mówią wszystko, w peł-
ni oddają tę tęsknotę – Marta 
Krzywania.

Opr. Marek Słomski 
Karolina Klonowska

Mirosława Gazińska w todze w trakcie uroczystości na US - archiwum domowe RG

Mąż pani Mirosławy, Radosław Gaziński, 
odbiera mianowanie na profesora zwyczaj-
nego od prezydenta Lecha Kaczyńskiego - 
archiwum domowe RG

Matka Mirosławy Gazińskiej, pani Marta 
Krzywania - fot. KK

Prof. Gazińska na jednej z konferencji naukowych - archiwum domowe RG
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Gwarancja konsumencka jest 
zawsze maksymalna i obejmu-
je 24 miesiące. Natomiast, je-
żeli chodzi o gwarancję komer-
cyjną, czyli taką, w której urzą-
dzenia zostały kupione przez 
np. podmioty gospodarcze, któ-
re użytkują sprzęt w celach za-
robkowych, gwarancja jest krót-
sza i obejmuje ona okres 12 
miesięczny, ale to nie oznacza, 
że urządzenie jest jednakowo 
traktowane. A dlaczego? Bo w 
kosiarce jest np. silnik, na który 
jest osobna gwarancja. Dlatego 
musimy pamiętać, że to są dwie 
zupełnie inne gwarancje.

  Znalazłem w materiałach, 
że produktów STIHL i VI-
KING nie można kupić w du-
żych marketach budowlano-
-ogrodniczych. Dlaczego?

 Bardzo słuszna uwaga. Chcę 
powiedzieć, iż produkty STIHL 
i VIKING są sprzedawane wy-
łącznie przez sieć wyspecjalizo-
wanych autoryzowanych deale-
rów, do których należy również 
moja firma. Ma to swoje uza-
sadnienie. Przede wszystkim 
pozwala zapewnić najwyższą 
jakość obsługi, a także pozwa-
la na optymalne dostosowanie 
urządzenia do oczekiwań klien-
ta, oraz gwarantuje mu prak-
tyczny instruktaż przy zakupie 
w zakresie pracy i bezpieczeń-
stwa urządzenia. Chcę wyraź-
nie powiedzieć, że żaden mar-

ket nie zapewni takiego pozio-
mu obsługi klienta, jak u profe-
sjonalnego dealera.

Wkrótce sezon wiosen-
no-letni. Co to oznacza dla 
sprzedawcy tego typu urzą-
dzeń, o których dziś rozma-
wiamy?

Zdecydowanie dużo więcej 
pracy i odwiedzin klientów, ale 
by tak było, ja sam muszę się do 
tego sezonu przygotować, tj. za-
kupić odpowiednie urządzenia, 
części zamienne do kosiarek, pi-
larek, które producenci muszą 
mi dowieźć bym mógł  zapropo-
nować je klientowi. W sprzeda-
ży znajdzie się wiele urządzeń i 
narzędzi do pielęgnacji ogrodu. 
Dlatego warto będzie  do nas 
zajrzeć. W tym roku zima była 
bardzo  łagodna, więc okres we-
getacyjny roślin będzie szyb-
szy, co spowoduje, że rozpoczę-
cie prac w ogrodzie, na działce, 

trawniku, przyspieszy się.
Pilarka czy kosiarka  to po-

ważany zakup dla kupujące-
go. O czym  powinien pamię-
tać klient  przy ich zakupie?

Pierwsze pytanie, jakie nale-
ży sobie postawić, to: do jakie-
go rodzaju prac potrzebujemy 
tę kosiarkę czy pilarkę? Oferta 
i wybór w moim sklepie obej-
muje modele w pełni profesjo-
nalne, do pełnoetatowej pracy, 
jak i wszechstronne pilarki do 
lekkich prac przy domu. Dlate-
go tutaj najważniejszą sprawą 
jest zastanowienie się nad tym, 
jakie urządzenie będzie dla nas 
najbardziej pomocne i wyko-
rzystane w sposób optymalny.

 Jaki klient jest dla was naj-
bardziej typowym klientem, 
oraz jaka jest forma kupowa-
nia produktów oferowanych 
przez pana sklep ?

Zdecydowanie przeważają 

firmy z branży leśnej, ale rów-
nież klienci indywidualni. Ich 
częstotliwość odwiedzin w skle-
pie waha się na poziome dość 
zróżnicowanym, gdyż w jednym 
dniu potrafi do punktu przyjść 
100 osób, a na drugi dzień 50. 
Dlatego korzystając z uprzej-
mości DN  bardzo serdecznie 
chciałabym wszystkim klien-
tom podziękować za współpra-
cę i obiecać, że poziom obsługi 
oraz profesjonalnego podejścia 
do klienta w moim sklepie był i 
będzie nadal utrzymany na wy-
sokim poziomie. 

Na rynku polskim jest 
jeszcze jeden gracz to fir-
ma szwedzka HUSQVARNA, 
która jest mocnym konkuren-
tem dla STIHLA.

Tak, to prawda, na rynku pol-
skim i  światowym są  dwie fir-
my, które rozdają karty w tej 
branży. Co do zwolenników to 
trudno jest mi ocenić. Husqvar-
na i STIHL  są wiodącymi pro-
ducentami na rynku pilarek co 
powoduje, że klient ma możli-
wość odpowiedniego dla siebie 
wyboru sprzętu o najwyższej 
klasie. Z mojej perspektywy nie 
znam technologii firmy konku-
rencyjnej i nigdy nie obsługiwa-
łem tych pilarek, dlatego też jest 
mi naprawdę trudno cokolwiek 
powiedzieć, ale z racji prowa-
dzonej działalności, to ja wy-
brałabym bez wątpienia firmę 
STIHL, której jestem dealerem.

Pana zdaniem, czy w na-
szym mieście jest szansa na 
rozwój tej firmy, gdzie po-
wszechnie wiadomo, że lud-
ność boryka się z brakiem 
pracy lub opuszcza miasto na 
stałe?

Gdybym znał odpowiedź na 
to pytanie, to zapewne dziś 
miałbym kilka punktów sprze-
daży, a nie tylko ten jeden. Moi 
znajomi, którzy prowadzą po-
dobny biznes w większych mia-
stach, również borykają się z 
kryzysem, ale kryzys, jak pan 
wie, dotknął prawie każdą ga-
łąź gospodarki. Dlatego trze-
ba dbać o klienta i być wyczu-
lonym na jego potrzeby i wy-
magania, które są paradoksal-
nie coraz wyższe. Dlatego nadal 
chcę pracować uczciwie, płacąc 
niestety coraz wyższe podatki 
gminie i wierzyć, że kiedyś ten 
zły czas minie.

Kończąc, jaką idealną radę 
usłyszał pan odnośnie bizne-
su?

Zaskoczył mnie pan tym py-
taniem, bo nie wiem co mam 
odpowiedzieć, ale z racji tego, że 
jest to firma rodzinna, w której 
pracują tylko członkowie rodzi-
ny, tj. moja żona Małgorzata, 
teść i czasami syn, który dopie-
ro wchodzi w ten biznes, to od-
powiem, że zdecydowanie moja 
małżonka.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Firma ARTUS jest autoryzowanym punktem firmy STIHL, który znajduje się na ul. Boh. War-
szawy 5a w Nowogardzie

dokończenie ze str. 9

LKS Pomorzanin Nowogard ma już 50 lat

„Tradycja zobowiązuje”
Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Nowogard, liczy już sobie ponad 50 lat! Dokładnie 20 lutego 1964 roku, oficjal-
nie zarejestrowany został nowogardzki klub, który w czwartek obchodził 50-lecie istnienia. 

Obchody 50 lecia klubu Po-
morzanin Nowogard, zaplano-
wane są na cały rok 2014, moż-
na się spodziewać, że klub tak 
jak dawniej postara się ścią-

gnąć do Nowogardu silnego i 
atrakcyjnego dla kibiców prze-
ciwnika, aby rozegrać poka-
zowy mecz. W Nowogardzie 
występowali już podopiecz-

ni Kazimierza Górskiego, za-
wodnicy Pogoni Szczecin, czy 
też Floty Świnoujście. Najsłyn-
niejszym  wychowankiem Po-
morzanina, był Marek Leśniak, 

który wielokrotnie grał w re-
prezentacji Polski.  Pomorza-
nin zasłynął również w roz-
grywkach piłki ręcznej, gdzie 
był silnym II ligowym zespo-

łem. Obszerną kronikę z ist-
nienia klubu, zaprezentujemy 
w najbliższym wydaniu DN.  

KR
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Emilia córka Doroty i 
Ireneusza ur. 15.02.2014 
ze Szczecina

Lena córka Żanety 
i Sebastiana ur. 
17.02.2014 z Nowogardu

Kornel syn Małgorzaty i 
Marcina ur. 16.02.2014 z 
Łosośnicy

Franciszek syn Agnieszki 
i Karola ur. 15.02.2014 ze 
Szczecina

Jagoda córka Katarzyny i 
Sebastiana ur. 15.02.2014 
z Konarzewa

Syn Moniki Maślak. 
18.02.2014 z Wyszomierza

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

WYPRZEDAŻ
EKSPOZYCJI

ADRES: UL. ARMII KRAJOWEJ 49, NOWOGARD
                  TEL./FAX 91 392 14 70

UWAGA!!!
TYLKO DO KOŃCA LUTEGO!!!

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07
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Opis stanowiska
- Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką �rmy
- Tworzenie zestawień, analiz, raportów
- Mile widziana znajomość programu CDN Optima
- Wymagane doświadczenie w pracy w zakresie pełnej rachunkowości
- Dobra znajomość obsługi komputera, środowisko MS O�ce, MS Excel
Oczekiwania
- Wykształcenie min. średnie
- J. angielski - znajomość umożliwiająca swobodne komunikowanie
Oferujemy
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Firma RESKO sp. z o. o. z siedzibą w Resku, ul. Bohaterów Warszawy 13 
poszukuje kandydatki na stanowisko:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji (CV) 
na adres e-mail: wka@resko.org

Drewno kominkowe
opałowe

dąb, brzoza, sosny
507 551 150

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Zapraszamy na I zlot 
pokoleniowy

„Redostowiaki”
W dniu 12 lipca (sobota) 2014 roku, o godzinie 14:00 w Re-

dostowie (gmina Osina), odbędzie się I historyczny zlot po-
koleniowy „Redostowaki”. Już dziś zapraszamy wszystkich 
do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

Organizatorzy zlotu zapraszają wszystkich, którzy mieszkali 
w Redostowie wraz z rodzinami, jak i obecnych mieszkańców 
Redostowa. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nume-
rem telefonu:

798 616 328 – Jolanta Buksińska Sikorska
506 999 902 – Tadeusz Łukaszewicz

Pewne zwycięstwo ze Spartą Gryfice

Piękny gol Lewandowskiego
Pomorzanin Nowogard, w środę (19 lutego), na stadionie w Płotach, rozgry-
wał mecz sparingowy ze Spartą Gryfice. Podopieczni Roberta Kopaczewskiego 
zagrali tak, jak od nich wymagają nowogardzcy kibice, kontrolując spotkanie 
przez pełne 90 minut. 

Sparta Gryfice – Pomorzanin Nowogard  0:4 (0:2)
Gole: Kamil Antonyk, Sławomir Paszkowski, Dawid Langner, 

Kamil Lewandowski 
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c), Fernando Maia Bati-

sta, Łukasz Olechnowicz, Kamil Antonyk – Tomasz Łysiak, Dominik 
Wawrzyniak, Sławomir Paszkowski, Dawid Kurek, Dawid Langner 
– Kamil Lewandowski; zmiany: Grzegorz Skrzecz, Karol Pakulski. 

Sparta Gryfice jest obec-
nie liderem 1 grupy szcze-
cińskiej A Klasy i jest na naj-
lepszej drodze do awansu. W 
konfrontacji z Pomorzaninem 
jednak zawodnicy z Gryfic 
byli bezradni. Strzelanie roz-
począł Kamil Antonyk, a jesz-
cze przed przerwą, po skład-
nej akcji całego zespołu, na 2:0 
podwyższył Sławomir Pasz-
kowski. Po zmianie stron, ob-
raz gry nie uległ zmianie. W 

drugiej części w głównej roli 
wystąpił Kamil Lewandow-
ski. Najpierw po jego dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego, Da-
wid Langer ładnie przyjął pił-
kę i pewnym strzałem poko-
nał golkipera rywali. Ostatnia 
bramka była już autorstwa Le-
wandowskiego i trzeba przy-
znać, że nie lada urody. Na-
pastnik Pomorzanina bezpo-
średnio z rzutu rożnego pod-
wyższył wynik na 0:4. Cie-

szy pewne i zwycięstwo i to, 
że wreszcie nowy trener Po-
morzanina mógł skorzystać z 
większości podstawowych za-
wodników.  Ładnie w obronie 
prezentował się nowy nabytek 
Pomorzanina Batista. Pozo-
staje wierzyć, że w takim sty-
lu nowogardzianie będą ogry-
wać swoich rywali w walce o 
awans do IV ligi. 

KR

Kącik Kolekcjonera

Spotkanie w NDK
Już w najbliższą niedzielę (23 lutego) o godzinie 15:00 
w Nowogardzkim Domu Kultury, odbędzie się kolej-
na giełda kolekcjonerska „Osobliwości i rozmaitości”. 

Podczas giełdy, Ką-
cik Kolekcjonera Koło 
Numizmatyczne Nowo-
gard, zaprezentuje m.in. 
swoje nowe nabytki: 
okolicznościowe znacz-
ki, koperty i monety, 
upamiętniające zimo-
we igrzyska Olimpijskie 
w Soczi. Przypomnij-
my, że w Kole do naby-
cia są dwie monety „So-
czi 2014” z wizerunka-
mi biegów narciarskich 
(2 zł) i skoków narciar-
skich (10 zł), czyli dys-
cyplin sportu, w których na-
sza reprezentacja zdobyła zło-
te medale. Od kilku dni nowo-
gardzkie Koło Numizmatycz-
ne, posiada koperty i znaczki 
pocztowe wyemitowane przez 
Pocztę Polską S.A., które rów-
nież upamiętniają tegoroczne 

zimowe igrzyska olimpijskie 
(na zdjęciu). Jeszcze raz za-
chęcamy wszystkich do przy-
bycia w najbliższą niedzielę do 
NDK, o godzinie 15:00 i wzię-
cia udziału w giełdzie kolek-
cjonerskiej. 

KR  



21-24.02.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 

Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 
komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, mile 
widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 

lokalizacja Bienice k. Nowogardu  
CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

2014 r. 1
Zakład Kamieniarski 

„Śmigiel”
Nowogard,  ul. Cmentarna 3

tel. 91 392 18 14 
kom. 601 595 069

POLECA SWOJE USŁUGI:
Nagrobki, Grobowce

Blaty kuchenne, 
Parapety, Schody, 

obudowy kominków,
Kostka granitowa

UPUST 15%  
do końca marca

Firma  MEDIAEXPERT 

podejmie 
współpracę 
z �rmą transportową 

na terenie Nowogardu i okolic

Szczegóły w salonie MEDIAEXPERT 
pl. Wolności 6 w Nowogardzie 

lub pod tel. 91 39 27 245

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

• prawo gospodarcze
• prawo cywilne 
• prawo rodzinne 
  (rozwody, alimenty, 
  rozwody kościelne), 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 
• odszkodowania, spory 
   z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna 

tel. 692 744 388

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SPRZEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

KIEROWCĘ  C+E
transport 

krajowy i międzynarodowy

tel. 606 651 290

pl. Wolności 9 • Nowogard
pokój  419 (IV piętro)

Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena do uzgodnienia 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Ferma Norek Maszkowo

ZATrUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

NIERUCHOMOŚCI
• Kredyty mieszkaniowe. Ofer-

ta wiodących banków. No-
wość!!! Kredyty z dopłatami 
w ramach programu „MDM”. 
662 315 470

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

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszo-
we/niskoczynszowe, min 3poko-
jowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Wojta-
szycach na działce 19 arów. Cena 
127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest 
już wolne. 601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• SPRZEDAM - działkę obręb Warn-
kowo. Tel.609245816.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pietro-
,kuchnia,łazienka,wc. Cena 138 
000tys. Tel.508663961

• Sprzedam mieszkanie w Dobro-
polu własnościowe 53 m2, 2 po-
koje z piwnicą, działką i szopą, 
cena 90.000 zł tel. 781 341 462

• DZIAŁKI - 3000 m kw. w Kościusz-
kach. TANIO SPRZEDAM. Dojazd 
drogą asfaltową, media w dro-
dze.Tel.509878292.

• Stolarnia do wynajęcia. 
605 336 228

• Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe, częściowo umeblo-
wane z kuchnią i łazienką w 
Szczecinie – Niebuszewo. Kon-
takt pod nr. 889 480 777

• Sprzedam działkę na ul. Asnyka 
o pow. 0,57 ha. Tel. 601 595 069

• SPRZEDAM DOM OLCHOWO 
-250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 poko-
jowe 66 m 2. Tel.502509384.

• Mieszkanie samodzielne trzypo-
kojowe, kuchnia, łazienka, 100 
m2 wynajmę. 602 474 266

• SPRZEDAM - dom Olchowo 
250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon, 4 sypial-
nie, 2 łazienki,, garaż. Cena do 
uzgodnienia.Tel.602474266.

• SPRZEDAM - 3 pokojowe cen-
trum Nowogardu. Tel.609388488.

• Sprzedam garaż przy ulicy Zam-
kowej. 662 125 370 

• Wynajmę garaż przy ulicy Zam-
kowej 662 272 857

• Sprzedam garaż murowany ul. 
Poniatowskiego. 661 751 286

• Sprzedam – mieszkanie 2 po-
kojowe II piętro w N-dzie Tel. 
508301853.

• Sprzedam działkę 0,35 obręb 
Dąbrowa. 514 237 742

• Tanio sprzedam działki bu-
dowlane 10 i 11 ar 35 zł/m2 tel. 
880 132 032

• Sprzedam pół domu ma wsi 
okolice Nowogardu lub zamie-
nię na mieszkanie z dopłatą. 517 
726 665

• Kawalerka do wynajęcia w cen-
trum miasta. 605 943 209

• Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe, 67m2, wysoki parter. 
600 325 984

• Wynajmę duże 1-pokojowe 
mieszkanie. 508 309 980 

• Do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe. 697 426 905

• Do wynajęcia mieszkanie 2-po-
kojowe w domu jednorodzin-
nym. 91 39 20 737 

• Sprzedam tanio działki bu-
dowlane, uzbrojone Kościusz-
ki. Tel.913926624, 723636641.

• Wynajmę sklep na ulicy Raci-
bora I 4 w Nowogardzie o pow. 
52 m2. Tel. 091 39 25 552, kom. 
695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojo-
we, III p. umeblowane. Tel. 91 392 
30 38 lub 516 985 276

• Sprzedam nowy dom w 
stanie surowym w Karsku. 
691 664 658 

• Sprzedam działki budowlane, 
Karsk. 509 349 642

 MOTORyZACJA
• Golf IV Sprzedam komplet uży-

wanych opon + felgi. 175/80 14. 
Tel. 693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do 
Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam VW Polo. Cena 6500 zł. 
530 345 469

• Sprzedam Hyundai Lantra, 
96r., 1,6/16V cena. 1500 zł. 
601 834 016 po 15.00

• Skup aut całe, uszkodzo-
ne, wraki. Gotówka od ręki. 
513 642 294

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 
2005 HDI, stan bdb. Przebieg, 

180 tys., cena 18800 zł, tel. 
696 807 922

• Sprzedam Volkswagen golf 
TDI, rok 2005, mały przebieg 
(80000 km), pierwszy właści-
ciel. Cena do uzgodnienia. 91 
39 18 140

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam jabłka po 1,50 zł/1kg.
Własny zbiór. 913921896

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu 0,5 tony poj. dwutalerzowy. 
667 952 806

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Skup maszyn rolniczych, przy-
czep, ciągników. 513 642 294

• Sprzedam prosięta, tel. 783  073 
773

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-

jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 

sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi 
transportowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022
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OGŁO SZE NIA DROB NE

OPONy 
 - WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Mycie dachów
i elewacji oraz 

kostki brukowej
510 672 264

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

               zatrudni 
Opiekunki Osób Starszych w Niemczech, 

wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Tel:  666 096 761, 666 096 774

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
doradca blachrsko-lakierniczych (możliwość przyuczenia)

Wymagane prawo jazdy  kat. c
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Z ATRUDNIĘ
Kierownika budowy 

z uprawnieniami
konstr.-bud.

bez ograniczeń
+ prawo jazdy kat. B

e-mail: ncbn@wp.pl

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• Piaskowanie, malowanie. 
604 770 274

• USŁUGI remontowo – budowla-
ne. WYKONAM.Tel.608364330.

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE 
DyWANÓW, WyKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ, SAMO-
CHODOWEJ, /SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ /LANOLINĄ/. SPRZĄ-
TANIE: CZySZCZENIE FUG. Tel: 
604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel. 695181070.

• ROZLICZENIA PIT - 37. Tel. 
883038182. 

• USŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA.Tel. 
784053493.

• TRANSPORT BUS – MAX.Tel. 
784053493.

• USŁUGI - DEKARSKI. Tel. 
785562104.

• DUR –DACH POKRyCIA, 
REMONTy DACHÓW. Tel. 
691621141.

• DACHy DOCIEPLENIA. Tel. 
609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel. 
785562104.

• MYCIE - DACHÓW, ELEWA-
CJI I KOSTKI BRUKOWEJ. Tel. 
510672264.

• REMONTY, MONTAŻE, SZEROKI 
ZAKRES tel. 504 568 051

• Matematyka – korepetycje SP, G. 
tel. 532 557 381

• Transport, przeprowadzki. Szyb-
ko, tanio. 696 138 406

• Kierownik budowy, inwentary-
zacje, oceny techniczne, kosz-
torysowanie. Dzwoń 604  269 
301

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pracow-

nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXy EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798 843 457 
lub eproxy-el@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
518 946 302

• PRACA - OGRODNICTWO – KO-
BIETY.Tel.887809892.

• Poszukuję kierowcy z samocho-
dem osobowym do pracy przy 
drobiu. Czas pracy zróżnicowany. 
606 509 093

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę. 
660 497 390 

• Zatrudnię mechanika samocho-
dowego. 601 470 260 

• Młoda kobieta z referencja-
mi zaopiekuję się dzieckiem. 
663 243 358

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmac-
niacz, tuner przestrojony, korek-
tor, deck szuflada, stan idealny, 
używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 
522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy 
części zamienne grzejniki pane-
lowe c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam aparat fotograficzny 
S Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 
605 522 340

• PŁYTA OSB 3 18 mm, cena 69,60 
BRUTTO za 1 szt.Tel.660657461, 
602131760.

• Drewno na opał. SPRZE-
DAM pocięte w klocki, sosna. 
Tel.514740538.

• Sprzedam suknie ślubne od 200 
zł + manekiny. 604 919 210

• Meble kuchenne i kuchenkę ga-
zowo-elektryczną tanio sprze-
dam. 661 242 151

• Sprzedam fotel masujący kręgo-
słup. 601 553 551

• Kupię garaż blaszany. 668 
844 738

• Do sprzedania wózek Jedo Fyn 
4 głęboko-spacerowy + śpi-
wór zimowy i 2 folie. 300 zł. 
698 548 788

• Sprzedam drewno suche, pocię-
te w klocki 100 zł za przyczepkę 
samochodową. 880 690 659

• Owczarki niemieckie pieski 
3-miesięczne, ładne duże, rodzi-
ce z rodowodem, Tel. 91 392 18 
18

• Oddam pieski samce – tel. 
91 392 23 05
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Krzyżówka „W cztery strony”

Wszystkie odgadywane słowa zaczynają się taką samą literą. Kierunek wpisywania pokazu-
ją strzałki. Litery z pól oznaczonych kółkami czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie.

1 - * ciżba, chmara, dużo ludzi (potocznie także 
ciarki),

* jeden rodowód, wspólne pochodzenie,
2 - * oddawanie czci jednemu bóstwu,

* np. Nowogard,
3 - * jedynka z sześcioma zerami,

* płycizna (osiada na niej statek),
* ważniejszy od szlachcica,
* pani, która lubi pouczać,

4 - * stara i zużyta zwana drapakiem,
* człowiek przeciętny, niczym się nie wyróżnia, 

mierny,
* kuchenny zegar (nastawiany by odmierzał 

minuty),
* ciągle narzeka, zrzęda,

5 - * „kierowca” tramwaju,
* gorylątko,

6 - * miasto do którego uciekał Mahomet,
* główne miasto kraju, zwykle stolica.

Podpowiedzi:
MONO jest zazwyczaj pierwszym członem wyra-

zu złożonego i w jęz. polskim zastępuje słowo jed-
no, jedyno,

GENEZA – pochodzenie, rodowód, 
LATRIA – cześć oddawana bóstwu,
MENTOR – kiedyś człowiek mądry, profesor na 

uczelni – obecnie wymądrzający się, pouczający 
wszystkich, 

MEKKA i MEDYNA – święte miasta wyznawców 
islamu, położone w Arabii Saudyjskiej

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych
Halina Stefańska, Irena Okolska, Nikola Grenda, Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka, Andrzej Lesz-

czyński, Alicja Wypych, Marianna Mazurek, Pelagia Feliksiak, Chrystiana Syfert, Agnieszka Skowrońska, 
Maria Kloch, Wiesława Kaczmarek, Grażyna Kosmalska, Edward Bachor, Stanisława Pokorska, Teresa Czar-
necka, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Danuta Borowik

Zwycięzcy: Edward Bachor, Irena Okolska, Grażyna Kosmalska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Martyna Grenda, Igor Grenda, Miłosz Wielgus, Ela Goc, Kacper Skowroński, Maja Wolak, Nikola Molka, 

Julia Furmańczyk, Oliwia Feliksiak, Madzia Skowrońska, Aleksandra Borkowska, Błażej Lepka
Zwycięzca: Maja Wolak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00



Na zdjęciu od lewej Danuta Czapla i Krzysztof Kolibski, w tle Danuta Chlebicka - nowe władze PKPS - w akcji podczas wczorajszego dyżuru.

Wtorek 
25 lutego 2014 r. 
Nr 15 (2248) 
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Groźne 
pożary 

w Nowogardzie

50-lecie 
Pomorzanina 

- jak to się 
zaczęło?

s. 5 s. 6,7 s. 8

Czytaj s. 4

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

Czytaj s. 10

Nowogard  
rajem 

dla rabusiów?

Kumoterstwo i nepotyzm w  PKPS

W zarządzie urzędnik  
i matka burmistrza

W połowie stycznia wybrano nowe władze Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) w Nowogar-
dzie. Nie byłoby nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w nowym  zarządzie znalazła się grupa lu-
dzi blisko związanych z obecnym burmistrzem Nowogardu. Wśród nich jest m.in. matka Roberta Czapli, 
Danuta, a także Krzysztof Kolibski, kierownik jednego z wydziałów w UM Nowogard, były kandydat na 
radnego z listy SLD. Duże wątpliwości wśród wielu członków organizacji budzi też sama forma przepro-
wadzenia wyborów do władz organizacji, w tym m.in. komisji rewizyjnej. 

Konkursy  
dla organizacji

Minął 
termin,  
a wyników 
nie ma

Ilu bezro-
botnych  
otworzy  
firmy?

Czy i kiedy 
możesz  
ubiegać się 
o urlop na 
żądanie?

Co trzeba 
zrobić,  
żeby wdać się  
w łaski pana 
Tandeckiego?

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach • ul. Boh. Warszawy 7A • tel. 91 392 21 65
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Nasza sonda
„...Ale przy 7 razie nareszcie się im udało! Za co jestem wdzięczny Policji w Nowogar-
dzie.” Jak pracują policjanci w naszym powiecie? Czy uważasz, że dobrze wypełniają 
swoje obowiązki? A może sądzisz, że nie jest z tym do końca tak, jak powinno być. Z 
takim pytaniem zwróciliśmy się do respondentów DN w cotygodniowej sondzie. 

Pani Elżbieta - W mojej ocenie policja nowogardzka pracuje bar-
dzo dobrze, wręcz powiedziałabym, że super. Są widoczni na mie-
ście i osiedlach, co bardzo mnie cieszy, jako mieszkankę Nowogardu. 
Cieszy też fakt, że jeżdżą oni po mieście i kontroluję np. piratów dro-
gowych, których bezwzględnie trzeba kontrolować i karać, ponieważ 
bardzo często przekroczą oni prędkość czy są pijani za kierownicą. 

Beata Ptasińska - Niestety do nowogardzkiej policji mam wiele 
zastrzeżeń, m.in. to, że na mieście jest za mało patroli. Przykładem 
niech będzie moje osiedle w kierunku Dobrej, jest tam wiele dzieci i 
osób starszych, które często są narażone na różnego rodzaju zaczep-
ki ze strony osób nietrzeźwych. Na przykład w ubiegłym roku po na-
szym osiedlu grasował mężczyzna, który zaczepiał ludzi i dzieci, i 
nikt specjalnie nie reagował, nawet policja, choć była powiadomio-
na też jej nie było, choć powinna. Wiele też ma do życzenia bezpie-
czeństwo naszego mienia, które powinno być lepiej chronione. Sama 
trzymam w piwnicy wózek dziecięcy, rower itp., ale jak długo to tam 
będzie? - nie wiem. Na szczęście na razie  nadal są i mam nadzieję, 
że będą. Kończąc uważam, że nowogardzcy policjanci powinni się 
bardziej starać w pełnieniu swoich obowiązków.

Stanisław Jedynak - Jest mi trudno coś powiedzieć na ten temat, 
gdyż więcej siedzę w domu, niż wychodzę na miasto. Jednak uwa-
żam, że na mieście powinno być dużo więcej patroli policji, bo bez-
pieczeństwo i mienie obywatela powinno być lepiej chronione. Gdy-
bym miał wystawić ocenę dla policjantów Nowogardu, to byłaby to 
ocena 4+.

Bogusław Dziura - Obecnie nie widzę policjantów na ulicach 
Nowogardu, gdzie jeszcze kiedyś nie było to do pomyślenia, gdyż pa-
trol pieszy często był widoczny na ulicach naszego miasta. A teraz 
jest to widok sporadyczny, a jeżeli już, to widać na ulicy bardziej 
policjantów z ruchu drogowego z Goleniowa, niż z prewencji  z ko-
misariatu w Nowogardzie. Jestem czytelnikiem kroniki policyjnej, w 
której spostrzegam, że w poszukiwaniu złodziejaszków mają więk-
sze zasługi ochroniarze z supermarketów  niż właśnie  policjanci. 
Dlatego  swoją ocenę, jako były nauczyciel, dla policjantów nowo-
gardzkich wystawiam na  3 z =. 

Pan Michał - Ogólnie pracę policji nowogardzkiej oceniam nie 
najlepiej. A powodem tego jest przykre doświadczenie, które miałem 
kilka lat temu. Otóż złodzieje włamali się na moją budowę i ukra-
dli z niej  grzejniki. To zdarzenie zgłosiłem na policję, gdzie nadano 
mu oficjalny bieg. Aby pomóc policji, dałem dodatkowo ogłoszenie 
do DN i wyznaczyłem nagrodę za wskazanie sprawcy. Proszę sobie 
wyobrazić, że oddzwoniono do mnie, i rozmówca powiedział, że on 
wie gdzie są te kaloryfery i może wskazać miejsce ich złożenia, i że 
nie oczekuje żadnej nagrody, gdyż kieruje się pomocą i postawą oby-

watelską. Fakt ten natychmiast zgłosiłem na nowogardzki komisariat, a tam… ze zdziwieniem usły-
szałem od dyżurnego, że jest teraz długi weekend majowy i najlepiej, gdybym przyszedł  z tą sprawą 
po tym czasie, tłumacząc dalej, że dyżurny nie ma czasu zająć się tą sprawą w okresie grillowania i 
wypoczynku tak wielu ludzi...  Moja wizyta na komisariacie skończyła się więc jednym wielkim fia-
skiem. Co do oceny, którą mógłbym wystawić, to niech to będzie tylko 3.  

Jerzy Furmańczyk - Chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie  było u 
mnie aż 6 włamań, gdzie za każdym razem policjanci, mimo zgłoszenia, 
nikogo nie zatrzymali. Ale przy siódmym razie, nareszcie się im udało! 
Za co jestem wdzięczny i dumny z naszej policji, że przeprowadziła sku-
teczną akcję operacyjną. Dlatego chcę im za to jeszcze raz serdecznie po-
dziękować na łamach Dziennika Nowogardzkiego. Widzę, że w ostatnim 
czasie złodziejaszki dość mocno sobie igrają z policją, myślę, że ta walka 
jest chyba trochę nierówna, ale najważniejsze, że policja się stara. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

17.02.2014 r. 
o godz. 8:40  - ujawniono wła-

manie do sklepu w Nowogardzie 
na ulicy 700 Lecia, skąd dokonano 
kradzieży różnego rodzaju długo-
pisów, piór atramentowych, telewi-
zora marki Samsung. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

 o godz. 9:40  - policjanci ogniwa 
Patrolowo – Interwencyjnego KP 
Nowogard zatrzymali osobę poszu-
kiwaną celem odbycia kary pozba-
wienia wolności. 

 o godz. 15:00 - dyżurny KP No-
wogard został powiadomiony o 
uszkodzeniu powłoki lakierniczej 
samochodu marki Ford przed skle-
pem w miejscowości Orzechowo. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

o godz. 16:20 - policjanci ogniwa 
Patrolowo – Interwencyjnego KP 
Nowogard zatrzymali osobę poszu-
kiwaną celem odbycia kary pozba-
wienia wolności.

 o godz. 17:30 - dyżurny Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie przyjął 
zgłoszenie o kradzieży w Nowogar-
dzie na ulicy Sądowej telefonu ko-
mórkowego wartości 700 zł. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard. 

o godz. 18:05 - dyżurny Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie został 
powiadomiony o wypadku drogo-
wym w miejscowości Redostowo. 
Kierujący pojazdem marki Ford ja-
dąc od miejscowości Nowogard w 
kierunku Goleniowa na prostym 
odcinku drogi potrącił pieszego 
przechodzącego przez nieoświetlo-
ne przejście dla pieszych, w wyniku 
czego pieszy zmarł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. 

18.02.2014r. 
 o godz. 14:10 - policjanci ogni-

wa Patrolowo – Interwencyjnego 
KP Nowogard zatrzymali osobę po-
szukiwaną celem doprowadzenia i 
zatrzymania.

o godz. 16:50 - dyżurny Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie zo-
stał powiadomiony o włamaniu do 
mieszkania w Nowogardzie, gdzie 
sprawca dostał się do wnętrza skąd 
dokonał kradzieży laptopa marki 
Sony oraz biżuterii złotej, a także 
pieniędzy w kwocie 400 zł i 25 fun-
tów brytyjskich. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

- dyżurny Komisariatu Policji w 
Nowogardzie został telefonicznie 
powiadomiony przez nn. osobę, 
że ulicą Nadtorową idzie kobieta z 
mężczyzną, którzy na terenie No-
wogardu dokonali kradzieży rowe-
rów. W związku z powyższym poli-

cjanci Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie zatrzymali opisywane osoby 
wraz z dwoma kradzionymi rowera-
mi. Postępowanie prowadzi KP No-
wogard.

21.02.2014 r. 
o godz. 01:55 - policjanci Ogni-

wa Patrolowo – Interwencyjnego 
Komisariatu Policji Nowogardzie 
podczas kontroli drogowej w No-
wogardzie ujawnili kierującego sa-
mochodem w stanie nietrzeźwości 
2,20 promila. Postępowanie prowa-
dzi KPO Nowogard. 

23.02.2014 r. 
o godz. 06:10 - dyżurny Komisa-

riatu Policji w Nowogardzie został 
powiadomiony o kolizji kierujące-
go samochodem osobowym marki 
Opel ze zwierzyną leśna w miejsco-
wości Wojcieszyn. 

o godz. 18:00 - dyżurny Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie został 
powiadomiony o kradzieży dwóch 
tablic rejestracyjnych z samochodu 
marki Opel na terenie niestrzeżone-
go parkingu w Nowogardzie na uli-
cy Stefana Czarnieckiego. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.    

o godz. 18:50 - dyżurny Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie został 
powiadomiony o kradzieży w No-
wogardzie na ulicy Sądowej port-
fela wraz z zawartością dokumen-
tów oraz pieniędzy w kwocie 200 zł. 
Postępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.  

APEL POLICJI
Komisariat Policji w Nowogardzie 

zwraca się z prośbą do mieszkańców 
w sprawie zapobiegania działaniom 
przestępczym, a w szczególności 
włamaniom i kradzieżom mienia. 
Przyczyną wielu zdarzeń jest nie-
właściwy nadzór, utrata czujno-
ści właściciela lub zwykły brak za-
bezpieczenia swojej własności. Aby 
nie stracić dorobku wielu lat swo-
jej własnej ciężkiej pracy, należy 
zadbać o zamykanie drzwi i okien 
przed każdym wyjściem z domu, 
zabezpieczenie na noc budynków 
gospodarskich, zabezpieczenie sa-
mochodów, maszyn rolniczych, 
żywego inwentarza, niewpusz-
czanie do domu nieznanych osób 
pod pretekstem wykonania jakichś 
usług czy obwoźnych handlarzy. 
Pamiętajmy, że niezabezpieczone 
odpowiednio mienie staje się ła-
twym łupem przestępców. Dlatego 
apelujemy: nie dajmy się okraść.

opr. asp. Sebastian Źróbek

Kazimierz Mroczko, lat 71, zmarł 20.02.2014 r., pogrzeb odbył 
się 22.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

 Józef Królikowski, lat 80, zmarł 22.02.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 25.02.2014 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie.  

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Pilnie kupię
stare rozbiórkowe  

belki dębowe
606 830 893

Kumoterstwo i nepotyzm w  PKPS

W zarządzie urzędnik i matka burmistrza
W połowie stycznia wybrano nowe władze Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) w Nowogardzie. Nie byłoby nic w tym nad-
zwyczajnego, gdyby nie fakt, że w nowym  zarządzie znalazła się grupa ludzi blisko związanych z obecnym burmistrzem Nowogardu. 
Wśród nich jest m. in. matka Roberta Czapli, Danuta, a także Krzysztof Kolibski, kierownik jednego z wydziałów w UM Nowogard, 
były kandydat na radnego z listy SLD. Duże wątpliwości wśród wielu członków organizacji budzi też sama forma przeprowadzenia wy-
borów do władz organizacji, w tym m. in. komisji rewizyjnej. 

PKPS to organizacja chary-
tatywna, której początki sięga-
ją 1958 roku. Celem PKPS jest 
dobrowolne i bezinteresowne 
organizowanie różnorodnych 
form pomocy osobom i rodzi-
nom, które z różnych przyczyn 
niezdolne są do rozwiązywa-
nia swoich życiowych proble-
mów, w szczególności ludziom 
starszym, niepełnosprawnym, 
chorym, samotnym, zagrożo-
nym demoralizacją, rodzinom 
wielodzietnym pozbawionym 
nie ze swojej winy środków do 
życia.

W województwie zachod-
niopomorskim PKPS ma kilka 
biur i oddziałów. Jeden z nich 
znajduje się m.in. w Nowogar-
dzie z siedzibą przy ul. 700-le-
cia 14 (w podwórku za ZBK). 
To tu wydawane są kilka razy 
w tygodniu dary żywnościo-
we, a także odzież. Z pomocy 
organizacji mogą skorzystać 
głównie osoby, które pobiera-
ją świadczenia społeczne. Dla-
tego też PKPS ściśle współpra-
cuje w tym obszarze z miejsco-
wym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej. Tylko w zeszłym roku 
na liście osób, którym nowo-
gardzki oddział PKPS udzie-
lił pomocy, widniało 350 na-
zwisk. 

Działalność PKPS finanso-
wana jest głównie z pieniędzy 
prywatnych sponsorów. Co 
roku organizacja korzysta tak-
że z dotacji gminnych, przy-
dzielanych w ramach konkur-
sów ofert składanych przez 
stowarzyszenia. W zeszłym 
roku kwota ta wyniosła 14 ty-
sięcy złotych. 

Walne pod dyktando...
W dniu 16 stycznia od-

było się walne posiedzenie 
nowogardzkiego Koła PKPS. 
W czasie zebrania wybrano 
m.in. nowe władze stowarzy-
szenia, i to dosłownie. Tylko 
nielicznym, dotychczasowym 
działaczom udało się pozostać 
we władzach stowarzyszenia. 
W sprawie nie byłoby nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie fakt, że 
w zarządzie znalazła się gru-
pa ludzi blisko związanych z 
obecnym burmistrzem Nowo-
gardu. Wśród nich jest m.in. 

matka Roberta Czapli, Danu-
ta. To ona, zdaniem naszym 
informatorów, miała najwięk-
szy wpływ na to, kto ostatecz-
nie zostanie wybrany do zarzą-
du PKPS. Tyle że, jak twierdzą 
nasze rozmówczynie, wybo-
ry odbywały się w skandalicz-
nej atmosferze. Szczególnie w 
momentach, gdy niektórzy z 
członków PKPS, nie „pasują-
cy” do zaplanowanego najwy-
raźniej schematu osobowego 
grupy chcącej przejąć władzę 
w organizacji, próbowali uzy-
skać miejsce w zarządzie. 

- Pani Czaplowa dyrygowa-
ła zebraniem. Powiedziała do 
jednej z pań, które miały pełnić 
funkcję drugiego wiceprzewod-
niczącego, że „zrobię wszystko, 
aby pani nie została wicepreze-
sem” -  twierdzi jedna z kobiet 
biorąca udział w walnym po-
siedzenie PKPS.

Sporo zamieszania było tak-
że przy wyborze członków ko-
misji rewizyjnej PKPS. 

- Gdy już wybrano Komi-
sję, pani Czaplowa kazała zre-
zygnować dwóm osobom z tej 
funkcji, pod pretekstem tego, że 
nie będą one mogły korzystać z 
pomocy organizacji – twierdzi 
inna nasza rozmówczyni, któ-
ra także brała udział w stycz-
niowym zebraniu PKPS.

Zdaniem kobiety, w czasie 
rozmów padały też słowa nie-
cenzuralne. - W czasie, gdy wy-
bierano komisję rewizyjną, po-
wiedziano nam, że „jak się nie 
uspokoimy, to nas wszystkich 
wypier...” albo „że nie zosta-
niemy wybrane, bo współpra-
cujemy z czarnymi” – relacjo-
nuje kobieta. Na te intrygują-
ce wybory zaproszono gości w 
osobach burmistrza R. Czapli, 
szefowej Opieki Społecznej, T. 
Skibskiej i pastora Cezarego 
Komisarza (ten nie kwalifiku-
je się do kategorii „czarnych”).  

Nowi członkowie zarządu 
mieli też zabraniać dotych-
czasowym działaczom PKPS 
przychodzenia do siedziby or-
ganizacji. 

- Spotkałam dwie panie, któ-
re zostały wybrane do zarzą-
du.  Ponoć pani Czaplowa po-
wiedziała im, że mają nie przy-
chodzić do biura. Jak będą po-

trzebne, to zostaną wezwane 
– twierdzi jedna z byłych już 
członkini zarządu organiza-
cji. - Te panie są potrzebujące i 
choć same korzystały z pomocy 
PKPS, chętnie też udzielały się 
pomagając innym. To przykre, 
że dziś się je tak traktuje - koń-
czy rozczarowana.

Każdy może, ale charyta-
tywnie...

To jeszcze nie koniec kon-
trowersyjnych wyborów, do ja-
kich doszło w czasie walnego 
posiedzenia nowogardzkiego 
koła PKPS. Otóż, na preze-
sa tejże organizacji wybrano 
Krzysztofa Kolibskiego, kie-
rownika jednego z wydziałów  
UM Nowogard, który w ostat-
nich wyborach samorządo-
wych startował do rady z listy 
SLD. 

W organizacji charytatywnej 
może udzielać się każdy oby-
watel. Tyle, że powinien to ro-
bić w ramach swojego czasu 
wolnego. Na tym zresztą po-
lega idea wolontariatu. Widać 
jednak postawy te obce są no-
wemu prezesowi PKPS. Jak się 
okazało, udziela się on w or-
ganizacji w czasie, gdy powi-
nien przebywać w Ratuszu.  
Informację, którą w tej spra-
wie otrzymaliśmy, udało się 
nam zweryfikować chociaż-
by wczoraj, tj. 24 lutego. Biuro 
PKPS przy 700-lecia otwarto 

standardowo w ramach dyżu-
ru, a więc od godziny 10 do 12. 
Mimo, że zarówno sekretarka 
UM, jak i podwładni p. Koliń-
skiego, pytani przez DN o jego 
obecność w pracy w UM, byli 
święcie przekonani, że urzęd-
nik jest na swoim stanowi-
sku, ten w tym czasie siedział, 
jak gdyby nigdy nic, w biurze 
PKPS. Tak nas tuż po 10:00  
przekonywała sekretarka UM, 
jednocześnie jednak osoba wy-
słana przez nas do biura PKPS, 
weszła do pomieszczenia tej 
organizacji, znajdującego się 
przecież ładny kawałek drogi 
od Ratusza. Oprócz pana Ko-
libskiego w biurze znajdowa-
ły się jeszcze dwie kobiety, tj. 
Danuta Czapla, a także jej wie-
loletnia koleżanka, Chlebicka 
Danuta – od kilku tygodni peł-
niąca obowiązki skarbnika za-
rządu. Nasza dziennikarka za-
rejestrowała tę sytuację na apa-
racie. Tak więc pan Kolibski to 
murowany kandydat na świę-
tego – świadczy o tym nie tyl-
ko jego pełne miłości bliźnie-
go zaangażowanie na rzecz po-
trzebujących w PKPS, ale tak-
że wiadomy znak wyjątkowo-
ści tej osoby, czyli dar bilokacji 
– był jednocześnie w Ratuszu 
i w oddalonym o 500 metrów 
biurze PKPS.  

Sprawa trafi do Szczecina...
Oburzeni na postępowanie 

nowego zarządu członkowie 
PKPS, mają złożyć skargę do 
Zarządu Okręgowego organi-
zacji znajdującego się w Szcze-
cinie. Stosowne pismo jest już 
ponoć przygotowane. Na razie 
dla Szczecina „sprawy nie ma”. 
Wybór władz zarządu PKPS w 
Nowogardzie odbył się zgod-
nie z prawem. Tak przynaj-
mniej wynika z protokołów z 
posiedzenia, w których posia-
daniu są wojewódzkiego wła-
dze organizacji. - Na podstawie 
dokumentów, które otrzymali-
śmy, mogę jedynie stwierdzić, że 
wybory odbyły się zgodnie z 

ul. 700-lecia 14
siedziba PKPS
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Nasza sonda z Osiny

prawem, a wybrane władze 
Zarządu Miasta i Gminy 

PKPS w Nowogardzie wybrane 
zostały legalnie. Żadna skarga, 
jak na razie, do nas nie wpłynę-
ła – mówi Dorota Rodzeń ZO 
PKPS w Szczecinie.

Nie ukrywała jednak, że jest 
zaskoczona i zaniepokojona in-
formacjami o rzekomych nie-
prawidłowościach, jakie miały 
mieć miejsce w czasie zebra-
nia.- Niezależnie od tego, czy 
wpłynie do nas jakiś dokument 
w tej sprawie, będziemy musie-
li porozmawiać o tym z nowym 
prezesem i zapytać go, co tam 
się działo. Nie możemy pozwo-
lić, aby niewłaściwe postępowa-
nie kogokolwiek, w złym świe-
tle stawiało naszą organizację 
– twierdziła przedstawicielka 

władz wojewódzkich PKPS, za-
strzegając, aby na tym etapie 
nie traktować jej wypowiedzi 
jako oficjalnego stanowiska.

- To jakiś cyrk. Jeśli ktoś my-
śli, że na krzywdzie ludzi po-
trzebujących osiągnie jakiś zysk 
to grubo się myli – tak, panu-
jącą obecnie w PKPS sytuację, 
oceniła jedna z byłym człon-
kini zarządu organizacji. Sama 
wycofała się z działalności spo-
łecznej. I o to zapewne szło no-
wej władzy w nowogardzkim 
PKPS, którego to  liczna rzesza 
podopiecznych, to przecież ła-
komy kąsek w zbliżających się 
jesiennych wyborach samo-
rządowych. Sytuację w nowo-
gardzkim PKPS będziemy mo-
nitorować na bieżąco. 

MS, sm

Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, Zbigniew Bródka – to oni dostarczyli Polakom 
wiele radości, wygrywając złote medale na Olimpiadzie w Soczi. Dlatego tym 
razem spytaliśmy o wrażenia, jakie towarzyszyły naszym Czytelnikom z gmi-
ny Osina, podczas XXII Olimpiady, która została oficjalnie zakończona w dniu 
23.02.2014 r. 

Pan Kazimierz - Nie jestem zagorzałym fanem sportu, ale o 
Polakach, którzy startowali na Olimpiadzie, słyszałem i bardzo 
się cieszę z tego, co osiągnęli. Tym razem denerwowałem się nieco 
mniej, bo nasi sportowcy byli bardziej na przodach niż na tyłach. 
Serce się radowało, gdy Polacy dostawali medale, a w szczególno-
ści te złote. 

Iwona Betka - Mamy… Zdobyliśmy w końcu te medale. Jak w 
piłkę grają źle piłkarze, to przynajmniej na Olimpiadzie zimo-
wej olimpijczycy coś dobrego pokazali. Te złote medale podniosły 
trochę w narodzie dobre nastroje, czego nie można było powie-
dzieć o piłkarzach podczas Mistrzostw Europy. Dlatego bardzo 
pozytywnie oceniam naszych sportowców – olimpijczyków, lecz 
w mojej pamięci, mimo wszystko, szczególne miejsce zajęła Ju-
styna Kowalczyk, która zdobyła złoty medal ze złamaną kością 
stopy. Ona najbardziej mnie wzruszyła i proszę mi uwierzyć, że 
miałam łzy w oczach, gdy wręczano jej ten złoty medal i grano hymn Polski. 

Mirosław Siepka - Najbardziej podobały mi się skoki narciar-
skie, które wygrał nasz zawodnik, Kamil Stoch. To tej konkuren-
cji poświęciłem najwięcej czasu i trzymałem bardzo mocno kciu-
ki za pozostałych naszych zawodników. Olimpiadę oceniam do-
brze, mimo że dużo uwagi na świecie poświęcono w tym czasie 
na to, co się dzieje na Ukrainie. Bardzo się cieszę, że nasi spor-
towcy przywieźli ze sobą tych kilka medali. To jest ogromnym dla 
naszego kraju sukcesem. 

Rozalia i Jerzy Florczak - Cieszmy się, że wbrew niektórym 
głosom, cała Olimpiada bardzo dobrze udała się Rosjanom. 
Otwarcie, jak i zamknięcie, było bardzo perfekcyjnie zorganizo-
wane, ale  najważniejsze jest to, że było bezpiecznie i nikt nie 
ucierpiał i nie zginął. My wszystkim naszym olimpijczykom ki-
bicowaliśmy po trochu. Oczywiście najbardziej Justynie Kowal-
czyk, która dla nas jest wielką idolką i z którą zawsze jesteśmy 
całym sercem w jej zmaganiach sportowych.  

Roman Golema - Śledziłem w większości wszystkie konku-
rencje, ale najbardziej skoki, łyżwiarstwo szybkie, biegi i biatlon, 
który jest moją ulubioną dyscypliną sportów zimowych. Ale, jak 
wiemy, tutaj już bez naszego Tomasza Sikory. Co do przebie-
gu samej Olimpiady, to była ona udana. Myślę że chyba dla 
wszystkich, a w szczególności dla naszych sportowców, ponie-
waż zdobyli oni też złote medale. My z kolei mogliśmy ich oglą-
dać i być dumni, gdy grali Mazurka Dąbrowskiego. To wzrusza-
ło do łez.  Kończąc, wypada zaapelować do odpowiednich or-

ganów, by powstały w naszym kraju prawdziwe i profesjonalne obiekty sportowe, które na pewno 
pomogą w osiąganiu jeszcze lepszych wyników na zawodach czy w kolejnej Olimpiadzie, która już 
niebawem, bo za cztery lata w Korei Południowej. 

Pan Krzysztof - Według mnie, ta Olimpiada była bardzo uda-
na, a wysłuchanie na niej Mazurka Dąbrowskiego było niezwy-
kłe. Osobiście, bardzo podobały mi się skoki i jazda łyżwiarzy 
oraz łyżwiarek szybkich (panczenistów), którzy pokazali klasę, 
zdobywając dla naszego kraju medale. To bardzo fajne uczucie, 
gdy polski sportowiec zdobywa medal. Teraz tylko wypada im ży-
czyć, by powstawały u nas obiekty sportowe do treningów z praw-
dziwego zdarzenia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Rozstrzygnięto dopiero 3 z 9 konkursów

Minął termin,  
a wyników nie ma 
Wczoraj minął termin, zgodnie z którym mieliśmy po-
znać decyzję burmistrza o przyznaniu dotacji dla organi-
zacji pozarządowych.  Niestety rozpatrzono dopiero 3 z 9 
konkursów. Mało tego, pieniądze w pierwszej kolejności 
przyznano tym organizacjom, które wykonują działania 
typowo „administracyjne”. 

W dniu 19 lutego br., bur-
mistrz wydał zarządzenie o roz-
strzygnięciach trzech konkur-
sów. Pierwszy  dotyczy „dzia-
łalności w zakresie organizacji 
wsparcia dla emerytów i renci-
stów na terenie gminy Nowo-
gard” - tutaj dotację w wysoko-
ści 8 000 zł, otrzymał Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w No-
wogardzie. Drugi to „wspiera-
nie przedsiębiorczości i rozwo-
ju gospodarczego wśród miesz-
kańców gminy Nowogard” - 
wyróżniono Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości „PROFIT” 
Szczecińskiej Fundacji Talent-
-Promocja-Postęp w Nowogar-
dzie, które otrzymało na swoją 
działalność 20 000 zł. Rozstrzy-
gnięto również konkurs w za-
kresie zadania: „wspieranie ini-
cjatyw społecznych i koordy-
nowanie pracy organizacji po-
zarządowych na terenie gminy 
Nowogard”, dotację w wysoko-
ści 25 000 zł, otrzymało Nowo-
gardzkie Forum Organizacji Po-
zarządowych.  Komisja Konkur-
sowa, która przyznała dotację, 
obradowała w następującym 
składzie: Przewodnicząca Ko-
misji – Agnieszka Wróblewska 
oraz członkowie Komisji: Jaro-
sław Soborski, Urszula Bere-
zowska i Barbara Sroka (wszy-

scy są pracownikami Urzędu 
Miejskiego). Skład Komisji uzu-
pełnili członkowie: Mieczysław 
Cedro, Tadeusz Hołubowski i 
Cezary Komisarz (wszyscy są 
przedstawicielami organizacji 
pozarządowych). 

Według zarządzenia burmi-
strza, wszystkie oferty powinny 
być  rozpatrzone w terminie do 
30 dni od daty zakończenia ich 
naboru. Wynika z tego, że wczo-
raj, tj.24 lutego, termin ten wła-
śnie minął. To na pewno stwarza 
spore problemy w szczególności 
tym organizacjom pozarządo-
wym, które zajmują się propa-
gowaniem sportu na terenie na-
szej gminy. Działalność ich jest 
uzależniona od finansowania 
przez miasto. Środki z ubiegłego 
roku natomiast zostały już spo-
żytkowane. Tymczasem w wielu 
dyscyplinach, w tym m.in. piłce 
nożnej, rozpoczęły się już przy-
gotowania do wiosennej rundy. 
Pieniędzy nie mają też uczniow-
skie kluby sportowe, a to spra-
wia, że nie mogą brać udziału w 
organizowanych turniejach. 

Gdy tylko poznamy wyniki 
pozostałych konkursów, bez-
zwłocznie opublikujemy je na 
łamach DN. 

KR
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Na zdjęciu pole po pożarze przy ul. Boh. Warszawy. Akcja gaśnicza trwała ok. 5 godzin. Straż pożarna nie wyklucza, że przyczy-
ną pożaru było podpalenie

Byłeś świadkiem   
ciekawego zdarzenia   

zadzwoń
  Tel. 513 088 309

Dofinansowania dla początkujących przedsiębiorców

Ilu bezrobotnych otworzy firmy?
Wraz z początkiem marca 2014 r. pojawi się możliwość składania wniosków  o przydzielenie środków na uruchomienie własnej dzia-
łalności gospodarczej. W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, z filią w Nowogardzie, otrzymał na ten cel ponad sześćset 
tysięcy złotych. 

Każdy początkujący przed-
siębiorca, który planuje rozpo-
częcie własnej działalności go-
spodarczej, może ubiegać się o 
pozyskanie od Urzędu Pracy 
dotacji w tej kwestii. Wnioski 
będzie można składać od przy-
szłego miesiąca. Nabór potrwa 
do końca marca. W tym roku 
Powiatowy Urząd Pracy w Go-
leniowie zaplanował na ten cel 
629 900,00 zł. Środki te pocho-
dzą z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego program 6.1.3 
„Droga do pracy” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. 

Komisja ds. opiniowania 
wniosków rozpocznie pracę po 
zakończeniu naboru. – Złożo-
ne wnioski zostaną sprawdzo-
ne pod względem formalnym, 
a później komisja dokona oce-
ny merytorycznej – informu-
je Zbigniew Florkowski, kie-
rownik Referatu Poradnic-
twa Zawodowego, Szkoleń i 

Wspierania Rozwoju Przed-
siębiorczości PUP Goleniów –  
W związku z tym, że nabór po-
trwa do końca marca, najbliż-
sze posiedzenie komisji odbę-
dzie się na początku kwietnia.

Zakładając, że wszyscy 
wnioskujący o pozyskanie jed-
norazowych środków na uru-
chomienia własnej działalno-
ści gospodarczej będą wnio-
skować maksymalnie o 21 tys. 
zł, z tegorocznych środków, 
jakimi dysponuje Urząd Pra-
cy, będzie można przyznać ok. 
30 dotacji. Przed złożeniem 
odpowiedniego dokumentu, 
należy zaznajomić się z kry-
teriami, według których taka 
pomoc finansowa jest przy-
znawana. Wsparcie otrzyma-
ją bowiem zarejestrowani w 
Powiatowym Urzędzie Pracy 
jako osoby bezrobotne, któ-
re spełniają określone warun-
ki, np. osoba, która stara się o 
dofinansowanie, nie może po-

siadać na swoim koncie innej 
działalności gospodarczej w 
okresie 12 miesięcy przed zło-
żeniem wniosku oraz w okre-
sie 2 lat, liczonych do dnia zło-
żenia wniosku, nie może mieć 

na swoim koncie przestęp-
stwa przeciwko obrotowi go-
spodarczemu. Zgodnie z wy-
tycznymi projektu, w pierw-
szej kolejności dofinansowa-
nie otrzymają ci, którzy nale-

żą do grupy docelowej, tj. oso-
by do 30. roku życia, w wieku 
50–64 lata oraz osoby niepeł-
nosprawne.

Karolina Klonowska

Czy to było podpalenie?

Groźne pożary w Nowogardzie
Wczoraj, w godzinach południowych, na polu, znajdującym się przy os. Rado-
sław, wybuchł pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straż pożarna podej-
rzewa, że doszło do podpalania. 

W poniedziałek, 24 lutego, 
na polach, znajdujących się 
pomiędzy os. Radosław a os. 
Poniatowskiego, wybuchł po-
żar. Świadkowie relacjonują, 
że płomienie wyglądały bar-
dzo niebezpiecznie. Sięgały 
nawet kilku metrów. Pierwsze 
zgłoszenie o pożarze nieużyt-
ków rolnych przyjęto o godz. 
12:25. Strażacy musieli inter-

weniować kilkakrotnie. - Zgło-
szono nam, że palą się nieużytki 
za SP nr 3 w Nowogardzie – in-
formuje w rozmowie z DN asp. 
Robert Strzałkowski z Komen-
dy Powiatowej Straży Pożar-
nej  – Paliły się trawy od drogi 
przy ul. Poniatowskiego do Boh. 
Warszawy. Gaszono jedną stro-
nę, a za chwilę wybuchały ogni-
ska zapalne z drugiej strony. Je-

steśmy pewni, że po prostu ktoś 
podpalał coraz to nowe miejsca. 

W akcjach gaśniczych bra-
ły udział cztery zastępy stra-
ży pożarnej: z Węgorzy, Oso-
wa, Błotna i Nowogardu. Pożar 
ostatecznie ugaszono w godzi-
nach popołudniowych, tj. ok. 
godz. 17:00.

MR, KK

Czy gminę stać na marnowanie energii?
Chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy, które zaobserwo-

wałem w swojej okolicy (osiedle Bema, przyp. redakcja). Miano-
wicie, w tym momencie o godzinie 11:40, świecą się lampy. Czy 
to oznacza, że gmina jest tak bogata, że może w ten prosty spo-
sób marnować energię? Ktoś powinien się tym zająć, bo tak być 
nie powinno, że w słoneczny dzień w południe, w tak prosty spo-
sób tracone są pieniądze podatników. 

Awizo jak ulotki...
Druga sprawa, która mnie poruszyła, to lekceważące podej-

ście do odpowiedzialnej pracy, jaką jest dostarczanie przesyłek. 
Po tym jak PGP wygrało przetarg i awizo przestała dostarczać 
poczta, powstało spore zamieszanie. Widziałem dziś, jak awi-
za do moich sąsiadów zostały najzwyczajniej w świecie „luzem” 
pozostawione na skrzynce pocztowej, niczym reklamy i ulotki 
z dyskontów! W każdej chwili, ktoś może wziąć do ręki awiza i 
popatrzeć, kogo na osiedlu wzywa się do sądu lub prokuratury! 

Opr. KR

 Halo redakcja 
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Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Janiny Horniak 
oraz za złożone wiązanki i wieńce serdeczne 
podziękowania i wyrazy wdzięczności 

składa pogrążona w smutku rodzina 

Kradzieże z włamaniami to 
przestępstwa, które zawsze 
spędzały sen z powiek policji. 
Są to bowiem występki wyjąt-
kowo drażliwe społecznie. To 
też obywatele w stosunku do 
stróżów prawa mają wyjątko-
wo wysokie oczekiwania. 

W 2012 roku, policja na tere-
nie całego powiatu goleniow-
skiego wszczęła 253 postępo-
wania w kategorii kradzieże z 
włamaniami. Do ilu z tych wy-
darzeń doszło na terenie na-
szej gminy? Takiej informacji 
w statystykach nie ma. Wiado-
mo jednak, że skala tego typu 
zdarzeń jest ogromna. Z anali-
zy kroniki policyjnej, którą pu-
blikujemy w każdym wtorko-
wym wydaniu wynika, że tyl-
ko w zeszłym roku na terenie 
Nowogardu doszło do 23 kra-
dzieży z włamaniami. Oto kil-
ka przykładów: 21.01.2013 r. 
godz. 16:00, włamanie do skle-
pu spożywczego przy ul. Gry-
fitów, skąd dokonano kradzie-
ży artykułów spożywczych, 
tytoniowych i alkoholowych; 
06.06.13r. godz. 11:05, kra-
dzież z włamaniem do po-
mieszczeń drukarni przy uli-
cy Boh. Warszawy 7a w No-
wogardzie, gdzie sprawca po 
uprzednim wyważeniu okna 
przedostał się do jego wnętrza, 
skąd dokonał kradzieży kaset-
ki metalowej z pieniędzmi w 
kwocie 5340 zł. Wysokość strat 

6640 zł. na szkodę Dom Judy 
Sp. z. o.o.

27.06.2013 r. godz. 02:30, 
włamanie do sklepu jubiler-
skiego przy ul. 700 Lecia, skąd 
dokonano kradzieży biżuterii 
srebrnej; 23.08.2013 r. godz. 
03:15. Włamanie do biura fir-
my przy ul. Nadtorowej, skąd 
dokonano kradzieży pieniędzy 
oraz dokumentów; 05.09.2013 
r. godz. 03:00. Włamanie  do 
sklepu odzieżowego przy ul. 
Bankowej, skąd dokonano kra-
dzieży spodni, plecaków, bluz i 
kurtek; (sklep ten zresztą okra-
dziono jeszcze w październi-
ku);  16.09.2013 r. godz. 05:40. 
Powiadomienie o włamaniu 
do sklepu „Ciacho” przy ul. 
Żeromskiego, skąd dokonano 
kradzieży pieniędzy i artyku-
łów spożywczych; 18.12.2013, 
godz. 09:10,  dokonano kra-
dzieży z włamaniem do loka-
lu gastronomicznego „Kebab” 
skąd skradziono 45 butelek 
Coca -Coli i 45 kg zamrożone-
go mięsa.

Choć rok 2014 trwa dopie-
ro od niespełna dwóch miesię-
cy, w tak krótkim czasie doszło 
już do kilku zuchwałych kra-
dzieży. Już 8 stycznia niezna-
ni dotąd sprawcy włamali się 
do restauracji Okrąglak, skąd 
skradziono sporą ilość alkoho-
lu.  Na początku lutego włama-
no się m.in. do kwiaciarni przy 
ul. Nadtorowej (O akcji tej pi-

saliśmy. Złodzieje zostali uda-
remnieni dzięki bohaterskiej 
postawie naocznego świadka 
zdarzenia, mieszkańca Nowo-
gardu. Niestety mimo zatrzy-
mania sprawców i postawie-
niu im zarzutów, sąd po dwóch 
dniach postanowił ich wypu-
ścić na wolność, mimo że je-
den z nich był już karany za 
podobne czyny). 

Ostatnie zdarzenie mia-
ło miejsce chociażby w skle-
pie „Biurex” przy ul. 700-le-
cia, gdzie złodzieje weszli do 
punktu przez okno na zaple-
czu. Właściciel wyliczył straty 
na ok. 10 tys. zł, nie licząc ko-
nieczności naprawy okna.

Wielu właściciele są już bez-
silni. 

- Co dwa tygodnie mam wła-
manie do piekarni. Nie mam 
już siły na to patrzeć – mówi 
jedna z naszych rozmówczyń, 
której firmę również odwie-
dzają rabusie.

Na szczęście nie zawsze zło-
dzieje są tak skuteczni. Zdarza 
się, że ich akcje kończą się nie-
powodzeniem. 

- Do mojego sklepu próbowa-
li się włamać tej samej nocy,  w 
której obrobili „Biurex”. U mnie 
na szczęście skończyło się na 
zniszczonych drzwiach. Zło-
dziejów spłoszył najprawdopo-
dobniej sygnał czujnika alar-
mowego. Mimo tego, że rabusie 

do sklepu nie weszli, musiałem 
zapłacić kilkaset złotych za na-
prawę drzwi – mówi właściciel 
sklepu spożywczego w Nowo-
gardzie.

Nie tylko firmy...
Nie wiadomo, czy ta sama 

szajka zajmuje się włamania-
mi do mieszkań, piwnic i bu-
dynków gospodarczych. W ze-
szłym roku nie było miesiąca, 
którym złodzieje nie oskubali-
by jakiegoś mieszkania. Z do-
mów giną najczęściej biżute-
ria, pieniądze i drobne sprzęty 
RTV oraz komputery. Z piw-
nic znikają rowery.  Z warsz-
tatów i budynków gospodar-
czych złodzieje najczęściej pod 
osłoną nocy wynoszą elektro-
narzędzia, kosiarki, czy też olej 
napędowy. Plagą w Nowogar-
dzie są także kradzieże samo-
chodów nie wspominając już 
o drobnym wyposażeniu znaj-
dującym się w autach jak np. 
radioodtwarzacze. Mniej, niż 
przed laty jest kradzieży telefo-
nów. To jednak ewidentnie za 
sprawą spadku wartości tych 
urządzeń. 

Wspólny mianownik...
Wspólną cechą większości 

włamań jest metoda za po-
mocą której złodzieje dosta-
ją się do lokali, by je ograbić. 
Wszystko wskazuje na to, że 
złodzieje są dobrze rozeznani 
w sprawach konstrukcji okien. 
Otóż sprawcy wybijają zabez-
pieczenia w oknach, w taki 
sposób, by wyciągnąć szyby, 
bez robienia zbędnego w tych 
okolicznościach hałasu.  Nie 
ma wierceń, nie ma pobitego 

szkła.  Po złodziejach pozosta-
je poodginana rama i ewentu-
alnie pęknięta szyba. Metoda 
ta jest zastosowana niemal we 
wszystkich przypadkach. 

- Jestem przekonany, że robią 
to ludzie posiadający sprzęt i 
wiedzę na temat budowy okien. 
Być może pracowali kiedyś w 
jakiejś fabryce – snuje domy-
sły właściciel sklepu obuwni-
czego, który grasująca szajka 
złodziejów upodobała sobie 
szczególnie. Tylko w zeszłym 
roku lokal okradziono dwa 
razy.

Sposób na złodzieja? 
Alarm, kraty i patrol obywa-
telski

Ostrożności ponoć nigdy za 
wiele. Dlatego też handlowcy 
inwestują swoje pieniądze, by 
w przyszłości uniknąć ewen-
tualnych kradzieży, bądź przy-
najmniej utrudnić rabusiom 
zadanie. 

- Zamontowaliśmy kamery, 
alarm. Będziemy też zakładać 
kraty w oknach – mówi wła-
ściciel punktu handlowego w 
centrum miasta, który padł 
ofiarą kradzieży. Nie ma się co 
dziwić. Mężczyzna stracił to-
war o wartości kilkunastu ty-
sięcy złotych. 

Niektórzy idą dalej. Oprócz 
nowych zabezpieczeń mon-
towanych w swoich sklepach, 
postanowili we własnym za-
kresie pilnować swojego do-
robku. Robią to, bo jak twier-
dzą nie mają zaufania do poli-
cji. 

- Odkąd mnie kilka razy 
okradziono i tyle samo razy 
próbowano, w nocy sam pa-

Sposób na złodzieja - alarm, kraty i patrol obywatelski...

Nowogard rajem dla rabusiów?
Kwiaciarnia, stolarnia, sklep z artykułami biurowymi, obuwniczy, meblowy, solarium, piekarnie – lista okradzionych w ostatnich kil-
ku miesiącach punktów handlowych jest długa. Tak samo długa jest lista pretensji, jakie w związku z powtarzającymi się grabieżami na 
lokalne sklepy, w stosunku do policji, mają ich właściciele. Są bowiem tacy, których okradziono nie raz, nie dwa a trzy, nie licząc kilka 
nieudanych prób. Jak to możliwe, że w centrum miasta, naszpikowanym monitoringiem, grasuje szajka złodziejów, nieuchwytna dla 
naszych stróżów prawa?
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Serdeczne wyrazy 
współczucia i głębokiego żalu

Pani Alicji Starczewskiej
z powodu 

śmierci syna
składają

Przewodniczący Rady Miejskiej           Burmistrz Nowogardu
  Antoni Bielida                                     Robert Czapla

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli  

w ostatniej drodze 
śp. Bartłomieja 
Starczewskiego 

serdeczne  
podziękowania składa 

mama Bartka 

składamy  wyrazy najgłębszego współczucia  
oraz łączymy się w bólu z powodu 

śmierci syna 
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Nowogard

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być wśród nas.

Koleżance 
Alicji Starczewskiej 

troluję miasto i pilnuję swojego 
sklepu– mówi właściciel sklepu 
w centrum miasta, który na je-
sieni ubiegłego roku złodzieje 
odwiedzili dwukrotnie. - Nie 
raz zdarzy mi się stać pod skle-
pem dwie, trzy godziny. W tym 
czasie nie widziałem jeszcze ani 
jednego radiowozu. Policja tłu-
maczy się, że ma w nocy jeden 
patrol. Pytanie tylko, co to po-
winno obchodzić obywatela, 
który płaci podatki i w związku 
z tym ma mieć zapewnione mi-
nimum bezpieczeństwa – mówi 
przedsiębiorca. 

W świetle tych słów warto 
zdradzić kulisy jednej akcji po-
licyjnej, która miała miejsce na 
początku lutego, gdy włama-
no się do kwiaciarni. Gdy je-
den z mieszkańców zgłosił na 
policję, że właśnie był świad-
kiem włamania i śledzi ucieka-
jących złodziejów, okazało się, 
że w Nowogardzie nie ma pa-
trolu, który mógłby rozpocząć 
pościg. W końcu jeden z dziel-
nicowych przyjechał na miej-
sce swoim prywatnym samo-
chodem. Sprawców udało się 
zatrzymać. Co prawda sąd po 

dwóch dniach ich wypuścił, ale 
usłyszeli oni zarzuty i wszyst-
ko wskazuje na to, że przynaj-
mniej jeden z nich będzie mu-
siał odpokutować swoje za kra-
tami. Przebieg tego wydarze-
nia obnażył jednak, w jakiej 
sytuacji znajduje się policja. 
Na terenie 24 tysięcznej gmi-
ny, bezpieczeństwa nocą strze-
że jeden patrol. 

Nie tylko firmy...
Nie wiadomo, czy ta sama 

szajka zajmuje się włamania-
mi do mieszkań, piwnic i bu-
dynków gospodarczych. W ze-
szłym roku nie było miesiąca, 
w którym złodzieje nie osku-
baliby jakiegoś mieszkania. Z 
domów giną najczęściej biżute-
ria, pieniądze i drobne sprzęty 
RTV oraz komputery. Z piwnic 
znikają rowery. Z warsztatów i 
budynków gospodarczych zło-
dzieje najczęściej, pod osłoną 
nocy, wynoszą elektronarzę-
dzia, kosiarki, czy też olej na-
pędowy. Plagą w Nowogar-
dzie są także kradzieże samo-
chodów, nie wspominając już 
o drobnym wyposażeniu znaj-

dującym się w autach jak np. 
radioodtwarzacze. Mniej, niż 
przed laty jest kradzieży telefo-
nów. To jednak ewidentnie za 
sprawą spadku wartości tych 
urządzeń. 

Co na to policja? 
Niestety nie udało nam się 

wczoraj uzyskać odpowiedzi 
na kilka pytań, jakie w związku 
z falą kradzieży w mieście za-
daliśmy podinsp. Małgorzacie 
Figurze – komendantowi Ko-
misariatu Policji w Nowogar-
dzie. Wiadomo tylko, że poli-
cja prowadzi czynności opera-
cyjne zmierzające do wykrycia 
grupy rabusiów imających się 
okradaniem lokalnych skle-
pów. Nie wiemy jednak, jak 
skuteczne są to działania, na 
jaką skalę okrojone i czy okra-
dani handlowcy mogą liczyć 
na odzyskanie przynajmniej 
części swojego mienia. 

Wierzymy, że do następnego 
numeru DN uda nam się za-
prezentować stanowisko poli-
cji w tej sprawie. 

Marcin Simiński 

Wykrywalność kradzieży z włamaniem
w latach 2006-2013
na terenie działania 

Komendy Powiatowej Policji
w Goleniowie

24,4 36,5 29 29,9 37,6 44,7 49,6

40,3 35,5 32,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 woj.zach. POLSKA

Na podstawie statystyk można odnieść wrażenie, że nie jest jeszcze tak źle. To jednak z pewnością żadne pocieszenie dla tych, 
którzy padli  ofiarami szajki złodziejaszków, plądrującej miasto.

Pomóżmy sobie!
•	Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię 

gazową, tel.512174371 
•	Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fo-

tel rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 10762
•	Przyjmę dwuosobowy tapczan lub maszynę do szycia, tel. 

513520798
•	Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy miesza-

niec Dalmatyńczyk, tel.667431363 
•	Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi 

bardzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, pie-

sek jest czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 

913979321 
•	Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	Oddam czteromiesięcznego, czarnego pieska w dobre ręce 

993979321
•	Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 

609833063 
•	Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
•	Oddam w dobre ręce pieski -  samce tel. 91 39 17 305
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Nowa Księgarnia
Nowa 

Księgarnia

ul. 700-lecia 27A •  NOWOGARD
 (między Asprodem a Sezamem)

Wyprzedaż 30%
porcelany, szkła ozdobnego, 

świec zapachowych i innych art. pamiątkowych

Se
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m
As

pr
od

Ratusz

• Podręczniki
• Literatura 
  piękna, dziecięca, 
  młodzieżowa
• Nowości literackie
• Kolorowanki
• Albumy, atlasty
• Artykuły szlokne

ul
. 7

00
-le

ci
a

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A  

tel. 91 392 21 65

FERIE W BIBLIOTECE
II TYDZIEŃ
24 II   - Olbrzymy z głębin, kufry ze skarbami i przerażające 

ryby – zajęcia czytelnicze w oparciu o książkę Małgorzaty Strzał-
kowskiej „Skarb Arubaby” i „Dziad z workiem” Enrica Llucha,

-  wspólne tworzenie tajemniczego świata głębin
25 II  - Wandalia Chotomistyczne ponownie – 85 urodziny 

poetki – zmagania z wierszami Wandy Chotomskiej 
- prace manualne do wierszy „Przygody jeża spod miasta Zgie-

rza”, „Smok ze Smoczej Jamy’, „Kareta z piernika”
26 II  - Bez uśmiechu żyć się nie da – konkurs rysunkowy – 

przypominamy książki Wandy Chotomskiej
- po zmaganiach konkursowych - zabawy w rymy,
- zabawy z pacynkami / mini teatrzyk/
27 II  - Podsumowanie konkursu plastycznego z dn. 26 lutego 

i wręczenie nagród,
- Bajki na ekranie – projekcja bajek oraz film przygodowy dla 

nastolatków
- co przydarzyło się Maćkowi w książce Doroty Suwalskiej 

„Pan Fortepianek”
28 II – Była sobie czarownica w kapeluszu bardzo dużym …
- „Korale czarownicy” – baśń polska – głośne czytanie w ra-

mach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom,
-  różdżka  i kapelusz małej czarownicy /zajęcia z kolorowym 

papierem i nie tylko/.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, początek zajęć od godz. 

11.00

FERIE ZIMOWE 2014 W ZSO W NOWOGARDZIE UL. 
PONIATOWSKIEGO 

2. 25.02.2014 10.00-12.00, Zajęcia sportowe, Joanna Dzikow-
ska

3. 26.02.2014 10.00-12.00, Zajęcia sportowe, Inga Szymań-
ska-Głowicka

4. Do końca lutego 2014, Do końca lutego 2014, Pn-pt, Fe-
rie, 14.00-16.00 LODOWISKO „Biały Orlik”, Op. Artur Gnych, 
Władysław Pilipczuk

Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi:

Czy i kiedy możesz ubiegać się 
o urlop na żądanie?
W kolejnej odsłonie „Forum Pokrzywdzonych”, tym razem o tym czy można 
ubiegać się o urlop na żądanie oraz w jakich sytuacjach on nam przysługuje.

Urlop na żądanie został wpro-
wadzony po to, aby pracownik w 
nagłych sytuacjach miał możli-
wość usprawiedliwionego niesta-
wienia się do pracy.

Nie zawsze przecież z góry wia-
domo, że w danym dniu nie bę-
dziemy mogli pojawić się w pra-
cy – np. z powodu wypadku, ko-
nieczności załatwienia pilnych 
spraw osobistych, rodzinnych 
czy jakieś innej niedyspozycji.

Ustawodawca zredagował 
przepis o urlopie na żądanie 
w taki sposób, że wykonywa-
nie tego przepisu nastręczyło w 
praktyce wielu trudności.

Po pierwsze dlatego, że w sto-
sunkach pracy mamy dwie stro-
ny, a więc pracownika i praco-
dawcę. Gdyby przyjrzeć się re-
dakcji tego przepisu to na pierw-
szy rzut oka wydawałoby się, że 
uzyskanie urlopu należy do wy-
łącznej decyzji pracownika, a 
pracodawca zawsze musi spełnić 
jego żądanie.

Takiej interpretacji sprzeci-
wili się pracodawcy, których ar-
gumentacja opierała się przede 
wszystkim na tym, że pracow-
nik korzystając z tego urlopu w 
sposób niekontrolowany może 
sparaliżować pracę zakładu -  w 
końcu to na pracodawcy ciąży 
obowiązek zorganizowania pra-
cy w zakładzie. Zatem zdaniem 
pracodawców, nie może być tak, 
aby pracodawca pozostawał bez 
żadnego wpływu decyzyjnego na 
udzielenie tego urlopu.

W tym miejscu wypada przy-
toczyć treść przepisu art. 1672 

kodeksu pracy
„Pracodawca jest obowiązany 

udzielić na żądanie pracownika 
i w terminie przez niego wska-
zanym nie więcej niż 4 dni urlo-
pu w każdym roku kalendarzo-
wym. Pracownik zgłasza żądanie 
udzielenia urlopu najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia urlopu”.

Wymiar urlopu pracownika w 
danym roku wynosi zazwyczaj 26 
dni. Wymiar urlopu na żądanie 
wynosi zawsze 4 dni i są to dni, 
które nie są planowane w planie 
urlopów. Oznacza to, że jeśli pra-
cownik ma 26 dni urlopu, to w 
planie urlopów należy rozplano-
wać jedynie 22 dni.

Często pracodawcy nie chcą 
przesuwać już zaplanowanego 
urlopu, tylko wymagają, aby wy-

korzystanie dnia wolnego poza 
urlopem zaplanowanym nastąpi-
ło w puli 4 dni urlopu na żądanie. 

Wniosek o urlop na żądanie 
powinien zostać zgłoszono naj-
później w dniu rozpoczęcia urlo-
pu. Wniosek może zostać także 
złożony znacznie wcześniej. Sąd 
Najwyższy stanął na stanowisku, 
że wniosek o urlop powinien zo-
stać złożony najpóźniej przed 
rozpoczęciem dnia pracy (wyr. 
SN z 15.11.2006, I PK 128/06. 
OSNP, nr 23-24, poz.346). Uzna-
je się nawet, że rozpoczęcie urlo-
pu należy zasygnalizować naj-
później w pierwszej godzinie 
pracy. Oczywiście mogą się zda-
rzyć graniczne wypadki losowe,  
które spowodują, że zgłoszenie 
urlopu na żądanie będzie możli-
we dopiero w połowie dnia pra-
cy, albo później przed zakończe-
niem dniówki. Jednak okoliczno-
ści te będą musiały być udowod-
nione przez pracownika i jeśli 
pracodawca nie  uzna jego racji, 
pracownik będzie musiał przeko-
nać o nich sąd pracy.

Zgodnie z orzecznictwem 
Sądu Najwyższego pracownik 
nie może rozpocząć korzystania 
z urlopu na żądanie bez decy-
zji pracodawcy o udzieleniu mu 
urlopu, ponieważ takie zacho-
wanie może zostać potraktowa-
ne jako ciężkie naruszenie obo-
wiązków pracowniczych (wyr. 
SN z 16.9.2010, II PK 26/08, 
OSNP 2010, nr 3-4, poz.36). Przy 
czym inne orzeczenia sądu są już 
bardziej łagodne, np. w jednym 
z orzeczeń sąd wskazał, że nie-
obecność w pracy po zgłoszeniu 
przez pracownika żądania udzie-
lenia urlopu w trybie art.167 
2 kp, na które pracodawca nie 
udzielił odpowiedzi, nie uzasad-
nia rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia na podsta-
wie. Art 52 par. 1 pkt.1 (wyr. SN z 
26.01.2005r., II PK 194/04, OSNP 
2005, Nr 17, poz.271 z glosą B. 
Bury, MoP 206, Nr4, s.219).

Sąd Najwyższy stwierdził, że 
pracodawca ma prawo odmówić 
udzielenia pracownikowi urlo-
pu na żądanie, jednak decyzję 
tę muszą uzasadniać szczególne 
okoliczności dotyczące zakładu 
pracy (wyrok SN z 28 paździer-
nika 2008, II PK 123/09). Brak 
uzasadnionego sprzeciwu pra-
codawcy może zostać uznany za 

dorozumianą zgodę na wykorzy-
stanie przez pracownika urlopu 
we wskazanym przez niego ter-
minie. 

Kodeks pracy nie przesądza 
jednoznacznie, kto decyduje o 
urlopie, a sądy uznały, że pra-
cownik nie może sobie sam tego 
urlopu udzielić, bez jakiejkol-
wiek zgody czy udziału praco-
dawcy.

Powyższa kwestia jest bardzo 
drażliwa, ponieważ co do zasa-
dy pracodawca nie może się bez 
powodu nie zgodzić. Zgoda to 
inaczej udzielenie urlopu, inny-
mi słowy pracodawca udzielając 
tego urlopu wyraża na to zgodę. 
Brak zgody to będzie odmowa 
udzielenia urlopu, która niekiedy 
bywa przez pracodawców nad-
używana. Moim zdaniem pra-
cownik powinien żądać uzasad-
nienia odmowy na piśmie. Przy 
3 odmowie w moim przekona-
niu należy zastanowić się nad in-
terwencją w związkach zawodo-
wych lub Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Wobec tego co do urlopu na 
żądanie z powołanego orzecznic-
twa można wysnuć taką zasadę: 
pracownik musi złożyć wniosek 
o urlop na żądanie i uzyskać zgo-
dę na jego rozpoczęcie (udzielnie 
urlopu), niemniej brak tej zgody 
ze strony pracodawcy może na-
stąpić tylko w wyjątkowych sytu-
acjach.

W kodeksie pracy nie określo-
no w jakiej formie należy skła-
dać wniosek o urlop. Brak formy 
wynika z tego, że urlop powinien 
być wykorzystany w sytuacjach 
nagłych, wobec tego nie zawsze 
możliwe będzie zastosowanie 
formy pisemnej.

Uważam, że jeśli  oczywiście 
to możliwe, powinniśmy składać 
wniosek w takiej formie, aby móc 
udowodnić jego złożenie, czyli 
pisemny wniosek, email, sms.

Wobec powyższego należy pa-
miętać o następujących warun-
kach urlopu na żądanie:

-zawsze wymaga wniosku, naj-
później w dniu rozpoczęcia pracy

-pracodawca musi wyrazić 
akceptację – innymi słowy nie 
może wyrazić sprzeciwu

-spory w tym zakresie roz-
strzygają sądy pracy

oprac: red.
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Nasze kościoły - Karsk

Karsk, kościół 
filialny parafii 
WNMP, pw. św. Bar-
bary.  pośw. 4 XII 
1946 r. odpust 4 XII.

Kościół z 1846 r.,  
w stylu noeromań-
skim, z kamienia 
łupanego, kwadr 
granitowych oraz 
cegły. Wieża drew-
niana, odeskowana. 

źródło: Schematyzm Ar-
chidiecezji   Szczecińsko-Ka-
mieńskiej,  Szczecin 2007.

Wernisaż Kazimiery Linkiewicz
Tak się złożyło, że w dniu 

21.02.2014 r., o godzinie 18:30 
w Nowogardzkim Domu Kul-
tury, Pan Szanowny Burmistrz 
Nowogardu, wraz z Panią Dy-
rektor NDK, dokonali otwar-
cia WERNSAŻU Pani Kazi-
miery Linkiewicz. Krótki za-
rys historyczny przedstawiła P. 
Dyrektor, tylko że połączono 
to ze spektaklem teatralnym, 
którego zdezorientowana pu-
bliczność przemierzała hol na 
salę widowiskową.

Moja dziwna przewrotność 
każe mi zwrócić i zaintere-
sować przeciętnych zjadaczy 
chleba talentem, artyzmem 
P. Kazimiery Linkiewicz, dla 
wszystkich przyjaciół Kazi Sy-
monowicz, która korzenie ma 
w Nowogardzie.

Od dłuższego czasu zdałem 
sobie sprawę, że myśląc o ar-
tyzmie Kazimiery, zostałem po 
raz kolejny zaproszony na po-
kaz jej sztuki. To prawda! Nie, 
rzeczywistość. 

Lubię, kiedy ogarnia mnie 

nostalgia, to jest czas na reflek-
sję, po której nostalgia ustę-
puje radości życia. Tego życia, 
które piszemy na brudno i nie 
znajdujemy czasu, by je prze-
pisać na czysto.

Spróbujmy odkryć, po co się 
urodziliśmy. Jak mówił Dosto-
jewski: „Zróbmy ze swojego 
życia dzieło

Sztuki”. Piorą nam mózgi od 

dziecka. Przyszłość zależy w 
dużej mierze od nas, świat jest 
nam przychylny, nawet wtedy, 
gdy wszystko nie układa się po 
naszej myśli. Przecież i tak nie 
znamy całości obrazu… Zmie-
niajmy zatem siebie, a nie świat 
i innych. Wczytaj i zobacz sie-
bie w sztuce P. Kazimiery.

Dziś nader łatwo i szybko 
ulegamy „konsumpcyjnej de-

presji”, a może „depresyjnej 
konsumpcji” – niewidocznej 
chorobie naszej cywilizacji, 
tzw. kulturze masowej. Wyno-
si na ołtarze kicz i plastik, a ich 
zalety potwierdzać ma popu-
larność, mierzona rankingami, 
wynikami sprzedaży. Masy ko-
chają proste uczucia, preferują 
łatwiznę nawet jeśli staje się że-
nująca. Na wystawie Pani Ka-

zimiery, pokora i szacunek dla 
odmienności, a przenikliwa 
ocena wyostrza ponadczaso-
we wartości. Pozwala wyrobić 
sobie postawę pełną współczu-
cia, miłości, ale i poczucia rze-
czywistości.

Marek Twain zauważył: „Le-
piej milczeć, niż odezwać się 
i rozwiać wszelkie wątpliwo-
ści”…

Myślę, że Kazimiera milczą-
co robiła swoje. Tak napraw-
dę robiła tylko to, co niektó-
rym po prostu nie mieściło się 
w głowach. Sztuka podnosze-
nia, tworzenia własnych kon-
cepcji autorskich, formowania 
własnego zdania, równania w 
górę.

Samodzielna, niezależna, 
mająca świadomość swojej 
wolności.

Zapraszam do obejrzenia, 
wczytania, dotknięcie sztuki, 
która jest duchem malowana. 

Ryszard Majdziński 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Na zdjęciu po lewej autor listu. Na pierwszym planie pani K. Linkiewicz.



Nr 15 (2248)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Dla prezesa LZS sportowcy z Bema są „za słabi... 

Co trzeba zrobić, żeby wdać się w łaski p. Tandeckiego?
W dniu 21 lutego, na adres mailowy redakcji Dziennika Nowogardzkiego, napłynął list (opublikowany w artykule) zbulwersowanych 
młodych siatkarzy reprezentujących Osiedle Bema. Amatorzy sportu skarżą się w nim, że prezes MGZ LZS, Jan Tandecki, z niewiado-
mych przyczyn nie pozwala im grać  w organizowanych właśnie przez LZS rozgrywkach. Zapomniał o gospodarzach, nawet podczas 
sobotniego Memoriału im. Romana Tomczyka, mieszkańca tego osiedla. 

Temu Panu już podziękujemy!!!
Piszemy, ponieważ postanowiliśmy z drużyną i nie tylko, zwrócić się do was, żebyście pomogli 

nam nagłośnić sprawę LZS i człowieka, który się tym zajmuje, p. Tandeckiego. Tolerowaliśmy, że 
ten pan nigdy nie lubił naszej drużyny „Bema”, dlaczego tak twierdzimy? Ponieważ 3 lata stara-
liśmy się grać w rozgrywkach LZS, chodząc i prosząc o wpisanie nas w turniej, niestety zawsze 
słyszeliśmy odmowy typu: „Jedna drużyna będzie musiała przez was pauzować” itp.(choć był se-
zon, że i tak jedna pauzowała, bo brakowało drużyny).Raz pozwolił nam grać będąc bardzo nie-
zadowolonym, pomimo tego, że ten Pan widział, że trenujemy ciężko nie mając boiska. Boisko 
robiliśmy sami, linie z butelek a siatkę pożyczaliśmy, dzięki uprzejmości pewnej Pani sołtys, któ-
ra nam nie odmawiała. Składaliśmy się z chłopakami na wypożyczenie hali sportowej w SP nr 
4 oraz udało nam się ostatnio zakupić stroje, na które sami odkładaliśmy. Pan Tandecki pomi-
mo, że jest mieszkańcem osiedla Bema, nigdy tak naprawdę nie dbał o boisko na osiedlu, mając 
je w dzierżawie od gminy i otrzymując na nie budżet (była opisana ta afera w którymś wyda-
niu Dziennika Nowogardzkiego), temu Panu już się nie chce!!! nie tylko my to zauważyliśmy, ko-
ledzy z innych drużyn twierdzą to samo, gdzie są podawane informacje, że była jakaś liga pił-
ki siatkowej? Oprócz zawodników, zainteresowanie ligą było żadne! Dnia 22 lutego 2014 roku , 
odbył się memoriał człowieka, który pochodził z osiedla Bema, na którym, uwaga – nie zagrali-
śmy!!! Jak to możliwe, że gospodarze nie będą grać? Gmina Osina i LZS Osina informowała, gdzie 
się da, że będą rozgrywki w piłkę siatkową i tam nam nie odmówiono!!! Pomimo, że pochodzimy 
z gminy Nowogard, organizatorzy bardzo ciepło nas przyjęli, do tego dziękując za uczestnictwo.  
Co trzeba zrobić, żeby wdać się w łaski p. Tandeckiego? Jesteśmy przekonani, że jeśli ukaże się ten list, 
nie rozegramy już żadnego meczu w turnieju LZS, więc temu panu już dziękujemy!!! 

Z wyrazami szacunku
Drużyna Osiedla Bema 

Po s t a n o w i -
liśmy zapytać 
Jana Tandeckie-
go o jego sta-
nowisko w tej 
sprawie. Dlacze-

go drużyna z Bema jest pomi-
jana w halowych rozgrywkach 
siatkarskich, organizowanych 
na ich osiedlu przez organiza-
cję reprezentowaną przez rad-
nego z SLD? - Ten zespół grał 
w tym roku całą ligę, zajęli w 
niej 6 miejsce. Nieprawdą jest, 
że nie pozwalałem tym chłopa-
kom grać w rozgrywkach LZS, 
od dwóch lat zapraszam ich na 
spartakiady w różnych miejsco-
wościach. Zatem niech oni nie 

kłamią! - komentuje Tandecki. 
Sprawdziliśmy te wiado-

mości. Rzeczywiście zespół z 
Bema grał w tegorocznej edy-
cji, jednak nie grał w 2013 roku 
i nie grał również w 2012 roku. 
Co na to Tandecki? - Powodem 
tego, że wcześniej nie występo-
wali w lidze siatkówki rozgry-
wanej na hali SP nr 4, jest rów-
nież ich prezentowany poziom 
sportowy, oraz to, że nie zawsze 
poważnie traktowali rozgrywki. 
Zdarzało im się oddać walko-
werem jakiś mecz i zawodnicy 
z drużyny, która przeciwko nim 
grała, po prostu  niepotrzebnie 
przyjeżdżali. Poza tym, niekie-
dy wytypowana już była parzy-

sta grupa drużyn, przez co do-
danie kolejnego zespołu powo-
dowałoby, że jedna z drużyn 
musiałaby pauzować – mówi 
prezes LZS. 

Tak jak napisali zawodnicy 
drużyny z Bema, odmawiano 
im, ponieważ któryś zespół za-
wsze by pauzował. Zatem jak 
wytłumaczyć rozgrywki z 2012 
roku? Zawodnicy z Bema zgło-
sili się do rozgrywek, szef LZS 
odmówił im udziału, chociaż 
wystartowało 7 drużyn... Mło-
dzi sportowcy nie rozumie-
ją dlaczego są tak traktowa-
nia przez J. Tandeckiego, któ-
remu nie raz pomagali w cza-
sie imprez organizowanych na 
Bema. 

- Jeszcze jak byliśmy małymi 
chłopcami i pan Tandecki or-
ganizował na boisku Bema ja-
kieś imprezy, gdy po nich pozo-
stawał bałagan, prosił nas aby-
śmy posprzątali, to zawsze mu 
pomagaliśmy. Naprawdę nie ro-
zumiemy, dlaczego teraz nie po-
zwala nam grać... - komentuje 
jeden z zawodników.

Prezes LZS wytłumaczył 
nam również w rozmowie te-
lefonicznej, dlaczego gospoda-
rze nie zostali dopuszczeni do 
gry w Memoriale im. Romana 
Tomczyka. - Jeśli chodzi o ten 
Memoriał im. Romana Tom-
czyka, to tu sprawa jest jasna. 
Wystąpić mogły tylko 4 druży-

ny. Z racji, iż to memoriał upa-
miętniający, chcieliśmy zadbać 
o najwyższy poziom sportowy, 
oprócz drużyny z Bema jesz-
cze inne zespoły nie wystąpi-
ły, gdyż mieliśmy tylko miejsce 
dla 4 drużyn. Jako organizato-
rzy mogliśmy wybrać kto zagra 
i zdecydowaliśmy się na naj-
lepsze zespoły – komentuje Jan 
Tandecki. Sprawdziliśmy kto 
wystąpił podczas Memoriału. 
Trzy zespoły rzeczywiście za-
jęły w tegorocznych rozgryw-
kach wyższe miejsce od Osie-
dla Bema, jednak 4 drużyną 
byli siatkarze z Ostrzycy, któ-
rzy zajęli ostatnie 8 miejsce... 
Zatem tłumaczenie szefa LZS, 
że poziom sportowy prezen-
towany przez zawodników z 
Bema był za niski, jest tutaj nie 
na miejscu. Poza tym to ama-
torska liga, LZS otrzymuje pie-
niądze z miasta, by zapewnić 
młodym sportowcom, amato-
rom czynny udział w turnie-
jach sportowych. Organizatora 
nie powinno obchodzić, kto na 
jakim poziomie gra, tylko to, 
że ci młodzi ludzie wybierają 
sport, a nie przesiadywanie na 
ławkach. 

Zawodnicy z którymi rozma-
wialiśmy, odnieśli się jeszcze 
do innej sprawy poruszonej we 
wcześniejszej wypowiedzi Jana 
Tandeckiego. - Nigdy nie od-
daliśmy meczu walkowerem w 
rozgrywkach LZS! To nam od-
dawali walkowery np. Sikor-
ki. Mieszkamy na tym osiedlu, 
rozgrywki odbywają się w hali 
SP nr 4, tuż przed naszymi do-

mami, zawsze stawialiśmy się 
pełnym składem na swoje me-
cze – komentują zawodni-
cy drużyny Osiedle Bema. Jak 
sami mówią, za tydzień będzie 
kolejny turniej organizowany 
przez LZS, na który oczywiście 
również nie zostali zaproszeni. 
Siatkarze z Osiedla Bema, zda-
ją sobie sprawę, że przez to, iż 
poruszyli publicznie ten temat, 
szansy gry, za kadencji Jana 
Tandeckiego, już nigdy nie do-
staną, sądzą jednak, że postą-
pili słusznie. - Tak samo jak my, 
myślą inni zawodnicy startują-
cy w rozgrywkach. Jednak boją 
się odzywać, bo dla nich rów-
nież zabrakło by miejsca w roz-
grywkach LZS. Jednak na każ-
dym kroku powtarzają nam, że 
są z nami i jesteśmy niesprawie-
dliwie traktowani – kończą re-
prezentanci Osiedla Bema. 

Wierzymy, że siatkarze z 
Bema zostaną mimo wszyst-
ko w końcu dostrzeżeni przez 
nowogardzki LZS. Póki co, po-
zostaje im korzystać z gościn-
ności sąsiedniej gminy Osina. 
Tam jak widać do sprawy pod-
chodzi się normalnie. Zresz-
tą jak już nie raz informowali-
śmy, nie tylko w sprawie krze-
wienia sportu ale i kultury...

Nam pozostaje tylko publicz-
nie zapytać, po co komu taki 
klub sportowy, co sportowców 
z kwitkiem odsyła? Pytanie jak 
najbardziej zasadne zważyw-
szy, że LZS otrzymuje co roku 
z gminy ponad 40 tys. zł na or-
ganizację imprez sportowych. 

KR

Na zdjęciu od lewej - Mirosław, Michał i Adrian, zawodnicy drużyny Osiedle Bema

Jan Tandecki, a za nim tabela z rozgrywek halowych siatkówki LZS w styczniu 2012 
roku, jak widać wystąpiło 7 zespołów, próżno szukać drużyny Osiedle Bema
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Na początek trzeba podkre-
ślić, że informacje które w tym 
artykule przedstawimy, po-
mógł nam zebrać obecny pre-
zes klubu Marcin Skórniew-
ski. Niektóre z nich pochodzą 
z dokumentacji, inne to wypo-
wiedzi nowogardzkich działa-
czy, którzy od zawsze wspierali 
klub. Niestety na tę chwilę nie 
udało nam się ustalić wszyst-
kich faktów. Pełna kronika ist-
nienia Pomorzanina jest przy-
gotowywana przez klub, i ujrzy 
światło dziennie jeszcze w tym 
roku. Nie można na tę chwilę 
jasno stwierdzić, kto był głów-
nym założycielem klubu, gdyż 
nie odnaleziono jeszcze takie-
go dokumentu, w dalszym cią-
gu trwają czynności mające na 
celu to ustalić. Z pierwszych 
informacji wynika, że pierw-
szym prezesem Pomorzani-
na mógł być Michał Wasilew-
ski. Po nim tę funkcję piasto-
wali kolejno: Adam Stefański, 
Zbigniew Bortel, Marian Jeż, 
Kazimierz Lembas, Norbert 
Dworak i Marcin Skórniew-
ski. Jednym z pomysłodaw-
ców nazwy „Pomorzanin” był 
Zbigniew Bartel. Jeśli chodzi o 
sam początek, to w 1963 roku 
było spotkanie organizacyjne, 
natomiast 20 lutego 1964 roku 
Pomorzanin został oficjalnie 
zarejestrowany w sądzie. Jeśli 
chodzi o pierwszy człon w na-
zwie zespołu, to najpierw był 
MZKS – Między Zakładowy 
Klub Sportowy, później  prze-
kształcono go w MKS – Miej-

ski Klub Sportowy, w końcu w 
dniu  29 listopada 1975 roku, 
powstała nazwa LKS  - Ludo-
wy Klub Sportowy i ona obo-
wiązuje do dziś. Wszystko to 
było związane z finansowa-
niem klubu, bo przekształcając 
się w Ludowe Kluby Sportowe, 
wojewódzkie zrzeszenia LZS, 
które uczestniczyły w tych roz-
mowach, zobowiązały się wte-
dy przeznaczyć na działalność 
klubu pieniądze. Nazwa ta 

obowiązuje do dziś (pomimo, 
że LZS-y już nie finansują klu-
bu), gdyż w takiej postaci się 
przyjęła. Od samego początku 
założenie działaczy było takie, 
że Pomorzanin będzie klubem 
wielosekcyjnym i sztandaro-
wym sportowym klubem No-
wogardu. Tak jest praktycznie 
do dzisiaj, choć przez te 50 lat, 
w historii Pomorzanina rozwi-
jały się przeróżne sekcje. Od 

samego początku sekcją nr 1 
była piłka nożna i tak pozo-
staje do dziś. Następnie pił-
ka ręczna, której sekcja miała 
przerwy w działalności. Kolej-
ną sekcją jest brydż, który tak 
jak piłka nożna utrzymuje się 
najdłużej bez żadnych przerw. 
Pomorzanin słynął również z 
kolarstwa, lekkiej atletyki, siat-
kówki, a nawet judo, szermier-
ki, czy też jeździectwa. Obec-
nie funkcjonuje nowa sekcja, 
mianowicie kulturystyka, fit-
ness i trójbój siłowy.

Najlepszymi okresami pił-
karskiej drużyny to lata 80. 
Wówczas z Energetykiem Gry-
fino i Stalą Szczecin, Pomorza-
nin walczył o awans do III ligi. 
Silna drużyna była również za 
czasów, gdy grał w niej Tomasz 
Surma, wtedy Pomorzanin o 
awans do III ligi walczył z Hut-
nikiem Szczecin. Również cie-
kawy zespół stworzył Wojciech 
Kubicki, to było w niedalekiej 
przeszłości. W tamtych latach 
Pomorzanin także rywalizował 
w IV lidze. Na boisku w No-
wogardzie występowali m.in. 
Orły Górskiego przeciwko old-
bojom Pomorzanina. Zespół z 
Nowogardu przegrał wtedy 
3:8. W 1993 roku zawitał na 
Stadiom Miejski w Nowogar-
dzie zespół Pogoni Szczecin, 
aby rozegrać z seniorami Po-
morzanina mecz charytatyw-
ny. „Portowcy” wygrali tam-

Na zdjęciu Marek Galiński, który dzia-
łał w klubie od samego jego początku, 
był m.in. sekretarzem i później trene-
rem Pomorzanina

Od lewej - śp. Jan Bogdański, Zbigniew Bortel nagradzający w 1986 roku Karola Po-
demskiego, który kończył karierę piłkarza

Były trener I zespołu - Tomasz Surma, wówczas kapitan Pomorzanina, podczas me-
czu z drużyną z partnerskiego miasta Heide, na początku współpracy obydwu miast

Marian Jeż nagradzający na zakończenie kariery zawodnika sekcji piłki ręcznej 
Władysława Błażewicza, w tle również nagradzany Edward Saja z sekcji piłki nożnej

Orły Górskiego i oldboje Pomorzanina Nowogard

LKS Pomorzanin Nowogard istnieje już 50 lat

Jak to się zaczęło?
W dniu 20 lutego 1964 roku, klub LKS Pomorzanin Nowogard oficjalnie został zarejestrowany. Pokrótce 
przedstawimy historię największego nowogardzkiego klubu, który już od 50 lat istnieje na sportowej mapie 
Polski.

to spotkanie 3:2, jednak to nie 
wynik był ważny, lecz zebrana 
kwota. Najsłynniejszymi pił-
karzami byli: Marek Leśniak – 
po grze w Pomorzaninie m.in. 

Pogoni Szczecin i Bayeru le-
verkusen. Na przełomie lat 80 
i 90-tych, występował w repre-
zentacji Polski, gdzie zdobył 10 
bramek. Warto również wspo-
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Osińska Liga piłki siatkowej

3. kolejka
Za nami 3 kolejka Osińskiej Amatorskiej ligi siatkarskiej. Nas szczycie tabeli 
wciąż bez zmian, niepokonani pozostają siatkarze z Krzywic i Węgorzy. 

W pierwszym meczu na-
przeciw siebie stanęli siatka-
rze z Węgorzy i Wyszomie-
rza. Niepokonany zespół Wę-
gorza pozwolił rywalom tylko 
na zwycięstwo w trzecim secie. 
W pierwszym i drugim, fawo-
ryci gładko wygrywali do 16 i 
do 18. Najwięcej walki kibice 
obejrzeli w 4 secie, który Wy-
szomierz przegrał 25:22 i co za 
tym idzie cały mecz 3:1.

 W kolejnym pojedynku, go-
spodarze z Osiny podejmo-
wali lidera z krzywic. Pierw-
szy set przysporzył mnóstwo 
emocji. Od początku zespoły 
grały „punkt za punkt”, Osi-
na miała piłkę setową której 
nie wykorzystała. Niepokona-
ny dotychczas zespół z Krzy-
wic swoją okazję już wykorzy-
stał i wyszedł na prowadzenie 
w tym meczu. W pierwszym 
secie zawodnicy w sumie zdo-
byli 62 punkty! W dalszej czę-
ści spotkania liderzy tabeli już 

3. kolejka, 23 luty:
Węgorza – Wyszomierz 3 : 1 (25:16, 25:18, 25:21, 25:22)
Krzywice – Osina  3 : 0 (32:30, 25:17, 25:22)
Kikorze   – Os. Bema  3 : 1 (19:25, 25:18, 25:22, 25:10)

M M P Sety Małe pkt.
1 Krzywice 3 9 9 : 1 250 - 200
2 Węgorza 3 9 9 : 2 270 - 225
3 Kikorze 3 6 6 : 4 222 - 207
4 Os. Bema 3 0 2 : 9 214 - 262
5 Osina 2 0 1 : 6 152 - 181
6 Wyszomierz 2 0 1 : 6 138 - 171

Na zdjęciu zawodnicy zespołu Osiedle Bema, którzy wystąpili w 3. kolejce

kontrolowali ten mecz i osta-
tecznie wygrali bez straty seta. 
W ostatnim meczu Kikorza 
kontra Osiedle Bema. Goście 
z Nowogardu niespodziewanie 
wygrali pierwszego seta do 19, 
później jednak szło im gorzej. 
Kikorza wygrały kolejne trzy 
sety i ostatecznie sięgnęły po 
komplet punktów. W tym ty-
godniu organizatorzy zdecy-
dowali się zaprezentować wła-
śnie reprezentantów Nowogar-
du. Drużyna Osiedle Bema w 
Osińskiej Lidze zgłosiła nastę-
pujący skład: Jońca Kamil, No-
wak Adrian, Szcześniak Mi-
chał, Marszałek Adam, Saran 

Mateusz, Machoń Eryk, Ba-
ranowski Damian, Tomczak 
Dawid, Kurp Arkadiusz, Ol-
kiewicz Mirosław. Dodajmy, 
że przed rozpoczęciem 3 me-
czu, oficjalnego otwarcia ko-
lejnej już edycji OLPS dokonał 
Wójt Gminy Osina- Krzysztof 
Szwedo, życząc przede wszyst-
kim sportowej  rywalizacji. 
Wspólnie z przewodniczącym 
LZS Gminy Osina, zachęcał do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu.

Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktual-
ną tabelę.

KR

Pamiątkowe zdjęcie piłkarzy Pomorzanina z zawodnikami Pogoni Szczecin w 1993 roku

mnieć o Jerzym Mostowskim, 
który po grze w Pomorzaninie, 
reprezentował barwy  Zagłę-
bia Lubin, wywalczył z tym ze-
społem awans z II do I ligi. Na-
stępnie grał w Szwecji, później 
został masażystą pracującym 
m.in. w Chemiku Police i Mo-
rzu Szczecin. Na wyróżnienie 
zasługuje również Marek Piąt-
kowski, który po grze w Po-
morzaninie występował na bo-
iskach II ligi w barwach  Stali 
Szczecin i zespołu ze Szczytna.

Ciekawie przedstawia się 
również historia piłki ręcz-
nej w Pomorzaninie. Piłkarze 
ręczni w II lidze w latach 80-
tych grywali wówczas na asfal-
cie! Było to spowodowane bra-
kiem odpowiednich  warun-

ków, po prostu nie było innych 
boisk. Tak wtedy grały druży-
ny, nie ma co ukrywać, że ci 
zawodnicy to byli prawdziwi 
twardziele. Poza tym, więk-
szość wówczas zawodników 
Pomorzanina, grała i w piłkę 
nożną i w piłkę ręczną, m.in. 
Marek Leśniak, reprezento-
wał Pomorzanin w tych dwóch 
dyscyplinach. II liga piłki ręcz-
nej powróciła do Nowogardu 
jeszcze raz w latach 90-tych, 
jednak trzeba przyznać, że tą 
silniejszą drużyną, która od-
grywała znaczącą rolę w II li-
dze, była ta ekipa z lat 80-tych. 
Sekcja piłki ręcznej przeniosła 
się z asfaltu do hali ZSP w No-
wogardzie i tak jest do dzisiaj, 
chociaż młodzi szczypiorniści 

Od lewej - Wieloletni działacz i pasjonat, prawdziwa ikona nowogardzkiego sportu - 
Franciszek Palenica oraz były prezes Pomorzanina - Marian Jeż

na razie trenują w sekcji Po-
morzanina w SP 4. Bez wątpie-
nia najsłynniejszymi piłkarza-
mi ręcznymi Pomorzanina są 
Marian Szpilkowski i Mateusz 
Zaremba. Marian Szpilkowski 
po grze w Pomorzaninie, wy-
stępował w Pogoni Szczecin, 
rozegrał 200 spotkań w II lidze 
i 150 w ekstraklasie, jako czło-
nek kadry Polski Juniorów pod 
koniec lat 60-tych oraz członek 
kadry olimpijskiej przygoto-
wującej się do Igrzysk w Mont-
realu –  na które ostatecznie 

nie pojechał. Jest brązowym 
medalistą Mistrzostw Polski w 
1975-1976 roku. 

Mateusz Zaremba wystę-
puje na boiskach ekstraklasy 
do dziś. Zaczynał reprezentu-
jąc sekcje Pomorzanina No-
wogard, która rywalizowała 
w ZSP w Nowogardzie. Obec-
nie gra w Gaz-System Pogoni 
Szczecin, ma na swoim koncie 
również występy w reprezenta-
cji Polski. 

To tylko namiastka informa-
cji, które wciąż są kompleto-

wane przez obecne władze Po-
morzanina Nowogard. Prezes 
Marcin Skórniewski zapew-
nia, że jeszcze w tym roku klub 
przedstawi pełną kronikę swe-
go istnienia. My jako redak-
cja DN, życzymy Pomorzani-
nowi szybkiego nawiązania do 
lat swojej świetności, choćby za 
sprawą gry w IV lidze, na któ-
rą to miasto z pewnością zasłu-
guje.

KR
informacje i zdjęcia: 

LKS Pomorzanin Nowogard 
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Firma  MEDIAEXPERT 

podejmie 
współpracę 
z �rmą transportową 

na terenie Nowogardu i okolic

Szczegóły w salonie MEDIAEXPERT 
pl. Wolności 6 w Nowogardzie 

lub pod tel. 91 39 27 245

Pierwsze zawody tenisowe w Bodzęcinie

Kto zgarnął trofea?
W sobotę 22 lutego, o godz. 11. rozpoczęto długo oczekiwany przez młodzież w 
Bodzęcinie I Turniej Tenisa Stołowego. Rywalizacja uczestników trwała ponad 
dwie godziny. Komu przypadły czołowe lokaty? 

Organizatorem zawodów 
było Stowarzyszenie „Bodzęcin 
Razem” pod patronatem wójta 
Gminy Osina. Młodzież o orga-
nizacji turnieju dowiedziała się 
już w styczniu, więc było spo-
ro czasu na doskonalenie umie-
jętności gry w tenisa stołowego. 
W turnieju wystartowało łącz-
nie 12 zawodniczek i zawod-
ników, którzy rywalizowali o 
puchar radnego Jerzego Salwy 

w kategorii dziewcząt oraz Pu-
char Wójta w kategorii chłop-
ców.

Rywalizacja chłopców od-
bywała się w systemie pucha-
rowym. Na początku rozloso-
wano pary w pierwszej turze. 
Na tym poziomie musiało od-
paść dwóch zawodników. Dla 
trzech, którzy najmniejszą ilo-
ścią punktów przegrali swoje 
mecze, była szansa na rekom-

pensatę w kolejnej fazie.  Od 
ćwierćfinału już każdy przegra-
ny odpadał z dalszej rywalizacji 
i tak było do finału. Ekspreso-
wy przebieg miała rywalizacja 
w kategorii dziewcząt. W tur-
nieju wzięły udział tylko dwie 
zawodniczki, w związku z tym 
rozegrano tylko jeden, ale za to 
trzysetowy mecz. Młodzież ry-
walizowała o atrakcyjne nagro-
dy. Oprócz okazyjnych kubków, 

medali oraz dyplomów w każ-
dej kategorii rywalizowano o 
puchary, który ufundował wójt 
Krzysztof Szwedo oraz radny 
Jerzy Salwa. W imieniu wójta 
puchar dla zdobywcy pierwsze-
go miejsca wręczył Przewodni-
czący Rady Gminy, Arkadiusz 
Witkowski. W wyniku dwu-
godzinnych zmagań wyłonio-
no zwycięzców i tak najlepszą 
zawodniczką została Agniesz-
ka Antczak. Pierwsze miejsce 
w kategorii chłopców zdobył 
Adrian Antczak. To jednak nie 
wszystkie wyróżnienia. Orga-
nizatorzy postarali się także o 

indywidualną nagrodę dla naj-
młodszego zawodnika turnie-
ju. Został nim jedenastoletni 
Filip Grabowski. 

- Jestem zadowolony, że uda-
ło się sprawnie przeprowadzić 
zawody. Gratulacje za sporto-
wą postawę należą się nie tyl-
ko zwycięzcom, ale wszystkim 
startującym zawodnikom. Tur-
niej nie mógłby się odbyć, gdy-
by nie wsparcie finansowe firmy 
Norpol Żdżary, za co serdecznie 
dziękuję. - powiedział organi-
zator zawodów, a zarazem pre-
zes Stowarzyszenia „Bodzęcin 
Razem”, Jerzy Salwa. psa

Klasyfikacja końcowa dziewcząt: 
1. Agnieszka Antczak 
2. Adrianna Parafianowicz 
Klasyfikacja chłopców: 
1. Adrian Antczak 
2. Maciej Smoliński 
3. Tomasz Skamrot 
4. Patryk Kałucki 
W turnieju wzięli udział także: Konrad Kozak, Filip Gra-

bowski, Jakub Skamrot, Jakub Smoliński, Adrian Jakubowski 
oraz Michał Grabowski. 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Ferma Norek Maszkowo

ZATRUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

Posiadamy  do sprzedaży 
- nieruchomość   położoną  
przy  ul. Boh. Warszawy  34  
w  N-dzie, 0,52 h, obecnie   

SKUP  ZŁOMU.  
Tel. 601595056, 601595057

NIERUCHOMOŚCI

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta wio-
dących banków. Nowość!!! Kredy-
ty z dopłatami w ramach programu 
„MDM”. 662 315 470

• Sprzedam dom jednorodzinny w No-
wogardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
i Dobrej, Tel. 91-3910010, 607607814

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność gospo-
darczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 
309.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu 
wraz z podwórkiem. Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. po-
nad 200 m2 plus dwa budynki gospo-
darcze w Wojtaszycach na działce 19 
arów. Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest już wol-
ne. 601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 
451 980

• SPRZEDAM - działkę obręb Warnkowo. 
Tel. 609245816.

• Sprzedam działki budowlane – Karsk. 
509 349 642

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 m2 ul. 
Wojska Polskiego 4. Tel. 602 677 563

• Sprzedam mieszkanie w Mostach,2-
-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuchnia,łazien-
ka,wc. Cena 138 000tys. Tel.508663961

• Sprzedam mieszkanie w Dobropolu 
własnościowe 53 m2, 2 pokoje z piw-
nicą, działką i szopą, cena 90.000 zł tel. 
781 341 462

• Stolarnia do wynajęcia. 605 336 228

• Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we, częściowo umeblowane z kuchnią 
i łazienką w Szczecinie – Niebuszewo. 
Kontakt pod nr. 889 480 777

• Sprzedam działkę na ul. Asnyka o pow. 
0,57 ha. Tel. 601 595 069

• SPRZEDAM DOM OLCHOWO -250 m2, 
stan surowy otwarty, oraz działki bu-
dowlane. Tel.723025325, 662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 pokojowe 
66 m 2. Tel. 502509384.

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 m2, 
stan surowy otwarty, oraz działki bu-
dowlane. Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon, 4 sypialnie, 2 ła-
zienki,, garaż. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

• SPRZEDAM - 3 pokojowe centrum No-
wogardu. Tel.609388488.

• Sprzedam garaż murowany ul. Ponia-
towskiego. 661 751 286

• Sprzedam działkę 0,35 obręb Dąbro-
wa. 514 237 742

• Tanio sprzedam działki budowlane 10 i 
11 ar 35 zł/m2 tel. 880 132 032

• Sprzedam pół domu ma wsi okolice 
Nowogardu lub zamienię na mieszka-
nie z dopłatą. 517 726 665

• Kawalerka do wynajęcia w centrum 
miasta. 605 943 209

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
67m2, wysoki parter. 600 325 984

• Wynajmę duże 1-pokojowe mieszka-
nie. 508 309 980 

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we. 697 426 905

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we w domu jednorodzinnym. 91 39 
20 737 

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora I 
4 w Nowogardzie o pow. 52 m2. Tel. 
091 39 25 552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, III 
p. umeblowane. Tel. 91  392 30 38 lub 
516 985 276

• Mieszkanie  jest  już   wolne. Tel. 
697583382.

• Sprzedam  budkę  na Targowisku  Miej-
skim. Tel. 514506416.

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zamko-
wej. 508 948 888

• Sprzedam lub wydzierżawię warsz-
tat samochodowy, Nowogard. 
501 343 040 lub 691 100 249 

• Sprzedam działkę budowlaną w cen-
trum Maszewa 1680 m2. Cena do 
uzgodnienia. 690 435 929

• Sprzedam nowy dom w stanie suro-
wym w Karsku. 691 664 658 

• Sprzedam działki budowlane, Karsk. 
509 349 642

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Mercedesa 
Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam VW Polo. Cena 6500 zł. 
530 345 469

• Sprzedam Hyundai Lantra, 96r., 1,6/16V 
cena. 1500 zł. 601 834 016 po 15.00

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 2005 
HDI, stan bdb. Przebieg, 180 tys., cena 
18800 zł, tel. 696 807 922

• Kabina do Stara 29 stan bdb. 791  180 
655

• Sprzedam Volkswagen golf TDI, rok 
2005, mały przebieg (80000 km), pierw-
szy właściciel. Cena do uzgodnienia. 91 
39 18 140

ROLNICTWO

• Sprzedam siano cena 2, 20 zł/ snopek. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam siewnik do nawozu 0,5 tony 
poj. dwutalerzowy. 667 952 806

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam prosięta, tel. 667 023 662

• Karp jadalny i do zarybienia sprzedam. 
91 39 18 297

• Ciągnik C-360 zarejestrowany. Cena 12 
tys. zł. 602 708 518 

• Przyczepa PW-4 zarejestrowana. Cena 
5,5 tys. zł. 602 708 518 

• Brona talerzowa sprawna. Cena 2,5 tys. 
zł. 602 708 518

• Zamienię ciągnik C-360 na przyczepę 
6-8 ton. 602 708 518

• Sprzedam jęczmień jary i pszenżyto 
jare. 691 140 322

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transpor-
towe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. 
Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 913920737 
; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• Piaskowanie, malowanie. 604 770 274

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, /SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ/.- POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. SPRZĄTA-

NIE: CZYSZCZENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel. 695181070.

• ROZLICZENIA PIT - 37. Tel.883038182. 

• USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLA-
NE, DOCIEPLENIA. Tel. 784053493.

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel. 
784053493.

• USŁUGI - DEKARSKI. Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY 
DACHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. Tel. 
609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel. 785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Transport, przeprowadzki. Szybko, ta-
nio. 696 138 406

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Usługi : dekarstwo i termomoderni-
zacja. 785 931 513 

• Kierownik budowy, inwentaryzacje, 
oceny techniczne, kosztorysowanie. 
Dzwoń 604 269 301

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 
607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracownika 
do prac wykończeniowych. Tel. 888 603 
612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pracowników 
działu handlowego wiek max 25-27 
lat. Tel. 798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem. 518 946 302

• PRACA - OGRODNICTWO – KOBIETY. 
Tel. 887809892.

• Poszukuję kierowcy z samochodem 
osobowym do pracy przy drobiu. Czas 
pracy zróżnicowany. 606 509 093

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę. 
660 497 390 

• Zatrudnię mechanika samochodowe-
go. 601 470 260 

• Młoda kobieta z referencjami zaopieku-
ję się dzieckiem. 663 243 358

• Przyjmę pomoc kuchenną na pół etatu. 
602 474 266

• Kierowca podejmie prace z doświad-
czeniem, uprawnienia A, B, C, D, E, CE, 
DE. 662 678 895

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebrna, 
4 elementy: wzmacniacz, tuner prze-

strojony, korektor, deck szuflada, stan 
idealny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę Inde-
sit srebrną, cena 750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam aparat fotograficzny S Fine 
Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 522 340

• Drewno na opał. SPRZEDAM pocięte w 
klocki, sosna. Tel. 514740538.

• Sprzedam suknie ślubne od 200 zł + 
manekiny. 604 919 210

• Kupię garaż blaszany. 668 844 738

• Do sprzedania wózek Jedo Fyn 4 głębo-
ko-spacerowy + śpiwór zimowy i 2 fo-
lie. 300 zł. 698 548 788

• Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samocho-
dową. 880 690 659

• Owczarki niemieckie pieski 3-miesięcz-
ne, ładne duże, rodzice z rodowodem, 
Tel. 91 392 18 18

• Oddam pieski samce – tel. 91 392 23 05

• Sprzedam  owczarki   niemieckie . Tel. 
913910656.
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Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabie-
gi kosmetyczne, henna, depilacje, makija-
że, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe,  
własnościowe, 

 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie  
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:   
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard,  

ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552;  

783 570 056  
www: probud-nowogard.pl

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

MOŻESZ POMÓC JANOWI z Nowogardu 
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012r. żyliśmy spokojnie i szczęśliwie. Tego 
dnia jednak wszystko się zmieniło. Jan dostał udaru mózgu i 
jest w śpiączce mózgowej. Marzeniem Jana i jego najbliższych 
jest jego powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy, ale 
również funduszy. Ciebie to nic nie kosztuje. Ty masz wybór-
-możesz oddać 1% podatku do skarbu państwa, lub przeka-
zać go Janowi. Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli 
zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt i turnu-
sy rehabilitacyjne. I za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

KRS 0000183283 cel szczegółowy 1% należy wpłacić „na 
leczenie Jana Krusińskiego”

Możesz przekazać środki finansowe na rachunek: Fundacja 
„Światło” w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64

PKO S.A. O| Toruń  Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem „NA LECZENIE JANA KRUSIŃ-

SKIEGO”
Dziękujemy każdemu, kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana - Halina Krusińska z dziećmi i wnukami.                                                                                            

Tel. 91-39-21-265
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 Cena 1,90 zł

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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Nasi przedsiębiorcy:
Piotr 

Filipiak

s. 9

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

s. 4 s. 5

„Szóstka” 
nadal 

zbiera 
ofiary

Radni złożyli 
zawiadomienie do 

prokuratury

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Pobyt świąteczny 
IKAR Kołobrzeg 18-21.04.14

Czytaj s. 3

Czytaj s. 12

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

Na zdjęciu rampa nowogardzkiej mleczarni w latach czterdziestych. Tędy w lipcu 1949 roku uciekł czterem ubekom Zdzisław Balcerzak ps. „Wiktor”

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wykiwał nowogardzkich ubeków Psom wolno 
wszystko...

Wędkarze 
podsumowali 
rok

Czytaj s. 10 i 11
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych
1 Marca obchodzimy już czwarty z kolei Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uzasadnieniu do 
projektu ustawy czytamy, że ustanowienie tego dnia jako święto państwowe: jest wyrazem hołdu 
dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przy-
wiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których 
patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację opo-
ru na długie lata. Ustawa jako jeszcze inicjatywa prezydencka Lecha Kaczyńskiego, została przy-
jęta w dniu 3 lutego 2011roku. Nieprzypadkowy jest też wybór daty tego święta. Tego dnia w 1951 
roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głów-
nego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim,  Mieczysławie Kawalcu, Józefie 
Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu  i Józefie Rzepce – będących 
ostatnim ogólnopolskim koordynatorem „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski” z nową sowiecką 
okupacją. Święto to należy do tych świąt najbardziej poruszających patriotyczne sumienia i uczu-
cia Polaków. 

«Partyzantka»

W puszczy jodłowej gdzie poprzez drzewa 
Niebo najczystsze barwy przesiewa. 
Padłeś i mech cię przytulił miękki. 
Wypadł karabin z żołnierskiej ręki. 
Kula świsnęła serce przeszyła. 
Puszcza to twoja mogiła.
Ciemno zielona i gałęzista. 
Sercu wiernemu ostatnia przystań. 
Gdy partyzancką śmiercią poległeś 
Walcząc o życie i niepodległość. 
Zbiegły się jodły nad tobą tłumnie 
Śpij nam na wieki w jodłowej trumnie. 
A twoja trumna wielka i cicha 
Żali się rosą i wiatrem oddycha. 
Siwym miesiącem i deszczem płacze 
Nad partyzantem i nad tułaczem.

   ppor. Kazimierz Szczepański ps. „Rydwan”, „Wicher”,
marzec 1948 r. 

Nad losem tego partyzanta i tułacza pochylamy się i oddajemy należny hołd, szczególnie w Na-
rodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zachęcam też do lektury tekstu zamieszczonego na 
stronie 10 i 11, w którym udało się nam dotrzeć do fascynujących materiałów dotyczących szczegó-
łów pobytu jednego z żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w naszym mieście w 1949 roku. 

Niestety mimo że 1 marca jest świętem państwowym  pytany przez nas w czwartek wieczorem 
przewodniczący Rady Miejskiej A. Bielida  stwierdził że nie wiadomo mu jest o tym aby władze 
miejskie w jakikolwiek sposób zamierzały uczcić te dzień. Bez  komentarza.

sm

Mieszkańcy Maszkowa skarżą się na brud, jaki panuje na drodze do-
jazdowej do wsi, a także w samej miejscowości. Zdaniem czytelników 
za bałagan odpowiada jedna ze spółek rolnych, która w ostatnim cza-
sie wozi tymi drogami obornik. Fragmenty organicznej substancji po-
rozrzucane po całej drodze wyglądają rzeczywiście mało estetycznie na 
asfalcie, a do tego stwarzają poważne zagrożenie dla kierujących. War-
to, aby odpowiedzialni za ten stan rzeczy, jak najszybciej po sobie po-
sprzątali. MS

We wtorek, po godzinie 15:00, miał miejsce nie często zdarzający się 
przypadek, na ul. Dworcowej, w trakcie jazdy doszło do samozapalenia 
się samochodu. Pożar szybko objął komorę silnikową żółtego Matiza, 
i prawdopodobnie, sądząc po efektach zewnętrznych, doprowadził do 
zupełnego zniszczenia wnętrza tej komory. Kierowcy nic się nie stało, 
zdążył w odpowiednim czasie opuścić kabinę samochodu. Na zdjęciu 
akcja gaszenia samochodu. Red. 

Marcin Zydorowicz zakończył pracę na stanowisku wojewody za-
chodniopomorskiego. Swoją funkcję piastował od 29 listopada 2007 
roku. Wczoraj złożył rezygnację. Odchodzi z Urzędu Wojewódzkiego 
z powodów osobistych. Zastąpi go Marek Tałasiewicz, były wojewoda a 
obecnie szef Sejmiku Województwa. Miejmy nadzieję, że to dobra wia-
domość dla inicjatywy zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na go-
leniowsko-nowogardzki. To właśnie nowy wojewoda będzie odpowie-
dzialny za przesłanie kompletnego wniosku (do 31 marca br.) o zmianę 
nazwy powiatu do Ministra Administracji i Cyfryzacji, który to osta-
tecznie będzie podejmował decyzję w tej sprawie. Na zdjęciu po lewej 
były już wojewoda, a po prawej ten świeżo upieczony. MS
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTEr 
LAPTOP

 SErWIS - KOmIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Pilnie kupię
stare rozbiórkowe  

belki dębowe
606 830 893

W dniu 25.02.2014r. we wtorek, 

ZAGINąŁ 
PIES 

rasy owczarek  
niemiecki 

Średniej wielkości czarno-siwo-
biały samiec, ma na szyi metalową 
obrożę może się kręcić w okolicy 

Ostrzycy lub pobliskich wsi. 
Bardzo proszę o  informację 

każdego, kto widział takiego psa.  
Kontakt na numer 

696048682 lub 606391667

Psom wolno wszystko...
W ostatnich dniach biegające bezpańsko psy, w okolicach ul. Pocztowej, zagry-
zły kilkanaście kur, które hodował jeden z mieszkańców tej ulicy. Nie był to jed-
norazowy incydent. Te same psy, zabiły ptaki mieszkańca Pocztowej już wcze-
śniej. 

Pierwszy, wcześniejszy atak 
biegających po ulicy psów na 
stado kur, mężczyzna zgłosił 
na policję. Zniechęcony bra-
kiem odzewu ze strony stró-
żów prawa, tym razem tego nie 
zrobił. Wobec tego redakcja 
DN postanowiła się przyjrzeć 
sprawie, by spróbować ustalić 
co w takich sytuacjach ma zro-
bić obywatel. 

Psy, o których mowa, od lat 
biegają beztrosko po ulicach 
miasta. Są powszechnie zna-
ne. Chodzi o dwa duże husky, 
które ponoć nawet mają swo-
ich właścicieli (mieszkają przy 
ul. Fabrycznej) Zgłoszenie do-
tyczące czworonogów redak-
cja otrzymywała już od czy-
telników nie raz. Zdarzało się 
bowiem, że pozornie sympa-
tyczne czworonogi, warczały 
na dzieci wchodzące do Szkoły 
Podstawowej nr 2. Już na jesie-
ni zeszłego roku problem zgło-
siliśmy więc do Urzędu Miej-
skiego, by sprawdzić, do kogo 
można zgłaszać takie sytu-
acje. - W godzinach pracy urzę-
du problem bezdomnych psów 
można zgłaszać pod nr 91 39 26 
239, 91 39 26 200, a poza godzi-
nami pracy urzędu można po-
wiadomić Komisariat Policji w 
Nowogardzie – poinformował 
nas wówczas Tadeusz Fiejdasz, 
kierownik Wydziału GKMiOŚ 
w swoim piśmie, w którym po-
nadto są jeszcze inne punk-
ty, mające świadczyć o tym, 
że gmina nad problemem pa-
nuje. Zgodnie ze wskazówką 
urzędnika dzwonimy zatem 

pod wskazane numery telefo-
nów, by zgłosić sprawę psów i 
zamordowanych przez nie kur 
przy ul. Pocztowej. Niestety. 
Nikt nie podnosi słuchawki. 
Dzwonimy więc na Komisariat 
Policji, czyli, jak poinformo-
wał urzędnik, alternatywne-
go miejsca przyjmowania ta-
kich zgłoszeń. Telefonujemy w 
pierwszej kolejności do dziel-
nicowego, który w rejonie swo-
jego działania ma właśnie uli-
cę Pocztową. Ten sam funkcjo-
nariusz przyjmował pierwsze 
zgłoszenie o pogryzieniu pta-
ków, które miało miejsce jakiś 
czas temu. Chcemy się dowie-
dzieć, jak zakończyła się tamta 
interwencja. Ciekawi też jeste-
śmy, czy policja o takich przy-
padkach informuje inne insty-
tucje, które są również odpo-
wiedzialne za „żywy inwen-
tarz” biegający po ulicach mia-
sta. 

Okazuje się, że dzielnico-
wy jest na urlopie. Sekreta-
riat policji przełącza nas za-

tem do przełożonego wszyst-
kich dzielnicowych - kierow-
nika referatu prewencji Rober-
ta Krzaka. 

- Właściciel kur niech zgło-
si szkodę, a  pan nie jest stro-
ną w tej sprawie, żebym z pa-
nem o tym rozmawiał – stwier-
dza stanowczo funkcjonariusz 
w rozmowie z naszym dzien-
nikarzem i rzuca słuchawką, 
nie mówiąc nawet do widze-
nia. Tak więc, aby móc zgło-
sić  zagrożenie okazuje się, że 
nie wystarczy być obywatelem- 
trzeba być „stroną” i  jeszcze 
zapewne to udowodnić.  

Husky tymczasem nadal bie-
gają wolno po ulicach mia-
sta. Obyśmy zatem nie musie-
li wracać do sprawy w sytu-
acji, gdy stronami w zdarze-
niu będą tym razem: psy i za-
gryzione dziecko. Bo na razie 
to psy mają większe swobody 
obywatelskie w mieście, niż  
sami obywatele w tym ten ich 
rodzaj zwany dziennikarzami.  

MS

Gdzieś przy tej ulicy mieszkają właściciele husky, które od lat biegają swobodnie po mieście. 

Po naszej publikacji

Wszystko jasne: 
pacjent zmyśla...
W dniu 14 lutego br. opublikowaliśmy artykuł pt. „Pa-
cjencie wylecz się sam...”, w którym opisaliśmy perype-
tie, jakie przeżył wraz ze swoją dziewczyną pan Paweł, 
mieszkaniec Nowogardu. Kilka dni temu otrzymaliśmy 
odpowiedź na artykuł, a raczej wynik wewnętrznego 
„śledztwa”, jakie w sprawie poczynił zarząd Szpitalnego 
Centrum Medycznego w Goleniowie, której to w dużej 
mierze nasza publikacja dotyczyła. 

Przypomnijmy, że mężczyzna 
jeżdżąc od miejsca do miejsca, 
bez powodzenia próbował szu-
kać pomocy dla swojej dziew-
czyny, uskarżającej się na silny 
ból brzucha. Jego zdaniem w ga-
binecie pełniącym dyżur nocny, 
przy ul. 3 Maja, nikogo nie było. 
Była godzina druga w nocy. 

Gdy próbowaliśmy wyjaśniać 
tę sprawę w goleniowskim szpi-
talu powiedziano nam najpierw, 
że to niemożliwe, a później, że 
jednak tak, gdyż lekarz z pielę-
gniarką mógł być na wizycie do-
mowej. 

Najwyraźniej jednak szpital 
w Goleniowie z upływem czasu 
zmienił zdanie co do przebie-
gu zdarzenia. Kilka dni temu do 
naszej redakcji dotarło pismo, 
w którym to dr Elżbieta Ka-
sprzak, prezes zarządu Szpital-
nego Centrum Medycznego w 
Goleniowie (spółki zarządzają-
cej szpitalem powiatowym, któ-
ra to prowadzi w Nowogardzie 
przy ul. 3 Maja gabinet nocnej i 
świątecznej opieki medycznej), 
informuje, że i tu cyt: ”dokona-
no rzetelnej weryfikacji stanu 
faktycznego, w którego wyniku 
stwierdzono, że zarówno lekarz, 
jak i pielęgniarka, w tym dniu i 

w tym czasie byli obecni w gabi-
necie. Świadczą o tym wpisy w 
księgach przyjęć pacjentów, jak 
i zapisy w księgach zabiegowych, 
a także oświadczenia, dyżurnego 
lekarza i pielęgniarki o obecności 
na stanowisku pracy, oraz o peł-
nej gotowości do przyjmowania 
pacjentów” - koniec cytatu z pi-
sma pani Prezes. 

Tym samym dowiaduje-
my się, że zdaniem personelu i 
władz goleniowskiego szpitala, 
pacjent z Nowogardu wszystko 
sobie wymyślił.

Zapoznaliśmy pana Pawła z 
odpowiedzią, jaką otrzymali-
śmy z Goleniowa. Mężczyzna 
w rozmowie z DN nie krył roz-
czarowania treścią dokumen-
tu. Rozważa złożenie skargi na 
działanie gabinetu przy 3 Maja, 
do NFZ. Jak dowiedzieliśmy się 
w szczecińskim oddziale Fun-
duszu, pozwoli to urzędnikom 
wszcząć postępowanie admi-
nistracyjne, w celu wyjaśnienia 
całej sytuacji. Odrębnym tema-
tem jest oczywiście to, czy kon-
trola NFZ wykaże coś innego 
niż ustaliła na podstawie zeznań 
swoich pracowników i doku-
mentów prezes Kasprzak. 

MS
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Już Grecy to wiedzieli – a z mądrości oni znani 
Że imię Helena wszak  tak zachwyca

Gdyż  nie byle co znaczy    – uwaga Helen fani -
Tylko określa sam  „Blask Księżyca” 

 W Dniu Imienin 

Helenie Niemirskiej 
Wszystkiego Najlepszego   

życzą 
Marysia i Marek z Nowogardu

ŻyczENIA

„Szóstka” nadal zbiera ofiary 

Tragiczny wypadek w Kikorzu 
Kolejny, śmiertelny wypadek na krajowej drodze nr 6. Tym razem zginęły dwie osoby, a dwie  kolejne zostały poważnie ranne. Do wy-
padku doszło w miniony wtorek, około godz. 9:00. 

Na łuku, tuż przed skrzyżo-
waniem w Kikorzu, Volkswa-
gen Golf jadący od strony No-
wogardu włączył kierunkow-
skaz i chciał skręcić w lewo, w 
drogę polną prowadzącą do wsi. 
Zatrzymał się przy krawędzi 
jezdni, by przepuścić auta nad-
jeżdżające z przeciwka. Tuż za 
nim stanął Opel Corsa. Na sto-
jące samochody wjechał z im-
petem TIR. Kierowca  prawdo-
podobnie nie zauważył zatrzy-
mujących się przed ciężarówką 
samochodów. W wyniku ude-
rzenia Opel Corsa, który zo-
stał zmiażdżony, zapalił się. W 
środku spłonęły dwie kobiety. 
Natomiast Volkswagena, ude-
rzenie ciężarówki wyrzuciło 
na przeciwległy pas. Uderzył w 
niego jadący z przeciwnej stro-
ny kierowca osobowego Suzuki. 

Kierowca Volkswagena śmi-

głowcem został odtransporto-
wywany do szpitala w Szcze-
cinie. Natomiast kierowca su-
zuki z obrażeniami głowy zo-
stał przewieziony do szpitala w 
Gryficach. Kierowca ciężarów-
ki wyszedł z wypadku prak-

tycznie bez szwanku. Był jed-
nak w ciężkim szoku. 

Niektóre media donoszą, że 
ofiary wypadku pochodziły z 
powiatu drawskiego. Prokura-
tura na razie nie potwierdza 
tych informacji. 

- Trwa identyfikacja ofiar. Na 
razie nie ustalono ich tożsamo-
ści – powiedziała DN, Beata 
Belcarska, z Prokuratury Re-
jonowej w Goleniowie, która 
bada okoliczności zdarzenia. 
Prokuratura nie ujawnia skąd 

pochodzą pozostali uczestnicy 
zdarzenia. 

Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że sprawcą wypadku 
może zostać uznany kierowca 
TIR-a. 

Droga nr 6 była przez kilka 
godzin nieprzejezdna. Policja 
zorganizowała objazdy. 

Przypomnijmy, że to już dru-
gi, w ostatnim czasie, wypadek 
śmiertelny na krajowej szóstce. 
W dniu 17 lutego, na przejściu 
dla pieszych w okolicy Redo-
stowa, zginął 46-letni mężczy-
zna, mieszkaniec Węgorzy, po-
trącony przez kierującego For-
dem. Wydarzenie to również 
jest przedmiotem postępowa-
nia prowadzonego przez gole-
niowską prokuraturę. 

Foto i tekst: MS

Policja odpowiada na artykuł o włamaniach 
Poniżej odpowiedzi na pytania w sprawie fali włamań i kradzieży, jakie zadaliśmy policji jeszcze w trakcie przygotowania artykułu pt. „Nowogard 
raj dla rabusiów”, który ukazał się w poprzednim wydaniu DN. Odpowiedzi, których udzieliła nam wczoraj tj. 27 lutego, podinsp.  Małgorzata Fi-
gura, komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie, publikujemy w całości, uzupełniając ją jedynie o treść naszych zapytań. 

Dziennik Nowogardzki: Na 
przestrzeni ostatnich kilku 
miesięcy doszło do kilkuna-
stu włamań i kradzieży do-
konanych w punktach usłu-
gowo-handlowych. Czy no-
wogardzka policja ma roz-
poznany ten proceder i jakie 
działania w związku z tym 
podjęła?

Podinsp. Małgorzata Fi-
gura: W okresie od kwietnia 
2013 r. do lutego 2014 r. na te-
renie Komisariatu Policji w No-
wogardzie zaistniały kradzie-
że z włamaniem do obiektów 
handlowych, usługowych i ga-
stronomicznych. Na miejscu 
wszystkich zdarzeń wykonane 
zostały czynności, podczas któ-
rych zabezpieczono ślady i do-
wody na popełnienie przestęp-
stwa. Trwają czynności proce-
sowe i poza procesowe.

Czy działania te przyniosły 
już jakieś efekty? tzn. czy wia-
domo kto dokonuje włamań, 
czy kogoś zatrzymano, posta-
wiono zarzuty? 

Zabezpieczone obecnie śla-
dy, zostały przesłane do właści-
wych instytucji celem poddania 
ich badaniom. W chwili obec-
nej oczekujemy na odpowiedź z 
tych instytucji. Dopiero wyniki  
badań pozwolą na wskazanie 
sprawcy lub sprawców. 

Niemniej jednak, wobec 
sprawców kradzieży z włama-
niem na terenie Nowogardu, Po-
licja każdorazowo wnioskuje do 
Prokuratury Rejonowej w Go-
leniowie oraz Sądu Rejonowe-
go w Goleniowie o zastosowanie 
środków zapobiegawczych. 

Czy w związku z prowadzo-
nymi działaniami mającymi 
ustalić i ukarać sprawców kra-
dzieży, policjanci korzystają 
z zapisu monitoringu, czy to 
zamontowanych w okradzio-
nych punktach, czy też w bli-
skiej okolicy? Jeśli nie, to pro-
szę wyjaśnić dlaczego? 

Informuję, że w Nowogardzie 
nie ma monitoringu miejskie-
go. Każdorazowo w przypadku 
ujawnienia przestępstwa, Poli-
cja sprawdza monitoring znaj-

dujący się na prywatnych pose-
sjach. Jeśli monitoring obejmuje 
rejon w którym zaistniało prze-
stępstwo, to nagranie zabez-
pieczone jest i stanowi dowód 
w sprawie. Należy wskazać, że 
wizerunki osób znajdujących 
się na nagraniach, niejedno-
krotnie są mało czytelne i trud-
no na ich podstawie rozpoznać 
sprawców lub osoby widniejące 
na tych nagraniach, ponieważ 
mają naciągnięte na głowę kap-
tury, czapki – co uniemożliwia 
ich rozpoznanie. 

Czy policja podjęła jakieś 
dodatkowe działania mają-
ce na celu wzmocnienie ob-
serwacji miasta pod kątem 
ewentualnych kradzieży? 

Komisariat Policji w Nowo-
gardzie od kilku lat realizuje 
służby w ramach patroli pie-
szych. 

Finansowanie tych służb od-
bywa się z Funduszu Wspar-
cia Policji na podstawie umów 
zawieranych pomiędzy Burmi-
strzem Nowogardu, a Komen-
dantem Wojewódzkim Policji w 
Szczecinie.

Są to patrole piesze pełnio-
ne przez dwóch policjantów. 
Policjanci wykorzystywani są 
do  patrolowania terenu mia-

sta, szczególnie w miejscach za-
grożonych przestępstwami oraz  
wykroczeniami z art. 43 „Usta-
wy o Wychowaniu w Trzeźwo-
ści i Przeciwdziałaniu Alkoho-
lizmowi”, art. 140, 141, 143, 
145, 119 i 124 Kodeksu Wykro-
czeń.

 Służba pełniona jest w 
umundurowaniu służbowym, 
odpowiednim do pory roku. W 
okresie letnim służby pełnio-
ne są z wykorzystaniem dwóch 
skuterów Peugeot, zakupionych 
przez Gminę Nowogard i prze-
kazanych na stan Policji. 

W określonych sytuacjach 

patrole piesze pełnione są „po 
cywilnemu” - szczególnie przy 
obserwacji miejsc zagrożonych 
kradzieżami i kradzieżami z 
włamaniem, co już wielokrot-
nie przyczyniło się do zatrzy-
mania sprawców przestępstw 
kryminalnych, jak i sprawców 
wykroczeń uciążliwych. 

Ponadto kilkakrotnie poli-
cjanci będąc już po służbie do-
konali ujawnienia i zatrzy-
mania sprawców wielu prze-
stępstw, oraz doprowadzili do 
odzyskania skradzionego mie-
nia. 

Opr. MS
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z okazji urodzin

życzą dzieci z rodzinami

ŻyczENIA

Radni złożyli wniosek do prokuratury 
Na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, Kodeks Postępowania Karnego nakłada obowiązek zawia-
domienia prokuratora. W związku z tym, kierując się naszą oceną opisu sytuacji zawartego w oświadczeniu PSL, oraz konsultacjami z na-
szymi wyborcami – obywatelami gminy Nowogard, postanowiliśmy takie zawiadomienie złożyć – czytamy w  uzasadnieniu, jakie radny 
Wspólnego Nowogardu, Rafała  Szpilkowski,  nadesłał do DN w związku z zawiadomieniem złożonym w tym tygodniu przez  klub WN  
do prokuratury. Zawiadomienie zostało zainspirowane zdarzeniami i upublicznionymi okolicznościami towarzyszącymi ostatniej sesji 
budżetowej. Poniżej tekst  p. Rafała Szpilkowskiego.

Władza absolutna deprawuje absolutnie

Rafał Szpilkowski
radny klubu Wspólny Nowogard

Minął właśnie miesiąc  od 
opublikowania w „DN” oświad-
czenia PSL, które wskazywało 
przyczyny zerwania koalicji z 
SLD w nowogardzkim samorzą-
dzie. Przytoczone zostały w tym 
tekście słowa R. Czapli, który 
radnym nie chcącym głosować 
za jego projektem budżetu, gro-
zić miał „uwalnianiem stano-
wisk”. Jego wypowiedź miał do-
precyzować A. Bielida słowami: 
„w konsekwencji nie poparcia 
budżetu nastąpią ruchy perso-
nalne dotyczące nie tylko rad-
nych i zastępcy Burmistrza, ale 
także osób rodzinnie powiąza-
nych z tymi osobami, jak żony, 
córki czy też narzeczone”. W 
oświadczeniu PSL nazwano to 
„szantażem politycznym”, „wy-
muszeniem” i „użyciem czynów 
zabronionych”.

Od czasu tej publikacji, ani 
Czapla, ani Bielida nie podję-
li żadnej próby oczyszczenia 
się z tych zarzutów. Nie zarzu-
cili zarządowi PSL mijania się 
z prawdą. Nie zażądali sprosto-
wania i przeprosin. Na tej pod-
stawie można przyjąć, że opisa-
na sytuacja rzeczywiście miała 
miejsce, a cytowane groźby rze-
czywiście zostały wypowiedzia-
ne. Jeżeli było inaczej, to gotów 

jestem sprostować napisane po-
niżej słowa.

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, 
że zbyt łatwo przeszliśmy do 
porządku dziennego nad  spra-
wą tego szantażu.  Czy nowo-
gardzianie naprawdę są gotowi 
zaakceptować taki sposób funk-
cjonowania samorządu?

Demokracja jest ustrojem naj-
bardziej rozpowszechnionym 
w naszej części świata. Do hi-
storii odeszły czasy monarchii 
i dyktatur. Władza sprawowa-
na jednoosobowo przez kró-
la lub dyktatora okazała się 
upośledzona i nie gwarantowa-
ła optymalnego funkcjonowa-
nia państwa. Zbyt wiele zależa-
ło od uczciwości, zdolności inte-
lektualnych i kondycji psychicz-
nej tego jednego najważniejsze-
go człowieka. Historia wskazu-
je wiele przypadków, gdzie ca-
łymi państwami jednoosobowo 
i autorytarnie zarządzali pija-
cy, mordercy, dewianci i nar-
komani. Przełomem dla Euro-
py i świata była trauma zwią-
zana z faszyzmem i komuni-
zmem. Dzięki szczęśliwym ko-
lejom losu, Europa pod koniec 
XX wieku otrząsnęła się z tota-
litaryzmu. Również Polska od 
1989 r. weszła na drogę demo-
kracji. Nie można powiedzieć, 
że jest to droga łatwa. Przez te 
25 lat nie brakowało rozczaro-
wań. Nasze społeczeństwo wciąż 
uczy się demokracji, postaw 
obywatelskich, osobistej odpo-
wiedzialności za losy kraju. Dziś 
ustrój ,w którym żyjemy, wyda-
je nam się czymś oczywistym. 
A przecież tuż obok, na Ukra-
inie, pozbawiony właściwej kon-

troli Janukowycz pokazał swoje 
krwawe oblicze. A chwilę potem 
zszokowani Ukraińcy zobaczy-
li warte setki milionów dolarów,  
kapiące złotem wille przepełnio-
ne atrybutami luksusu.

 W 1887 r. John Ac-
ton napisał słowa, które do dzi-
siejszego dnia wielokrotnie po-
twierdzone zostały ogromem 
cierpień ludzkich: „Każda wła-
dza deprawuje, a władza abso-
lutna deprawuje absolutnie”. 
Dlatego tak ważne w demokra-
cji są zasady podziału władzy i 
jej kontroli. I tak ważne jest pil-
nowanie, aby były one respekto-
wane.  Na poziomie gminy wła-
dza podzielona jest pomiędzy 2 
organy wyłaniane w trakcie wy-
borów powszechnych. Organem 
władzy uchwałodawczej i kon-
trolnej jest Rada Miejska. Orga-
nem władzy wykonawczej jest 
Burmistrz, którego zadaniem 
jest wykonywanie uchwał rady 
miejskiej i bieżące zarządzanie 
gminą. 

Jedynie właściwe współistnie-
nie tych obu organów władzy 
gwarantuje optymalne funk-
cjonowanie gminy. 21 radnych 
musi w wolny, niezależny spo-
sób wytyczać kierunki działania 
burmistrza i kontrolować jego 
poczynania. Jeżeli tej samodziel-
ności rady brakuje, burmistrz 
może ulec błędnemu mniema-
niu, że cała władza należy tylko 
do niego. Że gmina to jego wła-
sność, a mieszkańcy to jego pod-
dani. Niemal regułą jest, że im 
mniej taki człowiek sobą repre-
zentuje, tym szybciej jego kom-
pleksy popychają go do totalne-
go zawłaszczania władzy. Pro-
ces ten wydaje się postępować u 
Czapli. 

Uchwała budżetowa, to naj-
ważniejsza z uchwał, nad który-
mi mogą głosować radni. Ustala 
ona sposób dysponowania kwo-
tą ponad 65 mln zł pochodzącą 
z podatków, subwencji i dotacji. 
Ta uchwała pozwala także bur-
mistrzowi na emisję obligacji, 
czyli zaciągnięcie kredytu, któ-
ry następnie z odsetkami trze-
ba będzie spłacić. To, że Bieli-
da i Czapla mogli posunąć się 
do gróźb aby przepchnąć pro-
jekt budżetu, świadczy, że nie 
był to budżet, który w normal-
ny sposób mógł zyskać akcep-

tację Rady Miejskiej. Przedsta-
wiciele społeczeństwa – radni, 
kierujący się złożonym ślubo-
waniem i zobowiązaniami wo-
bec swoich wyborców, nie chcie-
li wyrazić zgody na proponowa-
ne przez burmistrza rozdyspo-
nowanie pieniędzy należących 
do wspólnoty gminnej. W tej 
sytuacji burmistrz uznający za-
sady demokracji powinien pod-
jąć próbę przekonania radnych 
do swoich propozycji za po-
mocą rzeczowych argumentów. 
W przypadku, gdyby to się nie 
udało, powinien zmienić swój 
projekt budżetu albo przyjąć 
wszystkie zmiany wypracowa-
ne i przegłosowane większością 
głosów Rady Miejskiej. Jednak 
Czapli udzieliło się już upojenie 
władzą. Uznał, że nie musi do 
niczego przekonywać radnych, 
uznał że po prostu trzeba na 
nich użyć bata, aby zatańczyli 
tak, jak on im zagra. 

Każdy radny na początku 
swojej kadencji ślubuje „swo-
je obowiązki wykonywać god-
nie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro gminy i jej 
mieszkańców”. Czy w ten spo-
sób swoje obowiązki może wy-
konywać radny, któremu stawia 
się ultimatum – albo zagłosu-
jesz jak ci każemy, albo ty, two-
ja żona, córka lub narzeczona 
stracicie pracę. Utrata pracy w 
Nowogardzie, gdzie o nią nie-
łatwo, oznacza utratę środków 
utrzymania i załamanie domo-
wego budżetu. Dlatego, zwłasz-
cza tutaj, jest to groźba najwyż-
szej wagi.

Wielu nowogardzian, łącznie z 
nami, czekało na rozwój sytuacji 
i dalsze działanie zarządu PSL. 
Niewątpliwie opisane groźby 
miały charakter bezprawny. Na-
turalną koleją rzeczy wydawa-
ło się zgłoszenie tego do odpo-

wiednich organów. Niestety, mi-
nął miesiąc i nic się w tej sprawie 
nie wydarzyło. PSL został rozbi-
ty i porozstawiany po kątach. W 
swoich lokalnych mediach pro-
pagandowych SLD urządza so-
bie z ludowców pośmiewisko. 
A ci jakby zapadli się pod zie-
mię lub pochowali głowy w pia-
sek. Nie znamy przyczyn takie-
go zachowania pokrzywdzonych 
i świadków opisanego szantażu. 
Być może Bielida z Czaplą użyli 
następnych „argumentów”, któ-
re nie ujrzały już światła dzien-
nego. 

Na każdego, kto dowiedział się 
o popełnieniu przestępstwa ści-
ganego z urzędu, Kodeks Postę-
powania Karnego nakłada obo-
wiązek zawiadomienia proku-
ratora. W związku z tym, kieru-
jąc się naszą oceną opisu sytu-
acji zawartego w oświadczeniu 
PSL, oraz konsultacjami z naszy-
mi wyborcami – obywatelami 
gminy Nowogard, postanowi-
liśmy takie zawiadomienie zło-
żyć. Wskazaliśmy, że burmistrz 
Czapla i przewodniczący Bieli-
da mogli użyć groźby bezpraw-
nej w celu zmuszenia innej 
osoby do określonego działa-
nia (art. 191 K.K.) nadużywa-
jąc przy tym swoich uprawnień 
jako funkcjonariusze publiczni 
(art. 231 K.K). Liczymy na to, że 
Prokuratura doprowadzi do wy-
jaśnienia wszystkich okoliczno-
ści tej sprawy. Jeżeli obaj pano-
wie są niewinni, powinni doma-
gać się oczyszczenia z zarzutów, 
co może też się zakończyć spra-
wą o zniesławienie wobec człon-
ków zarządu PSL. Jeżeli jednak 
okaże się, że Bielida i Czapla do-
puścili się opisywanych zacho-
wań, to powinien być to koniec 
ich działalności w nowogardz-
kim samorządzie.

Oświadczenie 
W związku z publikacją pt. „Temu Panu już podziękujemy”,  któ-

ra została powielona w mediach internetowych i okraszona moim 
wizerunkiem, dzięki uprzejmym łamom Dziennika Nowogardzkie-
go oświadczam, że nie mam nic wspólnego z opisywaną sprawą, a 
także z Ludowymi Zespołami Sportowymi. Informuję jednocześnie 
wydawców mediów internetowych, którzy bezpodstawnie opubli-
kowali moje zdjęcie, że jeśli w przyszłości w podobny sposób zosta-
ną naruszone moje dobra osobiste, będę dochodził swoich praw na 
drodze sądowej. 

Z poważaniem, 
Stanisław Szałagan 
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza (Mt 6,24-
34) Doczesne troski

Nikt nie może dwom panom 
służyć. Bo albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego będzie 
miłował; albo z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamo-
nie. Dlatego powiadam wam: 
Nie troszczcie się zbytnio o swo-
je życie, o to, co macie jeść i pić, 
ani o swoje ciało, czym się macie 
przyodziać. Czyż życie nie zna-
czy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie? Przypatrz-
cie się ptakom w powietrzu: nie 
sieją ani żną i nie zbierają do spi-
chlerzy, a Ojciec wasz niebieski je 
żywi. Czyż wy nie jesteście waż-
niejsi niż one? Kto z was przy ca-
łej swej trosce może choćby jed-
ną chwilę dołożyć do wieku swe-
go życia? A o odzienie czemu się 
zbytnio troszczycie? Przypatrz-
cie się liliom na polu, jak rosną: 
nie pracują ani przędą. A powia-
dam wam: nawet Salomon w ca-
łym swoim przepychu nie był 
tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli 
więc ziele na polu, które dziś jest, 
a jutro do pieca będzie wrzuco-
ne, Bóg tak przyodziewa, to czyż 
nie tym bardziej was, małej wia-
ry? Nie troszczcie się więc zbyt-
nio i nie mówcie: co będziemy 
jeść? co będziemy pić? czym bę-
dziemy się przyodziewać? Bo o 
to wszystko poganie zabiegają. 
Przecież Ojciec wasz niebieski 
wie, że tego wszystkiego potrze-
bujecie. Starajcie się naprzód o 
królestwo /Boga/ i o Jego Spra-
wiedliwość, a to wszystko będzie 
wam dodane. Nie troszczcie się 
więc zbytnio o jutro, bo jutrzej-
szy dzień sam o siebie troszczyć 
się będzie. Dosyć ma dzień swo-
jej biedy.

Czyż życie nie znaczy więcej 
niż pokarm?

Gdyby chcieć skorzystać z mą-
drości ludowej zawartej w przy-
słowiach, moglibyśmy wycią-

gnąć z niej na przykład takie: 
„Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. 
Bardzo znane i popularne, czę-
sto stosowane w celach pokazo-
wych. A że wygląd mocno od-
działuje na innych, zabieganie 
o niego jest bardzo absorbujące. 
Już od samego rana i od samego 
dzieciństwa. Trzeba dobrze wy-
glądać, trzeba mieć to, czy tamto, 
a najlepiej jedno i drugie. I musi 
być oryginalne. Inaczej będzie 
powodem kpin, śmiechu, czasem 
nawet odrzucenia. Szczególnie 
dzieci bywają pod tym względem 
bardzo okrutne. Nie tak dawno 
byłem świadkiem sceny, w której 
podstawówkowa młodzież na-
śmiewała się z kolegi, który miał 
jakieś nieoryginalne ciuchy. Wy-
raźnie dawali mu do zrozumie-
nia, że nie może się z nimi bawić, 
bo jest podrabiany.

Sam jestem zwolennikiem po-
siadania dobrych rzeczy. To z ko-
lei bardzo często wiąże się z fir-
mą, która daną rzecz wyprodu-
kowała, no i z ceną, która bar-
dzo często jest odpowiednia. No 
bo to, co dobre, musi kosztować. 
Nie mam nic przeciwko, jeżeli 
rzeczywiście towar jest wart pie-
niędzy, które się na niego wyda-
je. Taka rzecz długo cieszy i nie 
zmusza do ponownego zakupu.

Ale moda się zmienia. A cały 
problem w tym, że dzieje się to 
pod dyktando tych, od których 
zależy to, co jest w tym momen-
cie na topie. Przecież to człowiek 
ustala, co w tym sezonie powin-
no się nosić, jaki mieć sprzęt, ja-
kich nowych i niekiedy bardzo 
„ciekawych” słów używać, a na-
wet w jaki sposób zachowywać 
się w rozmaitych sytuacjach. A 
ludzie chwytają to w mig. Czę-
sto nie są w stanie na jakąś zdro-
worozsądkową refleksję, czy bę-
dzie ich stać na to, by sprostać 
najnowszym wymaganiom. Naj-
ważniejsze, żeby być odpowied-
nio postrzeganym przez otocze-
nie. 

Z drugiej strony nie ma co 
się dziwić, że są tacy, którzy po-
święcą bardzo wiele, by stwo-
rzyć swój wizerunek, który bę-
dzie w pełni akceptowany przez 
innych. Wkładają wiele energii, 
a przede wszystkim środków fi-

nansowych, by odpowiednio wy-
glądać. Muszą to robić, skoro nie 
mają nic innego do zaoferowa-
nia. I często staje się tak, że wy-
gląd jest mocną stroną kogoś, kto 
innych mocnych stron nie ma. 
Oczywiście nie jestem przeciw-
nikiem ładnego wyglądu, wręcz 
przeciwnie. Ale nie za wszelką 
cenę. A to czasem bardzo wyraź-
nie widać.

Na całe szczęście towarzyszą 
nam takie sytuacje, które mogą 
powodować wzruszenie. Szcze-
gólnie wtedy, gdy dostrzegamy 
bezinteresowność, szlachetność, 
sprawiedliwość, troskę, współ-
czucie, oddanie, miłosierdzie, 
poświęcenie. To dopiero bogac-
two. I często prawie nic nie kosz-
tuje. Oczywiście jeżeli chodzi o 
pieniądze. Bo tak naprawdę to 
jest ono, jak niestety często wi-
dać, bardzo drogie. Tak drogie, 
że niektórym się wydaje, że zu-
pełnie ich nie stać na nie. Szkoda, 
bo dużo bardziej ubogaca czło-
wieczeństwo, a do tego to bogac-
two jest wręcz bezproblemowe. 
Bo ani nikt tego nie ukradnie, 
ani nie zdezaktualizuje. Zawsze 
będzie miało rację bytu wśród 
ludzi, a przynajmniej wśród tych, 
którzy chcą nimi być. 

Jasne, że można te bogactwa 
połączyć. Można dużo mieć i 
jednocześnie być  człowiekiem. 
Przecież to się zdarza. I oby jak 
najczęściej. Ale gdy popatrzymy 
wokoło, w wielu miejscach do-
strzeżemy co innego. Nie można 
zapominać o tym, że te bogactwa 
nie są równorzędne, nie są na 
tym samym poziomie. Wszystko, 
co składa się na wygląd, co nam 
pomaga, by był on odpowiedni, 
można kupić. To tylko kwestia 
ceny. Ale za żadne pieniądze nie 
kupimy szlachetności, czy cho-
ciażby miłosierdzia. To bogac-
two pod tym względem jest bez-
cenne. Tak samo jak nasz czas. 
Ale i ono też okazuje się być kwe-
stią ceny, tylko innego rodzaju. 
Bo bycie dla drugiego kosztuje. 
Niekiedy ogromnie wiele. Szko-
da tylko, że tak często człowiek 
myśli, że go na to nie stać. A wy-
starczyłoby otworzyć nie portfel, 
a serce. Wszystko się znajdzie.

Ks. Grzegorz Podlaski

Władysława Potomska: lat 84, zmarła 24.02.2014 r., pogrzeb 
odbył się 27.02.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Ferie w Bibliotece 
dobiegają końca
Kończą  się Ferie w Bibliotece Miejskiej. Powoli więc 
rozstrzygane są konkursu, jakie w tym czasie organi-
zowano dla uczestników.  

Wczoraj tj. 27 lutego, odby-
ło się podsumowanie konkur-
sów: plastycznego pt. „Od za-
bawy i słuchania do czytania”. 
Natomiast dzień wcześniej, tj. 
26 lutego, rozstrzygnięto kon-
kurs pt. „Bez uśmiechu żyć się 
nie da” - do  twórczości pisarki 
i  autorki wierszy i opowiadań 
dla dzieci i młodzieży Marii 
Chotomskiej. W konkursach 
startowała duża grupa  dzie-
ci. Za poszczególne konkursy 
dzieci wyróżniono pamiątko-
wymi dyplomami.  

Oto wyniki: 
Kategoria 5-6 Latkowie  
1. Marta Laskowska 
2. Krystian Żylak 
3. Tatiana Guz 
Kategoria klas I  
1. Amelia Wyczkowska 
2. Aleksandra Bąk 
3. Aleksandra Dziekanowska 
Kategoria klas II 
1. Karolina Gabrysiak 
2. Aleksandra Szpilkowska 
3. Katarzyna Gan 
Kategoria klas III 
1. Mateusz Pisarek 

2. Sara Mohammad 
3. Maja Motyl 
Kategoria klas IV 
1. Nicola Tylkowska 
2. Wiktora Woźniak 
3. Martyna Grynda

Dzisiaj, tj. 28 lutego dzieci w 
ramach ferii spotkają się w Bi-
bliotece po raz ostatni. Na ten 
dzień zaplanowano m.in. gło-
śne czytanie w ramach akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” 
oraz „Zajęcia z kolorowym pa-
pierem”. 

Red.

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazo-

wą, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel roz-

kładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan lub maszynę do szycia, tel. 513520798
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi bar-

dzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
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Pani 
Krystynie Kęskiej

wyrazy głębokiego 
współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają Kierownictwo  

i Współpracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogardzie

Karta parkingowa niepełnosprawnego – droga przez mękę 

Madejowe łoże biurokracji
Niepełnosprawny pan Mirosław, jest chorym przewlekle mężczyzną od urodzenia, z wyraźnymi nawet dla 
laika widocznymi dysfunkcjami narządów ruchu. Niestety ani to, ani zwłaszcza fakt posiadania grupy in-
walidzkiej, nie wystarcza urzędnikom w starostwie do wydania należnej niepełnosprawnemu karty parkin-
gowej. Przed nim więc zapewne konieczność powtórnego zebrania dokumentów medycznych, aby stanąć 
przed powiatową komisją ds. orzekania o niepełnosprawności w Goleniowie, która musi potwierdzić to, co 
już dawno stwierdzono w trybie orzecznictwa prowadzonego prze ZUS. 

Hipotetycznie, aby otrzymać 
legitymację, należy złożyć do 
starostwa w Goleniowie nastę-
pujące dokumenty: a) wniosek 
o wydanie legitymacji osoby 
niepełnosprawnej, b) aktualne 
orzeczenie, c) aktualne zdjęcie 
o wymiarach 3, 5 cm x 4, 5 cm, 
d) kserokopię dowodu osobi-
stego - strony z danymi osobo-
wymi oraz adresem zameldo-
wania w przypadku osób poni-
żej 18 roku życia, dowód oso-
bisty jednego z opiekunów. 

 Pan Mirosław(dane zmie-
nione na potrzeby publika-
cji) jest od urodzenia scho-
rowanym człowiekiem, który 
nie patrząc na wpływ choroby 
próbuje normalnie żyć i cza-
sami prosić o pewne sprawy, 
które z życiowego i prawne-
go punktu widzenia powinny 
mu przysługiwać. Legitymacja 
osoby niepełnosprawnej, którą 
zamierzał sobie wyrobić mia-
ła go między innymi upraw-
niać do ulgi na przejazdy ko-
lejowe i autobusowe, którymi 
bardzo często podróżuje, czy 
to prywatnie czy na badania 
do klinki w Szczecinie.” Wy-
słałem cały komplet dokumen-
tów przy pomocy pełnomocnika 
osoby niepełnosprawnej z No-
wogardu do Powiatowego Ze-
społu do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Golenio-
wie z prośbą o wydanie dwóch 
dokumentów”, karty parkingo-
wej i legitymacji plastikowej. 
Dokumenty te niewątpliwe by-
łyby dla mnie wygodniejsze, a 
ich posiadanie nie wymusza-
łoby za każdym razem zabie-
rania ze sobą w podróż papie-

rowego orzeczenia lekarskiego, 
które jest dokumentem o szcze-
gólnym znaczeniu, gdyż jest je-
dynym, jakie otrzymuje niepeł-
nosprawny od lekarza orzeczni-
ka z ZUS - mówi w bezpośred-
niej rozmowie

Życie pokazało jednak, że to, 
co p. Mirosławowi wydawało 
się oczywiste, a zwłaszcza fakt, 
że posiada wystarczające doku-
mentowe potwierdzenie swo-
jej niepełnosprawności, nie 
wystarcza. Zgodnie z pismem 
odmawiającym ze starostwa, 
pan Mirosław musi dostar-
czyć orzeczenie z Powiatowej 
Komisji, ds. Orzekania i Nie-
pełnosprawności, ponieważ to 
wydane przez orzecznika ZUS 
nie jest honorowane przez po-
wiat. Według starostwa, zda-
niem przepisów Ustawy, pan 
Mirosław powinien od nowa 
zebrać dokumenty od lekarzy, 
potwierdzające jego chorobę, 
oraz stanąć na ponowną tym 
razem powiatową komisję. Do-
piero wtedy dostanie najpraw-
dopodobniej nową legitymację 
i kartę parkingową. Zdaniem 
jego lekarzy osobistych, to czy-
sty absurd. Lekarz orzecznik, 
w przypadku pana Mirosła-
wa, orzekł o niepełnospraw-
ności decyzję jednoznacznie 
i wydał ją dożywotnio, a więc 
co tu jest jeszcze nie tak? Orze-
czenie przecież wydał nie we-
terynarz tylko bardzo kompe-
tentny lekarz, który zajmuje się 
trybem orzekania zawodowo i 
to ze skutkiem na rzecz insty-
tucji, która chętnie uprawnień 
nie daje (ZUS)., Więc dlacze-
go osoba, tak jak w przypadku 
Pana Mirosława, starając się o 
legitymację i kartę parkingo-
wą musi po raz drugi poddać 
się „weryfikacji” kolejnego le-
karza i czekać na nowe orze-
czenie?  

Postanowiliśmy, więc w 
sprawie popytać u źródła, za-
dzwoniliśmy do Starostwa Po-
wiatowego w Goleniowie, i 
poprosiliśmy o wyjaśnienie na 
następujące pytania?

Dlaczego musi być dodat-
kowe Orzeczenie z Powiato-
wej Komisji w Goleniowie, 
jeżeli wcześniej na stałe zo-

stało już orzeczone przez le-
karza - orzecznika ZUS?

W 2009 roku zmienił się za-
pis artykułu 8 w prawie o Ru-
chu Drogowym, w którym pod-
stawą jest to, że do wydania 
karty parkingowej jest właśnie 
to Orzeczenie Powiatowej Ko-
misji do Spraw Orzecznictwa o 
Niepełnosprawności. Potwier-
dzam, że wcześniej orzecznic-
twa KRUS i ZUS były hono-
rowane, teraz to się zmieniło i 
obowiązuje tylko i wyłącznie 
ten przytoczony zapis artykułu 
Ustawy o Ruchu Drogowym. 

Czym się różni orzeczenie 
ZUS od Powiatowej komi-
sji ds. orzekania o niepełno-
sprawności 

Co do różnicy pomiędzy orze-
czeniem ZUS, a Powiatową 
Komisją Orzekania o niepeł-
nosprawności jest taka, że w 
orzecznictwie ZUS nie ma na-
pisanego symbolu choroby ani 
sprecyzowania, z jakich udo-
godnień może korzystać oso-
ba niepełnosprawna. W tym 
orzecznictwie, wyraźnie jest 
wskazanie w punkcie w usta-
wie o Ruchu Drogowym, w któ-
rym bardzo jasno jest zapis, 
który mówi, że Karta parkingo-
wa jest dokumentem o standar-
dzie międzynarodowym, który 
obowiązuje nie tylko na tere-
nie Polski, ale także w krajach 
Unii Europejskiej. Jednak w po-
szczególnych krajach członkow-
skich obowiązują odrębne prze-
pisy wynikające z prawa dro-
gowego dla danego kraju, a co 
się z tym wiąże, odrębne ulgi 
i uprawnienia dla niepełno-
sprawnych. Zgodnie z noweli-
zacją ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym, kartę parkingową 
można otrzymać tylko na pod-
stawie orzeczeń wydawanych 
przez Miejski Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnospraw-
ności, to jest: orzeczenia o nie-
pełnosprawności, orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, 
wraz ze wskazaniem spełnienia 
w punkcie 9 orzeczenia przesła-
nek określonych w art. 8 ust. 1 
ustawy Prawo o Ruchu Drogo-
wym. Osoby zaliczone do lek-
kiego stopnia niepełnosprawno-
ści będą mogły otrzymać kartę 

parkingową tylko w przypadku 
ustalenia przyczyny niepełno-
sprawności, oznaczonej symbo-
lem 05-R (upośledzenie narzą-
du ruchu) lub 10-N (choroby 
neurologiczne). 

Jak osoba niepełnospraw-
na ma dotrzeć do Starostwa 
i przed oblicze komisji, gdy 
nie jest mieszkańcem Gole-
niowa, czy zwracane są kosz-
ty podróży? 

Generalnie, Powiat niestety 
nie zwraca takich kosztów, gdyż 
osoba ubiegająca o taką kartę 
sama z własnej woli wniosku-
je o przydzielenie takiej karty, 
czy ustalenie orzecznictwa. Je-
żeli jest problem z dojazdem, 
bądź osoba niepełnosprawna 
nie może się przemieszczać, to 
taka osoba składa dodatkowy 
wniosek w Powiatowej Komisji, 
że ze względu na stan zdrowia 
osoba ta nie jest w stanie sama 
przybyć na taką komisję, która 
zbiera się w Goleniowe na ul. 
Niepodległości - podsumowuje 
swoją wypowiedź Pani Urzęd-

Wyjaśnienie 
W ostatnim wydaniu Dziennika Nowogardzkiego, z dnia 

25.03. 2014, pomyłkowo,  z innym rozmówcą w sondzie 
ulicznej na terenie gminy Osina,  opublikowaliśmy foto-
grafię pana Kazimierza. Redakcja DN za zaistniały błąd 
serdecznie przeprasza pana Kazimierza.   

Pan Kazimierz - Nie jestem 
zagorzałym fanem sportu, ale o 
Polakach, którzy startowali na 
Olimpiadzie, słyszałem i bardzo 
się cieszę z tego, co osiągnęli. Tym 
razem denerwowałem się nie-
co mniej, bo nasi sportowcy byli 
bardziej na przodach niż na ty-
łach. Serce się radowało, gdy Po-
lacy dostawali medale, a w szcze-
gólności te złote. 

nik ze Starostwa w Goleniowie 
z wydziału DS. Ochrony Zdro-
wia. 

Niby wszystko, więc zgod-
nie z prawem, ale dramatycz-
ne pytanie - po co i dlaczego?- 
Pozostaje.  Wiele osób, takich 
jak Pan Mirosław, jest w bar-
dzo podobnej sytuacji, która 
często ich przerasta i powo-
duje, że nie tylko tracą moty-
wacje do życia, ale i chęć do 
działania, w którym widać, 
że to społeczeństwo przys-
to sowu je ludzi niepełnos-
praw nych in te lek tual nie i  fi-
zycznie do  otocze nia, a już 
samo otocze nie ludzi zdro-
wych i często niezrozumiałych 
przepisów, za pomi na przys-
to sować samych siebie i swo-
ich regulacji, do potrzeb nie-
pełnosprawnych i wymogów 
zdrowego rozsądku. Mamy, 
więc realne biurokratyczne 
madejowe łoże. 

 Jarek Bzowy 

znaleziono klucze
W dniu 26.02.2014 r. w godzi-

nach rannych, do redakcji DN 
przyniesiono klucze ze  skórko-
wym brelokiem i z napisem TO-
YOTA, które zostały znalezione 
na ul. 15 Lutego.

Klucze są  do odebrania w re-
dakcji. 
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promocją nie łączy się z innymi promocjami

  Uwaga!!!
Firma Usługowo-Handlowa Adam Fedeńczak 

wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników Parku Przemysłowego W Goleniowie,  
zamierza uruchomić Linię Komunikacyjną na trasie 

Nowogard – Park Przemysłowy Goleniów 
i powrót!!!

Wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby korzystać z nowego połączenia prosimy  
o kontakt telefoniczny pod  nr tel.: 666 201 201, 091 39 26 925 lub pocztą elektroniczną  

na adres e-mail: adamfedenczak@poczta.onet.pl

W celu składania propozycji godzin odjazdów z Nowogardu i parku przemysłowego!!!

Kolejne podpalenie
W środę (26 lutego) w miejscowości Maszkowo, spło-
nęło około 90 arów nieużytków. Nikomu nic się nie 
stało. To drugi taki przypadek w ciągu trzech ostat-
nich dni. W miniony poniedziałek, spaleniu uległy 
nieużytki rolne przy os. Radosław. Straż Pożarna 
informuje, że prawdopodobną przyczyną pożaru w 
obydwu przypadkach, było podpalenie.

Pożar w Maszkowie pochłonął sporą powierzchnię nieużytków 
rolnych, na wskutek płonących traw. Nikomu nic się nie stało, a 
cała akcja gaśnicza trwała równo godzinę. Udział w niej wzięły 
dwie jednostki. Zgłoszenie zostało przyjęte o godz.19:42. Dotyczy-
ło pożaru traw na nieużytkach w miejscowości Maszkowo. Do zda-
rzenia wyjechały dwa zastępy, jeden z posterunku w Nowogardzie, 
z kolei drugi to OSP z Orzechowa – relacjonuje rzecznik straży pożarnej. Spaleniu uległy trawy na 
powierzchni około 90 arów. Prawdopodobną przyczyną jest podpalenie - kończy rzecznik.  Jak do-
wiedzieliśmy się od straży pożarnej, zarówno poniedziałkowy pożar przy os. Radosław, jak i ten w 
miejscowości Maszkowo, spowodowały podpalenia. 

KR, fot MS
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z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Piotr Filipiak

Smaki dzieciństwa…
Wczoraj obchodziliśmy Tłusty Czwartek. Tego dnia nowogardzkie cukiernie i 
piekarnie prześcigają się w produkcji jak najlepszych i najsmaczniejszych wy-
pieków. Na przychylną opinię smakoszy ciast, pączków i ciastek niewątpliwie 
należy pracować latami. Dziś, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, prezentu-
jemy cukiernię „Ola” – miejsce z wieloletnią tradycją, pachnące domowymi wy-
piekami, znane chyba wszystkim nowogardzianom.

Cukiernia mieści się przy ul. 
3 Maja 46a. Jej właścicielem 
jest Piotr Filipiak, który pro-
wadzi firmę wraz z żoną, Alek-
sandrą. Jak można się domy-
ślić, to właśnie imię małżonki 
pana Piotra było inspiracją do 
wymyślenia nazwy cukierni. 
Firma została założona w 1983 
r. Najpierw państwo Filipia-
kowie stacjonowali w lokalu 
przy ul. Warszawskiej (obecnie 
znajduje się tam kantor). Póź-
niej przenieśli się do budynku 
przy ul. 3 Maja. Sama cukier-
nia, jako miejsce, w którym 
kupić można wyroby cukierni-
cze, przy ul. 3 Maja istnieje już 
ok. 30 lat. – Wcześniej również 
była tu cukiernia. Odkupiłem 
ją od mojego kolegi, pana Ha-
rasimiuka – mówi w rozmo-
wie z DN właściciel „Oli”, Piotr 
Filipiak – Przez jakiś czas pro-
wadziłem z żoną dwie cukier-
nie. Ta przy ul. Warszawskiej 
też nazywała się „Ola”. Później 
na stałe przenieśliśmy się tutaj, 
gdzie funkcjonujemy do dziś.

A zaczęło się tak…
Jak się okazuje, praca w za-

wodzie cukiernika nie jest dla 
pana Piotra zupełnie przypad-
kowa. Podjęcie decyzji o za-
łożeniu takiego, a nie innego 
biznesu, było konsekwencją 
wcześniejszego zamiłowania 
do tej dziedziny. Cukiernik to 
zawód wyuczony przez nasze-
go bohatera. Nie dziwi zatem 
wieloletnie trwanie w bran-
ży przemysłu cukierniczego. 
– Przyuczałem się u pana Cze-
sława Pasika, w goleniowskiej 
cukierni „Sielanka”, którą zna-
li wszyscy w okolicy – wspo-

mina nasz rozmówca – Ludzie 
przyjeżdżali tam z całego po-
wiatu. Jak ktoś jechał do Gole-
niowa, to obowiązkowo „zaha-
czał” o „Sielankę”. Trzy lata się 
tam uczyłem i dwa lata praco-
wałem. Swoją przygodę z „Sie-
lanką” zakończyłem w 1981 r. 
A od roku 1983, jak już wcze-
śniej wspomniałem, zacząłem 
prowadzić własny biznes. Pan 
Piotr, jako zapalony cukiernik, 
swoją pasją zaraził też żonę, 
Aleksandrę, choć ona, jak 
podkreśla nasz rozmówca, nie 
bawi się w produkcję wyrobów 
cukierniczych. – Właściwie 
to trochę ją zmusiłem do tego 
wszystkiego. Przynajmniej Ola 
zawsze mi to powtarza – opo-
wiada z uśmiechem na twarzy 
właściciel firmy. 

Nie ma ciasta „z wora”…
W dzisiejszych czasach trud-

no o dobre wyroby cukierni-
cze. Większość produkowa-
na jest z naciskiem na ilość, 
a nie jakość. Jest to tzw. cia-
sto „z wora”. – Wie pani, co to 
jest? Gotowe mieszanki pseudo-
składników, do których doda-
je się wodę, tłuszcz i wylewa do 
foremek – tłumaczy pan Piotr 
– Takie ciasta i ciastka wytrzy-
mują nawet po kilka miesięcy, 
bo są naszprycowane chemią. 
U mnie nie ma czegoś takiego. 
Ciasto, które upiecze się same-
mu w domu, wytrzymuje trzy 
lub cztery dni. To przecież nor-
malne. Państwo Filipiakowie 
mają w swojej cukierni wyro-
by produkowane z naturalnych 
surowców. Firma robi wszyst-

ko, by dbać o zadowolenie 
swoich klientów. Fakt, że jest 
ich wielu, z pewnością świad-
czy o zaufaniu klienteli do ofe-
rowanych przez cukiernię wy-
robów. – Sam siebie nie mogę 
nazwać dobrym cukiernikiem. 
To klient musi do mnie przyjść 
i powiedzieć, że smakowało mu 
coś, co u mnie kupił – mówi 
pan Filipiak – Kiedy ktoś mówi 
mi, że przyjechał skądś tam 
specjalnie do mojej cukierni, bo 
smakują mu moje wyroby, wte-
dy mam dowód tego, że dobrze 
wykonuję swój zawód. Niektóre 
rzeczy może robię lepiej, może 
gorzej – w każdym razie staram 
się robić je dobrze. 

Ptysie dawniej i dziś…
Od zawsze sztandarowymi 

produktami, z którymi koja-
rzono każdą cukiernię, były 
ptysie, napoleonki, pączki i 
eklery. Te cztery wyroby obo-
wiązkowo musiały znajdować 
się na półkach lodówek cukier-
niczych. – Wielu ludzi przycho-
dzi i wspomina smaki z czasów, 
gdy jeździli do „Sielanki” – sma-
ki z młodości, dzieciństwa… - 
wyznaje nasz rozmówca – Ta 
„Sielanka” ciągle gdzieś tam się 
przewija w moim życiu. Klien-
ci przychodzą i mówią, że lubią 
u mnie kupować, bo moje wy-
roby mają taki smak, jak te z 
„Sielanki”. Okazuje się, że pod-
stawowym smakiem, jaki lu-
dziom kojarzy się z dawnymi 
latami, jest smak ptysia. Jest to 
sprawdzony wyrób cukierni-
czy, który smakosze słodkich 

wypieków kupowali i kupują 
najchętniej. – Mąż robił prze-
różne ciasta i ciastka, ale za-
wsze największym zaintereso-
waniem cieszą się te wyroby, do 
których ludzie po prostu przy-
wykli – dodaje pani Aleksan-
dra – W takim małym mieście 
jak Nowogard, egzamin zdają 
tradycyjne wyroby cukiernicze. 
Wszelkiego rodzaju nowości nie 
są witane jakoś szczególnie en-
tuzjastycznie. Okazuje się, że 
nie tylko nowe doświadczenia 

smakowe mają tu znaczenie, 
ale również aspekt wizualny…  
– Takim samym ciastkiem jak 
ptyś jest łabędź. Różnią się od 
siebie tylko kształtem. Nawet 
cena jest ta sama, a i tak klien-
ci zawsze wybiorą tradycyjnego 
ptysia – mówią Państwo Fili-
piakowie. Wychodzi na to, że 

upodobania cukiernicze sma-
koszy ciastek nie zmieniają się 
wraz z upływem czasu. To, co 
kojarzy się ze smakami mło-
dości, wciąż sprzedaje się naj-
lepiej.

P ą c z k o w o - f a w o r k o w y 
czwartek…

To, ile w ciągu całego Tłu-
stego Czwartku zjada się pącz-
ków, łatwo policzyć. Tego, ile 
się ich produkuje – nie spo-
sób stwierdzić jednoznacznie. 
Wiadomo natomiast jedno – 
Państwo Filipiakowie muszą 
wstać tego dnia bardzo wcze-
śnie rano, by nadążyć z pro-
dukcją pączków, bo klientów 
nie brakuje. – Nikt nie wie, ile 
my tu tego produkujemy. Wię-
cej niż w każdy inny dzień – tyle 
mogę pani powiedzieć – stwier-
dził właściciel cukierni – A jeśli 

chodzi o nadzienie, to jest ono 
przeróżne: czekolada, marmo-
lada, toffi, adwokat… Kiedyś 
piekło się pączki tylko z marmo-
ladą. Ludzie starsi nadal wolą 
te tradycyjne od bardziej wy-
myślnych. Pączki z nadzieniem 
o smaku toffi czy czekoladowym 
chętniej kupowane są przez lu-
dzi młodych. W cukierni „Ola” 
dostać można oczywiście tak-
że faworki. W Tłusty Czwar-
tek nie może ich zabraknąć w 
cukierni. – Jeśli chodzi o to, czy 
ludzie wolą piec pączki w domu 
czy kupować w cukierniach, to 
powiem pani, że różnie bywa – 
stwierdza nasz rozmówca – Są 
zwolennicy i tego, i tego. Jedno 
jest pewne – ludzie zawsze ku-
powali pączki i faworki. To nie 
jest tak, że dawniej nie kupo-
wali, a dziś kupują. Kiedyś też 
byli zwolennicy zarówno pierw-
szego, jak i drugiego. Koszt wy-
produkowania jednego pączka 
w cukierni jest nie współmier-
ny do kosztu sprzedaży pącz-
ka w supermarkecie. – Pącz-
ki w marketach kosztują nieco 
ponad 50 gr. za sztukę. Prawda 
jest taka, że koszt wyproduko-
wania dobrego pączka jest wyż-
szy, a co dopiero sprzedaż. To 
jest właśnie to ciasto „z wora”, 
o którym wcześniej mówiłem. 
To plus maszyna, która produ-
kuje 25 tys. pączków na godzi-
nę i sprawa załatwiona – koń-
czy pan Piotr. Tylko z jakością 
bywa tu na bakier…

„Tam, koło gałek”…
W naszym województwie 

istnieją trzy zakłady cukierni-
cze, które trudnią się nie tylko 
wypiekami, ale także produk-
cją lodów. Jedną z tych firm 
jest cukiernia „Ola”. Poza do-
mowymi wypiekami, przy ul. 
3 Maja 46a dostać można tak-
że wyprodukowane na miej-
scu lody. Lokal Państwa Fili-
piaków w całym Nowogardzie 
od zawsze słynął z wytwórstwa 
gałek. Niejednokrotnie no-
wogardzianie wręcz identyfi-
kowali cukiernię jako „gałki”. 
Gdy konieczne było zlokali-
zowanie jakiegoś pobliskie-
go obiektu, mówiło się „koło 
gałek”. – Sami produkujemy 
lody, tutaj, na miejscu – mówi 
właściciel „Oli” – Wcześniej-
szy właściciel lokalu też miał 
w ofercie lody, więc nie byliśmy 
pierwszymi w Nowogardzie. 
Niemniej, do dzisiaj można u 
nas dostać gałki, czy to trady-
cyjne czy sorbety. Mamy je w 
ofercie przez cały rok, ale wia-
domo, że największe zaintere-
sowanie nimi jest wtedy, gdy na 
zewnątrz robi się ciepło.

 Karolina Klonowska

Właściciel cukierni, Piotr Filipiak, podczas smażenia pączków w Tłusty Czwartek

U Państwa Filipiaków można zamówić też 
torty na każdą imprezę okolicznościową. 
Na zdjęciu - tort w kształcie adaptera płyt

Cukiernia Ola od wielu lat mieści się przy ul. 3 Maja 46a. Wszyscy nowogardzianie świetnie 
znają tę lokalizację
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ciężko ranny w Nowogardzie

Ojczyzny a i schronienia tutaj nie znalazł
W katalogu IPN znaleźliśmy zapis o sporządzonej w latach 1951-52 przez  PUBP w Nowogardzie  dokumentacji  w sprawie  Zdzisława 
Balcerzaka, żołnierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Niestety jak informuje dalej notka IPN dokumentacja ta się nie przechowa-
ła, ponieważ została zniszczona w ramach ponoć  standardowych procedur. Dlaczego więc zniszczono tę  dokumentację, a zwłaszcza 
kim był Zdzisław Balcerzak ps. Wiktor i co robił w 1949 roku w Nowogardzie? Oto pytania na które udało nam się znaleźć odpowiedź, 
dzięki dotarciu do badań i prac historyka IPN w Opolu p. Ksawerego Jasiaka. W poniższym opracowaniu przytaczamy obszerne frag-
menty z jego publikacji, a niektóre z nich są rzeczywiście fascynujące.  

W maju 1949 r. w wyniku 
aresztowania podkomendne-
go Edwarda Pasia „Zbyszka”,  
Zdzisław Balcerzak ps. „Wik-
tor” wyjechał w Szczecińskie. 
W lipcu 1949 r. w Nowogar-
dzie został ciężko ranny pod-
czas zasadzki zorganizowa-
nej przez UB. Po brawurowej 
ucieczce przebywał na terenie 
powiatów: Milicz, Krotoszyn i 
Trzebnica. To fragmenty ży-
ciorysu Zdzisława  Balcerzaka 
(ps. Wiktor), żołnierza  Kon-
spiracyjnego  Wojska Polskie-
go, w którym to  udział i służ-
ba Ojczyźnie zaprowadziła go 
w 1949 na ziemię nowogardz-
ką. Po  wpadce ukrywał się na 
naszych terenach pod nazwi-
skiem  Jerzy  Wolski.  Dotarcie 
do materiałów IPN w Opolu 
pozwoliło nam zidentyfikować  
dlaczego  Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa   Publicznego 
w Nowogardzie, prowadził  na 
zlecenie  MBP w Warszawie  w 
latach 1951-52, dochodzenia 
śledcze w sprawie  Z. Balcerza-
ka. Niestety jak wynika z poni-
żej skopiowanego  wpisu w ka-
talogu IPN dotyczącego osób 
rozpracowywanych przez or-
gany represyjne PRL, akta no-
wogardzkiego PUBP dotyczą-
ce sprawy Balcerzaka zostały 
zniszczone w 1989 roku. Oto 
ten wpis:

Jaka więc była droga życiowa 
Zdzisława Balcerzaka, jedne-
go z żołnierzy wyklętych, ka-
prala w Konspiracyjnym Woj-
sku Polskim, który dla ubeków 
i komunistycznych pachołków 
Moskwy, był tylko „członkiem  
bandy Murata”.  

Wrastanie wśród patriotów 
na serio…

Urodzony 5 marca 1929 r. w 
Smardzewie zam. w Wągłcze-
wie, pow. Sieradz, s. Stanisława 

i Aleksandry z d. Bartolik, wy-
kształcenie: średnie technicz-
ne. Rodzina patriotyczna: ro-
dzice byli członkami AK, wuj 
– Antoni Bartolik  ps. „Szary”/ 
brat Aleksandry/ był dowódcą 
oddziału partyzanckiego AK, 
szefem KEDYW-u w Obwo-
dzie Sieradz, od 1943 r. wię-
zień obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu, po 1945 r. żoł-
nierz Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego, w 1946 r. wła-
dze komunistyczne skazały go 
na karę śmierci. Natomiast wuj 
Leon Balcerzak był członkiem 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, później Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej, a w 1920 
r. żołnierz Legionów, uczest-
nik wojny polsko-bolszewic-
kiej m.in. brał udział w obro-
nie Warszawy.

Rodzina Balcerzaków była 
niezłomna w swoich posta-
wach patriotycznych. Dlatego 
nastoletni Z. Balcerzak miał 
skąd czerpać przykłady po-
święcenia dla Ojczyzny. Był 
przekonany, że tylko taka po-
stawa mogła być gwarantem 
odzyskania niepodległości, 
ducha polskiego narodu i su-
werenności Polski. Stał się nie 
tylko świadkiem tych tragicz-
nych wydarzeń, ale i uczest-
nikiem w odzyskiwaniu nie-
podległości. W tej walce po-

nosił klęski i zwycięstwa. W 
okresie okupacji niemieckiej 
niósł pomoc dla partyzantów z 
AK. Po 1945 r. żarliwie popie-
rał działalność nowo powsta-
łej organizacji niepodległo-
ściowej Konspiracyjne Wojsko 
Polskie, walczącej z sowieckim 
okupantem i komunistycznym 
zniewoleniem, do której na-
leżeli m.in. Czesław, Tadeusz 
oraz Antoni Bartolikowie – 
bracia jego matki.  

W konspiracyjnym Wojsku 
Polskim

 Wiosną 1947 r. zmuszony 
został do ucieczki przed aresz-
towaniem, dołączył do od-
działu Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego ppor. Antonie-
go Chowańskiego ps. „Kuba” 
(b. podkomendnego „Szare-
go”), który w maju podporząd-
kował się rozkazom kpt. Jana 
Małolepszego „Murata” (b. 
AK-owca, kwatermistrza in-
spektoratu oraz obwodu KWP, 
który nie ujawnił się podczas 
amnestii w marcu 1947 r.). Na 
mocy jego rozkazu z dn. 15 
VI 1947 r., oddział ten prze-
jął pod swoje dowództwo por. 
Kazimierz Skalski „Zapora” (z 
Ozorkowa k. Łodzi, b. żołnierz 
z rozbitego poakowskiego od-
działu kpt. „Groźnego”).

Z. Balcerzak po złożeniu 

przysięgi i przyjęciu pseudo-
nimu – „Wiktor” został miano-
wany kwatermistrzem w tym-
że kilkunastoosobowym od-
dziale. W ramach tej jednost-
ki uczestniczył w działaniach 
antykomunistycznych na tere-
nie pow. sieradzkiego, wieluń-
skiego, tureckiego i kaliskie-
go, m.in. 50 akcjach zbrojnych 
oraz ekspropriacyjnych m.in.: 
4 IX 1947 r. w Działoszynie 
(pow. Pajęczno), 11 IX w Wi-
dawie (pow. Łask), gdzie opa-
nowano miejscowości, rozbi-

to spółdzielnie i posterunki 
MO; 30 IX w rejonie Gęsówka, 
Rowy k. Oraczewa (pow. Sie-
radz) w potyczce z grupą ope-
racyjną UB, MO i KBW; 6-7 
X w rejonie Leliwa – Owiecz-
ki, uciekł przed obławą KBW, 
podczas której ranny został 
jego podkomendny Stefan 
Wydrzyński ps. „Zygmunt”; 5 
XI w Dzikich Starych pow. Sie-
radz, rozbroił patrol UB i MO 
z Kalisza, w której poległ funk-
cjonariusz, strat po stronie 
KWP nie było. We wszystkich 
akcjach Z. Balcerzak jako kwa-
termistrz oddziału wystawiał 
pokwitowania na zarekwiro-

wane pieniądze i towary opie-
czętowane zieloną, okrągłą pie-
częcią, z napisem: „Dowódz-
two Oddziałów Leśnych KWP 
Teren 731 z orłem w koronie” 
oraz podpisywał nazwą „Drzy-
mała II”. Ponadto w okresie 
letnim 1947 r. „Wiktor” wraz 
z amunicyjnym strz. Kazimie-
rzem Jażdżykiem  ps. „Śmia-
ły” z Owieczek był w dyspozy-
cji por. „Kuby”. Ochraniał go z 
powodu przewlekłej choroby – 
astmy oskrzelowej.  „Za dziel-
ną i ofiarną służbę dla Wol-
nej i Niepodległej Polski” Z. 
Balcerzak został awansowany 
przez komendanta Dowódz-
twa Oddziałów Leśnych KWP 
Teren 731 – kpt. Jana Małolep-
szego „Murata” do stopnia ka-
prala (rozkazem nr 51840/3 z 
września 1947 r.), natomiast w 
grudniu st. sierżantem (rozka-
zem nr 51848/3).

W grudniu 1947 r. w wyniku 
pościgu UB wraz z oddziałem 

KWP „Drzymała II” ewaku-
ował się z pow. sieradzkiego w 
teren woj. poznańskiego. Roz-
bicie oddziału w końcu stycz-
nia 1948 r. i śmierć dowódcy 
„Zapory” zakończyła działal-
ność zbrojną „Wiktora” w or-
ganizacji antykomunistycznej 
kierowanej przez kpt. „Mura-
ta”. Od maja 1948 r. ukrywał 
się razem z innymi członkami 
podziemia niepodległościowe-
go na terenie Środy Śląskiej. 
Figurował tam jako Jerzy Wol-
ski. W maju 1949 r. w wyniku 
aresztowania podkomendnego 
Edwarda  Pasia „Zbyszka”, kpr. 
„Wiktor” wyjechał w Szczeciń-

skie. W lipcu 1949 r. w Nowo-
gardzie, został ciężko ranny 
podczas zasadzki zorganizo-
wanej przez UB. Po brawuro-
wej ucieczce przebywał na te-
renie powiatów: Milicz, Kroto-
szyn i Trzebnica. Jesienią 1949 
r. został murarzem w Katowi-
cach, zatrudniony pod fałszy-
wym nazwiskiem Mieczysław 
Winiarczyk, potem jeszcze 
wielokrotnie zmieniał  miejsce 
pracy i nazwisko.

Aresztowanie  i  najpierw  
wyrok śmierci …

Na początku lipca 1952 r. 
w wyniku tajnej kombina-
cji operacyjnej prowadzonej 
przez Wojewódzki Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego we 
Wrocławiu, z udziałem agen-
tury w dn. 15 lipca 1952 r. zo-
stał aresztowany w Złotoryi. 
Rozszyfrowany przez łódzką 
bezpiekę został skazany w dn. 
15 kwietnia 1953 r., przez Woj-

Zdzisław Balcerzak tuż po wojnie

Por. Stanisław Sojczyński „Zbigniew”, „Warszyc” pierwszy dowódca Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego - tutaj z sierpnia 1944 r.
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skowy Sąd Rejonowy w Łodzi, 
na karę śmierci, z utratą praw 
na zawsze i przepadkiem ca-
łego mienia na rzecz Skarbu 
Państwa. W dniu 18 sierpnia 
1953 r. Najwyższy Sąd Woj-
skowy w Warszawie zamie-
nił karę śmierci na dożywo-
cie. 14 czerwca 1956 r. w wy-
niku amnestii wyrok zmniej-
szono o połowę. Z. Balcerzak 
odbył pełną karę 15 lat pozba-
wienia wolności.  15 lipca 1967 
r. mając 38 lat wyszedł na wol-
ność. W 1968 r. ożenił się z Ja-
niną z d. Śleziak. Miał córkę i 
syna. Pracował w Spółdzielni 
„Elektron” we Wrocławiu, a w 
latach późniejszych prowadził 
firmę naprawy radia i telewi-
zorów. Był również taksówka-
rzem w Zrzeszeniu Transportu 
Prywatnego we Wrocławiu. W 
dniu 2 marca 1992 r. Sąd Wo-
jewódzki w Łodzi IV Wydział 
Karny, w postanowieniu unie-
ważnił wyrok Wojskowego 
Sądu Rejonowego z 15 kwiet-
nia 1953 r., uznając działalność 
Z. Balcerzaka ps. „Wiktor” w 
Konspiracyjnym Wojsku Pol-
skim „za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa 
Polskiego”...  Od 1996 r. był 
kombatantem Konspiracyjne-
go Wojska Polskiego w stopniu 
porucznika, należał do Związ-
ku Inwalidów Wojennych we 
Wrocławiu. 26 września 2010 
r. w Radomsku uczestniczył w 
odsłonięciu pomnika pamię-
ci żołnierzy i współpracowni-
ków Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego poległych i pomor-
dowanych w walce z komuni-
stycznym zniewoleniem. Od-
szedł na Wieczną Wartę ponad 
rok temu, 6 stycznia 2013 r. we 
Wrocławiu, w wieku 84 lat.

Mówi  Zdzisław Balcerzak...
Po tych szczegółach fakto-

graficznych oddajmy głos sa-
memu bohaterowi. Kilka lat 
temu pracownik opolskiego 
IPN,  p. Xawery Jasiak, prze-
prowadził oprócz badań doku-
mentacyjnych, także obszer-
ne  rozmowy ze Zdzisławem 
Balcerzakiem. W roku 2000 
przyjechali również do Nowo-
gardu, aby na miejscu opowie-
dzieć, co i gdzie się tutaj działo 
w lipcu 1949 roku.   

Jak  wynikało z przytoczo-
nego wyżej życiorysu śmierć 
dowódcy „Zapory” zakończy-
ła konspiracyjną działalność 
wojskową „Wiktora” i od tego 
czasu ukrywał się on skutecz-
nie przed organami bezpie-
czeństwa. Dopiero po znale-
zieniu przez UB listu u aresz-
towanej Krystyny Balcerzak 
(matki Zdzisława) ustalono, iż 
Zdzisław vel Jerzy Wolski za-
trudniony był w Centrali Spół-
dzielczej Spółdzielni Mleczar-
sko-Jajczarskiej w Nowogar-
dzie w charakterze pracownika 
biurowego. Na podstawie wy-
wiadu potwierdzono dane i za-
planowano zasadzkę.  

Mówi  „Wiktor”:
10 lipca 1949 r., gdy pracowa-

łem w biurze spółdzielni, przy-
szło mnie aresztować czterech 
funkcjonariuszy UB, którzy roz-
kazali podnieść ręce do góry. Gdy 
rąk nie podnosiłem do góry jeden 
z funkcjonariuszy wystrzelił i po-
cisk przeszedł mi koło ucha, na-
stępnie gdy w dalszym ciągu nie 
podnosiłem rąk do góry, ponow-
nie oddano do mnie strzał i zo-
stałem lekko draśnięty pociskiem 
w prawe ramię. W tym momen-
cie skoczyłem na jednego z funk-
cjonariuszy UB i nim się zasło-
niłem, wycofałem się za drzwi, 
a następnie zostawiłem go i zbie-
głem na dół po schodach. Gdy 
biegłem ponownie otrzymałem 
postrzał w lewą łopatkę i pocisk 
zatrzymał się wewnątrz ciała. Po 
wybiegnięciu z budynku skoczy-
łem na rampę i gdy zeskoczyłem 
z niej znowu dostałem postrzał 
na wylot w prawą nogę wyżej 
kolana. Wybiegłem na ulicę pro-
wadzącą za miasto i w tym mo-
mencie dostałem jeszcze jeden 
postrzał w prawą łopatkę. Wlo-
kłem się jakieś 100 metrów, aż 
natknąłem się na jadącego koń-
mi chłopa, widząc mnie zakrwa-
wionego z bronią „TT” pomógł 

mi. Wsadził mnie na konia i kon-
no odjechałem do lasu. Na skra-
ju lasu puściłem konia i ukryłem 
się w zaroślach nad strumykiem. 
W lesie koszulką obandażowa-
łem się. Wieczorem wyszedłem z 
lasu i od napotkanej dziewczyn-
ki w polu o nazwisku Bąba otrzy-
małem pomoc. Dała mi opatrun-
ki i jedzenie, zabrałem również 
przyniesione ubranie i przebra-
łem się. Poszedłem na stację ko-
lejową, byłem wycieńczony, a że 
w pobliżu były magazyny wojsko-
we, ukryłem się w hangarze prze-
znaczonym dla artylerii. Przeby-
wałem tam dwa dni mając wy-
żywienie, które dała mi dziew-
czynka. Potem przedostałem się 
w okolicę pierwszego przystanku 
od Nowogardu w kierunku Gole-
niowa 

Po zapoznaniu się tą relacją 
staje się oczywiste, dlaczego nie 
przechowała się żadna dokumen-
tacja z nowogardzkiego UBP  do-
tycząca  Zdzisława Balcerzaka i  
działań prowadzonych w związ-
ku z jego osobą- mimo ,że ob-
szerne i szczegółowe raporty z 
innych okresów istnieją. Brawu-
rowa ucieczka  ranionego kilku-
krotnie „Wiktora”, była zapew-
ne kompromitującym profesjo-
nalizm nowogardzkich ubeków  
zdarzeniem, uznano więc, że 
będzie lepiej jeśli znikną wszel-
kie ślady. Ale jak zwykle można 
zniszczyć dokumentację, ale jakiś 
ślad zostaje (tutaj w spisie inwen-
tarzowym tytułów tego co było), 
ale zwłaszcza istnieją często jed-
nak zeznania świadków. Dlate-
go też wiemy, co się wówczas w 
Nowogardzie zdarzyło. Być może 
dziewczynka o nazwisku Bomba 
jeszcze żyje i przeczyta ten tekst? 
Prosimy wtedy o kontakt.

Na zakończenie tej fascynu-
jącej  historii jeszcze raz oddaj-
my głos naszemu bohaterowi. 
To co mówi pozwala nam tak-
że uświadomić sobie motywa-
cje, jakie kierowały kilkunasto-
letnim chłopcem, gdy szedł do 
„leśnych”: 

W chwili zakończenia wojny 
miałem 16 lat. Był to dla mnie 
niebezpieczny wiek. Zaczynałem 
odczuwać potrzeby, na które nie 
umiałem jeszcze zapanować. Oj-
ciec chciał, bym się uczył, naci-
skał na mnie, zapędzał do książ-
ki. Odczuwałem wtedy te jego 
wysiłki, jako nieznośne ograni-
czanie mojej swobody. Zaciążył 
na tej mojej krnąbrności okres 
nieuporządkowanego życia w 
czasie okupacji i odzwyczajenie 
się od systematycznej nauki. Od 
wiosny 1946 r. interesowałem 
się losami krewnych Czesława, 
Tadeusza oraz Antoniego Bar-
tolików, którzy nagle zaczęli się 
ukrywać przed milicją za to, że 
byli w partyzantce. Dowiedzia-
łem się wtedy, że do końca woj-
ny wuj Antoni był w obozie kon-

centracyjnym w Oświęcimiu. Po-
magałem im w ukryciu się przed 
władzą. Jesienią 1946 r. zostałem 
poinformowany, że zostali aresz-
towani. Antoni został skazany 
na karę śmierci. Nie mogłem się 
z tym pogodzić, że takich patrio-
tów, walczących z Niemcami za-
mykano i mordowano. Wiedzia-
łem już, że ta władza jest wroga 
Polakom, że służy Ruskim, dlate-
go się zbuntowałem.

Dziękujemy Panu za ten bunt 
– to właśnie Ci buntownicy prze-
nieśli naszą stłamszoną sowiec-
kim butem i serwilizmem komu-
nistycznych pachołków wolność 
do lepszych czasów. Czasów gdy 
dzięki determinacji ludzi soli-
darności, fenomenie  Jana Pawła 
II i sprzyjającej geopolityce, uda-
ło się wreszcie ją w pełni odzy-
skać. Niestety to odzyskanie nie 
oznacza, że nie możemy jej po-
nownie stracić, a stanie się tak, 
gdy zapomnimy komu winni-
śmy cześć i wdzięczność i czym 
w istocie jest pozornie niegroźna 
już komuna. Gdy zapomnimy o 
wymogach  patriotyzmu. 

opracował Marek Słomski 

źródło: Ksawery Jasiak ”Zdzisław Balcze-
rzak PS „Wiktor” partyzant z wyboru” - rocz-
nik łódzki tom LIX, 2012

Las klonowski koło gajówki Tarczewskiego, 30 VIII 1947 r. Oddział bojowy KWP krypt. „Bałtyk”, „Drzymała II”. Leżą od lewej: 1. kpr. Zdzisław 
Balcerzak ps. „Wiktor”, 2. st. strz. Kazimierz Jażdżyk ps. „Śmiały”.

Tu gdzie była mleczarnia, pozostał tylko komin. Tutaj nasz bohater wykiwał w lipcu 1949 
czterech ubeków.

2010 rok - Zdzisław Balcerzak ps. Wiktor przy obelisku pamięci pomordowanych żołnierzy 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego ppor. Antoniego Chowańskiego 
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Polski związek Wędkarski w Nowogardzie

Sprawozdanie z działalności w 2013 roku
W niedzielę (23 lutego), o godzinie 9:30, odbyło się walne zebranie Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie. W artykule prezen-
tujemy fragmenty sprawozdania z działalności Koła w 2013 roku.

Ochrona wód i zarybianie Koło z Zarządu Okręgu Szczecin otrzymało narybek:

Jezioro nowogardzkie Szczupak wylęg 50 000 szt.
Jezioro nowogardzkie Szczupak jesienny 500 kg   ***
Jezioro Karsk Szczupak wylęg 30 000 szt.
Jezioro Kościuszki Szczupak wylęg żerujący 100 000 szt.
Jezioro Kościuszki Sandacz narybek letni 40 000 szt.
Jezioro Kościuszki Węgorz podchowany 10 kg
Jezioro Kościuszki Karaś pospolity 80 kg
Jezioro Kościuszki Karp kroczek 10 kg

*** 500 kg szczupaka jesiennego – sponsorowane przez UM Nowogard 

Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowogardzie:
1. Edward Paszkiewicz (Prezes Koła)
2. Kazimierz Ziemba (w-ce Prezes ds. organizacyjnych)
3. Jan Leśniewski (w-ce Prezes ds. sportu wędkarskiego)
4. Danuta Rekowska (Skarbnik Koła)
5. Włodzimierz Wiatr (Sekretarz koła)
6. Bogusław Rekowski (Gospodarz Koła)
7. Krzysztof Pędziszczak (członek Zarządu – rzecznik sądu ko-

leżeńskiego)
8. Józef Jóźwiak (członek Zarządu)
9. Zygmunt Lisowski (członek Zarządu)
10. Władysław Jasek (członek Zarządu)
11. Janusz Zamara (członek Zarządu – pełnomocnik ds. mło-

dzieży)
12. Zbigniew Kolasa  (członek Zarządu)

13. Tadeusz Siembida (członek Zarządu)

Według sprawozdania, któ-
re przedstawiono 23 lutego, na 
dzień 31 grudnia 2013 roku, 
Koło posiada 605 członków. 
Pośród nich 32 osoby w wie-
ku od 16 do 24 lat i siedmiu 
członków uczestników oraz 
dwie kobiety. Ilość członków 
Koła w stosunku do 2012 roku, 
zmniejszyła się o 20 osób. Wy-

dawanie kart wędkarskich oraz 
sprzedaż znaczków, odbywała 
się w sklepie „Wędkarz” na ul. 
Bohaterów Warszawy 107. Za-
angażowanie członków Zarzą-
du Koła pozwoliło na zorgani-
zowanie licznych imprez spor-
tu wędkarskiego oraz prac spo-
łecznych, związanych z przy-
gotowaniem stanowisk węd-

karskich i prac porządkowych 
na łowisku. W minionym roku 
odbyło się 9 imprez sportowo–
rekreacyjnych na terenie gmi-
ny Nowogard i 4 wyjazdowe. 
Ogółem wzięło w nich udział 
227 członków, przy czym 26 z 
nich to młodzież. Na zawody 
wędkarskie w 2013 roku wy-
dano        9 691,26 zł, z cze-

go koszt pucharów i upomin-
ków wyniósł 5 834,19 zł, koszt 
transportu 2 762,20 zł oraz 
koszt produktów spożywczych 
1 094,87 zł. Koło przyczyni-
ło się do ochrony wód i zary-
biania jezior na terenie naszej 
gminy. Zgodnie z planem za-
rybiania na 2013 rok i propo-
zycjami nowogardzkiego Koła, 
Zarząd Okręgu Szczecin prze-
znaczył na ten cel odpowiedni 
narybek (zestawienie w tabeli 
przy artykule). Prezes Zarzą-
du w sprawozdaniu wspomi-
na również o działalności spo-
łecznej straży rybackiej.  

Wszystkie te działania doce-

nił Zarząd Okręgu w Szczeci-
nie oraz ZG w Warszawie, po 
czym w 2013 roku odznaczył 
Zygmunta Lisowskiego (srebr-
ną odznaką PZW), Zbigniewa 
Kolasę (złotą odznaką PZW) i 
Bogdana Kondratowicza (me-
dalem za zasługi dla PZW). Na 
zakończenie prezes podzięko-
wał m.in. członkom Zarządu 
Koła oraz Komisji, za duże za-
angażowanie w realizacji za-
dań statutowych. Ponadto po-
dziękował Zarządowi Okręgo-
wemu w Szczecinie, za pomoc 
finansową i pozyskanie jeziora 
olchowskiego.  

KR

Zawody wędkarskie, organizowane w 2013 roku przez nowogardzkie Koło PZW, cieszyły się sporym zainteresowaniem

Osińska Ligi Piłki Siatkowej 2014

Zapowiedź 4 kolejki
Już w najbliższą niedzielę (2 marca) rozegrana zo-
stanie 4 kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. To 
przedostatnia seria gier grupowych, później zespoły 
zaczną rywalizować w fazie play-off.

Od mocnego akcentu roz-
pocznie się 4 kolejka Osińskiej 
Ligi Piłki Siatkowej. W pierw-
szym meczu o godzinie 11:00, 
naprzeciw siebie staną dwa naj-
lepsze zespoły, wciąż niepoko-
nani zawodnicy z Krzywic i 
Węgorzy. Z pewnością zwy-
cięska drużyna, automatycz-
nie zostanie typowana na fa-
woryta tegorocznych rozgry-
wek. W drugim pojedynku, dla 
odmiany dwie drużyny które 
wciąż pozostają z zerowym do-
robkiem punktowym, Osiedle 
Bema i Wyszomierz. Ci drudzy 
nie zagrali w pierwszej kolej-
ce, zatem dla nich to dopiero 3 

spotkanie. Tak samo sprawy się 
mają z zespołem z Osiny, który 
w ostatnim meczu dnia zagra z 
Kikorzami. Faworytem są Ki-
korze, gdyż zajmują 3 miejsce 
w tabeli, Osina natomiast wciąż 
pozostaje bez zwycięstwa. Za-
praszamy wszystkich do Osiny, 
na 4 kolejkę rozgrywek.

KR

4 kolejka,  2 marca:
Węgorza – Krzywice (11.00)
Wyszomierz – Os. Bema 

(12.30)
Osina   – Kikorze (14.00)

Wygrali z Dębem Dębice

Testują Miklaszewskiego
W niedzielę (23 lutego) na stadionie w Goleniowie, Pomorzanin Nowogard 
rozgrywał kolejny mecz sparingowy. Rywalem był zespół lidera A-Klasy, 
Dąb Dębice. Trener, Robert Kopaczewski, sprawdził przydatność do nowo-
gardzkiego zespołu piłkarza Pomorzanina Przybiernów – Patryka Mikla-
szewskiego.  

Pomorzanin Nowogard – 
Dąb Dębice 4:2 (2:0)

Gole:  Łukasz Olechnowicz, 
Kamil Antonyk, Sławomir 
Paszkowski x2

Skład:  Mateusz Krupski, 
Michał Soska, Michał Łuka-
siak, Patryk Miklaszewski, Łu-
kasz Olechnowicz, Krzysztof 
Kieruzel, Dawid Langner, Sła-
womir Paszkowski, Dominik 
Wawrzyniak, Kamil Antonyk, 
Kamil Lewandowski, Tomasz 
Łysiak, Grzegorz Skrzecz, Ka-
rol Pakulski. 

W przypadku gry z zespo-
łem z A-Klasy, ciężko mówić 
o bardzo wymagającym rywa-
lu dla podopiecznych, Rober-
ta Kopaczewskiego. Pomorza-
nin bez problemów wygrał 4:2, 
niemal całkowicie kontrolując 
przebieg gry w pierwszej poło-
wie meczu. Cieszy forma strze-
lecka Sławomira Paszkowskie-
go, dobrze prezentuje się też 
Kamil Antonyk, który ze Spar-
tą Gryfice, również wpisał się 
na listę strzelców. W barwach 
Pomorzanina wystąpił rów-
nież Patryk Miklaszewski, któ-

ry jest piłkarzem Pomorzanina 
Przybiernów. Piłkarz ten uro-
dził się w 1993 roku, w bar-
wach swojego klubu wystą-
pił w 15 meczach w  obecnym 
sezonie. Trudno na tę chwilę 
stwierdzić, czy ten młody za-
wodnik wzmocni Pomorza-
nin na rundę wiosenną. Póki 
co, wciąż jest tylko testowany. 
Kolejny mecz sparingowy Po-
morzanin rozegra w sobotę, o 
godzinie 18:00, na stadionie w 
Goleniowie. Rywalem będzie 
drużyna promienia Mosty.

KR
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Wiktor syn  Żanety  
i Przemysława  
ur. 25.02.2014 z Otrąb

Maciej syn Izabelii  
i Krzysztofa Grzejdak  
ur. 25.02.2014  
z Radowa Małego

Marcin syn Elżbiety  
i Janusza Lipskich  
ur. 25.02.2014  
z Miętna

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

PIASEK, ŻWIR,  
czARNOzIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

z DOWOzEM 
DO KLIENTA

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w leczeniu i rehabilitacji naszej córki Leny

Lenka jest podopieczną FUNDAcJI  
„zDĄŻyĆ z POMOcĄ” KRS 0000037904

w rubryce inform. uzupełniające  
1% wpisujemy: 18775 KUBIcKA LENA

Lence również można  
pomóc przekazując 

dowolną kwotę pieniężną na konto 
Fundacji „zdążyć z Pomocą”  

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 koniecznie z dopiskiem:  

18775, KUBIcKA LENA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Serdecznie dziękujemy  Paulina i Łukasz Kubiccy
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Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie

informuje, że 
Punkt Przyjmowania Zeznań 

w Nowogardzie przy Placu Wolności 1
(budynek Urzędu Miejskiego)

będzie czynny 
od 4 marca do 30 kwietnia br. 

we wtorki  i  czwartki
w godz. 8.00 -14.00

pl. Wolności 9 • Nowogard
pokój  419 (IV piętro)

Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

Opis stanowiska
- Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką �rmy
- Tworzenie zestawień, analiz, raportów
- Mile widziana znajomość programu CDN Optima
- Wymagane doświadczenie w pracy w zakresie pełnej rachunkowości
- Dobra znajomość obsługi komputera, środowisko MS O�ce, MS Excel
Oczekiwania
- Wykształcenie min. średnie
- J. angielski - znajomość umożliwiająca swobodne komunikowanie
Oferujemy
- Atrakcyjne wynagrodzenie
- Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Firma RESKO sp. z o. o. z siedzibą w Resku, ul. Bohaterów Warszawy 13 
poszukuje kandydatki na stanowisko:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji (CV) 
na adres e-mail: wka@resko.org

Drewno kominkowe
opałowe

dąb, brzoza, sosny
507 551 150

Ogromne dziękuję wszystkim 
za pomoc przy pierwszej imprezie okolicznościowej
z dnia 23.02.2014 w Caffe Piwnica „Projekt Masha”

Podziękowania: 
Hurtowni „Sowa”, Dziennikowi Nowogardzkiemu,  

Urzędowi Miejskiemu wraz z Burmistrzem, Landl - „Dominik”, 
„Dorado” - oś. Bema, „Stalmax - Goleniów” Dariusz Giecowi

zebranie sprawozdawcze Koła PTN w Nowogardzie

Pracowity rok
W dniu 18 lutego, ukazał się protokół z zebrania sprawozdawczego, Koła Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego w Nowogardzie. Fragmenty dokumentu 
prezentujemy w artykule.

Koło Numizmatyczne No-
wogard, zrzesza obecnie 13 
członków z 4 miejscowości. 
Koło wraz z Klubem Kolekcjo-
nera, współpracuje w formie 
publikacji monet, banknotów 
oraz literatury z następujący-
mi miejscowościami: Szczecin, 
Koszalin, Wałcz, Gryfice, Re-
sko, Dobra Łobeska, Poznań, 
Dziwnów, Kołobrzeg, Masze-
wo, Goleniów, Osina, Karnice, 
Warszawa, Częstochowa, Ka-
lisz Poznański, Stargard Szcze-
ciński, Gdynia, Bełchatów, 
Siedlce, Lubin oraz krajami: 
Niemcy, Irlandia i Anglia. 

W roku 2013 Koło wraz z 
Klubem Kolekcjonera, kapelą 
podwórkową „Kryzys”, Miej-
ską Biblioteką Publiczną oraz 
Nowogardzkim Domem Kul-

tury, organizowało wystawy, 
giełdy, prelekcje i występy: w 
klubach, świetlicach,  biblio-
tekach, szkołach i obiektach 
sportowych, w formie festy-
nów, imprez muzyczno-spor-
towych oraz spotkań z oka-
zji świąt i innych uroczystości 
okolicznościowych. W czasie 
tych spotkań promowano To-
warzystwo, Klub Kolekcjone-
ra, miasto Nowogard, oddział 
PTN Szczecin, Mennicę Pań-
stwową, Narodowy Bank Pol-
ski, Związek Polskich Spado-
chroniarzy, redakcję Dzienni-
ka Nowogardzkiego oraz inne 
instytucje, które współpracu-
ją z Kołem Numizmatycznym 
Nowogard. 

Prezes Koła brał czynny 
udział w Krajowym Zjeździe  

PTN w Lubinie, podczas któ-
rego  reprezentował Koło i od-
dział w Szczecinie. 

Do Towarzystwa-Koła akces 
wstąpienia wyraziło 3-5 osób, 
w tym dwie osoby w wieku 
szkolnym, co jest wielkim plu-
sem dla nowogardzkiego Koła 
i jego działania w naszym re-
gionie i powiecie.  Od prawie 
20-30 lat, członkowie  walczą 
o wyemitowanie przez Naro-
dowy Bank Polski monety ko-
lekcjonerskiej z logo nowo-
gardzkiego Towarzystwa. W 
swoim sprawozdaniu człon-
kowie zwracają również uwa-
gę, na potrzebę ogólnopolskiej 
dyskusji, odnośnie wysokości 
składek dla uczniów i studen-
tów Towarzystwa.

 KR

ZARZąD KOŁA NA 2013 ROK
Prezes –  Tadeusz Łukaszewicz 
Sekretarz  –  Wiesław Brzeziński
Skarbnik  –  Jarosław Koladyński
Członek  –  Janusz Łyjak

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący  –  Dariusz Szulejko
Członek   –  Piotr Buczek
Członek   –  Stanisław Łuczak

CZŁONKOWIE KOŁA PTN W NOWO-
GARDZIE W 2013 ROKU

Tadeusz Łukaszewicz
Jarosław Koladyński
Janusz Łyjak
Adrianna Łyjak – Świątek
Stanisław Łuczak
Piotr Buczek
Dariusz Szulejko
Wiesław Brzeziński
Stanisław Drążkowiak
Józef Kucypera
Jolanta Zięba
Renata Szwarc 
Arkadiusz Piórowski

Pomóżmy 
Kubusiowi ! 

„Jesteśmy rodzicami 9-let-
niego Kubusia, który uro-
dził się z przepukliną opo-
nowo-rdzeniową, rozsz-
czepem kręgosłupa oraz 
wrodzonym wodogło-
wiem. 

Dodatkowo stwierdzono 
zwichnięcie prawego stawu 
biodrowego oraz stopy ,,koń-
sko-szpotawe’’. W pierw-
szej dobie życia zamknięto przepuklinę, później wykonano 
operację wydłużenia prawego ścięgna Achillesa. Następ-
nie Kubuś miał badanie rezonansem magnetycznym, które-
go wynik był porażający: torbielowata zmiana w migdałkach 
móżdżku oraz zakotwiczenie rdzenia kręgowego. Kuba prze-
szedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego w Klini-
ce Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisanych za-
biegów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowa-
nego czucia i ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. 
Potrzebujemy wsparcia finansowego na turnusy i ewentual-
ny sprzęt do rehabilitacji.”

Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na 
adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 

ul. Łomińska 5, 01-685 Warszawa  
KRS 00000 37904 

Można również dokonywać wpłat-darowizny 
na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

Zatrudnimy: 
• Specjalistę do spraw sprzedaży internetowej. 

Wymagania: Kompleksowa obsługa klienta,.
Kwalifikacje: biegła znajomość komputera i internetu 

• magazyniera
Wymagania: przygotowanie zamówień do wysyłki, obsługa 
komputera, odpowiedzialność za przyjmowanie i wydawanie 
towaru

• moderatora
Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera i internetu, mile 
widziana znajomość obsługi CMS, wykształcenie min. średnie 

lokalizacja Bienice k. Nowogardu  
CV proszę kierować na adres: marketing@ogrodmacieja.pl

2014 r. 1
Zakład Kamieniarski 

„Śmigiel”
Nowogard,  ul. Cmentarna 3

tel. 91 392 18 14 
kom. 601 595 069

POLECA SWOJE USŁUGI:
Nagrobki, Grobowce

Blaty kuchenne, 
Parapety, Schody, 

obudowy kominków,
Kostka granitowa

UPUST 15%  
do końca marca

Firma  MEDIAEXPERT 

podejmie 
współpracę 
z �rmą transportową 

na terenie Nowogardu i okolic

Szczegóły w salonie MEDIAEXPERT 
pl. Wolności 6 w Nowogardzie 

lub pod tel. 91 39 27 245

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

• prawo gospodarcze
• prawo cywilne 
• prawo rodzinne 
  (rozwody, alimenty, 
  rozwody kościelne), 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 
• odszkodowania, spory 
   z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna 

tel. 692 744 388

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SPRzEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

2014 r. 1

UWAGA ROLNICY!
PPZ Nowamyl S.A. w Łobzie 

zaprasza do kontraktacji ziemniaków 
skrobiowych w 2014 roku

Zapewniamy:
- wysoką cenę,
- dopłaty transportowe,
- dopłaty za wywiązanie się z kontraktacji,
- szybką i terminową płatność (do 30 dni od dostawy),
- wieloletnią współpracę,
- kredytowanie sadzeniaków oraz środków ochrony roślin.

Po uwzględnieniu wszystkich dopłat cena wyniesie od  
1,15 zł do 1,45 zł za 1 kg skrobi zawartej w ziemniaku.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków kontrak-
tacji udziela Dział Kontraktacji  tel. 91 881 86 24.
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SzE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena do uzgodnienia 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Ferma Norek Maszkowo

ZATrUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

NIERUcHOMOŚcI
• Kredyty mieszkaniowe. Oferta 

wiodących banków. Nowość!!! 
Kredyty z dopłatami w ramach 
programu „MDM”. 662 315 470

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

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRzEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 
467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki 
gospodarcze w Wojtaszycach na 
działce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 
509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest już 
wolne. 601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 
179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 
668 451 980

• SPRZEDAM - działkę obręb Warnko-
wo. Tel.609245816.

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Do wynajęcia lokal o pow. 72 
m2 ul. Wojska Polskiego 4. Tel. 
602 677 563

• Sprzedam mieszkanie w Mosta-
ch,2-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuch-
nia,łazienka,wc. Cena 138 000tys. 
Tel.508663961

• Stolarnia do wynajęcia. 605 336 228

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe, częściowo umeblowane 
z kuchnią i łazienką w Szczecinie 
– Niebuszewo. Kontakt pod nr. 
889 480 777

• Sprzedam działkę na ul. Asnyka o 
pow. 0,57 ha. Tel. 601 595 069

• SPRZEDAM DOM OLCHOWO -250 
m2, stan surowy otwarty, oraz 
działki budowlane. Tel.723025325, 
662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 pokojo-
we 66 m 2. Tel.502509384.

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 
m2, stan surowy otwarty, oraz 
działki budowlane. Tel.723025325, 
662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon, 4 sypialnie, 2 
łazienki,, garaż. Cena do uzgodnie-
nia.Tel.602474266.

• SPRZEDAM - 3 pokojowe centrum 
Nowogardu. Tel.609388488.

• Sprzedam garaż murowany ul. Po-
niatowskiego. 661 751 286

• Sprzedam działkę 0,35 obręb Dą-
browa. 514 237 742

• Tanio sprzedam działki budowlane 
10 i 11 ar 35 zł/m2 tel. 880 132 032

• Sprzedam pół domu ma wsi okolice 
Nowogardu lub zamienię na miesz-
kanie z dopłatą. 517 726 665

• Kawalerka do wynajęcia w centrum 
miasta. 605 943 209

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
67m2, wysoki parter. 600 325 984

• Wynajmę duże 1-pokojowe miesz-
kanie. 508 309 980 

• Do wynajęcia mieszkanie 2-poko-
jowe w domu jednorodzinnym. 91 
39 20 737 

• Wynajmę sklep na ulicy Racibo-
ra I 4 w Nowogardzie o pow. 52 
m2. Tel. 091 39 25 552, kom. 695 
264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, 
III p. umeblowane. Tel. 91 392 30 38 
lub 516 985 276

• Mieszkanie  jest  już   wolne.
Tel.697583382.

• Sprzedam  budkę  na Targowisku  
Miejskim.Tel.514506416.

• Garaż do wynajęcia przy ulicy Zam-
kowej. 508 948 888

• Sprzedam lub wydzierżawię warsz-
tat samochodowy, Nowogard. 
501 343 040 lub 691 100 249 

• Sprzedam działkę budowlaną w 
centrum Maszewa 1680 m2. Cena 
do uzgodnienia. 690 435 929

• KUPIĘ    TANIO  -  ok. 1,50 ha.  ziemi  
,  może   być   Ugór. Tel. 889 133 
882.

• SPRZEDAM-Działkę  pod budownic-
two  na  wsi  k/Nowogardu  ok. 0,30 
ha.Tel.502 103 432.

• Dom na wsi k/Nowogardu z atrak-
cyjną działką 0.30ha. 501 307 666

• Dom w szeregowcu na wsi Błądko-
wo (2 pokoje, poddasze i budynek 
gosp.) sprzedam. 91 39 22 060

• Wynajmę kawalerkę umeblo-
waną 500 zł. ul. Sienkiewicza tel. 
604 164 710

• Sprzedam działkę rekreacyjną 2 ar. 
z altanką i wyposarzeniem przy ul. 
Zamkowej. 724 206 062

• Do wynajęcia kawalerka na dłuż-
szy okres czasu w Centrum po ka-
pitalnym remoncie, umeblowana. 
501 832 458

• Sprzedam  lub  zamienię  nowy  bu-
dynek  na  wsi  w  stanie  surowym  
zamkniętym + 2  garaże  wolnosto-
jące  w  mieście.Tel.511926600.

• Sprzedam  działkę  budowlaną  cen-
trum  Maszewa  1680  m 2.Cena do  
uzgodnienia. Tel.500739204.

• Sprzedam    2  pokoje   55  m 2   Boh. 
Warszawy  .  691621141.

• Mieszkanie samodzielne trzypo-
kojowe, kuchnia, łazienka, 100 m2 
wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam nowy dom w stanie su-
rowym w Karsku. 691 664 658 

• Sprzedam działki budowlane, 
Karsk. 509 349 642

 MOTORyzAcJA
• Golf IV Sprzedam komplet używa-

nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Merce-
desa Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam VW Polo. Cena 6500 zł. 
530 345 469

• Sprzedam Hyundai Lantra, 96r., 
1,6/16V cena. 1500 zł. 601 834 016 
po 15.00

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 2005 

HDI, stan bdb. Przebieg, 180 tys., 
cena 18800 zł, tel. 696 807 922

• Kabina do Stara 29 stan bdb. 
791 180 655

• Sprzedam  V W Polo  1.0   Rok   2000  
Lift. Cena  6000,00 zł.Tel.530345469.

• Sprzedam Volkswagen golf TDI, 
rok 2005, mały przebieg (80000 
km), pierwszy właściciel. cena do 
uzgodnienia. 91 39 18 140

ROLNIcTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu 0,5 tony poj. dwutalerzowy. 
667 952 806

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam prosięta, tel. 667 023 662

• Karp jadalny i do zarybienia sprze-
dam. 91 39 18 297

• Ciągnik C-360 zarejestrowany. Cena 
12 tys. zł. 602 708 518 

• Przyczepa PW-4 zarejestrowana. 
Cena 5,5 tys. zł. 602 708 518 

• Brona talerzowa sprawna. Cena 2,5 
tys. zł. 602 708 518

• Zamienię ciągnik C-360 na przycze-
pę 6-8 ton. 602 708 518

• Sprzedam jęczmień jary i pszenży-
to jare. 691 140 322

• Sprzedam pszenice i pszenżyto. 
668 316 103

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam 3-letnią klacz. 91 39 
18 006

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-

jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 
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OGŁO SzE NIA DROB NE

OPONy 
 - WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Mycie dachów
i elewacji oraz 

kostki brukowej
510 672 264

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

               zatrudni 
Opiekunki Osób Starszych w Niemczech, 

wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Tel:  666 096 761, 666 096 774

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
doradca blachrsko-lakierniczych (możliwość przyuczenia)

Wymagane prawo jazdy  kat. c
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRzEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Z ATRUDNIĘ
Kierownika budowy 

z uprawnieniami
konstr.-bud.

bez ograniczeń
+ prawo jazdy kat. B

e-mail: ncbn@wp.pl

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

KIEROWCĘ  C+E
transport 

krajowy i międzynarodowy

tel. 606 651 290

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• Piaskowanie, malowanie. 
604 770 274

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DyWA-
NÓW, WyKŁADzIN, TAPIcERKI 
MEBLOWEJ, SAMOcHODOWEJ, /
SKÓRzANEJ MATERIAŁOWEJ/.- 
POŚcIELI WEŁNIANEJ /LANOLI-
NĄ/. SPRzĄTANIE: czySzczENIE 
FUG. Tel: 604 373 143, 794 229 
083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel.695181070.

• USŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOcIEPLENIA.
Tel.784053493.

• TRANSPORT BUS – MAX.
Tel.784053493.

• USŁUGI - DEKARSKI. Tel.785562104.

• DUR –DAcH POKRycIA, REMON-
Ty DAcHÓW. Tel.691621141.

• DAcHy DOcIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. 
tel. 532 557 381

• Transport, przeprowadzki. Szybko, 
tanio. 696 138 406

• Zostań konsultantką firmy AVON. 
Oferta dla nowych osób m.in. wpi-
sowe 0 zł, atrakcyjne prezenty, 
upust, możliwość awansu i rozwo-
ju. Kontakt 606 112 512

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Usługi : dekarstwo i termomo-
dernizacja. 785 931 513 

• Kierownik budowy, inwentaryza-
cje, oceny techniczne, kosztory-
sowanie. Dzwoń 604 269 301

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRAcA
• Przyjmę samodzielnego pracowni-

ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXy EL poszukuje pracow-
ników działu handlowego wiek 
max 25-27 lat. Tel. 798  843  457 
lub eproxy-el@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
518 946 302

• Poszukuję kierowcy z samocho-
dem osobowym do pracy przy 
drobiu. Czas pracy zróżnicowany. 
606 509 093

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę. 
660 497 390 

• Zatrudnię mechanika samochodo-
wego. 601 470 260 

• Młoda kobieta z referencjami za-
opiekuję się dzieckiem. 663 243 358

• Kierowca podejmie prace z do-
świadczeniem, uprawnienia A, B, C, 
D, E, CE, DE. 662 678 895

• Zatrudnię pracownika do serwisu 
samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębo-

we pocięte i porąbane - 603 353 789

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, 
srebrna, 4 elementy: wzmacniacz, 
tuner przestrojony, korektor, deck 
szuflada, stan idealny, używa-
na sporadycznie, cena 780 zł do 
uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• PIEcE GAzOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę 
Indesit srebrną, cena 750 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam aparat fotograficzny S 
Fine Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 
522 340

• Drewno na opał. SPRZEDAM pocię-
te w klocki, sosna. Tel.514740538.

• Sprzedam suknie ślubne od 200 zł 
+ manekiny. 604 919 210

• Kupię garaż blaszany. 668 844 738

• Do sprzedania wózek Jedo Fyn 4 
głęboko-spacerowy + śpiwór zimo-
wy i 2 folie. 300 zł. 698 548 788

• Sprzedam drewno suche, pocięte 
w klocki 100 zł za przyczepkę sa-
mochodową. 880 690 659

• Owczarki niemieckie pieski 3-mie-
sięczne, ładne duże, rodzice z rodo-
wodem, Tel. 91 392 18 28

• Oddam pieski samce – tel. 91  392 
23 05

• Sprzedam  owczarki   niemieckie . 
Tel.913910656.

• Sprzedam witrynę, komodę, stolik 
RTV i stolik. 669 417 370

• Sprzedam   kostkę  granitową     10 
x 10   około  20  ton. 300 zł/ 1 tona.
Tel.607585561.

• Sprzedam lodówkę za 300 zł. Tel. 
539 404 858

• Sprzedam wieże Scharp za 120 zł. 
Tel. 539 404 858
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Poziomo:
1 – poranny upiór,
7 – w barze z Warmią,
8 – „Wanienka z …” – powieść dla dzieci,
9 – wyrób z wikliny,
10 – tur lotu rakiety,
12 – koliba na fali,
14 – domowy puszek,
16 – na skupie,
19 – jak chrzestny to rum,
21 – zadomka,
22 – kamica uparciucha,
23 – wierszowana zapadka,

Pionowo:
1 – będą z niego jadły,
2 – wrzód statku,
3 – roczna dźwignia,
4 – szal ćpuna,
5 – pod nią stoczek spadochronowy,
6 – zamieszkał w kozie (z lekcji historii),
11 – trzonek łoża,
13 – podeszła,
15 – stłoczenie,
17 – wrzos,
18 – mielona pasza,
20 – mierzony w rodzinach.

Psotka
W każdym określeniu należy zmienić jedną literę i wówczas powstanie prawidłowe określenie 

odgadywanego wyrazu. Przykładowo: 16 – poziomo – na skupie. Po zmianie litery otrzymamy 
określenie: na słupie i do diagramu wpiszemy: PLAKAT. 3 pionowo: roczna dźwignia. Po zmianie: 
ręczna dźwignia i do diagramu wpiszemy MANETKA. 15 pionowo: stłoczenie, po zmianie: stłu-
czenie i do diagramu wpiszemy ZBICIE. Przyjemnej zabawy!

Rozwiązanie  – powiedzenie – utworzą litery uporządkowane od 1 do 10.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych
Marianna Machocka, Krzysztof Skryplonek, Nikola Grenda, Irena Okolska, Michał Furmańczyk, Zdzisława Chocian, 

Zofia Kraszewska, Grażyna Siedlecka, Chrystiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Marianna Mazurek, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal, Danuta Borowik, Mirosława Rutkowska, Stanisława Pokorska, Teresa Czarnecka, Agata Zięciak

Zwycięzcy: Zdzisława Chocian, Teresa Czarnecka, Marianna Machocka
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Lena Skryplonek, Nikola Molka, Igor Grenda, Martyna Grenda, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skow-

rońska, Miłosz Wielgus, Arkadiusz Zaremba, Kondrat Mazurek, Martyna Szopik, Maja Wolak, Wojtek Zięciak
Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃczyK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SzczEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SzczEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzczEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzczEcIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROzKŁAD JAzDy BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

Zapraszamy  
na Dzień Kobiet 

wstęp 30 zł piątek, 
zapraszamy pary mieszane. 

Sobota tylko Panie.
Zapewniamy dobrą zabawę 
przy DJ, smaczny posiłek, 

lampkę szampana.
INFO i rezerwacja 

tel. 91 392 22 25

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A    tel. 91 392 21 65

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Pieniądze  
dla organizacji

6 marca 2014 r.
od 9.00 - 10.00 (czwartek)

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Czytaj s. 5

Czytaj s. 10

DN pyta 
- co z naszym 

zdrowiem?

Wystawa w Bibliotece

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Z okazji imienin
księdzu kanonikowi 

Kazimierzowi Łukjaniukowi
łask bożych i zdrowia w trudnej  

kapłańskiej pracy 
składają  

członkowie koła Radia Maryja
przy parafii  

pw. św. Rafała Kalinowskiego

Z terenu komisariatu zniknęły papierosy za 200 tys. zł!!!

Skok na Policję
Jak dowiedziała się 
redakcja DN, z terenu 
nowogardzkiego 
Komisariatu Policji przy 
ul. Wojska Polskiego 
zniknęły papierosy  
o wartości ok. 200 tys. zł.   
Towar pochodził 
najprawdopodobniej 
z przemytu. Nasze 
informacje potwierdziła 
wczoraj  Prokuratura 
Okręgowa w Szczecinie, 
która prowadzi śledztwo 
w tej sprawie. 

Czytaj s. 3

Oferty złożyły 
dwa szpitale 

Kto będzie 
leczył nocą?

Pomorzanin 
się nie  
popisał 
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia,   
zadzwoń   Tel. 513 088 309

W tym tygodniu - Popielec
W środę popielcową, Kościół katolicki rozpoczyna czterdziestodniowy okres 
Wielkiego Postu. Przesłaniem tego okresu jest skoncentrowanie się chrześci-
jan, na duchowym przygotowaniu do godnego przeżywania świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego, najważniejszych świąt chrześcijaństwa, które związane są z 
męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Dlatego tym razem w cotygo-
dniowej sondzie zapytaliśmy naszych respondentów z Nowogardu i Gminy Osi-
na, jak będą przeżywać ten okres 40 dni, poprzedzający Wielkanoc. 

Pani Krystyna - Na ten czas Wielkiego Postu, nie zamierzam 
robić jakichś szczególnych zmian w moim życiu. Z racji mojego 
wieku to nie wiem, jak dalej będzie w tym roku i na  te święta z 
moim życiem?  Pić nie piję, balować nie baluję więc spokojnie so-
bie żyję. 

Szczepan Falaciński -  Nie wiem, jak  to będzie w okresie zbli-
żającego się Wielkiego Postu? Na co dzień żyję sobie sam i mam 
dość lichą emeryturę, która wystarcza na opłaty i „coś” do jedze-
nia. Dlatego nie przewiduję jakiegoś szczególnego poświęcenia. A 
jeżeli już, to będzie ono bardziej z powodu braku pieniędzy, niż 
postu i zbliżających się świąt.  

Pani Jadwiga - Wielki Post na pewno przeżyję na wyciszeniu 
i w oczekiwaniu na zmartwychwstanie, które oznacza dla nas 
wielką radość ze Świąt Wielkanocnych. Co do odmowy dań w 
okresie postu, to na pewno tak będzie! Choćby dla samej wiary 
oraz zdrowia i mojego wieku, który wymusza, by odżywiać się 
lekko i z umiarkowaniem. Dlatego na pewno będę umiarkowanie 
pościć przez te 40 dni.  

Marek Skowron - Powiem panu, że ja mam Wielki Post na 
co dzień,  poszczę bardzo często. Jestem chrześcijaninem, dlate-
go pościć też będę przed świętami Wielkiej Nocy, choćby dla za-
sady i tradycji. 

Marcin Moryń - Wielki Post to dla mnie zastój w pracy, gdyż w 
tym okresie nie można organizować muzycznych imprez. Dlate-
go trzeba będzie poczekać aż post minie i przyjdą święta, a wtedy 
jajeczka się poświęci i będzie można wrócić do muzykowania. Na 
czas postu i świąt Wielkanocnych odpoczywam więc od muzyki, 
ale jakoś szczególnie nie za-
mierzam pościć. 

 Maria Wolańska - Zdecydowanie postaram się mniej obja-
dać i spędzać więcej czasu z moją rodziną, z którą będę chciała 
chodzić też do kościoła. Chcę modlić się i dziękować Panu Bogu, 
za dotychczasowe moje życie, które dość mocno i z korzyścią dla 
mnie odmieniło się. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

25.02.2014 r. 
godz. 20:45 W sklepie Polo-

-Market, Mariusz D. dokonał 
kradzieży artykułów chemicz-
nych i alkoholu. 

26.02.2014 r. 
godz. 05:30 Powiadomienie 

o włamaniu do budynku go-
spodarczego, w którym mieści 
się Punkt Skupu Metali na ul. 
Żeromskiego, skąd dokonano 
kradzieży złomu miedzianego. 

godz. 14:20 Oszustwo na 
portalu internetowym Allegro 
przy zakupie telefonu komór-
kowego marki Sony.

godz. 22:00 Policjanci OPI 
podczas kontroli pojazdu bez 
przedniej tablicy rejestracyjnej 
ujawnili, że kierujący Kamil D. 
posiada przy sobie środki odu-
rzające w postaci marihuany.

27.02.2014 r. 
godz. 09:30  Na drodze w po-

bliżu miejscowości Jarchlino 
ujawniono samochód marki 
Renault Master pochodzący z 
kradzieży na terenie Niemiec.  

godz. 10:40 Zgłoszenie oszu-
stwa przy zakupie roweru na 
portalu internetowym Allegro. 

godz. 12:00 Ochrona sklepu 
Lidl powiadomiła o zatrzyma-
niu sprawczyni kradzieży skle-
powej, którą okazała się Kry-
styna U. 

godz. 18:15 Powiadomienie 
o włamaniu do altanki ogro-
dowej przy ul. 3 Maja, skąd do-
konano kradzieży 10 m kabla 
elektrycznego. 

 
28.02.2014 r. 
godz. 17:15 Zdarzenie ognio-

we w budynku gospodarczym 
na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej, Kolonia Smużyny.

godz. 16:40 Pracownik sta-
cji paliw Orlen powiadomił o 
kradzieży paliwa przez dwóch 
mężczyzn poruszających się 
samochodem marki Opel.

01.03.2014 r. 
godz. 04:20 Powiadomienie 

o kradzieży kurtki z szatni lo-
kalu Przystań. 

godz. 14:40 Powiadomienie 
o uszkodzeniu okien w altance 
ogrodowej przy ul. Gen. Bema.

02.03.2014 r. 
godz. 01:40  Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 
Kościelnej, pojazdu marki Ro-
ver ujawnił, że kierujący Mi-
chał K. nie posiada dowodu 
rejestracyjnego, prawa jazdy i 
ubezpieczenia OC.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Robert Niemierka: lat 74, zmarł 28.02.2014 r., pogrzeb odbył 
się 03.03.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

 Wiesław Nowak: lat 61, zmarł 01.03.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 04.03.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie. 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazo-

wą, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel roz-

kładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan lub maszynę do szycia, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec 

Dalmatyńczyk, tel.667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi bar-

dzo potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, piesek jest 

czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	 Oddam czteromiesięcznego, czarnego pieska w dobre ręce 993979321
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
•	 Oddam w dobre ręce pieski -  samce tel. 91 39 17 305

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Nasz komentarz
Ręce opadają. Nie ma też z 

czego  się śmiać, choć pewno 
niektórym czytelnikom będzie 
wesoło po naszej publikacji. To 
zrozumiałe. Spróbujmy jednak 
spojrzeć na to co się stało, zu-
pełnie poważnie. Poza oczy-
wistą kompromitacją w świe-
tle jakiej staje nowogardzka 
policja, z pozycji przeciętnego 
obywatela wydarzyło się coś 
jeszcze gorszego. Jak bowiem 
mamy się czuć bezpiecznie 
w mieście, gdy najpierw pod 
oknami komisariatu wanda-
le niszczą doszczętnie samo-
chód, a teraz złodzieje wyno-
szą z terenu posterunku zabez-
pieczony towar w postaci pa-
pierosów? W Anglii co niektó-
rzy krzyknęliby: „Boże chroń 
królową!”. My do Boga w tej 
sprawie zwracać się nie będzie-
my. Bo tu chyba i Bóg nic nie 
poradzi. Natomiast jasne sta-
ło się, że w kwestii bezpieczeń-
stwa, przynajmniej w obszarze 
kradzieży, o których pisaliśmy 
też w zeszłym tygodniu, opi-
sując przypadki plądrowania 
nowogardzkich sklepów, jako 
obywatele musimy chyba za-
cząć liczyć tylko na siebie. Bo 
co nam po takiej policji, którą 
nie dość, że złodziej okradnie, 
to jeszcze zdoła jej uciec, i to 
dosłownie spod nosa. 

A wszystkiemu winne na 
końcu i tak zawsze są lokalne, 
złośliwe i wścibskie media. Bo 
przecież gdyby gazeta nie na-
pisała, fakt by w ogóle nie za-
istniał...

Redakcja

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Pilnie kupię
stare rozbiórkowe  

belki dębowe
606 830 893

Z terenu komisariatu zniknęły papierosy za 200 tys. zł 

Skok na Policję 
Jak dowiedziała się redakcja DN, z terenu nowogardzkiego Komisariatu Policji przy ul. Wojska Polskiego 
zniknęły papierosy o wartości ok. 200 tys. zł. Towar pochodził najprawdopodobniej z przemytu. Nasze in-
formacje potwierdziła wczoraj  Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. 

Szczecińscy śledczy o kra-
dzieży papierosów z  komisa-
riatu w Nowogardzie zostali 
powiadomieni w zeszłą środę. 

- Akta tej sprawy wpłynęły 
do nas od Prokuratury Rejono-
wej z Goleniowa. W dniu 26 lu-
tego Wydział V Śledczy naszej 
prokuratury wszczął śledztwo – 
informuje Małgorzata Wojcie-
chowicz, rzecznik prasowy PO 
w Szczecinie.

Prokuratura, poza potwier-
dzeniem faktu kradzieży, nie 
udziela szczegółowych infor-
macji w tej sprawie. - Postępo-
wanie jest na wstępnym etapie, 
to też jest za wcześnie na ujaw-
nianie szczegółów – mówi M. 
Wojciechowicz. 

Papierosy znajdowały się 
najprawdopodobniej w jed-
nym z garaży zlokalizowanych 
na terenie KP. Tam zwykle za-
bezpieczane są towary pocho-
dzące z nielegalnego źródła 
bądź kradzieży. Jeśli potwier-
dzą się w 100% informacje do-
tyczące wartości skradzione-
go towaru, to przyjmując, że 
za paczkę papierosów śred-
nio trzeba zapłacić 10 zł, ukra-
dziono ok. 20 tysięcy pudełek 
z papierosami. Jak to zatem 
możliwe, że złodzieje zdołali 
włamać się do  pomieszczeń, 
spakować tak dużą ilość to-
waru i wyjść niepostrzeżenie 
z podwórka przy komisariacie, 
gdzie służbę pełnią policjan-
ci, a dodatkowo budynek jest 
wyposażony w monitoring? 
Chcieliśmy to ustalić wczoraj, 
próbując pytać o okoliczno-
ści związane z kradzieżą pod-
insp. Małgorzatę Figurę,  ko-
mendanta KP w Nowogardzie. 

Ta jednak była dla nas niedo-
stępna. 

- Pani komendant jest w tej 
chwili zajęta. Oddzwonimy do 
państwa, jak tylko będzie wol-
na – powiedziano nam w se-
kretariacie Komisariatu Policji 
w Nowogardzie. 

Niestety żadnego telefonu 
nie było. Szefowa nowogardz-
kiej policji, nie odpowiedziała 
też redakcji do czasu zamknię-
cia bieżącego numeru gazety 
na przesłane w tej sprawie za-
pytania drogą e-mail. 

Pod latarnią najciemniej...
Przypomnijmy, że to nie 

pierwszy przypadek, gdy do-
słownie pod nosami funkcjo-
nariuszy dochodzi do prze-

stępstwa. Ostatni miał miejsce 
w czerwcu 2011 roku. Wów-
czas na parkingu, przed głów-
nym wejściem do Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie, nie-
znani sprawcy zniszczyli sto-
jące tam osobowe Volvo. Poli-
cja nie miała sobie wtedy nic 
do zarzucenia, a komendant 
(w tamtym okresie był nim Le-
szek Nowak, obecny zastęp-
ca Komendanta Powiatowego 
Policji w Goleniowie) tak ko-
mentował zajście: „To, że sa-
mochód stał obok komisariatu 
nie świadczy, że był chroniony 
przez policję”. 

Czy polecą głowy?
Sprawa „zniknięcia” papie-

rosów z komisariatu jest znacz-
nie poważniejsza niż zniszcze-
nie auta pod oknami dyżurne-
go. Choć obie są bardzo kon-
trowersyjne. Ciekawe zatem, 
jak tym razem zdarzenie to 
będzie komentować kierow-
nictwo policji? Wyjście z sy-
tuacji z twarzą będzie niezwy-
kle trudne. Wszak z terenu ko-
misariatu, czyli obszaru, który 
powinien być teoretycznie naj-
lepiej strzeżonym obiektem w 
mieście, ginie towar odebrany 
wcześniej nielegalnym handla-
rzom. 

Podobny incydent, tyle że 
związany z kradzieżą samo-
chodu i silników z terenu Ko-
mendy Powiatowej Policji, 
miał miejsce w Kamieniu Po-
morskim, przed dwoma laty. 
Kilka miesięcy po zdarzeniu, 
gdy sprawa nieco ucichła, Ko-
mendant poddał się do dymi-
sji. Zapewne takie były oczeki-
wania jego przełożonych. 

Czy w Nowogardzie również 
dojdzie do zmian na kierowni-
czych stanowiskach w KP No-
wogard? W obliczu prowadzo-
nego przez szczecińską pro-
kuraturę śledztwa jest to dale-
ce prawdopodobne. Tak przy-
najmniej twierdzą ludzie bli-
sko związani z dawną służbą, 
z którymi rozmawiała redak-
cja DN. 

Wczoraj zapytaliśmy o to Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie, insp. Krzysztofa 
Targońskiego, prosząc jedno-
cześnie o komentarz dotyczący 
skandalicznej kradzieży. - Nie 
udzielamy żadnych informacji 
w tej sprawie – odpowiedziała 
w jego imieniu, rzecznik pra-
sowa, asp. Julita Filipczuk. 

O dalszym rozwoju sprawy 
będziemy pisali na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Czerwiec, 2011 rok. Zniszczone Volvo, które w nocy, niemalże pod oknami dyżurnego stało na parkingu

Najlepsze życzenia  
imieninowe

Szanownemu Panu 
Kazimierzowi  

Lembasowi
składają 

sąsiedzi z ulicy Pocztowej
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Nasza sonda z Osiny
Oferty złożyły dwa szpitale 

Kto będzie  
leczył nocą? 
Trwa przetarg  na usługi w ramach nocnej i świątecz-
nej opieki medycznej. Na terenie naszego powiatu 
oferty do NFZ złożyły dwa podmioty tj. Szpital Rejo-
nowy w Nowogardzie i Szpitalne Centrum Medycz-
ne z Goleniowa – spółka obecnie świadcząca te usłu-
gi, będąca właścicielem goleniowskiego szpitala. 

Postępowanie jest już na za-
awansowanym etapie. W ze-
szłym tygodniu, NFZ doko-
nał kontroli tych podmiotów, 
które złożyły swoje oferty pod 
kątem spełniania warunków 
niezbędnych do świadcze-
nia usług, nocnej i świątecz-
nej opieki medycznej. Z nie-
oficjalnych informacji wynika, 
że urzędnicy nie mieli żadnych 
zastrzeżeń. 

Jak poinformowała nas 
rzecznik prasowa szczeciń-
skiego oddziału NFZ, teraz 
oferty złożone przez podmio-
ty są oceniane pod względem 
merytorycznym. To ostatni 
etap prowadzonego przetargu. 
- Świadczeniodawcę poznamy 
w dniu rozstrzygnięcia ofert, 
czyli 14 marca  -  mówi Mał-
gorzata Koszur, Rzecznik Pra-
sowy Zachodniopomorskiego 
Oddziału NFZ w Szczecinie. 

Przypomnijmy, że w No-
wogardzie usługi te świadczy 
obecnie  Szpitalne Centrum 
Medyczne (SCM) z Golenio-
wa, spółka ze 100% udziałem 
powiatu, będąca właścicielem 
szpitala w Goleniowie. Począt-
kowo w naszym mieście nie 
planowano otwarcia stacjo-
narnego punktu, gdzie w nocy 

przyjmowałby lekarz pierw-
szego kontaktu w ramach noc-
nej i świątecznej opieki me-
dycznej. Zgodnie z przepisami, 
SCM mogło prowadzić gabinet 
stacjonarny tylko w Golenio-
wie, a do Nowogardu w razie 
zgłoszeń, kierować tzw. zespół 
wyjazdowy. Dopiero po inter-
wencji radnych powiatowych, 
w tym m.in. Kazimierza Lem-
basa, w ramach tego samego 
kontraktu z NFZ, SCM wyna-
jęła w naszym mieście gabi-
net. Najpierw znajdował się on 
w przychodni Praxis przy ul. 
Dworcowej. Obecnie pacjenci, 
w ramach nocnej opieki, przyj-
mowani są przy ul. 3 Maja 46. 

Warto dodać, że kontrakt z 
NFZ na zagwarantowanie do-
stępu do podstawowej opieki 
zdrowotnej w czasie nocnym 
i wolnym od pracy, gwarantu-
je także usługi pielęgniarskie i 
wizyty domowe.  

Na nocną i świąteczną opie-
kę medyczną na terenie powia-
tu goleniowskiego, NFZ zare-
zerwował środki w kwocie 887 
643,00 zł. 

O wynikach przetargu po-
wiadomimy zaraz po jego roz-
strzygnięciu. 

MS

Wanda  Pleszak – Ja do kościoła chodzę w każdą niedzielę, 
ale powiem szczerze, że na Święta Wielkanocne nie czekam aż 
tak szczególnie, a i do Wielkiego Postu też jakoś specjalnie się nie 
przygotowuję. Jestem osobą samotną i mam już trochę lat. Mam 
dzieci, które mnie odwiedzają, albo ja je odwiedzam mimo, że 
dość daleko mieszkają.  

Iwona Augustyniak - Czas Wielkiego Postu i Świąt Wielka-
nocnych będę przeżywać bardzo szczególnie i będzie mi ciężko, 
gdyż niestety w tym roku pochowałam męża oraz moich rodzi-
ców. Dlatego sam pan rozumie, że będzie mi bardzo ciężko, ale 
nie poddam się, gdyż całą nadzieję będę widziała w modlitwie i 
Panu Bogu.    

Joanna Kozak - Wydaje mi się, że zrezygnuję z jedzenia sło-
dyczy i łakoci, gdyż w tym okresie nie będę piekła ciast i innych 
wyrobów cukierniczych. Ponadto zamierzam iść w Środę Popiel-
cową do kościoła, a później w tym szczególnym okresie będę wię-
cej się modlić i skupiać na Panu Bogu. Jest to czas oczekiwania 
przyjścia i zmartwychwstania Pana Jezusa, a także pojednania 
wśród ludzi, dlatego okres ten powinniśmy dobrze wykorzystać. 

Pani Maria – Zdecydowanie w okresie Wielkiego Postu będę 
więcej się modliła i pościła. A zacznę już od Środy Popielcowej. 
Co do postanowień to myślę, że może ich być dużo, ale też trzeba 
je późnej konsekwentnie realizować. Zacznę od postanowienia, 
że w okresie Wielkiego Postu nie będę konsumowała niektórych 
potraw. Chciałabym w moich postanowieniach naśladować na-
szego ks. Proboszcza, który jest dla mnie wzorem chrześcijanina. 

Bogumiła Kobus - Od jakiegoś czasu nie przestrzegam zasad 
obowiązujących w Wielkim Poście w kościele. Najprawdopodob-
niej więc w tym okresie nie wybiorę się też do kościoła. 

Pan Piotr – Panie, żadnego Wielkiego Postu u mnie nie ma, 
bo ten Wielki Post i tak mamy cały czas dzięki rządom premiera 
Tuska. Co się tyczy faktycznie  Wielkiego Postu wśród chrześci-
jan, to co roku obiecuję sobie, że nie będę palił, ale jak pan widzi 
na razie to się nie udaje, bo nadal niestety palę.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy Przynajmniej do 14 marca świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki me-
dycznej realizowane będą w gabinecie przy ulicy 3 Maja 46
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Nie dość, że się naczekali, to jeszcze mniej dostali 

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane 
Można by rzecz, lepiej późno niż wcale. Rozstrzygnięto w końcu wszystkie konkursy dla organizacji pozarządowych na terenie gmi-
ny Nowogard. Nie dość, że stowarzyszenia musiały czekać na decyzję o przyznaniu dotacji kilka tygodni dłużej niż zwykle, to jeszcze 
otrzymają mniej pieniędzy na swoją działalność niż w roku ubiegłym. 

Pierwsze zarządzenie o roz-
strzygnięciu konkursów po-
jawiło się 19 lutego. Wówczas 
przyznano dofinansowanie w 
ramach trzech działań tj. „w 
zakresie organizacji wspar-
cia dla emerytów i rencistów 
na terenie gminy Nowogard”, 
„wspieranie przedsiębiorczości 
i rozwoju gospodarczego wśród 
mieszkańców gminy Nowo-
gard” , „wspieranie inicjatyw 
społecznych i koordynowa-

nie pracy organizacji pozarzą-
dowych na terenie gminy No-
wogard”. Wyniki pozostałych 6 
działań burmistrz ogłosił do-
piero w miniony piątek (28 lu-
tego), a więc dokładnie 4 dni po 
terminie, jaki sam wyznaczył w 
wydanym przez siebie zarzą-
dzeniu. Warto dodać, że w ze-
szłym roku konkursy rozstrzy-
gnięto do połowy lutego. Ta-
kie opóźnienie sprawia nie lada 
kłopot, szczególnie dla organi-

zacji sportowych. Działalność 
ich jest uzależniona od finan-
sowania przez miasto. Środki 
z ubiegłego roku natomiast zo-
stały już spożytkowane.

W tegorocznym otwartym 
konkursie ofert wzięło udział 
36 organizacji pozarządo-
wych, które złożyły łącznie 47 
ofert. To dużo mniej niż w la-
tach ubiegłych. Dla przykła-
du w roku 2013, 56 organizacji 
pozarządowych złożyło wnio-

ski o przyznanie dofinanso-
wania na swoją działalność, w 
ramach tego samego konkur-
su. Być może organizację znie-
chęca malejąca z roku na rok 
pula środków, jakie na dzia-
łalność społeczną przekazuje 
burmistrz. 2011 roku do dys-
pozycji było 725 tys. zł, w 2012 
kwota ta spadła do 685 tys. zł, 
a w 2013 do poziomu 661 tys. 
zł. W tym roku pieniędzy jest 
jeszcze mniej, bo 647 tys. zł. 

Jak widać zatem władza od lat 
systematycznie oszczędza na 
społecznikach. 

Poniżej prezentujemy listę or-
ganizacji, za wyjątkiem tych zaj-
mujących się sportem, którym 
przyznano z gminy dofinanso-
wanie. Kwoty dotacji przyzna-
nych klubom sportowym opi-
sujemy w osobnym tekście na 
dalszych stronach DN. 

tekst MS
tabele opracował KR

Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszech-
niania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie gminy Nowogard:

2013 rok 2014 rok
Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel” 2 800 zł XXXXX
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi „Jutrzenka” 2 000 zł 2 500 zł
Stowarzyszenie „Żabowiaki” 3 000 zł 3 000 zł
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” 3 000 zł XXXXX
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa króla w Sikorkach 1 200 zł XXXXX
Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna „Nasz Wojcieszyn” XXXXXX 3 000 zł
Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY XXXXXX 1 000 zł
CARITAS Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej XXXXXX 1 500 zł
SUMA 12 000 zł 11 000 zł

Wspieranie działalności w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży na terenie gminy Nowogard:

2013 rok 2014 rok
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” 4 000 zł 5 500 zł
LUKS „Czwórka” 5 000 zł XXXXX
UKS „Gimnazjum Trójka” 5 000 zł 5 000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi „Jutrzenka” 2 000 zł 2 500 zł
Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel” XXXXXX 2 000 zł
SUMA 16 000 zł 15 000 zł

Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 
na terenie gminy Nowogard:

2013 rok 2014 rok
Stowarzyszenie „Przystanek Trzech el” 3 000 zł 1 500 zł
Stowarzyszenie „Nasz Wojcieszyn” 3 000 zł XXXXX
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie 16 000 zł 10 000 zł
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” XXXXXX 4 400 zł
Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY XXXXXX 1 000 zł
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „DĄB” XXXXXX 3 100 zł
SUMA 22 000 zł 20 000 zł

Wspieranie działalności w zakresie opieki społecznej na terenie gminy Nowo-
gard:

2013 rok 2014 rok
Stowarzyszenie „Nasze Szanse” 1 000 zł XXXXX
Stowarzyszenie „Zacząć na nowo” 1 000 zł 2 500 zł
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowogardzie 9 000 zł 9 000 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej 9 000 zł 8 500 zł
Polski Komitet Pomocy Społecznej Nowogard 14 000 zł 11 500 zł
Stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych „SERDUSZKO” 6 000 zł 6 500 zł
SUMA 40 000 zł 38 000 zł

Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na tere-
nie gminy Nowogard:

2013 rok 2014 rok
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie 9 000 zł 8 000 zł

Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wśród mieszkańców 
gminy Nowogard:

2013 rok 2014 rok
Centrum Edukacji i przedsiębiorczości „PROFIT” Szczecińskiej 
Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogardzie 20 000 zł 20 000 zł

Wspieranie inicjatyw społecznych i koordynowanie pracy organizacji pozarzą-
dowych na terenie gminy Nowogard:

2013 rok 2014 rok
Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych 25 000 zł 25 000 zł

Wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gmi-
ny Nowogard:

2013 rok 2014 rok
Stowarzyszenie Kobiet z problemami Onkologicznymi „Lila-
Róż” w Nowogardzie 11 000 zł 10 000 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło Nowogard 8 000 zł 7 500 zł
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie 24 000 zł 22 500 zł
SUMA 43 000 zł 40 000 zł

Na zdjęciu uśmiechnięci działacze koła cukrzyków - jeszcze nie wiedzą ile im obcięli
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DN pyta – co z naszym zdrowiem? 

W gminie problem widzą, ale…
Kontynuujemy redakcyjne badanie wypełniania przez władze zarówno powiatowe, jak i gminne, ustawowych 
obowiązków w zakresie ochrony zdrowia. W tych dniach na zadane przez nas pisemnie pytania, otrzymali-
śmy odpowiedź z gminy Nowogard, podpisaną przez pana Krzysztofa Kolibskiego – kierownika Wydziału 
Spraw Społecznych. Do tego wydziału po reorganizacji trafiły sprawy związane z ochroną zdrowia. 

W starostwie się nie 
przemęczają 

Także w tym roku w ramach 
prowadzonych przez DN ana-
liz statystycznych, odnotowa-
liśmy kolejny raz niepokoją-
co niski w gminie Nowogard, 
w stosunku do średniej krajo-
wej, wiek umieralności zarów-
no kobiet, ale zwłaszcza męż-
czyzn. Przypomnijmy: męż-
czyźni żyli u nas w 2013 roku 
ponad 5 lat krócej, a kobie-
ty ponad 3 lata krócej aniże-
li średnio w kraju. Te niepo-
kojące dane muszą skłaniać 
do refleksji i zastanowienia, 
gdzie tkwią przyczyny takie-
go stanu rzeczy, i czy można i 
w jaki sposób temu przeciw-
działać. Postanowiliśmy więc 
zbadać, czy taka refleksja jest 
dokonywana przez władze za-
równo powiatowe, jak i gmin-
ne, odpowiedzialne ustawo-
wo za profilaktykę zdrowot-
ną. Zadaliśmy stosowne pyta-
nia zarówno do starostwa, jak 
i gminy. Pytaliśmy głównie o 
to, czy prowadzona jest syste-
matyczna analiza danych doty-
czących stanu zdrowia, celem 
diagnozy sytuacji zdrowotnej, 
kto takie dane zbiera, czy wy-
ciągane są wnioski i czy opra-
cowane i realizowane są profi-
laktyczne programy zdrowot-
ne, których potrzeba wynika 
z wcześniejszej diagnozy miej-
scowych przyczyn zapadalno-
ści na schorzenia i umieral-
ności. Odpowiedzi otrzymane 
ze starostwa potwierdziły na-
sze przypuszczenia, że ustawo-
wą odpowiedzialność za stan 
zdrowotny mieszkańców, po-
wiat rozumie bardzo formali-
stycznie i sprowadza zasadni-
czo do zadań związanych z wy-
pełnianiem funkcji założyciel-
skiej dla szpitala powiatowego, 
wypełnianiem funkcji organi-
zacyjnych związanych z funk-
cjonowaniem innych placówek 
służby zdrowia, oraz do czyn-
ności administracyjnych i typu 
wydawanie kart parkingowych 
niepełnosprawnym itp. Pewne 
elementy częściowej diagnozy 
odnaleźć można było jednak 
w nadesłanym nam opraco-
waniu, dotyczącym zabezpie-
czenia potrzeb zdrowotnych w 

planie działania placówek służ-
by zdrowia na terenie powia-
tu. Sformułowano w tym do-
kumencie nawet kilka zaleceń 
do działań o charakterze profi-
laktycznym. Niestety, jak nam 
wiadomo, tematy wynikające z 
tych zaleceń do dzisiaj nie zo-
stały podjęte w debacie Rady 
Powiatu. Mimo, że przytoczo-
ny wyżej dokument mógłby, 
gdyby realizowano zalecenia, 
przyczynić się do zaistnienia 
chociaż fragmentarycznych 
działań w zakresie pożądanej 
profilaktyki i zapobiegania, to i 
tak daleko mu do programów 
zdrowotnych opracowanych i 
wdrażanych przez niektóre po-
wiaty w kraju. Tyle powiat, a 
czego możemy się spodziewać 
w omawianym zakresie po na-
szych władzach gminnych?

W gminie o profilaktyce 
wiedzą niewiele

Oto fragmenty pisma otrzy-
manego w tych dniach z gminy 
Nowogard, jako odpowiedź na 
pytania DN.

W odpowiedzi na zapytanie 
z dnia 17.02.2014 r. przedsta-
wiam poniżej informacje:

Analiza i ocena potrzeb zdro-
wotnych oraz czynników po-
wodujących ich zmiany a tak-
że stanu zdrowotnego miesz-
kańców w Gminie Nowogard 
dokonywana była w latach 
2012- 2013 na podstawie da-
nych pochodzących z Urzędu 
Statystycznego - opracowań i 
informatorów dotyczących sy-
tuacji demograficznej i zdro-
wotnej Województwa Zachod-
niopomorskiego a także kraju. 
W związku z tym, że w tych la-
tach w Gminie Nowogard prze-
prowadzana była rozbudowa 
Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego w Nowo-
gardzie, nie były podejmowa-
ne działania w zakresie two-
rzenia nowych programów 
zdrowotnych, z uwagi na brak 
środków na ten cel. Kontynu-
owane były jednak programy 
zapoczątkowane w latach po-
przednich, o których mowa ni-
żej. Przeprowadzenie komplek-
sowej analizy demograficznej 
i zdrowotnej w Gminie Nowo-
gard planowane jest w II półro-

czu 2014 r. Wnioski z tej ana-
lizy pozwolą obrać właściwe 
kierunki działań i określić cele 
przy tworzeniu ewentualnych 
programów zdrowotnych na 
rok 2015 i kolejne.

W 2013 r. przeprowadzona 
została analiza stanu służby 
zdrowia w Gminie Nowogard 
w zakresie zabezpieczenia do-
stępności do świadczeń z zakre-
su podstawowej opieki zdrowot-
nej, specjalistycznej opieki zdro-
wotnej, pielęgniarskiej opieki 
zdrowotnej, opieki stomatolo-
gicznej, aptek.

W Gminie Nowogard co-
rocznie realizowany jest Pro-
gram Profilaktyki i Promocji 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej z Gminy Nowogard 
(Program na 2014 r. w załą-
czeniu). Program ten w 2012 
r. i w 2013 r. obejmował:

l. Profilaktykę wad postawy;
2. Profilaktykę próchnicy zę-

bów;
3. Profilaktykę wad wzroku;
4. Zapobieganie chorobom 

powstałym pod wpływem złe-
go odżywiania: nadwaga, oty-
łość;

5. Profilaktykę uzależnienia 
od nikotyny i alkoholu oraz 
przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie;

6. Profilaktykę HIV/AIDS.

Program na 2014 r. obejmu-
je:

1. Profilaktykę wad postawy- 
50.700,00 zł;

2. Profilaktykę próchnicy zę-
bów- 12.000,00 zł;

3. Profilaktykę wad wzroku- 
4.000,00 zł.

W Gminie Nowogard reali-
zowany jest corocznie Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. Program ten obej-
muje m.in. działania:

- zwiększenie dostępności po-
mocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób uzależnio-
nych od alkoholu- 25.430,00 zł, 

- udzielanie rodzinom, w któ-
rych występują problemu alko-
holowe pomocy psychospołecz-
nej i prawnej a w szczególności 
ochrony przed przemocą w ro-

dzinie- 88.900,00 zł, prowadze-
nie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciw-
działania narkomanii, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży- 
15.000,00 zł.

Corocznie Gmina Nowogard 
zawiera umowy z organiza-
cjami pozarządowymi, wyło-
nionymi w drodze otwartego 
konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego pod na-
zwą „Ochrona zdrowia ludz-
kiego na terenie Gminy Nowo-
gard” (zestawienie w załącze-
niu). W 2014 r. przewidziano 
na ten cel kwotę 40.000,00 zł.

Czy i co dalej z dbałością  
o nasze zdrowie …

Tak nam odpowiedział w 
imieniu gminy kierownik 
K.Kolibski. Jak wynika z tek-
stu, gmina w ostatnich latach 
ograniczała się do realiza-
cji działań prozdrowotnych w 
trzech segmentach -

1. działania profilaktyczne 
realizowane w ramach szkolnej 
opieki medycznej i tutaj profi-
laktyki próchnicy zębów, wad 
postawy, wad wzroku i skut-
ków otyłości.

- większość przeprowadzana 
w ramach pracy pielęgniarek 
szkolnych.

2. działań realizowanych w 
ramach programu rozwiązy-
wania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania nar-
komanii – przypomnijmy, że 
na to i tylko na to mogą być 
przeznaczane środki z opła-
ty alkoholowej, dlatego gmina 
pod rygorem niewykorzysta-
nia tych środków, musi to re-
alizować. 

3. działania realizowane przez 
organizacje pożytku publiczne-
go funkcjonujące w sektorze 
ochrony zdrowia- jak wiemy 
w Nowogardzie w porównaniu 
z innymi gminami przeznacza 
się na te organizacje niewielkie 
kwoty (np. w Goleniowie około 
4 razy więcej). 

Oczywiście jeszcze innym 
zadaniem gminy jest wspo-
mniane prowadzenie szpitala 
miejskiego (jeden z trzech ta-

kich przypadków w kraju).

Żadne z tych działań jednak 
nie odpowiada na pytanie, na 
co najczęściej chorują i umie-
rają (znacznie wcześniej niż 
średnio w kraju) mieszkańcy 
naszej gminy? Z powodu braku 
tej diagnozy nie prowadzi się 
też, co już oczywiste, właści-
wej profilaktyki w celu popra-
wienia tego fatalnego wskaź-
nika. Sam kierownik Kolibski 
przyznaje, w pierwszym pod-
kreślonym zdaniu, że takich 
programów profilaktycznych 
nie realizowano, tłumacząc to 
brakiem środków z powodu 
wydatków szpitalnych. Brutal-
na prawda jest taka, że również 
wcześniej, gdy wydatków szpi-
talnych nie było, nie było też 
żadnych programów profilak-
tycznych realizowanych przez 
gminę samorządową, poza wy-
mienionym w piśmie mini-
mum. Ponadto przynajmniej w 
zakresie szczegółowej diagno-
zy, nie są konieczne zbyt wiel-
kie pieniądze, wiele danych ist-
nieje, należy je tylko zebrać. 
Niektóre fragmenty diagnozy 
mogłyby być też opracowane 
w ramach bieżącej działalno-
ści chociażby wspomnianego 
szpitala – tam się przecież też 
wiele elementów ewidencju-
je. Pewne nadzieje wzbudza 
jednak deklaracja pana Kie-
rownika o planach wykona-
nia diagnozy demograficznej i 
zdrowotnej w II półroczu 2014 
roku . Będziemy śledzić reali-
zację tej obietnicy. Mamy na-
dzieję, że sygnalizowany przez 
nas temat stanie się niebawem 
przedmiotem poważnej deba-
ty Rady Miejskiej, ponieważ 
obok kwestii braku miejsc pra-
cy, i stworzenia warunków roz-
woju gospodarczego, należy 
on niewątpliwie do podstawo-
wych problemów społecznych 
tej gminy i zamieszkujących tu 
mieszkańców. 
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Hołd ku pamięci „Wyklętych”

Wystawa wspomnień o bohaterstwie
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji, w nowogardzkiej Bibliotece 
Miejskiej, można podziwiać wystawę, której tematem przewodnim jest upamiętnienie sylwetek bohaterów antyko-
munistycznego podziemia, szczególnie zasłużonych w konspiracyjnej walce o niepodległość Polski.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wy-
klętych ma być wyrazem hołdu 
dla żołnierzy drugiej konspiracji 
za świadectwo męstwa, niezłom-
nej postawy patriotycznej i przy-
wiązania do tradycji niepodległo-
ściowych, za krew przelaną w obro-
nie Ojczyzny – takie przesłanie, 
autorstwa Lecha Kaczyńskiego, 
przyświeca gościom, odwiedzają-
cym wystawę w Bibliotece Miej-
skiej w Nowogardzie. Prezentacja 
jest przeglądem najważniejszych i 
tych bardziej szczegółowych wy-
darzeń z lat sowieckiej agresji i re-
żimu komunistycznego. Wizytują-
cy mogą zaznajomić się nie tylko 
z portretami działaczy podziemia, 
ale przede wszystkim dowiedzieć 

się czegoś na temat ich samych 
oraz działań, jakie podejmowali w 
walce o demokratyczną Polskę.

Rolę przewodnika po wystawie 
przejmuje sama dyrektor Bibliote-
ki Miejskiej w Nowogardzie, Zofia 
Pilarz. – Zgodnie z ustawą z dn. 3 
lutego 2011 r. Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych” obchodzimy już 
po raz czwarty z rzędu – mówi w 
rozmowie z DN pani Zofia – Jako 
że temat ten jest dla mnie niezwy-
kle interesujący, większość mate-
riałów, które można zobaczyć na 
wystawie, pochodzi z moich pry-
watnych zbiorów. Na wystawie 
staraliśmy się przedstawić wszyst-
kie ważniejsze postaci z tamtych 
lat. Mamy tu portrety wielu boha-

terów, m.in. Łukasza Cieplińskie-
go, Witolda Pileckiego, Stanisława 
Kasznicy, Danuty Siedzikówny ps. 
„Inka” i wielu, wielu innych, którzy 

jednoznacznie kojarzą się z Żołnie-
rzami Wyklętymi. Jako ciekawost-
kę dodam, że są tu także fotogra-
fie dwóch braci, Leona Taraszkie-

Nowy prezes PKPS  
odpowiada na nasz artykuł 
Poniżej prezentujemy pismo, jakie w odpowiedzi na nasz artykuł pt. „W zarządzie 
urzędnik i matka burmistrza”, który opublikowaliśmy we wtorek, tydzień temu, nade-
słał do redakcji p. Krzysztof Kolibski. Przypomnijmy, że tekst dotyczył przebiegu wal-
nego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, jakie odbyło się w dniu 16 stycznia br. w 
nowogardzkim biurze Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. To właśnie na tym ze-
braniu nowym prezesem zarządu PKPS został K. Kolibski, który na co dzień pracuje w 
Urzędzie Miejskim, jako kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Odpowiedź na artykuł z dnia 
25.02.2014 r. „W zarządzie urzęd-
nik i matka burmistrza”

Oświadczam, iż zostałem wy-
brany Prezesem Zarządu PKPS w 
Nowogardzie przez Walne Zgro-
madzenie PKPS w sposób jawny. 
Nikt nikogo nie zmuszał do wy-
boru mojej osoby, wszyscy gło-
sowali „za”, podobnie było z po-
zostałymi członkami zarządu. Za-
rzuty natomiast, co do niby skan-
dalicznej atmosfery zebrania, są 
oczywistą nieprawdą. Udział w 
takim stowarzyszeniu jak PKPS 
jest dla osób, które coś chcą dać 
od siebie, a nie które oczekują 
z tego tytułu korzyści material-
nych. Niestety, jak się okazuje, 
nie każdy z tym się zgadza.

Współpraca z osobami wcho-
dzącymi w skład Zarządu po-
czątkowo wyglądała obiecująco, 
jednak w momencie, gdy na spo-
tkaniu Zarządu bardzo wyraź-
nie zakomunikowałem, że człon-
kowie stowarzyszenia nie będą 
otrzymywali żadnych dodatko-
wych korzyści z tytułu przyna-
leżności do PKPSu, stosunek do 
mnie niektórych osób wchodzą-
cych w skład Zarządu diame-
tralnie się zmienił. Nowy pre-
zes okazał się nagle bardzo nie-

wygodny.
Uważam, że osoby będące 

klientami PKPS tzn. beneficjenta-
mi pomocy, którą świadczy PKPS, 
nie powinny wchodzić w skład 
Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. 
Jest to nieetyczne i może pro-
wadzić do nadużyć. Dlatego też 
zaproponowałem tym osobom 
dobrowolną rezygnację z funk-
cji, co ich oczywiście nie wyklu-
cza z członkostwa w stowarzysze-
niu i pracy na jego rzecz. Niewy-
kluczone, że w przypadku osób, 
które takiego oświadczenia nie 
złożyły, konieczne będzie zwo-
łanie Nadzwyczajnego Walne-
go Zgromadzenia celem podję-
cia przez nie decyzji w ich spra-
wie. Dziwi mnie sposób przedsta-
wiania informacji przez Dziennik 
Nowogardzki, który nie  wyja-
śniając przedmiotu sprawy, opu-
blikował artykuł będący zbiorem 
nie potwierdzonych pomówień, 
informacji wziętych prawdopo-
dobnie od osób, które są material-
nie zainteresowane „przejęciem 
władzy” w stowarzyszeniu. Brak 
rzetelności dziennikarskiej w tym 
przypadku, wielokrotnie zresztą 
zarzucany Dziennikowi Nowo-
gardzkiemu, wydaje się, że ma na 
celu po prostu zdyskredytowanie 

każdego, kto nie jest im poli-
tycznie, czy też z jakichkolwiek 
innych przyczyn, wygodny. Nikt 
nawet nie próbował skontakto-
wać się ze mną w tej sprawie ce-
lem złożenia wyjaśnień.

Oświadczam także, że żadne 
tego typu działania i naciski, pod-
jęte przez Dziennik Nowogardzki 
oraz osoby nieprzychylnie nasta-
wione do prawidłowego funk-
cjonowania stowarzyszenia, nie 
zmienią mojego stanowiska i do-
póki będę prezesem stowarzysze-
nia, zamierzam kierować nim w 
sposób zgodny z prawem i zasa-
dami moralnymi z korzyścią dla 
klientów PKPS-u.

Zapraszam wszystkich zainte-
resowanych do udziału w sto-
warzyszeniu, do pracy na jego 
rzecz i na rzecz jego beneficjen-
tów. Działalność stowarzysze-
nia jest jawna, zapraszam więc 
także dziennikarzy Dziennika 
Nowogardzkiego na spotkania 
PKPS, na których będą mogli 
przyjrzeć się jak wygląda praca 
stowarzyszenia a także co się w 
nim zmieniło po wyborach no-
wego zarządu.

Z poważaniem - Krzysztof Kolibski

wicza i Edwarda Taraszkiewicza, 
których krewny w linii prostej jest 
mieszkańcem Nowogardu. 

Na szczególną uwagę zasługu-
je fakt, że niektóre książki, wcho-
dzące w skład ekspozycji, są już 
nie do zdobycia. To unikatowe 
egzemplarze. Mowa tu o „Atla-
sie polskiego podziemia niepod-
ległościowego 1944–1956” czy 
też „Śladami zbrodni. Przewod-
nik po miejscach represji komu-
nistycznych lat 1944–1956”, czy-
li świadectwo masowości zbrod-
ni dokonywanych na terenie ca-
łej Polski. W jednym z rozdzia-
łów, poświęconych polskim wię-
zieniom, figuruje także nowo-
gardzka cela śmierci. 

Korzystając z łamów Dzien-
nika Nowogardzkiego, Bibliote-
ka Miejska serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych do 
zwiedzania wystawy. Jeśli chęt-
nych nie zabraknie, ekspozycję 
będzie można podziwiać nawet 
do końca marca. 

Karolina Klonowska

Ściany zdobią podobizny bohaterów powojennej walki o wolność jednostki, gablo-
ty natomiast - historyczne świadectwa działań tamtych lat

Od redakcji 
Z przykrością należy stwierdzić, że p. Kolibski pisze  dużo, ale nie na 

temat. Dlatego też musimy zabrać głos.  Po pierwsze redakcja DN nie  
zajmowała się legalnością  przebiegu zebrania w PKPS, ani też dokona-
nych w czasie tego posiedzenia wyborów. Napisaliśmy tylko, że w odczu-
ciu osób, które od lat angażują się w pracę na rzecz korzystających z po-
mocy PKPS, jak i samej organizacji, zebranie to przebiegało w atmosferze 
budzącej spore wątpliwości. Dalece niefortunne, naszym zdaniem, jest 
także stanowisko p. Kolibskiego, w którym to poddaje pod wątpliwość 
obecność dotychczasowych i wieloletnich działaczy PKPS  we władzach 
organizacji, w tym Komisji Rewizyjnej. Przypominamy, że  to  właśnie p 
. Kolibski nie był wcześniej znany działaczom PKPS i pojawił się w tym 
środowisku  po raz  pierwszy w dniu wyborów, gdzie z miejsca został pre-
zesem. Pouczanie więc już na samym początku swojej działalności  zasłu-
żonych działaczy społecznych, jest nie tylko  niegrzeczne, ale i nieprofe-
sjonalne. 

Pan K. Kolibski nie odniósł się za to w swojej odpowiedzi do kluczo-
wych argumentów zawartych w naszym tekście. Nie skomentował  stylu 
w jakim zdaniem wielu osób, które rozmawiały z DN na temat przebie-
gu wyborów PKPS prowadzone było styczniowe posiedzenie.  A co naj-
ważniejsze, nie wyjaśnił, w jakim trybie pełnił dyżur w PKPS w godzi-
nach pracy, a więc w tym samym czasie, w którym powinien być obecny 
w ratuszu? 

W zamian za to, pan Kolibski  przedstawił  DN, jako stronę w tej spra-
wie, jednocześnie obrażając i oskarżając bez pokrycia  naszych rozmów-
ców twierdząc, że DN „opublikował artykuł będący zbiorem nie potwier-
dzonych pomówień, informacji wziętych prawdopodobnie od osób, które są 
materialnie zainteresowane „przejęciem władzy” w stowarzyszeniu”. 

Jak na razie, to „władzę przejął” właśnie pan  K. Kolibski  razem z panią  
D. Czaplą, i to motywy pana Kolibskiego muszą zastanawiać. W zamian 
za odniesienie się do poważnych argumentów postawionych w artykule, 
pan K. Kolibski wolał obrzucić nas inwektywami, imputując nam rzeko-
my brak rzetelności, ponoć gdzieś „wielokrotnie zarzucany Dziennikowi”. 
Szanowny Panie, na rzetelności dziennikarskiej to pan się znasz zapewne 
tak samo jak na pracy w PKPS, którą  pan dopiero pierwszy raz na oczy 
zobaczył w trakcie styczniowych wyborów, i tak samo, jak znają się pań-
scy mocodawcy, którzy wiele by dali, aby Dziennik przestał pełnić swoją 
publiczną misję. Nie zabrakło oczywiście i oskarżenia o to, że nasza gaze-
ta próbuje dyskryminować osoby rzekomo nam politycznie niewygodne, 
tak, jakby gazeta miała być narzędziem politycznym (a może to się komuś 
marzy? – niedoczekanie!). To ostatnie jednak z ust człowieka, który star-
tował z listy SLD w poprzednich wyborach samorządowych i krótko po 
nich otrzymał intratne stanowisko w UM brzmi, jak czysta hipokryzja…

Jednocześnie informujemy, że nawet bez zaproszenia pana  K. Ko-
libskiego, redakcja DN będzie się przyglądać działalności PKPS, i to ze 
szczególną uwagą, niestety jak na razie    zmiany które Pan zapowiada, 
polegają na „bezceremonialnym” stylu  traktowania nie swoich działaczy 
i pełnieniu „społecznych” dyżurów w PKPS w godzinach pracy w Urzę-
dzie Miejskim… 

Redakcja
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Księdzu dziekanowi 
Kazimierzowi Łukjaniukowi

w dniu IMIENIN
życzenia wszelkiego dobra

wytrwałości  
      i ludzkiej życzliwości 

składa
redakcja Dziennika

ŻYCZENIA

Wiemy już  
co to za ptaki
W minioną środę, a więc dokładnie po dwóch tygo-
dniach, otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miej-
skiego w sprawie tajemniczych atrap ptaków, jakie 
z początkiem lutego pojawiły się na nowogardzkim 
molo. Tyle zajęło urzędnikom miejskim, napisanie 
kilku zdań wyjaśnień na ten temat. 

Zgodnie z tym co przesłał 
nam ratusz, informujemy na-
szych czytelników, że sylwet-
ki ptaków drapieżnych (soko-
łów), usytuowane przy pomo-
ście na plaży, zostały zamonto-
wane w celu – jak można było 
się domyślać - odstraszenia 
przebywających w tym rejo-
nie mew, które swoimi odcho-
dami zanieczyszczają molo, co 
wpływa  negatywnie na estety-
kę tego miejsca, a także może 
być źródłem różnych infek-

cji. Decyzję o zastosowaniu 
tej metody podjęto po konsul-
tacji z ornitologiem  p. Mar-
kiem Heiserem, który polecił 
ten sposób jako skuteczny i 
niedrogi. Koszt zakupu i mon-
tażu sylwetek ptaków wyniósł 
300 zł i zrealizowany został 
przez Zarząd Budynków Ko-
munalnych w Nowogardzie, 
który sprawuje nadzór nad ką-
pieliskiem.   

Jarek Bzowy

Powstaje chodnik przy Wiejskiej

Prace potrwają do końca maja
Od kilku dni trwa remont chodnika przy ul. Wiejskiej. Wykonawcą prac jest 
stargardzka firma „Budpak”, która wygrała ogłoszony w ubiegłym roku przez 
gminę przetarg. 

W połowie październi-
ka 2013 r., w jednym z wydań 
DN, publikowaliśmy materiał 
na temat przetargu na budo-
wę i remont chodników wraz 
ze zjazdami przy ul. Wiejskiej. 
Przetarg został rozstrzygnię-
ty pod koniec ubiegłego roku. 
Wygrała go stargardzka firma 
„Budpak”, która od dwóch ty-
godni realizuje prace remon-
towe. Przypomnijmy, że zakres 
inwestycji obejmuje: budowę 
nowego chodnika o szerokości 
1,5 m i długości całkowitej 90 
mb, na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Kościuszki (str. prawa) 
do wjazdu na teren osiedla, re-
mont chodnika o szer. 1,5-2,2 
m i długości ca. 95 mb po stro-
nie lewej od skrzyżowania z ul. 
Kościuszki do budynku wie-
lorodzinnego wspólnoty oraz 
remont istniejącego chodni-
ka i wjazdów po stronie pra-
wej w kierunku skrzyżowa-
nia z ul. Lipową, na odcinku 
o długości całkowitej190 mb.  
W budżecie zarezerwowano na 
ten cel 1 mln 340 tys. zł. – Har-
monogram prac przewidywał 
realizację zamówienia od po-
czątku marca – poinformował 
w rozmowie z DN kierownik 

nadzorujący prace remontowe, 
Kamil Ciechanowicz – Zaczę-
liśmy wcześniej, bo od połowy 
lutego.Warunki pogodowe nam 
sprzyjają, więc nie ma więk-
szych problemów z wykonywa-
niem prac, a zatem termin za-
kończenia działań nie jest za-
grożony, przynajmniej na razie.

Kilka dni temu otrzyma-
liśmy od naszych Czytelni-
ków sygnały, jakoby firma nie 
do końca wywiązywała się ze 
swoich obowiązków, tzn. raz 
była obecna na miejscu pra-
cy, a drugim razem nie. – Na-
leży wziąć pod uwagę to, że, jak 
już powiedziałem, remont roz-
poczęliśmy pół miesiąca wcze-
śniej niż powinniśmy – zazna-
cza Kamil Ciechanowicz w od-

powiedzi na zarzuty mieszkań-
ców – Na dobrą sprawę, zgod-
nie z ustaleniami, dopiero te-
raz moglibyśmy wprowadzić 
na ten teren maszyny. Pracuje-
my od godz. 8:00 i jesteśmy tu 
prawie do 16:00. Jak widać, od 
czasu rozpoczęcia prac remon-
towych i tak sporo zadań uda-
ło nam się zrealizować przez te 
dwa tygodnie. Wynika z tego, 
że w związku z wcześniejszym 
rozpoczęciem remontu, firma 
mogła sobie pozwolić na pew-
ną rezerwę czasową.  

W pracach remontowych bio-
rą udział dwie ekipy, czyli ok. 
15 osób. Koniec działań przewi-
dziany jest na schyłek maja.

Karolina Klonowska

Spontaniczny wyraz szacunku

Oryginalny transparent 
na wiadukcie w Olchowie
Święto poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych nale-
ży do tych, które szczególnie wzruszają i poruszają pa-
triotyczne sumienia Polaków. Nic więc dziwnego, że na 
ulicach polskich miast, w tym i naszej gminy Nowogard, 
pojawiają się spontanicznie symbole związane z obcho-
dzonym teraz po raz 4, w dniu  1 marca, Narodowym 
Dniem Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych. 

 Oto transparent, jaki udało 
się sfotografować reporterowi 
Dziennika Nowogardzkiego 
w Olchowie na wiadukcie, na 
którym ktoś napisał kolorowy-
mi farbami  i następnie  roz-
wiesił transparent „Żołnierze 
wyklęci. Cześć Waszej Pamię-
ci”. Napis ten jest  bardzo wi-
doczny dla przejeżdżających 
kierowców, co niewątpliwe 
przyciąga uwagę budząc sku-
pienie i na pewno również za-
interesowanie,  i dyskontując 
pozytywnie   opinię  o Nowo-
gardzie wśród przejezdnych. 
Jak bowiem wiadomo, Naro-
dowy Dzień  Pamięci  Żołnie-
rzy Wyklętych obchodzony  1 
marca, staje się coraz ważniej-
szą datą dla Polaków, niestety 
nie w Nowogardzie, gdzie na-
sze władze mają najwyraźniej 
z tym jakiś problem, i nic tego 

roku nie zorganizowały. Nie 
jest tajemnicą,  że rządzący w 
Nowogardzie SLD, nigdy nie 
zerwał mentalnie z PRL-em, i 
dlatego wprawia go w zakło-
potanie  wszystko co ten PRL 
obnaża jako system, który wy-
rządził narodowi  wiele szkód, 
zaś  w przypadku żołnierzy po-
wojennego podziemia niepod-
ległościowego, nie tylko szkód 
ale i zbrodni.  Podnoszenie  
dawnych  tez komunistycznej 
propagandy dzisiaj w nowej 
formie o rzekomych  naduży-
ciach i bandytyzmie żołnie-
rzy Wyklętych, jest w świetle 
wiedzy historycznej żenujące. 
Dlatego chwała i żołnierzom i 
tym, którzy  o ich ofierze  pa-
miętają, takim  jak anonimowy 
twórca napisu na wiadukcie w 
Olchowie.

JB  
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Nasze kościoły - Olchowo

NOWA TOYOTA AURIS tylko 65.900 zł 
Samochód kupiony i serwisowany w ASO Toyota Nowogard w doskonałym 

stanie!!! SAMOCHÓD NA GWARANCJI FABRYCZNEJ !  
1.6 Premium Comfort 132 KM, benzyna, rok produkcji 2013, czarny metalik, 

liczba drzwi 5, przebieg 12.000 km.

Więcej informacji pod nr 781 124 246  
oraz  506 102 478 a także 

       w salonie Toyota Nowogard

Olchowo, kościół filialny parafii WNMP, pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła.  pośw. 5 X 1975 r. odpust 29 VI.

Zbudowany w XV w., późnoromański, przebudowa-
ny w XIX w. Wieża z tego czasu wzniesiona z kamienia 
łupanego, cegły i drewna. Po II wojnie światowej nie-
użytkowany i zdewastowany. W latach 1974-1975 od-
budowany. Hełm wieży z czasów odbudowy. 

źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szczecin 
2007.

  Uwaga!!!
Firma Usługowo-Handlowa Adam Fedeńczak 

wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników Parku Przemysłowego W Goleniowie,  
zamierza uruchomić Linię Komunikacyjną na trasie 

Nowogard – Park Przemysłowy Goleniów 
i powrót!!!

Wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby korzystać z nowego połączenia prosimy  
o kontakt telefoniczny pod  nr tel.: 666 201 201, 091 39 26 925 lub pocztą elektroniczną  

na adres e-mail: adamfedenczak@poczta.onet.pl

W celu składania propozycji godzin odjazdów z Nowogardu i parku przemysłowego!!!
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Ogromne dziękuję wszystkim 
za pomoc przy pierwszej imprezie okolicznościowej
z dnia 23.02.2014 w Caffe Piwnica „Projekt Masha”

Podziękowania: 
Hurtowni „Sowa”, Dziennikowi Nowogardzkiemu,  

Urzędowi Miejskiemu wraz z Burmistrzem,  
Landl - „Dominik”, „Dorado” - oś. Bema,  
„Stalmax - Goleniów” Dariusz Giecowi

Pomorzanin nie popisał się w sparingu

Klęska z Promieniem Mosty
W sobotę (1 marca), o godzinie 18:00, na stadionie w 
Goleniowie, Pomorzanin Nowogard rozgrywał mecz 
sparingowy z Promieniem Mosty. Trzeba jednak szcze-
rze przyznać, że słowo „rozgrywał” jest tu dużą prze-
sadą... Grał tylko jeden zespół i z pewnością, nie był to 
Pomorzanin. Drużyna Promienia, występująca w lidze 
klasę niżej od Pomorzanina, gładko zwyciężyła 5:0.

Jeśli piłkarze Pomorzanina 
Nowogard chcą grać o awans, 
to jak wytłumaczyć ostatnią 
sparingową porażkę? Być może 
podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego, na 50 lecie, posta-
nowili utrzymać się w woje-
wódzkiej okręgówce. Z racji, że 
spadek im nie grozi, może sta-
rają się przyzwyczajać kibiców 
do podobnych wyników w li-
dze... Miejmy nadzieję, że nie, 
jednak porażka z Promieniem 
Mosty 5:0, to już wstyd i nie 
ważne, że to tylko mecz sparin-
gowy! W Pomorzaninie tego 

dnia zagrali m.in. Malanow-
ski, Soska, Winczewski, Anto-
nyk, Paszkowski, Langner, Łu-
kasiak, Dobrowolski, Kurek, 
Lewandowski, zatem jak wi-
dać, zagrał trzon pierwszego 
składu, a nie zespół juniorów... 
Już do przerwy Promień Mosty 
pokazał, kto tego dnia bardziej 
kwapi się do biegania po bo-
isku, wynik 2:0 był dla 4 dru-
żyny regionalnej okręgówki, 
jak najbardziej zasłużony. Po 
przerwie doszły jeszcze 3 gole 
i trzeba szczerze przyznać, że 
to pogrom, choć Promień po-

tęgą piłkarską nie jest. Oczywi-
ście, nie każdy będzie ryzyko-
wał kontuzje w meczu sparin-
gowym, jednak sama sportowa 
ambicja nie powinna komplet-
nie pozwolić nowogardzkim 
piłkarzom na dopuszczanie do 
takiej klęski, bo inaczej tej po-
rażki nie można nazwać. Za 
miesiąc zawodnicy Pomorza-
nina wybiegną na boisko ry-
walizować o punkty już z lep-
szymi drużynami, miejmy na-
dzieję, że wówczas ambicji im 
nie zabraknie.

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej

4. kolejka
W czwartej kolejce Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej, odbył się mecz na szczycie li-
dera z wiceliderem. Po zwycięstwie 3:1, drużyna z Krzywic jest już jedyną nie-
pokonaną drużyną. W niedzielę rozegrano również zaległy mecz z 1 kolejki. 

Ogólnie 4. kolejka to mor-
dercza walka wszystkich ze-
społów. Rozegrano bardzo 
trudne i długie pojedynki. 
Również dla sędziego, gdyż sę-
dziować 17 setów, to nie lada 
wyczyn.  Niedzielne zmagania 
rozpoczęły się o godz.11:00, a 
zakończyły o 18.00! Mecz na 
szczycie pomiędzy drużynami 
Węgorza i Krzywice, zdecydo-
wanie nie zawiódł oczekiwań 
kibiców. Pierwszy set wygrały 
Węgorza w stosunku 25:21 i to 
był jedyny set w którym o zwy-
cięstwie nie decydowały prze-
wagi! W drugim, obydwie dru-
żyny stoczyły istną siatkarską 
wojnę, którą na swoją korzyść 
rozstrzygnęli siatkarze z Krzy-
wic, wygrywając do 31. Trzeci 
set nie odbiegał poziomem od 
wcześniejszego starcia, tu po-
nownie minimalnie lepsi oka-
zali się zawodnicy z Krzywic, 
którzy wygrali 26:24. Czwar-
ty set okazał się ostatnim, gdyż 
padł łupem Krzywic w stosun-
ku 27:25, zatem zespół ten po-
zostaje jedyną niepokonaną 
drużyną. Wyniki jednak każ-
dego z tych setów, nie pozwala-
ją jednoznacznie stwierdzić, że 

to Krzywice są głównym fawo-
rytem do mistrzostwa, gdyż w 
tym pojedynku Węgorza były 
gorsze dosłownie „o włos”. Po 
tak wysokim poziomie pierw-
szego pojedynku, zawodnicy 
z Wyszomierza oraz z Osiedla 
Bema mieli wysoko podniesio-
ną poprzeczkę. Jednak te dwa 
zespoły, które jeszcze nie zdo-
łały zaznać smaku zwycięstwa, 
zrobiły wszystko co w swojej 
mocy, aby ten mecz również 
obfitował w dramaturgię. Czte-
ry sety nie wystarczyły aby wy-
łonić zwycięzce, w związku z 
tym rozegrany został tie-bre-
ak. Podczas 5 seta zimniejszą 
krew zachowali młodzi siat-
karze z Osiedla Bema, którzy 
ostatecznie zwyciężyli 3:2 i no-
tują pierwsze punkty w tego-
rocznych rozgrywkach. Z tym 
meczem wiąże się również jed-
na ciekawostka. Można wy-
grać mecz zdobywając mniej 
punktów. Udowodnił to zespół 
z Bema. Wygrał spotkanie 3:2, 
zdobywając 102 pkt., zaś prze-
ciwnik 103. Na koniec 4 kolej-
ki gospodarze z Osiny podej-
mowali silnych rywali z Kiko-
rzy. Kikorze zajmujący 3 po-

zycję w tabeli, swoim rywalom 
pozwolili wygrać tylko w 3 se-
cie. Pierwszy padł ich łupem 
po pewnym zwycięstwie do 
12, drugi do 19 punktów, na-
tomiast 4 set to już kompletna 
dominacja Kikorzy i wysokie 
zwycięstwo 25:9. Dziś prezen-
tujemy właśnie drużynę Wena 
Kikorze, która w rozgrywkach 
występuje w następującym 
składzie: Buriak Paweł, Grzy-
bowski Damian, Grzybowski 
Kamil, Kornacki Igor, Marci-
niak Adam, Mostrąg Maciej, 
Trościanko Marcin, Trościan-
ko Paweł. Gospodarze zrege-
nerowali siły i przystąpili do 
kolejnego meczu, tym razem 
zaległego z 1 kolejki pojedynku 
z Wyszomierzem. Ku uciesze 
miejscowej publiczności, Osi-
na notuje pierwsze zwycięstwo 
w lidze, pokonując Wyszo-
mierz 3:1. W taki oto sposób, 
ta 4 kolejka po 7 godzinach 
przeszła już do historii, choć z 
pewnością dla wielu kibiców i 
zawodników jeszcze długo po-
zostanie w pamięci. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR

4. kolejka, 2 marca: 
Węgorza – Krzywice - 1 : 3 (25:21, 31:33, 24:26, 25:27)
Wyszomierz – Os. Bema - 2 : 3 (17:25, 25:14, 25:19, 19:25, 17:19)
Osina   – Kikorze - 1 : 3 (12:25, 19:25, 25:18, 9:25) 
Mecz zaległy z 1 kolejki:
Osina – Wyszomierz - 3 : 1 (25:15, 25:11, 20:25, 25:20)

M M P Sety Małe pkt.
1 Krzywice 4 12   12  :  2 357 : 305
2 Węgorza 4  9     10  :  5 375 : 332
3 Kikorze 4  9     9  :  5 315 : 272
4 Osina 4  3     5  : 10    312  : 345
5 Os. Bema 4  2     5 : 11 316 : 365
6 Wyszomierz 4  0     5 : 15    312  : 368

Na zdjęciu zespół Wena Kikorze, który zajmuje 3 miejsce w tabeli

W związku z tym, że w poprzednim wydaniu DN oświad-
czenie p. Szałagana  z przyczyn technicznych nie było dość 
wyraźne w druku, publikujemy jego treść ponownie. 

Red. 

Oświadczenie 
W związku z publikacją pt. „Temu Panu już podziękujemy”,  

która została powielona w mediach internetowych i okraszo-
na moim wizerunkiem, dzięki uprzejmym łamom Dziennika 
Nowogardzkiego oświadczam, że nie mam nic wspólnego z 
opisywaną sprawą, a także z Ludowymi Zespołami Sporto-
wymi. Informuję jednocześnie wydawców mediów interneto-
wych, którzy bezpodstawnie opublikowali moje zdjęcie, że je-
śli w przyszłości w podobny sposób zostaną naruszone moje 
dobra osobiste, będę dochodził swoich praw na drodze sądo-
wej. 

Z poważaniem, 
Stanisław Szałagan 
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Nowogard bez motocrossu i bez silnego kolarstwa, ale za to z bogatym LZS

Rozdano dotacje na sport 
Dalej trzeba śnić... – mówi trener drużyny kolarskiej. Nowogard słynął z tej dyscypliny sportu, tak jak i z motocrossu. Dziś wiemy, że 
KM Cisy w tym sezonie nie zgłosi do rozgrywek żadnego sportowca! Powodem jest brak kosztów na utrzymanie zawodników. Zadowo-
lony może być tylko prezes Marcin Skórniewski. Pomorzanin na swoją działalność otrzymał  240 tys. zł. Nie można również zapominać 
o MGZ LZS, które na tej liście zajmują 2. miejsce z kwotą 48 tys. zł. 

Jak co roku, burmistrz regu-
larnie tnie koszty. W 2013r na 
sport przeznaczono 475 tys. 
zł, w tym roku kwota spadła 
do 450 tys. zł. Niestety, Nowo-
gard po raz kolejny „znika” z 
ogólnopolskiej mapy sportu. 
Tym razem za sprawą dyscy-
pliny w której zawsze odnosi-
liśmy spore sukcesy – moto-
crossu. W ubiegłym roku Klub 
Motorowy Cisy otrzymał dofi-
nansowanie na działalność 26 
tys. zł oraz 21 tys. zł na orga-
nizację imprez sportowych. W 
tym roku nieoczekiwanie przy 
KM Cisy widnieje jedna kwo-
ta dotacji – 32 tys. zł. Czyżby 
klub zrezygnował z organizo-
wania Mistrzostw Strefy Pol-
ski Zachodniej? - Niestety, nie 
stać nas na utrzymanie zawod-
ników, jest to zbyt kosztowne... 
Problemy mieliśmy już w mi-
nionym roku, w 2014 zajmie-
my się tylko organizacją im-
prez sportowych – komentuje 
przedstawiciel Klubu Motoro-
wego Cisy Nowogard. W taki 
oto sposób w 2014 roku żaden 
sportowiec, reprezentujący na-
sze miasto, nie wystartuje w za-
wodach motocrossowych! Co 
jest tego przyczyną? W najbliż-
szych wydaniach DN postara-

my się naświetlić całą sprawę. 
Jedno jest pewne – na moto-
cross w Nowogardzie środki 
powinny się znaleźć. Zabra-
kło ich, a nasza gmina znika 
ze sportowej mapy Polski, tym 
razem za sprawą tej dyscypliny. 
Miejmy nadzieję, że klub szyb-
ko się „odbuduje”. 

Kolejną dyscypliną, która 
rozsławiła Nowogard, to ko-
larstwo. „Chrabąszcze” w tym 
roku otrzymały tyle samo, co 
w poprzednim, czyli 31 tys. zł 
na klub oraz 3 tys. zł na orga-
nizację etapu ogólnopolskiego 
wyścigu „Bałtyk–Karkonosze 
Tour”, a przy nim Grand Prix 
Nowogardu. Już w 2013 roku 
od trenera młodych kolarzy 
usłyszeliśmy, że za te pieniądze 
nie da się nic zdziałać. Co ma 
do powiedzenia doświadczo-
ny trener tym razem? - Trze-
ba dalej śnić... Powiedzmy so-
bie szczerze, za te pieniądze nie 
można rozwinąć skrzydeł... Do-
brze, że Remigiuszowi Komi-
sarkowi udało się znaleźć nowy 
klub, bo cała otrzymana przez 
nas kwota poszłaby na jego roz-
wój w Nowogardzie – komen-
tuje Ryszard Posacki. O przej-
ściu Remigiusza już pisaliśmy. 
Warto jeszcze raz zwrócić uwa-

gę, że władze wolą cieszyć się z 
transferu najzdolniejszego ko-
larza do innej gminy, niż po-
zwolić mu „rozsławiać” nasze 
miasto... Zatem, na co kolarze 
mogą przeznaczyć tę „bajoń-
ską” sumę? - Powymieniamy 
sprzęt. Niestety, tylko go napra-
wimy, gdyż nie stać nas na nic 
nowego... Trzeba na tym wysłu-
żonym sprzęcie dojechać ten se-
zon i tak zagospodarować pie-
niądze, by wystąpić na wszyst-
kich ważnych wyścigach, nieste-
ty głównie w naszym regionie – 

kończy Ryszard Posacki, trener 
młodziutkich kolarzy z klubu 
„Chrabąszcze Nowogard”. 

Zadowolenia nie kryje jedy-
nie prezes Pomorzanina No-
wogard, Marcin Skórniewski. 
Klub otrzymał 240 tys. zł, to 
o 5 tys. więcej aniżeli w 2013 
roku. - Ciężko na to pracowa-
liśmy. Jesteśmy zadowoleni i nie 
chcemy zawieść naszej gminy. 
Zdajemy sobie sprawę, że ocze-
kiwania kibiców wobec nasze-
go klubu są duże – komentu-
je prezes, Marcin Skórniewski. 
Pomorzanin, poza kilkoma 
drużynami sekcji piłkarskiej, 
ma również sekcję piłki ręcz-
nej, brydża oraz kulturystyki i 
fitness.

Drugą organizacją pod 
względem przyznanej dotacji 
jest Miejsko-Gminne Zrzesze-
nie LZS, które otrzymało tyle 
samo, co w 2013 roku, czy-
li 48 tys. zł. Ostatnio publiko-
waliśmy list od młodych spor-
towców, którzy skarżyli się na 
politykę prowadzenia tej or-
ganizacji przez Jana Tandec-
kiego. Mnóstwo osób zadawa-
ło sobie pytanie, na co idą tak 
duże pieniądze. Otóż, oprócz 
spartakiad i ligi piłki nożnej 
oraz siatkówki, przypomina-
my, że LZS organizuje również 
„Igrzyska Sportowo-Rekre-
acyjne Sołectw Gminy Nowo-
gard”. Te niezwykle „prestiżo-
we” zawody, polegają na rywa-
lizacji sołectw w następujących 
konkurencjach: tenis stołowy 

kobiet i mężczyzn, rzuty osobi-
ste do kosza kobiet i mężczyzn, 
rzut lotką do tarczy, tor prze-
szkód dla kobiet i mężczyzn, 
tor przeszkód na czas druży-
nowo, biegi w workach na czas 
kobiet i mężczyzn, podnosze-
nie ciężarów na czas, rzut wał-
kiem do celu kobiet, rzut pił-
ką lekarską tyłem kobiet oraz 
przeciąganie liny. W ubiegłym 
roku (25 maja) w Igrzyskach 
udział wzięło 9 drużyn. LZS 
na nagrody przeznaczył kwo-
tę w wysokości 21 tys. zł! Za I 
miejsce drużyna otrzymywała 
6 tys. zł, II miejsce warte było 
5 tys. zł, za III miejsce dane so-
łectwo wzbogaciło się o 4 tys. 
zł. Warto było również powal-
czyć o miejsca od IV-VI – za 
4. pozycję płacono 3 tys. zł, za 
V miejsce 2 tys. zł, natomiast 
na otarcie łez, za odległe VI 
miejsce drużyna otrzymywała 
„symboliczne” 1 tys. zł. Bogaty 
LZS, w równie bogaty sposób, 
nagradza uczestników kon-
kurencji sportowych, niczym 
ze szkolnej zabawy „siódme 
poty”, chociaż przy rzucie pił-
ką do kosza, czy lotką w tarczę, 
trudno powiedzieć o tym, że 
uczestnicy spocili się przy „za-
rabianiu” gminnych pieniędzy. 
Wychodzi na to, że dla obecnej 
władzy sukcesy na krajowych 
torach motocrossowych czy 
kolarskich, są mniej ważne od 
organizacji spartakiady... 

KR

Wspieranie działalności w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i spor-
tu na terenie gminy Nowogard:

2013 rok 2014 rok

Klub Sportowy Handball Nowogard 10  000,00 zł XXXXXXX

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Nowogardzki Klub Tańca Sportowego FLESZ 14  000,00 zł 14  000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „POMORZANIN” Nowogard 235  000,00 zł 240  000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TOP Wierzbięcin 26  000,00 zł 25  000,00 zł

Klub Motorowy „CISY” Nowogard 21  500,00 zł 32  000,00 zł

Klub Motorowy „CISY” Nowogard 26  000,00 zł XXXXXXX

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Nowogard 7  000,00 zł XXXXXXX

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowogardzie 48  000,00 zł 48  000,00 zł

Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 OFFROAD FACTORY 4  000,00 zł 4  000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Żeglarski „KNAGA” 18  000,00 zł 19  000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama-Chrabąszcze” Nowogard 3  000,00 zł 3  000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama-Chrabąszcze” Nowogard 31  000,00 zł 31  000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” Nowogard 6  500,00 zł 6  000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Nowogard 8  000,00 zł 6  500,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Siatkarz” Nowogard 5  000,00 zł 4  500,00 zł

LOK KSS „Tarcza Goleniów” Sekcja Strzelecka w Nowogardzie 12  000,00 zł 10  000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwój Oświaty Lokalnej - ROL XXXXXXX 2  000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” XXXXXXX 5  000,00 zł

SUMA 475 000 zł 450 000 zł 48 tys. zł ponownie wpada do LZS-ów, tak jak worek do miski na torze przeszkód 
podczas Igrzysk Sołectw Gminy Nowogard

Ale to już było... Czy powrócą jeszcze 
chwile w których zawodnik z Nowogar-
du wygra w wyścigu motocrossowym - 
na zdjęciu Michał Kozera
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Klasy II K i II TŻ w piekarni 
Pana Waldemara Pędziszczaka
11 lutego uczniowie naszej szkoły  po raz kolejny odwiedzili piekarnię pana 
Waldemara Pędziszczaka.

Klasy II K i II TŻ wraz z opie-
kunem Panią Beatą Woźnicą-
-Stanisławek udały się na wizy-

tę do Piekarni-Ciastkarni Pana 
Waldemara Pędziszczaka. W 
związku ze zbliżającymi się Wa-

lentynkami uczniowie zapo-
znali się z procesem produkcji 
zdobionych serc piernikowych 
i z technologią wytwarzania ci-
sta zbijanego na przykładzie 
faworków. Pan Waldemar Pę-
dziszczak omówił również na-
stępujące tematy: typy mąk i ich 
przeznaczenie, warunki prze-
chowywania surowców do pro-
dukcji, warunki przechowywa-
nia surowców gotowych, asor-
tyment wyrobów gotowych, 
sprzedaż wyrobów gotowych 
oraz charakter pracy cukierni-
ka i piekarza. Jak zwykle zajęcia 
były bardzo ciekawe i odbyły się 
w miłej atmosferze.

Na stole widoczne tradycyjne potrawy polskie

Program praktyk przygo-
towany został przez zespół 
pod przewodnictwem prof. 
Jarosława Dumanowskiego z 
Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, który jest 
historykiem kulinarnym od 
lat zajmującym się odkrywa-
niem i transkrypcją receptur 
polskiej kuchni tradycyjnej. 
Uczestnicy kursu zapoznali 
się z przepisami tradycyjnej 
polskiej kuchni i wykonywali 
przykładowe potrawy: rosół 

z pręgi wołowej i sztuka mię-
sa (z sosem chrzanowym), 
szczupak po polsku, pasztet 
w cieście kruchym, podla-
ska baba ziemniaczana, prze-
piórki z ziołami faszerowane, 
barszcz staropolski z kiełba-
są, perliczka z tymiankiem 
i czosnkiem.   Zapraszamy 
do wykonania umieszczone-
go poniżej przepisu. Niech 
w naszych domach zagości 
dawna polska kuchnia, z któ-
rej nadal czerpiemy tak wiele.

Przepiórki z ziołami fasze-
rowane:

Składniki:
– 0,4 kg wątróbki drobiowej,
– 6 oczyszczonych przepió-

rek,
– 4 jaja,
– 0,1 litr wina białego,
– 5 gałązek tymianku,
– 0,1 kg masła,
– 2 ząbki czosnku,
– sól, pieprz,
– smalec gęsi.
Wykonanie:
Przepiórki myjemy, nacie-

ramy solą, pieprzem, roztar-
tym czosnkiem i marynujemy 
na 24 godziny. Następnie przy-
gotowujemy farsz. Wątrób-
ki oczyszczamy, wrzucamy do 
blendera, dolewamy wino, li-
ście tymianku, sól, pieprz, 
masło i blendujemy na gład-
ką masę. Następnie dodajemy 
żółtka, ubite białka, doprawia-
my solą i pieprzem, faszeruje-
my ptaki, zaszywamy. Nacie-
ramy smalcem i pieczemy ok. 
30-40 minut.

Smacznego!                                                                                  

Dawna kuchnia polska, czyli co Polacy kiedyś jedli
Pani Beata Woźnica – Stanisławek nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w ZSP wzięła udział w projekcie „Kucharz Doskonały”, 
który odbył się w Markach koło Warszawy.
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Przyjmę do pracy 
biurowej na terenie 

Nowogardu.
Osoby zainteresowane 

proszę o kontakt
 510 100 263

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa 
odrębnej własności  (ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Bankowa 3e, pow. 45,80 m2 , 
IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz., cena: 127.000 zł, wadium: 6.300 zł
Lokal nr 2:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena: 126.300 zł, wadium: 6.300 zł
Lokal nr 3:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena: 63.600 zł, wadium: 3.200 zł
Lokal nr 4:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena: 88.100 zł, wadium: 4.400 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 11 marca 2014 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, któ-

rą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ..”. Oferta winna 
zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert - 11 marca 2014 r.,  godz. 12.15

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglądu 
w siedzibie Spółdzielni. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyn. 

W przypadku nierozstrzygnięcia przetarg będzie kontynuowany w formie przetargu ustnego w 
każdy wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejego przetargu.  

Dodatkowe informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A • tel. 91 392 21 65

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 15 
marca 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 
wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biurze 
fundacji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Młodzi piłkarze Pomorzanina wygrywają w Lipianach

Coraz większe postępy
Podopieczni Roberto Mendesa ze szkółki piłkarskiej Brazil da Bola, działającej przy 
Pomorzaninie Nowogard, w miniony weekend odnieśli kolejny sukces w turnieju pił-
karskim rocznika 2006. Tym razem zwyciężyli w Lipianach, pokonując m.in. rówieśni-
ków ze Szczecina i Stargardu Szczecińskiego.

W turnieju piłkarskim rocz-
nika 2006 i młodsi, zawodnicy z 
Nowogardu tylko raz zaznali po-
rażki. W 3 meczu zawodnicy Ju-
nior Różanki okazali się lepsi od 
podopiecznych Roberto Mende-
sa 2:0.  Młodzi Nowogardzianie, 
odpowiednio pokonywali Stal 
Szczecin, Dębno, Żaki Szcze-
cin, Swarzędz, Junior II, nato-
miast ze Smyk Stargard Szcze-
ciński, bezbramkowo zremiso-
wali. Uzyskane wyniki pozwo-

liły im w klasyfikacji generalnej 
zająć 1 miejsce. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został wy-
brany zawodnik szkółki Brazil 
Da Bola, Max Labocha. Kolejny 
świetny występ na silnie obsa-
dzonym turnieju tylko potwier-
dza, że podopieczni brazylijskie-
go trenera kształtują swoje pił-
karskie umiejętności w bardzo 
szybkim tempie. Życzymy mło-
dym reprezentantom Nowogar-
du kolejnych sukcesów.          KR

Wyniki :
Stal Szczecin - Brazil Da Bola  0:4 
Dębno - Brazil Da Bola  0:3 
Smyk Stargard Szcz.- Brazil da Bola 0:0 
Junior Różanki - Brazil Da Bola  2:0 
Żaki Szczecin - Brazil Da Bola  0:1 
Swarzędz - Brazil Da Bola  0:2 
Junior II - Brazil Da Bola  0:2 

Najlepszym zawodnikiem zo-
stał - Max Labocha. 

Młodzi piłkarze Brazil Da Bola, którzy na turnieju w Lipianach zajęli 1 miejsce
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Ferma Norek Maszkowo

ZATRUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

Posiadamy  do sprzedaży 
- nieruchomość   położoną  
przy  ul. Boh. Warszawy  34  
w  N-dzie, 0,52 h, obecnie   

SKUP  ZŁOMU.  
Tel. 601595056, 601595057

REMONTY mieszkań
USŁUGI budowlane

WYKONAM
608 364 330
600 347 308

NIERUCHOMOŚCI

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta wiodą-
cych banków. Nowość!!! Kredyty z do-
płatami w ramach programu „MDM”. 
662 315 470

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/nisko-
czynszowe, min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i 
Dobrej, Tel. 91-3910010, 607607814

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność gospodar-
czą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu wraz z 
podwórkiem. Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. ponad 
200 m2 plus dwa budynki gospodarcze w 
Wojtaszycach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest już wolne. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 72 m kw. 179.900 zł. 
tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 451 
980

• Sprzedam działki budowlane – Karsk. 
509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mostach,2-po-
koje 42m.2.ll-pietro,kuchnia,łazienka,wc. 
Cena 138 000tys. Tel.508663961

• Sprzedam działkę na ul. Asnyka o pow. 
0,57 ha. Tel. 601 595 069

• SPRZEDAM DOM OLCHOWO -250 m2, stan 
surowy otwarty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 pokojowe 66 m 
2. Tel. 502509384.

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 m2, stan 
surowy otwarty, oraz działki budowlane. 
Tel. 723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGARDZIE, 
kuchnia, salon, 4 sypialnie, 2 łazienki,, ga-
raż. Cena do uzgodnienia. Tel. 602474266.

• SPRZEDAM - 3 pokojowe centrum Nowo-
gardu. Tel. 609388488.

• Tanio sprzedam działki budowlane 10 i 11 
ar 35 zł/m2 tel. 880 132 032

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora I 4 w 
Nowogardzie o pow. 52 m2. Tel. 091 39 
25 552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, III 

p. umeblowane. Tel. 91  392 30 38 lub 
516 985 276

• Sprzedam lub wydzierżawię warsztat sa-
mochodowy, Nowogard. 501 343 040 lub 
691 100 249 

• Dom w szeregowcu na wsi Błądkowo (2 
pokoje, poddasze i budynek gosp.) sprze-
dam. 91 39 22 060

• Sprzedam działkę rekreacyjną 2 ar. z altan-
ką i wyposarzeniem przy ul. Zamkowej. 
724 206 062

• Do wynajęcia kawalerka na dłuższy okres 
czasu w Centrum po kapitalnym remoncie, 
umeblowana. 501 832 458

• Sprzedam działkę budowlaną centrum 
Maszewa 1680 m2. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 500739204.

• Sprzedam 2 pokoje 55 m 2 Boh. Warszawy. 
691621141.

• Mieszkanie samodzielne trzypokojowe, 
kuchnia, łazienka, 100 m2 wynajmę. 602 
474 266

• TANIO  -  SPRZEDAM  DZIAŁKI  BUDOWLA-
NE  UZBROJONE - KOŚCIUSZKI.

• Tel.913926624 ,  723636641.

• PILNIE. Wynajmę pokój z używalnością 
kuchni lub małe mieszkanie. 694 876 138

• Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w 
ścisłym centrum Nowogardu w dobrym 
standardzie. 502 632 628 

• Wynajmę lokal handlowy o powierzchni 
105m2 ul. Warszawska 14. 886 105 232 

• Sprzedam działkę ogrodową Bohaterów 
Warszawy za stawem. 783 814 849

• Garaż w bloku sprzedam, ul. Kowalska 1. 
Powierzchnia 13,26 m2 szerokość bramy 
2.2m. 784 584 294 

• Sprzedam nowy dom w stanie surowym w 
Karsku. 691 664 658 

• Sprzedam działki budowlane, Karsk. 
509 349 642

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używanych 
opon + felgi. 175/80 14. Tel. 693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Mercedesa 
Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam Hyundai Lantra, 96r., 1,6/16V 
cena. 1500 zł. 601 834 016 po 15.00

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 2005 HDI, 
stan bdb. Przebieg, 180 tys., cena 18800 zł, 
tel. 696 807 922

• Kabina do Stara 29 stan bdb. 791 180 655

• Sprzedam V W Polo 1.0 Rok 2000 Lift. Cena 
6000,00 zł. Tel. 530345469.

• Sprzedam skodę superb 2007, poj. 2.0, TDI, 
140 km. Tel. 886 594 507

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i siano cena 
2, 20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam prosięta, tel. 667 023 662

• Karp jadalny i do zarybienia sprzedam. 91 
39 18 297

• Ciągnik C-360 zarejestrowany. Cena 12 tys. 
zł. 602 708 518 

• Przyczepa PW-4 zarejestrowana. Cena 5,5 
tys. zł. 602 708 518 

• Brona talerzowa sprawna. Cena 2,5 tys. zł. 
602 708 518

• Zamienię ciągnik C-360 na przyczepę 6-8 
ton. 602 708 518

• Sprzedam jęczmień jary i pszenżyto jare. 
691 140 322

• Sprzedam pszenice i pszenżyto. 
668 316 103

• Sprzedam 3-letnią klacz. 91 39 18 006

• Sprzedam dmuchawę do zboża 4 kW, 
1000zł. 91 39 182 97

• Kurki nioski, odchowane, 7-tygodnio-
we sprzedaż od 31 marca. Gospodarstwo 
drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
502 530 452 

•  Kopanie, sprzątanie ogródków. 
723 386 415 

• Sprzedam siewnik do nawozu dwutalerzo-
wy, 600 litrowy. 531 302 840 

• Sprzedam prosięta. 667023662

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transportowe 
Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. Ka-
zimierza Wielkiego 7, Tel. 913920737 ; 
888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LA-
NOLINĄ/. SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG. Tel: 604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, 
DOCIEPLENIA. Tel. 784053493.

• TRANSPORT BUS – MAX.Tel. 784053493.

• USŁUGI - DEKARSKI. Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY DA-
CHÓW. Tel. 691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. Tel. 
609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel. 785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Transport, przeprowadzki. Szybko, ta-
nio. 696 138 406

• Zostań konsultantką firmy AVON. Ofer-
ta dla nowych osób m.in. wpisowe 0 zł, 
atrakcyjne prezenty, upust, możliwość 
awansu i rozwoju. Kontakt 606 112 512

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Kopanie, sprzątanie ogródków. 
723 386 415 

• Płytki, terakota, łazienki kompleksowo. 
721 988 735 

• Usługi : dekarstwo i termomoderniza-
cja. 785 931 513 

• Kierownik budowy, inwentaryzacje, 
oceny techniczne, kosztorysowanie. 
Dzwoń 604 269 301

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 
607 137 081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracownika 
do prac wykończeniowych. Tel. 888 603 
612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pracowników 
działu handlowego wiek max 25-27 
lat. Tel. 798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem. 518 946 302

• Przyjmę kierowcę na wywrotkę. 
660 497 390 

• Zatrudnię pracownika do serwi-
su samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278

• Przyjmę do pracy blacharza samo-
chodowego. Praca w Nowogardzie. 
605 276 271

• Przyjmę do pracy w lesie. 697 993 898

INNE

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

• Sprzedam wieżę Diora WS 442, srebrna, 
4 elementy: wzmacniacz, tuner prze-
strojony, korektor, deck szuflada, stan 
idealny, używana sporadycznie, cena 
780 zł do uzgodnienia. Tel. 605 522 340.

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamrażarkę Inde-
sit srebrną, cena 750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam aparat fotograficzny S Fine 
Pix 6500, cena 790 zł, Tel. 605 522 340

• Drewno na opał. SPRZEDAM pocięte w 
klocki, sosna. Tel.514740538.

• Sprzedam suknie ślubne od 200 zł + 
manekiny. 604 919 210

• Kupię garaż blaszany. 668 844 738

• Oddam pieski samce – tel. 91 392 23 05

• Sprzedam owczarki niemieckie . 
Tel.913910656.

• Sprzedam witrynę, komodę, stolik RTV i 
stolik. 669 417 370

• Sprzedam kostkę granitową 10 x 10 oko-
ło 20 ton. 300 zł/ 1 tona.Tel.607585561.

• Sprzedam lodówkę za 300 zł. Tel. 
539 404 858

• Sprzedam wieże Scharp za 120 zł. Tel. 
539 404 858

• Sprzedam regały i lady sklepowe. 
509 411 788 

• Sprzedam drewno opałowe, kominko-
we transport gratis w okolicach Nowo-
gardu. 667 171 283
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabie-
gi kosmetyczne, henna, depilacje, makija-
że, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

w Sklepie             
ul. Boh. Warszawy 2

(przy torach)

Zapraszamy
W każdy poniedziałek nowy towar

Duży wybór odzieży 
dziecięcej i jesiennej

kurtki, bluzy itp.

KUPON RABATOWY
10%

na odzież używaną
FIGARO

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe,  
własnościowe, 

 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie  
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:   
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard,  

ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552;  

783 570 056  
www: probud-nowogard.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Zapraszamy  
na Dzień Kobiet 

wstęp 30 zł piątek, 
zapraszamy pary mieszane. 

Sobota tylko Panie.
Zapewniamy dobrą zabawę 
przy DJ, smaczny posiłek, 

lampkę szampana.
INFO i rezerwacja 

tel. 91 392 22 25

Pomóżmy 
Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-letnie-

go Kubusia, który urodził się 
z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłu-
pa oraz wrodzonym wodogło-
wiem. 

Dodatkowo stwierdzono 
zwichnięcie prawego stawu bio-
drowego oraz stopy ,,końsko-
-szpotawe’’. W pierwszej dobie 
życia zamknięto przepuklinę, 
później wykonano operację wy-
dłużenia prawego ścięgna Achillesa. Następnie Kubuś miał badanie re-
zonansem magnetycznym, którego wynik był porażający: torbielowa-
ta zmiana w migdałkach móżdżku oraz zakotwiczenie rdzenia kręgo-
wego. Kuba przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego 
w Klinice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisanych zabie-
gów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowanego czucia i 
ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.”

Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na 
adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. 
Łomińska 5, 01-685 Warszawa  KRS 00000 37904 

Można również dokonywać wpłat-darowizny 
na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 
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 Cena 1,90 zł

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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Nasi przedsiębiorcy:

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki

s. 4 s. 12s. 4

Nowogardzki 
bałagan 

rekrutacyjny

Ewa Durska 
wciąż 

najlepsza

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Pobyt świąteczny 
IKAR Kołobrzeg 18-21.04.14

Wydzierżawię pomieszczenie 
po warsztacie samochodowym 
z podnośnikiem o pow.  250m2, 

oraz plac magazynowy 
utwardzony wraz z myjnią  

do samochodów ciężarowych  
o pow. 2500m2, tel. 601 330 539

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom 

– mieszkankom ziemi nowogardzkiej
składamy najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym oraz  w pracy zawodowej.
Życzymy, aby radość i szczęście towarzyszyły Paniom
nie tylko w tym szczególnym dniu, ale przez cały rok,

a uśmiech na stałe gościł na Waszych twarzach.
Jesteście dla nas najważniejsze!

Burmistrz Nowogardu 
Robert CZAPLA

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Antoni BIELIDA

Grześ-Bud & Błysk

Czy w Nowogardzie  
powstanie Kaufland? 

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 

Lokalny patriotyzm. W lutym br. na dwóch budynkach znajdują-
cych się na ul. 3 Maja 37 i 38, pojawił się herb miasta Nowogard. Posta-
nowiliśmy dowiedzieć się od wspólnoty, czyim pomysłem było nama-
lowanie na nowej elewacji herbów? Nasza wspólnota wykazuje się du-
żym lokalnym patriotyzmem, to był tylko i wyłącznie nasz pomysł, aby 
bloki zdobił herb Nowogardu – mówi, Adam Sidłowski, przewodniczą-
cy Zarządu Wspólnoty. Chcieliśmy, aby każdy kto odwiedza Nowogard, 
widział, że mieszkańcy tych wyremontowanych budynków utożsamiają  
się z naszym miastem - kończy Adam Sidłowski. Oprócz herbów, wy-
malowane zostały również nr bloków oraz wykonano inne prace wy-
kończeniowe, których nie można było wykonać w czasie zimy. Przypo-
mnijmy, że wspólnota remont elewacji wykonała na własny koszt bez 
pomocy miasta, pobierając na ten cel kredyt w banku. Pracę wykonała 
firma Walbud, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w przetargu.

Ponoć nie wygrywa ten, kto nie gra. Z takiego pewno założenia wy-
szedł pewien młody mężczyzna, który kupił jeden zakład w systemie 
na „chybił trafił” w Lotto i wygrał ponad 4 tysiące złotych, trafiając pięć 
z sześciu wytypowanych liczb.  Szczęśliwy los padł w dniu 27 lutego w  
kolekturze prowadzonej w delikatesach Lewiatan przy ul. Boh. Warsza-
wy. Pozostał pewno mały niedosyt  – wszak od milionów, gracza dzie-
liła tylko jedna liczba. Mimo to gratulujemy! „Piątkę” trafić to też wiel-
kie szczęście. MS

Czy do Słajsina ma przyjechać Papież? - takie pytanie zadał nam je-
den z kierowców, który często przemierza drogę do Słajsina i który za-
obserwował, że zarówno pobocze jezdni, jak i rosnące przy nim drzewa 
i krzewy są „przystrojone” kolorowymi reklamówkami. Śmieci fruwa-
ją zresztą po całej okolicy. Skąd się tam wzięły? Z pewnością to „ucie-
kinierzy” z transportów, jakie z różnych miast są  przywożone do Za-
kładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Słajsinie, należącego do 
RXXI.  Przy wyładunku, to co lekkie, porywa wiatr i niesie aż nie na-
potka przeszkody. Czytelnik sobie oczywiście zażartował, ale w bardzo 
poważnej sprawie. Wiszące reklamówki chluby Związkowi RXXI, mają-
cemu przede wszystkim dbać o ekologię, na pewno nie przynoszą. MS

Osina

W Redostowie  
będzie nowa świetlica
W dniu 5 marca 2014 roku, Wójt Gminy Osina, Krzysztof Szwedo, podpisał 
umowę na wykonanie nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Redostowo. 

 W wyniku przetargu wy-
brano firmę Zakład Usług Bu-
dowlanych i Komunalnych 
Sp. z o.o. w Resku, która zło-
żyła najkorzystniejszą ofertę. 
W imieniu wykonawcy umo-
wę podpisała  wiceprezes Ja-
nina Wnuczyńska. Przy pod-
pisaniu umowy obecna była 
również radna, Jolanta Buk-
sińska z Redostowa. Koszt bu-
dowy nowej świetlicy wyniesie 
349 101,29 zł, termin na wyko-
nanie inwestycji to 7 miesięcy. 
Budowa nowej świetlicy będzie 
współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
PROW 2007-2013 – Działa-
nie 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla opera-
cji, które nie odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy 
w ramach działania „Odnowa 

i rozwój wsi”. Dotychczas dzia-
łająca świetlica wiejska w Re-
dostowie nie spełniała potrzeb 
mieszkańców, a jej remont 
okazał się nieopłacalny, dlate-
go Wójt Gminy Osina wspól-
nie z Radą Gminy podjął decy-
zję o budowie nowej świetlicy 

w atrakcyjnym miejscu w cen-
trum wsi. Redostowo będzie 
kolejną po Węgorzy i Krzywi-
cach miejscowością w Gminie 
Osina, które zyska nową świe-
tlice wybudowaną z udziałem 
środków PROW 2007-2013. 

inf. własna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie
z a p r a s z a 

11 marca br. /wtorek/ godz. 17:00 na pokaz multimedialny
Pana Franciszka Karolewskiego

„MIESZKAŃCY NOWOGARDU po 1945 roku”

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany 

oraz kuchnię gazową, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla 

dziecka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy 
tel. 514 466037 

•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojo-
wą, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762

•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan lub maszynę do 
szycia, tel. 513520798

•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę 
rasy mieszaniec Dalmatyńczyk, tel.667431363 

•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatycz-
ną, które są mi bardzo potrzebne od zaraz, tel. 
695 988 425

•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumie-
sięcznego, piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 
913979321

•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej ma-
ści tel. 913979321 

•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 
694509752 

•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automa-
tyczną, tel. 723 642 566

•	 Oddam czteromiesięcznego, czarnego pieska w 
dobre ręce 993979321

•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kana-
py tel. 609833063 

•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 
692302754

•	 Oddam w dobre ręce pieski -  samce tel. 91 39 
17 305

•	 Nieodpłatnie oddam drewno na opał za wycięcie 
tel. 693 850197 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881

ENTEr 
LAPTOP

 SErWIS - KOmIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

ZAPROSZENIE
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW w Nowo-

gardzie zaprasza w dniu 22.03.2014r. o godz. 10:00 
wszystkich wędkarzy do wzięcia udziału w wiosen-
nych pracach porządkowych na przystani w Olcho-
wie jezioro Kościuszki.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd

Czy w Nowogardzie powstanie Kaufland? 
Jak wieść gminna niesie, w budynku po byłej telekomunikacji polskiej przy skrzyżowaniu ulic 700-lecia z Bankową, którego nowym 
właścicielem od kilku miesięcy jest spółka Hosso, ma powstać supermarket Kaufland. 

Przypomnijmy, o czym pi-
saliśmy już we wrześniu ubie-
głego roku, że spółka HosSo, 
natychmiast po tym jak sta-
ła się właścicielem budynku, 
wystąpiła do gminy o wyda-
nie pozwolenia na przebudo-
wę obiektu. Przypuszczaliśmy 
wówczas, że będzie chciała 
otworzyć tutaj galerię na wzór 
obiektów w Gryficach czy Ko-
łobrzegu. Z treści wniosku wy-
nikało jednak, że obiekt ma 
być zasadniczo tylko adopto-
wany do celów wynajmu, ani-
żeli to, że zamiarem inwestora 
jest jego gruntowna przebu-
dowa, w której wyniku miała-
by powstać galeria handlowa z 
prawdziwego zdarzenia. 

Od tego czasu minęło jednak 
kilka miesięcy. W budynku na 
razie panuje pustka. Wcześniej 
nowy właściciel nieruchomo-
ści wypowiedział umowę kil-
ku handlowcom, którzy pro-
wadzili tam swoje działalno-
ści. Kilka razy dopytywaliśmy 
spółkę o przyszłość budynku. 
Za każdym razem odpowiada-
no nam, że nie ma jeszcze żad-

nych konkretnych i zatwier-
dzonych rozwiązań, które będą 
realizowane w obiekcie nowo-
gardzkim. Odsuwano też w 
czasie udostępnienie nam po-
wstającej rzekomo koncepcji 
architektonicznej budynku. 

Czy powstanie Kaufland? 
Kilka dni temu dotarły do 

nas informacje, według któ-
rych właściciele HosSo zmie-
nili swoje plany, co do zago-
spodarowania nieruchomości 
po byłej telekomunikacji. Jak 
poinformował nas przedsta-
wiciel z branży budowlanej, w 
budynku ma powstać dyskont 
Kaufland. Ostatnio obiekt był 
poddawany nowym pomiarom 
geodezyjnym. Wykonywano 
także badanie fundamentów, 
robiąc nawierty. Spółka HosSo 
zaprzeczyła jednak w rozmo-
wie z DN, jakoby prowadziła 
ewentualne rozmowy na temat 
uruchomienia supermarketu 
tej sieci. - Nie, nie, nic takie-
go nie będzie miało miejsca – 
mówi Monika Kwaśna z Hos-
So, odpowiedzialna w spółce 
m.in. za sprawy najmu. 

Niewiele w tej sprawie miał 
do powiedzenia także rzecznik 
prasowy spółki Kaufland Pol-
ska Markety. 

Niestety nie udzielamy żad-
nych informacji dotyczących 
nowych otwarć, dopóki nie 
otrzymamy od działu budow-
lanego ostatecznego potwier-
dzenia stanu rzeczy. Rozumie-
jąc zainteresowanie Czytelni-
ków, pozwalam sobie zapisać 
Pana adres mailowy, na który 
wyślemy zawczasu wszystkie 
publikowane na ten temat in-
formacje – pisze do redaktora 
DN, Grzegorz Polak. 

O pozwolenie się nie zwra-
cali...

Kolejna Lokalizacja super-
marketu to zwykle trzymana 
w ścisłej tajemnicy informa-
cja. Dlatego też fakt, że zarów-
no HosSo, jak i Kaufland za-
przecza, jakoby trwały rozmo-
wy na temat budynku w No-
wogardzie, sprawy nie przesą-
dzają. Tym bardziej, że jak do-
wiedzieliśmy się w starostwie, 
spółka przymierza się do gene-
ralnego remontu obiektu. 

- W starostwie rozpatrywany 
jest wniosek na zgłoszenie na-
prawy dachu, pokrycia elewa-
cji i remontu sieci wodno-ka-
nalizacyjnej budynku. Nie ma 
natomiast żadnego wniosku o 
wydanie pozwolenia na prze-
budowę czy też budowę tego 
obiektu – informuje Tomasz 
Kulinicz, wicestarosta gole-
niowski.

Przypomnijmy, że Firma 
HosSo posiadająca swoje biu-
ro w Szczecinie przy ulicy Sta-
romłyńskiej zajmuje się m.in. 
wynajmem pomieszczeń na 
cele handlowo usługowe w bę-
dących jej własnością obiek-
tach. Zarząd  firmy, która jest 
spółką prawa handlowego, 
tworzą dwaj  bracia Hrayr i 
Karen Hovsepyan - biznesme-
ni z Armenii od lat działający 
w Polsce. Spółka oferuje kilka-
dziesiąt lokalizacji w 18 róż-
nych miastach w Polsce, głów-
nie w województwie zachod-
niopomorskim, ale nie tyl-
ko. W kilku miejscowościach, 
czyli Gryficach w Kołobrzegu, 
Koszalinie i Szczecinku, fir-
ma wybudowała kompleksy 
handlowo usługowe pełniące 
funkcje lokalnych galerii, wła-

śnie pod nazwą HosSo. W sa-
mym Nowogardzie firma jest 
już właścicielem  kilku loka-
li. Jeden znajduje się przy uli-
cy 3 Maja, gdzie kilkanaście 
dni temu otworzono siecio-
wy sklep z odzieżą dla dzie-
ci „5-10-15”. Spółka posiada 
również, pawilon handlowego 
przy ulicy Kościelnej, a także 
obiekt z trzema lokalami przy 
ulicy 700-lecia – w obiekcie 
tym funkcjonuje m.in. apte-
ka Centrum. Ostatnim, który 
nabyła jest właśnie ten kupio-
ny od  France Telekom – fran-
cuskiej firmy telekomunika-
cyjnej, która kiedyś w wyniku 
prywatyzacji przejęła Teleko-
munikację Polską. 

Nieruchomość położona jest 
w bardzo atrakcyjnym handlo-
wo miejscu, u zbiegu ulic Ban-
kowej i 700-lecia. Działka ma 
powierzchnię 2051 m kw., a 
sam budynek liczy 1542 m kw. 
pow. użytkowej. Toteż prędzej 
czy później z pewnością zo-
stanie zagospodarowana. Czy 
z korzyścią dla miasta - to już 
zupełnie inny temat. 

Tekst: Marcin Simiński 
współpraca: KK, JB

Szkoła Podstawowa nr 2

Sukces w „Alfiku”
Agata Salamon, uczennicy klasy VI ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Nowogardzie, odniosła spektaku-
larny sukces. W XVII edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Alfika Humanistycznego”.

Agata z sukcesem wzię-
ła udział w XVII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu „Al-
fik Humanistyczny”. Wzię-
ło w nim udział ponad 16 tys. 
uczestników, wśród których 
wyłoniono 170 laureatów. Aga-
ta jest właśnie jedną z owych 
laureatek, zajęła 3 miejsce w 
województwie i 9 w kraju.

Nagrodą za ten sukces 

uczennicy, jest tygodniowy po-
byt na Obozie Talentów w Ser-
pelicach nad Bugiem. Atrakcją 
tego pobytu będą spływy kaja-
kowe, zajęcia survivalowe, wy-
cieczki i zajęcia językowe.

Gratulujemy uczennicy osią-
gniętego wyniku oraz nagrody 
i mamy nadzieję, że to nie jest 
ostatni sukces Agaty.

Oprócz Agaty Salamon, bar-

Na zdjęciu Agata Salamon wraz z op. A. Bu-
czyńską.
dzo dobrymi wynikami w 
tym konkursie mogą się po-
chwalić Natalia Skobyranda i 
Anna Głębocka – uczennice te 
otrzymały dyplomy uznania.

Inf. własna
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Nowogardzki bałagan rekrutacyjny

Burmistrz do szkoły miał „pod górkę”
Trwają rekrutacje do szkół podstawowych na rok 2014-2015. Niestety, trudno znaleźć  upublicznione zasady na jakich zapisy są doko-
nywane w gminie Nowogard. Próżno ich szukać na stronach organu prowadzącego, czyli Gminy. Również nie ma ich na stronach szkół, 
za wyjątkiem SP nr1. Badamy więc, co to za kolejny bałagan w „sprawnie” rządzonej przez burmistrza SLD gminie. 

Tegoroczne  okoliczności  
odbywających się w tym cza-
sie w całym kraju rekrutacji 
dzieci do szkół podstawowych 
na rok szkolny 2014-2015, są 
szczególne ze względu na licz-
ne zmiany zasad. Po pierw-
sze-zmiany te dotyczą kwe-
stii sześciolatków, po drugie-z 
końcem lutego minął termin 
dostosowania  statutów szkół 
i zasad rekrutacji do wytycz-
nych wynikających z orzeczeń 
trybunału, który uznał po-
przednio obowiązujące zasa-
dy za niekonstytucyjne. Wy-
daje się oczywiste, że zmiany 
powinny wywołać zwłaszcza w 
organach prowadzących szkół, 
szczególną mobilizację. Nale-
żało zarówno  dopilnować  do-
stosowania  statutów i regula-
minów rekrutacji, a także za-
dbać o precyzyjne poinformo-
wanie rodziców i obowiązują-
cych zasadach i terminach. Jak 
udało się nam sprawdzić, wiele 
gmin w kraju to wykonało rze-
telnie. Nawet z oddali można 
znaleźć opracowane przez sa-
morządy poradniki dla rodzi-
ców, w których znajdują oni 
szczegółowe informacje o te-
gorocznych zasadach naboru 
sześciolatków (obowiązek dla 
urodzonych w 2007roku sied-
miolatków i urodzonych do 30 
czerwca 2008 roku- sześciolat-
ków) o kryteriach kwalifika-
cyjnych w obwodach, o moż-
liwościach korzystania z nauki 
w oddziałach integracyjnych, 
oczywiście o wyznaczonych 
już terminach rekrutacji, a tak-
że wiele innych przydatnych 
informacji, chociażby taką, że 
maksymalna liczba uczniów w 
klasie może wynosić od tego 
roku 25 osób. Wiele samorzą-
dów opracowało też na pozio-
mie swoich wydziałów edu-
kacji jeden spójny regulamin 
rekrutacji, który obowiązuje 
we wszystkich szkołach pod-
stawowych podległych  danej 
gminie. 

A jak to wygląda w naszej 
gminie…

Pragnąc pomóc w tym szcze-
gólnym roku zmian, postano-
wiliśmy rodzicom przygoto-
wać  i opublikować  w gaze-
cie mały lokalny informator 
w tym zakresie. Niestety oka-

zało się to trudne,  ponieważ 
jak wynika z sytuacji, na dzień 
dzisiejszy tylko SP nr 1 -  opra-
cowała i upubliczniła i zasady 
i terminarz rekrutacji (rekru-
tacje trwają  tam  od  03 do 31 
marca).  W SP nr2 - zapowie-
dziano  spotkanie w tym tema-
cie z rodzicami na 10 marca, 
natomiast na stronach innych 
szkół,  cisza, jakby makiem za-
siał, i zero wzmianek  o tego-
rocznej rekrutacji. Oczywiście 
cisza też na stronie Urzędu 
Miejskiego, a i w ratuszowym 
biuletynie nic o tym nie znaj-
dziesz. Nie znajdziesz, ponie-
waż gmina nie tylko nie zde-
cydowała się na opracowanie 
jednego regulaminu rekruta-
cji, ale również nie bardzo ją 
obchodzi rzetelne poinformo-
wanie w tym zakresie rodzi-
ców. Wszystko zostało zwa-
lone na szkoły, a te chyba, jak 
się za chwilę okaże, muszą so-
bie same jakoś radzić. Przypo-
mnijmy, że Wydział Edukacji 
w czerwcu ubiegłego roku zo-
stał zlikwidowany decyzją bur-
mistrza, i jego funkcję przejął 
referat  edukacji. Aby sprawy 
nie pozostawić z niedomówie-
niami, dzwonimy do poszcze-
gólnych szkół.  Okazuje się, że 

mimo braku wystarczającego 
uzewnętrznienia tej informa-
cji, szkoły rekrutację prowa-
dzą. To zrozumiałe, w intere-
sie zresztą samych szkół jest, 
jak najwięcej dzieci przyjąć – 
z tym związane są pieniądze i 
możliwość utrzymania zatrud-
nienia nauczycieli. 

Tak więc: - w SP Błotno - za-
pisy przyjmowane są od stycz-
nia do końca marca, dotych-
czasowe 5 latki  z oddziału 
przedszkolnego przechodzą 
prawie wszystkie do szkoły 
w trybie jako sześciolatki. W 
Długołęce - rekrutację prowa-
dzą też od stycznia do końca 
marca. Dzieci przedszkolne w 
całości przechodzą do pierw-
szej klasy. W Orzechowie - re-
krutacja trwa przez cały ma-
rzec, dzień otwarty szkoły - 28 
marca. W Strzelewie - sporzą-
dzono już listy dzieci należą-
ce do obwodu szkoły, ponadto 
rodzice zostaną powiadomie-
ni wkrótce osobiście o kwali-
fikacji wiekowej ich dzieci do 
obowiązku szkolnego. Dzień 
otwarty w szkole 21 maja, a 
listy przyjętych dzieci będą 
wywieszone do 12 kwietnia. 
Wierzbięcin  - procedura na-
boru do klas pierwszych roz-

poczęła się i trwa do końca 
kwietnia. SP nr4 - w Nowo-
gardzie, od 15 stycznia przyj-
mowane są zgłoszenia dzieci – 
rekrutacja dodatkowa będzie 
prowadzona jeśli będą wolne 
miejsca po przyjęciu dzieci z 
obwodu szkoły - dzień  otwar-
ty szkoły 13 marca.  W SP  nr3 
- Nowogard- rekrutacja od 
stycznia do końca marca, spo-
dziewają się utworzyć  3 od-
działy pierwszych klas, dzień 
otwarty szkoły 25.03.2014. 
Żabowo – rekrutacja marzec 
-kwiecień, w tej chwili zgło-
szonych jest 6 dzieci, dzień 
otwarty szkoły 11 kwietnia.

Dobrze to już było…
Ministerialnego zawitego 

terminu zakończenia rekruta-
cji nie ma, ale jest termin opra-
cowania przez dyrektorów ar-
kuszy kalkulacyjnych do koń-
ca kwietnia. Aby je sporządzić 
trzeba znać już liczbę dzie-
ci, jaka będzie do danej  szko-
ły przyjęta, tak więc w prakty-
ce szkoły starają się zakończyć 
rekrutację w pierwszej połowie 
kwietnia. Trzeba pamiętać, że 
rekrutacja to nie tylko formal-
ne zapisy – szkoły bowiem, jak 
już wspomnieliśmy, zabiegają 
dzisiaj aby przyjąć jak najwię-

cej dzieci. Umożliwia to  rów-
nież brak sztywnej rejonizacji 
– można chodzić do szkoły w 
innym obwodzie aniżeli wyni-
ka to z miejsca zamieszkania. 
Dlatego szkoły prowadzą uroz-
maicone akcje naboru, a naj-
bardziej  rozpowszechnioną 
formą tych akcji są wspomnia-
ne wyżej tzw. dni otwarte szkół, 
w trakcie których rodzicom i 
ewentualnym uczniom prezen-
towana jest oferta edukacyj-
na szkoły i jej atrakcyjność w 
wielu aspektach. Nowogardz-
kie szkoły podstawowe aczkol-
wiek dysponują swoimi nieza-
przeczalnymi indywidualnymi 
walorami, to jednak wszystkie 
od lat nie mają nic do zapropo-
nowania uczniom mającym za-
lecenie do realizacji obowiąz-
ków szkolnych w ramach tzw. 
klas integracyjnych.  Utworze-
nie takich klas postulujemy od 
lat – mówi nam jeden z nowo-
gardzkich nauczycieli - nieste-
ty mimo obietnic, które padały 
jeszcze w poprzedniej kadencji 
samorządu, do dzisiaj nie zde-
cydowano o powołaniu do życia 
takiej klasy, chociażby w jed-
nej wybranej szkole.  A potrze-
by w tej dziedzinie są i nawet 
z latami wzrastają. W pobli-
skiej gminie Goleniów, posia-
dającej  9 szkół podstawowych  
(Nowogard – 10 szkół), aż trzy 
placówki prowadzą klasy inte-
gracyjne. Również jedna klasa 
jest tam prowadzona na pozio-
mie gimnazjalnym. Niestety, w 
Nowogardzie   trwoni  się duże 
publiczne  pieniądze na  bzdur-
ne propagandowe wywody za-
trudnionych „publicystów”, w 
rozbudowanym  osobowo po-
nad racjonalną  miarę wydzia-
le informacji,  a nie ma ich na 
zatrudnienie specjalisty, aby 
mógł funkcjonować oddział 
integracyjny choćby w jednej 
szkole. A wystarczyłoby te pro-
pagandowe wydatki ograniczyć 
chociażby o połowę. Ale wtedy 
gmina nie wypełniłaby swo-
jego podstawowego zadania – 
czyli promocji narcystycznego 
włodarza, który sądząc po tym, 
jak rozumie potrzeby szkół i 
ich uczniów, najwyraźniej do 
szkoły „miał pod górkę”. 

Redakcja
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Uwaga Solenizantka! 

Beata Wojewoda
Dzień imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia ślemy Ci,
By się wszystko to spełniło, 

O czym marzysz, o czym śnisz
Byś pogodne miała dni

Z głębi serca! 
Życzą Ci

Henryk, Krystyna, Jolanta, Dorota i Edyta 

Z okazji imienin 
księdzu 

Tomaszowi Perz 
wielu łask Bożych, 

wytrwałości i ludzkiej 
życzliwości 

życzą parafianie  z Grabina

ŻyczENIA ŻyczENIA
Zapraszamy na Dzień Otwarty

do Szkoły Podstawowej nr 2  
w Nowogardzie ul. Żeromskiego 5

10 marca 2014r o godz. 1600

Program:
1600-           spotkanie dyrektora z rodzicami dotyczące 
                    rekrutacji oraz obowiązku szkolnego 
                    sześciolatków i siedmiolatków;
1630-           dojrzałość szkolna sześciolatków;
1700-           pokaz zajęć matematycznych, 
                    przyrodniczych, komputerowych,  
                   sportowych,   plastycznych 
          i korekcyjno–kompensacyjnych;
1730- 1830  zwiedzanie szkoły.

„Skok” na Policję...

Mamy nowe informacje 
Dotarliśmy do kolejnych, nowych, choć w dalszym ciągu nieoficjalnych informa-
cji w sprawie kradzieży papierosów z terenu Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

W miniony wtorek Dziennik 
Nowogardzki o sprawie po-
informował jako pierwszy. W 
ślad za nami informację po-
dały media regionalne. W mi-
nioną środę tematem zajęli się 
także dziennikarze TVN 24.  
Przypomnijmy tylko, że w nie-
wyjaśnionych jak dotąd oko-
licznościach z jednego z po-
mieszczeń znajdujących się na 
terenie siedziby nowogardzkiej 
policji zniknęły papierosy o 
wartości ok. 200 tys. zł.  W dniu 
26 lutego Prokuratura Okręgo-
wa w Szczecinie wszczęła po-
stępowanie dotyczące niepra-
widłowości w związku z utratą 
dowodów rzeczowych z komi-
sariatu policji w Nowogardzie. 

Śledztwo jest jednak trzymane 
w tajemnicy. 

- Myślę, że pierwsze efek-
ty prowadzonego postępowa-
nia będą znane za kilka tygo-
dni. Na razie jedynie mogę po-
wiedzieć, tyle, co podczas na-
szej ostatniej rozmowy, a więc 
potwierdzić, że z terenu KP w 
Nowogardzie skradziono pa-
pierosy - powiedziała wczoraj 
Małgorzata Wojciechowicz, 
rzecznik PO Szczecina, pyta-
na przez  DN o to, czy w spra-
wie są jakieś nowe informacje. 
Nie wiadomo zatem, czy pro-
kuratura przesłuchała kogoś 
w tej sprawie, ani też, czy kto-
kolwiek usłyszał zarzuty. Pro-
kuratura nie ujawnia również, 

kto w ogóle złożył zawiado-
mienie.

Na temat całego zdarzenia 
milczy też policja. Od czasu pu-
blikacji naszego artykułu nie 
wpłynęło żadne oświadczenie, 
zarówno ze strony szefostwa Ko-
misariatu w Nowogardzie, jak i 
Komendy Powiatowej w Gole-
niowie. Wiadomo tylko, że poli-
cja prowadzi swoje wewnętrzne 
śledztwo w tej sprawie.

Z naszych ustaleń...
Mimo swoistego „embarga” 

nałożonego na śledztwo, zarów-
no przez organy ścigania, jak i 
policję, dziennikarze z różnych 
mediów badają sprawę, próbu-
jąc dotrzeć do nowych informa-
cji. Jak ustalił w ostatnim cza-

z wiceburmistrza na wiceprezesa 

A jednak PUWiS 
Były wiceburmistrz Nowogardu z początkiem marca rozpoczął pracę w 
Przedsiębiorstwie Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie. Tym sa-
mym potwierdziły się informacje DN dotyczące dalszej kariery Damiana Si-
mińskiego. 

Były zastępca burmistrza 
Nowogardu objął stano-
wisko wiceprezesa Zarzą-
du Spółki PUWiS. Tym sa-
mym, w pięcioosobowym 
obecnie składzie zarządu jest 
dwóch wiceprezesów. Funk-
cję tą pełni również od wie-
lu lat Piotr Tomków.  Preze-
sem PUWiS-u pozostaje na-
dal Ryszard Sobieralski.  Po-
zostali członkowie zarządu, 
zgodnie z wpisem do KRS, 
to syn prezesa Sobieralskie-
go - Jakub Sobieralski oraz 
Krzysztof Januszkiewicz. Pa-
nowie jednocześnie pełnią  
funkcję dyrektorów Przed-

siębiorstwa, z podziałem na 
różne zadania. 

Przypomnijmy, że D. Simiń-
ski z dniem 14 lutego br., zre-
zygnował z pracy w Urzędzie 
Miejskim. Odszedł po tym, jak 
zarząd gminny PSL rozwiązał 
umowę koalicyjną z SLD. To 
właśnie na mocy tej umowy 
Ludowcy mieli zagwaranto-
wane stanowisko wiceburmi-
strza. Początkowo mówiło się,  
że były wiceburmistrz wróci 
do branży drogowej, w której 
przed podjęciem pracy w ra-
tuszu robił dość sporą karie-
rę. Ostatecznie spośród kilku 
rozważanych przez niego po-

sad postanowił wybrać pracę 
w nowej dla niego materii. 

D. Simiński z polityki jednak 
do końca nie zrezygnował. Na-
dał pełni funkcję wiceprezesa 
Zarządu PSL w Nowogardzie.

Kto na zastępstwo? 
Gabinet wiceburmistrza stoi 

pusty do trzech tygodni. Jak 
dotąd burmistrz Robert Cza-
pla, nie powołał swojego za-
stępcy. Po mieście krąży jed-
nak tzw. giełda nazwisk po-
tencjalnych kandydatów na to 
stanowisko. Jednym z nich jest 
Cezary Marcinkowski, radny 
PO i były kandydat na burmi-
strza Nowogardu z tego ugru-

sie nieoficjalnie „Kurier Szcze-
ciński”, papierosy wynoszono 
na raty. Gazeta twierdzi rów-
nież, że skradziony towar wart 
był 150-160 tys. zł, a więc nie-
co mniej niż twierdzą informa-
torzy DN. Wysuwa także przy-
puszczenie, że udział w proce-
derze mogły brać osoby z kręgu 
samych funkcjonariuszy. 

Nam  udało nam się dotrzeć 
do kolejnych, nowych infor-
macji w sprawie kradzieży. 
Wynika z nich, że papierosy 
nie były składowane, jak po-
czątkowo podawaliśmy, w jed-
nym z garaży na terenie KP, ale 
w budynku, gdzie przed laty 
wydawano paszporty. Obec-
nie znajduje się tam m.in. sala 
ćwiczeń. Zdaniem naszego in-
formatora, papierosy były tam 
złożone kilka lat temu, na zle-
cenie jednej  z prokuratur. Pie-
czę nad towarem miała ponoć 
Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie, ale na co dzień, 
papierosów strzec mieli nowo-

gardzcy policjanci. 
Wczoraj pojawiła się za to 

zupełnie nowa, choć brzmiąca 
dość nieprawdopodobnie teo-
ria. Według niej do kradzie-
ży miało nie dojść wcale. To-
war został rzekomo wcześniej 
zutylizowany, tyle że zginęła 
dokumentacja potwierdzająca 
ten fakt. Informacje te podała 
stacja TVN 24. 

Jakby nie było, cała sprawa 
stawia policję w dość kom-
promitującym świetle. Dlate-
go też, w jej kontekście coraz 
częściej mówi się o zmianach 
na stanowiskach kierownictwa 
policji i to nie tylko tego peł-
niącego służbę w Nowogar-
dzie, ale i w Goleniowie. Nie-
zależnie bowiem od wyników 
prokuratorskiego śledztwa, 
pozostanie wrażenie panują-
cego na policji nieporządku. 

O sprawie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

Marcin Simiński 

powania. Nominacja Mar-
cinkowskiego na stanowisko 
wiceburmistrza miałaby być 
„spłatą  długu”, jaki wobec 
radnego PO ma burmistrz. To 
bowiem m.in. dzięki poparciu 
Marcinkowskiego uchwalo-
no budżet, jaki zaproponował 
po zmianach Robert Czapla, 
ratując się w ostatniej chwili 
przed utratą większości w Ra-
dzie Miejskiej. Sam Marcin-
kowski zaprzecza, jakoby miał 
zmienić pracę. - Nic nie słysza-
łem na ten temat. Zresztą nie 
ma takiej opcji. Nie zamierzam 
zmieniać pracy, więc nawet nie 
przyjąłbym takiej propozycji – 
powiedział C. Marcinkowski, 
pytany przez DN o jego rzeko-
me przejście do ratusza.

Oprócz Marcinkowskiego 
mówi się także, że stanowi-
sko wiceburmistrza może ob-
jąć ktoś ze ścisłego towarzy-
stwa SLD, np. Marcin Wolny. 
Wśród kandydatów wymie-
nia się także  radnego Pawła 

Kolanka, który w czasie ostat-
niej sesji RM oświadczył, że 
rezygnuje w członkostwie w 
PSL, gdyż władze partii pod-
jęły decyzję o wyjściu z koali-
cji nie pytając go o zdanie. Za 
taką „odwagę” zapłata by się 
przydała. Choć takim „hero-
izmem” nie wykazał się radny 
Rafał Paśko, to i jego nazwisko 
w tym kontekście jest wymie-
niane. 

Możliwy jest też zupełnie 
inny scenariusz. Być może R. 
Czapla w ogóle nie powoła za-
stępcy. I ta opcja wydaje się 
najbardziej realna. Tym bar-
dziej że jak dowiedział się DN 
wszyscy kierownicy w gminie 
otrzymali nowe pieczątki, któ-
re upoważniają ich od teraz do 
wydawania decyzji z upoważ-
nienia burmistrza. Wcześniej 
takie kompetencje miało zale-
dwie ścisłe kierownictwo UM, 
w tym m.in. wiceburmistrz. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 4,1-11) Ku-
szenie Jezusa

Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię, aby był kuszony przez 
diabła. A gdy przepościł czterdzie-
ści dni i czterdzieści nocy, odczuł 
w końcu głód. Wtedy przystąpił 
kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli je-
steś Synem Bożym, powiedz, żeby 
te kamienie stały się chlebem . 
Lecz on mu odparł: Napisane jest: 
Nie samym chlebem żyje czło-
wiek, lecz każdym słowem, któ-
re pochodzi z ust Bożych. Wtedy 
wziął Go diabeł do Miasta Świę-
tego, postawił na narożniku świą-
tyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się w dół, jest prze-
cież napisane: Aniołom swoim 
rozkaże o tobie, a na rękach nosić 
cię będą byś przypadkiem nie ura-
ził swej nogi o kamień. Odrzekł 
mu Jezus: Ale jest napisane tak-
że: Nie będziesz wystawiał na pró-
bę Pana, Boga swego. Jeszcze raz 
wziął Go diabeł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszystkie kró-
lestwa świata oraz ich przepych i 
rzekł do Niego: Dam Ci to wszyst-
ko, jeśli upadniesz i oddasz mi po-
kłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź 
precz, szatanie! Jest bowiem napi-
sane: Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz. Wtedy opuścił Go 
diabeł, a oto aniołowie przystąpili 
i usługiwali Mu.

A oto aniołowie przystąpili i 
usługiwali Mu

W ten sam sposób, jak co roku, 
zaczynamy Wielki Post. Środa Po-
pielcowa i posypanie głów popio-
łem, pierwsza niedziela i ten sam 
fragment Ewangelii, choć zmie-
niający się w trzyletnim cyklu. W 
tym roku prowadzi nas Ewangeli-
sta Mateusz. Inni synoptycy, Ma-
rek i Łukasz, będą to czynić w bar-
dzo podobny sposób. Jezus na pu-
styni. Czterdzieści dni ścisłego  
postu. Fizyczne wyczerpanie or-
ganizmu. Najlepszy moment, by 
poddać próbie Syna Bożego, który 

przyjął ludzką naturę. Słabą z na-
tury, bo obciążoną grzechem pier-
worodnym. 

Diabeł doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego wszystkiego. Wie, 
w jaki sposób podejść człowieka. 
Robił to już tyle razy, że trudno to 
wszystko ogarnąć. Tym bardziej, 
że jakże często spotykał się z od-
powiednim, niestety, przyjęciem. 
Czy to historia Kaina i Abla, No-
ego, czy późniejszych Patriarchów, 
potem Proroków, Sędziów, Kró-
lów, wszystkie one ukazują, jak 
wielki wkład w jakość życia czło-
wieka miał jego największy wróg. 
Na każdym kroku można wyraź-
nie dostrzec tą destrukcyjną dzia-
łalność. 

Oczywiście towarzyszyła tej 
działalności inna, dana z wysoka, 
jako Boże natchnienie. Zawsze w 
historii znajdowali się ludzie, któ-
rzy wchodzili o dialog ze Stwór-
cą. Nie powinien nas dziwić fakt, 
że Bóg nie rozwiązywał drastycz-
niej problemów związanych z nie-
wypełnianiem Jego woli, podda-
waniem się woli diabła. No może 
to, co działo się za czasów Noego, 
pokazuje co może się stać, gdyby 
zło mogło „zalać” całą ziemię. Bo 
że chce to zrobić, nie ulega żadnej 
wątpliwości. Ale po tym katastro-
falnym wydarzeniu Bóg powie-
dział, że więcej na coś podobnego 
nie pozwoli. Tęcza jest znakiem tej 
obietnicy i tego przymierza. Tak 
naprawdę Bóg jest cierpliwy, ła-
skawy i przede wszystkim szanu-
je wolną wolę swojego stworzenia.

Jedyne, co może dziwić, to fakt, 
że człowiek uparcie dąży do prze-
prowadzania na tym świecie swo-
jej woli. Choć z drugiej strony bar-
dzo często i bardzo wyraźnie ten 
sam człowiek widzi, jak wręcz 
konieczna jest Boża obecność i 
pomoc. Na obecność nie mamy 
wpływu. Jest i będzie, niezależ-
nie od tego, co kto myśli na ten 
temat. To jest poza naszym zasię-
giem. Natomiast z Jego pomocą 
jest nieco inaczej. Tutaj musi na-
stąpić sytuacja, w której człowiek 
pozwoli znaleźć się Bogu w swoim 
zasięgu. Drzwi do naszego serca 
są zamknięte od wewnątrz. Na ze-
wnątrz nie ma klamki. Jeżeli mają 
się otworzyć, to musi to być zro-
bione od środka. Innej możliwo-

ści nie ma. Otwarcie wszystkich 
innych nie stanowi dla Boga naj-
mniejszego problemu.

Biorąc pod uwagę tę całkowicie 
niezależną Bożą obecność, w od-
powiednim momencie pojawił się 
na ziemi w ludzkiej postać Jego 
Syn. Oczywiście od samego po-
czątku wróg towarzyszył Mu na 
każdym kroku. Najczęściej w po-
staci ludzkiej nienawiści i strachu. 
Ale tam, na pustyni pojawił się 
osobiście. Może trochę zaślepiła 
go pycha. Zresztą zapewne od sa-
mego początku go zaślepia, bo ona 
była powodem odwrócenia się od 
Boga i w konsekwencji jego upad-
ku. Patrząc na wycieńczonego Je-
zusa pomyślał, że oto nadarza mu 
się chyba najlepsza okazja, by za-
atakować. Tym bardzie, że brak 
jest jakichkolwiek działań ze stro-
ny anielskiej armii, bo aniołowie 
dopiero później przystąpią do Je-
zusa, by Mu służyć. Jezus wydaje 
się być zdany tylko i wyłącznie na 
samego siebie.

Ale tak nie jest właśnie z po-
wodu tej niezależnej od nikogo 
Obecności. Syn wie, że jest z Nim 
Ojciec. Zdaje sobie sprawę z tego, 
że nigdy Go nie opuści. I choć cza-
sem, a szczególnie na krzyżu, bę-
dzie można odnieść zupełnie inne 
wrażenie, to będzie to jednak tyl-
ko złudzenie. Bo rzeczywistość 
jest zupełnie inna. Bóg nie zostawi 
swojego stworzenia. Jedyne cze-
go chce to tylko to, żeby człowiek 
przyznał, że jest mu potrzebny, że 
Jego łaska jest konieczna. Tylko że 
to musi być dokonane aktem woli, 
nie przymuszonej przez nikogo.

   Żeby móc skorzystać z Bożej 
pomocy, człowiek musi wykazać 
posłuszeństwo, oczywiście Bogu, 
nikomu innemu. Właśnie tak, jak 
zrobił to Jezus. Nigdy żadne ku-
szenie nie było bardziej autentycz-
ne i nie decydowało w tak wielkim 
stopniu o losach świata, jak tam-
to na pustyni. Jezus jako człowiek 
wybiera dobro, czyli wolę Ojca. 
Dlatego wygrywa. To posłuszeń-
stwo sprawia, że ludzką wolność 
wyboru Bóg może wynieść na wy-
żyny doskonałości. W żadnym in-
nym momencie nasza wolność nie 
będzie bardziej wolna.

Ks. Grzegorz Podlaski

     Literacką Nagrodę Nobla 
2013, otrzymała kanadyjska 
pisarka ALICE MUNRO. Jest 
13 kobietą w historii, która zo-
stała uhonorowana tą prestiżo-
wą nagrodą. Niedawno w wy-
dawnictwie W.A.B ukazał się 
zbiór opowiadań pod tytułem 
„UCIEKINIERKA”. Bohater-
kami są kobiety - różnych sta-
nów i profesji. „Osiem historii, 
osiem kobiet. Żyją na cichej 
kanadyjskiej prowincji z dala 
od problemów i wielkich afer 
wielkiego świata. Dzieli je nie-
mal wszystko: wiek, status spo-
łeczny, praca, pasje, łączy jedy-
nie ucieczka. Wszystkie bada-
ją granice swojej wolności. Po-
rzucają rodziców, ukochanych, 
przyjaciół, żeby zacząć nowe 
życie. Robią wszystko, by być 
gdzie indziej, spróbować cze-
goś innego, pójść za swoimi 
pragnieniami i znaleźć szczę-
ście, które jest na wyciągnię-
cie ręki, lecz nigdy dostatecz-
nie blisko”. Czytamy na okład-
ce książki.

     Kobiety szukające szczę-
ścia, zmagają się ze swoją sa-
motnością. Często dokonują 
dziwnych i zaskakujących wy-
borów. Próbują zmienić swo-
je dotychczasowe życie, ale 
przede wszystkim zrozumieć 
siebie i odkryć swoje uczu-
cia. Poznamy osiem portre-
tów kobiet ocierających się o 
tajemnicę życia, o to, co osta-
teczne, niezgłębione. Fabu-
ły opowiadań utkane są z nie-
dopowiedzeń, sekretów i na-
pięć. Nic nie jest w nich oczy-
wiste, bo nie może być. Życie 

jest bowiem nieprzewidywal-
ne. Główne bohaterki opowia-
dań – Sylvia, Carla, Juliet, Gra-
ce, Lauren, Robin i Nacy szu-
kają swojego miejsca na ziemi. 
Nie pasują do warunków, w 
których żyją. Dlatego też wy-
ruszają w podróże, wiedzione 
przeczuciem, które podpowia-
da im, co należy robić w danej 
sytuacji, a każdą porażkę po-
zwala zmienić w naukę. 

     Nie przypadkowo wybra-
łam tę książkę. Osiem opowia-
dań z „Uciekinierki” udowad-
nia, iż kobiecość to niekończą-
ca się droga do samopoznania. 
Na tej drodze towarzyszymy 
kobietom ambitnym, roztrop-
nym i chociaż niejednokrotnie 
zagubionym, zawsze świado-
mym swojej wartości i tego, że 
życie to nieustanna podróż w 
głąb samych siebie. 

     Jutro jest Dzień Kobiet, 
życzę wszystkim Paniom dużo 
zdrowia i przyjemnej lektury. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„Nigdy nie wiesz, czego nie 
spróbujesz, dopóki nie spróbu-
jesz”.

Munto

Helena Basa: lat 65, zmarła 06.03.2014 r., pogrzeb odbędzie się 
08.03.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a  
w marcu 2014r. na dwie wystawy:

- O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH
- NOWOGARD NA STARYCH FOTOGRAFIACH 

/do 1945 roku/
    ZAPRASZAMY
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Wielki Post już rozpoczęty!

O postanowieniach każdy decyduje osobiście...
Przeżywanie Wielkiego Postu  to okres, gdzie szczególnie zwracamy uwagę na gorliwą modlitwę, wyciszenie, życzliwe i bezinteresow-
ne zachowania wobec drugiego człowiek, jak również na pewien umiar w spożywaniu posiłków.  Z księdzem wikariuszem Grzegorzem 
Podlaskim z Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie  rozmawiamy o nawróceniu, Wielkim Poście oraz o ważności Świąt 
Wielkanocnych nad Świętami Bożego Narodzenia.   

Dziennik Nowogardzki: Po-
znałem księdza już jakiś czas 
temu, głównie poprzez współ-
pracę księdza  z  gazetą „Dzien-
nik Nowogardzki”. Więc zanim 
porozmawiamy o Wielkim Po-
ście, zapytam najpierw w imie-
niu czytelników DN, - jak i kie-
dy rozpoczęła się księdza  po-
sługa kapłańska?

ks. Grzegorz Podlaski : Róż-
nie można określić ten początek. 
Dla jednych jest on w momen-
cie podjęcia decyzji o wstąpie-
niu do seminarium, dla innych 
może to być dzień święceń, czyli 
pierwsze chwile bycia księdzem. 
Ja uważam, że początek ten jest 
już od momentu naszego zaist-
nienia. Oczywiście później docho-
dzą wszystkie te chwile, w których 
człowiek rozeznaje, co ma w ży-
ciu robić. Ale skoro Pan Bóg kogoś 
powołuje do swojej służby, to wła-
ściwe odczytanie tej drogi powin-
no być kwestią czasu. Powinno to 
tak być, choć często nie jest. Mam 
nadzieję, że u mnie ta sprawa roz-
winęła się właściwie.

 A od 2012 r jest ksiądz w pa-
rafii pw. św. Rafała Kalinow-
skiego….

 W czerwcu 2012 roku otrzy-
małem poniedziałkowy telefon z 
kurii, z zaproszeniem na środowe 
spotkanie z Ks. Arcybiskupem, w 
celu otrzymania dekretu na nową 
parafię. Można by powiedzieć, że  
była to taka błyskawiczna akcja. 
Może byłem trochę zaskoczony, 
ale na pewno nie zdziwiony. Taka 
specyfika kapłańskiego życia.

Księże Grzegorzu,  wracamy 
to głównego   tematu tej roz-
mowy którym jest  Wielki Post. 
Czy liczy się on od chwili po-
sypania głowy wiernym popio-
łem w kościele przez kapłana?

 Jeżeli już chcemy oprzeć  się 
na konkretnej sytuacji, to myślę, 
że ta chwila może być bardzo od-
powiednia. Człowiek potrzebu-

je wyraźnych momentów. Posy-
panie głowy popiołem takim mo-
mentem na pewno jest. Muszę 
przyznać, że wiele osób z tego ko-
rzysta. Jest chyba w Polakach we-
wnętrzna chęć przyznania się do 
błędów i w konsekwencji do za-
dośćuczynienia. Niestety w zna-
komitej większości jest ona tylko 
wewnętrzna.

To prawda, posypanie  gło-
wy popiołem  jest bardzo cha-
rakterystyczne. O Wielkim Po-
ście wiedzą chyba wszyscy, rów-
nież i niewierzący. Czy potrzeb-
ny jest więc dziś przeciętnemu 
człowiekowi post?

 Oczywiście. I nie chodzi mi tyl-
ko o wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych. Człowiek to nie 
tylko ciało. To przede wszystkim 
wymiar duchowy. To, co nas łą-
czy z aniołami. Ciało potrafimy 
kształtować, rozwijać. Mistrzo-
stwa różnego rodzaju pokazu-
ją, do jakiej sprawności człowiek 
może dojść. Gorzej jest z naszym 
duchem. A jego przede wszyst-
kim trzeba rozwijać. A mówią, 
że w zdrowym ciele zdrowy duch. 
Niestety, nie zawsze nie mogę się 
z tym zgodzić. Oczywiście jest 
to opinia człowieka wierzącego. 
Każdy ma prawo do własnego 
zdania.

Jak księdza zdaniem powi-
nien pościć człowiek w tym 
okresie,  z czego powinien zre-
zygnować? W ostatniej sondzie 
DN najczęściej respondenci 
opowiadali o rezygnacji z nie-
których pokarmów. Czy ksiądz 
dodałby coś jeszcze w tym 
względzie?   

 Całe mnóstwo. Ducha można 
trenować na wiele sposobów. A 
wstrzemięźliwość pokarmowa, to 
jeden z nich i nie koniecznie naj-
bardziej efektywny sposób. Ja to 
robię bardziej dla zdrowia. Sło-
dyczy w ogóle nie jem, ale z mo-
jej strony to żaden wyczyn. Kilka-
naście chyba lat temu przestałem 
i tak zostało. Czasem robię wyją-
tek, gdy na przykład jakieś dziec-
ko chce mnie czymś takim poczę-
stować. Jest bardzo wiele innych 
spraw, co do których powinniśmy 
zmienić podejście, bo widać wy-
raźnie, że w kontakcie z nimi to-
warzyszą nam nieuporządkowa-
ne przywiązania. Takie określenie 
jest w jednej z wielkopostnych pre-
facji mszalnych. A jakie one są w 
naszym przypadku, to na pewno 
każdy wie.

Wyrzeczenia na współczesną  
miarę  nie robią wielkiego wra-
żenia  i  nie jest chyba wielką 
sprawą  przetrzymać te 40 dni? 

Przetrzymać na pewno nie. 
Przecież to tylko czterdzieści dni. 
Ale tu nie chodzi tylko o przetrzy-
manie. Tu chodzi o dobre prze-
życie. A to już jest zupełnie inna 
sprawa. Pamiętam, że w szkole 
podstawowej, w sali języka rosyj-
skiego, na gazetce ściennej umiesz-
czony był ładny tekst. Pozwolę so-
bie go zacytować: „Trudniej dzień 
dobrze przeżyć, niż napisać księ-
gę”. Początkowo myślałem, że to 
lekka przesada. A może nawet nie 
lekka. Ale z biegiem czasu na wła-
snej skórze przekonałem się, że to 
święta prawda. A tu mamy nie 
jeden, a czterdzieści dni. Tak na 
marginesie, to szkoda, że nie za-
pamiętałem autora tej myśli.

 Czy zdaniem księdza, da się 
obronić twierdzenie, że dziś nie 
potrzebujemy postu, bo tak na-
prawdę  bywa, że pan Nowak 
czy Kowalski do życia potrze-
buje właśnie  np. dobrego jedze-
nia, niezłej pracy czy atrakcyjne 
spędzonego czasu w SPA? 

O swoich potrzebach każdy de-
cyduje osobiście. A one są ade-
kwatne do stylu życia. Mój za-
kłada życie wieczne,  czyli spra-
wę Zmartwychwstania stawia na 
zasadniczym miejscu. Dlatego 
dla mnie post jest okresem, który 
może wpłynąć na moje odpowied-
nie przeżycie świąt, a w konse-
kwencji mam nadzieję, jak najle-
piej przygotowywać się na osobi-
ste już uczestnictwo w tej Tajem-
nicy. Powiedziałem przygotowy-
wać, bo chyba tak naprawdę czło-
wiek nie będzie do tego całkowicie 
przygotowany. A poza tym, choć 
nie mam nic przeciwko temu, to 
stół dla mnie jest drugorzędną 
sprawą.

Rozmawiając o Wielkim Po-
ście nie sposób nie wspomnieć 
o rekolekcjach, które w Nowo-
gardzie, rok rocznie  się w tym 
czasie  odbywają? 

I nie tylko w Nowogardzie. To 
niecodzienna sprawa, stąd nieco-
dzienna wymowa. Szkoda tylko, 
że dzisiejszy człowiek nie ma tego 
komfortu, by udać się gdzieś dalej, 
do odpowiedniego miejsca, prze-
żyć w ciszy kilka dni, nastawiając 
się bardzo mocno na osobisty kon-
takt z Bogiem. Tak by było najle-
piej. A mamy tylko możliwość 
chwilowego oderwania się od co-

dzienności, która i tak dopada nas 
nawet w tym krótkim czasie. Ale 
jak ktoś bardzo chce, to dla niego 
rekolekcje mogą mieć niecodzien-
ną wymowę. Trzeba tylko odpo-
wiedniej koncentracji.

Czy jest jedna odpowiedź 
na pytanie: jak godnie prze-
żyć Wielki Post w czasie, kie-
dy człowiek jest zestresowany i 
zmartwiony perspektywą dnia 
jutrzejszego, w którym często 
zastanawia się, jak dalej żyć czy 
nawet przetrwać ?

Myślę, że sprawa ma się tak, 
jak w przypadku przykazań. Jest 
wiele, ale jedno jest najważniej-
sze. Oczywiście przykazanie mi-
łości. Sposobów na godne przeży-
cie Wielkiego Postu jest na pew-
no jeszcze więcej. I tak do końca 
nie o sposób tu chodzi. Motywa-
cja jest kluczowa. Dlaczego ja po-
dejmuję wszystkie te wysiłki. Tych 
motywacji również jest wiele. Ale 
przy jednej wszystkie one „wymię-
kają”. Chodzi o życie wieczne. Dla 
mnie. Lepszej, zaręczam, nie wy-
myślimy.

Co roku, kiedy rozpoczy-
na się Wielki Post, ja tak sobie 
myślę, że mam znowu szansę 
przeżyć ten czas dobrze i z na-
dzieją… , ale to jednak nie jest 
już takie chyba proste dla wie-
lu osób, które często zastana-
wiają się, jak mają dalej żyć w  
bieżących realiach w tym kon-
kretnym mieście czy  niedale-
kiej  wsi ?

 Tak. Od rzeczywistości czło-
wiek nie ucieknie. Zastanawiać 
się trzeba. Mało tego, konieczne 
jest również działanie w tym kie-
runku, żeby żyło się odpowied-
nio, czyli godziwie. Wielki Post, 
a przede wszystkim Wielkanoc 
przypomina nam wyraźnie o tym, 
jaki jest sens naszego życia. A by-
cie w tym mieście, jak z resztą w 
każdym innym miejscu, to tylko 
etap naszego życia. Czasem czło-
wiek musi go po prostu przetrwać, 
czasem udaje mu się nawet coś 
osiągnąć. Różnie bywa. Ale gdy 
nie zapomni się o wieczności, to 
będzie nieco łatwiej.

Takim ważnym symbolem 
Wielkiego Postu są Msze świę-
te, w trakcie których przecho-
dzimy drogę czternastu sta-
cji krzyżowych Pana Jezusa na 
śmierć. To dla ludzi wierzących 
bardzo szczególny moment i 
łączność przeżywania tej męki 
z Bogiem? 

 Rzeczywiście jest on szczegól-
ny, Świadczy o tym chociażby 
to, że za udział w tym nabożeń-
stwie można uzyskać odpust zu-
pełny. To wielki dar dla człowie-
ka, a kosztuje tylko niecałą godzi-
nę. Łącznie z dojściem do kościo-
ła. Poza tym łączność z cierpią-
cym Bogiem może być niesłycha-
nie umacniająca.

Chciałbym prosić by ksiądz 
powiedział, jaki jest sens udzia-
łu w drodze krzyżowej, zwłasz-
cza osób, które często  cierpią z 
powodu widocznej już choroby, 
która dla tego właśnie człowie-
ka jest już tu na Ziemi taką swo-
istą drogą krzyżową? 

Bóg stał się człowiekiem. Przez 
to miał możliwość uczestnicze-
nia w tym wszystkim, co dotyka 
człowieka. Przede wszystkim w 
cierpieniu. Tak jakby chciał po-
wiedzieć, że nie jesteśmy sami. A 
szczególnie w tych najtrudniej-
szych momentach. On przeżywa-
jąc cierpienie z nami,  pokazuje 
na swoim przykładzie, że przez 
to, co takie dla nas trudne, można 
dojść do szczęścia. Jak to ktoś kie-
dyś powiedział: do szczęścia moż-
na dotrzeć jadąc na różnych ko-
niach. A najszybszy z nich to cier-
pienie. Tylko jechać na nim nie-
wielu potrafi.

 Kończąc ten interesujący wy-
wiad zapytam księdza, dlacze-
go przyjęło się, że Święta Wiel-
kanocne są ważniejsze od Świąt 
Bożego Narodzenia? Przecież 
Boże Narodzenie symbolizuje 
nowe życie, a z nim radość. 

Ze względu na Zmartwych-
wstanie. We Wcieleniu, czyli w 
Bożym Narodzeniu, Bóg przy-
chodzi by pomóc nam przeżywać 
doczesność. W Wielkanocy, Bóg 
otwiera nam możliwość wejścia w 
wieczność. Myślę, że samo to wy-
starczy. Ale wszystko, co jest zwią-
zane z Bogiem w naszym życiu 
jest niesłychanie ważne.

Co chciałby ksiądz powie-
dzieć Czytelnikom „Dzienni-
ka Nowogardzkiego” na okres 
Wielkiego Postu?

Jeżeli już ktoś poważnie zabiera 
się do mocnego przeżycia tego cza-
su, to życzę powodzenia. Będzie 
ono naprawdę potrzebne. Myślę, 
że słowa modlitwy będą tu jak 
najbardziej na miejscu: „Umoc-
nieni łaską Bożą, pracujmy nad 
sobą w wielkiej cierpliwości”. Tego 
wszystkim życzę, sobie również.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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promocją nie łączy się z innymi promocjami R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

PIASEK, ŻWIR,  
czARNOzIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

z DOWOzEM 
DO KLIENTA

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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Nasi przedsiębiorcy - Grześ-Bud & Błysk 

W Nowogardzie lekko nie jest
Tym razem w ramach rubryki „Nasi przedsiębiorcy” rozmawiamy z Małgorzatą 
i Grzegorzem Skowrońskimi, właścicielami firmy budowlanej Grześ-Bud, któ-
rzy prowadzą swoją działalność od 2008 roku w Nowogardzie. 

Dziennik Nowogardzki - Jak 
pan idzie po Nowogardzie i wi-
dzi pięknie położony chodnik, a 
już za parę dni zapadnięty z wi-
doczną dziurą. - To co pan wte-
dy sobie wnioskuje jako facho-
wiec ? 

Grzegorz Skowroński – Cóż, 
odpowiedź jest bardzo prosta. 
Ktoś z wykonawców dał za mało 
materiału i najprawdopodobniej 
chciał na tym zleceniu sobie za-
oszczędzić lub źle przygotował 
grunt pod tą inwestycję. Dlatego w 
tym zawodzie wykonawca nie po-
winien oszczędzać, gdyż to za ja-
kiś czas na pewno wyjdzie. Rzetel-
ność tutaj jest podstawą i od tego 
nie może być wyjątków. 

Historia państwa firmy sięga 
jakiego czasu? 

Grzegorz Skowroński – 
Wszystko zaczęło się w roku 2008. 
Wówczas z małżonką postanowi-
liśmy, że spróbujemy sił w dzia-
łalności, która dla mnie nie była 
tajemnicą, gdyż z zawodu jestem   
posadzkarzem, a następnie bru-
karzem. Wcześniej, przez 15 lat, 
praktykowałem wyuczony zawód 
pracując u kogoś. Zdecydowałem, 
że przechodzę na swoją działal-
ność, którą prowadzę z powodze-
niem do dnia obecnego. 

Małgorzata Skowrońska - 
Małżonek jeszcze nie dodał, że 
jest to firma typowo rodzinna, co 
bardziej powoduje, że chce nam 
się pracować i cieszyć z każdych, 
nawet tych najmniejszych, osią-
gnięć i przede wszystkim zadowo-
lonych klientów, którzy decydują 
się na nasze usługi.  

DN: Czy Nowogard, pod 
względem chociażby estetyki 
miasta, jest nowoczesnym mia-
stem?

G.S  Uważam, że w Nowogar-

dzie jest już takich miejsc coraz 
więcej w stosunku do miast np. 
Golczewa czy Kamienia Pomor-
skiego, gdzie także i tam wykony-
waliśmy swoje usługi. By jednak 
nie mówić, że w Nowogardzie jest 
tak idealnie. To powiem, że złym 
przykładem jest ulica Żeromskie-
go aż do ulicy Boh. Warszawy, 
gdzie chodniki i parkingi po le-
wej, jak i prawej stronie, są tam w 
opłakanym stanie i naprawdę wo-
łają o remont przez duże „R”. 

M.S Uzupełnię jeszcze do wypo-
wiedzi  małżonka, że to duże „R”, 
o którym mąż wspomina, ma uza-
sadnienie w postaci przyległej tam 
Szkoły Podstawowej nr 2, do któ-
rej chodzą małe i większe dzieci, 
których przecież bezpieczeństwo 
jest najważniejsze. O ile  pamię-
tam, to właśnie  DN na tę sprawę 
już wcześniej zwracał uwagę. 

Prowadzenie firmy budowla-
nej nie jest działalnością regu-
lowaną i nie wiąże się z koniecz-
nością uzyskania koncesji, li-
cencji lub zezwoleń. Właścicie-
lem firmy budowlanej może być 
zarówno osoba bez wykształce-
nia kierunkowego, jak i osoba 
posiadająca odpowiednie wy-
kształcenie, czy nawet upraw-
nienia budowlane. Zatem, każ-
dy może otworzyć zakład re-
montowo-budowlany?  

G.S To dość trudne pytanie, bo 
osobiście wychodzę z założenia, 
że niech każdy robi to co potra-
fi najlepiej. A to znaczy, że mu-
rarz niech muruje, piekarz pie-
cze chleb. A w  moim przypadku, 
ja potrafię kłaść kostkę brukową, 
czy też dobrze ocieplić budynek. 
Dlatego nie zabieram się za inne 
czynności, których nie potrafię do-
brze wykonywać. 

M.G Potwierdzam wypowiedź 

małżonka i dodam tylko tyle, że 
jeżeli ktoś jest krawcem niech so-
bie dobrze i na miarę szyje ubra-
nia. My znamy się na budowlan-
ce.  

Czym jest GRZEŚ – BUD i ja-
kie usługi oferuje?

G.S  Zakres naszych usług jest 
ściśle związany z budowlanką. Do 
tych najważniejszych prac, jakie 
wykonujemy, mogę zaliczyć takie 
usługi jak: ocieplenie budynków, 
kładzenie kostki brukowej,  regip-
sów,  posadzek maszynowych oraz 
wykonywanie drobnych remon-
tów, w które wchodzi szpachlowa-
nie i całościowe malowanie. 

Ale dowiedziałem się, że pań-
stwa Firma to nie tylko remon-
ty, ale również i myjnia samo-
chodowa, której nazwa suge-
ruje, że w aucie będzie, krótko 
mówiąc – po prostu błysk!

M.S  Bo to prawda. To jest moja 
część naszej wspólnej działalności, 
za którą ja jestem odpowiedzialna 
i proszę mi wierzyć, że auta są na-
prawdę wysprzątane na błysk. Do 
takich podstawowych usług wy-
mieniłabym mycie, odkurzanie, 
pranie tapicerki i pranie dywani-
ków na które jest cena umowna. 
Co do innych cenników, to podsta-
wowe mycie zaczyna się już od 20 
zł. Niestety nie myjemy samocho-
dów ciężarowych.  

Nietypowy samochód, jaki 
udało się pani umyć? 

M.S Pamiętam takiego klienta. 
Był to obywatel z Norwegii i miał 
samochód marki MUSTANG. Nie 
jestem ekspertem samochodo-
wym, ale ten samochód  miał  na-
prawdę charakter. Wnętrze jego 
było ze skóry i czuło się tą jego 
wyjątkową oryginalność.  W tej 
pracy często sama podejmuję się 
czynności mycia pojazdu, a po-
maga mi nasza pracownica, która 
tak jak ja, bardzo się stara by sa-
mochód był czysty i lśniący. 

Mycie czy  remontowanie, to 
państwa dziedziny w których 
świadczycie usługi, o ile czysty 
samochód jest sprawą widocz-
ną i dość szybką w realizacji, 
tak remontowanie już nie. Pań-
stwa prace remontowe są w kil-
ku miejscach na terenie Nowo-
gardu. Do tych najbardziej zna-
nych, które możemy wymienić 
należą? 

G.S  Jest wiele takich miejsc 
do tych najbardziej  widocznych 
to należy teren budynku  szpita-
la, gdzie świadczyłem usługi jako 
podwykonawca w zakresie poło-

Myjnia Błysk przy ulicy Młynarskiej również należy do państwa Skowrońskich

żenia polbruku na parkingu czy 
drogach  wyjazdowych, które 
„kładłem”  przez 1,5 roku. Zakres 
tych prac był bardzo duży. Do ko-
lejnych miejsc, które mógłbym 
wymienić  należą parkingi i chod-
niki na ul. Luboszan w Nowogar-
dzie. Kolejne miejsca to ul. Ponia-
towskiego. 

 Czy firma remontowo-bu-
dowlana - to dziś w tym mieście 
jest problem w kontekście dzia-
łania? 

G.S  Powiem bez ogródek, że 
jest to duży problem. Nowogard 
nie jest dobrym miejscem do in-
westowania, gdyż są duże podat-
ki dla przedsiębiorców. Dlatego 
niektórzy przedsiębiorcy powo-
li  „uciekają” z niego i gdzie in-
dziej inwestują i płacą podat-
ki. Nie rozgadując się zbytnio na 
ten dość trudny temat, a zarazem 
mnie osobiście bolący, sam powo-
li wyprowadzam się zawodowo z 
tego miasta i szukam możliwości 
działania. Pewnie zapyta pan o 
powód? Odpowiem, że tutaj jest 
problem z przetargami, gdzie wy-
grywają firmy ościenne, obce dla 
tego miasta, a nie nasze nowo-
gardzkie. Dla mnie jest to zupeł-
nie niezrozumiałe, skąd te firmy 
mają takie niskie ceny? Dlatego 
uważam, że powinna być większa 
kontrola nad tego typu przetar-
gami, gdzie najważniejszą spra-
wą jest jedynie cena. Z mojego 
punktu widzenia w pierwszej ko-
lejności pierwszeństwo w realiza-
cji tych prac powinny mieć firmy z 
Nowogardu, których jak pan wie, 
mamy jeszcze tu trochę, ale nie 
jest tajemnicą, że ich jest już rów-
nież coraz mniej. Dlatego apeluję, 
by władze zaczęły zwracać uwagę 
na nas lokalnych przedsiębiorców, 
którzy chcą i mają chęci zostać w 
tym mieście i świadczyć dla nie-
go usługi, ale na godziwych wa-
runkach.  

W ostatnich latach na   ryn-
ku ogólnokrajowym, jak rów-
nież lokalnym, jest odczuwal-
ne zjawisko  braku fachowców, 
ponieważ wyjechali za granicę. 
Czy zatem założenie takiego in-
teresu ma sens? 

G.S  Na szczęście są jeszcze do-
brzy fachowcy, którzy chcą tu da-
lej zostać i pracować. Dlatego 
trzeba ich trzymać i godziwe im 

płacić. Sam osobiście zatrudniam 
na stałe tylko jednego pracowni-
ka, gdzie wcześniej było ich kilku. 
Jest on bardzo dobry w sowim fa-
chu i jestem z niego zadowolony. 
Ponadto współpracuję z podwy-
konawcą, z którego jestem rów-
nież bardzo zadowolony i nigdy 
nie miałem z nim żadnych pro-
blemów. Dlatego serdecznie wraz 
z małżonką dziękujemy za tą do-
brą współpracę, gdyż jest ona bar-
dzo korzystna i finansowo i pod 
względem parku maszynowego, 
gdzie dysponuję odpowiednim 
sprzętem w postaci np. ładowarki, 
samochodów dostawczych typu 
BUS, oraz specjalistycznych ma-
szyn do kładzenia posadzek itp.    

O sile i konkurencyjności w 
firmie Grześ – Bud, co decydu-
je? 

G.S Najkrócej mówiąc nasza 
jakość i pracowitość od rana do 
wieczora i terminowość połączo-
na z dokładnością. Mimo, że cza-
sy dla budownictwa i remontów 
są bardzo nieciekawe. Z naszej 
strony staramy się być rzetelni i 
uczciwe pracować. 

 Remonty to istotna sprawa, 
która wymaga solidności, ter-
minowości, ale i perspektyw na 
przyszłość. Czy pora nadcho-
dzącej wiosny będzie dobrym 
sprzymierzeńcem ? 

G.S Na pewno tak. Na szczę-
ście zaczyna być odczuwalna od-
wilż w pozyskiwaniu pracy w tym 
zawodzie. Szczególnie na wiosnę, 
gdzie wszystko kwitnie wraz z 
frontem robót, które w dziedzinie 
brukarstwa są szczególnie poszu-
kiwane, gdyż każdy kto wybudu-
je swój dom, chciałby mieć ładnie 
przed nim. Dlatego zapraszam 
serdecznie do współpracy ze mną.  

Finalizując naszą rozmowę, 
jakie są perspektywy dla firmy 
na ten rok i tego miasta? 

Bardzo ciężkie pytanie w kwe-
stii Nowogardu, bo tutaj dla lo-
kalnej społeczności są potrzeb-
ne nie kolejne markety, ale duże 
zakłady pracy na kształt byłe-
go RITTERA. Co do mnie i mał-
żonki to pracować uczciwe, być 
zdrowym i mieć radość z tego, co 
wspólnie robimy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Skwer przy ul. Warszawskiej, który został wyremontowany przez firmę Grześ - Bud
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Innowacyjna szkoła muzyczna na ul. Boh. Warszawy 34

Lukas Band
Z dniem dzisiejszym prywatna szkoła muzyczna Lukas Band, oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Odbywać się w niej będą zajęcia 
szkoły muzyki rozrywkowej oraz animacyjno – edukacyjne dla najmłodszych. Lekcje rozpoczną się już od początku tygodnia, co nie 
oznacza, że nie można  nadal zapisywać pociech na zajęcia, gdyż szkoła nabór prowadzi nieustannie.

Właścicielem szkoły muzy-
ki rozrywkowej Lukas Band 
jest Łukasz Włodek, który jest 
absolwentem Akademii Sztu-
ki w Szczecinie  a przedtem  
ukończył między innymi no-
wogardzką Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia. Pan Łu-
kasz prowadzi również  agen-
cję artystyczną, która oferuje 
obsługę muzyczną imprez roz-
rywkowych, a więc można po-
wiedzieć, że wokół muzyki krę-
ci się całe jego życie... W pro-
wadzeniu szkoły  pomagać  mu 
będzie odpowiedzialna za zaję-
cia z najmłodszymi w sali ani-
macyjno – edukacyjnej, jego 
życiowa partnerka Jolanta Bu-
dzińska. Oprócz tego, nauczać 
będą zaproszeni przez właści-
ciela wykształceni nauczycie-
le, którzy również są zawodo-
wymi muzykami.  Zajęcia będą 
się odbywać od godziny 15:30 
do 21:00. Sale w szkole są już 
gotowe, kadra czeka teraz na 
klientów, pierwsi już są, dlate-
go najprawdopodobniej w naj-
bliższy wtorek lub piątek, szko-
ła rozpocznie zajęcia. Dokład-
nie dziś (tj. w piątek) ruszyła 
kampania reklamowa, reklama 
w prasie, strona internetowa 
oraz strona na facebooku, któ-
re pomogą w prowadzeniu nie-
ustannej rekrutacji uczniów. 
Zapytaliśmy pana Łukasza, 
skąd pomysł na otwarcie takiej 
placówki akurat w Nowogar-
dzie? - Przede wszystkim chcia-
łem powiedzieć, że muzyka to 
moja wielka pasja od najmłod-
szych lat. Pomysł na otwarcie 
szkoły to efekt  zbioru  doświad-
czeń z całej mojej dotychcza-
sowej kariery muzycznej. Stu-
diując na wyższej uczelni mu-
zycznej, zorientowałem się  z 
tym, iż program który proponu-
ją Państwowe Szkoły Muzycz-
ne, jest ukierunkowany głównie 
na muzykę klasyczną. Jest ona 
oczywiście bardzo piękna lecz 
nie można się zamykać tylko w 
kręgu jednego stylu muzyczne-
go – mówi Łukasz Włodek. 

Szkoła Muzyki Rozrywkowej 
Lukas Band- bo taką nazwę 
przyjęła nowo powstała pla-
cówka muzyczna - wychodzi 
naprzeciw różnorodnym po-
trzebom i gustom muzycznym 
swoich klientów, to właśnie 
wyróżniać ma  ją od Państwo-

wych placówek muzycznych. - 
Nasza szkoła skupiać się będzie 
głównie na uczniu, jego mu-
zykalności oraz na tym w ja-
kim kierunku muzycznym chce 
on podążać. Muzyka ma bar-
dzo wiele odmian, więc war-
to dać szansę uczniowi, doko-
nać wyboru, jaki styl muzycz-
ny go interesuje. Muzyka roz-
rywkowa jest bardzo szerokim 
pojęciem, skupia style muzycz-
ne takie jak: rock, jazz, soul, 
disco oraz wiele innych, więc 
na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie – opowiada Łukasz 
Włodek. Nowa placówka chce 
także prowadzić naukę w nie-
co innym trybie aniżeli dzieje 
się to w państwowych  szko-
łach. - Nasza szkoła jest pla-
cówką prywatną, nie będzie tu-
taj egzaminów, presji i nacisku 

ze strony nauczycieli na zało-
żony z góry program. Uważam, 
że uczeń ma dość stresów w co-
dziennej szkole, więc chciałbym 
aby u nas doświadczył muzyki 
w sposób przyjemny i relaksu-
jący. Generalnie muzyka sama 
w sobie ma uspokajać i być po 
prostu przyjemna – mówi wła-
ściciel Lukas Band. 

Placówka nie zamyka się tyl-
ko na dzieci. Uczęszczać do 
niej mogą również dorośli. W 
ofercie znajduje się nauka na 
instrumentach takich jak: per-
kusja, saksofon, gitara elek-
tryczna, gitara klasyczna, gita-
ra basowa, keyboard, flet pro-
sty, akordeon oraz nauka śpie-
wu estradowego i klasycznego. 
Przyszły uczeń wcale nie musi 
od razu kupować instrumentu. 
Szkoła ma odpowiednio przy-

gotowane i wyposażone sale 
w instrumenty muzyczne, tak 
więc każdy będzie mógł pod-
czas zajęć korzystać ze sprzę-
tu zapewnionego przez szko-
łę. Oprócz lekcji muzyki roz-
rywkowej, szkoła oferuje rów-
nież zajęcia w sali edukacyjno 
– animacyjnej „Animatornia”. 
- Oferujemy dodatkową edu-
kację również dla maluchów. 
Zapraszamy na zajęcia ogól-
norozwojowe dla dzieci od 2 
lat, zajęcia umuzykalniająco-
-rytmiczne dla dzieci od 4 lat 
oraz artystyczno-plastyczne dla  
dzieci od 5 lat. W specjalnie do 
tego przygotowanej sali, uczest-
nicy zajęć będą mogli rozwijać 

swoje zainteresowania i pasje 
już od najmłodszych lat. Takie 
zajęcia to wspaniała okazja na 
dodatkowy rozwój dziecka – 
mówi prowadząca  Jolanta Bu-
dzińska. 

W ofercie znajdują się tak-
że: gimnastyka korekcyjna dla 
dzieci od 5 lat, podczas których 
profesjonalna fizjoterapeut-
ka będzie stymulować spraw-
ność fizyczną dzieci oraz ko-
rygować wady postawy. Szko-
ła zaprasza również dorosłych 
na zajęcia z gimnastyki-fit-
ness, które również prowadzić 
będzie profesjonalna fizjotera-
peutka. - Jak wiemy, dziś sport 
jest bardzo w modzie, interesu-
ją się nim głównie młode oso-
by, ale co raz częściej również 
dorosłe. W pewnym wieku nie 
każdy może czuć się na tyle 
swobodnie, aby pójść ćwiczyć 
na siłowni, dlatego zaprasza-
my na zajęcia skierowane kon-

kretnie dla osób dorosłych, któ-
re wpływają na ogólne uspraw-
nienie organizmu – komentuje 
Jolanta Budzińska. 

Zachęcamy do sprawdzenia 
oferty Szkoły Muzyki Rozryw-
kowej Lukas Band oraz Ani-
matornii, mieszczącej się w 
Nowogardzie na ul. Bohate-
rów Warszawy 34 (w budynku 
„Agromy”). Więcej informacji 
można uzyskać na dopiero co 
uruchomionych stronach in-
ternetowych: www.muzykaro-
zrywkowa.eu (szkoła muzycz-
na), www.animatornianowo-
gard.pl (animatornia). 

KR

Łukasz Włodek i Jolanta Budzińska, w biurze nowo powstałej prywatnej szkoły muzyki rozrywkowej
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Wspólnota Mieszkaniowa vs. lokatorka

Kto ma rację?
Kilka dni temu, na adres mailowy redakcji DN przyszła wiadomość od jednej z naszych Czytelniczek, z prośbą o interwencję w pewnej 
nietypowej sprawie. Otóż, między Zarządom Wspólnoty Mieszkaniowej jednego z bloków, znajdujących się przy ul. Gen. Józefa Bema, 
a właścicielką kawalerki od kilku tygodni toczy się spór. Zarówno członkowie Zarządu, jak i pozostali lokatorzy budynku, czują się bez-
radni. 

Diagnoza: uszkodzenie 
przewodu kanalizacyjnego

Problem zgłosiła nam prze-
wodnicząca zarządu Wspólno-
ty Mieszkaniowej bloku nr 37, 
Lidia Walaszczyk. Wraz z po-
zostałymi mieszkańcami bu-
dynku, zawiadamia ona o kon-
flikcie, rozgrywającym się mię-
dzy Wspólnotą Mieszkaniową 
a właścicielką jednego z lokum. 
Od jakiegoś czasu mieszkańcy 
bloku zmagają się z awarią rury 
kanalizacyjnej, konsekwencją 
której jest regularne zalewanie 
piwnic. Istnieje podejrzenie, że 
wspomniana usterka znajdu-
je się w mieszkaniu jednej z lo-
katorek. Ta jednak, jak mówi w 
rozmowie z DN Lidia Walasz-
czyk, nie chce wpuścić nikogo 
do kawalerki – ani przewodni-
czącej Wspólnoty Mieszkanio-
wej, ani hydraulika, mającego 
dokładnie zdiagnozować pro-
blem. – Wszystko zaczęło się w 
styczniu, gdy pewni państwo ku-
pili mieszkanie na pierwszym 
piętrze. W związku z tym, że 
robili generalny remont, powy-
mieniali też rury kanalizacyjne 
– opowiada pani Walaszczyk 
– Po pewnym czasie zauważy-
liśmy, że w wózkowni zaczyna 
gromadzić się woda. Najpierw 
zwróciliśmy się do państwa „z 
góry”. Mimo że mieli już rury 
zabudowane, pościągali płytki, 
żeby można było sprawdzić, czy 
coś się z tymi rurami nie dzie-
je. Wszystko było w porządku. 
Po dokładniejszych oględzinach 
okazało się, że awaria jest piętro 
niżej, 20 cm od sufitu,  w miesz-
kaniu mojej sąsiadki, która nie 
mieszka tu na stałe, ale bywa od 
czasu do czasu. 

I policja nie pomogła, i rad-
ca prawny bezradny

W obliczu takiego obrotu 
spraw, członkowie Wspólno-
ty Mieszkaniowej, z przewod-
niczącą na czele, podjęli pró-
by skontaktowania się z właści-
cielką mieszkania. – Dzwonili-
śmy do tej pani, pisaliśmy SMS-
-y, zgłosiliśmy sprawę fachow-
cowi z firmy hydraulicznej, któ-
ry osobiście do niej telefonował 
– nic to nie pomogło – tłuma-
czy przewodnicząca Wspólno-
ty – Ta pani powiedziała, że nie 
udostępni nam mieszkania i ko-
niec. Jedyne, co zrobiła, to przy-

jechała, zobaczyła, powiedzia-
ła, że u niej jest sucho i nie widzi 
powodu, dla którego ktokolwiek 
miałby wchodzić do jej mieszka-
nia. Chcieliśmy to załatwić po-
lubownie, ale w końcu wezwali-
śmy policję. Powiedziano nam, 
że nic w tej sprawie nie mogą 
zrobić. Kiedy sporządziliśmy od-
powiednie pismo i zdecydowali-
śmy osobiście dostarczyć tej pani 
do domu, okazało się, że nie 
chce z nami rozmawiać i nie za-
mierza nas wpuszczać do miesz-
kania (tego, w którym miesz-
ka na stałe, dop. red.). Skoro 
policja nie może (?) nic w tej 
sprawie zdziałać, członkowie 
Wspólnoty Mieszkaniowej nr 
37 podjęli bardziej drastyczne 
kroki. Przedstawiciele Zarządu 
zwrócili się o pomoc do rad-
cy prawnego, który wysłał do 
właścicielki kawalerki pismo, 
w którym wezwał do umożli-
wienia wejścia do lokalu oso-
bom, mającym usunąć awarię 
pionu instalacji kanalizacyjnej. 
Kobieta odpowiedziała (jest to 
jedynie niewielki fragment pi-
sma): „(…) uprzejmie infor-
muję, że w sprawie lokalu przy 
ul. Gen. Bema 37 w Nowogar-
dzie nie byłam informowana w 
piśmie przez Zarząd Wspólno-
ty oraz nie byłam ustnie wzy-
wana przez Zarząd Wspólnoty 
do udostępnienia lokalu. (…) 
Nie mam pojęcia, o jaką awa-
rię pionu instalacji kanaliza-
cyjnej chodzi, gdyż nie było o 
tym mowy w rozmowie z oso-
bą, podającą się telefonicznie 
za przedstawiciela Wspólnoty 
– chodziło o kapiącą gdzieś w 
piwnicy wodę”.

Teraz do sądu…
Sprawa Wspólnoty Miesz-

kaniowej otarła się także o In-
spektorat Nadzoru Budowla-
nego, a w rezultacie – Prokura-
turę Rejonową w Goleniowie. 
– Złożyliśmy zawiadomienie 
do prokuratury. Powiedziano 
nam, że trzeba poczekać ok. pół 
roku, zanim sprawa ruszy. Tyl-
ko, że my nie możemy tak dłu-
go czekać, bo jeśli ta woda na-
dal się będzie lać strumieniami, 

ściana w końcu nie wytrzyma 
i zacznie pękać, a to przecież 
zagraża zawaleniem się części 
konstrukcji – tłumaczy prze-
wodnicząca Zarządu. 

Właścicielka mieszkania 
tłumaczy…

Kobieta, jak sama zresz-
tą przyznała w rozmowie z 
DN, bywa w mieszkaniu tyl-
ko raz na jakiś czas. Twierdzi, 
że w związku z tym, że nie za-
mieszkuje ona kawalerki na 
stałe i nie korzysta z bieżącej 
wody, niemożliwością jest, by 
przyczyną awarii była uster-
ka odcinka rury kanalizacyj-
nej, znajdującego się na wyso-
kości jej mieszkania. – Ja mam 

zakręconą wodę. Wszystkie za-
wory są pozakręcane. W moim 
mieszkaniu jest sucho, więc nie 
sądzę, by usterka rury kanali-
zacyjnej była właśnie u mnie – 
mówi w rozmowie z nami wła-
ścicielka kwatery. Problem w 
tym, że pozakręcane zawory 
nie mają nic do rzeczy. 

– Każdy blok ma część wspól-
ną kanalizacji – są to rury w 
pionie – wyjaśnia fachowiec-
-hydraulik – Jeśli rura kanali-
zacyjna pęknie gdzieś w pionie, 
fakt, że ktoś ma pozakręcane za-
wory, doprowadzające wodę do 
mieszkania, nie wyłącza prze-
cież rury z obiegu, a zatem jed-
no z drugim nie ma nic wspól-
nego. Przez tę rurę nadal płynie 
woda, bo jest ona wspólna dla 
wszystkich mieszkań. Zdaniem 
właścicielki lokum, jest jeszcze 
jeden niezwykle powód, dla 
którego nie chce ona wpuścić 
nikogo do swojego mieszka-
nia… Chodzi o pokrycie kosz-
tów usunięcia ewentualnej 
awarii, tudzież naprawy szkód, 
wynikłych z konieczności roz-
kucia ścian. – Nie jestem prze-

konana co do tego, czy to wła-
śnie u mnie jest usterka – mówi 
nam rozmówczyni – Poza tym, 
nikt mnie na piśmie nie poin-
formował, kto chce się dostać 
do mojego mieszkania, imien-
nie! Pan, który podawał się za 
hydraulika, również mi się nie 
przedstawił. 

Pani Walaszczyk uważa na-
tomiast, że fachowiec wykony-
wał telefon przy niej i osobiście 
słyszała, jak przedstawia siebie 
i nazwę swojej firmy.

Z punktu widzenia pra-
wa…

Co na to prawo? Art. 13 pkt 
2 Ustawy o własności loka-
li mówi: „Na żądanie zarządu 

właściciel lokalu jest obowią-
zany zezwalać na wstęp do lo-
kalu, ilekroć jest to niezbędne 
do przeprowadzenia konser-
wacji, remontu albo usunię-
cia awarii w nieruchomości 
wspólnej, a także w celu wy-
posażenia budynku, jego czę-
ści lub innych lokali w dodat-
kowe instalacje”. Zdaniem pre-
zesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Gardno”, Jana Smoliry, w 
tej sytuacji członkowie Zarzą-
du nie mają innego wyjścia, 
jak wejście na drogę sądową, 
jeśli nie mogą dogadać się z 
właścicielką polubownie. – Je-
żeli właściciel lokalu nie godzi 
się na udostępnienie mieszka-
nia, łamiąc tym samym jeden 
z paragrafów Ustawy o własno-
ści lokali, jedynym rozwiąza-
niem jest wszczęcie postępowa-
nia sądowego. Należy wystąpić 
do sądu o wydanie nakazu wej-
ścia do mieszkania – mówi Jan 
Smolira – Wówczas wchodzi się 
do takiej kwatery z wykorzysta-
niem instrumentów przymusu, 
np. w postaci asysty policji. Kie-
dy takiej osobie wykaże się, że 
w konsekwencji nie wpuszcze-
nia do mieszkania zostały spo-
wodowane jakiekolwiek szko-
dy, Zarząd ma prawo obciążyć 
kosztami właściciela lokalu. 

Jeśli chodzi o koszty zwią-
zane z naprawą awarii, oka-
zuje się, że w przypadku, gdy 
uszkodzeniu uległy części 
wspólne budynku (a pion do 
takiej należy), obowiązek po-
krycia kosztów ma Wspólno-
ta Mieszkaniowa. Niestety, jak 
zapowiadają członkowie Za-
rządu: Teraz, po podjęciu tylu 
bezskutecznych trudów i próśb, 
w pozwie sądowym wnieśliśmy 
o to, by kosztami została obcią-
żona właścicielka mieszkania.  

Finał opisanej wyżej sprawy 
nie jest jeszcze przesądzony. Z 
pewnością zarówno dla jednej, 
jak i drugiej strony sporu, naj-
lepszym wyjściem byłoby po-
lubowne zażegnanie konfliktu. 
Prawda zazwyczaj leży pośrod-
ku. Czy Zarząd i właścicielka 
kawalerki zdołają się porozu-
mieć – nie wiadomo. Wiado-
mo natomiast, że tak byłoby 
lepiej dla obu stron.      

Karolina Klonowska   

Cała wózkownia jest zalana, ściany są coraz bardziej mokre. Boimy się, że może to mieć fa-
talne skutki dla konstrukcji bloku - mówi przewodnicząca Zarządu

Cieknąca woda jest konsekwencją uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej
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UWAGA WĘDKARZE!

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła, że dnia 16.03.2014 r. 

organizuje wyjazd autokarem na zawody 
spinningowe pod nazwą „Troć Regi” 

w Trzebiatowie, wpisowe wynosi 15 zł, 
zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak 

przy ul. Waryńskiego 12 do dnia 14.03.2014 r. 
Wyjazd z ul. 5-go Marca o godzinie 7.00. 

Ostatnie mecze sparingowe przed ligą

„Fernando” jeszcze nie teraz...
Pomorzanin Nowogard rozgrywa swoje ostatnie dwa sparingi przed startem 
rundy wiosennej w wojewódzkiej okręgówce. Wiemy już, kto zasili pierwszy ze-
spół, pewne jest, że jeszcze poczeka na debiut w Pomorzaninie Fernando Maia 
Batista. Brazylijski piłkarz ponownie do rozmów w sprawie swojego przejścia, 
zasiądzie z prezesem Marcinem Skórniewskim, po zakończeniu tego sezonu. 

W czwartek (6 marca) piłka-
rze Pomorzanina Nowogard, 
o godzinie 18:00 rozgrywa-
li w Płotach mecz sparingowy 
z Polonią II Płoty. Niestety do 
momentu zamknięcia tego nr 
Dziennika Nowogardzkiego, 
wciąż nie znany był wynik tego 
spotkania. Ostatni mecz spa-
ringowy, podopiecznych Ro-
berta Kopaczewskiego, czekać 
będzie w sobotę (8 marca) o 
godzinie 14:00, również w Pło-
tach. Wówczas rywalami będą 
zawodnicy Błękitnych Trzy-
głów. 

Jakiś czas temu informowa-
liśmy, że na 99% zespół zasi-
li piłkarz Drawy Drawsko Po-
morskie- Fernando Maia Ba-
tista, który na swoim koncie 

ma m.in. tytuł mistrza Polski 
z ŁKS-em. To jednak nie oka-
zało się tak proste jeszcze w 
tej rundzie. Brazylijczyk jesz-

cze przez pół roku związany 
jest ze swoim poprzednim klu-
bem, temat jego transferu, jak 
zapewnia prezes Marcin Skór-

Kamil Antonyk po grze dla Promienia Mo-
sty, zasila pierwszy zespół Pomorzanina

Dawid Kurek wrócił do klubu po półrocznym 
wypożyczeniu

niewski, powróci zaraz po za-
kończeniu tego sezonu. „Fer-
nando” zadeklarował chęć gry 
w nowogardzkim klubie, a 
prezes wierzy, że uda się go do 
Nowogardu ściągnąć. Póki co, 
trener Robert Kopaczewski, 
o IV ligę będzie walczył wraz 
z piłkarzami, którzy miejsco-
wym kibicom są już dobrze 
znani. Do I zespołu dołączyło 
3 zawodników, którzy w ostat-
nich miesiącach byli poza klu-
bem. Kamil Antonyk powrócił 
po tym, jak występował w Pro-
mieniu Mosty. Dawid Kurek 

z kolei wrócił z wypożyczenia 
do Aquilli Szczecin. Pierwszy 
zespół zasili również wycho-
wanek Pomorzanina Maciej 
Syfert. Czy nowy trener Pomo-
rzanina zdoła z nowogardz-
kimi piłkarzami wywalczyć 
awans? Na odpowiedź musimy 
trochę poczekać, już 15 marca 
pierwszy mecz wojewódzkiej 
okręgówki, wówczas do No-
wogardu w ramach 18 kolejki, 
zawita  najsłabszy zespół w ta-
beli – Victoria 95 Przecław.

KR

Ewa Durska wciąż najlepsza!

Nagroda z rąk marszałka
Ewa Durska wciąż pozostaje najlepsza. Tym razem w sobotę (1 marca) podczas 
Halowych Mistrzostw Europy organizacji Inas, które odbyły się we francuskim 
mieście Reims, zdobyła złoty medal w pchnięciu kulą. Po powrocie do kraju, w 
środę (5 marca) wraz ze swoim trenerem Waldemarem Nowotnym, otrzymała 
wyróżnienie z rąk marszałka Olgierda Geblewicza w ramach sportowego pod-
sumowania roku 2013.

Ewa Durska ponownie udo-
wodniła wszystkim, że nie 
ma sobie równych w pchnię-
ciu kulą. Tym razem podczas 
Halowych Mistrzostw Europy 
Inas, które rozgrywane były w 
dniach 28.02 – 02.03. Miesz-
kanka Nowogardu w swojej 

koronnej konkurencji wystar-
towała 1 marca.  Już w pierw-
szym swoim podejściu posła-
ła 4 kilogramową kulę na od-
ległość 13 metrów i 29 centy-
metrów, tym samym zapewni-
ła sobie złoty medal. Rosjanka 
Antonina Baranova, która za-

jęła 2 miejsce, uzyskała wynik 
12 m 22 m, natomiast brązo-
wa medalistka Ukrainka Ana-
stasia Mysnyk, pchnęła kulą 
na odległość 12 m 06 cm. Do-
dajmy, że nasza kulomiotka w 
swoich pozostałych 4 próbach, 
aż trzykrotnie uzyskała lepszy 
wynik, niż jej rywalki. Jak po-
informował redakcję DN, tre-
ner naszej mistrzyni Walde-
mar Nowotny, Ewa Durska do 
zawodów przygotowywała się 
w Szklarskiej Porębie, z któ-
rej wyruszyła do Warszawy, a 
następnie do Francji. Następ-
ne zawody będą rozgrywane w 
Holandii, będą nimi Mistrzo-
stwa Europy Inas. Ewa Dur-
ska tym razem będzie starto-
wała w dwóch konkurencjach, 
w pchnięciu kulą oraz w rzu-
cie dyskiem – komentuje tre-
ner olimpijki,Waldemar No-
wotny. Złota medalistka z No-
wogardu po powrocie do kra-
ju, wraz ze swoim trenerem, w 

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Ostatnia kolejka
Już w najbliższą niedzielę (9 marca), zostanie ro-
zegrana ostatnia kolejka Osińskiej Ligi Piłki Siat-
kowej. Po niej rozgrywki wkroczą w najważniejszy 
etap, czyli fazę play-off. 

Rywalizację rozpoczną ze-
społy, które dotychczas tylko 
raz wygrały. Na przeciw siebie 
o godzinie 11:00 staną gospo-
darze z Osiny, oraz zawodnicy 
z osiedla Bema. To będzie wy-
równany mecz, choć atut wła-
snej publiczności może fawo-
ryzować siatkarzy z Osiny. Na-
stępnie najciekawszy pojedy-
nek tej 5. kolejki. Dwie druży-
ny, które w dotychczasowych 
4 meczach, zdołały trzykrot-
nie zwyciężyć, czyli Węgorza 
i Kikorze. Która z tych drużyn 
na zakończenie fazy grupowej 
zajmie drugą pozycję w tabeli, 

przekonamy się około godziny 
14:00. W ostatnim pojedyn-
ku wciąż niepokonani siatka-
rze z Krzywic, zagrają z zespo-
łem z Wyszomierza, który do 
tej pory jeszcze nie zwyciężył. 
Faworyt tego meczu może być 
tylko jeden, choć siatkarze z 
Wyszomierza zrobią wszystko, 
by sprawić niespodziankę. Za-
praszamy wszystkich kibiców 
siatkówki w niedzielę (9 mar-
ca) do Osiny. 

KR
5. kolejka, 09.03: 
Os. Bema – Osina (11.00)
Kikorze – Węgorza (12.30)
Krzywice   – Wyszomierz (14.00)

środę (5 marca) została zapro-
szona na Sportowe Podsumo-
wanie Roku 2013, które odbyło 
się w Sali Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w 
Szczecinie. Za swoje szczegól-
ne osiągnięcia sportowe, Ewa 
Durska będąca zawodniczką 
UKS Barnim Goleniów, została 
uhonorowana przez marszał-

ka Olgierda Geblewicza oraz 
członka zarządu Anne Miecz-
kowską. Nagrodzony został 
również trener nowogardzian-
ki, Waldemar Nowotny. Gratu-
lujemy Ewie Durskiej kolejne-
go złotego medalu, oraz życzy-
my ponownych udanych star-
tów już podczas zawodów roz-
grywanych w Holandii. 

KR

Podium podczas Halowych Mistrzostw Europy Inas, od lewej - Antonina Baranova, Ewa Dur-
ska i Anastasia Mysnyk
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Jakub syn Marzeny 
Dobruchowskiej 
ur. 1.03.2014 
z Bagna

Maksymilian syn Ewy i 
Michała
 ur. 28.02.2014 
ze Stepnicy

Ninka córka Moniki i 
Sebastiana 
 ur. 1.03.2014 
z Krasnołęki

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Lena córka Marty i Pawła 
ur. 3.03.2014 
z Nowogardu

Zuzia córka Anny 
Tuszkiewicz 
 ur. 1.03.2014 
ze Szczecina

Norbert syn Eweliny 
Matyjasik ur. 3.03.2014 
z Dobropola

Iga córka Magdaleny 
Macyszyn ur. 3.03.2014 z 
Nowogardu

Iga córka Magdaleny 
Macyszyn ur. 3.03.2014 
z Nowogardu

Pola, Antonina córka 
Katarzyny i Andrzeja 
Derdak ur. 4.03.2014 z 
Oleśnicy

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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DLA PAŃ "PrOFILAKTYKA rAKA PIErSI"
WYJAZD NA BADANIA mAmmOGrAFICZNE 
DLA PAŃ z TErENU NOWOGArDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 15 
marca 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 
wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w 
biurze fundacji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Przyjmę do pracy 
biurowej na terenie 

Nowogardu.
Osoby zainteresowane 

proszę o kontakt
 510 100 263

AKTYWNY WEEKEND
Studio ART – STRIT

organizuje w Dziwnówku
w dniach 

 23 – 25 maja 2014 

aktywny weekend w programie :

TANEC, PILATES, STEP-AEROBIK, 

FITNESS, MASUMBA, NORD WALKING

i wiele innych atrakcji.

Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach wiekowych:

dzieci i młodzież, grupa średnia oraz seniorzy

zgłoszenia do 15 marca 2014 r.

więcej szczegółów pod numerem telefonu 

508 053 507 oraz 605 548 737

Zapraszamy do aktywnego 
spędzenia czasu
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Firma Irontech Sp. z o.o. poszukuje osoby chętnej 
do podjęcia pracy w charakterze

Asystent/ka ( ref.no. A/012)
Miejsce pracy: Nowogard

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: info@irontech.com.pl.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Zakres obowiązków:
•	 Odpowiedzialność za sprawne funk-

cjonowanie biura,
•	 Tłumaczenia dokumentów, procedur i 

instrukcji,
•	 Ścisła współpraca z działem produkcji,
•	 Wsparcie Dyrektora Zakładu.

Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum średnie,
•	 Znajomość języka angielskiego na 

poziomie bardzo dobrym w mowie i 
piśmie - warunek konieczny,

•	 Bardzo dobra obsługa komputera w tym pa-
kietu MS Office (Word, Excel, Power Point).

Praca w Pobierowie 
z zakwaterowaniem, 

poszukuje kelnerkę ze znajo-
mością języka niemieckiego. 

Pensjonat Flamingo. 
info@flamingo.pl 503110120

Sobota (8 marca)

Już po raz drugi, w Klubokawiarni Kulturalnej zawita jedna z najgłośniej-
szych w Polsce grup punk rockowych - THE ANALOGS! Chłopaki zagrają 
w Nowogardzie 8 marca, czyli w Dzień Kobiet.

Cena biletów: 25 zł
The Analogs – polska grupa grająca punk rock. Powstała w Szczecinie w roku 1995 z ini-

cjatywy członków zespołu Dr. Cycos - Marka Adamowicza, Ziemowita Pawluka oraz Pawła 
Czekały. Zespół uważany jest za prekursorów muzyki street punk w Polsce i do dzisiaj pla-
suje się w czołówce sceny. Zespół zyskał popularność dzięki celnym i unikatowym tekstom 
Pawła Czekały.

Śledźcie terminarze na naszym Facebookowym fanpagu`u –
 fb.com/klubokawiarniakulturalna.
Serdecznie zapraszamy !!!
Klubokawiarnia Kulturalna

Kącik Kolekcjonera

Konik polski z cyklu 
„Zwierzęta Świata”
Kącik kolekcjonera koło numizmatyczne Nowogard wzbogaciło się o kolejne 
monety okolicznościowe, które 24 lutego br. Narodowy Bank Polski wprowadził 
do obiegu w ramach serii „Zwierzęta Świata”. Monety przedstawiają Konika pol-
skiego.

Konik polski, który powiększył kolekcję no-
wogardzkiego koła, to monety o nominałach 20 
zł i 2 zł. 

Dwudziestozłotówka została wykonana z me-
talu Ag 925/1000 przy użyciu stempla lustrzane-
go. Jego średnica wynosi 38.61 mm, natomiast 
masa 28,28 g. Producentem monety jest Men-
nica Polska S.A. Na zlecenie NBP, przewidzia-
no nakład do 45 000 sztuk. Moneta o nominale 
20 zł, jest do nabycia poprzez zamówienie zło-
żone przez nowogardzkie koło numizmatyczne, 
z kolei ta o nominale 2 zł do nabycia jest od za-
raz w kole. 

Konik polski jest najbliżej spośród wszystkich 
współczesnych ras koni spokrewniony z dziko 
żyjącym gatunkiem konia – tarpanem, dość po-

wszechnym w naszych lasach w średniowieczu. 
Rasa ta została uzyskana dzięki próbom odtwo-
rzenia tego gatunku w latach 30. XX w. i po II 
wojnie światowej. Konie te są łagodne, łatwe do 
ułożenia, niewielkich rozmiarów, dzięki czemu 
używane do nauki jazdy konnej przez dzieci, tak-
że w hipoterapii. Obecnie w Polsce populacja ko-
nika polskiego liczy już kilkaset osobników -  tak 
dla NBP o rasie tej mówi dr hab. Kajetan Perza-
nowski, ze Stacji Badawczej Fauny Karpat Mu-
zeum i Instytutu Zoologii PAN. 

Na zdjęciach przy artykule prezentujemy re-
wers monet o nominałach 2 zł i 20 zł, w któ-
rych posiadanie weszło nowogardzkie koło nu-
mizmatyczne.  

KR
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

KUPON
 RABATOWY  5%

2014 r. 1
Zakład Kamieniarski 

„Śmigiel”
Nowogard,  ul. Cmentarna 3

tel. 91 392 18 14 
kom. 601 595 069

POLECA SWOJE USŁUGI:
Nagrobki, Grobowce

Blaty kuchenne, 
Parapety, Schody, 

obudowy kominków,
Kostka granitowa

UPUST 15%  
do końca marca

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

• prawo gospodarcze
• prawo cywilne 
• prawo rodzinne 
  (rozwody, alimenty, 
  rozwody kościelne), 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 
• odszkodowania, spory 
   z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna 

tel. 692 744 388

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

SPRzEDAM - WyKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

pl. Wolności 9 • Nowogard
pokój  419 (IV piętro)

Tel.  799 461 030
www.psycholog-nowogard.manifo.com

GABINET 
PSYCHOLOGICZNY

Ewa Walorska

Drewno kominkowe
opałowe

dąb, brzoza, sosny
507 551 150

Pomóżmy Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-let-

niego Kubusia, który urodził 
się z przepukliną oponowo-
-rdzeniową, rozszczepem 
kręgosłupa oraz wrodzonym 
wodogłowiem. 

Dodatkowo stwierdzono zwich-
nięcie prawego stawu biodrowe-
go oraz stopy ,,końsko-szpotawe’’. 
W pierwszej dobie życia zamknię-
to przepuklinę, później wykona-
no operację wydłużenia prawego 
ścięgna Achillesa. Następnie Ku-
buś miał badanie rezonansem ma-
gnetycznym, którego wynik był po-
rażający: torbielowata zmiana w migdałkach móżdżku oraz zakotwicze-
nie rdzenia kręgowego. Kuba przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdze-
nia kręgowego w Klinice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opi-
sanych zabiegów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowane-
go czucia i ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy 
wsparcia finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.”
Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na adres: Fun-

dacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  
ul. Łomińska 5, 01-685 Warszawa  KRS 00000 37904 
Można również dokonywać wpłat-darowizny 

na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej „Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa 
odrębnej własności  (ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Bankowa 3e, pow. 45,80 m2 , 
IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz., cena: 127.000 zł, wadium: 6.300 zł
Lokal nr 2:  Nowogard, ul. Bankowa 3d, pow. 61,80 m2 

II piętro, trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena: 126.300 zł, wadium: 6.300 zł
Lokal nr 3:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena: 63.600 zł, wadium: 3.200 zł
Lokal nr 4:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena: 88.100 zł, wadium: 4.400 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 11 marca 2014 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, któ-

rą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ..”. Oferta winna 
zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert - 11 marca 2014 r.,  godz. 12.15

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglą-
du w siedzibie Spółdzielni. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyn. 

W przypadku nierozstrzygnięcia przetarg będzie kontynuowany w formie przetargu ustnego w 
każdy wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejego przetargu.  

Dodatkowe informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SzE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Zamienię 
kawalerkę 

na mieszkanie 
dwupokojowe. 

91 39 22 487 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena do uzgodnienia 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Ferma Norek Maszkowo

ZATrUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

NIERUcHOMOŚcI
• Kredyty mieszkaniowe. 

Oferta wiodących banków. 
Nowość!!! Kredyty z dopła-
tami w ramach programu 
„MDM”. 662 315 470

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

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRzEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. 
Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest 
już wolne. 601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 72 m 
kw. 179.900 zł. tel. 609 671 030.

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pie-
tro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM DOM OLCHOWO 
-250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• SPRZEDAM – mieszkanie 3 po-
kojowe 66 m 2. Tel.502509384.

• SPRZEDAM - dom Olchowo 
250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 
4 sypialnie, 2 łazienki,, ga-
raż. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

• SPRZEDAM - 3 pokojo-
we centrum Nowogardu. 
Tel.609388488.

• Tanio sprzedam działki bu-
dowlane 10 i 11 ar 35 zł/m2 tel. 
880 132 032

• Wynajmę sklep na ulicy Ra-
cibora I 4 w Nowogardzie o 
pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-poko-
jowe, III p. umeblowane. Tel. 
91 392 30 38 lub 516 985 276

• Sprzedam lub wydzierża-
wię warsztat samochodowy, 
Nowogard. 501  343  040 lub 
691 100 249 

• Dom w szeregowcu na wsi 
Błądkowo (2 pokoje, poddasze 
i budynek gosp.) sprzedam. 91 
39 22 060

• Sprzedam działkę rekreacyj-
ną 2 ar. z altanką i wyposa-
rzeniem przy ul. Zamkowej. 
724 206 062

• Sprzedam 2 pokoje 55 m 2 
Boh. Warszawy. 691621141.

• Mieszkanie samodzielne trzy-
pokojowe, kuchnia, łazienka, 
100 m2 wynajmę. 602 474 266

• TANIO  -  SPRZEDAM  DZIAŁKI  
BUDOWLANE  UZBROJONE - 
KOŚCIUSZKI.

• Tel.913926624 ,  723636641.

• PILNIE POSzUKUJĘ poko-
ju z używalnością kuchni 
lub małego mieszkania. 
694 876 138

• Do wynajęcia 3-pokojowe 
mieszkanie w ścisłym centrum 
Nowogardu w dobrym stan-
dardzie. 502 632 628 

• Wynajmę lokal handlowy o 
powierzchni 105m2 ul. War-
szawska 14. 886 105 232 

• Sprzedam działkę ogrodową 
Bohaterów Warszawy za sta-
wem. 783 814 849

• Garaż w bloku sprzedam, ul. 
Kowalska 1. Powierzchnia 
13,26 m2 szerokość bramy 
2.2m. 784 584 294 

• Sprzedam atrakcyjną działkę 

budowlaną w Nowogardzie 
ok. 15 arów lub mniejszą. 
693 850 197

• Tanio sprzedam działki bu-
dowlane, 11 ar. 880 132 032 

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 
w centrum Nowogardu za 
90  000. Tel. 660  532  218 lub 
505 226 368

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731

• Sprzedam lub zamienię miesz-
kanie 3-pokojowe na kawaler-
kę. 660 987 036

• Sprzedam lub wynajmę ga-
raż przy ul. 700-lecia 13. 
501 549 818

• Wynajmę kawalerkę 28 m2, II p. 
przy ul. 700-lecia 17, częściowo 
umeblowana, czynsz 700 zł + 
liczniki (ogrzewanie w cenie), 
kaucja 1000 zł. 501 549 818

• Wynajmę mieszkanie 2 poko-
jowe przy ul. 15 lutego, I pię-
tro, wejście z chodnika (może 
być na działalność gospodar-
czą). Tel. 692 457 388

• Sprzedam działki budowla-
ne, Karsk. 509 349 642

 MOTORyzAcJA
• Golf IV Sprzedam komplet uży-

wanych opon + felgi. 175/80 
14. Tel. 693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do 
Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam Hyundai Lantra, 
96r., 1,6/16V cena. 1500 zł. 
601 834 016 po 15.00

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 
2005 HDI, stan bdb. Przebieg, 
180 tys., cena 18800 zł, tel. 
696 807 922

• Kabina do Stara 29 stan bdb. 
791 180 655

• Sprzedam skodę superb 
2007, poj. 2.0, TDI, 140 km. Tel. 
886 594 507

ROLNIcTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam prosięta, tel. 
667 023 662

• Sprzedam jęczmień jary i 
pszenżyto jare. 691 140 322

• Sprzedam pszenice i pszenży-
to. 668 316 103

• Sprzedam 3-letnią klacz. 91 39 
18 006

• Sprzedam dmuchawę do zbo-
ża 4 kW, 1000zł. 91 39 182 97

• Kurki nioski, odchowane, 7-ty-
godniowe sprzedaż od 31 
marca. Gospodarstwo drobiar-
skie, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
502 530 452 

•  Kopanie, sprzątanie ogród-
ków. 723 386 415 

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu dwutalerzowy, 600 litrowy. 
531 302 840 

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Kupię owies bezłuskowy. 91 39 
20 307 

• Sprzedam obornik. 
793 908 098 

• Sprzedam prosięta. 
515 406 298

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-

wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

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

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 
567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE 
DyWANÓW, WyKŁADzIN, 
TAPIcERKI MEBLOWEJ, SA-
MOcHODOWEJ, /SKÓRzA-
NEJ MATERIAŁOWEJ/.- PO-
ŚcIELI WEŁNIANEJ /LANO-
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OGŁO SzE NIA DROB NE

OPONy 
 - WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Mycie dachów
i elewacji oraz 

kostki brukowej
510 672 264

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki

Tel: 666 096 761, 666 096 774

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
doradca blachrsko-lakierniczych (możliwość przyuczenia)

Wymagane prawo jazdy  kat. c
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

KUPIĘ 
GOSPODARSTWO 
lub GRUNT ROLNY 
TEL. 664 944 635

SPRzEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Z ATRUDNIĘ
Kierownika budowy 

z uprawnieniami
konstr.-bud.

bez ograniczeń
+ prawo jazdy kat. B

e-mail: ncbn@wp.pl

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

KIEROWCĘ  C+E
transport 

krajowy i międzynarodowy

tel. 606 651 290

rEmONTY mieszkań
USŁUGI budowlane

WYKONAm
608 364 330
600 347 308

STIHL, HUSQVARNA, DOLPIMA

LINĄ/. SPRzĄTANIE: czySz-
czENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA 
DRZWI I OKIEN. Tel.695181070.

• Układanie kostki granito-
wej i kamienia polnego oraz 
sprzedaż kostki granitowej. 
726 403 937

• Sprzątanie mieszkań, praso-
wanie. 885 429 055 

• USŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOcIEPLENIA.
Tel.784053493.

• TRANSPORT BUS – MAX.
Tel.784053493.

• USŁUGI - DEKARSKI. 
Tel.785562104.

• DUR –DAcH POKRycIA, 
REMONTy DAcHÓW. 
Tel.691621141.

• DAcHy DOcIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, 
G. tel. 532 557 381

• Remonty mieszkań. 
798 147 191

• Kopanie, sprzątanie ogród-
ków. 723 386 415 

• Płytki, terakota, łazienki kom-
pleksowo. 721 988 735 

• Usługi : dekarstwo i termo-
modernizacja. 785 931 513 

• Kierownik budowy, inwen-
taryzacje, oceny techniczne, 
kosztorysowanie. Dzwoń 
604 269 301

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

PRAcA
• Przyjmę samodzielnego pra-

cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-

ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXy EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798 843 457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem. 
518 946 302

• Przyjmę kierowcę na wywrot-
kę. 660 497 390 

• Zatrudnię pracownika do ser-
wisu samochodowego w Go-
leniowie. 606 948 278

• Przyjmę do pracy blacharza 
samochodowego. Praca w No-
wogardzie. 605 276 271

• Przyjmę do pracy w lesie. 
697 993 898

• Firma budowlana zatrudni 
pracownika. 694 440 205

• KIEROWCA Z DOŚWIADCZE-
NIEM POSZUKUJE PRACY 
KAT.B TEL. 690 570 103

• Firma zatrudni w Ostrzycy 
pracownika  (mężczyzna)   z 
orzeczeniem o stopniu niepeł-
nosprawności do prac porząd-
kowo-gospodarczych tel. 91 
39 25 275

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIEcE GAzOWE c.o. używa-
ne z gwarancja i montażem 
wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena 
od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części za-
mienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko - zamra-
żarkę Indesit srebrną, cena 
750 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Drewno na opał. SPRZE-
DAM pocięte w klocki, sosna. 
Tel.514740538.

• Sprzedam suknie ślub-
ne od 200 zł + manekiny. 
604 919 210

• Kupię garaż blaszany. 668 
844 738

• Oddam pieski samce – tel. 
91 392 23 05

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam owczarki niemiec-
kie . Tel.913910656.

• Sprzedam witrynę, komodę, 
stolik RTV i stolik. 669 417 370

• Sprzedam grzejniki żeliwne. 
509 411 788 

• Sprzedam drewno opałowe, 
kominkowe transport gra-
tis w okolicach Nowogardu. 
667 171 283

• Sprzedam drewno suche, po-
cięte w klocki 100 zł za przy-
czepkę samochodową.880 
690 659 

• Sprzedam fotel do masażu 
kręgosłupa 601 553 551
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumero-
wanych uporządkowane od 1 do 9.

Poziomo:
- wszystkie wyrazy to nazwy chordofonów, 

czyli strunowych instrumentów muzycznych

Pionowo:
1 – pokrowiec na miecz,
2 – wytrawna wódka, która leżakuje dziesiąt-

ki lat (im STARSZA tym lepsza),
3 – gdy stała to taksa,
4 – jednostka odległości używana w astrono-

mii (3,26 lat świetlnych – z liter słowa PERSAK),
5 – piłkarski obrońca lub sportowy zegar,

6 – inaczej dominacja (mamy ją wtedy gdy 
jest nas więcej, jesteśmy silniejsi lub  spraw-
niejsi, bardziej doświadczeni,

8 - wegetatywne ciało grzybów, plecha (gdy 
chcesz by grzyby rosły to nie niszcz jej!),

11 – często marszczymy… zarost na okiem,
12 – wnętrze brzucha,
13 – mównica w żydowskiej bożnicy (wpisz 

BIMA),
14 – miasto w Niemczech (zakłady Carl Zeiss),
15 – wiosna – uważajcie na tego bożka z łu-

kiem!
Podpowiedź:
W pozycji 14 należy wpisać nazwę BERDA – 

jest to odmiana mandoliny.

Wydruki koloroWe  
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A   tel. 91 392 21 65

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik papierowy (2 szt.) - 1,95 zł

poleca 

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych
Irena Okolska, Lucyna Andrzejczak, Wiesława Kaczmarek, Danuta Borowik, Halina Szwal, Wie-

sława Kaczmarek, Grażyna Siedlecka, Teresa Jaruszonek, Chrystiana Syfert, Andrzej Leszczyński, 
Barbara Bartosik, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Urszula Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, 
Stanisława Pokorska, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Martyna Grenda, Igor Grenda, Nikola Molka, Miłosz Wielgus, Dawid Lepka, Weronika Goc, Ar-

kadiusz Zaremba, Mateusz Nocek, Kacper Skowroński, Oliwa Feliksiak, Julia Furmańczyk, Madzia 
Skowrońska, Kinga Lewandowska

Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃczyK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SzczEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SzczEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzczEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzczEcIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROzKŁAD JAzDy BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.XII.2013roku – 08.III.2014 roku
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10    (kursuje od 7.I -7.III.2014 w 1-5), 
6:02   (kursuje od 7.I -8.III.2014), 
7:58    (kursuje od 26.XII.2013 -8.III.2014), 
11:02 (kursuje od 4-12.I.2014 w 1,6,7 i od 18.I -8.III.2014 w 6,7), 
14:48  (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48, 
18:24  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25  (kursuje od 7.I – 8.III.2014 w 1-6), 
10:00  (kursuje od 12.I – 8.III.2014 w 6,7), 
10:16  (kursuje 4-6.I.2014, 11.I.2014), 
11:50  (kursuje od 15.XII.2013 – 11.I.2014), 
12:06  (kursuje od12.I - 8.III.2014), 
13:47  (kursuje od 7.I -7.III.2014 w1-5), 
15:48, 
17:50  (kursuje od 25.XII.2013 - 8.III.2014r), 
21:11  (kursuje od 12.I - 8.III.2014r), 
21:18  (kursuje od 26.XII.2013 -11.I.2014)

LEGENDA: 
1 -  w poniedziałki; 2 -  we wtorki; 4 -  w czwartki; 5  - w piątki;                   
6  - w soboty; 7 -  w niedziele

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

Uwaga 
zmiana 
rozkładu PKP

Uprzejmie infor-
mujemy, że aktu-
alny rozkład jazdy 
PKP umieścimy we 
wtorkowym wyda-
niu Dziennika No-
wogardzkiego. red



Nr 18 (2251) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

OD LUTEGO 
NOWA SIEDZIBA

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

Zapraszamy  
na Dzień Kobiet 

wstęp 30 zł piątek, 
zapraszamy pary mieszane. 

Sobota tylko Panie.
Zapewniamy dobrą zabawę 
przy DJ, smaczny posiłek, 

lampkę szampana.
INFO i rezerwacja 

tel. 91 392 22 25

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w leczeniu i rehabilitacji naszej córki Leny

Lenka jest podopieczną FUNDAcJI  
„zDĄŻyĆ z POMOcĄ” KRS 0000037904

w rubryce inform. uzupełniające  
1% wpisujemy: 18775 KUBIcKA LENA

Lence również można  
pomóc przekazując 

dowolną kwotę pieniężną na konto 
Fundacji „zdążyć z Pomocą”  

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 koniecznie z dopiskiem:  

18775, KUBIcKA LENA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Serdecznie dziękujemy  Paulina i Łukasz Kubiccy

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czy radni 
podniosą 

ceny wody?

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 8s. 7s. 4

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 1 lutego 2014 o godz. 8.00

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

Czytaj s. 11

Wypadek 
koło Sąpolnicy

Pszczoły 
poczuły  
wiosnę

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Nowoczesna Szkoła Muzyczna
zaprasza na zajęcia 

instrumentalno-wokalne
dzieci  i  dorosłych

NOWOGARD  
ul. Boh. Warszawy 34 

(II p. nad Agromą)
Szczegółowe informacje  

www.muzykarozrywkowa.eu
tel. 507 524 047

- ogólnorozwojowe (od 2 lat) 
- umuzykalniające (od 4 lat) 
- plastyczne (od 5 lat)

NOWOGARD  • ul. Boh. Warszawy 34 (II p.)

www.animatornianowogard.pl
tel. 507 524 047

Sala animacyjno-edukacyjna
zaprasza na zajęcia:

- gimnastyka 
     korekcyjna (od 5 lat)
- fitness  dla dorosłych

Wydzierżawię pomieszczenie 
po warsztacie samochodowym 

z podnośnikiem o pow.  250m2, 
oraz plac magazynowy 

utwardzony wraz z myjnią  
do samochodów ciężarowych  

o pow. 2500m2, tel. 601 330 539

Family Shop
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SKLEP ODZIEŻOWY
ul. 3 Maja 44G • NOWOGARD

13 pożarów w ciągu weekendu.  
Straż Pożarna postawiona na równe nogi 

Kto podpala trawy? 

Czytaj s. 3

Tajemnica 
porzuconej  
Laguny 

Na głupo-
ty to stać 
tych co 
mają  ale 
nie nas…

Remis na 
koniec  
przygo- 
towań
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia,   
zadzwoń   Tel. 513 088 309

03.03.2014 r. 
godz. 10:15 Powiadomienie o 

kradzieży katalizatora z pojaz-
du marki VW T4 przy ul. Sto-
larskiej. 

godz. 13:00 Ujawnienie środ-
ków odurzających oraz psycho-
tropowych w przesyłce do osa-
dzonego w Zakładzie Karnym w 
Nowogardzie. 

godz. 16:10 Powiadomienie o 
ujęciu sprawcy uszkodzenia po-
jazdu marki Ford przy ul. 15 Lu-
tego. Patrol na miejscu wylegi-
tymował Piotra B. 

04.03.2014 r. 
godz. 14:30 Pracownik skle-

pu Netto powiadomił o ujęciu 
sprawców kradzieży sklepowej. 
Bożena U. oraz Marek Sz. doko-
nali zaboru alkoholu. 

godz. 17:30 Kolizja drogowa 
na ul. 700 Lecia, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Audi 80 
oraz VW Caddy. 

05.03.2014 r. 
godz. 09:30 Ochrona sklepu 

Lidl powiadomiła o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Na miejscu Patrol wylegity-
mował  Bożenę U. 

06.03.2014 r. 
godz. 17:10 Nietrzeźwy kie-

rujący ciągnikiem rolniczym 
ujawniony na drodze w miej-
scowości Szczytniki. Ryszard K. 
miał 0,70 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

07.03.2014 r. 
godz. 15:45 Powiadomienie 

o kradzieży stelaża od wózka 
dziecięcego marki Babyactive, 
przy ul. Wyszyńskiego.

08.03.2014 r. 
godz. 01:20 Powiadomienie 

o płonącym pojeździe  Renault 
Laguna, znajdującym się na 
drodze w kierunku miejscowo-
ści Świerczewo. 

godz. 15:50 Zdarzenie drogo-
we na drodze w miejscowości 
Sąpolnica, gdzie kierujący po-
jazdem marki Mitsubishi Spa-
ce, Zdzisław M. znajdując się w 
stanie nietrzeźwości  wynikiem 
3,02 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, wjechał do 
przydrożnego rowu. 

09.03.2014 r. 
godz. 01:00 Uszkodzenie dzie-

sięciu samochodów przez Bar-
tosza Ł. przy ul. Boh. Warszawy. 

godz. 16:40 Wypadek drogo-
wy w pobliżu miejscowości Są-
polnica . Kierujący samocho-
dem marki Citroen C5, Łu-
kasz L. znajdując się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 2,74 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, na prostym od-
cinku drogi stracił panowanie 
nad pojazdem i uderzył w drze-
wo. W wyniku zdarzenia, pasa-
żer z licznymi obrażeniami ciała 
przetransportowany został śmi-
głowcem do szpitala. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Maria Dyląg: lat 81, zmarła 06.03.2014 r., pogrzeb odbył się 
10.03.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Hubert Lisowski: lat 36, zmarł 08.03.2014 r., pogrzeb odbył się 
10.03.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazową, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel rozkładany, tapczan dwu-

osobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan lub maszynę do szycia, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec Dalmatyńczyk, 

tel.667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi bardzo potrzebne od zaraz, 

tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, piesek jest czarny, lekko podpa-

lany, tel. 913979321
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
•	 Oddam czteromiesięcznego, czarnego pieska w dobre ręce 993979321
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
•	 Oddam w dobre ręce pieski -  samce tel. 91 39 17 305

Miesiąc marzec to idealny czas na prace porządkowe, a także pierwsze wysie-
wy na działce. Tym bardziej, że w tym roku wiosna zawitała do nas nieco wcze-
śniej. Dlatego tym razem w naszej cotygodniowej sondzie zapytaliśmy naszych 
respondentów, co udało im się już zrobić na swoich działkach ogrodowo - rekre-
acyjnych? 

Eugeniusz Pisarek - Ja wykonałem już prawie 80% prac 
związanych z porządkowaniem działki. Na  szczęście zima w 
tym roku była dość delikatna i chyba już nie wróci? Co do prac 
to, uporządkowałem wszystko po zimie, skopałem ziemię, a na-
stępnie posadziłem rzodkiew, sałatę i inne warzywa, które mam 
nadzieję, że wzejdą i będzie jakiś z nich efekt. Ostatnio w pro-
gnozie pogody usłyszałem, że w weekend może jeszcze poprószyć 
śnieg, dlatego trochę się obawiam. Ale mam nadzieję, że będzie 
jednak ciepło. 

 Pan Mariusz - Jak pan słyszy to, ptaszki już miło śpiewają, 
co oznacza, że przyszła naprawdę  wiosna. Jeśli chodzi o prace 
na działce to, dokonaliśmy wraz z małżonką  przycięcia  krze-
wów,  wygrabiliśmy trawniki i przygotowaliśmy do wysiewu zie-
mię. Widzę, że czosnek już powoli wschodzi, co oznacza, że tem-
peratura jest coraz wyższa. Ponadto jeszcze pomalowałem płot. 
Mimo, że mamy ciepło, a słońce świeci coraz mocniej to oba-
wiam się, czy jeszcze nie wystąpią przygruntowe przymrozki. 

Teresa i Wacław Kędzia z wnuczką Zuzią - Jak pan widzi 
wraz z małżonkiem od kilku dni prowadzimy prace porządko-
we, które niebawem zostaną zakończone. Już zasialiśmy ogór-
ki, sałatę i rzodkiew. Wiosna w tym roku się wcześniej zaczę-
ła, to przyjemniej można tu przychodzić. Słońce ciepło ogrzewa, 
kwiatki kwitną, takie widoki bardzo cieszą i sprawiają, że czło-
wiek jest radosny i ma ochotę żyć. 

Pan Ryszard - Udało mi się już nakryć folią namiot, w któ-
rym zasadzę pomidory, pograbiłem liście z działki oraz po-
malowałem wszystkie drzewka farbą. Co do innych prac, to 
na dniach przewiduję skopać ziemię pod wysiewy nowalijek. 

Pan Andrzej - Bardzo się cieszę, że wiosna tak prędko przy-
szła do nas, bo można już wykonywać wszystkie wiosenne prace 
tzn. opryski drzewek i ich przycinanie. A już za chwilę będę przy-
gotowywał namiot do rozłożenia. Wiosna przyszła nieco prędzej, 
co bardzo mnie cieszy i na pewno spowoduje, że na działkę będę 
przychodził prawie codziennie.   

Grażyna Baran - Zamierzam niebawem posadzić cebulkę, a 
następnie sałatę i rzodkiew. A w późniejszym terminie jeszcze 
buraki i marchew. Bardzo fajnie, że wiosna w tym roku przyszła 
szybciej, a zima była lżejsza. Na działkę na pewno będę przy-
chodziła niemal codziennie, bo mieszkam blisko niej, a poza 
tym bardzo lubię swoją działkę. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
(towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel./fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Pilnie kupię
stare rozbiórkowe  

belki dębowe
606 830 893

13 pożarów w ciągu weekendu. Straż Pożarna postawiona na równe nogi 

Kto podpala trawy? 
W miniony weekend straż pożarna była kilkanaście razy wzywana do gaszenie płonących nieużytków. Trawy płonęły w kilku miejscach 
naraz. Największy pożar strawił 50 ha pola w okolicach Kulic. Ogień gasiło 41 strażaków. 

W sobotę doszło do czte-
rech pożarów. Wszystkie mia-
ły miejsce w obrębie granic 
miasta. Pierwszy wybuchł przy 
ul. Poniatowskiego. Tym ra-
zem płonęły śmieci. Kolejne 
na Zamkowej i 5 -go Marca. W 
nocy płonął też samochód oso-
bowy przy drodze na Świercze-
wo (o tym czytaj s. 5). 

Jednak najgorsze miało miej-
sce dopiero w niedzielę. Tego 
dnia straż pożarna wyjeżdża-
ła aż siedem razy do pożarów 
nieużytków. Płonęły trawy w 
Miętnie, Maszkowie, Kulicach, 
Wierzbięcinie, osiedlu Rado-
sław i Karsku. Zdarzało się, 
że ogień pojawiał się w dwóch 
miejscach naraz. Tak było ok. 
godz. 15:40, kiedy to straż 
walczyła z żywiołem w oko-
licach Wierzbięcina, a w tym 
sam czasie ogień pojawił koło 
Kulic, a właściwie na nieużyt-
kach, za pasem leśnym bie-
gnącym wzdłuż drogi przeciw-
pożarowej do Ostrzycy. O ile 
ogień, który pojawił się koło 
Wierzbięcina udało się straża-
kom dość szybko stłumić, ten 
przy Kulicach był trudny do 
opanowania. Żywioł, wzma-
gany wiatrem szybko się roz-
przestrzeniał. Po kilkudzie-
sięciu minutach zaczął zbli-
żać się lasów rosnących przy  
drodze przeciwpożarowej. W 
kilku miejscach, niestety, pło-
mienie wdarły się w obszar le-
śny. Na szczęście straż pożarna 
uporała się z żywiołem, za nim 

ten zaczął przenosić się dalej. 
Około godz. 18:00 dogaszano 
już pogorzelisko. Była to, jak 
dotąd, jedna z większych akcji 
gaśniczych w całym powiecie, 
przynajmniej w ostatnich kil-
ku miesiącach. Wzięło w niej 
udział 41 strażaków i 11 wo-
zów gaśniczych. Wspomagało 
ich 12 leśników. 

Łącznie tego dnia spłonęło 
ok. 60 ha nieużytków. Spali-
ło się także kilka drzew. Inter-

wencje straży pochłonęły kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. 

Niestety, pożary nie usta-
ły wraz  z końcem weekendu. 
Już wczoraj, tj. poniedziałek 
10 marca, strażacy gasili nie-
użytki, które płonęły w okoli-
cy ogrodów działkowych przy 
ul. 3 Maja. 

To podpalacz...
Przypomnijmy, że to już nie 

pierwsze w ostatnich dniach 

pożary traw. Jak już informo-
waliśmy w  poniedziałek, 24 
lutego, spaleniu uległy nie-
użytki rolne przy os. Radosław 
(te same nieużytki płonęły w 
minioną niedzielę). W śro-
dę (26 lutego) w miejscowości 
Maszkowo, spłonęło około 90 
arów nieużytków. Straż pożar-
na jest przekonana, że spraw-
cą wszystkich tych zdarzeń jest 
nieodpowiedzialny „żartow-
niś”. 

- Jesteśmy pewni, że są to 
umyślne podpalenia. Ktoś się 
bardzo brzydko bawi naszym 
kosztem – mówi Arkadiusz 
Skrzypczak, rzecznik prasowy 
i zastępca Komendanta Powia-
towej Straży Pożarnej w Gole-
niowie. 

Dlatego też sprawą zajmuje 
się również policja. 

- Trwają czynności wyjaśnia-
jące w sprawie pożarów, jakie 
miały miejsce w ostatnim cza-

sie na terenie Gminy Nowogard 
- mówi Julita Filipczuk, rzecz-
nik prasowy policji.

W sprawę zaangażował się 
również radny Michał Wiatr, 
mieszkający na osiedlu Rado-
sław. 

- Ludzie są zaniepokojeni. 
Obawiają się o swoje bezpie-
czeństwo. Dlatego też wysła-
łem do kilku instytucji wnioski 
o podjęcie stosownych działań, 
zmierzających do zobowiąza-
nia właścicieli gruntów rolnych, 
na których doszło do pożarów, 
aby ci nie „zakrzaczali” swoich 
pól – mówi radny Wiatr, któ-
ry wysłał zawiadomienia o po-
dobnej treści do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Policji oraz władz 
Gminy. 

Pytanie tylko, czy to podzia-
ła na podpalacza? 

Tekst i foto: Marcin Simiński 

Dogaszanie pożaru nieużytków w okolicy osiedla Radosław

Strażacy biegną w kierunku pożaru, który zagraża lasom koło Kulic

Płonie 50 ha pola koło Kulic
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Nasza sonda z Osiny

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia   
zadzwoń   Tel. 513 088 309

Nie czas na pytania - będą tylko 
głosować

Czy radni 
podniosą  
ceny wody?
Nietypowo, bo w najbliższy piątek odbędzie się se-
sja Rady Miejskiej. Obrady w trybie nadzwyczajnym 
zwołano na wniosek Burmistrza Nowogardu. W pro-
gramie sesji znalazło się kilka ważnych uchwał, ma-
jących wpływ na zasobność naszych portfeli. Radni 
zdecydują bowiem o tym, czy zgodzić się na nowe, 
wyższe taryfy cen za wodę i ścieki, zaproponowane 
przez PUWiS i Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” 
w Wierzbięcinie. 

Zgodnie z wnioskami tary-
fowymi opracowanymi przez 
PUWiS, w Nowogardzie cena 
wody miałaby poszybować o 
9,3%,  czyli z obecnej stawki 
2,70 zł do 2,95 za 1 m3. Zdro-
żeć miałby też automatycznie 
doliczany do rachunków abo-
nament. W tym przypadku 
przewidziano wzrost o 6,5%, 
co w przeliczeniu na złotówki 
da 8,36 zł za miesiąc. Dotych-
czas było to 7,85 zł. 

PUWiS wnioskuje również 
o zmianę taryf na podstawie 
których, wyliczana jest cena 
za odprowadzanie ścieków. 
W tym przypadku podwyż-
ki mają być wyższe. I tak za 
m3 ścieków mielibyśmy pła-
cić nie jak dotychczas 3,19 zł, 
ale 3,60, a więc o 13% więcej. 
Podobnie jak w przypadku 
wody, tak i w ściekach, wzro-
snąć miałby też abonament i 
to o 15% (z 5,27 zł do 6,06 zł). 

O zgodę na podwyżki do 
RM zwróciła się także SM 
„Zgoda” w Wierzbięcinie, 
która obsługuje tamtejsze 
ujęcie wody. Tutaj i tak droż-
sza woda niż w Nowogardzie, 
ma zdrożeć jeszcze bardziej, 
bo aż o 15%. Oznacza to, że 
za jeden m3, w razie przyję-
cia wniosku taryfowego przez 
radnych, mieszkańcy Wierz-
bięcina mieliby płacić od po-
łowy kwietnia nie 3,32 zł, ale 
3,82. Dobra wiadomość jest 
taka, że na dotychczasowym 
poziomie pozostaną za to 
ceny ścieków. 

Obie firmy tłumaczą ko-
nieczność podniesienia taryf 
wzrostem kosztów ponoszo-
nych przy zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i odprowa-
dzaniu ścieków tj. np. energia 

elektryczna. Warto dodać, że 
nowogardzki PUWiS ma „za-
mrożone” od ponad dwóch 
lat stawki z powodu  trwają-
cego postępowania publicz-
nego mającego wyłonić no-
wego administratora sieci 
wod.-kan. W tym czasie o kil-
ka procent wzrosła chociażby 
inflacja. 

 Wnioski PUWiS-u, jak i 
SM „Zgoda” zostały pozytyw-
nie rozpatrzone przez nieza-
leżnego weryfikatora. To też 
oznacza, że nawet w razie od-
rzucenia proponowanych ta-
ryf przez radnych, wojewo-
da uchyli taką decyzję i wyda 
zgodę na wprowadzenie ich 
w życie. Pytanie jednak, jak 
zachowają się w tej dość nie-
komfortowej sytuacji radni?  
Z jednej strony w ich intere-
sie jest dbanie o kondycję lo-
kalnych firm, a te jak wiado-
mo mają się niezbyt dobrze 
ostatnio, z drugiej decyzja o 
podwyżkach poklasku wśród 
mieszkańców im z pewnością 
nie przyniesie.  

Oprócz głosowania nad 
nowymi wyższymi taryfami 
za wodę i ścieki, w porządek 
obrad wpisano dwa projekty 
uchwał, dotyczących zmian w 
budżecie na łączną kwotę po-
nad 1,5 mln złotych. 

 Radni rozpatrzą także ko-
lejną w tej kadencji,  skargę na 
Burmistrza Nowogardu.                                                                                                       

W programie sesji nie prze-
widziano  miejsca na zapy-
tania i interpelacje radnych. 
Nie będzie też sprawozdania 
z działalności burmistrza po-
między sesjami. 

MS
 

Od pewnego czasu w Osinie dzielnicowy pełni dyżur tylko pod specjalnym tele-
fonem komórkowym, a drzwi do miejscowego posterunku są zamknięte.  Dlate-
go tym razem, w naszej cotygodniowej sondzie zapytaliśmy przechodniów, jak 
oceniają tę sytuację?

Edward Król - Tutaj policja przydałaby się na ulicy, bo wtedy 
byłby większy porządek. Zawsze, jak tylko „gliny” się pojawią na 
ulicy, to budzi to respekt wśród rozrabiających. Uważam więc, że 
kontrola powinna tu być przez cały czas. 

Janina Koziura - Uważam, że ten posterunek powinien dalej 
tu być i pracujący w nim policjanci częściej powinni patrolować 
ulice Osiny. Młodzież niestety trochę rozrabia i przydałaby się 
dla nich jakaś kontrola. Dość dużo wszędzie leży butelek po pi-
wie, jak i puszek czy niedopałków po papierosach. W moim od-
czuciu policjanci powinni się tu częściej pojawiać, a wtedy byłby 
może większy porządek. 

Pan Bronisław - Przede wszystkim jestem za tym, by zredu-
kować liczbę urzędników i radnych w gminie, bo jest ich za dużo. 
Co do policji to nie wiem, czy ona dalej tu powinna być? Gdyż 
kiedyś, ta wcześniejsza policja, to była jakaś inna, bardziej kon-
kretna, a obecna to...szkoda gadać. 

Katarzyna Król - Powiem tak, wcześniej policjanci siedzieli 
sobie na tym naszym posterunku i obchodów po gminie raczej 
nigdy nie robili za wiele. Dlatego nie wiem, czy są oni aż tak bar-
dzo tu potrzebni. Dla mnie osobiście ich obecność jest zupełnie 
obojętna, gdyż Osina jest dość spokojnym miasteczkiem. 

Barbara Maruszewska - Sadzę, że posterunek Policji w Osi-
nie powinien być otwarty zdecydowanie częściej. Co na pewno 
ukróciłoby włamania i inne zdarzenia kryminalne, ponieważ 
obecni złodzieje czują się tu bezkarni? Dlatego uważam, że na 
tak dużą miejscowość, jak i gminę Osina, patrole policji powin-
ny być częstsze, a sam posterunek powinien być udostępniony 
dla ludności każdego dnia. 

Pani Wiesława - Uważam, że posterunek Policji powinien 
być znów czynny. To spowodowałoby, że byłby większy porzą-
dek na ulicach. Patrole również powinny się tu pojawiać, gdyż 
niestety bywa tak, że młodzież dość często źle się zachowuje. 
Sama nie  odczuwam  jakiegoś zagrożenia, ale myślę, że policja 
w Osinie powinna być. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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A w tych listach…
Tym razem, w naszej rubryce „Ludzie listy piszą”, kilka słów od mieszkańca Nowogardu, któremu wszędobylska ludzka znieczulica od 
kilku miesięcy ostro daje się we znaki. Kto zawinił? Tego nie wiadomo. Poszkodowani mają pewne podejrzenia, ale nie chcą bezpod-
stawnie nikogo oskarżać. Jedno jest pewne – wózki same się nie niszczą. Poniżej publikujemy treść wiadomości, nadesłanej na adres 
mailowy DN, w sobotę, 8 marca. Zapraszamy do zaznajomienia się z tematem.

Witam. Chcę w gazecie po-
dzielić się spostrzeżeniami, do-
tyczącymi znieczulicy miesz-
kańców Nowogardu, w sprawie 
dzieci i ich rodziców. Sam je-
stem rodzicem, mam troje dzie-
ci i czwarte w drodze. Miesz-
kam w bloku przy ul. … (dane 
do wiadomości redakcji, dop. 
red.) i tu zaczyna się kłopot. 

Wózek zazwyczaj stoi na klat-
ce schodowej obok drzwi wej-
ściowych. Mimo, że drzwi są 
zamknięte, ktoś skutecznie robi 
nam na złość, mianowicie, oko-
ło trzy lub cztery miesiące wcze-
śniej pocięto z obu stron na dłu-
gości około 20 cm nożem (lub 
innym ostrym narzędziem) 
budę. Sprawa oczywiście zosta-

ła zgłoszona na policję i jest w 
toku. Nie robiliśmy z tego więk-
szej afery, po prostu pomyśleli-
śmy, że zszyje się i nawet nie bę-
dzie widać. Od czasu pocięcia 
wózka był spokój, aż do nocy z 5 
na 6 marca, kiedy to ktoś uprzej-
my ukradł z klatki adapter do 
wpięcia gondoli (sprawa rów-
nież została zgłoszona na poli-
cję). Wózek jest bliźniaczy, czyli 
jedna gondola z przodu i dru-
ga z tyłu. Z powodu braku ada-
ptera nie możemy wyjść na spa-
cer z dwójką dzieci (starsze ma 
dwa lata, a młodsze rok). Kie-
dy jestem w domu, nie ma pro-
blemu, ale gdy jestem w pracy 
(pracuję w systemie trzyzmia-
nowym), moja ciężarna part-
nerka nie ma możliwości wyjść 
z maluchami. Wiem, że nie jest 
to odosobniony przypadek, po-
nieważ mam wielu znajomych, 
którzy mają dzieci i również 
skarżą się na: niedopałki, puste 

butelki, puszki, kradzieże ko-
cyków, jak również częste wy-
stawianie z klatek oraz chowa-
nie wózków po korytarzach w 
piwnicach. Siostrzenica mówi-
ła nawet o przypalaniu i rzuca-
niu wózkiem (wiem również, że 
nowogardzka policja prowadzi 
co najmniej kilka podobnych 
spraw). LUDZIE, OPAMIĘ-

TAJCIE SIĘ! NIE ROBICIE NA 
ZŁOŚĆ RODZICOM, TYLKO 
NICZEMU WINNYM DZIE-
CIOM! W załączeniu przesy-
łam zdjęcia wózka oraz ada-
ptera, może złodziej odnajdzie 
w sobie resztki honoru i odda 
skradziony adapter, jego koszt 
to około 300 zł. 

Opr. Red.

@    Ludzie listy piszą  @ 

Skąd się wzięła i dlaczego spłonęła?

Tajemnica porzuconej  Laguny 
Tuż po północy, w sobotę 8 marca, pod lasem przy drodze na Świerczewo, spło-
nął samochód. Policja poszukuje teraz jego właściciela. Mieszkańcy wsi twier-
dzą, że auto zostało porzucone już kilka dni temu, o czym również informowali 
stróżów prawa. 

Samochód stał konkretnie 
przy drodze przeciwpożaro-
wej, nieopodal wiaduktu, jaki 
przecina drogę z Nowogardu 
do Świerczewa. Ciemny Re-
nault Laguna jest zarejestro-
wany. Posiada jednak obce ta-
blice rejestracyjne. Policja na 
razie nie wie, dlaczego samo-
chód stał pod lasem i kto jest 
jego właścicielem. 

- Prowadzimy ustalenia 
zmierzające do ustalenia wła-
ściciela tego pojazdu. Wówczas 
będziemy mogli się dowiedzieć, 
skąd samochód wziął się w tym 
miejscu – mów Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowy policji.

Auto spłonęło doszczętnie. 
W środku na szczęście niko-
go nie było. Nie znaleziono 
też żadnych rzeczy osobistych, 
ani szczątków dokumentów. 

Mieszkańcy Świerczewa dzi-
wią się jednak, że policja do-
piero teraz szuka właściciela. 
O tym, że samochód stoi pod 
lasem, alarmowali już ponoć 
funkcjonariuszy wcześniej. 

- Zanim doszło do pożaru, 
policja była powiadamiana, że 
przy lesie, koło wiaduktu stoi 

samochód – mówi jedna z na-
szych czytelniczek, mieszkan-
ka Świerczewa.

- Nic mi nie wiadomo, aby 
ktoś nam zgłaszał taki fakt – 
odpowiada rzecznik policji.

Sprawa wydaje się bardzo 
ciekawa. Istnieją przypuszcze-
nia, że auto zostało skradzione 

za granicą, ale z jakichś powo-
dów złodzieje porzucili samo-
chód. O dalszym losie spalo-
nego samochodu poinformu-
jemy, jak tylko policji uda się 
coś nowego ustalić. 

Tymczasem spalone auto 
pozostało na swoim miejscu 
i skupia uwagę rowerzystów 
oraz przejeżdżających kierow-
ców. 

Przypomnijmy, że to drugi, 

w ostatnim czasie pożar samo-
chodu. Pod koniec lutego, tyle 
że w samym mieście, przy ul. 
Dworcowej, spłonął Daewoo 
Matiz. W tym przypadku wła-
ściciel auta był na miejscu. Na 
szczęście w porę opuścił po-
jazd. 

MS

foto z akcji dzięki uprzejmo-
ści czytelnika DN
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Na  szarym końcu 

Na głupoty to stać tych co mają,  ale nie nas…
Ranking ministerstwa finansów opublikowany kilka dni temu zestawiający gminy ze względu na dochody podatkowe, przeliczane na 
głowę (per capita) mieszkańca ujawnił, że aktualnie Nowogard kwalifikuje się na 11111 miejscu w kraju i na  jednym z ostatnich miejsc 
w naszym województwie. Jest to zapewne kolejne wymagające społecznego uznania  osiągnięcie i SLD - owskiej Rady Miejskiej i „dy-
namicznego” burmistrza Miasta.

Miejsce w 
Polsce Gmina Dochód z podatków 

per capita 
3 Nowe Warpna 12 672,57 
11 Rewal 4 025,68
13 Stepnica 3 935,19
20 Kalisz Pomorski 3 536,82
34 Mielno 2 973,87
32 Ustronie Morskie 2 801,77
44 Dziwnów 2 668, 87
46 Międzyzdroje 2 549,81
58 Kołobrzeg 2 368,01
70 Kobylanka 2 247,85
97 Kołbaskowo 2 068,80
107 Dobra (Szczecińska) 2 026,97
125 Karlino 1 929,12
130 Stare Czarnowo 1 915,55
149 Wolin 1 852,83
154 Police 1 828,84
157 Biesiekierz 1 824,31
158 Gościno 1 824,23
178 Drawsko Pomorskie 1 773,18
197 Postomino 1 727,19
219 Gryfino 1 672,17
222 Goleniów 1 663,44 
252 Cedynia 1 591,99
261 Kozielice 1 579,05
275 Mirosławiec 1 556,55
302 Świnoujście 1 526,71
331 Radowa Małe 1 493,69
361 Koszalin 1 445,57
362 Darłowo 1 443,81
373 Dygowo 1 434,22
376 Szczecin 1 431,48
394 Siemyśl 1 415,82
448 Węgorzyno 1 366,01
458 Będzino 1 357,68
493 Nowogródek Pomorski 1 329,38
521 Czaplinek 1 307,01
538 Rąbino 1 291,85
553 Szczecinek 1 278,28
564 Rymań 1 269,58
575 Moryń 1 263,14
607 Stargard Szczeciński 1 241,44
635 Resko 1 226,65
640 Pyrzyce 1 225,02
652 Kamień Pomorski 1 217,42
672 Ińsko 1 207,41
680 Stara Dąbrowa 1 203,93
703 Widuchowa 1 194,58

Miejsce w 
Polsce Gmina Dochód z podatków 

per capita 
716 Trzebiatów 1 187,41
724 Świeszyno 1 183,97
742  Świdwin 1 174,44
772 Borne Sulinowo  1 159,73
781 Wałcz 1 154,48
791 Polanów 1 150,35
792 Gryfice 1 150,30
808 Przybiernów 1 142,68
833 Chojna 1 130,22
835 Mieszkowice 1 129,75
844 Darłowo 1 128,08
849 Łobez 1 127,02
868 Tychowo 1 117,99
881 Przelewice 1 12,44
890 Karnice 1 110,16
903 Manowo 1 105,13
905 Osina 1 103,62
909 Banie 1 100,71
918 Wierzchowo 1 97,32
922 Białogard 1 096,14
930 Świdwin 1 091,14
933 Połczyn Zdrój 1 090,18
962 Krzęcin 1 078,53
964  Złocieniec 1 078,39
967  Suchań    1 076,10
977  Sławno 1 071,87
987  Choszczno 1 066,56
1005 Chociwel 1 059,70
1041 Grzmiąca 1 046,90
1058 Myślibórz 1 041,59
1062  Człopa 1 039,18
1063 Darłowo 1038,99
1068 Bobolice 1 037,53
1105  Dobrzany 1 015,49
1106 Bielice   1 015,45
1107  Wałcz 1 015,26
1165 Golczewo 988,76
1181 Białogard 985,37
1197 Sławoborze 978,25
1226 Trzcińsko-Zdrój 967,45
1258 Bierzwnik 952,79
1259 Pełczyce 952,54
1262 Barwice 952,30
1277 Warnice 948,83
1302 Dobra 940,66
1317 Nowogard 937,10

Ministerstwo Finansów opu-
blikowało oszacowanie docho-
dów podatkowych gmin na rok 
2014, będące podstawą do wy-
liczenia przyznawanych gmi-
nom subwencji, zwłaszcza sub-
wencji ogólnej. Ranking ten 
jest często umieszczany w me-
diach pod tytułem „Kto naj-
biedniejszy, kto najbogatszy”  
dlatego, że kryterium docho-
dów podatkowych w przelicze-
niu na głowę mieszkańca, po-
zwala  rzeczywiście na  zobiek-
tywizowane porównanie  za-
sobności poszczególnych gmin 
i dynamizmu lokalnej gospo-
darki, będącej wszak głównym 
dostarczycielem podatków. A 
oto fragment zestawienia po-
zwalający uświadomić sobie 
pozycję naszej gminy w porów-
naniu do  bezpośrednich sąsia-
dów, jak i wybranych gmin w 
województwie.

W rankingu ujęto wszyst-
kie 2479 gmin w kraju, w tym 
również gminy wiejskie. I to 
te gminy   stanowią  zdecy-
dowaną większość tych, które 
znalazły się niżej Nowogar-
du. Warto zauważyć nie tylko 
miejsce Nowogardu, ale róż-
nicę kwotową na głowę po-
między nami, a np. takim Go-
leniowem.

Oczywiście to zestawienie 
to także swoista cenzura wy-
stawiona skuteczności poli-
tyki gospodarczej, a w konse-
kwencji i społecznej lokalnej 
władzy. Gdy do tego doda-
my fatalnie niski poziom na-
kładów na inwestycje w tego-
rocznym budżecie (analizo-
waliśmy i porównywaliśmy 
przy okazji omawiania tego 
budżetu), to mamy prawie 
pewność, że nowogardzki re-
gres będzie się z czasem jesz-
cze powiększał.   W tej sytu-
acji gdy jest tak mało docho-
dów, tym bardziej dramatycz-
ne skutki niosą za sobą błę-
dy w wydatkowaniu i marno-
trawstwo środków publicz-
nych – pisaliśmy o tym też 
wielokrotnie. Jeśli już to -  na 
głupoty stać tych co mają, ale 
nie nas.

sm  
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Czy zerwą umowę z PGP?

Odroczono około 100 rozpraw...
Nie milkną echa obowiązującego od początku stycznia 2 letniego kontraktu, który  podpisał Skarb Państwa, Sąd Apelacyjny w Krakowie 
oraz Prokurator Generalny z Polską Grupą Pocztową, na obsługę korespondencji sądów powszechnych oraz prokuratur. Jak dowiedzieli-
śmy się od rzecznika Sądu Okręgowego w Szczecinie, około 100 rozpraw zostało odroczonych, na skutek źle wykonywanej usługi przez PGP. 

Sytuacja w naszym woje-
wództwie woła o pomstę do 
nieba, rzecznik PGP jednak 
wciąż informuje o tym, że to 
prasa wywołuje niepotrzeb-
ny szum medialny wokół wy-
konywanej przez spółkę usłu-
gi. Niestety nie udało nam się 
uzyskać danych dotyczących 
korespondencji dostarczonych 
i tych, które nie trafiły do ad-
resata na terenie gminy Nowo-
gard, czy choćby powiatu gole-
niowskiego. Mamy natomiast 
statystyki dotyczące woj. za-
chodniopomorskiego, które na 
naszą prośbę, przesłał rzecz-
nik PGP. W okresie od 1 stycz-
nia do 28 lutego, na rzecz Sądu 
Okręgowego w Szczecinie oraz 
sądów mu podległych, nada-
no 42,5 tys. przesyłek. Aż 76% 
przesyłek zostało doręczo-
nych bezpośrednio do adresa-
ta (bez awizacji) - mówi Woj-
ciech Kądziołka, Rzecznik pra-

sowy PGP. Dla pana rzecznika 
to aż 76% doręczonych przesy-
łek, dla nas to aż 24 % niedorę-
czonych! Co te dane oznacza-
ją? Otóż spore zamieszanie w 
sądach. O czym głośno mówi 
Michał Tomala z Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie. W okrę-

gu naszego Sądu w ostatnim 
okresie zostało odroczonych 
z powodu nie wykonywania 
obowiązków przez operato-
ra ok. 100 rozpraw, ale licz-
ba ta z dnia na dzień niestety 
wzrasta…- komentuje rzecz-
nik medialny Sądu Okręgowe-

go w Szczecinie, Michał Toma-
la. Coraz ostrzej reaguje rów-
nież Sąd Apelacyjny w Krako-
wie, który jest odpowiedzialny 
za umowę z PGP i co za tym 
idzie, może podjąć decyzję o 
zerwaniu kontraktu. Jak po-
dały ogólnopolskie media, naj-
prawdopodobniej po danych z 
sądów za luty, marzec i kwie-
cień, zostanie podjęta decyzja 
o tym, czy wykonawca usługi 
poniesie ewentualne kary, lub 
nawet umowa z nim zostanie 
zerwana! Ten scenariusz wy-
daje się być bardzo prawdo-
podobny, gdyż od samego po-
czątku PGP ma spore proble-
my zarówno z dostarczaniem 
przesyłek na czas, jak i z upew-
nieniem „zwykłego” obywate-
la, że przestrzega konstytucyj-
nego prawa do zachowania ta-
jemnicy korespondencji. Fakt, 
że takowe prawo było złamane, 
przedstawiany był choćby na 

łamach DN, w rubryce halo re-
dakcja, wówczas mieszkaniec 
Osiedla Bema, poinformował, 
że w klatce niczym ulotki, leżą 
porozrzucane awiza. 

Po raz kolejny wraca tu te-
mat Poczty Polskiej, która jak-
by nie było, jest instytucją za-
ufania publicznego. Pracow-
nicy poczty są szkoleni i zo-
bowiązani do zachowania ta-
jemnicy. Wychodzi na to, że 
korzystniejsza oferta cenowa, 
jaką w przetargu przedstawiła 
spółka PGP, wcale nie musi być 
korzystniejsza dla obywatela. 
Czy w związku z groźbą Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie, o 
możliwym zerwaniu umowy z 
PGP, Poczta Polska znów może 
stać się głównym wykonawcą 
tego zadania? Czas pokaże. O 
sprawie będziemy informować 
na bieżąco. 

KR

Groźny wypadek koło Sąpolnicy 

Kierowca trzeźwieje,  
pasażer w szpitalu 
W niedzielę (9 bm.), około godz. 17:00, tuż za Sąpolnicą doszło do 
groźnego w skutkach wypadku. 

Jadący od strony Nowogardu Citro-
en,  zjechał na pobocze i uderzył w drze-
wo. Pasażer pojazdu z obrażeniami ciała 
został przetransportowany przez pogo-
towie lotnicze do szpitala. Kierowca nie 
odniósł większych obrażeń. Okazało się 
jednak, że był nietrzeźwy. 

- Policjanci zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia i rozpoczęli czynności procesowe. 

Podczas ustalania przebiegu wypadku, 
nabrali podejrzeń, że 23-letni kierow-
ca może być nietrzeźwy. Przeprowadzo-
ne badanie wykazało, że w organizmie 
sprawcy znajdowały się prawie 3 promi-
le alkoholu – informuje Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowy policji.

Jakby tego było mało, mężczyzna nie 
posiadał uprawnień do kierowania po-
jazdami. Pijany kierowca został przewie-
ziony do policyjnej celi. Gdy porządnie 
wytrzeźwieje zostaną mu przedstawio-
ne zarzuty spowodowania wypadku dro-
gowego i kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Grozi mu do 4,5 roku wię-
zienia.

Jak informuje policja, samochód nie 
był zarejestrowany w powiecie goleniow-
skim. Policji nieznany był wczoraj stan 
zdrowia poszkodowanego w zdarzeniu 
pasażera. Sprawę przejęła i bada Proku-
ratura Rejonowa w Goleniowie. 

MS

Wandal w rękach policji

Zniszczył 10 samochodów
W sobotę, 8 marca, nowogardzcy policjanci zatrzymali spraw-
cę uszkodzeń 10 pojazdów. Za wyrządzone szkody mężczyźnie 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna został złapany na go-
rącym uczynku, podczas niszcze-
nia samochodów w centrum mia-
sta. – Mundurowi z Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie otrzymali zgło-
szenie o mężczyźnie, który w sobot-
nią noc, idąc wzdłuż parkingu przy 
ul. Bohaterów Warszawy, niszczył ko-
lejno zaparkowane tam pojazdy – in-
formuje rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Goleniowie, 
asp. Julita Filipczuk – Wandal, tuż 
po swych chuligańskich popisach, zo-

stał ujęty przez mieszkańców miasta 
i przekazany w ręce stróżów prawa.    
29-letni sprawca, zanim został schwy-
tany, zdążył zniszczyć 10 samocho-
dów. Mężczyzna uszkadzał przednie 
szyby aut, kopał w lusterka boczne i 
wyrywał wycieraczki. Jak się okazało, 
był pijany, miał w organizmie ponad 
1,5 promila alkoholu. Obecnie męż-
czyzna przebywa w policyjnym aresz-
cie. Za zniszczenie mienia, grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Opr. KK

Sprawca kopał w lusterka i wyrywał wycieraczki. W sumie zniszczył 10 samochodów

Czy Poczta Polska jeszcze w tym roku, przejmie od PGP, obsługę korespondencji z 
sądów powszechnych oraz prokuratur
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Pszczoły poczuły już wiosnę.  
Oby nie przyszły mrozy

W ulach ruch 
Wysokie, jak na przedwiośnie temperatury sprawiają, że pszczoły budzą się 
do życia wcześniej niż zwykle. Pszczelarze wsłuchują się w prognozy pogody z 
nadzieję, że nie nadejdą już mrozy. Byłoby to bardzo niebezpieczne dla owa-
dów. Hodowcy pszczół są jednak pełni optymizmu. Zapowiada się bowiem 
długi sezon. 

- W tej chwili pszczoły już za-
częły czerwić (tzn., że pszczele 
matki składają jajeczka. Na-
stępuje rozwój rodziny – dop. 
red.)  – mówi Eugeniusz Two-
rek, pszczelarz z ponad 30-let-
nim doświadczeniem w ho-
dowli.  - W obecnych warun-
kach czerwienie jest większe niż 
się spodziewaliśmy, co oczywi-
ście niesie za sobą pewne nie-
bezpieczeństwo- pszczołom 
może braknąć pokarmu – do-
daje, oprowadzając redakcję 
po swojej pasiece w okolicach 
Maszkowa: - mamy tutaj zazi-
mowanych 68 rodzin, w ulach 
wielkopolskich. Zimowanie od-
bywa się na wysokich denni-
cach. 

W zimę metabolizm pszczół 
jest spowolniony, więc owady 
spożywają stosunkowo mało 
pokarmu. Od kilku tygodni 
jest ciepło, a kwiatów nie ma.  
To w jakiej kondycji pszczoły 
przetrwają zbyt wczesną wio-
snę, zależy od tego czy pszcze-
larz zadbał o nie dostatecznie 
jesienią. 

- W gospodarce pasiecznej se-
zon w pszczelarstwie zaczyna 
się karmieniem jesiennym. W 
naszych warunkach pogodo-
wych to jest 15 sierpnia. Wów-
czas dokarmia się pszczoły, by 
zapewnić im pokarm, w miej-
sce odebranego miodu. Podaje 
się specjalne karmy, cukier. Je-
śli przed zimą pszczoły dosta-
ły dostateczną ilość pokarmu, 
zawiązują tzw. kłąb zimowy i 
w ten sposób zimują do pierw-
szych oblotów, nawet jeśli zda-
rzają się one kilka tygodni 

wcześniej – opowiada pszcze-
larz.

Doświadczony hodowca po-
winien zatem poradzić so-
bie z kaprysami natury. Go-
rzej będzie, jeśli nagle spadną 
temperatury. - Gdy przymarz-
ną pierwsze przybytki pyłkowe, 
jak np. bazie to pszczoły mogą 
dostać biegunki, po zjedzeniu 
zmrożonego pyłku – mówi E. 
Tworek. 

Miód dla cukrzyka
Brzmi jak paradoks. Oka-

zuje się jednak, że i chorym 
na cukrzycę miód nie zaszko-
dzi – pod warunkiem, że będą 
go zażywać zgodnie z kilkoma 
prawidłami. 

- Nie ma się co łudzić – każ-
dy miód podnosi poziom cukru. 
Nie oznacza to jednak, że cu-
krzykom spożywać miodu nie 
wolno – mówi p. Eugeniusz. -  
Miód to, krótko mówiąc, 80% 
cukrów prostych i 20% wody. 
Do tego  śladowe ilości witamin. 
Najważniejsze, szczególnie dla 
cukrzyków, są enzymy pszcze-

le, które znajdują się miodzie. 
Więc jeśli cukrzyk chce jeść 
miód, może to robić w dwóch 
przypadkach: jak ma niedobór 
cukru i chce podnieść jego stęże-
nie, lub w celach zdrowotnych, 
bo miód stymuluje system od-
pornościowy. Trzeba jednak pa-
miętać, że w tych celach miód 
trzeba rozpuszczać w zimnej 
wody, przegotowanej. Nigdy nie 
dodajemy miodu do gorących 
napojów. Wówczas bowiem 
miód traci swoje właściwości 
w temperaturze pow. 40 stopni, 
bo wtedy giną enzymy pszcze-
le, czyli najważniejszy składnik 
miodu - tłumaczy pszczelarz, 
sam cierpiący na tę jedną z 
najgroźniejszych chorób cywi-
lizacyjnych. E. Tworek jest tak-
że prezesem nowogardzkiego 
Koła Diabetyków. 

A dlaczego miód należy roz-
puszczać w wodzie, a nie np. 
letniej herbacie? - Ponieważ 
wtedy wytwarza się nadtlenek 
wodoru, a to powoduje, że wła-

ściwości  lecznicze miodu wzra-
stają do 200 razy. Ja do tego do-
daję jeszcze pszczeli pyłek i pro-
polis. Otrzymujemy wówczas 
wybuchową dawkę zdrowia  – 
dodaje p. Eugeniusz. 

To nie oznacza jednak, że ci, 
co cenią sobie miód jako sub-
stancję słodzącą popełniają 
przestępstwo. Miód to najlep-
szy słodzik, nawet jeśli doda-
wany jest do gorących napo-
jów. Traci co prawda wówczas 
swoją zdrowotną moc, ale na-
dal pod wieloma względami 
będzie lepszy niż cukier – na-
zywany zresztą nie bez powo-

du „białą śmiercią”. To jednak 
żadne odkrycie. Miód był sto-
sowany jako substancja słodzą-
ca już dawno temu. Używał go 
już sam Hipokrates (V wiek p. 
Chrystusem) – dodając go do 
wywarów z ziół, by dodać im 
nieco słodkości. Jego ucznio-
wie opracowali ponoć ponad 
300 receptur opartych na bazie 
miodu. Zresztą miód, jako je-
dyna substancja słodząca, był 
stosowany jeszcze do czasów 
późnego średniowiecza. 

Rzepakowy, gryczany czy 
wielokwiatowy?

Każdy pszczelarz zachwala 
swój produkt. O tym, które ga-
tunki miodów są najzdrowsze 
krąży wiele opowieści. A więc 
jaki miód jest najlepszy i czy 
rzeczywiście różni się od sie-
bie? 

- Oczywiście, że w miodzie są 
różnice – wyjaśnia E. Tworek. 
- Miód, żeby zakwalifikować 
do jakiejś odmiany, musi posia-
dać pewną ilość procent pyłków 
spławianych, czyli drobinki pył-
ków kwiatowych, na podstawie 
której stwierdza się czy był on 
rzeczywiście zbierany z takiej, a 
nie innej rośliny. Naszym prze-
bojem jest miód gryczany, któ-
ry posiada najwięcej pierwiast-
ków. Jednak  najlepszym, proz-
drowotnym miodem na na-
szym terenie jest miód nektaro-
wo - spadziowy, i to ze spadzi 
liściastej, a nie iglastej – dodaje 
pszczelarz.

Warto też pamiętać, że do-
brej jakości miód, po jakimś 
czasie musi się skrystalizo-
wać. Jeśli pozostaje zbyt dłu-
go płynny, to oznacza, że nie 

należy go spożywać. Najpraw-
dopodobniej jest bowiem pod-
róbką bądź miodem rozcień-
czonym i dosładzanym. Dla-
tego warto kupować miód od 
sprawdzonego producenta, z 
lokalnych pasiek.  Na naszym 
terenie nie powinno być z tym 
problemu. W nowogardzkim 
kole Związku Pszczelarzy zrze-
szonych jest 40 członków, któ-
rzy posiadają tysiąc pięćset ro-
dzin pszczelich!

Kilka ciekawostek...
O tym, że pszczoły to jed-

ne z najbardziej inteligentnych 
stworzeń na ziemi, nie trze-
ba chyba nikogo przekony-
wać. Tak samo, jak o tym, że są 
one niezwykle pożyteczne. To 
od nich zależy nasze życie. Bez 
zapylania, nie byłoby bowiem 
roślin, a bez tych ludzkość by 
wyginęła.  Wiadomo też, że 
już nasi  przodkowie szcze-
gólnymi względami otaczali te 
owady. Na przykład w  staro-
żytnym Egipcie, pszczoły trzy-
mano w „glinianych rurach”, 
jako zwierzęta domowe. Dlate-
go też wiedza o tych owadach 
jest wciąż poszerzana. I dzięki 
temu wiadomo np., że pszczo-
ły muszą odwiedzić ponad 2 
mln kwiatów, żeby wyprodu-
kować 1 kg miodu, pokonu-
ją przy tym dystans ok. 80 000 
km, co można porównać do 
dwóch okrążeń ziemi po rów-
niku, oraz, że w pełni lata w 
jednym ulu może być nawet 80 
tys. pszczół. 

Więcej ciekawostek, a także 
fachowych informacji nie tyl-
ko na temat samych pszczół, 
ale przede wszystkim miodu, 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej pasiekatworek.pl, 
za pomocą której swoją pasją 
do pszczół, dzieli się ze wszyst-
kimi Eugeniusz Tworek. My 
cieszymy się, że pszczelarz i 
czytelnikom DN uchylił tro-
chę tajemnic związanych z tą 
piękną, choć wymagającą wie-
le cierpliwości i zaangażowa-
nia od człowieka pasją. 

Marcin Simiński 

E. Tworek dogląda, w jakiej kondycji są budzące się z zimowego letargu pszczoły

Pasieka w Maszkowie. Tutaj pszczoły spędziły zimę. Za jakiś czas zostaną przewie-
zione na pożytki pyłkowe

Ruch jak w ulu - jedna z rodzin pszczelich, jeszcze w kłębie, ale już bardzo pobudzo-
na temperaturą

Pszczoły jeszcze dość nieśmiało wycho-
dzą na zewnątrz, ale pszczelarze zaob-
serowali już pierwsze obloty
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Nasze kościoły - Bieniczki

Bieniczki, kościół filialny parafii w Wierzbięcinie, pw. Świętej Trójcy.  pośw. 8 XII 1974 r. 
odpust uroczystość Świętej Trójcy.

Pochodzi z ok. połowy XIX w., ceglany neogotycki. Wieża z 1917 r. Po II wojnie świa-
towej przez kilkanaście lat używany przez protestantów, następnie przez kilkanaście lat 
nieużytkowany. Przez katolików przejęty w 1974 r.

źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szczecin 2007.
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Co słychać u Natalii?

Wszelka pomoc mile widziana
Natalka Kielar gości na łamach DN już po raz trzeci. Ostatnim razem pisaliśmy o niej pod koniec października ubiegłego roku. Dziś, 
po kilku miesiącach, postanowiliśmy sprawdzić, co u niej słychać. 

Przypomnijmy, że Nata-
lia zmaga się z wieloma dys-
funkcjami na tle zdrowotnym. 
Dziewczynka cierpi m.in. na 
skoliozę, niedowład prawo-
stronny oraz encefalopatię mi-
tochondrialną, czyli chorobę 
przypominającą udar, polega-
jącą na trwałym uszkodzeniu 
mózgu, która objawia się na-
padami padaczkowymi. Kosz-
ty związane z rekonwalescen-
cją dziecka znacznie przerasta-
ją jej mamę, Sylwię Kasprzyk. 

Od naszej ostatniej wizy-
ty w rodzinnym domu Natal-
ki, trochę się zmieniło. Nieste-
ty, na gorsze. W rozmowie z 
jej mamą dowiedzieliśmy się, 
że choroba wciąż postępuje, a 
pieniądze na leczenie powo-
li się kończą. Większość czasu 
dziewczynka spędza w łóżku. – 
Jeździmy po szpitalach, od Po-
znania do Warszawy, wszyscy 
umywają ręce, każdy uprawia 
politykę „spychologii” – opo-
wiada pani Sylwia – Wyniki ba-
dań są za drogie, np. DNA mi-

kromacierzy kosztuje 2200 zł. 
Zwyczajnie nas na to nie stać, a 
badania porobić trzeba. Żaden 
lekarz nie jest w stanie powie-
dzieć, co Natalce dokładnie do-
lega. Najlepiej napisać w papie-
rach, że to encefalopatia mito-
chondrialna i już. Powiedziano 
mi tylko tyle, że to, na co cierpi 
moja córka, to rzadka choroba, 
ale jednoznacznie potwierdzić 
tego nie można. Tutaj, w No-
wogardzie, traktuje się nas do-
brze, dużo lepiej niż w dużych 
szpitalach. Tam, jak już wspo-
mniałam, mamy do czynienia 
ze „spychologią”. 

Stan zdrowia dziewczynki 
stopniowo się pogarsza. Pani 
Sylwia podkreśla, że każda po-
moc jest mile widziana, cho-
ciażby przekazanie 1% w de-
klaracjach podatkowych. Do 
wiadomości tych, którzy ze-
chcą w jakiś sposób wspomóc 
finansowo Natalkę, przy ar-
tykule publikujemy wszelkie 
dane, potrzebne do tego, by 
przekazać 1% swojego podat-

ku. Za zgodą pani Sylwii za-
mieszczamy też adres mailo-
wy, pod którym można kon-
taktować się z mamą dziew-

czynki: sylwiakasprzyk820@
interia.pl. Dzięki wsparciu fi-
nansowemu będzie można wy-
konać niezbędne badania oraz 

zakupić sprzęt, potrzebny Na-
talce do normalnego funkcjo-
nowania. 

Karolina Klonowska  

Szkolenia  
z Pierwszej Pomocy  

dla szkół, zakładów pracy  
i grup zorganizowanych 

Centrum Edukacji Zielona

Wycieczka do lasu
We wtorek (4 marca) 
„Zielone koniczynki” i 
„zielone żabki”, były na 
kolejnej wycieczce w le-
sie.

Przedszkolaki miały przy-
jemność spotkać się z panem 
myśliwym z Koła Łowieckie-
go „Lis”, który opowiadał im 
o pracy, jaką wykonuje zimą 
na rzecz lasu. Podczas space-
ru po leśnych ścieżkach uwa-
gę dzieci przykuły ślady saren 
i dzików, które uwidoczniły 
dzieciom obecność tych zwie-
rząt w lesie, a właśnie dla nich, 
dzieci przywiozły przygotowa-
ny wcześniej pokarm, który z 
radością rozłożyły w leśnych 
zakamarkach. Zwieńczeniem 
wyprawy było pieczenie kieł-
basek. Podczas wycieczki było 
smacznie i wesoło.  

Info: własna
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Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki 

Memoriał Artura Deca
W sobotę (8 marca) Powiatowa Liga Gimnazjalnej Koszykówki, w ramach me-
moriału im. Artura Deca, zainaugurowała kolejną edycję tych rozgrywek. W li-
dze udział biorą gimnazjaliści z Nowogardu, którzy w pierwszych meczach, nie 
zdołali wygrać z rówieśnikami z Goleniowa. 

W pierwszym meczu, 1. ko-
lejki rozgrywek gimnazjalnej 
koszykówki, uczniowie z go-
leniowskiego Gimnazjum nr 
2, bez większych problemów 
uporali się w meczu przeciwko 
Gimnazjum nr 1 z Nowogardu. 
Goleniowianie wygrali różnicą 
16 punktów, a aż 28 z nich było 
udziałem tylko trzech koszyka-
rzy. Nie lepiej zaprezentowali 

się zawodnicy Gimnazjum nr 
3 Nowogard. W konfrontacji z 
koszykarzami z Gimnazjum nr 
1 w Goleniowie, również zdo-
łali rzucić swoim rywalom za-
ledwie 18 punktów. Gospoda-
rze, przeciwnikom z Nowogar-
du zdołali trafić o 12 punktów 
więcej. W tym meczu na jedy-
ne wyróżnienie zasługują Kaj-
tek Piotrowski z „Trójki”, któ-

ry zdobył 7 punktów i zapisał 
się po 1. kolejce na liście naj-
skuteczniejszych zawodników. 
Jego kolega z drużyny Szymon 
Szypulski, był autorem jednego 
celnego rzutu za 3 punkty. Wie-
rzymy, że w kolejnych meczach 
koszykarze reprezentujący No-
wogard, odegrają się na swoich 
rówieśnikach z Goleniowa. 

KR                                

Drużyna koszykarzy z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

W akcji koszykarze z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

1 Kolejka:
Gimnazjum nr 2 Goleniów – Gimnazjum nr 1 Nowogard 34:18 
Gimnazjum nr 1 Goleniów – Gimnazjum nr 3 Nowogard 30:18

M M P Pkt. + Pkt. - 
1 Gimnazjum nr 2 Goleniów 1 2 34 18
2 Gimnazjum nr 1 Goleniów 1 2 30 18
3 Gimnazjum nr 3 Nowogard 1 1 18 30
4 Gimnazjum nr 1 Nowogard 1 1 18 34

Najlepsi strzelcy:
Jakub Lewandowski (Gim. nr 2 Goleniów) – 11 pkt.
Mateusz Krzak (Gim. nr 2 Goleniów) – 10 pkt.
Piotr Śnieguła (Gim. nr 2 Goleniów) – 7 pkt.
Emil Kamieniecki (Gim. nr 1 Goleniów) – 7 pkt.
Kajtek Piotrowski (Gim. nr 3 Nowogard) – 7 pkt.

Najlepsi w rzutach za 3 pkt.:
Szymon Szypulski (Gim. nr 3 Nowogard) – 1 trafienie
Emil Kamieniecki (Gim. nr 1 Goleniów) – 1 trafienie
Mateusz Bajorek (Gim. nr 1 Goleniów) – 1 trafienie 

Koniec sparingów, zaczyna się walka o punkty

Remis na koniec przygotowań
Pierwszy zespół Pomorzanina Nowogard, prowadzony przez Roberta Kopa-
czewskiego, zakończył już okres przygotowawczy. Jak piłkarze nowogardzkiej 
drużyny przepracowali okres zimowy, pokażą nam pierwsze tygodnie rywaliza-
cji w wojewódzkiej okręgówce.

W czwartek (6 marca) o go-
dzinie 18:00 w Płotach, Pomo-
rzanin rozpoczął mecz kontro-
lny z Polonią II Płoty. Rywal 
nie był zbyt wymagający, to też 
wynik 4:0 (2:0) nikogo nie po-
winien dziwić. Formą błysną 
Kamil Lewandowski, który był 
autorem wszystkich bramek. 
Ostatni swój mecz sparingo-
wy Pomorzanin rozgrywał w 
sobotę (8 marca) o godzinie 

14:00, również w Płotach. Tym 
razem rywalem był zespół Błę-
kitnych Trzygłów, którzy rów-
nież występują w niższej lidze 
niż Pomorzanin, mianowicie 
w A Klasie, zajmując w swo-
jej grupie 5 miejsce. Nowogar-
dzianie od początku prezento-
wali się lepiej, do przerwy pro-
wadzili 1:0 po trafieniu Ma-
cieja Syferta. Po zmianie stron 
kolejną bramkę zdobył Kon-
rad Winczewski i zapowiada-
ło się na spokojne zwycięstwo 
Pomorzanina. Niestety, pod-
opieczni Roberta Kopaczew-
skiego nie ustrzegli się błędów 
w defensywie i pozwolili strze-
lić sobie dwa gole, ostatecznie 
słabi Błękitni remisują z wyżej 

notowanymi rywalami z No-
wogardu. 

Prawdziwy sprawdzian dla 
nowego trenera i jego zawod-
ników już niebawem. Sobotni 
mecz w ramach 18. kolejki z 
Victorią Przecław teoretycznie 
nie powinien być wyzwaniem, 
gdyż goście zajmują ostatnie 
miejsce w tabeli. Następnie 
przyjdzie wyjazd w 19. kolejce 
do równie słabej Iskierki. Jed-
nak już 29 marca, Pomorzanin 
podejmować będzie rezerwy 
Floty Świnoujście. Po tym me-
czu przekonamy się, czy moż-
na liczyć w tym sezonie na 
coś więcej niż tylko miejsce w 
środku tabeli.

KR Kamil Lewandowski błysnął formą w okresie przygotowawczym, pozostaje wie-
rzyć, że równie skuteczny będzie podczas rozgrywek ligowych
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Warsztaty  
z terapeutą w ZSP 
Zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki w 
marcu odbyły się prelekcje dla uczniów  naszej szko-
ły na temat: „Jak budować pozytywną samoocenę i 
przyjazne relacje z rówieśnikami”. 

Spotkanie, które poprowa-
dził zaproszony specjalista 
Pan Marek Pietrasik (terapeu-
ta, seksuolog, nauczyciel wy-
chowania do życia w rodzinie, 
pedagog) odbyło się w środę 
5 marca. W prelekcjach wzię-
li udział uczniowie klas: I E, I 
TŻ, I K, I TH, I THE, I TLI, II 
TM, III TŻ. Prowadzący roz-
mawiał z uczniami na temat 
sposobu budowania pozytyw-

nej samooceny, która wiąże 
się nierozerwalnie z koniecz-
nością poznania samego sie-
bie-swoich słabych i mocnych 
stron oraz potrzeb. Uczniowie 
chętnie dyskutowali także na 
temat tworzenia dobrych re-
lacji z otoczeniem. Tradycyj-
nie zajęcia były bardzo cieka-
we i z pewnością zainspirowa-
ły uczniów do działania. 

Mistrzostwa Powiatu Szkół  
Ponadgimnazjalnych 
Dnia 14 lutego 2014 roku w Goleniowie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt oraz chłopców.

Drużyna dziewcząt w skła-
dzie :

        - Katarzyna Piotrowska
        - Justyna Świercz 
        - Paulina Fedak
        - Aleksandra Żóralska 
        - Anna Nowicka 
        - Patrycja Florczak 
        - Marta Furmańczyk 
Opiekunem drużyny dziew-

cząt była Pani Małgorzata Pie-
truszewska. Dziewczęta zaję-

ły III miejsce na cztery druży-
ny biorące udział w mistrzo-
stwach.

Drużyna chłopców w skła-
dzie:

        - Łukasz Czarny 
        - Patryk Krystkiewicz 
        - Kamil Jońca 
        - Damian Baranowski 
        - Krystian Wlaźlak 
        - Eryk Machoń 

        - Łukasz Jałowiec 
        - Kamil Bąk 
        - Mateusz Marszałek 
Opiekunem drużyny chłop-

ców był Pan Marcin Wolny. 
Chłopcy zajęli I miejsce na 
pięć drużyn biorących udział 
w mistrzostwach i zakwalifiko-
wali się do Mistrzostw Regio-
nu B, które odbędą się w Świ-
noujściu.

Łukasz Jałowiec

Drużyna chłopców z opiekunem Panem Marcinem Wolnym 

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły
11 marca zostały podane wyniki szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły, który odbył się w poprzednim miesiącu.

Jak podkreśliła organizator-
ka konkursu Pani Anna Za-
mara,  poziom prac był wyso-
ki, a wiedza uczniów o życiu i 

twórczości Stanisława Staszi-
ca – duża. Przypominamy, że 
w konkursie wzięło udział 21 
uczniów z klas I i II. 

Wyniki przedstawiły się na-
stępująco:

I miejsce –  egzekwo Justy-
na Świercz (kl. II TE) i Kon-
rad Małek (kl. I TE)

II miejsce – Arian Graczy-
kowski (kl. II TM) 

III miejsce – Szymon Pan-
czyk (kl. I TI)

Gratulujemy!

....potrafi zaciekawić każdego ucznia

Prowadzący prelekcje Pan Marek Pietrasik...

Kto jest największym znawcą życiorysu Stanisława Staszica? 
Uczniowie tuż przed rozpoczęciem konkursu 
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 -  w poniedziałki
5  - w piątki
6  - w soboty
7 -  w niedziele

Przyjmę do pracy 
biurowej na terenie 

Nowogardu.
Osoby zainteresowane 

proszę o kontakt
 510 100 263

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A • tel. 91 392 21 65
DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"

WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  
15 marca 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 
wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biurze 
fundacji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

do domów i  gospodarstw rolnych 
– SOLIDNIE

Telefon 604 417 531

studni
Wiercenie

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Przyjmę do pracy 
biurowej na terenie 

Nowogardu.
Osoby zainteresowane 

proszę o kontakt
 510 100 263

AKTYWNY WEEKEND
Studio ART – STRIT

organizuje w Dziwnówku
w dniach 

 23 – 25 maja 2014 

aktywny weekend w programie :

TANEC, PILATES, STEP-AEROBIK, 

FITNESS, MASUMBA, NORD WALKING

i wiele innych atrakcji.

Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach wiekowych:

dzieci i młodzież, grupa średnia oraz seniorzy

zgłoszenia do 15 marca 2014 r.

więcej szczegółów pod numerem telefonu 

508 053 507 oraz 605 548 737
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Firma Irontech Sp. z o.o. poszukuje osoby chętnej 
do podjęcia pracy w charakterze

Asystent/ka ( ref.no. A/012)
Miejsce pracy: Nowogard

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: info@irontech.com.pl.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Zakres obowiązków:
•	 Odpowiedzialność za sprawne funk-

cjonowanie biura,
•	 Tłumaczenia dokumentów, procedur i 

instrukcji,
•	 Ścisła współpraca z działem produkcji,
•	 Wsparcie Dyrektora Zakładu.

Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum średnie,
•	 Znajomość języka angielskiego na 

poziomie bardzo dobrym w mowie i 
piśmie - warunek konieczny,

•	 Bardzo dobra obsługa komputera w tym pa-
kietu MS Office (Word, Excel, Power Point).

Praca w Pobierowie 
z zakwaterowaniem, 

poszukuje kelnerkę ze znajomo-
ścią języka niemieckiego. 

Pensjonat Flamingo. 
info@flamingo.pl 503110120

STIHL, HUSQVARNA, DOLPIMA

Osina: Młodzi Tropiciele w akcji
Dnia 12.02.2014r. uczniowie klasy III a, wraz z wychowawcą panią Katarzyną Paczkowską, 
wybrali się do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Zaję-
cia odbyły się zgodnie z przewodnim hasłem „Las – poznać, przeżyć, zrozumieć.”

Uczniowie pod czujnym 
okiem pracownika Ośrodka 
pana Adriana Przybyszewskiego 
wzięli udział w multimedialnej 
projekcji pn. „Las i jego miesz-
kańcy”. Następnie podczas gier 
i zabaw dydaktycznych uczyły 
się rozpoznawania poszczegól-
nych gatunków zwierząt. Z wiel-
kim zainteresowaniem przyglą-
dali się eksponatom wypchanych 
zwierząt znajdujących się na te-
renie Ośrodka. 

Następnie wszyscy udali się 
na zajęcia w terenie, rozwijające 
umiejętność obserwacji. Ucznio-

wie poszukiwali tropów i śladów 
gospodarzy lasu. Pogoda dopisa-
ła, było ciepło, czuć było zapach 
nadchodzącej wiosny. 

Pobyt w Ośrodku wzbogacił 
wiedzę dzieci o lesie, ich miesz-
kańcach, ochronie przyrody i 
ekologii.                      Inf. własna
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Bardzo tanio  
działki budowlane  

w Nowogardzie   
sprzedam 

tel. 0033787818189

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Ferma Norek Maszkowo

ZATRUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

Posiadamy  do sprzedaży 
- nieruchomość   położoną  
przy  ul. Boh. Warszawy  34  
w  N-dzie, 0,52 h, obecnie   

SKUP  ZŁOMU.  
Tel. 601595056, 601595057

REMONTY mieszkań
USŁUGI budowlane

WYKONAM
608 364 330
600 347 308

NIERUCHOMOŚCI

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta wiodących 
banków. Nowość!!! Kredyty z dopłatami w 
ramach programu „MDM”. 662 315 470

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/niskoczyn-
szowe, min 3pokojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i Do-
brej, Tel. 91-3910010, 607607814

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność gospodarczą. 
vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu wraz z 
podwórkiem. Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. ponad 
200 m2 plus dwa budynki gospodarcze w 
Wojtaszycach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest już wolne. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 451 
980

• Sprzedam działki budowlane – Karsk. 
509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mostach,2-poko-
je 42m.2.ll-pietro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM DOM OLCHOWO -250 m2, stan 
surowy otwarty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 m2, stan 
surowy otwarty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGARDZIE, kuch-
nia, salon, 4 sypialnie, 2 łazienki,, garaż. Cena 
do uzgodnienia.Tel.602474266.

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora I 4 w 
Nowogardzie o pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, III p. ume-
blowane. Tel. 91 392 30 38 lub 516 985 276

• Dom w szeregowcu na wsi Błądkowo (2 po-
koje, poddasze i budynek gosp.) sprzedam. 
91 39 22 060

• Sprzedam działkę rekreacyjną 2 ar. z altan-
ką i wyposarzeniem przy ul. Zamkowej. 
724 206 062

• Sprzedam 2 pokoje 55 m 2 Boh. Warszawy. 
691621141.

• Mieszkanie samodzielne trzypokojowe, 
kuchnia, łazienka, 100 m2 wynajmę. 602 
474 266

• TANIO  -  SPRZEDAM  DZIAŁKI  BUDOWLANE  
UZBROJONE - KOŚCIUSZKI. Tel.913926624 ,  
723636641.

• PILNIE POSZUKUJĘ pokoju z używal-
nością kuchni lub małego mieszkania. 
694 876 138

• Wynajmę lokal handlowy o powierzchni 
105m2 ul. Warszawska 14. 886 105 232 

• Sprzedam działkę ogrodową Bohaterów 
Warszawy za stawem. 783 814 849

• Garaż w bloku sprzedam, ul. Kowalska 1. Po-
wierzchnia 13,26 m2 szerokość bramy 2.2m. 
784 584 294 

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną 
w Nowogardzie ok. 15 arów lub mniejszą. 
693 850 197

• Tanio sprzedam działki budowlane, 11 ar. 
880 132 032 

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 w centrum No-
wogardu za 90  000. Tel. 660  532  218 lub 
505 226 368

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731

• Sprzedam lub zamienię mieszkanie 3-poko-
jowe na kawalerkę. 660 987 036

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. 
700-lecia 13. 501 549 818

• Wynajmę kawalerkę 28 m2, II p. przy ul. 
700-lecia 17, częściowo umeblowana, 
czynsz 700 zł + liczniki (ogrzewanie w ce-
nie), kaucja 1000 zł. 501 549 818

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe przy 
ul. 15 lutego, I piętro, wejście z chodnika 
(może być na działalność gospodarczą). Tel. 
692 457 388

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 m2, w 
Nowogardzie, cena do negocjacji, tel. 889 
614 406

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe ul. Ra-
cibora. 609 307 489 

• Sprzedam działkę ogrodową własno-
ściową Bohaterów Warszawy za stawem. 
783 814 849

• Sprzedam działkę 5 arową na Ogrodach 2. 
91 57 85 334 lub 605 856 553 

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkaniami 
nad jeziorem. 722 300 700 

• Sprzedam działki budowlane, Karsk. 
509 349 642

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe ul. Ra-
cibora. 609 307 489 

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkaniami 
nad jeziorem. 722 300 700 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. 661 790 
332

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 90 80 98

• Sprzedam działkę ogrodową własno-
ściową Bohaterów Warszawy za stawem. 
783 814 849

• Sprzedam działkę 5 arową na Ogrodach 2. 
91 57 85 334 lub 605 856 553 

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używanych opon 
+ felgi. 175/80 14. Tel. 693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Mercedesa 
Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam Hyundai Lantra, 96r., 1,6/16V 
cena. 1500 zł. 601 834 016 po 15.00

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 2005 HDI, 
stan bdb. Przebieg, 180 tys., cena 18800 zł, 
tel. 696 807 922

• Kabina do Stara 29 stan bdb. 791 180 655

• Sprzedam skodę superb 2007, poj. 2.0, TDI, 
140 km. Tel. 886 594 507

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i siano cena 2, 
20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam jęczmień jary i pszenżyto jare. 
691 140 322

• Sprzedam pszenice i pszenżyto. 668 316 103

• Sprzedam 3-letnią klacz. 91 39 18 006

• Sprzedam dmuchawę do zboża 4 kW, 
1000zł. 91 39 182 97

• Kurki nioski, odchowane, 7-tygodnio-
we sprzedaż od 31 marca. Gospodarstwo 
drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
502 530 452 

•  Kopanie, sprzątanie ogródków. 723 386 415 

• Sprzedam siewnik do nawozu dwutalerzo-
wy, 600 litrowy. 531 302 840 

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Kupię owies bezłuskowy. 91 39 20 307 

• Sprzedam obornik. 793 908 098 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi transportowe 
Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. Kazi-
mierza Wielkiego 7, Tel. 913920737 ; 888 330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609  715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLI-
NĄ/. SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG. Tel: 
604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Układanie kostki granitowej i kamienia po-
lnego oraz sprzedaż kostki granitowej. 
726 403 937

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, DO-
CIEPLENIA.Tel.784053493.

• TRANSPORT BUS – MAX.Tel.784053493.

• USŁUGI - DEKARSKI. Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY DA-
CHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Kopanie, sprzątanie ogródków. 723 386 415 

• Płytki, terakota, łazienki kompleksowo. 
721 988 735 

• Usługi : dekarstwo i termomodernizacja. 
785 931 513 

• Usługi transportowe do 1 tony, bus skrzy-
niowy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 607 137 
081

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracownika do prac 
wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• EPROXY EL poszukuje pracowników dzia-
łu handlowego wiek max 25-27 lat. Tel. 
798 843 457 lub eproxy-el@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem. 518 946 302

• Zatrudnię pracownika do serwisu samocho-
dowego w Goleniowie. 606 948 278

• Przyjmę do pracy blacharza samochodowe-
go. Praca w Nowogardzie. 605 276 271

• Przyjmę do pracy w lesie. 697 993 898

• Firma budowlana zatrudni pracownika. 
694 440 205

• KIEROWCA Z DOŚWIADCZENIEM POSZUKU-
JE PRACY KAT.B TEL. 690 570 103

• Firma zatrudni w Ostrzycy pracownika (męż-
czyzna)  z orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności do prac porządkowo-gospodar-
czych tel. 91 39 25 275

• Zatrudnię murarza. 608 817 214 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocię-
te i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Drewno na opał. SPRZEDAM pocięte w kloc-
ki, sosna. Tel.514740538.

• Sprzedam suknie ślubne od 200 zł + mane-
kiny. 604 919 210

• Kupię garaż blaszany. 668 844 738

• Oddam pieski samce – tel. 91 392 23 05

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam grzejniki żeliwne. 509 411 788 

• Sprzedam drewno opałowe, kominkowe 
transport gratis w okolicach Nowogardu. 
667 171 283

• Sprzedam drewno suche, pocięte w kloc-
ki 100 zł za przyczepkę samochodową.880 
690 659 

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłupa 
601 553 551

• Sprzedam  drewno  opałowe  kominkowe  
OLCHA. Niskie ceny.661 630 386 .

• Sprzedam agregat do tynkowania typu Ka-
lera.693 605 862

• Sprzedam tapczan dwuosobowy rozkłada-
ny za małą opłatą + telewizor. 693 605 862

• Sprzedam cegłę białą, nieużywaną. 
693 605 862

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 106 56

• Sprzedam  drewno  opałowe  kominkowe  
OLCHA. Niskie ceny.661 630 386 .

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 39 106 56

• Sprzedam agregat do tynkowania typu Ka-
lera.693 605 862

• Sprzedam tapczan dwuosobowy rozkłada-
ny za małą opłatą + telewizor. 693 605 862

• Sprzedam cegłę białą, nieużywaną. 
693 605 862
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  e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabie-
gi kosmetyczne, henna, depilacje, makija-
że, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 

– obok Rest. „Przystań”

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

KUPON
 RABATOWY  5%

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

Sprzedam nowe,  
własnościowe, 

 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 58 m2 

w Nowogardzie  
na ulicy Racibora I 4

KONTAKT:   
PIB „PRO-BUD s.c.
72-200 Nowogard,  

ul. 3 Maja 14
tel.: 91 39 25552;  

783 570 056  
www: probud-nowogard.pl

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

MOŻESZ POMÓC JANOWI z Nowogardu 
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012r. żyliśmy spokojnie i szczęśliwie. Tego 
dnia jednak wszystko się zmieniło. Jan dostał udaru mózgu i 
jest w śpiączce mózgowej. Marzeniem Jana i jego najbliższych 
jest jego powrót do zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy, ale 
również funduszy. Ciebie to nic nie kosztuje. Ty masz wybór-
-możesz oddać 1% podatku do skarbu państwa, lub przeka-
zać go Janowi. Dzięki Wam i waszej dobroci będziemy mogli 
zapewnić Janowi rehabilitację, specjalistyczny sprzęt i turnu-
sy rehabilitacyjne. I za to wszystko ogromnie DZIĘKUJEMY.

KRS 0000183283 cel szczegółowy 1% należy wpłacić „na 
leczenie Jana Krusińskiego”

Możesz przekazać środki finansowe na rachunek: Fundacja 
„Światło” w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64

PKO S.A. O| Toruń  Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem „NA LECZENIE JANA KRUSIŃ-

SKIEGO”
Dziękujemy każdemu, kto pomoże Janowi.
W imieniu Jana - Halina Krusińska z dziećmi i wnukami.                                                                                            

Tel. 91-39-21-265

Zapraszamy  
na Dzień Kobiet 

wstęp 30 zł piątek, 
zapraszamy pary mieszane. 

Sobota tylko Panie.
Zapewniamy dobrą zabawę 
przy DJ, smaczny posiłek, 

lampkę szampana.
INFO i rezerwacja 

tel. 91 392 22 25

Pomóżmy 
Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-letnie-

go Kubusia, który urodził się 
z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłu-
pa oraz wrodzonym wodogło-
wiem. 

Dodatkowo stwierdzono 
zwichnięcie prawego stawu bio-
drowego oraz stopy ,,końsko-
-szpotawe’’. W pierwszej dobie 
życia zamknięto przepuklinę, 
później wykonano operację wy-
dłużenia prawego ścięgna Achillesa. Następnie Kubuś miał badanie re-
zonansem magnetycznym, którego wynik był porażający: torbielowa-
ta zmiana w migdałkach móżdżku oraz zakotwiczenie rdzenia kręgo-
wego. Kuba przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego 
w Klinice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisanych zabie-
gów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowanego czucia i 
ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.”

Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na 
adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. 
Łomińska 5, 01-685 Warszawa  KRS 00000 37904 

Można również dokonywać wpłat-darowizny 
na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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 Cena 1,90 zł

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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWEGAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Nasi przedsiębiorcy:

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Do wynajęcia 
pomieszczenie  100 m2  

na działalność gospodarczą
Duży parking

Tel. 91 392 07 76

s. 4 s. 9,11s. 10

Co wydarzyło się 
w trakcie 

przesłuchania?

Zajęcia 
z samoobrony 

dla kobiet

LOKALE  
DO WYNAJĘCIA
Centrum Handlowe MAX

ul. 15 Lutego 9c
Cena 1100 zł/m-c
tel. 91 39 28 140

Wydruki koloroWe  
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A   tel. 91 392 21 65Mariola 
Szatanik

W1.6.P.p.14-3.11-4

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W6.4.P.p.7.3.28.3

W7.2.P.p.21.2-15.8

Jesteśmy, kiedy potrzebaW8.1.P.p.7.3.11.4

zaprasza na zajęcia 
instrumentalno-wokalne
www.muzykarozrywkowa.eu

tel. 507 524 047
K3.2.P.p.7.3.do

Zaprasza na zajęcia:

- ogólnorozwojowe (od 2 lat) 
- umuzykalniające (od 4 lat) 
- plastyczne (od 5 lat)
- gimnastyka korekcyjna (od 5 lat)
- fitness  dla dorosłych

www.animatornianowogard.pl
tel. 507 524 047

K4.2.P.p.7.3.do

Pobyt świąteczny 
IKAR Kołobrzeg 18-21.04.14

A2.2.P.d/o

A4

Zamiast dokarmiać, bałaganił  
- teraz będzie musiał się tłumaczyć

„Afera” chlebowa  
pod Wołowcem

Czytaj s. 3

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 
P8.4.ś-czb.d/o

 Na niecodzienny pomysł złożenia życzeń Paniom w dniu ich świę-
ta, czyli 8 marca,  wpadł sołtys Osiny, pan Marek Pakulski. Nie wysy-
łał  w tym dniu, sms-ów, nie kupował kwiatów, ale za to złożył życzenia 
wszystkim Paniom, wieszając laurkę na słupie ogłoszeniowym, który 
jest usytuowany na głównej ulicy Osiny.  

11 marca, w SP nr 3 gościła przedstawicielka IPN w Szczecinie, Magdale-
na Wujda, która w związku ze świętem Żołnierzy Wyklętych z dnia 1 mar-
ca przeprowadziła ciekawy wykład, urozmaicony fragmentami spektaklu, 
sceny faktu: ,,Inka 1946. Ja jedna zginę”. Uczniom przedstawiono historię 
,,Inki” – Danuty Siedzikówny – z 5. Brygady Wileńskiej AK –  sanitariusz-
ki, działającej w polskiej konspiracji oddziału partyzantów. Tragiczny los 
bohaterki przybliżył wydarzenia minionych lat i historię ówczesnej Polski. 
Spotkanie było prawdziwą lekcją historii, upamiętniającą Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wczoraj, w Restauracji „Kamena” odbyło się sympozjum zorganizowa-
ne przez firmę Domir Parts s.c., zajmującej się zaopatrywaniem producen-
tów w podzespoły na pierwszy montaż naczep i przyczep, zarówno cięża-
rowych, jak i rolniczych. W spotkaniu wzięli udział najwięksi producenci 
maszyn, zarówno w Polsce jak i w Europie, m.in.: Metal-fach, Metaltech 
czy Pronar. Zaproszono też gości ze świata samorządu, m.in. wicemarszał-
ka województwa J. Rzepę, wicestarostę powiatu goleniowskiego T. Kulini-
cza oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie St. Saniu-
ka. Nowogard na miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo. Spółka Do-
mir Parts jest zarejestrowana właśnie w Nowogardzie, a swoją bazę ma w 
Derkaczu (koło Przybiernowa), a więc całkiem niedaleko. Na zdjęciu, w 
dolnym rzędzie, pierwszy do lewej Dominik Wulkiewicz, współwłaściciel 
Demi Parts, a niegdyś zawodnik Klubu Motorowego „Cisy” Nowogard. MS

Sygnały Czytelników

To nie rowy,  
a doły śmieciowe...
Przydrożne rowy wzdłuż drogi prowadzącej do Długołęki, na wysokości du-
żych ogrodów działkowych, są systematycznie, a zwłaszcza w okresie wzmożo-
nych prac działkowych, zasypywane różnymi pozostałościami po pieczołowitym 
sprzątaniu przez właścicieli swoich działek. Efekt zapobiegliwości działkowców 
jest taki, że na działkach coraz czyściej i ładniej, a przy drodze rośnie bałagan. 

Wszystko to dzieje się na 
dodatek prawie vis a vis nowo-
gardzkiego ZUK, zajmującego 
się między innymi na zlece-
nie miasta usuwaniem śmie-
ci. Co prawda zgodnie z nową 
ustawą, to miasto jest „właści-
cielem”  wszystkich śmieci, ale 
przez rok, jeszcze do 1 lipca 
2014r, nowym systemem nie 
są nadal objęte tzw. nierucho-
mości niezamieszkałe, w tym 
działki. Dlatego za stan rzeczy 
widoczny na zdjęciu, pono-
szą niestety odpowiedzialność 
sami działkowcy, a dokładnie 
ci z nich, którzy zasilają swo-
imi odpadami okoliczne rowy. 
Działkowcy w zakresie obo-
wiązków, które przewiduje re-
gulamin działek, zobowiązani 
są do usuwania wytworzonych 
śmieci do ustawionych na te-
renie działek pojemników. Co 
prawda te -  jak się dowiadu-
jemy, stawiane są tam dopiero 
na czas sezonu, czyli na ogół 

od maja do później jesieni, to 
jednak nie są one i tak prze-
znaczone na odpady zielone. 
W tym zakresie regulamin na-
kazuje działkowcom zakłada-
nie  kompostowników. Nie-
stety, wielu działkowców nie 
przestrzega tego zapisu i odpa-
dy zielone, zamiast składować 
na pryzmie kompostownika, 
usuwa gdzie się da, a da się naj-
łatwiej do pobliskiego rowu. 
Czy nowe regulacje będą na 
tyle wydolne, aby bez zmiany 

nastawienia do konieczności 
kompostowania odpadów zie-
lonych, problem ich usuwania 
został rozwiązany? Czas poka-
że. Jednak już dzisiaj widać, że 
nowe regulacje, którymi obję-
te są od roku nieruchomości 
zamieszkałe, nie załatwiły do 
końca problemu dzikich wy-
sypisk i usuwania odpadów, 
zwłaszcza gabarytowych i oka-
zjonalnych(np. gruz), w nie-
właściwe miejsca. 

redakcja 
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

W9.2.śczb.p.7.3.do

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

zaprasza
 na  DZIEŃ OTWARTY 

W PUBLICZNYM  
GIMNAZJUM NR I

21.03.2014 r. o g. 8.00
Informacje: 

Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Woj. Polskiego 6 •  Nowogard 

Tel: 91 392 62 80 
http:/www.gim1.nowogard.pl

A4.2.ś-czb.d/o

A4.2.ś-czb.d/o

Zamiast dokarmiać, bałaganił - teraz będzie musiał się tłumaczyć

„Afera” chlebowa pod Wołowcem
Jeden z działaczy Koła Łowieckiego „Lis”, nie do końca zrozumiał zadanie, które miał wykonywać na rzecz przyrody. Myśliwy, zamiast 
dokarmiać zwierzynę chlebem, wyrzucał czerstwe pieczywo w zagajniku koło Wołowca, do tego nieźle śmiecąc. Zarząd Koła, po naszej 
interwencji, nakazał niesfornemu myśliwemu wszystko posprzątać. A do tego nałożył na niego embargo na wydawanie pieczywa dla le-
śnych zwierząt. 

O sprawie poinformował 
nas jeden z mieszkańców Wo-
łowca. Mężczyzna twierdził, że 
niedaleko wsi, wyrzucany jest 
od kilku lat masowo chleb. 

- Wczoraj przyłapałem ich na 
gorącym uczynku. Wyrzucali 
chleb, nawet taki zapakowany. 
A bułki i rogale na drzewach 
wisiały. Podjechałem do nich i 
zapytałem, czy oglądają telewi-
zję i czy wiedzą, że tak robić nie 
wolno. Nam wolno, odpowie-
dział mi jeden z nich. Doszło 
pomiędzy nami do ostrej wy-
miany zdań - opowiada nasz 
czytelnik.

Wspólnie udaliśmy się do 
miejsca, o którym opowiada 
mieszkaniec Wołowca. W nie-
wielkim lasku, koło wsi, rzeczy-
wiście odnajdujemy porozrzu-
cany chleb. Niektóre z bochen-
ków nie są nawet rozpakowa-
ne z folii. Część pieczywa jest 
już spleśniała. Dookoła fruwa 
mnóstwo worków i metek po 
pieczywie. Wszystkie produkty 
pochodzą z piekarni Waldema-
ra Pędziszczaka. Dzwonimy do 
przedsiębiorcy, by zapytać czy 
wie skąd jego pieczywo znala-
zło się lesie? 

- Pieczywo kupuje ode mnie 
Koło Łowieckie „Lis” i wyko-
rzystuje do dokarmiania dzikiej 
zwierzyny w lesie – informu-
je piekarz, zastrzegając, że po-
siada wszelkie zezwolenia oraz 
dokumentację, na podstawie 
której wydawane przez niego 
pieczywo trafia do lasu. 

Kontaktujemy się zatem z 
prezesem wymienionego Koła, 
by dowiedzieć się, dlacze-
go w takim razie któryś z my-
śliwych, zamiast dokarmiać 
zwierzynę, narobił mówiąc de-
likatnie bałaganu. Pytamy też 

czy panują jakieś zasady okre-
ślające, w jaki sposób i gdzie 
chleb ma być „serwowany” le-
śnym tubylcom. 

- Nasz kolega zrobił to nie-
profesjonalnie. W tym miejscu 
chleb nie powinien się w ogóle 
znaleźć – mówi stanowczo Je-
rzy Postawa, prezes Koła „Lis”. 
- Chleb wywozimy w te miej-
sca, gdzie są duże ostoje zwie-
rzyny. Wówczas nie ma ryzyka, 
że karma nie zostanie zjedzona 
i spleśnieje. Miejsca te, zwane 
paśnikami, są uzgadniane z le-
śniczymi - dodaje.

Jak informuje myśliwy, znaj-
dują się one głównie w okolicy 
Piasków i Truskolasu. W cią-
gu roku Koło „Lis” wykorzy-
stuje nawet 10 ton pieczywa w 
celach dokarmiania zwierzyny. 
Chleb nie jest jedynym skład-
nikiem prowiantu dla leśnych 
stworzeń. - Do tego kupujemy 
ziarno kukurydzy paszowej, w 
ilości 10-15 ton rocznie, czasem 
też dokładamy buraki – infor-
muje prezes Koła.

 Wszystko po to, by dzikie 
zwierzęta nie musiały szukać 
pokarmu na polach upraw-
nych. Dzięki takiej gospodar-
ce, Koło ogranicza ilość szkód 
(zwanych łowieckimi), a co 
za tym idzie ponosi mniejsze 
koszty z tytułu rekompenso-
wania strat, jakie w związku z 
wyjadaniem roślin na polach 
przez sarny i dziki wypłaca co 
roku rolnikom.  

Jak zapewnił J. Postawa, my-
śliwy, który zignorował zasady 
panujące w Kole, więcej chle-
ba już nie dostanie. Będzie też 

musiał wyjaśnić swoim kole-
gom, dlaczego źle postąpił. 

- Myśliwy został wezwany na 
następne posiedzenie zarządu 
Koła. Przeprowadzimy z nim 
rozmowę na ten temat. Nato-
miast niezależnie od jej wyni-
ku, wczoraj podjęliśmy decyzję, 
że nie będziemy już mu więcej 
wydawać chleba dla zwierzyny 
–  mówi J. Postawa, nie ukry-
wając, że sytuacja, w jakiej po-
stawił społeczność myśliwych 

jeden z jego członków, jest dla 
niego dość wstydliwa. 

 Nie ma jednak tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło. 
Koło zareagowało na informa-
cję naszego czytelnika profe-
sjonalnie, szybko i skutecznie. 
Zamiast się obrażać i dąsać, z 
czym często jako media mamy 
do czynienia przy okazji wy-
krywaniu różnych nieprawi-
dłowości, bałagan posprzą-
tano, a sytuacja została wyja-
śniona. Pojawiła się też dodat-
kowa korzyść - edukacyjna. 

Dowiedzieliśmy się, że dzięki 
łowczym, chleb ze sklepowych 
zwrotów nie marnuje się. A to 
kolejny przejaw wysoce eko-
logicznej myśli, jaką wyznaje 
to środowisko, wbrew panują-
cym stereotypom. 

Marcin Simiński 
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Pijany też człowiek

Co wydarzyło się w trakcie przesłuchania? 
Ta historia może wydawać się nieprawdopodobna. Pan Zbigniew, mieszkaniec osiedla Bema, twierdzi, że został pobity przez policjan-
ta w trakcie „przesłuchania” na Komisariacie. Jak mówi redakcji DN: „jeszcze nigdy w życiu nie zostałem tak upokorzony”. Mężczyzna 
rozważa zgłoszenie zdarzenia do prokuratury. Policja na razie sprawy nie komentuje. 

Pan Zbigniew ma 66 lat. 
Jest emerytowanym kierowcą. 
Mieszka, w małym skromnym 
mieszkanku przy ul. Leśnej. 
Przyznaje, że ostatnio nie ukła-
da mu się z żoną. To też często 
dochodzi między nimi do sprze-
czek. Ostatnia taka awantura 
miała miejsce 26 stycznia br. 

- W godzinach wieczornych 
poszedłem do sklepu, po pół li-
tra wódki. Nie ukrywam, że by-
łem już pod wpływem alkoholu. 
Gdy wróciłem do domu, między 
mną a żoną wywiązała się ostra 
wymiana zdań – relacjonuje 
pan Zbigniew. - Nagle wpada do 
domu policja. Pytam: panowie, o 
co wam chodzi? A oni tylko wy-
mienili się spojrzeniami i powie-
dzieli do siebie: to co, bierzemy 
go? Wzięli mnie pod pachy, drzwi 
zatrzasnęli nogą, uszkadzając je, 
i zawieźli mnie na komisariat. 
Tam jakiś młody policjant, bił 
mnie po twarzy dłonią. Później 
zawieźli mnie do szpitala. Tam 
lekarz stwierdził, że nic mi nie 
jest, że to tylko lekkie zaczerwie-
nienie – mówi mężczyzna.

Jak twierdzi Pan Zbigniew, ze 
szpitala w Nowogardzie, policja 
przewiozła go do Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie. 
Tam trafił do sali wytrzeźwień. 

- Gdy przyjechaliśmy, rozebra-
no mnie do naga. Obudziłem 
się rano, drugiego dnia. Wysze-

dłem zmarznięty. Policjant dał 
mi moje ubrania. Dopiero wtedy 
dowiedziałem się gdzie jestem – 
opowiada pan Zbigniew.

Po wyjściu z komendy męż-
czyzna udał się na dworzec. 
Jak twierdzi, nie miał przy so-
bie portfela ani żadnych doku-
mentów. Dotarł do Nowogar-
du dzięki uprzejmości jednego 
z kierowców busa kursującego 
na trasie – Szczecin-Goleniów-
-Nowogard. Nie wiedział, że ma 

posiniaczoną twarz. Przekonał 
się o tym dopiero w domu, gdy 
podszedł do lustra. 

- Każdy po drodze mnie pytał, 
co mi się stało. A ja odpowiada-
łem, że z policji wracam i pew-
no wyglądam na nieco przestra-
szonego. Dopiero gdy wróciłem 
do domu, zrozumiałem reakcję 
ludzi. Całą twarz po lewej stro-
nie miałem w siniakach i czerwo-

nych wybroczynach – mówi męż-
czyzna.

Nie może pojąć tego, co go 
spotkało. 

- Jak można tak potraktować 
człowieka w moim wieku. Nie 
pozwolono mi się ubrać, nie po-
wiedziano z jakie powodu jestem 
zatrzymywany, nie poinformo-
wano, gdzie się mnie wywozi, to 
jeszcze mnie do tego wszystkiego 
pobito. Nigdy w życiu nie czułem 
się tak upokorzony. Przecież nie 

jestem jakimś przestępcą – mówi 
trzęsącym się głosem pan Zbi-
gniew. 

Kilka dni po „wizycie” w Gole-
niowie, do domu pana Zbignie-
wa przychodzi wezwanie do za-
płaty 300 zł za pobyt w pomiesz-
czeniu dla osób zatrzymanych. 
Z dokumentu wynika, że męż-
czyzna trafił tam, by wytrzeź-
wieć. Pan Zbigniew mówi, że nie 

zapłaci ani złotówki za pobyt w 
goleniowskiej komendzie, dopó-
ki nie dowie się, dlaczego został 
zatrzymany. Rozważa zgłoszenie 
sprawy do prokuratury. Chce też 
złożyć skargę na zachowanie po-
licjantów w trakcie interwen-
cji w jego mieszkaniu. Będzie 
również domagał się od policji 
zwrotu kosztów zniszczonych, 
jego zdaniem, w trakcie inter-
wencji drzwi wejściowych do 
mieszkania. 

Jak było naprawdę? Co wyda-
rzyło się 26 stycznia w mieszka-
niu pana Zbigniewa, a później 
na komisariacie w Nowogar-
dzie? Z jakiego powodu męż-
czyzna został zatrzymany? Dla-
czego przewieziono go do Gole-
niowa? Te i wiele innych pytań, 

zadaliśmy rzecznikowi praso-
wemu policji. Niestety, do cza-
su zamknięcia bieżącego nume-
ru DN,  nie nadeszła żadna od-
powiedź. Wierzymy, że w naj-
bliższym czasie policja odniesie 
się do sprawy, i jej kierownictwo 
dokładnie przyjrzy się tej sytu-
acji, a opinia publiczna otrzyma 
wyraźny i wiarygodny sygnał, że 
może liczyć na rzetelność bada-
nia przez stróżów prawa nawet 
delikatnych spraw… Wszak pi-
jany, to też człowiek i swoje pra-
wa ma, a -nie przesądzając- gdy-
by się okazało, że ktoś nie umie 
trzymać nerwów na wodzy, to 
lepiej będzie zaproponować mu 
wykonywanie mniej „stresujące-
go” zawodu...

MS

Tak wyglądał pan Zbigniew po dobie spędzonej na policji

Pan Zbigniew pokazuje zniszczone drzwi do swojego mieszkania

Sołtysi obchodzili  swoje święto 

Jest jeszcze kilka planów do realizacji...
11 marca, we wtorek, obchodziliśmy Dzień Sołtysa. W związku z tą datą postanowiliśmy odwiedzić panią Danutę Nowak sołtysa sołec-
twa Błotno i pana Jacka Jankowskiego sołtysa sołectwa Długołęka, z pytaniem jak oceniają swoje sołtysowanie i jakie przedsięwzięcia 
udało im się w ostatnim czasie zrealizować?

Danuta Nowak - sołtysa so-
łectwa Błotno - Jestem sołtysem 
od 2007 roku. Jest to moja druga 
kadencja. Co do zmian w Błot-
nie, to od naszego ostatniego spo-
tkania we wsi zmieniło się bardzo 
wiele. Mianowicie, po kilku latach 
bardzo intensywnych starań, zo-
stały wreszcie położone chodniki, 

które wyglądają bardzo ładnie i 
są wygodne i bezpieczne dla prze-
chodniów. Jeżeli dalej miałabym 
wymieniać, to mamy oczywiście 
piękny park, a w nim ścieżki edu-
kacyjne, które relaksują i uczą 
nie tylko dzieci, ale również doro-
słych. Nie mogę  pominąć boiska 
do gry w piłkę, które jest czyste i 
bardzo zadbane, a co najważniej-
sze ogrodzone. Śmiem twierdzić, 
że jest chyba najładniejszym w 
naszej gminie? Co do zadań, ja-
kie na ten rok przyjęłam wspól-
nie z Radą Sołecką, to będzie to 
pomoc dla mieszkańców Błotne-
go Młyna m.in. w naprawie ich 

mostu oraz zamontowanie spe-
cjalnych barier ochronnych, które 
przyczynią się do polepszenia ich 
bezpieczeństwa. Kolejnym waż-
nym zadaniem będzie zamonto-
wanie w pomieszczeniach szatni, 
na boisku wiejskim, metalowych 
drzwi, które na pewno będą lepiej 
zabezpieczać i chronić znajdujące 
się tam przedmioty. Korzystając 
z okazji bardzo serdecznie chcia-
łabym podziękować całej Radze 
Sołeckiej za bardzo dobrą współ-
pracę, jak również władzom No-
wogardu. 

Jacek Jankowski -  sołtys  so-
łectwa Długołęka   - Sołtysowa-

nie jest bardzo trudne ze wzglę-
du na małe angażowanie się lo-
kalnej społeczności. To ciężka i 
często niewdzięczna praca. Jed-
nak ostatni rok mogę uznać za 
bardzo udany, w tym czasie uda-
ło się bardzo wiele zrobić na na-
szej wiosce: świetlica, chodnik 
dla pieszych, nowy dach na bu-

dynku świetlicy, uporządkowa-
ny teren przy świetlicy oraz plac 
zabaw przy szkole. Takie suk-
cesy były możliwe dzięki dobrej 
współpracy z obecnym burmi-
strzem Robertem Czaplą, który 
doceniając nasz wkład w czasie 
remontu świetlicy cały czas nam 
pomaga. Jeśli chodzi o perspekty-
wy, to mam dużo pomysłów, któ-
re będę realizował w przyszłości. 
Tempo ich realizacji będzie zale-
żało głównie od poziomu zaan-
gażowania się mieszkańców Dłu-
gołęki, gdyż o dobrą współpracę z 
urzędem się nie martwię.

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Dla pani doktor Buragas 
i pana doktora Rokickiego oraz 
całego personelu medycznego 

z oddziału wewnętrznego 
serdeczne podziękowania 

za troskliwą opiekę nad naszą 
mamą Janiną Horniak 

składają dzieci pacjentki

Jak radni zagłosują tym razem?

O regulaminie świetlic bez sołtysów
Jak już informowaliśmy, dzisiaj (tj. w piątek, 14 marca) odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Oprócz głosowań nad podwyżkami cen za 
wodę i ścieki, radni będą także decydować, czy przyjąć  uchwałę określającą nowe zasady korzystania ze świetlic wiejskich i regulamin 
użytkowania tychże pomieszczeń. 

Jak tłumaczy Urząd Miej-
ski, u podstaw stworzenia no-
wych przepisów, leżało pozy-
skanie dodatkowych pienię-
dzy ze zwrotu VAT od wyko-
nanych inwestycji i remontów 
w świetlicach wiejskich. Gmi-
na twierdzi, że aby mieć taką 
możliwość, niezbędne jest 
ujednolicenie, dla wszystkich 
sołectw, regulaminu świetlic, 
który umożliwi tzw. sprzedaż 
opodatkowaną, przez wyna-
jem świetlic na imprezy oko-
licznościowe.

Tyle, że w uchwale znalazło 
się też kilka innych „nowinek”, 
tylko na pozór kosmetycznych, 
które przy okazji rzekomej po-
prawy płynności finansowej 
gminy,  próbuje się „przemy-
cić”. Zresztą i ta finansowa re-
wolucja budzi pewne obawy, 
może nie w odniesieniu do sa-
mej zasady, ale późniejszego 
wykonania. 

Projekt ten sam...
Propozycja uchwały ujrza-

ła światło dzienne już w paź-
dzierniku zeszłego roku. Zo-
stała przekazana do konsulta-
cji społecznych. Niestety w za-
sadzie się one nie odbyły. Jedy-
nie wieś Ostrzyca zorganizo-
wała spotkanie w tej sprawie, 
zapraszając na nie przedstawi-
cieli gminy. Nikt z ratusza z za-
proszenia jednak nie skorzy-
stał. Pełni pytań i wątpliwości 
co do zapisów mającego wejść 
w życie nowego prawa, okre-
ślającego regulamin użytkowa-
nia świetlic wiejskich, miesz-
kańcy Ostrzycy podjęli więc 
uchwałę, apelując do radnych 
o nie przyjęcie projektu. Wcze-
śniej DN informował, że zapi-
sy w uchwale budzą wiele kon-
trowersji wśród mieszkańców 
wsi i niektórych sołtysów. 

Przypomnijmy, że pierw-
szą próbę jej przyjęcia podję-
to na styczniowej sesji. Wów-
czas radni zdecydowali o zdję-
ciu projektu z porządku obrad. 
Po naszej publikacji, jak i spo-
tkaniu w Ostrzycy, nabrali też 
wiele wątpliwości, co do pro-
ponowanego kształtu nowego 
regulaminu świetlic. 

Niejasności było kilka. 
Zgodnie z obowiązującą na-
dal uchwałą nr 125/XVIII/91 
z dnia 20 czerwca 1991r, świe-

tlice zostały przekazane w ad-
ministrację właściwym sołec-
twom. W nowym projekcie 
takiego zapisu nie ma. W za-
mian za to, w par. 4 czytamy 
„majątkiem świetlicy zarządza 
burmistrz lub osoba działają-
ca z upoważnienia burmistrza 
(...)”. Tyle, że nie wiadomo co 
kryje się pod sformułowaniem 
„osoba działająca z upoważ-
nienia burmistrza”? Sołtysi, w 
czasie noworocznego spotka-
nia z R. Czaplą, dopytywali, 
czy autor projektu ma na myśli 
właśnie ich. Burmistrz zapew-
niał, że tak, ale w uchwale ta-
kiego zapisu być nie może, bo 
byłoby to niezgodne z przepi-
sami o samorządzie. Zgodnie 
z nimi, to burmistrzowi pod-
lega majątek gminy, a takim 
są świetlice na wsiach. Sołtysi 
przypomnieli jednak, że wiele 
z tych budynków, choć formal-
nie podlega gminie, mieszkań-
cy wsi wybudowali nierzadko 
w czynie społecznym, w latach 
60 i 70-tych. Zawnioskowa-
li więc, by utrzymać dotych-
czasową konstrukcję prawną 
wskazującą ich,  jako bezpo-
średnich „administratorów” 
świetlic. Argumenty te jednak 
przez władzę nie zostały wzięte 
pod uwagę. Sołtysi nie zostali 
wysłuchani. Projekt, który dzi-
siaj trafi pod głosowanie, jest 
identyczny z tym, który został 
radnym przedłożony na stycz-
niowej sesji. Pozostawiono w 
nim również w niezmienio-

nej formie paragraf 4. Nie ma 
też mowy o tym, że przyjęcie 
uchwały unieważnia tę z 1991 
roku, na podstawie której teraz 
funkcjonują świetlice. 

Zmianie nie uległ także ko-
lejny, budzący wątpliwości 
wśród sołtysów paragraf,  znaj-
dujący się w projekcie uchwa-
ły. Chodzi o § 9. pkt. 3. ust. 2. 
Wymienia się w nim, kto może 
korzystać ze świetlicy wiej-
skiej. Tyle, że pada tylko jed-
na nazwa organizacji - LZS. 
Przedstawiciele władz wsi, na 
przywoływanym już przez nas 
wyżej noworocznym spotka-
niu z burmistrzem, przypomi-
nali, że LZS nie jest jedyną or-
ganizacją sportową działająca 
na obszarach wiejskich, która 
zajmuje się organizowaniem 
zawodów sportowych. Są tak-
że chociażby Wiejskie Kluby 
Sportowe. Poza tym, zdaniem 
niektórych sołtysów, zawęża-
nie tego zapisu tylko do LZS, 
jest zbędne. Wszak świetlica 
powinna służyć ogółowi. Ale i 
w tym przypadku  para poszła 
w gwizdek. Zapis pozostawio-
no w niezmienionym kształcie. 

Wracając do sprawy finan-
sów, poruszonej w pierwszym 
akapicie tekstu. Pieniądze, któ-
re mają być pozyskane z Urzę-
du Skarbowego (zwrot Vat-u), 
najpierw muszą trafić do gmi-
ny. Aby to zrobić, Urząd Miej-
ski chce wprowadzić pełną 
„fiskalizację” funduszami, ja-
kimi do tej pory dysponowa-

ły sołectwa. Chodzi o docho-
dy uzyskiwane z tytułu wynaj-
mowania świetlic pod prywat-
ne imprezy, okoliczności czy 
działalność handlową. Do tej 
pory uzyskane w ten sposób  
pieniądze trafiały  na „konto” 
sołectwa. Z tych środków wieś 
pokrywała niektóre koszty 
związane z utrzymaniem świe-
tlic, ale także np. organizowa-
ła paczki na Mikołaja. Od te-
raz ma być inaczej. Zgodnie z 
projektem uchwały, wszelkie 
dochody uzyskiwane tą drogą, 
mają trafiać wprost na konto 
gminy. Ponadto, sołtysi będą 
musieli fakturować na gminę 
wszystkie prace konserwator-
skie i remontowe w świetlicy. 
Niektórzy już mówią, że zasy-
pią gminę paragonami i to na-
wet za wymianę żarówki. Soł-
tysi martwią się jeszcze o jed-
no. Czy pieniądze ze zwrotu 
owego VAT, wrócą do konkret-
nych wsi? Wszak nie wszystkie 

miejscowości mają świetlice, a 
tam gdzie one są, niekoniecz-
nie prowadzona jest działal-
ność, która po wprowadzeniu 
nowych zasad ma być rozlicza-
na, jako tzw. sprzedaż opodat-
kowana. Władza zapewnia, że 
środki te będą do dyspozycji 
sołtysów, ale w uchwale takiej 
„deklaracji” próżno szukać. 

Sołtysów nie zaprosili... 
znowu

Ciekawe, jak sprawa potoczy 
się tym razem. Czy radni za-
głosują za przyjęciem uchwały, 
w sytuacji, gdy pod głosowa-
nie trafia ten sam projekt, któ-
ry radni z powodu wielu nieja-
sności zdjęli z porządku stycz-
niowej sesji? O tym poinfor-
mujemy już w relacji z sesji, w 
przyszłym tygodniu. 

Jedno jest pewne. Na sali, 
podczas głosowania, raczej nie 
będzie przedstawicieli sołectw 
(poza dwoma sołtysami, któ-
rzy są radnymi tj. J. Kubicki z 
Karska i A. Kania z Wyszomie-
rza). Sołtysi o sesji nie zostali 
bowiem nawet powiadomieni. 

- Jak jesteśmy potrzebni do 
roznoszenia nakazów podat-
kowych, to Urząd Miejski wie 
gdzie nas znaleźć, a jak będzie 
się rozstrzygać ważną dla nas 
sprawę, która dotyczy większo-
ści wsi, to na sesję już się nas nie 
zaprasza. Czy to przeoczenie? – 
pyta jeden z sołtysów z gminy 
Nowogard.

Pytanie wydaje się jak naj-
bardziej zasadne, zważywszy, 
że na styczniową sesję, w czasie 
której próbowano poddać pod 
głosowanie opisywany projekt, 
sołtysów również nie zapro-
szono. Przypadek? 

MS

3 stycznia br., noworoczne spotkanie urzędników z sołtysami. Ewa Jakubcewicz omawia projekt uchwały dotyczący użytkowania świetlic.

PODZIĘKOWANIA



Nr 20 (2253) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza(Mt 17,1-9) Prze-
mienienie Jezusa

   Jezus wziął z sobą Piotra, Ja-
kuba i brata jego Jana i zaprowa-
dził ich na górę wysoką, osobno. 
Tam przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak słoń-
ce, odzienie zaś stało się białe jak 
światło. A oto im się ukazali Moj-
żesz i Eliasz, którzy rozmawiali z 
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 
chcesz, postawię tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Moj-
żesza i jeden dla Eliasza. Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetla-
ny osłonił ich, a z obłoku odezwał 
się głos: To jest mój Syn umiłowa-
ny, w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie! Uczniowie, sły-
sząc to, upadli na twarz i bardzo 
się zlękli. A Jezus zbliżył się do 
nich, dotknął ich i rzekł: Wstań-
cie, nie lękajcie się! Gdy podnie-
śli oczy, nikogo nie widzieli, tyl-
ko samego Jezusa. A gdy schodzi-
li z góry, Jezus przykazał im mó-
wiąc: Nie opowiadajcie nikomu o 
tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie.

Wstańcie, nie lękajcie się !
Podobnie jak środa popielco-

wa i fragment Ewangelii z pierw-
szej Niedzieli Wielkiego Postu, 
tak druga Niedziela proponuje 
nam co roku fragment mówiący 
o tym wyjątkowym, można by po-
wiedzieć nieziemskim, wydarze-
niu. Wygląd samego Jezusa i oso-
by, z którymi rozmawiał, świadczą 
o tym, że tych trzech wybranych 
spośród Apostołów, miało okazję 
zetknąć się z rzeczywistością nie z 
tego świata. Mojżesz i Eliasz daw-
no zakończyli już swoją ziemską 
wędrówkę, w której obaj przeszli 
bardzo wiele. A sam wygląd prze-
mienionego Jezusa jednoznacznie 
wskazywał na Jego pochodzenie. 

To, co zobaczyli Piotr, Jan i Ja-
kub, było odzwierciedleniem 
chwały, jaka towarzyszy Synowi 
Bożemu. Widok zapierał dech w 
piersiach, wzbudzał strach ale nie 

taki, jakiego doznajemy, gdy bo-
imy się na przykład o swoje życie. 
Tutaj nie było mowy o jakimkol-
wiek zagrożeniu życia, nie mó-
wiąc już o wszystkich innych za-
grożeniach. Nie ma na to miejsca 
w Bożej obecności. Ten lęk wy-
pływał z czegoś innego. Piotr już 
go kiedyś poznał. To było na sa-
mym początku, gdy Jezus nauczał 
z jego łodzi, a potem kazał wypły-
nąć i zarzucić sieci. Wtedy, po nie-
samowitym połowie, powiedział: 
„odejdź ode mnie Panie, bo je-
stem człowiekiem grzesznym”. To 
lęk kogoś całkowicie świadomego 
swojej niedoskonałości, stojącego 
w obliczu Najświętszego.

Zanim Apostołowie przeżyli 
to wyjątkowe wydarzenie, do ich 
uszu dotarły słowa, które wzbu-
dziły innego rodzaju niepokój. 
Kilka dni wcześniej Jezus opowie-
dział swoim uczniom o tym, co 
Go czeka w Jerozolimie. Mówił o 
swojej męce i śmierci. Wspomniał 
również o zmartwychwstaniu. 
Ale tego akurat jeszcze nie mogli 
wtedy do końca zrozumieć. Na-
tomiast sam temat męki i śmier-
ci był dla nich aż za bardzo czytel-
ny. Widzieli jakie sytuacje towa-
rzyszyły nauczaniu Jezusa. Mie-
li świadomość, że nie wszystkim 
podobały się słowa ich Mistrza. 
I choć liczni słuchacze z miejsca 
przyjmowali Go z entuzjazmem, 
który u wielu z nich równie szyb-
ko zanikał, to było też niemało 
takich, którzy nierzadko w spo-
sób zupełnie jawny, manifestowali 
swoją wrogość. A że były to zna-
czące osoby, stąd zagrożenie było 
bardzo realne.

   Jezus, mówiąc o zakończeniu 
swojej misji, stawia swoich naj-
bliższych uczniów w bardzo trud-
nym położeniu. Oni ciągle mie-
li nadzieję, że Królestwo Niebie-
skie, o którym Jezus tyle opowia-
dał, urzeczywistni się i to nieba-
wem. A że ma być to Królestwo 
szczęścia i pokoju, to oczekiwa-
li, że sposób, w jaki ono nastanie, 
będzie do tego adekwatny. Nie 
spodziewali się zupełnie, że do 
szczęścia i pokoju trzeba będzie 
dojść drogą męki i zanurzyć się w 
śmierć. Nie wiedzieli, że to ma być 
śmierć odradzająca w Chrystusie. 
Chrzest krwi.

   Z tymi trudnymi informacja-
mi Jezus pozostawił ich przez kil-
ka dni. Potem wziął ze sobą trzech 
spośród nich, ukazały im swo-
ją chwałę, jednocześnie zabrania-
jąc mówić o tym komukolwiek do 
momentu, aż to wszystko, o czym 
mówił, wypełni się. Później ci 
sami Apostołowie będą towarzy-
szyć Jezusowi w ostatnich chwi-
lach przed samym pojmaniem, 
gdy będzie modlił się w ogrodzie 
Oliwnym. Wyczuwalny lęk udzie-
la się innym, a  człowiek nie mo-
gąc przed nim uciec, często korzy-
sta z możliwości ucieczki w sen, 
by choć na chwilę oderwać się od 
przygnębiających myśli. Tak też 
uczynią nasi trzej wybrańcy. Tak 
jakby zupełnie zapomnieli o tym, 
czego byli świadkami na górze 
Przemienienia. 

Strach mocno wpływa na czło-
wieka. Zakłada mu klapki na oczy 
albo upośledza pamięć. Sprawia, 
że częściej myśli się o ucieczce 
niż o stawieniu czoła przeciwno-
ściom. Wszyscy Apostołowie do-
świadczą tego bardzo mocno na 
własnej skórze. Dopiero po Ze-
słaniu Ducha Świętego pozbę-
dą się zupełnie tego strachu. Nie-
pewność czy lęk zostaną, bo one 
są nieodłącznymi towarzyszka-
mi ludzkiego życia. Za to nie bę-
dzie już miejsca na ten paraliżują-
cy strach. Nie będzie już miejsca 
na strach nawet przed śmiercią, 
bo ona przecież została pokonana. 
Będzie wiara w zmartwychwsta-
nie, w coś tak realnego, jak ludz-
kie życie.

   Wiele jest lęków naokoło, stra-
chu przed tym, co przyniesie co-
dzienność. Człowiek żyję w cią-
głym stresie nie będąc pewnym 
przyszłości, nawet tej ziemskiej. 
A co dopiero mówić o wieczno-
ści. Co roku przeżywamy to samo. 
Co roku wspominamy tamte wy-
darzenia. Każda Msza święta jest 
pamiątką tamtej Paschy, wręcz ją 
uobecnia. No i co z tego. Ludzie 
szybko zapominają. Może dlatego, 
że się boją. Zupełnie tak jak Apo-
stołowie. Tylko że oni pozbyli się 
tego strach w dzień Pięćdziesiąt-
nicy.

A przecież na nas również zstą-
pił Duch Święty. Nie pamiętasz?

Ks. Grzegorz Podlaski

W najbliższą niedzielę przyjmą 
Sakrament  Bierzmowania 

Ks. Arcybiskup 
Andrzej Dzięga  
w Żabowie  
i Wierzbięcinie 

W najbliższą  niedzielę Pa-
rafię  pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Żabowie odwie-
dzi ks. arcybiskup Andrzej  
Dzięga – metropolita szcze-
cińsko-kamieński. Pasterz na-
szej  diecezji  przybędzie oso-
biście, aby o godzinie 9:00 
udzielić sakramentu bierzmo-
wania młodzieży z Żabowa i 
okolicznych wiosek należą-
cych do tej parafii:  Żabówka,  
Maszkowa, Brzozowa, Potu-
lińca, Wyszogóry i Boguszyc. 
Jak czytamy w dokumentach 
Kościoła katolickiego; Sa-
krament bierzmowania, któ-
ry wyciska charakter i przez 
który ochrzczeni, postępując 
na drodze chrześcijańskiego 
wtajemniczenia, są ubogaca-
ni darem Ducha Świętego i do-
skonalej  łączą się z Kościo-
łem, umacnia ich i ściślej zo-
bowiązuje, aby słowem i czy-
nem byli świadkami Chrystu-
sa oraz szerzyli wiarę i jej bro-
nili (por. KPK kan. 879). 

Proboszczem w Żabowie 
jest nadal ks. Marek Siedlecki 
– dłuższą rozmowę z ks. Mar-
kiem, DN przeprowadził w 
ubiegłym roku przy okazji ob-
chodzonego wówczas przez 
niego jubileuszu  dwudziesto-

lecia posługi kapłańskiej. Te-
raz rozmawiamy krótko i te-
lefonicznie o niedzielnej uro-
czystości: W trakcie uroczystej 
Mszy Świętej pod przewod-
nictwem ks. arcybiskupa sa-
krament   zostanie udzielony 
21 osobom, młodzieży z tere-
nu naszej parafii. Cieszymy 
się na tę ważną uroczystość  i 
to szczególne rozdanie darów 
Ducha Świętego naszej mło-
dzieży  i zapraszamy w nie-
dzielę do Kościoła w Żabowie 
- mówi ks. Marek 

Po zakończeniu  uroczysto-
ści związanych z sakramen-
tem bierzmowania w Żabo-
wie ks. arcybiskup uda się w 
tym samym celu do Wierz-
bięcina, gdzie tamtejsza mło-
dzież przystąpi do sakra-
mentu dojrzałości o godzinie 
11:00.  Proboszczem parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Wierzbięcinie jest ks. 
Andrzej Wąsik, a do parafii  
należą również kościoły filial-
ne w Ostrzycy, Słajsinie i  Bie-
niczkach:

Podczas uroczystości w na-
szej parafii  sakrament  zosta-
nie udzielony 15 młodym pa-
rafianom - mówi nam pro-
boszcz ks. Andrzej. 

redakcja
Figura Matki Boskiej na placu kościelnym w 
parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Wierzbięcinie

Figura Jana Pawła II na placu kościelnym 
w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w 
Żabowie
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Podziękowania  
za wzięcie udziału 
w uroczystościach 

pogrzebowych 

śp. Roberta 
Ryszarda 
Niemierka 

sąsiadom i znajomym 
składa rodzina

Serdeczne 
podziękowania  
dla wszystkich,  

którzy uczestniczyli  
w ostatniej drodze 

śp. Huberta 
Lisowskiego 

składa 
pogrążona w smutku 

rodzina

Serdeczne 
podziękowania 

dla księdza 
Ireneusza Kamionki 

za odprawienie 
Mszy św. pogrzebowej 

śp. Huberta 
Lisowskiego 

składa pogrążona  
w smutku rodzina

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Nowogardzie

„Moje miasto 
Nowogard”
5W piątek (7 marca) w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie, odbył się szkolny konkurs „Moje mia-
sto Nowogard”. 

Organizatorką konkursu 
była p. Małgorzata Wiśniew-
ska. Udział w nim brali ucznio-
wie z klas I-III, najpierw jed-
nak musieli przejść eliminacje 
klasowe. Ci którzy wykazali się 
największą wiedzą, przystąpi-
li do testu w ramach konkur-
su „Moje miasto Nowogard”. 
Zwyciężyła, co ciekawe, uczen-
nica pierwszej klasy, Olga Gar-
gulińska, który uzyskała aż 120 
punktów. Szkoła dla laureatów 
przewidziała nagrody w po-
staci dyplomów oraz książek. 
Przy artykule prezentujemy 

klasyfikację trzech pierwszych 
miejsc.

Info: własna

Laureaci konkursu „Moje 
miasto Nowogard”:

1. Olga Gargulińska, kla-
sa I B (op. M. Florczak) – 120 
punktów 

2. Wojciech Jarząb, klasa 
III B (op. K. Gradzik) – 110 
punktów

3. Gabriela Bartkowiak, kla-
sa II A (op. E. Żylak) – 100 
punktów

Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

Sukces Hani Czury
Uczennica Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, Hanna Czura, zajęła 3. miejsce w 
wojewódzkim konkursie języka angielskiego. 

Zakończyła się rywaliza-
cja w konkursie  przedmio-
towym z języka angielskiego, 
dla uczniów gimnazjów wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego. Laureatką i osobą, któ-
ra już nie będzie musiała zda-
wać egzaminu gimnazjalnego 
z języka angielskiego, jest Ha-
nia Czura z klasy III B, Gim-

nazjum nr 2 w Nowogardzie. 
Uczennica z Nowogardu uzy-
skała trzecią pozycję spośród 
82 osób, które dotarły do fina-
łów tego konkursu. Hania ma 
już zapewniony wstęp do każ-
dej szkoły ponadgimnazjalnej 
w Polsce! Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Info: własna

Maria Szałkiewicz: lat 88, 
zmarła 11.03.2014 r., pogrzeb 
odbędzie się 15.03.2014 r. o 
godz. 13:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca 
cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach 
odeszli do 
Wieczności 
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Wyjątkowe dni otwarte – 15 i 16 marca

Nadchodzi koniec 
wyprzedaży

„To najlepsza okazja, by kupić niezawodną 
Toyotę na lata z pełnym odpisem VAT 

bez dodatkowych warunków”.

Włodzimierz Zientarski
AUTO MAGAZYN

Zapraszamy do salonów

Toyota Corolla – zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: od 4,1 do 6,0 l/100 km i od 106 do 139 g/km (cykl mieszany). 
Toyota Auris – zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: od 4,2 do 5,9 l/100 km i od 109 do 138 g/km (cykl mieszany). 
Liczba aut w promocji ograniczona. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Toyoty. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych  
z eksploatacji: www.toyota.pl.

Toyota Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard 

serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475
e-mail:002@toyota.pl • salon@toyotanowogard.pl • www.toyotanowogard.pl

Wyjątkowe dni otwarte – 15 i 16 marca

Nadchodzi koniec 
wyprzedaży

„To najlepsza okazja, by kupić niezawodną 
Toyotę na lata z pełnym odpisem VAT 

bez dodatkowych warunków”.

Włodzimierz Zientarski
AUTO MAGAZYN

Zapraszamy do salonów

Toyota Corolla – zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: od 4,1 do 6,0 l/100 km i od 106 do 139 g/km (cykl mieszany). 
Toyota Auris – zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta: od 4,2 do 5,9 l/100 km i od 109 do 138 g/km (cykl mieszany). 
Liczba aut w promocji ograniczona. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Toyoty. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych  
z eksploatacji: www.toyota.pl.

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

W14.12.śk.p.7.3.12.9

W2.4.ŚK.p.14-3.11-4

W11.2.śk.p.7.3.28.3

W12.4.śk.p.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

W15.2.śk.p.7.3.28.3

W23.1.śk.p.7.3.28.3

W21.15.śk.14.3 

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

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

P6.2.O.d/o

P11.ś-k.do

A6.4.k.d/o
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MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

SPRZEDAM - WYKONAM
palety Euro,

przemysłowe i inne
Tel.  885 493 471

Pomóżmy Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-let-

niego Kubusia, który urodził 
się z przepukliną oponowo-
-rdzeniową, rozszczepem 
kręgosłupa oraz wrodzonym 
wodogłowiem. 

Dodatkowo stwierdzono zwich-
nięcie prawego stawu biodrowe-
go oraz stopy ,,końsko-szpotawe’’. 
W pierwszej dobie życia zamknię-
to przepuklinę, później wykona-
no operację wydłużenia prawego 
ścięgna Achillesa. Następnie Ku-
buś miał badanie rezonansem magnetycznym, którego wynik był pora-
żający: torbielowata zmiana w migdałkach móżdżku oraz zakotwiczenie 
rdzenia kręgowego. Kuba przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia 
kręgowego w Klinice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisa-
nych zabiegów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowane-
go czucia i ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy 
wsparcia finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.”
Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na adres: Fun-

dacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  
ul. Łomińska 5, 01-685 Warszawa  KRS 00000 37904 
Można również dokonywać wpłat-darowizny 

na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE 
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia  
15 marca 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 
wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w 
biurze fundacji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

 Honorowe wyróżnienie
„LAUR CISOWY” rok 2013

Już po raz trzynasty Kapituła „Lauru Cisowego” zaprasza do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji honorowych wyróżnień. W tym 
roku możliwe jest uhonorowanie osób indywidualnych, zespołów, 
stowarzyszeń, firm i instytucji z terenu miasta i gminy Nowogard 
za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi Nowogardzkiej 
na szczeblu gminy, powiatu, województwa, w kraju i za granicą w 
dwóch kategoriach: 

1. Biznes i gospodarka
2. Działalność społeczna
( w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, opieki 
zdrowotnej i ochrony środowiska).

Kapituła może przyznać honorowe wyróżnienie Specjalny „Laur 
Cisowy” osobom indywidualnym, zespołom, stowarzyszeniom, 
firmom i instytucjom, także z zagranicy, za szczególne zasługi dla 
miasta i gminy Nowogard oraz promowanie Ziemi Nowogardzkiej.

Kapituła może również przyznać Złoty „Laur Cisowy” dla laureata, 
który w poprzednich latach otrzymał wyróżnienie „Lauru Cisowego”.

Wymagane jest uzasadnienie zgłoszonej kandydatury i złożenie 
wniosku do dnia 31 marca 2014 r. do godz. 15:30 w Biurze Obsługi 
Interesanta, pok. Nr 5, lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski 
w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard z dopiskiem „Laur 
Cisowy”.

Zarządzenie  Burmistrza Nowogardu w sprawie przyznawania 
honorowego wyróżnienia „Laur Cisowy”, Regulamin oraz Wniosek 
o przyznanie honorowego wyróżnienia zamieszczone są na stronie 
internetowej www.nowogard.pl w zakładce LAUR CISOWY. 

Wniosek o przyznanie honorowego wyróżnienia jest dostępny 
w Biurze Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 w Urzędzie Miejskim w 
Nowogardzie pl. Wolności 1. 

Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury 
i Sportu,tel. 91-39-26-293, e-mail: awroblewska@nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

 

P13.2.ś-czb.11.3.14.3

UWAGA WĘDKARZE!

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informuje 
członków koła,że dnia 16.03.2014r. organizuje 
wyjazd autokarem na zawody spinningowe pod 
nazwą „Troć Regi“ w Trzebiatowie. 
Wpisowe wynosi 15 zł, zapisy w sklepie wędkarskim 
Tęczak przy ul. Waryńskiego 12 do dnia 14.03.2014r. 
Wyjazd z ul. 5-go Marca o godzinie 7.00. 

UWAGA WĘDKARZE!
Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, że dnia 23.03.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie spławikowe o tytuł 
Mistrza Koła w Kamieniu Pomorskim na kanale 
świnice. Startowe wynosi 10 zł. 
Zapisy w sklepie „Tęczak“ ul. Waryńskiego 12 do 
dnia 21.03.2014. 
Wyjazd o godz. 600 z ul. 5-go Marca. 

Zarząd Koła „Tęczak  
K7.4.ścz.14.18.21.3

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

KUPON
 RABATOWY  5%

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

• prawo gospodarcze
• prawo cywilne 
• prawo rodzinne 
  (rozwody, alimenty, 
  rozwody kościelne), 
• prawo pracy 
• prawo administracyjne 
• odszkodowania, spory 
   z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna 

tel. 692 744 388

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

Drewno kominkowe
opałowe

dąb, brzoza, sosny
507 551 150

Przyjmę do pracy 
biurowej na terenie 

Nowogardu.
Osoby zainteresowane 

proszę o kontakt
 510 100 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

  PRD NOWOGARD SA 
           72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1 

 

 
 

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego następujące 
maszyny i środki transportu: 

 
Ładowarka FADROMA ŁK-1, rok pr. 1973                  cena wywoławcza    10 500 zł brutto 
Ładowarka FADROMA ŁK-1, rok pr. 1974               cena wywoławcza    12 000 zł brutto 
Posypywarka ACOMETIS, poj. 4m3, rok pr. 1998                cena wywoławcza    10 000 zł brutto 
Posypywarka ACOMETIS, poj. 4m3, rok pr. 1998                cena wywoławcza    18 000 zł brutto 
Posypywarka SCHMIDT ECOS, poj. 5m3, rok pr. 2003            cena wywoławcza    33 000 zł brutto 
Posypywarka SCHMIDT STRATOS, poj. 5m3  rok pr. 2005     cena wywoławcza    35 000 zł brutto 
Samochód VW TRANSPORTER, 9 osobowy, przebieg 380 000 km, rok pr. 1999    
                   cena wywoławcza      7 000 zł brutto 
Samochód VW TRANSPORTER, 9 osobowy, przebieg 478 000 km, rok pr. 1996   
                   cena wywoławcza      6 000 zł brutto 
Samochód VW T4 DOKA, 6 osobowy, przebieg 344 000 km, rok pr. 1994    
                   cena wywoławcza      5 000 zł brutto 
Samochód VW T4 DOKA, 6 osobowy, przebieg 455 000 km, rok pr. 1999    
                   cena wywoławcza      7 300 zł brutto 
Żuraw warsztatowy ŻW-500, stacjonarny, udźwig 500 kg    cena wywoławcza         600 zł brutto 
Skrapiarka samochodowa Spp500 na samochodzie JELCZ    cena wywoławcza    29 000 zł brutto 
Samochód osobowy LEXUS GS300, przebieg 199 000 km, rok pr. 2005    
                   cena wywoławcza    40 000 zł brutto 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2014 r. o godz. 1200 w siedzibie firmy. Wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej oferowanego przedmiotu należy wpłacić do godziny 1130 w kasie spółki 
w dniu przetargu. Dodatkowych informacji dotyczących ww. oferty udziela Kierownik Bazy 
Sprzętu i Transportu pod nr tel. 91 39 21 736 wew. 33, kom 668 431 310. 
Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od dnia 19.03.2014 w godz. od 800 do 1400.   
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.    

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGU! 
 
  
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na  termomodernizację  pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Lp Adres Termin złożenia oferty
data godzina

1 Żeromskiego 18 piątek 21 marzec 2014 12.00
2 Żeromskiego 19 wtorek 25 marzec 2014 12.00
3 15 Lutego 15 piątek 28 marzec 2014 12.00
4 15 Lutego 17 wtorek 1 kwiecień 2014 12.00
5 Zaciszna 3 piątek 4 kwiecień 2014 12.00

Termin wykonania remontów: kwiecień – wrzesień 2014 rok.
Oferty, na każdy budynek odrębnie, należy składać w wyżej podanych terminach w sekreta-
riacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie. 

Otwarcie ofert -15 minut po upływie terminu złożenia ofert, w obecności oferentów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia na płycie DVD można otrzymać za odpłat-

nością 50 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny.

W24.2.śczb.7.3.28.3

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

2014 r. 1
Zakład Kamieniarski 

„Śmigiel”
Nowogard,  ul. Cmentarna 3

tel. 91 392 18 14 
kom. 601 595 069

POLECA SWOJE USŁUGI:
Nagrobki, Grobowce

Blaty kuchenne, 
Parapety, Schody, 

obudowy kominków,
Kostka granitowa

UPUST 15%  
do końca marca

A8.2.czb.7.3.28.3

P12.4.ś-czb.7.3.d/o

A9.4.ś-czb.d/o

A10.4.ś-czb.d/o



Nr 20 (2253) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

Profesjonalne zarządzanie 
nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych 
i osób prywatnych 
Nr licencji 21569

Kontakt:  Eliza Kałmuk

Tel.  602 296 684

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2  
cena do uzgodnienia 

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)

Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

Ferma Norek Maszkowo

ZATRUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

W19.6.śczb.7.3.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W17.śczb.p.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI
• Kredyty mieszkaniowe. Ofer-

ta wiodących banków. No-
wość!!! Kredyty z dopłatami 
w ramach programu „MDM”. 
662 315 470

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

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest 
już wolne. 601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pietro-
,kuchnia,łazienka,wc. Cena 138 
000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM DOM OLCHOWO 
-250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• SPRZEDAM - dom Olchowo 
250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

•  Wynajmę sklep na ulicy Ra-
cibora I 4 w Nowogardzie o 

pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-poko-
jowe, III p. umeblowane. Tel. 
91 392 30 38 lub 516 985 276

• Dom w szeregowcu na wsi 
Błądkowo (2 pokoje, poddasze 
i budynek gosp.) sprzedam. 91 
39 22 060

• Mieszkanie samodzielne trzy-
pokojowe, kuchnia, łazienka, 
100 m2 wynajmę. 602 474 266

• TANIO  -  SPRZEDAM  DZIAŁKI  
BUDOWLANE  UZBROJONE - 
KOŚCIUSZKI. Tel.913926624 ,  
723636641.

• Wynajmę lokal handlowy o po-
wierzchni 105m2 ul. Warszaw-
ska 14. 886 105 232 

• Garaż w bloku sprzedam, ul. 
Kowalska 1. Powierzchnia 
13,26 m2 szerokość bramy 
2.2m. 784 584 294 

• Sprzedam atrakcyjną dział-
kę budowlaną w Nowogar-
dzie ok. 15 arów lub mniejszą. 
693 850 197

• Tanio sprzedam działki budow-
lane, 11 ar. 880 132 032 

• Sprzedam kawalerkę 30 m2 
w centrum Nowogardu za 
90  000. Tel. 660  532  218 lub 
505 226 368

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731

• Sprzedam lub wynajmę ga-
raż przy ul. 700-lecia 13. 
501 549 818

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we przy ul. 15 lutego, I piętro, 
wejście z chodnika (może być 
na działalność gospodarczą). 
Tel. 692 457 388

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 
76 m2, w Nowogardzie, cena 
do negocjacji, tel. 889 614 406

• Do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe ul. Racibora. 
609 307 489 

• Sprzedam działkę ogrodo-
wą własnościową Bohate-
rów Warszawy za stawem. 
783 814 849

• Sprzedam działkę 5 arową na 
Ogrodach 2. 91 57 85  334 lub 
605 856 553 

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami nad jeziorem. 
722 300 700 

• Sprzedam działki budowla-
ne, Karsk. 509 349 642

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 
90 80 98

• Kawalerka do wynajęcia w 
Czereśniowym Sadzie. Tel. 
601 175 090

• Działka budowlana ul. Asny-
ka 16 arów, media w drodze, 
95 tyś. Tel. 609  947  940 lub 
503 120 436 

• Zamienię  lub  sprzedam  
mieszkanie  3 - pokojowe  na  
kawalerkę .660987036.

• Kupię ziemię rolną. 665 503 129 

• Pół domu po remoncie 100 m2 
Wierzbięcin, osobne wejście, 
podwórko, działka, sad, 3 gara-
że, 195 tyś. 695 266 928 po 16 

• Łobez centrum sprzedam 
mieszkanie własnościowe stare 
budownictwo pilne, cena do 
negocjacji. Tel. 501 343 040 

• Do wynajęcia lokal o pow. 72,5 
m2 na biuro, gabinet lekarski, 
sklep. Dobra lokalizacja,par-
king.602 677 563

 MOTORYZACJA
• Golf IV Sprzedam komplet uży-

wanych opon + felgi. 175/80 
14. Tel. 693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do 
Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 
2005 HDI, stan bdb. Przebieg, 
180 tys., cena 18800 zł, tel. 
696 807 922

• Kabina do Stara 29 stan bdb. 
791 180 655

• Sprzedam VW Passat Combi, 
rocznik 95, poj. 1,8, stan bardzo 
dobry, cena 2500 zł. 72 38 434 
15 

• Sprzedam Opla Zafire 2006r., 
srebrny metalik, 1,9 diesel. 
667 221 464 

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• Sprzedam jęczmień jary i 
pszenżyto jare. 691 140 322

• Sprzedam pszenice i pszenży-
to. 668 316 103

• Sprzedam dmuchawę do zbo-
ża 4 kW, 1000zł. 91 39 182 97

• Kurki nioski, odchowane, 7-ty-
godniowe sprzedaż od 31 
marca. Gospodarstwo drobiar-
skie, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
502 530 452 

•  Kopanie, sprzątanie ogród-
ków. 723 386 415 

• Sprzedam siewnik do nawo-
zu dwutalerzowy, 600 litrowy. 
531 302 840 

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Kupię owies bezłuskowy. 91 
39 20 307 

• Sprzedam obornik. 
793 908 098 

• Sprzedam prosięta. 
515 406 298

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-

tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

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

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

OPONY 
 - WYMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Mycie dachów
i elewacji oraz 

kostki brukowej
510 672 264

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki

Tel: 666 096 761, 666 096 774

Poszukujemy kandydata na stanowisko 
doradca blachrsko-lakierniczych (możliwość przyuczenia)

Wymagane prawo jazdy  kat. c
 zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: 002service@toyotanowogard.pl

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Z ATRUDNIĘ
Kierownika budowy 

z uprawnieniami
konstr.-bud.

bez ograniczeń
+ prawo jazdy kat. B

e-mail: ncbn@wp.pl

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

REMONTY mieszkań
USŁUGI budowlane

WYKONAM
608 364 330
600 347 308

STIHL, HUSQVARNA, DOLPIMA

Łb.do

W20.2.ścz.7.3.do

P9.4.ś-cz.d/o

TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ/.- PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ/. SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI 
I OKIEN. Tel.695181070.

• Układanie kostki granitowej i 
kamienia polnego oraz sprzedaż 
kostki granitowej. 726 403 937

• Sprzątanie mieszkań, prasowa-
nie. 885 429 055 

• USŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA.
Tel.784053493.

• TRANSPORT BUS – MAX.
Tel.784053493.

• USŁUGI - DEKARSKI. 
Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRY-
CIA, REMONTY DACHÓW. 
Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. 
tel. 532 557 381

• Kopanie, sprzątanie ogródków. 
723 386 415 

• Płytki, terakota, łazienki kom-
pleksowo. 721 988 735 

• Usługi : dekarstwo i termomo-
dernizacja. 785 931 513 

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Remonty mieszkań. 794 115 153 

• POLVAN. Ocieplanie budyn-
ków, malowanie natryskowe. 
Tel. 731 517 928

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
502 455 421

• Sprzedam prosiaki. 514 387 864

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pra-

cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-

chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• EPROXY EL poszukuje pra-
cowników działu handlowe-
go wiek max 25-27 lat. Tel. 
798  843  457 lub eproxy-el@
wp.pl

• Przyjmę do pracy blacharza sa-
mochodowego. Praca w Nowo-
gardzie. 605 276 271

• Firma budowlana zatrudni pra-
cownika. 694 440 205

• KIEROWCA Z DOŚWIADCZE-
NIEM POSZUKUJE PRACY KAT.B 
TEL. 690 570 103

• Firma zatrudni w Ostrzycy pra-
cownika (mężczyzna)  z orzecze-
niem o stopniu niepełnospraw-
ności do prac porządkowo-go-
spodarczych tel. 91 39 25 275

• Zatrudnię murarza. 608 817 214 

• Zatrudnię do sklepu spożyw-
czego w Nowogardzie cv pro-
szę wysyłać na adres anitaj1@
tlen.pl

• Przyjmę do pracy w lesie. 
697 993 898

• PRACOWNIKA  do  prac  ślusar-
skich. 512 509 179

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Kupię garaż blaszany. 668 
844 738

• Oddam pieski samce – tel. 
91 392 23 05

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

• Sprzedam drewno opałowe, 

kominkowe transport gra-
tis w okolicach Nowogardu. 
667 171 283

• Sprzedam drewno suche, pocię-
te w klocki 100 zł za przyczepkę 
samochodową.880 690 659 

• Sprzedam fotel do masażu krę-
gosłupa 601 553 551

• Sprzedam  drewno  opałowe  
kominkowe  OLCHA. Niskie 
ceny.661 630 386 .

• Sprzedam agregat do tynkowa-
nia typu Kalera.693 605 862

• Sprzedam tapczan dwuosobo-
wy rozkładany za małą opłatą + 
telewizor. 693 605 862

• Sprzedam cegłę białą, nieuży-
waną. 693 605 862

• Sprzedam owczarki niemieckie. 
91 39 106 56

• Sprzedam  drewno  opałowe  
kominkowe  OLCHA. Niskie 
ceny.661 630 386 .

• SPRZEDAM  -  rowery  używane  
- serwisowane.781 932 915.

• Sprzedam używane ubranka 
dziecięce marki coccodrillo od 
rozmiaru 68-98. Tel. 508 309 113 

• Sprzedam  tuje   i   cyprysiki  2 
m.Tel.607580172.

• Karp do zarybienia i jadalny 
sprzedam. 91 39 18 297 

• Sprzedam motorower Vamasa-
ki 50 cm3 2011r., stan idealny. 
693 985 698

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788 566 432

• Owczarek niemiecki piesek 
9-cio tygodniowy długowłosy 
ładny. Rodzice z rodowodem. 
91 39 21 828



Nr 20 (2253) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  2

0

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych
Syfert Christiana, Rutkowska Wiesława, Siedlecka Grażyna, Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, 

Jaruszonek Teresa, Buczak Bronisława, Furmańczyk Michał, Husarz Anna, Bartosik Barbara, Bo-
rowik Wiesław, Szwal Halina, Pokorska Stanisława, Czarnecka Teresa, Leszczyński Andrzej, Wy-
pych Alicja, Andrzejczak Lucyna, Grenda Justyna, Okulska Irena 

Zwycięzcy: Wypych Alicja, Furmańczyk Michał, Husarz Anna
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Wielgus Miłosz, Feliksiak Bartek, Skowrońska Madzia, Goc Ela, Maciejuniec Oktawia, Zaremba 

Arkadiusz, Grenda Natalia, Grenda Igor, Grenda Martyna 
Zwycięzca: Igor Grenda
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 -  w poniedziałki
5  - w piątki
6  - w soboty
7 -  w niedziele



Nr 20 (2253) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆTEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej RABATY.

nawet. 
do 80%.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU
ul. 3 Maja 49 • Nowogard

RABATY.
nawet. 

do 80%.
Ubierz z nami swoje dziecko

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04

P7.4.O.d/o

W22.4.O.p.14.4.4.4

P3.2.O.do

P4.2.O.d/o

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Parafia 
w niełasce 
większości

s. 7 s. 8s. 5

Czytaj s. 4

21 marca 2014 r.
od 12.00 - 13.00 

(piątek)
 udzielane będą  

bezpłatne porady prawne  
w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 6

Czytaj s. 11

Czytaj s. 11

Bierzmowanie 
w Żabowie  

i Wierzbięcinie

Przeżyła 
okrągły 

wiek

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Nowoczesna Szkoła Muzyczna
zaprasza na zajęcia 

instrumentalno-wokalne
dzieci  i  dorosłych

NOWOGARD  
ul. Boh. Warszawy 34 

(II p. nad Agromą)
Szczegółowe informacje  

www.muzykarozrywkowa.eu
tel. 507 524 047

- ogólnorozwojowe (od 2 lat) 
- umuzykalniające (od 4 lat) 
- plastyczne (od 5 lat)

NOWOGARD  • ul. Boh. Warszawy 34 (II p.)

www.animatornianowogard.pl
tel. 507 524 047

Sala animacyjno-edukacyjna
zaprasza na zajęcia:

- gimnastyka 
     korekcyjna (od 5 lat)
- fitness  dla dorosłych

Czytaj s. 3

K5.4.P.p.7.3.do K6.4.P.p.7.3.do

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

Moment podpisania umowy na dofinansowanie likwidacji wysypisk śmieci.   Foto: Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Ponad 40 mln na rekultywację

Zamiast wysypisk  
- „szumiące trawy” 

Nowogard 
przegrał, ale 
„goleniowski 
gabinet” ma 
pozostać 

Czytaj s. 3

Ponad 10 tys.  
gospodarstw 
bez prądu!

Gałęski  
dyrektorem 
Instytutu 
Kształcenia 
Ustawicznego

SPORT
Ruszyła 
runda 
wiosenna

Wierzbięcin  
powalczy  
o I ligę
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia,   
zadzwoń   Tel. 513 088 309

10.03.2014 r. 
godz. 17:00 Włamanie do 

mieszkania w miejscowości 
Osowo, skąd dokonano kradzie-
ży dwóch pił spalinowych marki 
Sthil i Solo.

11.03.2014r . 
godz. 15:00 Powiadomienie o 

kradzieży telefonu komórkowe-
go marki HTC-ONE w kluboka-
wiarni „Kulturalna”.

godz. 16:30 Kolizja drogowa 
na drodze w miejscowości Kra-
snołęka. Kierujący pojazdem 
marki Audi A4 wjechał do przy-
drożnego rowu, gdzie uderzył w 
drzewo,  przez kierującego sa-
mochodem marki VW Golf, 
który nieprawidłowo omijał ro-
werzystę.  

 12.03.2014 r. 
godz. 16:00 Gracjan Ł. kiero-

wał rowerem pomimo aktywne-
go zakazu wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. 

13.03.2014 r. 
godz. 17:00 Włamanie do 

mieszkania na ul. Luboszan, 
skąd dokonano kradzieży deko-
dera telewizji Polsat, wzmacnia-
cza oraz dwóch kolumn firmy 
Sharp. 

14.03.2014 r. 
godz. 14:20  Pracownik skle-

pu Polo Market powiadomił o 

zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Patrol 
wylegitymował Marcina K. Uka-
rany został mandatem karnym. 

godz. 15:40 Podczas kontro-
li drogowej samochodu marki 
Mercedes na ul. Wojska Polskie-
go, u pasażera  ujawniono środ-
ki odurzające w postaci marihu-
any. 

godz. 17:50 Podczas kontro-
li rowerzysty na ul. 15 Lutego 
ujawniono, że Marcin K. posia-
da aktywny zakaz kierowania 
rowerem. Ponadto znajdował 
się w stanie po użyciu alkoholu 
z wynikiem 0,41 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

15.03.2014 r. 
godz. 12:20  Pracownik skle-

pu Lidl powiadomił o kradzieży 
sklepowej do której doszło kilka 
dni wcześniej. Na nagraniu mo-
nitoringu rozpoznano Leszka F. 

godz. 14:50 Powiadomienie 
o kradzieży elementów meta-
lowych z terenu przyległego do 
plaży miejskiej. 

16.03.2014 r. 
godz. 19:00 W sklepie „Pier” 

na ul. Armii Krajowej dwóch 
mężczyzn doprowadzając sprze-
dawczynię do stanu bezbronno-
ści dokonali kradzieży pienię-
dzy oraz alkoholu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Jarosław Ograbek: lat 46, zmarł 15.03.2014 r., pogrzeb odbył 
się 17.03.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Monika Płachecka: lat 81, zmarł 15.03.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 18.03.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używaną pralkę, komputer PC, dywany oraz kuchnię gazo-

wą, tel.512174371 
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel roz-

kładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan lub używany robot kuchenny na dwa 

mieszadła, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec 

Dalmatyńczyk, tel.667431363 
•	 Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi bardzo 

potrzebne od zaraz, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce niedużego pieska dwumiesięcznego, piesek jest 

czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	 Oddam czteromiesięcznego, czarnego pieska w dobre ręce 993979321
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
•	 Oddam w dobre ręce pieski -  samce tel. 91 39 17 305

15 marca w sobotę obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. Datę tę wybra-
no nieprzypadkowo, bo właśnie tego dnia, w 1962 roku, amerykański prezydent, 
John F. Kennedy, w swoim orędziu sformułował cztery podstawowe prawa kon-
sumentów. Prawo informacji, prawo wyboru, prawo bezpieczeństwa i prawo re-
prezentacji. Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie spytaliśmy czytelni-
ków DN z Nowogardu i gminy Osina,  gdzie najczęściej kupują towary i co sądzą 
o ich jakości i cenach? 

 Zbigniew Bielański - Ja myślę, że te same artykuły w jednym 
sklepie są i tańsze i droższe. Sam staram się kupować tam, gdzie  
towar czy żywność jest zawsze tańsza. Uważam, że te towary tań-
sze sprzedawane są też na dobrym poziomie i jakościowo się nie 
odróżniają od innych, ale już z żywnością jest różnie, bo teraz jest 
bardziej sztuczna niż ta, którą pamiętam sprzed lat, gdzie była 
bardziej naturalna i lepsza w smaku. Co do handlu w naszym 
mieście to uważam, że handlowcy starają się  coraz bardziej dbać 
o nas klientów.  

Krystian Celej - Wydaje mi się, że Nowogard jest stosunkowo 
jeszcze tanim miastem, a większość ludzi kupuje potrzebne im 
towary w supermarketach. Co do tych prywatnych małych han-
dlowców, to z pozycji konsumenta widzę, że jakoś funkcjonują, ale 
na pewno byłoby im korzystnej i lepiej, gdyby nie fakt, że w Nowo-
gardzie jest zbyt duża liczba supermarketów.  Ja najczęściej kupuję 
żywność, która nie jest aż tak droga w stosunku do naszych pobo-
rów, które nie są zbyt wysokie. W tym mieście nie ma gdzie zaro-
bić, co powoduje, że młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, a pozo-
stają tu tylko ci starsi, na których ten nasz nowogardzki handel jakoś funkcjonuje? Sam wybieram ar-
tykuły z niektórych marketów, ale odzież kupuję już w Szczecinie, gdyż tam, w centrach handlowych, 
jest ona zdecydowanie tańsza. 

Agnieszka Pawłowska z córką Oliwią - Wiem, że obchodzili-
śmy taki dzień. Co do moich zakupów, to jako konsument wybie-
ram jeden z wielu marketów, które są w Nowogardzie, a jest to ten, 
do którego mam najbliżej. Artykuły jakie tam kupuję, to najczę-
ściej chleb, masło, mleko, itp. Jeśli chcę kupić odzież  to zdecydowa-
nie chodzę na nasz rynek.  Uważam, że ceny artykułów spożyw-
czych u nas są na poziomie średnim, ale na rynku są najbardziej 
konkurencyjne ceny odzieży, dlatego tam się zaopatruję w odzież, 
a w  żywność w supermarketach. 

Karolina Banachomska - Jeżeli chodzi o towar w mniejszych 
sklepach, to pierwszeństwo w sprzedaży mają towary te najbar-
dziej podstawowe w postaci mleka, chleba i „coś” do chleba. Nie-
stety prywatne sklepy spożywcze nie prześcigną nowogardzkich 
marketów, chociaż ich ceny są zbliżone do cen ze sklepów prywat-
nych. Nie mam zdania na temat handlu w Nowogardzie i jest mi 
ciężko obiektywnie wystawić ocenę. Wydaje mi się, że ten daw-
niejszy handel był zdecydowanie bardziej korzystny dla lokalnych 
handlowców . 

Zbigniew Wolański - Jako konsument najczęściej wybieram to-
war z supermarketów, gdyż tam jest zawsze nieco taniej, a jak się 
mówi potocznie, człowiek szuka zawsze tam gdzie jest taniej. Na-
tomiast prawie w ogóle nie zachodzę i nie kupuję w sklepach tych 
mniejszych spożywczych. Co do cen w naszym mieście to uważam, 
że nie są one zbyt przesadzone.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 



18-20.03.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

zaprasza
 na  DZIEŃ OTWARTY 

W PUBLICZNYM  
GIMNAZJUM NR I

21.03.2014 r. o g. 8.00
Informacje: 

Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Woj. Polskiego 6 •  Nowogard 

Tel: 91 392 62 80 
http:/www.gim1.nowogard.pl
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Konkurs na nocną opiekę lekarską 

Nowogard przegrał, ale „goleniowski gabinet” ma pozostać 
Usługi w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej na terenie Nowogardu i Osiny nadal będzie wykonywało Szpitalne Centrum 
Medyczne w Goleniowie (SCM) – spółka ze 100% kapitałem powiatu, będąca właścicielem goleniowskiego szpitala. W miniony piątek 
NFZ rozstrzygnął konkurs na to zadanie. 

Przypomnijmy, że oferty do 
konkursu złożyły dwa pod-
mioty. Oprócz spółki z Gole-
niowa był, to Szpital Rejonowy 
w Nowogardzie. 

- W wyniku prowadzonego 
konkursu ofert na nocną i świą-
teczną opiekę zdrowotną dla 
gmin: Goleniów, Maszewo, No-
wogard, Osina, Przybiernów, 
Stepnica w powiecie goleniow-
skim, wyłoniono świadczenio-
dawcę, którym jest Szpitalne 
Centrum Medyczne w Golenio-
wie Sp. z o.o., ul. Nowogardzka 
2, 72-100 Goleniów – informu-
je Małgorzata Koszur, rzecz-
nik prasowy zachodniopomor-
skiego oddziału NFZ. 

Umowa będzie obowiązywać 
od 1 kwietnia 2014 roku do 
31 marca 2019 roku. Do koń-
ca tego roku wartość kontrak-
tu wynosi nie więcej niż  887,6 
tys. zł. Budżet na pozostałe lata 

będzie ustalany przez NFZ sys-
tematycznie, na każdy rok. 

Zgodnie z przepisami dla ob-
szaru do 100 tys. ludzi świad-
czeniodawca, w naszym przy-
padku SCM zapewnia dwa ze-
społy lekarsko-pielęgniarskie. 
Nie oznacza to jednak, że spół-
ka, poza Goleniowem, ma obo-
wiązek otwierać gabinety sta-

cjonarne, gdzie mógłby przyj-
mować lekarz pierwszego kon-
taktu. Choć  przepisy tego nie 
zabraniają, takie zagrożenie 
przed dwoma laty wystąpiło w 
przypadku Nowogardu. Wów-
czas pierwszy raz wchodziły w 
życie nowe zasady, na podsta-
wie których organizowano sys-
tem nocnej opieki medycznej. 

SCM mogło prowadzić gabinet 
tylko w Goleniowie, a do No-
wogardu w razie zgłoszeń, kie-
rować tzw. zespół wyjazdowy.

Dzięki interwencji radnych 
powiatowych z Nowogardu 
(m. in. Kazimierza Lembasa), 
w ramach tego samego kon-
traktu z NFZ, SCM wynajęła w 
naszym mieście gabinet. A jak 
będzie teraz? 

- W protokole z negocjacji 
znajduje się zapis, że świad-
czeniodawca uruchomi drugie 
miejsce udzielania świadczeń 
- w Nowogardzie przy ul. 3-go 
Maja 46 – zapewnia M. Koszur 
z NFZ. 

Pozostaje wierzyć, że tak 
właśnie się stanie. 

MS

Ponad 40 mln na rekultywację

Zamiast wysypisk - „szumiące trawy” 
W 12 miejscowościach zrzeszonych w Celowym Związku Gmin R-XXI, zrekultywuje się 13 składowisk odpadów komunalnych usytu-
owanych na ich terenie. Ta ekologiczna inwestycja zostanie w większości sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Wczoraj w Szczecinie przedstawiciele Związku podpisali umowę na dofinansowanie. 

W ramach projektu nazwa-
nego „Szumiące trawy na skła-
dowiskach CZG R-XXI”, zre-
kultywowane zostaną składo-
wiska odpadów komunalnych 
o łącznej powierzchni 29,145 
ha zlokalizowanych w: Ko-
morowie (gm. Resko), Chrzą-
stowie (gm. Kamień Pomor-
ski), Kłębach (gm. Golczewo), 
Wierzchowie (gm. Wierzcho-
wo), Recławiu (gm. Wolin), 
Osinie (gm. Osina), Złocień-
cu (gm. Złocieniec), Włodar-
ce (gm. Trzebiatów), Świno-
ujściu - Przytór (gm. Miasto 
Świnoujście), Kraśniku Łobe-
skim (gm. Węgorzyno), Mie-
lenku Drawskim (gm. Draw-
sko Pomorskie – dwa składo-
wiska)  i Godowie (gm. Ma-
szewo). Z tego ostatniego, do 
czasu uruchomienia zakładu w 
Słajsinie przez wiele lat korzy-
stała Gmina Nowogard. Koszt 
całkowity projektu to 44 mln 
205 tys. zł, a dofinansowanie 
wyniesie 37 mln 310 tys. zł. 
Na pozostałe 7 mln zł, „zło-

żą się”: Wojewódzki Fundu-
szu Ochrony Środowiska (ok. 
4 mln) oraz R-XXI (ok. 3 mln).  
Do końca 2015 roku wymie-
nione składowiska zostaną zre-
kultywowane – na odzyska-

nych terenach posadzona zo-
stanie roślinność i wytyczo-
ne ścieżki edukacyjne, a także 
przeprowadzone zostaną kam-
panie społeczno-edukacyjne w 
zakresie gospodarowania od-

padami. 
Umowę o dofinansowanie, 

w obecności  władz Urzędu 
Marszałkowskiego oraz bur-
mistrzów i wójtów miejscowo-
ści, na których terenie znajdują 

się składowiska, podpisali pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Jacek 
Chrzanowski, przewodniczą-
cy zarządu Celowego Związ-
ku R XXI, Antonii Bielida oraz 
członek zarządu Związku, Ma-
rek Matys.

- Te składowiska czekały bar-
dzo długo na rekultywację. 
Dzięki środkom unijnym może-
my realizować inwestycję, któ-
ra dla budżetów poszczególnych 
gmin byłaby nie do udźwignię-
cia – mówił tuż po podpisaniu 
umowy A. Bielida.

Warto dodać, że to kolejny 
tego typu projekt z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.  

19 listopada 2013 r. umowę 
o dofinansowanie z Fundu-
szu Spójności na rekultywację 
16 składowisk odpadów ko-
munalnych podpisał Związek 
Miast i Gmin Dorzecza Par-
sęty. Wciąż do likwidacji pozo-
stanie 24 składowisk na terenie 
naszego województwa. 

Marcin Simiński

Realizator projektu ma swoją siedzibę w Słajsinie
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Nasza sonda z Osiny Wiatr w porywach do 31m/sek. 
powalał drzewa

Ponad 10 tys.  
gospodarstw bez prądu!
W sobotę wichura, która nawiedziła woj. zachodniopo-
morskie, dała się we znaki również mieszkańcom gminy 
Nowogard. Dokładnie 10 354 gospodarstwa, zostały po-
zbawione energii elektrycznej! Z kolei straż pożarna sze-
ściokrotnie wyjeżdżała do powalonych drzew.  

W sobotę (15 marca), gwał-
towne podmuchy wiatru, do-
chodzące w porywach do 31m/
sek., powaliły drzewa na linie 
110kV, które zasilały stację elek-
troenergetyczną (110/15kV) - 
jak poinformowała DN, regio-
nalny rzecznik prasowy ENEA, 
Sylwia Rycak. Stacja ta zasi-
la miasto Nowogard oraz oko-
liczne wioski. Na skutek tego, o 
godzinie 12:26 nastąpiła prze-
rwa w dostawie energii. To jed-
nak nie był koniec. W tym sa-
mym czasie w wyniku upadku 
drzew awarii uległy linie 15 kV, 
zasilające teren Gminy Nowo-
gard. Wskutek tego, na terenie 
gminy Nowogard pozostawało 
bez napięcia 10 354 odbiorców 
energii elektrycznej, a po godz. 
16:40, o której w mieście po-
wrócił prąd – 2 804 odbiorców. 
Do godz. 22:40 przywrócono 
zasilanie wszystkim mieszkań-
com z terenu Gminy Nowogard. 
Nie było to łatwe, gdyż należa-
ło usunąć skutki awarii poprzez: 
usunięcie powalonych drzew, 
wymianę połamanych słupów, 
naprawę zerwanych przewo-

dów oraz uszkodzonych izolato-
rów, na sieci średniego napięcia 
trwało to do godz. 21:40. Na-
stępnie do godz 22:40 usuwano 
awarie na sieci 0,4kV - dodaje 
Sylwia Rycak.

Poprzez szalejący wiatr, pra-
cowity weekend mieli również 
strażacy. Z informacji, które 
zgromadziliśmy wynika, że w 
sobotę posterunek w Nowo-
gardzie przyjął zgłoszenia do-
tyczące powalonych drzew na 
drodze w: Nowogardzie, Błot-
nie i Jarchlinie. Natomiast w 
niedzielę około godziny 11:00, 
dwa zastępy interweniowały 
na drodze Nowogard-Świer-
czewo, usuwając drzewo znaj-
dujące się nad drogą. Również 
dwa zastępy usuwały w nie-
dzielę nadłamane drzewo przy 
ul. 3 Maja, natomiast w Szczyt-
nikach, tak jak w sobotę, nale-
żało usunąć z jezdni połamane 
drzewo. Miejmy nadzieję, że 
więcej interwencji nie będzie, 
a silnie wiejący wiatr w końcu 
ustanie.

KR

Sobotnia wichura powaliła drzewo przy parkingu przy ul. 3 Maja 31

W związku ze Światowym Dniem Konsumenta przypadającym na 15 marca, 
mieszkańców Gminy Osina, podobnie jak tych w Nowogardzie, zapytaliśmy 
gdzie najczęściej kupują towary i co sądzą o ich jakości i cenach?

Józef Dobruchowski - Wydaje mi się, że towary w naszym re-
gionie, jak i w Polsce, mamy bardzo dobrej jakości. Natomiast ob-
sługę nas, konsumentów, oceniam pozytywnie. Często robię zaku-
py, jak dotąd nie miałem problemów z nabywanym towarem czy 
sprzedawcą. Mamy dużo marketów, ale i uprzejmych sprzedaw-
ców, jest wolny rynek, na który przecież czekaliśmy tyle lat. 

Pan Dariusz - Wiem, że obchodziliśmy takie święto, ale ono jest 
tak naprawdę dla mnie bez znaczenia. Co do sprzedaży towarów, 
w takim sklepie, jak ten mój, no to cóż, my, sprzedawcy, mamy 
w tym czasie „pod górkę”, co oznacza zbyt dużą ilość supermar-
ketów w Nowogardzie, w których ceny są mocno konkurencyjne 
do naszych sklepów spożywczych. Jest dużą sztuką, by sprzedawca 
znalazł jakiegoś konkurencyjnego kontrahenta, którego ceny będą 
na tyle atrakcyjne, by naliczyć dla sklepu jeszcze choćby ten mini-
malny zysk, tak, by klient się nie wystraszył ceną i chciał tu wrócić 
i kupić proponowany towar. Ale na ten towar też trzeba mieć pieniążki, a one będą, jeżeli będzie pra-
ca i godziwe zarobki. Możliwość zarobkowania i pracy na terenie naszych gmin jest sprawą najważ-
niejszą, w szczególności dla ludzi młodych, którzy niestety nie mają u nas żadnych perspektyw pracy.

Pani Teresa z wnukiem Oskarem - Ja się cieszę, że jest taki do-
bry i duży wybór towarów. Zauważyłam, że ceny są zróżnicowa-
ne, ale sprzedawcy, to zależy od działalności sklepu. Generalnie 
spotykam się z ich strony z uprzejmością i życzę im, by postępowa-
li tak dalej, bo przecież dla nich najważniejsi powinni być klienci. 

Pani Celina – Obecnie handel na wsi oceniam bardzo dobrze, 
sprzedawcę również oceniam bardzo dobrze. A towary w sklepie 
są super i w dobrej cenie. Mimo, że mam 80 lat i jako taką rentę, 
to starcza mi na wszystko i jakoś sama sobie radzę. 

Anna Półgrabia  -  Ja ocenię z pozycji swojego gabinetu kosme-
tycznego i wykonywanego zawodu. Nie narzekam na brak kon-
sumentów, a raczej klientek, które dbają o swój wizerunek ,choć 
wiem, że sytuacja ekonomiczna w takiej miejscowości jak Osina 
i podobnych mniejszych nie jest optymistyczna. Myślę, że i han-
dlowcy względem konsumentów są bardzo uprzejmi i starają się, 
by wszystko było tak, jak trzeba, czy to pod względem jakości cen 
czy obsługi. 

Andrzej Serdyński - Uważam, że ceny w sklepach są wysokie, 
konkretnie mam tu na myśli spożywcze artykuły. Ale trzeba prze-
cież coś jeść, a jak jeść, to też kupować. Jako konsument, kupuję 
najczęściej te artykuły podstawowe, tj.: chleb, masło, pasztet, jo-
gurt. Ubrania kupuję tylko czasami. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

 Komunikat Policji
 Informujemy, że w dniu 08 marca br. na ul. Warszawskiej ujawniono rower typu damka, 

koloru czarno-fioletowego, z zamontowanym koszem metalowym. Właściciel zguby proszo-
ny jest   o zgłoszenie się do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

st.insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń
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Adamowi 
i Marcinowi 
Fedeńczak, 

Tomaszowi Szafran, 
Tomaszowi Kulinicz
serdeczne podziękowania 
za pomoc przy wycięciu 
drzew w Trzechlu

składają 
wdzięczni mieszkańcy

PODZIĘKOWANIA

W trakcie sesji Rady Miej-
skiej, która odbyła się minio-
ny piątek, 14 marca, radni gło-
sowali m.in. nad dwoma pro-
jektami zmian budżetu gmi-
ny, zgłoszonymi przez Burmi-
strza Nowogardu. Oba służyły 
zabezpieczeniu finansowemu 
małych projektów, mających 
być w przyszłości dofinan-
sowywanych ze środków ze-
wnętrznych. W jednym z nich 
zapisano 100 tys. zł na przebu-
dowę schodów przy ul. Kowal-

skiej (prowadzące do przejścia 
między Kowalską a Zakładem 
Karnym, przy Szuwarach). 
Radny Marek Krzywania za-
proponował jednak, aby inwe-
stycję odsunąć w czasie. 

- Gmina Nowogard wypełnia 
zadania w obszarze opieki  spo-
łecznej znakomicie, ale jest gru-
pa osób, której ciężko tę pomoc 
zaoferować. Mówię tutaj głów-
nie o ludziach bezdomnych czy 
uzależnionych od alkoholu. Ist-
nieje potrzeba, aby w Nowo-

gardzie powstało miejsce, gdzie 
takie osoby mogłyby cały rok 
uzyskiwać pomoc. Przy para-
fii pw. św. Rafała Kalinowskie-
go powstaje świetlica, w której 
przewidziana jest m.in. jadło-
dajnia, a może i noclegownia. 
Składam wniosek, aby w pro-
jekcie uchwały dokonać zmia-
ny, z pozycji 100 tys. na przebu-
dowę schodów i ująć na ten czas 
z tego 70 tys. na dokończenie 
budowy tejże świetlicy – mówił 
Marek Krzywania.

Radny wyjaśnił także, dla-
czego jako źródło dofinanso-
wania świetlicy, wskazał akurat 
tę pozycję w budżecie?

- Jesteśmy najsłabiej przygo-
towani, aby pozyskać środki na 
to działanie. Nie ma nawet do-
kumentacji technicznej. Umo-
wa na dofinansowanie zostanie 
podpisana najszybciej w ciągu 
4 miesięcy, a jestem przekona-
ny, że do tego czasu rozstrzygną 
się inne przetargi, na których z 
pewnością gmina osiągnie pew-
ne oszczędności i wówczas bę-
dzie mogła zabezpieczyć nie-
zbędne środki do zrealizowania 
tego zadania – uzasadniał swój 
wniosek Krzywania. 

Argumenty radnego nie 
przekonały jednak większości 

niezbędnej do przyznania pie-
niędzy na dokończenie świe-
tlicy środowiskowej. Wniosek 
poparło 5 radnych (opozycja), 
z 15 obecnych na sali. Tym sa-
mym, w kolejnym głosowaniu 
przyjęto poprawkę do budże-
tu w zaproponowanym przez 
Burmistrza kształcie. 

Wynik głosowania dziwi o 
tyle, że pomysłu Krzywani nie 
wsparli swoimi głosami na-
wet radni Mieczysław Laskow-
ski i Rafał Paśko. Ten pierwszy 
znany jest z wieloletniej przy-
jaźni z  Kazimierzem Łukja-
niukiem, proboszczem para-
fii, przy której budowana jest 
świetlica. Toteż wydawało się, 
że poprze pomysł dający real-
ne możliwości ukończenia in-
westycji, będącej autorskim 
projektem księdza Dziekana. 
Natomiast radny Rafał Paśko, 
w Radzie Miejskiej kojarzony 
był jako niepisany przedstawi-
ciel nowogardzkiego środowi-
ska katolickiego. Dlatego Ma-
rek Krzywania nie ukrywał po 

sesji swojego rozczarowania 
decyzją Paśki. 

Tym samym świetlica po raz 
kolejny pieniędzy z gminy nie 
otrzyma. Wcześniej ks. Łukja-
niuk składał również wnioski 
do budżetu o dofinansowanie 
budowy. Bez powodzenia. 

Wszystko wskazuje więc na 
to, że Dziekan będzie musiał li-
czyć w dalszym ciągu na wspar-
cie prywatnych sponsorów. 
Świetlica znajduje się obecnie 
w stanie „surowym, zamknię-
tym”. Przypomnijmy, że w bu-
dynku oprócz jadłodajni i noc-
legowni dla bezdomnych, mają 
też powstać sale, w których 
wolny czas spędzać mogłyby 
dzieci i młodzież. Oprócz tego 
miałyby się tam również znaj-
dować magazyny Caritas.

 Ks. Łukjaniuk marzy rów-
nież o tym, aby świetlica stała 
się w przyszłości domem piel-
grzyma, szczególnie dla od-
wiedzających parafię Sybira-
ków z całego regionu. 

MS

Radny Krzywania przekonuje do poparcia swojego wniosku o dofinansowanie bu-
dowy świetlicy przy parafii pw. św. R. Kalinowskiego

Woda i ścieki w górę 
Radni nie rozstrzygnęli uchwał w sprawie ustalenia nowych taryf za wodę i ścieki. W głosowaniach wstrzymali się od głosu. To jednak 
nie uchroni nas przed zapowiadanymi podwyżkami. Wejdą one w życie, mimo braku decyzji Rady Miejskiej w tej sprawie. 

To już znany i powtarzany 
przy każdej takiej okazji sce-
nariusz. Zwykle, jak spółki 
wodne wnioskują do radnych 
o uchwalenie nowych, najczę-
ściej wyższych stawek cen za 
wodę i ścieki, kończy się to 
tak samo. Albo radni odrzu-
cają wnioski taryfowe, bądź, 
jak to miało miejsce w pią-
tek, wstrzymują się od głosu, 
ostatecznie nie rozstrzygając 
uchwał w ogóle. Nie oznacza 
to jednak, że widmo podwy-
żek zostało oddalone. Zgod-
nie z przepisami, jeśli wnio-
ski dystrybutorów wody zo-
stały pozytywnie rozpatrzone 
przez niezależnego weryfika-
tora, podwyżki wchodzą w ży-

cie jakby z „automatu”. A do-
kładnie po 70 dniach od zło-
żenia wniosku taryfowego. W 
tym przypadku będzie to do-
kładnie 14 kwietnia. 

I tak, zgodnie z tym o czym 
już informowaliśmy, w Nowo-
gardzie ceny wody dla indy-
widualnych odbiorców pójdą 
w górę o 9,3%,  czyli z obecnej 
stawki 2,70 zł do 2,95 za 1 m3. 
Wzrosną także ceny za odbiór 
ścieków. Według nowego cen-
nika wyniosą one 3,6 za 1 m3, 
a nie, jak było dotychczas, 3,19 
zł. 

Podwyżki nie ominą tak-
że mieszkańców Wierzbięci-
na. Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Zgoda”, obsługująca tam-

tejsze ujęcie wody, również 
przedłożyła radzie miejskiej 
wniosek taryfowy. Radni, po-
dobnie jak w przypadku No-
wogardu i tutaj wstrzymali się 
od głosu. Mechanizm jest ten 
sam. Od 14 kwietnia za jeden 
m3 wody, mieszkańcy Wierz-
bięcina, będą płacić nie 3,32 zł, 
ale 3,82zł. Ceny za odbiór ście-
ków pozostają takie same, tj. 5 
zł netto za 1 m3. 

Obaj operatorzy tłumaczą 
konieczność podniesienia ta-
ryf wzrostem kosztów, pono-
szonych przy zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i odprowa-
dzaniu ścieków, tj. np. energia 
elektryczna, paliwa, badania 
wody itp. 

Dobrą wiadomość może-
my za to przekazać posiada-
czom tzw. szamb, czyli zbiorni-
ków bezodpływowych na ście-
ki. Rada Miejska nie przyjęła 
uchwały w sprawie podwyżki 
stawek za wywóz i unieszko-
dliwianie nieczystości ciekłych 
z 22 zł/m3 do 25 zł/m3. W tym 
przypadku, inaczej niż w to 
miało miejsce przy taryfach za 
wodę czy ścieki odprowadza-
ne z systemu wod.-kan., obo-
wiązywać będzie stara stawka, 
czyli 22 zł za m3 wypompowa-
nych ze zbiornika nieczystości. 
PUWiS wnioskował, aby cena 
ta wzrosła do 27 zł/m3 bądź al-
ternatywnie 25 złotych dla te-
renów miasta i najbliższych 

okolic oraz 28 zł w miejscowo-
ściach oddalonych pow. 4 km 
od miasta. 

MS

Świetlia przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego

Parafia w niełasce większości

Zamiast świetlicy - schody 
Wniosek radnego Marka Krzywani, który proponował przeznaczyć 70 tys. zł na 
dokończenie budowy świetlicy środowiskowej przy parafii pw. św. Rafała Kali-
nowskiego, nie zyskał akceptacji większości w Radzie. Tym samym, już po raz 
kolejny upadła nadzieja na dofinansowanie inwestycji mającej służyć w przy-
szłości ubogim mieszkańcom gminy, w tym także bezdomnym. 



Nr 21 (2254)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Odeszła jedna z najstarszych Sybiraczek 

Pożegnanie śp. Marii Szałkiewicz 
W dniu 11 marca 2014 roku, w wieku 88 lat, zmarła Maria Szałkiewicz z domu Kozioł, 
jedna z najstarszych Sybiraczek, mieszkająca od 1946 w Nowogardzie. Pogrzeb śp. Ma-
rii, odbył się w minioną sobotę, o godz. 13, na Cmentarzu Komunalnym w Nowogar-
dzie. Obok rodziny, bliskich, sąsiadów i przyjaciół, zmarłą żegnali również Sybiracy. 

Poniżej publikujemy mowę po-
żegnalną, którą nad grobem śp. 
Marii wygłosiła p. Franciszka Ko-
bylińska, prezes nowogardzkiego 
Koła Sybiraków. 

Droga Mario, 
przyjaciółko syberyjskiej kaź-

ni, Sybiraczko! Dziś kończy się 
Twoja ziemska wędrówka. Z 
żalem i bólem, obok rodziny i 
przyjaciół, żegnają dziś Ciebie 
– Sybiracy. 

Urodziłaś się na Lwowskiej 
Ziemi. Nie dane Ci było zbyt 
długo cieszyć się beztroskim 

życiem, bo już jako 14-letnie 
dziecko wywieźli Cię wraz z ro-
dziną do Krasnojarskiego Kra-
ju. Wieś Makłakowa, barak 10, 
a któż wie ile zesłańczych bara-
ków było na tej nieludzkiej zie-
mi. Żeby przeżyć pracowałaś 
ciężko, ponad siły, często przy-

Lipiec 2009 roku. Pani Maria Szałkie-
wicz w czasie jednej z rodzinnych uro-
czystości. 

mierałaś głodem. Pan Bóg był 
łaskaw i w 1946 roku wróciłaś 
do Polski na te ziemie. Tu pra-
cowałaś i wychowywałaś dzie-
ci. Gdy powstało Koło Związku 
Sybiraków w Nowogardzie od 

listopada 1990 roku byłaś jego 
członkiem. Odznaczona Krzy-
żem Zesłańców Sybiru. Zawsze 
życzliwa i serdeczna zostaniesz 
w naszej pamięci. Dziękuję 
Ci serdecznie za wspólnie spę-
dzone chwile. Niech ta nowo-
gardzka ziemia lekką Ci będzie. 

Wierzymy, że dobry Bóg policzy 
Twoje ziemskie cierpienia i przyj-
mie Cię do swojego Królestwa. 

Spoczywaj w Panu. 
Franciszka Kobylińska prezes 

Koła Związku 
Sybiraków w Nowogardzie 

opr. MS/DN

A. Gałęski  dyrektorem Instytutu 
Kształcenia Ustawicznego

Zarząd Krajowy Stowarzysze-
nia Wspólnota Polska w War-
szawie ( zajmuje się praktycz-
ną  realizacją polityki państwa 
wobec Polonii  na całym świe-
cie)  powołał Artura Gałęskie-
go na Dyrektora  nowopowo-
łanego  Instytutu Kształcenia 
Ustawicznego w Warszawie ul. 
Krakowskie Przedmieście 64. 
Do zadań Instytutu należy zor-
ganizowanie systemu  edukacji 
ustawicznego kształcenia  dla 
Polaków w świecie, ze szcze-
gólnym akcentem na Wschód i 
Stany Zjednoczone oraz Wielką 
Brytanię i Irlandię. W krajach 
tych Polacy chętnie podejmu-
ją pracę i dla sprawnego wej-
ścia  na rynek pracy stale mu-
szą doskonalić swoje umiejęt-
ności. Jak wiadomo, Artur Ga-
łęski jest mieszkańcem naszego 
miasta, w związku z nominacją 
przeprowadzamy  z nim krótką 
rozmowę: 

Redakcja:  Najpierw gratula-
cje z powodu nominacji  i py-
tanie od czego zaczyna nowo-
powstały Instytut ?

A.Gałęski - Dziękuję. Aktual-
nie zespół ekspertów i informa-
tyków opracowuje platformę  e-
-learningową, która będzie klu-

czowym elementem wyznacza-
jącym metody i obszary obję-
te kształceniem ustawicznym. 
Udało nam się pozyskać do 
pracy profesorów Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Wyższej Szkoły Peda-
gogium, Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Uniwersytetu War-
szawskiego oraz wielu innych 
uczelni.

Jak odnajduje się Pan w no-
wej roli po odejściu - niezbyt 
przyjemnym -  z CKE, w grud-
niu ubiegłego roku?

A.G. Panie redaktorze ja za-
wsze pracowałem w oświacie. 
Na tym się znam i cieszę się, że 
organizacja zajmująca się  Po-
lakami na świecie uznała moje 
kwalifikacje za użyteczne.

Decyzję nowej minister edu-
kacji Kluzik-Rostkowskiej  o 
moim odwołaniu  z funkcji dy-
rektora CKE zaskarżyłem do 
sądu.

Ostatnie publikacje w pra-
sie krajowej o kolejnej aferze 
urzędników w ministerstwie 
edukacji ukazały z całą  mocą, 
że występują tam głębokie pa-
tologie, nad którymi ministro-
wie nie są w stanie zapanować. 
Tak było i w tym przypadku - 
okoliczności mojego zwolnie-
nia. Ze zgrozą wyczytałem w 
prasie krajowej, że np. kontro-
ler z MEN, niejaki p. Bogdan 
B., ten sam, który kontrolował 
m.in. CKE i moje działania jako 
dyrektora - został oskarżony o 
potwierdzenie nieprawdy przy 
zamówieniach komputerowych 
dla szkół realizowanych przez 
MEN, bodaj na 480 tys. złotych 

i właśnie przestał pracować w 
komórce kontrolnej. W czasie, 
gdy kontrolował CKE pomie-
szały mu się lata   mojej pracy 
w CKE  i obarczył  mnie winą 
za  sposób stosowania telepracy 
w latach, kiedy pracowałem w 
Szczecinie, a nie w Warszawie. 
Ba nawet nie przypuszczałem 
wtedy, że minister K.Hall po-
prosi mnie o przejście do CKE.

 Czy wewnątrz regionalnego 
PO trwa  bezpardonowa wal-
ka frakcyjna? Jak zauważają  
komentatorzy polityczni od 
dawna trwa  swoiste „ wymia-
tanie”  ludzi Sławomira  Ni-
trasa  - są oni w ostatnich mie-
siącach zwalniani z pracy, np. 
ostatnio wojewoda Zydoro-
wicz i inni?

Nie ma co chować głowy w 
piasek i trzeba powiedzieć ja-
sno - jeśli ktoś utożsamia się z 
działalnością skrzydła PO zwią-
zanego ze Sławkiem  Nitrasem 
- nie ma lekko. Walki Frakcyj-
ne były i są zawsze w polityce. 
Mnie natomiast, to co  ostatnio 
spotyka Platformę czyli podjaz-
dowa walka wewnętrzna, znie-
chęca do działalności politycz-
nej. Nie może być  tak, że w po-
wiecie czy województwie prawo 
do wypowiadania się na ważne 
tematy mają ci, którym zgodę 
udzieli jeden czy drugi lider. Li-
der ma ważną rolę w partii i tu 
w regionie czy powiecie do speł-
nienia, ale na pewno nie jest to 
rola cenzora i żandarma dusz.

Dziękuję za rozmowę i ży-
czymy  sukcesów kierowane-
mu  przez pana Instytutowi.

redakcja

Rutinoscorbin częściowo znika 
z aptek

Wycofano  wadliwą 
serię - nie ma 
zagrożenia!

W czwartek, 13 marca, Pol-
skę obiegła informacja o tym, 
że popularny lek odpornościo-
wy, Rutinoscorbin, częściowo 
został wycofany ze sprzedaży. 
Główny Inspektor Farmaceu-
tyczny motywuje swoją decyzję 
tym, że jeden z dostawców sub-
stancji czynnej nie dotrzymał 
standardów produkcyjnych co 
wymagało wycofania ze sprze-
daży  niektórych serii leku. 

Wycofanie ze sprzedaży tego 
powszechnie znanego medyka-
mentu było ogromnym zasko-
czeniem. Lek nie zniknął jed-
nak z rynku farmaceutyczne-
go całkowicie. Jak donoszą me-
dia ogólnopolskie, decyzja doty-
czy ok. 280 partii, znajdujących 
się w aptekach na terenie całe-
go kraju. Jednakowoż, jak za-
pewniają: producent specyfiku, 
lekarze oraz pracownicy bran-
ży farmaceutycznej, zniknięcie 
wadliwych serii Rutinoscorbi-
nu z rynku nie jest równoznacz-
ne z twierdzeniem, jakoby lek, 
pochodzący z tych właśnie par-
tii, miał w jakikolwiek sposób 
zagrażać zdrowiu ludzkiemu. – 
Wystąpiły po prostu lekkie nie-
prawidłowości, jeśli chodzi o pro-
dukcję samej tabletki – mówi w 
rozmowie z DN jeden z lekarzy 
rodzinnych w Nowogardzie – 
Niemniej, absolutnie nie zagraża 
to zdrowiu, ani tym bardziej ży-
ciu człowieka. Rutinoscorbin jest 
wycofany, ale warunkowo, czy-
li nadal można go kupić w apte-

ce. Te nieprawidłowości, o któ-
rych mowa, mogą, ale nie muszą, 
wpłynąć na siłę działania leku. 
Jedno jest pewne – nikomu nie 
zaszkodzi. Nigdy nie był on szko-
dliwy i nie jest. Z doświadczenia 
mogę powiedzieć tyle, że pacjenci 
często i chętnie przyjmują ten lek.

Rutinoscorbin stosowany jest 
przy niedoborze witaminy C. 
To lek niezwykle popularny, do-
stępny w każdej aptece i bez re-
cepty. Tylko w lutym, w jednej z 
nowogardzkich aptek, sprzeda-
no 150 opakowań, do połowy 
marca natomiast – 50. W związ-
ku z tym, że produkt ten nie jest 
specyfikiem o szczególnie sil-
nym działaniu, jego producent, 
GlaxoSmithKline, zapewnia, że 
ludziom, którzy przyjmowa-
li tabletki z wadliwej serii, nie 
grozi żadne niebezpieczeń-
stwo! Nowogardzcy aptekarze, 
z którymi rozmawialiśmy, poin-
formowali nas, że wycofane są z 
obrotu serie, których data waż-
ności upływa między marcem 
2014 r. a grudniem 2016 r. 

Karolina Klonowska 
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Co wydarzyło się w trakcie przesłuchania? 

Policja odpowiada 
Poniżej publikujemy od-

powiedź policji na nasz arty-
kuł pt. „Co wydarzyło się w 
trakcie przesłuchania?”, któ-
ry ukazał się w poprzednim, 
piątkowym wydaniu DN. Po-
licja twierdzi, że swoją wersję 
wydarzeń przesłała do redak-
cji jeszcze w środę, zaraz po 
tym, jak poprosiliśmy o wy-
jaśnienie tej sprawy. Niestety 
odpowiedź napłynęła do nas 
dopiero w piątek. Zgodnie 
z naszym cyklem wydawni-
czym, możemy zatem zapre-
zentować ją w dzisiejszym, 
wtorkowym wydaniu gazety. 
Tekst drukujemy w oryginale, 

poza skróceniem do pierw-
szych dwóch liter nazwiska 
pana Zbigniewa, który nie 
wyraził zgody na publikację 
pełnych danych osobowych. 

W dniu 26.01.2014r patrol 
policji interweniował w miesz-
kaniu p. Sz. w Nowogardzie, w 
związku ze zgłoszeniem awan-
tury domowej. Podczas inter-
wencji, pan Sz. znajdował się w 
stanie wyraźnie wskazującym 
na spożycie alkoholu. Zachowy-
wał się agresywnie zarówno wo-
bec domowników, jak i policjan-
tów, w związku z czym użyto 
środków przymusu bezpośred-
niego, co znalazło odzwiercie-

dlenie w stosownej dokumenta-
cji. Pozostawienie mężczyzny w 
miejscu zamieszkania nie gwa-
rantowało spokoju i bezpieczeń-
stwa domownikom. Funkcjona-
riusze przewieźli p. Sz. do KP 
w Nowogardzie, gdzie przepro-
wadzili badanie stanu trzeźwo-
ści, które dało wynik 3 promi-
li. Podczas pobytu w KP Nowo-
gard, mężczyzna nie był prze-
słuchiwany, gdyż nie wykonu-
je się czynności procesowych z 
osobą nietrzeźwą. Następnie 
został przewieziony do KPP w 
Goleniowie, gdzie osadzono go 
w pomieszczeniu dla osób za-
trzymanych do wytrzeźwienia. 

Przed osadzeniem został pod-
dany badaniu lekarskiemu, co 
także ma odzwierciedlenie w 
posiadanej przez nas dokumen-
tacji. Za pobyt w jednostce Po-
licji celem wytrzeźwienia, zgod-
nie z ustawą o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi, pobiera się 
opłatę w wysokości 300 zł.

Wobec Zbigniewa Sz. wcze-
śniej już prowadzono czynno-
ści sprawdzające do zgłoszone-
go przez żonę przestępstwa znę-
cania się psychicznego i fizycz-
nego. Na podstawie kwestiona-
riusza szacowania ryzyka, zało-
żona została również Niebieska 

Karta dotycząca przemocy do-
mowej. Pan Sz. jest osobą nad-
używającą alkoholu, zgłoszony 
do Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych. W naszej ocenie, inter-
wencja przebiegła prawidłowo. 
Jeżeli pan Sz. ma inne zdanie, 
istnieje możliwość złożenia sto-
sownego zawiadomienia w pro-
kuraturze.

Dla pełnego obrazu przepro-
wadzonej interwencji i osoby 
pana Zbigniewa Sz. sugerujemy 
kontakt z jego żoną.

asp. Julita Filipczuk
Rzecznik Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji
w Goleniowie

Helena Czapelka obchodzi setne urodziny

Przeżyła okrągły wiek
W czwartek, 20 marca, swoje setne urodziny świętować będzie jedna z najstarszych mieszkanek naszego miasta, Helena Czapelka. W 
związku z tak niecodziennym wydarzeniem, postanowiliśmy złożyć jubilatce przedurodzinową wizytę.

Sto lat to piękny wiek. Nie czę-
sto nadarza się okazja, by móc 
uścisnąć dłoń i złożyć życzenia 
osobie, która przeżyła okrą-
głe stulecie. Helena Czapelka 
urodziła się przed wybuchem  
I wojny światowej, 20 marca 
1914 r. Dzieciństwo spędziła 
w Izabelowie – wsi położonej 
w powiecie zduńskowolskim, 
w województwie łódzkim. Do 
Nowogardu przyjechała po II 
wojnie światowej, w 1946 r. – 
Mama pamięta wszystko, co 
działo się w czasach wojen – 
mówi w rozmowie z DN pani 
Bożena, córka jubilatki, któ-
ra całe swoje życie spędziła u 
boku matki – Z zapamiętaniem 
tego, co dzieje się teraz, ma pe-
wien problem, ale jeśli chodzi o 
tamte lata – pamięta naprawdę 
wszystko. Niejednokrotnie opo-
wiadała mi, co się wtedy działo 
i jak to wyglądało jej życie. 

Historia pani Heleny to por-
tret kobiety, która w swoim ży-
ciu doświadczyła wiele. Całą II 
wojnę światową nasza boha-
terka pracowała w Niemczech. 
Czasy były trudne, a zatem i 
życie ówczesnych ludzi do ła-
twych nie należało. Podczas 
pobytu w Hanowerze, kobie-
ta imała się różnych zawodów, 
po to tylko, by zarobić na życie 
i przetrwać ciężki okres wojny.  
– Do wyjazdu do Niemiec nie 
została absolutnie zmuszona, 
pojechała tam z własnej woli. 
Tam mieszkała jej matka i sio-

stra. Tam też wywieziono jej 
pierwszego męża, który zginął 
w obozie koncentracyjnym Da-
chau – opowiada córka pani 
Czapelki – Jednak, zanim wy-
jechała do Niemiec, pracowała 
w Zduńskiej Woli jako tkacz-
ka mechaniczna. W Hanowe-
rze natomiast znalazła posadę 
w fabryce czekolady. Pracowa-
ła też w klasztorze i była opie-
kunką do dzieci. W związku z 
tym, że znała bardzo dobrze ję-
zyk niemiecki, mogła zatrudnić 
się także jako polsko-niemiecki 
tłumacz. 

Po tym, jak pani Helena po-
wróciła z Niemiec na ziemie 
ojczyste, przez krótki czas 
mieszkała w swoim rodzinnym 

domu w Izabelowie. Potem 
przyjechała do Nowogardu (w 
1946 r., przyp. red.). Osiedliła 
się w budynku przy ul. Kiliń-
skiego, gdzie mieszka do dziś. 
Podobnie jak w Niemczech, 
również i tutaj pracowała w 
różnych zawodach: na kolei, w 
stołówce oraz w puszkarni. Na 
emeryturę przeszła w wieku 60 
lat (1974 r.). – Mojego ojca, An-
toniego, mama poznała właśnie 
tu, w Nowogardzie – wspomi-
na pani Bożena – Pracowała 
wtedy w stołówce w byłej kroch-
malni, a on od czasu do cza-
su tam przychodził. Poza tym, 
mieszkał po sąsiedzku. Tak się 
poznali. Jakiś czas później wzię-
li ślub, było to 10 kwietnia 1949 

r. Urodziło im się troje dzieci, w 
tym ja. Razem nas było sześcio-
ro (troje dzieci z poprzednich 
małżeństw, dop. red.). 

Trudno o to, by w wieku stu 
lat ludziom nie doskwiera-
ły różnego rodzaju choroby. 
Pani Helena od ok. pół roku 
zmaga się z dolegliwościa-
mi, związanymi ze słuchem i 
mową. Na szczęście nie są to 
przypadłości, uniemożliwiają-
ce jej normalne funkcjonowa-
nie. – Mama jest w pełni świa-
doma tego, co dzieje się wokół 
niej – zapewnia córka naszej 
bohaterki – Nigdy nie zapada-
ła na jakieś przewlekłe choro-
by. Tak jest do dziś. W szpitalu 
leżała tylko raz w życiu, przez 

dwa dni. Teraz jedynie nie do-
słyszy i ma problem z mówie-
niem, ale w tym wieku to chyba 
nic dziwnego. Mimo wszystko, 
udało nam się porozmawiać 
z samą jubilatką. Była wyraź-
nie ucieszona naszą wizytą. – 
Lubi, gdy ktoś przychodzi w od-
wiedziny – mówi pani Boże-
na – A i ona chętnie wychodzi 
na zewnątrz. Jak jest ciepło, to 
często spaceruje po ogrodzie, o 
własnych siłach! Rzeczywiście, 
okazało się, że starsza pani jest 
nie tylko aktywna, ale też bar-
dzo towarzyska. Nasza boha-
terka, mimo tęsknoty za Zduń-
ską Wolą i chęci powrotu w ro-
dzinne strony, chwali sobie ży-
cie w naszym mieście. Na py-
tanie o receptę na długowiecz-
ność, odpowiedziała: – Żyję jak 
każdy inny człowiek. Nie robię 
nic szczególnego. 

Wydawać by się mogło, że 
setne urodziny zobowiązują do 
hucznego świętowania. Okazu-
je się, że nic bardziej mylnego. 
Jak przyznaje sama jubilatka, 
od wielkiej uroczystości wola-
łaby zacisze domowych piele-
szy, bo spokój i odpoczynek to 
coś, co ceni sobie najbardziej. 
My ze swojej strony życzymy 
pani Helenie wszystkiego, co 
najlepsze, przede wszystkim 
zdrowia, bo przecież ono jest 
najważniejsze.

Karolina Klonowska

Pani Helena Czapelka z córką, Bożeną, i wnukiem, Sylwestrem
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04

Sakramet bierzmowania w  Żabowie i Wierzbięcinie 

Trwajcie  rozmodleni!
 17 marca 2014 r., o godz. 9:00 rozpoczęły się uroczystości związane z udzielaniem 
sakramentu bierzmowania w parafii pw. MB Różańcowej Żabowo. Do bierzmowania 
przystąpiło 21 młodych kandydatów.  Sakramentu Bierzmowania udzielił Ksiądz Arcy-
biskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. We Mszy świętej uczest-
niczyli również inni kapłani, w tym także Ksiądz Kanonik Kazimierz Łukjaniuk. 

W Parafii  rzymskokatolic-
kiej  pw. MB Różańcowej w Ża-
bowie na uroczystej  Mszy św. o 
godz. 9:00 Ks. Arcybiskup An-
drzej Dzięga udzielił Sakramen-
tu Bierzmowania. W swoim ka-
zaniu do wiernych, a w szczegól-
ności do młodzieży, zwrócił się 
tymi oto słowami: „Wybierzcie 
posłuszeństwo Bogu i nie bójcie 
się takiej drogi, bo Pan Bóg jest 
prawdziwy ojcem i prawdziwym 
panem świata. Jego sławo jest 
prawem niezmiennym i będzie 
obowiązywać do końca istnie-
nia świata. Mądrzy ludzie  sta-
wiają się  przed Bogiem, uznają 
go i poddają swoje myślenie pod 
Boże słowo. Dlatego przyjmijcie 
ten sakrament bierzmowania, 
który jest darem i nie bójcie się 
być ludźmi Bożego ducha idąc 
po Bożemu przez tę ziemię” – 

Sakrament otrzymało 21 mło-
dych ludzi. Uroczystość poprze-

dziły próby liturgii, akcja przy-
gotowania i sprzątania kościo-
ła oraz jego otoczenia, w którą 
wszyscy kandydaci byli bardzo 
zaangażowani, czego przykła-
dem był pięknie udekorowany 
kościół i ołtarz kościelny. Całą 
uroczystość uświetniła oprawa 
muzyczna w wykonaniu Pani 
organistki. Po mszy nie zabra-
kło podziękowań dla ks. Arcybi-
skupa Andrzeja Dzięgi  ze stro-

ny mieszkańców, włodarzy wsi, 
i dla ks. proboszcza Marka Sie-
dleckiego, oraz dla samych już 
kandydatów, za otrzymaną ła-
skę Ducha Świętego.  Na zakoń-
czenie ks. Arcybiskup Andrzej 
Dzięga wszystkim pobłogosła-
wił i życzył wszystkiego dobre-
go. Następnie Arcybiskup po-
jechał do Wierzbięcina, by tam 
również udzielić sakramentu 
bierzmowania młodzieży z tam-

tejszej Parafii. Po uroczysto-
ści bierzmowania poprosiliśmy 
jednego z przyjmujących sakra-
ment bierzmowania o podziele-
nie  się  swoimi wrażeniami z tej 
uroczystości: 

Paweł Orłowski - To dla mnie 
bardzo ważny dzień, który zapa-
miętam na wiele lat. Sakrament 
bierzmowania udzielony zwłasz-
cza przez ks. Arcybiskupa, było 
dla mnie chwilą wyjątkową, my-

ślę, że również dla moich kolegów 
i koleżanek, którzy w tym dniu 
otrzymali bierzmowanie. 

Jarek Bzowy 
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Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 2 

Mówili o kryteriach rekrutacji
W dniu 10 marca w Szkole Podstawowej nr 2  odbył się Dzień Otwarty, na który 
zaproszono przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. 

Przybyli na to spotkanie, zo-
stali przywitani przez dyrek-
tor szkoły Lidię Wiznerowicz–
Gliwną w świetlicy szkolnej. W 
krótkim wystąpieniu, dyrek-
tor poinformowała rodziców 
o nowych zasadach rekrutacji 
uczniów do oddziału przed-
szkolnego i klasy pierwszej. 
Zwróciła uwagę na to, że  dzieci 
zamieszkałe w obwodzie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogar-
dzie przyjmowane są do klasy 
pierwszej z urzędu, natomiast 
dzieci zamieszkałe poza obwo-
dem Szkoły Podstawowej nr 2, 
przyjmowane są w przypad-
ku dysponowania przez szko-
łę wolnymi miejscami. W przy-
padku  rekrutacji do oddziału 
przedszkolnego brane są pod 
uwagę następujące kryteria: 
wielodzietność rodziny dziec-
ka, niepełnosprawność dziec-
ka, niepełnosprawność jedne-
go z rodziców dziecka, niepeł-
nosprawność obojga rodziców 
dziecka, niepełnosprawność ro-

dzeństwa dziecka, samotne wy-
chowywanie dziecka w rodzi-
nie, objęcie dziecka pieczą za-
stępczą, zamieszkiwanie  na te-
renie obejmującym obwód pla-
cówki, rodzeństwo które kształ-
ci się w szkole oraz to, że w ob-
wodzie szkoły mieszkają krewni 
dziecka wspierający rodziców w 
zapewnieniu mu należytej opie-
ki. Rodzice zostali również po-
informowani, że szczegółowa 
informacja określająca zasady 
rekrutacji do oddziału przed-
szkolnego i klasy pierwszej 
znajduje się na stronie interne-
towej szkoły. Następnym punk-
tem programu było przekaza-
nie przez nauczycielki eduka-
cji wczesnoszkolnej: p. Krysty-
nę Gradzik i p. Urszulę Zajdę,  
informacji na temat dojrzałości 
szkolnej sześciolatków.

Zwiedzający szkołę mogli 
również wziąć udział w pokazie 
zajęć matematycznych, przy-
rodniczych, komputerowych, 
sportowych, plastycznych oraz 

korekcyjno – kompensacyj-
nych. Przyszli uczniowie wraz 
z rodzicami obejrzeli klasy, pra-
cownie komputerowe, świetlicę, 
bibliotekę oraz czytelnię multi-
medialną. Duże zainteresowa-
nie wzbudziły w najmłodszych 
gościach tablice multimedialne 
oraz sala zabaw.

Info: własna
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II zimowy turniej o Puchar Burmistrza Reska

Pomorzanin na „czwórkę”
W sobotę (8 marca) w Resku, rozegrany został turniej o Puchar Burmistrza tego miasta, w piłce nożnej Orlików rocznik 2003 i młod-
si. Pośród zaproszonych drużyn znaleźli się również młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard, którzy uplasowali się na przyzwoitym 4 
miejscu.

Sobotnia rywalizacja piłka-
rzy z rocznika 2003 i młodsi, 
stała na wysokim poziomie, o 
który zadbały zaproszone na 
turniej drużyny. Pomorzanin 
rywalizował w grupie A, wraz 
ze Spartą Gryfice, Kotwicą Ko-
łobrzeg i Gwardią Koszalin. 
W grupie B, wystąpili gospo-
darze Mewa Resko, oraz Po-
lonia Płoty, Technik Świdwin 
i Górnik Polkowice. O godzi-
nie 14:00 rozpoczęto zmaga-
nia młodych piłkarzy. Na po-
czątek Pomorzanin prowadzo-
ny przez zawodnika I drużyny 
Michała Łukasiaka, przegrał 
0:2 z Kotwicą Kołobrzeg, któ-

ra uprzedzając fakty, zwycię-
żyła w całym turnieju. Później 
było o wiele lepiej. W drugim 
meczu, po golu Maksa Labo-
chy, nowogardzianie ograli 1:0 
Spartę Gryfice. W meczu, któ-
ry decydował o tym czy piłka-
rze Pomorzanina awansują do 
półfinału, podopieczni Micha-
ła Łukasiaka ograli Gwardię 
Koszalin 2:0. 

W półfinale, los skojarzył Po-
morzanin z zespołem z dolne-
go śląska, Górnikiem Polkowi-
ce. Przeważyła gra w obronie, 
przez co, po regulaminowym 
czasie gry, wciąż na tablicy wy-
ników widniały dwa zera. O 

tym kto zagra w finale, musia-
ły rozstrzygnąć rzuty karne. Te 
lepiej wykonywali zawodnicy 
Górnika, przez co Pomorzani-
nowi pozostał mecz o 3 miej-
sce. W walce o brąz, zawodni-
cy prowadzeni przez Łukasiaka 
rywalizowali z gospodarzami z 
Reska. Niestety gole Maksa La-
bochy i Jakuba Koniecznego, 

nie pozwoliły Pomorzaninowi 
stanąć na podium. Mewa Re-
sko ostatecznie wygrała 4:2. To 
był jednak przyzwoity występ 
młodych piłkarzy Pomorzani-
na, który z pewnością pomoże 
im w dalszym rozwoju. Barwy 
Pomorzanina reprezentowa-
li: Cyprian Gibas (kapitan), Ja-
kub Konieczny, Jakub Saja, Mi-

łosz Żminda, Maks Labocha, 
Malwina Szcześniak, Adrian 
Kluska, Jakub Wojciechowski, 
Damian Kłys, Igor Olszewski, 
Filip Fedeńczak. Trenerem ze-
społu jest Michał Łukasiak, na-
tomiast podczas turnieju rolę 
kierownik drużyny sprawował 
Sebastian Labocha. 

KR 

Wyniki:
Pomorzanin Nowogard – Kotwica Kołobrzeg 0:2 
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 1:0 (Maks Labocha) 
Pomorzanin Nowogard- Gwardia Koszalin 2:0 (Jakub Konieczny, Igor Olszewski) 
Półfinał: 
Pomorzanin Nowogard- Górnik Polkowice 0:0 (rzuty karne: 2 -3, zwycięstwo Górnika) 
Mecz o III miejsce: 
Pomorzanin Nowogard- Mewa Resko   2:4 (Maks Labocha, Jakub Konieczny) 

W pierwszym sobotnim me-
czu, lider tabeli, czyli druży-
na Gimnazjum nr 1 z Gole-
niowa, podejmowała gości z 
Nowogardu – Gimnazjum nr 
1. Po raz kolejny nowogardz-
cy koszykarze z „Jedynki” byli 
bezsilni wobec rówieśników z 
Goleniowa. Zwycięstwo róż-
nicą 22 punktów, mówi samo 
za siebie, jedynym pozyty-
wem dla nowogardzkiej dru-
żyny, był fakt, że ich zawodnik 
Adam Mańka, dołączył do kla-
syfikacji strzelców za 3 punkty. 
Lepiej podczas gimnazjalnej 
ligi koszykówki prezentują się 
zawodnicy z Gimnazjum nr 3 
w Nowogardzie. Po drama-
tycznym meczu przeciwko go-
leniowskiemu Gimnazjum nr 
2, nowogardzianie wygrywają 
1 punktem- 24:23! Aż 18 z 24 
punktów swojej drużyny, zdo-
był Wojciech Piotrowski, któ-
ry ze średnią 12,5 punktu na 
mecz, jest zdecydowanym lide-
rem pośród najlepszych strzel-
ców rozgrywek. Zwycięstwo 
koszykarzy z nowogardzkiego 

G i m n a z j u m 
nr 3, pozwoli-
ło im zrównać 
się punktami z 
drugim zespo-
łem w tabeli. 
Oby to był po-
czątek zwycię-
skiej passy no-
wogardzkich zawodników, jak 
będzie w 3. kolejce, przeko-
namy się niebawem. Przy ar-

tykule prezentujemy komplet 
wyników, aktualną tabelę oraz 
klasyfikację najskuteczniej-
szych koszykarzy.                   KR

Koszykarki z „Trójki” 
w rozgrywkach wojewódzkich!
14 marca 2014 r. na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie, odbyły się Mistrzostwa Regionu w koszykówce 
dziewcząt. Reprezentantki z „Trójki” zajęły 2 miejsce, co po-
zwoliło im wywalczyć awans na Mistrzostwa Województwa!

W turnieju wzięły udział 3 naj-
lepsze drużyny szkół podstawo-
wych ze swoich regionów. Były to 
SP nr 56 Szczecin, SP nr 6 Świno-
ujście i SP nr 3 Nowogard. Dru-
żyny rozgrywały spotkania sys-
temem „każdy z każdym”, dziew-
czynki grały 4 kwarty po 10 mi-
nut. Rozgrywane mecze stały na 
dobrym poziomie, dziewczyn-
ki walczyły ambitnie, aby zdobyć 
jak największą liczbę koszy. Dwie 
najlepsze drużyny zakwalifikowa-
ły się do rozgrywek wojewódz-
kich. Są to SP nr 56 Szczecin i SP 
nr 3 Nowogard. Awans na kolej-
ny szczebel rozgrywek, SP nr 3 

zapewniły następujące koszykar-
ki: Olejnik Magda, Szmyt Nata-
lia, Górska Wiktoria, Dolot Julia, 
Łysiak Kamila, Kozieł Weronika, 
Gadzalińska Paula, Grybowska 
Hanna, Skobyranda Kasia, Cie-
ślak Kornelia. Opiekunem zespo-
łu jest  Piotr Kazuba. Drużyna w 
piłkę koszykową  trenowana jest 
przez Rafała Rożka, pasjonata i sę-
dziego koszykówki. Po zakończo-
nym turnieju drużyny otrzymały 
dyplomy, medale i puchary ufun-
dowane przez Burmistrza Nowo-
gardu. Przy artykule prezentuje-
my wyniki i klasyfikację końcową.

Oprac: KR

SP nr 56 Szczecin - SP nr 6 Świnoujście 49:10
SP nr 3 Nowogard - SP nr 6 Świnoujście 36:21
SP nr 3 Nowogard - SP nr 56 Szczecin  6:39
I  miejsce  SP nr 56 Szczecin
II  miejsce  SP nr 3 Nowogard
III miejsce  SP nr 6 Świnoujście

Wyniki 2. kolejki:
 Gimnazjum nr 1 Goleniów – Gimnazjum nr 1 Nowogard 39:17 
 Gimnazjum nr 3 Nowogard – Gimnazjum nr 2 Goleniów 24:23

M M P Pkt. + Pkt. - 
1 Gimnazjum nr 1 Goleniów 2 4 73 35
2 Gimnazjum nr 2 Goleniów 2 3 53 42
3 Gimnazjum nr 3 Nowogard 2 3 42 53
4 Gimnazjum nr 1 Nowogard 2 2 35 73

Najskuteczniejsi strzelcy po 2. kolejce:
Wojciech Piotrowski  (Gimnazjum nr 3 Nowogard - 25 pkt. 
 Mateusz Krzak (Gimnazjum nr 2 Goleniów) – 15 pkt. 
 Jakub Lewandowski (Gimnazjum nr 2 Goleniów) – 15 pkt. 
 Piotr Śnieguła (Gimnazjum nr 2 Goleniów) – 14 pkt.
Najlepsi w rzutach za 3 pkt.:
 Mateusz Bajorek (Gimnazjum nr 1 Goleniów) – 3 trafienia
Szymon Szypulski  (Gimnazjum nr 3 Nowogard) – 1 trafienie
 Emil Kamieniecki (Gimnazjum nr 1 Goleniów) – 1 trafienie
Adam Mańka  (Gimnazjum nr 1 Nowogard) – 1 trafienie

Powiatowa Liga Gimnazjalnej Koszykówki

Skuteczna gra w obronie, pozwoliła koszykarzom z Gimna-
zjum nr 3 w Nowogardzie, pokonać rówieśników z Goleniowa

2. kolejka
W sobotę (15 marca) rozegrano 2. kolej-
kę, Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszy-
kówki w ramach Memoriału im. Artu-
ra Deca. Tym razem więcej powodów do 
radości mogą mieć kibice koszykówki z 
nowogardzkiego Gimnazjum nr 3, ich dru-
żyna po emocjonującym meczu, jednym 
punktem ograła rówieśników z Goleniowa.
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Runda wiosenna bez Pogoni Barlinek

Pod wiatr...
Pomorzanin Nowogard w sobotę (15 marca) zainaugurował rundę wiosenną, niestety 
ostatnia drużyna z tabeli sprawiła sporo problemów podopiecznym Roberta Kopaczew-
skiego, swój udział przy wyniku 2:2 miał również szalejący tego dnia wiatr. Remis w 
ostatnich sekundach, uratował strzałem z rzutu wolnego, Piotr Winogrodzki. Wiadomo-
ścią dnia w wojewódzkiej okręgówce, było wycofanie się z rozgrywek Pogoni Barlinek. 

Pomorzanin Nowogard – Victoria 95 Przecław  2:2 (1:1)
'25 min. Łukasz Olechnowicz; '90+ min. Piotr Winogrodzki
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c), Konrad Winczew-

ski, Dawid Langner, Michał Łukasiak – Gracjan Wnuczyński, 
Dominik Wawrzyniak, Łukasz Olechnowicz (Tomasz Łysiak), 
Dawid Kurek – Sławomir Paszkowski (Piotr Winogrodzki), Ka-
mil Lewandowski (Kamil Antonyk). 

18. kolejka:
Unia Dolice – Gavia Choszczno   2:1
Pomorzanin Nowogard – Victoria 95 Przecław  2:2
Stal Lipiany – Flota II Świnoujście   2:1
Odra Chojna – Pogoń Barlinek   3:0 (walkower)
Ina Ińsko – Iskierka Szczecin-Śmierdnica  0:0
Morzycko Moryń – Osadnik Myślibórz  0:1
Polonia Płoty – Zorza Dobrzany   2:2
Klon Krzęcin – Pomorzanin Przybiernów  3:0 (walkower)
Piast Chociwel     Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.

1 Osadnik Myślibórz 18 41 41 16 13 2 3
2 Odra Chojna 17 38 46 20 12 2 3
3 Gavia Choszczno 18 35 46 27 11 2 5
4 Zorza Dobrzany 18 35 40 23 10 5 3
5 Piast Chociwel 17 35 28 11 11 2 4
6 Pomorzanin Nowogard 18 32 36 27 9 5 4
7 Polonia Płoty 18 31 58 27 9 4 5
8 Stal Lipiany 18 30 42 32 9 3 6
9 Flota II Świnoujście 18 28 41 36 8 4 6
10 Ina Ińsko 18 27 22 24 8 3 7
11 Unia Dolice 18 22 24 29 5 7 6
12 Pomorzanin Przybiernów 18 20 22 35 6 2 10
13 Morzycko Moryń 18 18 28 47 6 0 12
14 Klon Krzęcin 18 16 30 50 5 1 12
15 Iskierka Szczecin - 

Śmierdnica
18 14 18 46 4 2 12

16 Victoria 95 Przecław 18 10 19 46 3 1 14
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 71 6 3 23

Głównym bohaterem sobot-
niego meczu był wiatr, który 
skutecznie utrudniał drużynom 
rozgrywanie piłki. Pomorzanin 
prezentował się lepiej, a nowy 
trener dokonał kilku zmian w 
składzie. Najbardziej nieocze-
kiwaną zmianą, było przekie-
rowanie „filigranowego” Domi-
nika Wawrzyniaka, ze skrzydła 
na środek pola... Na lewej flan-
ce, w obronie zagrał Dawid Lan-
gner, natomiast w ataku, Robert 
Kopaczewski, zdecydował się 
na dwóch napastników – Ka-
mila Lewandowskiego i Sławo-
mira Paszkowskiego. Ten dru-
gi może mówić o dużym pe-
chu. Już po niespełna kwadran-
sie gry piłka, którą uderzył, za-
blokowana przez rywala, pecho-
wo trafiła go w nos, uraz okazał 
się na tyle poważny, że na pla-
cu gry zastąpił go wracający po 
kontuzji Piotr Winogrodzki, jak 
się później okazało – najlepszy 
tego dnia zawodnik na boisku. 

Uraz Paszkowskiego to nie jedy-
ny problem Pomorzanina, w 16 
minucie po groźnej akcji Victo-
rii, sędzia odgwizduje „jedenast-
kę”, którą minutę później goście 
zamieniają na gola i gospoda-
rze muszą odrabiać straty. Od-
powiedź przychodzi stosunko-
wo szybko. W 25 minucie Kamil 

Lewandowski dośrodkowywał z 
rzutu rożnego, golkiper Victo-
rii został zablokowany przez za-
wodników z Nowogardu, przez 
co źle wybił futbolówkę, któ-
ra ku zdziwieniu wszystkich, po 
lekkim strzale z trudnej pozy-
cji Łukasza Olechnowicza, wto-
czyła się do bramki.  Grająca w 
1 połowie z wiatrem Victoria w 
35 minucie, jeszcze raz zagroziła 
bramce strzeżonej przez Mate-
usza Krupskiego, mocny strzał z 
około 18 metrów był jednak nie-
celny. Pomorzanin skupiał się na 
dośrodkowaniach, przyzwoicie 
na skrzydle radził sobie Dawid 
Kurek, jednak  nowogardzia-
nie grając pod wiatr, do przerwy 
nie zmienili wyniku. Po zmia-
nie stron groźnie zrobiło się pod 
bramką gości po strzale z rzu-
tu wolnego z około 40 metrów 
Dawida Langnera. Futbolówka 
lecąca z wiatrem niemal zasko-
czyła bramkarza Victorii, któ-
ry jednak sparował ten strzał na 

rzut rożny. Słabo w tym meczu 
prezentował się najskuteczniej-
szy w okresie przygotowawczym 
Kamil Lewandowski, który miał 
problemy z oddaniem strza-
łu. Co gorsza, w 68 minucie za-
wodnicy z Przecławia przepro-
wadzają akcję meczu. Zawod-
nik gości minął obrońcę i holo-
wał piłkę prawym skrzydłem aż 
do linii końcowej, po czym do-
środkował do nieobstawionego 
na 7 metrze kolegi, ten bez za-
stanowienia precyzyjnie uderzył 
z pierwszej piłki z woleja, nie 
dając szans na skuteczną obronę 
Mateuszowi Krupskiemu. Wy-
bucha euforia na ławce rezerwo-
wej broniących się przed spad-
kiem gości, Pomorzanin musiał 
wziąć się do  pracy. Już 4 minuty 
później wyrównać powinien Ka-
mil Lewandowski, który otrzy-
mał idealne podanie stojąc oko-
ło 7 metrów od bramki, przyjął, 
odwrócił się i … nieczysto tra-
fił w piłkę, która i tak sprawiła 
sporo problemów bramkarzo-
wi, ostatecznie po jego rękawi-
cy trafiła w słupek i wyszła na 
rzut rożny. Trener Kopaczewski 
próbował coś zmienić, za Olech-
nowicza wszedł Tomasz Łysiak, 
który pozostał w środku pola, 
a na skrzydło poszedł Wawrzy-
niak, później za Lewandowskie-
go wszedł Antonyk, jednak naj-
ważniejsza zmiana została  prze-
prowadzona już w 1 połowie... 
W doliczonym czasie gry, za-
wodnik gości niepotrzebnie fau-
luje tuż przy linii pola karne-
go na wprost bramki, do piłki 
podchodzi Piotr Winogordzki 
i sprytnym, precyzyjnym strza-

łem z rzutu wolnego ratuje 1 
punkt dla nowogardzkiego ze-
społu. Po rozpoczęciu od środ-
ka, sędzia od razu odgwizduje 
koniec tego meczu, w którym 
Pomorzanin choć częściej ata-
kował, to nie potrafił zgarnąć 
pełnej puli.  

 W pozostałych meczach 18. 
kolejki nie zawiedli tylko za-
wodnicy lidera, Osadnik ograł 
na wyjeździe Morzycko Moryń. 
Z rozgrywek natomiast wycofa-
ła się drużyna Pogoni Barlinek, 
o czym powiadomił ZZPN: Wy-
dział Gier i Ewidencji Zachod-
niopomorskiego Związku Pił-
ki Nożnej informuje, iż druży-
na Pogoń Barlinek wycofała się 
z rozgrywek Klasy Okręgowej 
Szczecińskiej. Jednocześnie infor-
mujemy, że w terminarzu rozgry-
wek w miejsce w/w drużyny nale-
ży wstawić pauzę. Jak udało nam 
się dowiedzieć w Zachodnio-
pomorskim Związku Piłki Noż-
nej, punkty które rywale Pogoni 
zdobyli w rundzie jesiennej po-
zostają bez zmian, natomiast na 
wiosnę wszyscy otrzymują wal-
kowera 3:0, ponieważ według 
przepisów, jeśli drużyna roze-
grała 50% spotkań, nie można 
anulować wcześniejszych wy-
ników. My do tabeli, którą pre-
zentujemy przy artykule, już do-
pisaliśmy wszystkim zespołom 
po 3 punkty, za mecz z Pogonią 
Barlinek. Walkower miał miej-
sce w jeszcze jednym spotkaniu, 
drużyna Pomorzanina Przybier-
nów, nie stawiła się na mecz w 
Krzęcinie. 

KR

Piotr Winogrodzki dał bardzo dobrą 
zmianę i strzelając ładną bramkę spra-
wił, że Pomorzanin jest wciąż niepoko-
nany na własnym boisku

II Liga Mężczyzn tenisa stołowego

Wierzbięcin powalczy o I ligę
W sobotę (15 marca) tenisiści stołowi zespołu LUKS Top Wierzbięcin, rozegrali ostat-
nie dwa spotkania w ramach II ligi mężczyzn, które zakończyły się zwycięstwem i po-
rażką.  Bez względu na wyniki, podopieczni Józefa Korkosza zapewnili już sobie udział 
w turnieju barażowym, w walce o I ligę.

W sobotę, zawodnicy z Wierz-
bięcina na początek zagrali z 
UKS-em Champion Police. Ten 
mecz rozpoczął się o godzinie 
10:30, w hali sportowej szko-
ły podstawowej w Wierzbięci-
nie. Rywale do tej pory zdoła-
li zgromadzić zaledwie 5 punk-
tów i zajmowali 6 pozycję w ta-
beli. Faworytami byli zawodnicy 
prowadzeni przez Józefa Korko-
sza i bez większych problemów, 
ograli gości z Polic 7:3.  Jednak 
już o godzinie 15:30, po przeciw-
nej stronie stołu, stanęli liderzy 
rozgrywek, zespół Stali Szczecin, 
który w I rundzie pokonał już 

drużynę LUKS Top. Stal Szcze-
cin w obecnych rozgrywkach nie 
przegrała jeszcze meczu. Trzeba 
przyznać, że był to dla zawod-
ników z Wierzbięcina świetny 
sprawdzian przed pojedynkami 
barażowymi, w których będą oni 
walczyć o awans do I ligi. Nie-
stety rywale ze Szczecina okaza-
li się za mocni i bez większych 
problemów, wygrali 1:9. W taki 
o to sposób, tenisiści stołowi z 
Wierzbięcina, zakończyli już ry-
walizację w grupie północnej, II 
ligi Mężczyzn, zajmując 2 miej-
sce w tabeli. Dzięki tej pozy-
cji, podopieczni Józefa Korko-

sza, zagrają w spotkaniach ba-
rażowych o I ligę. Los skojarzył 
zespół LUKS Top z rywalami z 
woj. wielkopolskiego, drużyną 
RLKTS Ochman Raszków. Wie-
rzymy, że utalentowani zawod-
nicy z Wierzbięcina dadzą z sie-
bie wszystko, w walce o I ligę.

KR

II Liga Mężczyzn Grupa Północna
II Runda:
VIII seria, 15.03.2014:
LUKS Top Wierzbięcin – UKS 

Champion Police  7:3
LUKS Top Wierzbięcin – Stal 

Szczecin   1:9
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Nasi „bracia mniejsi”, czyli  II Szkolny 
Konkurs Fotograficzny w ZSP
13 marca (czwartek) zostały ogłoszone wyniki konkursu pt.: „Zwierzęta w obiek-
tywie aparatu”, który został zorganizowany przez Panią Katarzynę Kijanę.

Konkurs fotograficzny poka-
zał jak wielu miłośników zwie-
rząt mamy w naszej szkole – 
swoje prace zgłaszali zarów-
no uczniowie, jak i pracowni-
cy szkoły. Komisja w składzie: 
Pani Danuta Adamczyk, Pani 
Ewelina Fedak i Adam Sas z 
klasy III TŻ miała bardzo trud-
ne zadanie ze względu na róż-
norodność  prac i sposób reali-
zacji tematu. Niektórzy uczest-
nicy postanowili pokazać swo-
je zwierzęta domowe inni zaś 
„zapolowali” z aparatem na 
zwierzęta żyjące na wolności. 
Po długich i burzliwych obra-
dach komisja postanowiła wy-
różnić następujące osoby:

Kategoria pracownicy  
szkoły:

I miejsce – Pani Ewa Staszak 
(„Nie ma jak u mamy”)

II miejsce – Pani Danuta 
Szczawińska („Kot gracz”)  

III miejsce – Pan Jarosław 
Chudyk („Mandarynki”)

Kategoria uczniowie:
I miejsce – Dorota Piętow-

ska („Kończ tę sesję, czuję 
kota!”)

II miejsce – Jakub Hnat 
(„Zabawa piłką jako pasja ży-
cia”)

III miejsce – Weronika Dać-
kowska („Jestem taka dumna”)

Wyróżnienie – Justyna Ulan 
(„Jestem taaaki duży!”)

Chcielibyśmy, żeby konkurs 
fotograficzny stał się tradycją w 
naszej szkole, dlatego zaprasza-
my już teraz do udziału w ko-
lejnej edycji, która odbędzie się 
w następnym roku szkolnym.

Wszystkich, którzy chcieli-
by zobaczyć zgłoszone do kon-
kursu prace zapraszamy do 
obejrzenia wystawy fotografii, 
która znajduje się na I piętrze.

59. Ogólnopolski 
Konkurs 
Recytatorski
Uczniowie Jan Maciejczak z klasy III THO i Klau-
dia Sitarz z klasy III TH reprezentowali naszą szkołę 
w rejonowych eliminacjach do 59. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się 14 mar-
ca w Nowogardzkim Domu Kultury.  

Uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje talenty recytu-
jąc utwory poetyckie i fragmenty prozy. Jury w składzie: Ane-
ta Drążewska, Józefa Szukalska i Marian Dworakowski postano-
wiło wyróżnić Janka Maciejczaka, który w genialny sposób za-
recytował fragment prozy Jerzego Pilcha. Opiekunami naszych 
uczniów były Panie – Anna Durniewicz i Grażyna Wawrzyniak.

Zdjęcie pamiątkowe

Wystawa prac zgłoszonych do konkursu

Konferencja w ZSP
„Młodzież wobec zagrożeń współczesnego 

świata – jak pomóc młodzieży w kształtowa-
niu własnej osobowości, własnej samooceny i 
odpowiedzialności za siebie i innych” - takim  
hasłem 21 marca odbędzie się w ZSP konferen-
cja, podczas której będzie można wysłuchać 

wykładów Reginy Ewy Krzak, Marka Pietrasi-
ka, Daniela Zycha i Teresy Gens. Dodatkowo 20 
marca odbędzie się cykl spotkań dla młodzieży, 
które poprowadzą Teresa Gens, Paulina Troja-
nowska i Marek Pietrasik. Janek Maciejczak i Klaudia Sitarz – reprezentanci naszej szkoły

Janek Maciejczak podczas recytacji
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 -  w poniedziałki
5  - w piątki
6  - w soboty
7 -  w niedziele

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A • tel. 91 392 21 65

do domów i  gospodarstw rolnych 
– SOLIDNIE

Telefon 604 417 531

studni
Wiercenie Przyjmę do pracy 

biurowej na terenie 
Nowogardu.

Osoby zainteresowane 
proszę o kontakt
 510 100 263

A9.4.ś-czb.d/o

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

UWAGA WĘDKARZE!
Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, że dnia 23.03.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie spławikowe o tytuł 
Mistrza Koła w Kamieniu Pomorskim na kanale 
świnice. Startowe wynosi 10 zł. 
Zapisy w sklepie „Tęczak“ ul. Waryńskiego 12 do 
dnia 21.03.2014. 
Wyjazd o godz. 600 z ul. 5-go Marca. 

Zarząd Koła „Tęczak  
K7.4.ścz.14.18.21.3

A/0

A/(t)

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności 
(ekspektatywy) lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Bankowa 3e, pow. 45,80 m2 , 
IV piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
 Cena:  120.700 zł  Wadium:   3.600 zł 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: Wpłacenie wa-

dium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 25 marca 2014 r. do 

godz.12.00 pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z napisem „Prze-
targ na mieszkanie nr ......”. Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i 
adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2014 r. o godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie 
on  kontynuowany w formie przetargu ustnego  w każdy wtorek i 
piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejnego przetargu.  

Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. 
Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Spółdziel-
nia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub 
unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefo-
nicznie 91-3910010, 607607814.

A21.6.śczb.18.03

Zatrudnimy:
Kierownika  
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na  termomodernizację  pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Lp Adres Termin złożenia oferty
data godzina

1 Żeromskiego 18 piątek 21 marzec 2014 12.00
2 Żeromskiego 19 wtorek 25 marzec 2014 12.00
3 15 Lutego 15 piątek 28 marzec 2014 12.00
4 15 Lutego 17 wtorek 1 kwiecień 2014 12.00
5 Zaciszna 3 piątek 4 kwiecień 2014 12.00

Termin wykonania remontów: kwiecień – wrzesień 2014 rok.
Oferty, na każdy budynek odrębnie, należy składać w wyżej podanych terminach w sekreta-
riacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie. 

Otwarcie ofert -15 minut po upływie terminu złożenia ofert, w obecności oferentów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia na płycie DVD można otrzymać za odpłat-

nością 50 zł w administracji SM Gardno przy ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia 

przetargu bez podania przyczyny.
A20.9.śczb.14-18.03

"Firma "NOWORIM" Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c, 72-200 Nowogard

poszukuje kandydatów 
na stanowisko pracownik produkcji, 

którzy gotowi są podjąć zatrudnienie 
na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki 
zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 3922394

A22.4.śczb.18.03-28.03
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Ferma Norek Maszkowo

ZATRUDNI 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

Posiadamy  do sprzedaży 
- nieruchomość   położoną  
przy  ul. Boh. Warszawy  34  
w  N-dzie, 0,52 h, obecnie   

SKUP  ZŁOMU.  
Tel. 601595056, 601595057

REMONTY mieszkań
USŁUGI budowlane

WYKONAM
608 364 330
600 347 308

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

K7.czb.do

NIERUCHOMOŚCI

• Kredyty mieszkaniowe. Ofer-
ta wiodących banków. Nowość!!! 
Kredyty z dopłatami w ramach 
programu „MDM”. 662 315 470

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

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/ni-
skoczynszowe, min 3pokojowe, 60-
80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie i Dobrej, Tel. 91-3910010, 
607607814

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 
467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remon-
tu wraz z podwórkiem. Tel. 730 
618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. 
ponad 200 m2 plus dwa budynki go-
spodarcze w Wojtaszycach na dział-
ce 19 arów. Cena 127 tys. Tel. 509 702 
817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest już 
wolne. 601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 
451 980

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mosta-
ch,2-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuch-
nia,łazienka,wc. Cena 138 000tys. 
Tel.508663961

• SPRZEDAM DOM OLCHOWO -250 
m2, stan surowy otwarty, oraz 
działki budowlane. Tel.723025325, 
662139837.

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 
m2, stan surowy otwarty, oraz 
działki budowlane. Tel.723025325, 
662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon, 4 sypialnie, 2 
łazienki,, garaż. Cena do uzgodnie-
nia.Tel.602474266.

• Wynajmę sklep na ulicy Racibo-
ra I 4 w Nowogardzie o pow. 52 
m2. Tel. 091 39 25 552, kom. 695 
264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, III 
p. umeblowane. Tel. 91 392 30 38 lub 
516 985 276

• Mieszkanie samodzielne trzypoko-
jowe, kuchnia, łazienka, 100 m2 wy-
najmę. 602 474 266

• Garaż w bloku sprzedam, ul. Kowal-
ska 1. Powierzchnia 13,26 m2 szero-
kość bramy 2.2m. 784 584 294 

• Sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną w Nowogardzie ok. 15 
arów lub mniejszą. 693 850 197

• Tanio sprzedam działki budowlane, 
11 ar. 880 132 032 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w No-
wogardzie. 501 051 731

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy 
ul. 700-lecia 13. 501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 
m2, w Nowogardzie, cena do nego-
cjacji, tel. 889 614 406

• Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we ul. Racibora. 609 307 489 

• Sprzedam działkę ogrodową wła-
snościową Bohaterów Warszawy za 
stawem. 783 814 849

• Sprzedam pół domu z dwoma miesz-
kaniami nad jeziorem. 722 300 700 

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 90 80 
98

• Kawalerka do wynajęcia w Czere-
śniowym Sadzie. Tel. 601 175 090

• Działka budowlana ul. Asnyka 16 
arów, media w drodze, 95 tyś. Tel. 
609 947 940 lub 503 120 436 

• Zamienię  lub  sprzedam  miesz-
kanie  3 - pokojowe  na  kawalerkę 
.660987036.

• Kupię ziemię rolną. 665 503 129 

• Pół domu po remoncie 100 m2 
Wierzbięcin, osobne wejście, po-
dwórko, działka, sad, 3 garaże, 195 
tyś. 695 266 928 po 16 

• Łobez centrum sprzedam mieszka-
nie własnościowe stare budownic-
two pilne, cena do negocjacji. Tel. 
501 343 040 

• Do wynajęcia lokal o pow. 72,5 m2 na 
biuro, gabinet lekarski, sklep. Dobra 
lokalizacja,parking.602 677 563

• Do   wynajęcia  garaż . ul; Zamkowa 
.Tel.781250405.

• Wynajmę  pokój  jednej osobie.
Tel.798382886.

• Sprzedam  nieruchomość   poło-
żoną   przy   ul; Boh. Warszawy  34 
, Nowogard , 0,11 h.  Stacja  L P G . 
Tel.604596908.

 MOTORYZACJA

• Golf IV Sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi. 175/80 14. Tel. 
693 876 718.

• Kupię sprężynę przednią do Merce-
desa Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 2005 
HDI, stan bdb. Przebieg, 180 tys., 
cena 18800 zł, tel. 696 807 922

• Sprzedam VW Passat Combi, rocznik 
95, poj. 1,8, stan bardzo dobry, cena 
2500 zł. 72 38 434 15 

• Sprzedam Opla Zafire 2006r., srebr-
ny metalik, 1,9 diesel. 667 221 464 

• Golf III sprzedam komplet używa-
nych opon + felgi 185/60/R14 tel. 
668 527 043

• Sprzedam Audi 80 rok prod. 1987 
poj. 1.8 benzyna. Cena 1500 zł do 
uzgodnienia. 791 180 655

• Sprzedam Golf II rok prod. 1990 cena 
1200 zł tel. 667 354 001

• Sprzedam motorower Vamasaki 50 
cm3 2011r., stan idealny. 693 985 698

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam jęczmień jary i pszenżyto 
jare. 691 140 322

• Sprzedam pszenice i pszenżyto. 
668 316 103

• Kurki nioski, odchowane, 7-tygo-
dniowe sprzedaż od 31 marca. Go-
spodarstwo drobiarskie, Żabowo 13. 
91 39 106 66, 502 530 452 

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Kupię owies bezłuskowy. 91 39 
20 307 

• Sprzedam obornik. 793 908 098 

• Sprzedam prosiaki. 514 387 864

• Sprzedam mieszankę zbożową. 
502 455 421

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Fast – Driver, tanie usługi trans-
portowe Tel. 721 230 990

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, /SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ/.- PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG. 
Tel: 604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel.695181070.

• Układanie kostki granitowej i kamie-
nia polnego oraz sprzedaż kostki 
granitowej. 726 403 937

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel. 785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY 
DACHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. Tel. 
609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel. 
785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki komplekso-
wo. 721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Remonty mieszkań. 794 115 153 

• POLVAN. Ocieplanie budyn-
ków, malowanie natryskowe. Tel. 
731 517 928

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Transport  przeprowadzki  szybko  
tanio . Tel.696138406.

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy blacharza samo-
chodowego. Praca w Nowogardzie. 
605 276 271

• Firma budowlana zatrudni pracow-
nika. 694 440 205

• KIEROWCA Z DOŚWIADCZENIEM 
POSZUKUJE PRACY KAT.B TEL. 690 
570 103

• Firma zatrudni w Ostrzycy pracow-
nika  (mężczyzna)   z orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności do prac 
porządkowo-gospodarczych tel. 91 
39 25 275

• Zatrudnię do sklepu spożywczego w 
Nowogardzie cv proszę wysyłać na 
adres anitaj1@tlen.pl

• Przyjmę do pracy w lesie. 
697 993 898

• PRACOWNIKA  do  prac  ślusarskich. 
512 509 179

INNE

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

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 

Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Kupię garaż blaszany. 668 844 738

• Oddam pieski samce – tel. 91  392 
23 05

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samo-
chodową.880 690 659 

• Sprzedam fotel do masażu kręgosłu-
pa 601 553 551

• Sprzedam  drewno  opałowe  ko-
minkowe  OLCHA. Niskie ceny.661 
630 386 .

• Sprzedam owczarki niemieckie. 91 
39 106 56

• Sprzedam  drewno  opałowe  ko-
minkowe  OLCHA. Niskie ceny.661 
630 386 .

• SPRZEDAM  -  rowery  używane  - 
serwisowane.781 932 915.

• Sprzedam używane ubranka dzie-
cięce marki coccodrillo od rozmiaru 
68-98. Tel. 508 309 113 

• Sprzedam  tuje   i   cyprysiki  2 
m.Tel.607580172.

• Karp do zarybienia i jadalny sprze-
dam. 91 39 18 297 

• Owczarek niemiecki piesek 9-cio ty-
godniowy długowłosy ładny. Rodzi-
ce z rodowodem. 91 39 21 828
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

KUPON
 RABATOWY  5%

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

A7.6.ś-k.d/o

P3.2.O.do

P11.ś-k.do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

A/0

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

A/0

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o
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Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWEGAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

Kompleksowe 
leczenie stomatologiczne

Nowość: 
MOSTY NATYCHMIASTOWE 

- alternatywa dla implantów

Gabinet 
Stomatologiczny

RTG Cyfrowe
lek. dent. Dorota Wałęga-Bąk

tel. 604 441 609
Nowogard (Przychodnia)

ul. Kościuszki 36 (gab. 311)
pn.-pt. 8-18, sob.

s. 2 s. 12s. 5

Groził 
sprzedawczyni 

nożem

Jan Kozłowski 

„Nestorem

przedsiębiorczości”

21 marca 2014 r.
od 12.00 - 13.00 (piątek)

 udzielane będą bezpłatne porady 
prawne w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Siła 
braci 

Jemilianowicz

W1.6.P.p.14-3.11-4

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W6.4.P.p.7.3.28.3

W7.2.P.p.21.2-15.8

Jesteśmy, kiedy potrzebaW8.1.P.p.7.3.11.4

zaprasza na zajęcia 
instrumentalno-wokalne
www.muzykarozrywkowa.eu

tel. 507 524 047
K3.2.P.p.7.3.do

Zaprasza na zajęcia:

- ogólnorozwojowe (od 2 lat) 
- umuzykalniające (od 4 lat) 
- plastyczne (od 5 lat)
- gimnastyka korekcyjna (od 5 lat)
- fitness  dla dorosłych

www.animatornianowogard.pl
tel. 507 524 047

K4.2.P.p.7.3.do

Pobyt świąteczny 
IKAR Kołobrzeg 18-21.04.14

A2.2.P.d/o

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

A18.4.k.O.2.21.3.28

W46.2.P.21.3.11.4

Odtrąbili sukces, a tutaj klops

Niekompetencja 
i arogancja 
władzy

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 
P8.4.ś-czb.d/o

Zawsze mówili, że Nowogard jest „czerwony”
W tym tygodniu na końcu uli-

cy 3 Maja, wyjazd z Nowogardu 
w stronę Szczecina, postawiony 
został szyld, zwany z racji swojej 
funkcji informacyjnej, w zależno-
ści od której strony się patrzy „wi-
taczem” lub „żegnaczem”,  z napi-
sem: „Nowogard – do zobacze-
nia” (patrz zdjęcie). Swoje zdanie 
na ten temat ma nasz czytelnik, 
pan Dariusz. - Jadąc do Szczeci-
na zauważyłem, że stoi szyld „No-
wogard”, którego tu wcześniej nie 
było. Pomysł dobry, jednak za-
stanawia mnie czy kolor czerwo-
ny ma coś wspólnego z partyjną 
przynależnością naszego burmi-
strza? - pyta mężczyzna, który w 

czwartek (20 marca) do nas zate-
lefonował. 

Nasz rozmówca słusznie zwra-
ca uwagę na kolor, w jakim zo-
stał wykonany szyld. Co prawda 
w herbie miasta koloru czerwone-
go są mury obronne i brama, jed-
nak w przewadze występuje kolor 
niebieski, który bardziej się koja-
rzy z naszym miastem, choćby ze 
względu na jezioro. Z drugiej stro-
ny, wybór tej barwy nie powinien 
dziwić. W końcu o Nowogardzie 
zawsze mówili, że jest „czerwo-
ny”...

Niezależnie od tego, kto, ja-
kie ma upodobania (oczywiście 
mowa o kolorach) w najbliższym 

czasie poinformujemy o tym, ile 
kosztowały „witacze”, w jakiej ilo-
ści i gdzie Gmina planuje je jesz-
cze ustawić. 

KR

W środę, 19 marca,  burmistrz Robert Czapla, wręczył list gratulacyj-
ny, dziękując panu Leszkowi Frąckiewiczowi „za niezwłocznie podjętą 
akcję ratowania życia mężczyźnie na jeziorze nowogardzkim”.  O boha-
terskim czynie pana Leszka pisaliśmy w DN z dnia 18 lutego. W uro-
czystym spotkaniu w gabinecie burmistrza uczestniczył również Zyg-
munt Heland, który to właśnie wystąpił do R. Czapli z inicjatywą uho-
norowania mężczyzny. MS 

Od kilku dni, w okolicy parkingu przy Biedronce na ulicy Bohate-
rów Warszawy, prowadzone są prace ziemne. Jak poinformował nas 
przedstawiciel właściciela nieruchomości, doprowadzane są media pod 
mający powstać w najbliższym czasie, kolejny pawilon handlowy w tej 
okolicy. Po zakończeniu instalacji przełącza wodnego, w miejscu do-
tychczasowej wysepki, powstanie parking na pięć aut. Pojawi się też 
trochę zieleni wokół nowych miejsc postojowych. MS

Wczoraj, przed godziną 16:00, znów płonęły nieużytki. Tym razem 
niewielki na szczęście pożar, pojawił się na polu pomiędzy ulicą Jana 
Pawła a ulicą Poniatowskiego. W akcji gaśniczej udział brała jedna 
jednostka straży. Przypomnijmy, że to pierwszy pożar nieużytków, od 
dwóch tygodni. W pierwszym tygodniu marca straż pożarna wyjeżdża-
ła do podobnych zdarzeń kilkanaście razy. Czyżby wraz z powrotem 
słonecznych dni, komuś znów zachciało się żartów? Oby nie. Poza nie-
bezpieczeństwem jakie niesie za sobą ogień, za każdy wyjazd i akcję 
strażaków płacą wszyscy. MS

Napad na sklep przy ul. Armii Krajowej

Groził sprzedawczyni nożem 
W dniu 16 marca 2014 r. około godz. 18:45 w sklepie PIER w Nowogardzie w 
przy Armii Krajowej, nieznany dotąd sprawca dokonał rozboju na sprzedaw-
czyni sklepu. Groził kobiecie nożem, a następnie wyniósł alkohol i pieniądze.  

Policja początkowo infor-
mowała, że sprawców napadu 
były dwóch. Z monitoringu, 
do którego dotarła redakcja 
DN, wynika jednak, że napast-
nik był sam. 

Wiadomo, że sprawca z szu-
flady kasy fiskalnej zabrał go-
tówkę, a następnie wychodząc 
ze sklepu z regału zabrał bu-
telkę wódki. Sprzedawczyni 
nie reagowała, bo mężczyzna 
przez cały czas groził jej no-
żem, który trzymał w ręku. Na 
szczęście skończyło się tylko 

na „straszeniu”. Kobiecie nic 
się nie stało. 

Policja prowadzi śledztwo w 
sprawie. Na podstawie opisu 
słownego sprzedawczyni, spo-
rządzono portret pamięciowy 

napastnika. Policja apeluje o 
pomoc do wszystkich, którzy 
rozpoznają mężczyznę przed-
stawionego na rysunku. 

O sprawie będziemy pisać na 
bieżąco. 

MS

Rysopis sprawcy - źródło KP Nowogard

Stop klatka z monitoringu sklepowego - źródło KP Nowogard
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ENTEr 
LaPToP

 SErWiS - KoMiS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
W9.2.śczb.p.7.3.do

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

A24.2.ś-czb.2.4.6.13

Zarząd Budynków 
Komunalnych w Nowogardzie 

zatrudni 
zastępcę 

głównego 
księgowego 

Informacje 
pod nr tel. 91 39 26 265. 

Szczegóły na 
www.bip.nowogard.pl

A27.2.śczb.21.3

Odtrąbili sukces, a tutaj klops

Niekompetencja i arogancja władzy
Żenującą niekompetencję nowogardzkich włodarzy odsłania pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO), skierowane do 
przewodniczącego Rady, Antoniego Bielidy, a dotyczące sposobu rozstrzygnięć, będących przedmiotem skargi na działania burmistrza 
złożonej do RIO przez pana Jana Kopycińskiego.

To, że nowogardzki układ 
rządzący w tej kadencji, na cze-
le z burmistrzem i przewodni-
czącym Rady, na co dzień wy-
kazują daleko posunięte objawy 
wypaczenia zwanego arogancją 
władzy, doświadczyło już wielu. 
Niestety tylko niekiedy ta aro-
gancja zostaje napiętnowana. 
Tym razem uczyniła to Regio-
nalna Izba Obrachunkowa, nie 
pozostawiając suchej nitki na 
regulacji, zgodnie z którą po-
traktowano w naszej gminie fir-
mę oświatową p. Jana Kopyciń-
skiego, wykonującą ustawowo 
refundowane zadania z zakresu 
opieki przedszkolnej. Najpierw 
fragmenty pisma RIO. 

„Uprzejmie informuję Pana 
Przewodniczącego, iż w dniu 
5 marca br. Wojewoda Zachod-
niopomorski przekazał do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie skargę Pana Jana 
Kopycińskiego….. 

Ze skargi złożonej przez Pana 
Kopycińskiego wynika, iż Bur-
mistrz Nowogardu, kierując się 
wskazanym przepisem uchwa-
ły Rady, odmówił organowi pro-
wadzącemu Centrum Edukacji 
Sp. z o.o. „Zielone Przedszkole” 
przekazania dotacji za miesiące 
wakacyjne na dzieci, które zo-
stały zapisane do placówki mię-
dzy dniem 2 czerwca a dniem l 
sierpnia. Kolegium Izby, po po-
nownym zbadaniu przedmioto-
wej uchwały RM w Nowogar-
dzie na posiedzeniu w dniu 12 
marca br. stwierdziło, że § 5 
ust. 2 narusza przepisy ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty…... Zgodnie z art. 
90 ust. 2b tej ustawy dotacje 
dla niepublicznych przedszkoli 

przysługują na każde go ucznia. 
Natomiast Rada Miejska w No-
wogardzie ustaliła, iż w miesią-
cu lipcu i sierpniu kwota do-
tacji obliczana jest na podsta-
wie liczby uczniów wykaza-
nych w informacji miesięcznej 
złożonej w miesiącu czerwcu. 
Powyższe postanowienie pozo-
staje w sprzeczności z § 6 ust. 
3 uchwały, zgodnie z którym 
przedszkolu przysługuje dota-
cja na każdego ucznia w wyso-
kości 75% kosztów obliczonych 
na podstawie wydatków bieżą-
cych ponoszonych w przedszko-
lach publicznych oraz§ 4 ust. 4, 
który zobowiązuje beneficjen-
ta dotacji do składania pisem-
nej informacji o faktycznej licz-
bie uczniów do 15 dnia każdego 
miesiąca (a więc również lipca 
i sierpnia). Ponadto Kolegium 
Izby zwraca uwagę, iż poza 
skarżonym przepisem, za nie-
zgodne z prawem uznać nale-
ży również pozostałe regulacje 
uchwały, w tym przede wszyst-
kim

- uwarunkowanie udzielenia 
dotacji od złożenia pisemnego 
wniosku o udzielenie dotacji

(§ 3 i § 4 ust. 3);
- żądanie załączenia do wnio-

sku wykazu uczniów wraz z 
datą urodzenia i adresem za

mieszkania(§ 4 ust. 2)
 - zastrzeżenie, iż licz-

ba uczniów w ciągu roku nie 
może być większa od planowa-
nej liczby uczniów podanych 
we wniosku o udzielenie dota-
cji (§ 4 ust. 5);

 - postanowienie, iż przyzna-
na dotacja może zostać cof-
nięta w przypadku jej wyko-
rzy stania na inne cele, nie-

zgodne z przeznaczeniem bądź 
wstrzymana, w przypadku nie 
złożenia miesięcznej informa-
cji o faktycznej liczbie uczniów 
lub rozliczenia z wyko rzysta-
nia dotacji(§ 4 ust. 7, § 8 ust. 4, 
§ 9 ust. 2);

- postanowienie, iż przed-
szkolu przysługuje dotacja w 
wysokości 75% kosztów obli 
czonych na podstawie wydat-
ków bieżących ponoszonych w 
przedszkolach publicz nych(§ 6 
ust. 3);

- postanowienie, iż wydatki 
bieżące przeliczane są na jed-
nego ucznia przedszkola pu

blicznego według stanu ze 
sprawozdania Systemu Infor-
macji Oświatowej na dzień

30 września poprzedniego 
roku kalendarzowego(§ 6 ust. 
6);

- postanowienie, iż środki do-
tacji niewykorzystane w całości 
podlegają zwrotowi w terminie 
do 15 stycznia roku następują-
cego po rokuw którym udzielo-
no dotacji

(§ 9 ust. 3);
- postanowienie, iż środki do-

tacji wykorzystane niezgodnie z 
przeznaczeniem, pobrane nie-
należnie lub w nadmiernej wy-
sokości podlegają zwrotowi w 
terminie do 28 lutego roku na-
stępującego po roku, w którym 
udzielono dotacji(§ 9 ust. 5);

- zobowiązanie beneficjen-
ta dotacji do zawiadomienia 
Burmistrza, w terminie okre-
ślonym w wystąpieniu pokon-
trolnym, o sposobie realizacji 
zaleceń i uwag pokontrolnych 
(§ 13 ust. 2).

W tym stanie rzeczy zwra-
cam się z prośbą o podjęcie 

przez organy Gminy dzia łań 
mających na celu usunięcie z 
uchwały wskazanych uchybień 
na najbliższej sesji Rady Miej-
skiej w Nowogardzie (lub nie-
zwłoczne podanie innego ter-
minu usunięcia nieprawi dło-
wości).

 Brak usunięcia przedmioto-
wych uchybień będzie skutko-
wał zaskarżeniem przez

Izbę uchwały do sądu admi-
nistracyjnego…”

Przypomnijmy, że na ostat-
niej sesji, która odbyła się ty-
dzień temu (w ekspresowym 
zresztą tempie – około 1 go-
dziny), Rada głosami koalicji 
odrzuciła skargę p. Jana Kopy-
cińskiego na bezprawne dzia-
łania burmistrza. Przegłosowa-
no więc wtedy, że obywatel nie 
ma racji (jaki to problem dla 
matematycznej większości), a 
na urzędowej stronie miasta 
umieszczono podobiznę oby-
watela (Jana Kopycińskiego) 
z komentarzem w stylu zna-
nym z filmów Barei, gdzie to 
ówczesna władza miała w co-
dziennym zwyczaju napiętno-
wać obywateli za jakąkolwiek 

niesforność, w taki właśnie lub 
podobny sposób. Gminny pro-
pagandzista otrąbił też suk-
ces władzy w walce z obywate-
lem - zapewne nie wie biedak, 
że władza dzisiaj znaczy mimo 
wszystko co innego jak za Pe-
ErEl-u, a zwłaszcza władza sa-
morządowa, a z obywatelem się 
nie walczy tylko jemu zgodnie 
z prawem służy. Nie wie biedak, 
ani tego ani wielu innych rze-
czy, jak wynika z pisma RIO nie 
wiedzą też lokalni włodarze, 
którzy jak nie poprawią swoich 
błędów to trafią do Sądu Admi-
nistracyjnego. A może by tak w 
tej sytuacji przeprosić obywate-
la i to najlepiej umieszczonym 
pod jego wizerunkiem na tabli-
cy miejskiej słowem? - Gdzież 
Oni przeproszą, gdy wierzą, że 
mogą przegłosować, że niebo jest 
zielone – komentuje ktoś w re-
dakcji. 

sm
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Mieszkańcy Bema: Kto to wymyślił? Czemu to ma służyć?

O tym, jak władza wie lepiej co chce obywatel...
W miniony poniedziałek, przy dwóch przejściach dla pieszych na osiedlu Bema, pojawiły się tajemnicze słupki. Mieszkańcy zachodzą 
teraz w głowę, kto to wymyślił i czemu ma to służyć? Dziwią się tym bardziej, że o słupki nikogo nie prosili. Redakcja DN podjęła się 
więc próby wyjaśnienia sprawy. 

Nie wiadomo, z jakiego klu-
cza słupki postawiono. Trudno 
też doszukać się jakiejś logiki 
przy doborze miejsca ich in-
stalacji. Cementowe w środku, 
a na zewnątrz metalowe, bia-
ło-czerwone „balustrady”, sta-
nęły tylko przy dwóch przej-
ściach dla pieszych i to po jed-
nej stronie ulicy. Przy innych 
już ich nie postawiono. Mało 
tego, w jednym miejscu wko-
pano je bezpośrednio przy 
krawędzi jezdni, w innym ok. 
2 metry od krawężnika.

Mieszkańcy osiedla (szcze-
gólnie bloku nr 36), nie kryją 
zdziwienia przechodząc obok 
nowych, tajemniczych instala-
cji. - Nie rozumiem do czego ma 
to służyć, i dlaczego postawiono 
to akurat w tym miejscu. Nie 
podoba mi się to – mówi pani 
Elżbieta.

Podobne zdanie ma jej są-
siad, pan Ryszard. Mężczyzna 
widzi też w słupkach zagroże-
nie. 

- To był jedyny dojazd, któ-
rym pod blok mogły przedostać 
się służby ratunkowe – mówi 
pytany przez naszego dzienni-
karza o opinię na temat bary-
kad mężczyzna.

 Zresztą na osiedlu trudno 
znaleźć kogoś, kto by na temat 
słupków wyrażał się pozytyw-
nie. 

Niektórzy z mieszkańców 
podjęli próby ustalenia, kto był 
autorem tego pomysłu. 

- Zadzwoniłam do Gminy i 
zapytałam na czyje zlecenie po-
stawiono te słupki. Kierownik 
Tadeusz Fiejdasz powiedział 
mi, że wnioskował o to rad-
ny Marcin Wolny – mówi pani 
Mirosława, która o całej spra-
wie poinformowała DN.

Radny jednak zaprzecza, ja-
koby był „sprawcą” zamiesza-
nia. 

- Nie był to mój pomysł. Kie-
rownik Fiejdasz poinformował 
mnie tylko jakiś czas temu, że o 
zamontowanie słupków wnio-
skowali mieszkańcy i zapytał, 
co ja o tym sądzę? Wówczas 
odpowiedziałem, że skoro tego 
chcą mieszkańcy, to ja mogę 
tylko przyjąć to do wiadomości 
– tłumaczy radny Wolny, były 
już zresztą mieszkaniec osiedla 
Bema.

Radny w rozmowie z DN 

snuł domysły... kiedyś ktoś po-
noć się skarżył, że właścicie-
le kiosków parkują na chodni-
ku swoje samochody, zamiast 
stawiać je na parkingu – mówi 
Wolny. 

 Pytanie tylko, kto to mógł 
być, skoro na osiedlu trudno 
znaleźć kogoś, kto by na te-
mat słupków wyrażał się pozy-
tywnie?  Przynajmniej redakcji 
DN nie udało się odnotować 
ani jednej takiej opinii. Na ra-
zie zatem „winnego” nie ma. 

Nieuczciwa konkurencja? 
Wobec braku informacji o 

tym na czyje właściwie zlece-
nie i po co gmina postanowiła 
zamontować słupki, mieszkań-
cy zaczęli snuć własne domy-
sły i przypuszczenia. Pojawiła 
się teza, że za wnioskiem o in-
stalację „betonowych kołków” 
stoi jeden z miejscowych han-
dlowców. W ten sposób miał-
by on ograniczyć dojazd do 
sklepu swojego konkurenta. 
Patrząc na miejsca ustawienia 
„barykady”, trudno w teorii tej 
nie dostrzec sensu. Nie ma jed-
nak żadnych dowodów, że tak 
właśnie było. Ludzie wiedzą 
jednak swoje. - Dziwnym tra-
fem słupki postawiono akurat 
w takim miejscu,  aby utrud-
nić dojazd do sklepu pani Wi-
śniewskiej, kiedy do pozostałych 
dwóch punktów, znajdujących 
się w tym samym ciągu, dojaz-
du nie zablokowano – mówi 
pani Barbara. 

Rzeczywiście. Sklep pani 
Ani Wiśniewskiej, znajduje 
się vis a vis jednego z dwóch 
przejść dla pieszych, przy któ-
rych ustawiono biało-czerwo-
ne „przeszkody”. Właścicielka 
przyznaje, że słupki  utrudnia-

ją jej teraz prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. 

- Teraz kierowcy z towarem 
muszą szukać miejsca na par-
kingu, często w dość znacznej 
odległości od mojego sklepu. To 
sprawia, że towar trzeba dźwi-
gać na rękach, pokonując spo-
ry dystans – mówi właściciel-
ka osiedlowego spożywczaka.  
- Zdarza się jednak, że kierowcy 
nie noszą zaopatrzenia i musi-
my same dźwigać ciężkie karto-
ny – dodaje młoda kobieta.

Nic o nas bez nas...
To, co najbardziej oburza 

mieszkańców w tej sprawie,  to 
fakt nieskonsultowania z nimi 
montażu barykad. 

- W innych, dużo bardziej 
błahych tematach, organizuje 
się spotkania, zawracając nam 
głowę. A kiedy decyduje się o 
ważnych dla nas sprawach, 
nikt nas o zdanie nie zapytał – 
mówi przewodniczący Wspól-
noty Mieszkaniowej nr 36.

Dlatego mieszkańcy ani my-
ślą zostawić sprawę bez ustale-
nia, kto stoi za tym pomysłem. 
Wkrótce mają się udać do bur-

mistrza, by ten udostępnił im 
wniosek, który rzekomo wpły-
nął do ratusza w tej sprawie. 
Wierzą, że w czasie spotkania 
z urzędnikiem dowiedzą się 
również, do czego owe słupki 
mają w ogóle służyć. Nie ukry-
wają również, że będą żądać 
zdemontowania „przeszkód” 
ustawionych przy przejściach 
dla pieszych. 

Kwiatków jest więcej...
Przy okazji badania sprawy 

słupków, zwrócono redakcji 

uwagę na inne problemy natu-
ry „komunikacyjnej”, z który-
mi muszą się na co dzień bory-
kać mieszkańcy Osiedla Bema. 

Jednym z takich są miej-
sca postoju dla osób niepeł-
nosprawnych, znajdujące się 
na parkingach. Specjalnie wy-
dzielone pola są co prawda 
prawidłowo oznaczone, ale co 
z tego, skoro osoba na wózku 
nie ma możliwości przedosta-
nia się na chodnik po wyjściu z 
samochodu. 

- Co z tego, że jest parking, a 
na nim miejsca dla takich osób 
jak ja, skoro po wyjściu z samo-

chodu, nie ma możliwości do-
stania się wózkiem na chodnik. 
Z jednej strony są wysokie kra-
wężniki, z drugiej samochód, a 
z tyłu ulica – mówi pan Hen-
ryk, niepełnosprawny miesz-
kaniec osiedla, który porusza 
się na wózku inwalidzkim. Jak 
twierdzi zresztą problem ten 
dotyczy praktycznie każde-
go miejsca parkingowego dla 
osób niepełnosprawnych, na-
wet tego znajdującego się bez-
pośrednio pod ratuszem miej-
skim.

To już jednak temat wy-
magający osobnej publikacji. 
Wrócimy do niego wkrótce. 

Innym zagadnieniem, na 
które zwracają uwagę miesz-
kańcy Bema, to ustawione przy 
chodniku przez Urząd Miejski, 
nowe ławki. Zdaniem niektó-
rych, stoją one w złych miej-
scach.

- Jeszcze nie widziałam, żeby 
ktoś na tych nowych ławkach 
siedział. Bo co to za przyjem-
ność usiąść na ławce przy ru-
chliwej drodze i wdychać spa-
liny. Byłoby lepiej, gdyby posta-
wiono je chociażby na boisku, 
koło lasu. Tam w ogóle nie ma 
na czym usiąść. – mówi na-
potkana przez DN kobieta, 
mieszkająca na osiedlu, która 
prosi, aby przy okazji słupków 
poruszyć na naszych łamach 
również ten temat.

Zresztą oba te tematy łączy 
wspólny mianownik – zda-
je się, że tak jak w przypadku 
słupków, tak i decyzję o loka-
lizacji nowych ławek, podjęto 
nie pytając mieszkańców osie-
dla o zdanie. Władza najwy-
raźniej wie lepiej co potrzebne 
jest obywatelom do szczęścia. 

Marcin Simiński

Tej pani zamknięto dojazd do sklepu... ...a właścicielce tego sklepu już nie

Towar do sklepu pani Wiśniewskiej trzeba teraz nosić z odległości ok. 100 m
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Najserdeczniejsze życzenia 
z okazji urodzin 

Karolinie Bołdyńskiej 
vel Dobrskiej 

dużo szczęścia, 
zdrowia i miłości 

życzą 
mąż z córką Laurą    

Przy dzisiejszym 
dniu radości, 

życzymy wielu lat pomyślności
Niech Ci życie 

w szczęściu płynie 
niech Cię radość nie ominie! 

Dla Bogusia 
Grzelaka 

z okazji 18 urodzin 
życzą 

babcia i dziadek

Kolejny prestiżowy tytuł w rękach biznesmena z Nowogardu 

Jan Kozłowski „Nestorem Przedsiębiorczości”
Północna Izba Gospodarcza uhonorowała Buławą Nestora Przedsiębiorczości Jana Kozłowskiego z Nowogardu. Ten prestiżowy tytuł 
został przyznany po raz szósty w powojennej historii Ziemi Szczecińskiej. 

Buławy Nestora Przedsię-
biorczości to nagrody, którymi 
Północna Izba Gospodarcza 
wyróżnia osoby w szczególny 
sposób zasłużone dla rozwo-
ju biznesu i regionu, a poprzez 
swoją pracę przyczyniające się 
do budowy dobrego wizerun-
ku szczecińskich i zachodnio-
pomorskich firm w Polsce, Eu-
ropie i na świecie. Przyzna-
no je po raz pierwszy w 2010 
roku. Od tego czasu uhono-
rowano tym tytułem sześciu 
przedsiębiorców. 

W tym roku, do tego zacne-
go grona osób, których pra-
ca i zaangażowanie w rozwój 
przedsiębiorczości Pomorza 
Zachodniego zostały zauwa-
żone i docenione, dołączył Jan 
Kozłowski z Nowogardu, diler 
i właściciel autoryzowanych 
salonów samochodowych 
marki Opel, Chevrolet, Toyo-
ta, Lexus, Mazda. Co oznacza 
dla przedsiębiorcy przyznany 
przez Izbę Gospodarczą tytuł?

- To dla mnie ogromny za-
szczyt. Otrzymane wyróżnienie  

traktuje jako docenienie mojej 
wieloletniej pracy, ale także do-
wód zaufania, jakim świat biz-
nesu obdarza moją osobę – po-
wiedział Jan Kozłowski, w roz-
mowie z DN. 

Wręczenie nagród odbyło 
się podczas bankietu w hote-
lu Radisson przy Placu Rodła 
w Szczecinie, w dniu 13 marca. 
W czasie uroczystości prezen-
towana była działalność i wie-
loletni dorobek laureatów. 

Młodszemu pokoleniu czy-
telników warto przypomnieć, 
że Jan Kozłowski właśnie w No-
wogardzie rozpoczynał swoją 
przygodę z biznesem, otwiera-
jąc 4 marca 1974 r. a więc do-
kładnie 40 lat temu, Zakład 
Mechaniki Pojazdowej. Począt-
kowo mieścił się on w garażu, 
w jednym z domów przy Pla-
cu Szarych Szeregów (wówczas 
Promenady). W roku 1980 fir-
ma przeniosła się na ul. 3 Maja, 
gdzie powstał  na owe czasy, 
największy pawilon samocho-
dowy na Pomorzu, z którego 
Nowogard zasłynął w motory-
zacyjnym świecie. Na począt-

ku działalności firma zajmowa-
ła się warsztatowymi usługa-
mi motoryzacyjnymi, z czasem 
rozszerzonymi także o sprze-
daż samochodów marki Toyo-
ta, Opel i Mazda, samodzielnie 
importowanych do kraju przez 
J. Kozłowskiego. Było to moż-
liwe dzięki umowie, jaką Jan 
Kozłowski podpisał z państwo-
wym przedsiębiorstwem PO-
LMOT w Warszawie. Tym sa-
mym stał się jednym z pierw-
szych Autoryzowanych Deale-
rów tych marek w Polsce. Dziś 
Jan Kozłowski posiada również 
salony w Szczecinie, przy ul. 

Struga. Przedsiębiorca zatrud-
nia obecnie ok. 200 osób, w 
tym 50 w Nowogardzie. 

Warto przypomnieć, że to 
kolejna, tak prestiżowa nagro-
da, która trafia w ostatnim cza-
sie do przedsiębiorców z No-
wogardu. Jak już informowa-
liśmy, w lutym Grzegorz Mie-
leńczuk i Mariusz Konieczny,  
właściciele spółki Bono Fur 
Farm, otrzymali tytuł „Rolnik 
– Farmer Roku” oraz statuetkę 
„Złotego Jabłka”. To najwyższe 
wyróżnienie przyznawane w 
branży rolniczej w Polsce.

Marcin Simiński 

W I LO ruszył nabór na nowy „kierunek”

Klasa medyczna już od września 
 I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wojska Polskiego, rozpo-
częło nabór do klasy ratowniczo -medycznej. Oferta skierowa-
na jest głównie dla uczniów wiążących swoją przyszłość z biolo-
gią, chemią oraz medycyną. 

O tym, że Liceum podję-
ło starania utworzenia nowe-
go kierunku nauczania, pisali-
śmy już w styczniu tego roku. 
Teraz już zapadła decyzja, że 
od września rusza zapowiada-
ny profil. 

- Zarząd Powiatu udzielił 
poparcia dla naszej innowacji 
i wsparł to przedsięwzięcie fi-
nansowo. Tutaj dofinansowa-
nie przeznaczone będzie głów-
nie na zakup odpowiedniego 
sprzętu do zajęć praktycznych 
– mówi Jolanta Machut, wice-
dyrektor I LO.

W pierwszym roku nauki 
wszyscy uczniowie będą zdo-
bywali tę samą wiedzę i umie-
jętności, co daje im możli-
wość na późniejszą ewentual-
ną zmianę klasy bez potrzeby 
zaliczenia różnic programo-

wych. Od klasy drugiej mło-
dzież będzie realizować pod-
stawę programową obowiązu-
jącą w liceum ogólnokształcą-
cym, z rozszerzeniem biolo-
gii oraz chemii. Dodatkowym 
przedmiotem uzupełniającym 
będzie historia i społeczeń-
stwo. Kształcenie będzie obej-
mować dodatkowe zajęcia z 
zakresu edukacji ratowniczo-
-medycznej. Zajęcia te w for-
mie ćwiczeń i wykładów pro-
wadzone będą przez ratowni-
ka medycznego, realizowane 
już od klasy pierwszej. W pro-
gramie zajęć znajdą się mię-
dzy innymi wiadomości z za-
kresu anatomii człowieka, za-
sad udzielania pierwszej po-
mocy, a także czynności ratu-
jących życie.  

- Profil klasy jest tak przy-

dycznych – dodaje dyrektor I 
LO, Karina Surma.

Liceum prowadzi już rekru-
tację na nowy kierunek. Poda-
nia można składać do 5 czerw-
ca. Do klasy przyjętych może 
być maksymalnie 30 osób. 
W postępowaniu kwalifika-
cyjnym będą uwzględnianie 
punkty uzyskane z egzami-
nu gimnazjalnego, oceny na 
świadectwie ukończenia gim-
nazjum z j. polskiego, j. obce-
go, matematyki oraz biologii. 
Dodatkowo punktowane będą 
także szczególne osiągnięcia. 

Klasa o profilu medycznym, 
będzie już drugim, profilowa-

nym kierunkiem, jaki oferu-
je dla uczniów I LO. Przypo-
mnijmy, że od 3 lat w szko-
le funkcjonuje klasa o profilu 
policyjnym. Po pewnych per-
turbacjach, o których pisali-
śmy na początku roku, zajęcia 
fakultatywne na tym kierunku 
od kilku tygodni odbywają się 
już zgodnie z planem. Prowa-
dzi je komisarz Marcin Kra-
szewski. 

 Liceum zaprasza też wszyst-
kich zainteresowanych na 
dzień otwarty, który zaplano-
wano na 16 kwietnia. 

Marcin Simiński 

gotowany, by uczniowie mogli 
rozwinąć swoje zainteresowa-
nia ratowniczo-medyczne, po-
szerzyć swoją wiedzę o proble-
mach zdrowia człowieka.  Na-
byte przez uczniów umiejęt-
ności i wiadomości przygotują 
do studiów na kierunkach me-

Na zdjęciu Jan Kozłowski podczas uroczystej gali w Szczecinie - fot. PIG

ŻycZENIA ŻycZENIA

Salon Toyoty - przy ul. 3 Maja w Nowogardzie
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Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana(J 4,5-42) Jezus i Samarytanka

Jezus przybył do miasteczka sa-
marytańskiego, zwanego Sychar, w 
pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Ja-
kub synowi swemu, Józefowi. Było 
tam źródło Jakuba. Jezus zmęczo-
ny drogą siedział sobie przy stud-
ni. Było to około szóstej godziny. 
Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, 
aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł 
do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie 
bowiem udali się przedtem do mia-
sta dla zakupienia żywności. Na to 
rzekła do Niego Samarytanka: Jak-
żeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, 
Samarytankę, bym Ci dała się na-
pić? Żydzi bowiem z Samarytana-
mi unikają się nawzajem. Jezus od-
powiedział jej na to: O, gdybyś zna-
ła dar Boży i /wiedziała/, kim jest 
Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić 
- prosiłabyś Go wówczas, a dałby 
ci wody żywej. Powiedziała do Nie-
go kobieta: Panie, nie masz czerpa-
ka, a studnia jest głęboka. Skądże 
więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty 
jesteś większy od ojca naszego Ja-
kuba, który dał nam tę studnię, z 
której pił i on sam, i jego synowie 
i jego bydło? W odpowiedzi na to 
rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije 
tę wodę, znów będzie pragnął. Kto 
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 
dam, nie będzie pragnął na wieki, 
lecz woda, którą Ja mu dam, sta-
nie się w nim źródłem wody wy-
tryskającej ku życiu wiecznemu. 
Rzekła do Niego kobieta: Daj mi 
tej wody, abym już nie pragnęła i 
nie przychodziła tu czerpać. A On 
jej odpowiedział: Idź, zawołaj swe-
go męża i wróć tutaj. A kobieta od-
rzekła Mu na to: Nie mam męża. 
Rzekł do niej Jezus: Dobrze po-
wiedziałaś: Nie mam męża. Mia-
łaś bowiem pięciu mężów, a ten, 
którego masz teraz, nie jest twoim 
mężem. To powiedziałaś zgodnie z 
prawdą. Rzekła do Niego kobieta: 
Panie, widzę, że jesteś prorokiem. 
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu 
na tej górze, a wy mówicie, że w 
Jerozolimie jest miejsce, gdzie na-
leży czcić Boga. Odpowiedział jej 

Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nad-
chodzi godzina, kiedy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie będzie-
cie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego 
nie znacie, my czcimy to, co znamy, 
ponieważ zbawienie bierze począ-
tek od Żydów. Nadchodzi jednak 
godzina, owszem już jest, kiedy to 
prawdziwi czciciele będą oddawać 
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a 
takich to czcicieli chce mieć Ojciec. 
Bóg jest duchem; potrzeba więc, by 
czciciele Jego oddawali Mu cześć w 
Duchu i prawdzie. Rzekła do Nie-
go kobieta: Wiem, że przyjdzie Me-
sjasz, zwany Chrystusem. A kiedy 
On przyjdzie, objawi nam wszyst-
ko. Powiedział do niej Jezus: Jestem 
Nim Ja, który z tobą mówię. Na to 
przyszli Jego uczniowie i dziwi-
li się, że rozmawiał z kobietą. Jed-
nakże żaden nie powiedział: Czego 
od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią 
rozmawiasz? Kobieta zaś zostawi-
ła swój dzban i odeszła do miasta. 
I mówiła tam ludziom: Pójdźcie, 
zobaczcie człowieka, który mi po-
wiedział wszystko, co uczyniłam: 
Czyż On nie jest Mesjaszem? Wy-
szli z miasta i szli do Niego. Tym-
czasem prosili Go uczniowie, mó-
wiąc: Rabbi, jedz! On im rzekł: Ja 
mam do jedzenia pokarm, o któ-
rym wy nie wiecie. Mówili więc 
uczniowie jeden do drugiego: Czyż 
Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? 
Powiedział im Jezus: Moim pokar-
mem jest wypełnić wolę Tego, który 
Mnie posłał, i wykonać Jego dzie-
ło. Czyż nie mówicie: Jeszcze czte-
ry miesiące, a nadejdą żniwa? Oto 
powiadam wam: Podnieście oczy i 
popatrzcie na pola, jak bieleją na 
żniwo. Żniwiarz otrzymuje już za-
płatę i zbiera plon na życie wiecz-
ne, tak iż siewca cieszy się razem 
ze żniwiarzem. Tu bowiem oka-
zuje się prawdziwym powiedzenie: 
Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was 
wysłałem żąć to, nad czym wyście 
się nie natrudzili. Inni się natru-
dzili, a w ich trud wyście weszli. 
Wielu Samarytan z owego mia-
sta zaczęło w Niego wierzyć dzięki 
słowu kobiety świadczącej: Powie-
dział mi wszystko, co uczyniłam. 
Kiedy więc Samarytanie przyby-
li do Niego, prosili Go, aby u nich 
pozostał. Pozostał tam zatem dwa 
dni. I o wiele więcej ich uwierzyło 
na Jego słowo, a do tej kobiety mó-

wili: Wierzymy już nie dzięki twe-
mu opowiadaniu, na własne bo-
wiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy 
przekonani, że On prawdziwie jest 
Zbawicielem świata.

Jesteśmy przekonani, że On 
prawdziwie jest Zbawicielem 
świata

Samo południe. Najmniej od-
powiedni czas, aby szukać od-
poczynku przy studni i nie móc 
z niej zaczerpnąć. Lepiej byłoby 
znaleźć odpowiedniejsze do tego 
miejsce. Ale tu nie chodziło o re-
laks. Tu chodziło o zagubione-
go człowieka. Zresztą jak zwykle. 
Nie miało znaczenia również to, 
że sprawa dotyczyła Samarytan-
ki, należącej do znienawidzonego 
przez Żydów narodu. Oczywiście 
On nikogo nie nienawidził. Ale 
uczniowie byli bardzo zdziwie-
ni, gdy po powrocie z miasta zo-
baczyli, jak ich Mistrz rozmawiał 
z tą kobietą. Widocznie nie pora-
dzili sobie jeszcze z przykazaniem 
miłości.

Zagubiony człowiek często szu-
ka miejsca, w którym odnalazł-
by sens, napełnił się pokojem, za-
spokoiłby jakiekolwiek pragnie-
nia. Czasem robi to świadomie, 
rozważając gdzie mógłby znaleźć 
to, czego pragnie. A czasem dzia-
ła bezwiednie, szczególnie wtedy, 
gdy to życie zbyt mocno mu się 
zagmatwa i ma wrażenie, że sam 
nie jest w stanie wszystkiego roz-
wiązać. Żyje tak z dnia na dzień 
czekając, czy może zdarzy się ja-
kiś cud. Chodzi rzecz jasna o taki, 
który za nas rozwiązałby wszelkie 
problemy.

Niestety, takich cudów nie ma. 
Albo inaczej mówiąc, na taki bym 
nie liczył. Zresztą taki wcale nie 
jest potrzebny. Właściwszym bę-
dzie, gdy w człowieku zrodzi się 
pragnienie, które popchnie do po-
szukiwania sensu życia. Nie trzeba 
nikomu mówić gdzie go szukać i 
od kogo można go otrzymać. Ten, 
który może zaspokoić wszystkie 
pragnienia ciągle czeka. Nie waż-
ne gdzie i kiedy. Każda pora jest 
właściwa. Każde miejsce nadaje 
się do tego. A poza tym On bar-
dziej chce tego niż my sami. Prze-
kona nas o tym, gdy Go wreszcie 
spotkamy.

Ks. Grzegorz Podlaski

Serdeczne  podziękowania  
dla sąsiadów, przyjaciół  znajomych, 

którzy licznie uczestniczyli w  ostatniej   drodze  

śp. Marii  Szałkiewicz
a także  dla Księdza Marcina 

za  ostatnie  pożegnanie mej mamy, 
które  wygłosił  nad grobem 

składa 
syn Józef z rodziną 

Henryka Kaczmarek: lat 80, zmarła 20.03.2014 r., pogrzeb od-
będzie się 22.03.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Literatura irańska nie jest 
u nas szczególnie popularna. 
Właśnie dlatego sięgnęłam po 
„KSIĘGĘ PRZEZNACZENIA” 
PARINOUSH SANIEE. Autor-
ka jest z zawodu socjologiem 
i psychologiem, była dyrekto-
rem Działu Badań Najwyższej 
Rady Koordynacyjnej Edukacji 
Zawodowej i Technicznej Mi-
nisterstwa w Iranie. Jak sama 
mówi, jej pasją jest pisarstwo. 
Jednak tematyka poruszanych 
przez nią spraw jest dość kon-
trowersyjna, stąd część jej ksią-
żek nie została wydana w Iranie 
z powodu bardzo ostrej cenzu-
ry. Książka jest niesamowicie 
poruszająca. Autorka głośno i 
otwarcie pisze o kobietach, któ-
re były ofiarami przemocy do-
mowej oraz były uzależnione 
i manipulowane przez swoich 
mężów w imię tradycji i życia 
w zgodzie z irańskimi zasada-
mi. Takie historie są codzien-
nością w Iranie, dlatego istnie-
je potrzeba poruszania tego te-
matu i większej edukacji kobiet 
odnośnie ich praw do wolności 
i samodecydowania. 

Akcja powieści rozgrywa się 
na przestrzeni prawie pięćdzie-
sięciu lat. Jest to historia Masu-
my, od młodości poprzez trud-
ny wiek dojrzewania i doro-
słość. Masuma przejdzie wie-
le bolesnych chwil, zazna cier-
pienia, strachu i upokorzenia, 
a także będzie musiała mierzyć 

się z groźnym wrogiem i to w 
osobie tych, którzy powinni ją 
kochać i wspierać. Tłem nato-
miast będzie Iran, który rów-
nież przejdzie metamorfo-
zę. Od rewolucji w 1979 roku 
przez czasy Rewolucji Islam-
skiej, aż po współczesność. 

„KSIĘGA PRZEZNACZE-
NIA” to książka  o przyjaźni, 
zakazanej miłości, różnicach 
kulturowych oraz starciu tra-
dycji z duchem nowoczesności. 
Ale to również opowieść peł-
na emocji o sile kobiet, które za 
wszelką cenę walczyły o swo-
je szczęście i przetrwanie, dla 
których sprawą nadrzędną była 
bezwarunkowa miłość do dzie-
ci oraz poświęcenie i dbałość 
o rodzinę. Ta powieść zapada 
głęboko w serce i skłania do re-
fleksji i przemyśleń o wymiarze 
ogólnym. Gorąco polecam.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

Biblioteka poleca

„JEDNA Z TYCH CEN-
NYCH KSIĄŻEK, 

KTÓRE PRZYBLIŻAJĄ 
NAM ŚWIAT”.

Irish Examiner

PODZIĘKOWANIA
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21 marca...

Wiosna, wiosna, ach, to ty!
Mimo, że wiosna gości w naszym mieście od dłuższego już czasu, jej kalenda-
rzowy początek przypada dopiero na dzień dzisiejszy. W związku z 21 marca, 
postanowiliśmy wczoraj skorzystać z pięknej, słonecznej pogody i przejść się po 
ulicach miasta, w poszukiwaniu dowodów na to, że wiosna zawitała do Nowo-
gardu na dobre.

Wiosna – cieplejszy wieje 
wiatr! Wiosna – znów nam uby-
ło lat! – tak niegdyś śpiewali 
skaldowie. Od tamtej pory cza-
sy może i się zmieniły, ale wio-
sna wciąż pozostaje tak samo 
urokliwa, jak przed czterdzie-
stoma laty. Przebiśniegi i ba-
zie już zakwitły, na łąkach spo-
tkać można przechadzające się 
z gracją żurawie, a słupki rtęci 
wyraźnie wskazują ocieplenie. 
Ludzie wydają się weselsi niż 
zwykle, a ich twarze promie-
nieją. Nie od dziś bowiem wia-
domo, że pod wpływem pro-
mieni słonecznych, których 
ostatnio wiosna nam przecież 
nie szczędzi, w naszym orga-
nizmie podnosi się poziom en-
dorfin, które korzystnie wpły-
wają na samopoczucie czło-
wieka. Obyśmy mogli jak naj-
dłużej czerpać przyjemność z 
uroków wiosennej pory.

Wiosną, gdy wszystko budzi 
się do życia, Nowogard pre-
zentuje się przepięknie. Ską-
pane w blasku promieni sło-
necznych jezioro, wygląda na-

prawdę korzystnie. Miesz-
kańcy miasta chętnie space-
rują nadwodnymi alejkami. 
Codzienny pęd życia ulatu-
je gdzieś w nieznane, a i ludz-
kie, przyziemne troski wydają 
się tak odległe, jak jeszcze ni-
gdy przedtem. To właśnie wio-
sna – to ona tak działa na lu-
dzi. Co na to mieszkańcy? – 
Cieszy mnie każda rozpoczyna-
jąca się w Nowogardzie wiosna. 
Całe miasto się zieleni, a szcze-
gólnie pięknie jest nad jeziorem. 
Można wyjść na spacer, zrelak-
sować się przy śpiewie ptaków, 
zaczerpnąć świeżego powietrza. 
Promienie słoneczne sprawiają, 
że człowiekowi aż chce się żyć! 
Dzięki temu inaczej podcho-
dzę do swoich codziennych obo-
wiązków – mam większą moty-
wację do działania i jestem peł-
na energii – powiedziała nam 
pani Justyna, mieszkanka No-
wogardu.

Kojąca atmosfera tętniącego 
rozleniwionym życiem mia-
sta, oblanego popołudniowym 
słońcem, sprzyja odprężeniu 

i ucieczce od problemów, na-
wet w środku „zabieganego” 
tygodnia. Ludzie się nigdzie 
nie spieszą, wypoczywają, my-
ślą jedynie o tym, co dzieje się 
tu i teraz. Miejski puls jest led-
wo wyczuwalny i tylko od cza-
su do czasu błogi spokój zmą-
cić może przejeżdżający ulicą 
samochód. 

21 marca to nie tylko pierw-
szy dzień kalendarzowej wio-
sny, ale także, a może przede 
wszystkim, pierwszy dzień wy-
czekiwanej od kilku miesięcy 
nadziei na cieplejsze jutro. Jak 
mówi staropolskie przysłowie 
– „I wiosna by tak nie smako-
wała, gdyby przedtem zimy nie 
było”. Czas utopić marzannę i 
przywitać nową rzeczywistość. 
Z całą pewnością powiew wio-
sennej świeżości pozytyw-
nie wpłynie na samopoczucie 
mieszkańców naszego miasta. 
Teraz czekamy jeszcze tylko na 
bociany.

Karolina Klonowska

Nie tylko bociany zwiastują wiosnę. Również obecność żurawi sugeruje zmianę pory roku

Nad jeziorem znów zrobiło się zielono. Niebawem korony drzew zaczną przybierać pełniej-
szych kształtów

Na drzewach widać już zielone pąki. Wszystko na nowo budzi się do życia

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE ORAZ RODZICE  
 PUBLICZNEGO   GIMNAZJUM  NR 3   

IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W  NOWOGARDZIE,  ul. Gen. Bema 41A

ZAPRASZAJĄ 
NA DNI OTWARTE SZKOŁy  

DLA SPOŁEcZNOŚcI LOKALNEJ  
W RAMAcH AKcJI:

„ROK SZKOŁY W RUCHU”   ORAZ  „ŻYJ SMACZNIE I 
ZDROWO”.

W programie m. in.:
10.00 -  przedstawienie pt. „Żyj zdrowo” w wykonaniu 

uczniów klasy I a
10.30 - pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej – Wo-

jewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin filia No-
wogard

11.00 - warsztaty dramowe dla chętnych 
11.30 - Pilates
12.30 - Aerobik dla dzieci 
10.00 – 13.00 
- Stowarzyszenie Diabetyków w 

Nowogardzie – porady
- pomiar ciśnienia krwi oraz po-

ziomu cukru
- degustacja potraw 
-  rozgrywki sportowe  - rodzice 

- uczniowie

 

Chrześcijańskie Centrum 
Pomocy, Agenda Zboru

Kościoła  Ewangelicznych 
Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14,  72-200 
Nowogard

ZAPRASZAMY 
Bezpłatne wydawanie 

odzieży , obuwia oraz 
bielizny pościelowej i 

ręczników dla wszystkich 
potrzebujących bez 

konieczności posiadania 
skierowania z OPS oraz bez 
ograniczeń ilościowych w 

dniach 
Środa 26 marca  

od godziny 10:00 do 12:00
Czwartek 27 marca  

od godziny 10:00 do 12:00
Zapraszamy do siedziby 

Zboru ul.700-lecia14 na I 
piętrze w pomieszczeniach 
po byłej szwalni

w imieniu Zboru  Pastor 
Cezary Komisarz 

21-22 marca 2014
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04
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 Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Dorota Horbacz – sklep z używaną odzieżą „Figaro”

Bluzy, spodnie i... mundury 
W kolejnej odsłonie z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” rozmawiamy z panią Doro-
tą  Horbacz, właścicielką sklepu „FIGARO”, w którym oprócz odzieży używanej, 
ostatnio sprzedawane są także dość nietypowe, jak na nowogardzki rynek rze-
czy, a mianowicie ubrania wojskowe z demobilu.   

Dziennik Nowogardzki: 
Trzeba przyznać, że pomysł, 
aby sprzedawać odzież w 
moro jest ciekawy. Myśli pani, 
że znajdą się na to klienci?

Dorota Horbacz - To dopiero 
początek tego rodzaju działal-
ności, dlatego też jest mi trudno, 
jak na razie, coś konkretnego 
stwierdzić i przewidzieć, jak się  
to rozwinie. W naszym mieście 
chyba jeszcze nikt nie handlo-
wał tego typu artykułami. Li-
czę jednak, że to ciekawa ofer-
ta i znajdzie swoich amatorów. 

A skąd w ogóle wziął się po-
mysł na sprzedaż tego typu 
artykułów?  

Liczba sklepów w Nowogar-
dzie z odzieżą nową czy też 
używaną jest dość duża. Szu-
kałam jakiegoś sposobu, by wy-
łamać się z tego schematu. Mój 
mąż, który jest entuzjastą mi-
litariów, podpowiedział mi, że 
może warto spróbować do ofer-
ty dołączyć odzież wojskową. I 
tak obok sklepu ze standardową 
odzieżą używaną, otworzyłam 
obok  jeszcze  punkt z odzieżą o 
charakterze wojskowym. 

Rozglądając się po sklepie 
spostrzegam, jak na razie, 
tylko buty i uniformy mun-
durowe. 

 Na obecną chwilę mogę za-
proponować kombinezony, 
uniformy wojskowe armii ho-
lenderskiej i niemieckiej. Jest 
też półka ze spodniami, buta-
mi, kamizelkami. Jest to towar 
nowy, ale i używany. W per-

spektywie mam zamiar sprowa-
dzić do sklepu uniformy armii 
polskiej, która na pewno będzie 
miała dużą popularność wśród 
klientów, szczególnie tych mło-
dych, do których niewątpliwe 
zaliczają się tutaj mężczyźni w 
wieku bardzo młodym i śred-
nim. Sukcesywnie będziemy to-
war uzupełniać. Proszę wziąć 
pod uwagę, że ta część sklepu 
funkcjonuje dopiero od dwóch 
tygodni.

Ile przeciętnie trzeba zapła-
cić za takie rzeczy?

Jeżeli chodzi o ceny to są one, 
wydaje mi się, bardzo przystęp-
ne. Wahają się od 27 zł do 40 zł. 
Z kolei kombinezony są już od 
100 zł, w rozmiarach od XS do 
2 x XL. Tak jak już powiedzia-
łam, towar jest sukcesywnie do-
mawiany i niebawem oferta bę-
dzie znacznie większa. 

Sklep z militariami kojarzy 
mi się również ze sprzętem 
typu: okulary - gogle, plecaki, 
noże, menaszki, a także broń? 
Czy planuje pani w przyszło-
ści sprzedawać też taki rodzaj 
produktów?

Właśnie zastanawiam się z 
małżonkiem, jak jeszcze może-
my wzbogacić naszą ofertę skle-
pową.  Ale wiem na pewno, że 
nie będzie w sprzedaży żadnej 
broni, gdyż na broń trzeba mieć 
specjalne pozwolenie.

To może teraz porozma-
wiajmy o klientach. Czy w 
ogóle jest zainteresowanie 
tego typu towarem? 

Na dzień dzisiejszy coraz 
więcej ludzi nas odwiedza. 
Chociaż mam świadomość, 
że jeszcze nie każdy wie o tym 
sklepie w Nowogardzie. Dlate-
go poczekajmy, zobaczymy, co 
będzie dalej. Tutaj niewątpliwie 
magnesem będzie kupon za-
mieszczony w państwa gazecie - 
Dzienniku Nowogardzkim, któ-
ry upoważnia do zakupu z 10% 
rabatem.  

Sklep z militariami to jed-
na część pani działalności, a 
ta druga to handel z używa-
ną odzieżą, która funkcjonu-
je już nieco dłużej?

To prawda, sprzedaż z odzie-
żą używaną prowadzę od po-
nad roku i jak dotąd cieszy się 
ona niesłabnącą popularnością, 

mimo dużej konkurencji w tego 
typu sklepach, których na tere-
nie Nowogardu jest  wiele. 

 Parę lat wstecz sklepy z uży-
waną odzieżą były niezbyt do-
brze odbierane przez Pola-
ków. Każdy, kto wchodził do 
„lumpeksu” był porówny-
wany do osoby żyjącej w nie-
dostatku. W chwili obecnej z 
takich sklepów korzysta już  
bardzo wiele osób, zarów-
no takich, których nie stać na 
zakupy w   sklepach z nową 
odzieżą, jak i takich, którzy 

zakupy w tego typu sklepach 
traktują, jako ekstrawagancję, 
wierząc, że można w nich ku-
pić czasami oryginalne rzeczy 
np. znanych marek Nike, Adi-
das, Dolce&Gabbana, LACO-
STE czy też Versace? 

To prawda, takie rzeczy moż-
na czasami sobie „wyszperać” 
w tego typu sklepie. Jak wie-
my, mamy kryzys ekonomicz-
ny, który wymusza na ludziach 
oszczędzanie. Dość  często prze-
kłada się to właśnie na zakup 
odzieży w tego typu sklepie, ale 

to nie oznacza, że nie ma tu rze-
czy zupełnie nowych, a co naj-
ważniejsze tych oryginalnych, 
markowanych szytych przez 
światowych kreatorów mody, 
których pan wymienił. Są więc 
u nas oryginalne rzeczy i co naj-
istotniejsze o wiele tańsze niż w 
takim prawdziwym butiku.  

Sklep proponuje wiele rze-
czy, ale jakie są te najbardziej 
wyszukiwane przez klientów?

Na pewno bluzy sportowe, 
bluzki damskie, spodnie męskie, 
koszule. Popularnością cieszą 

się również ubrania dziecięce 
typu kurteczki, buty itp. Teraz 
zdecydowanie poszukiwana jest 
odzież na wiosnę i lato. Ceny są 
różne, ale te bardzo przyjazne 
dla klienta obowiązują najczę-
ściej w sobotę. 

Zawsze ciekawiło mnie, 
skąd pozyskiwany jest towar 
do sklepów z używaną odzie-
żą?

Najczęściej towar pozyskiwa-
ny jest ze specjalnych hurtowni, 
które sprzedają odzież sortowa-
ną i  nieposortowaną. Ubrania 
te pochodzą najczęściej z takich 
krajów jak: Anglia, Irlandia, 
Norwegia i Niemcy. Ale tutaj 
muszę jeszcze wspomnieć o In-
ternecie, z którego zamawiam 
również towar. Są to  rzeczy 
używane, ale i nowe, nie noszo-
ne wcześniej. 

Kończąc, zapytam, jakich 
udzieliłaby pani rad przy za-
kupie odzieży w tego typu 
sklepach? 

Kupując w  sklepie z używa-
ną odzieżą, zachowajmy cho-
ciaż odrobinę dystansu do rze-
czy, która nam się podoba i któ-
rą chcemy kupić. Jeśli widzimy 
ładną odzież – np. spódnicę z 
zamkiem błyskawicznym, któ-
ra kusi nas by ją kupić, ale ma 
zepsuty zamek, to przyjrzyjmy 
się jej, a następnie oceńmy czy 
kupując opłaci się go wymienić 
u krawcowej. Pomyślmy o tym 
i pamiętajmy, że czasami koszt 
wymiany takiego zamka może 
być większy niż warta sama 
spódnica. Kończąc chciałabym 
powiedzieć, że zakupy w sklepie 
z używaną odzieżą  mogą być 
naprawdę bardzo trafione, ale 
pod warunkiem, że wiemy, cze-
go w nich szukamy i czy wybra-
na przez nas odzież będzie dla 
nas przydatna. Korzystając z 
okazji bardzo serdecznie chcia-
łabym podziękować Wszystkim 
sowim  klientom, że nabywają 
w moim sklepie odzież i oczy-
wiście zaprosić ich do dalszych 
odwiedzin i zakupu wybranej 
przez siebie odzieży. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

W sprzedaży jak na razie są uniformy  mundurów Bundeswery, ale wkrótce również 
pojawią się z innych armii, w tym polskiej - mówi pani Dorota

Dorota Horbacz - właścicielka sklepu
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ZSP w Osinie na konferencji Sanepidu

Nie pal – to szkodzi!
W piątek (14 marca) uczniowie ZSP w Osinie, wzięli 
udział w szkoleniach, organizowanych przez Państwowy 
Inspektorat Sanitarny w Goleniowie, dotyczących szko-
dliwości związanej z paleniem tytoniu.

Gimnazjum w ZSP w Osinie

Od książki dawnej 
do współczesnej
We wtorek (18 marca), doktor agnieszki Szczaus – adiunkta w Za-
kładzie Historii Języka Polskiego, w instytucie Polonistyki i Kultu-
roznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, przeprowadziła wykład 
dla uczniów Publicznego Gimnazjum w ZSP w osinie.  

- Ludzie błagają Boga o zdro-
wie. Nikt jednak ze śmiertelni-
ków nie myśli, że zachowanie 
zdrowia leży w jego własnych 
rękach -  Demokryt. Nie moż-
na nie zgodzić się ze słowami 
starożytnego filozofa. Zdro-
wie naszego ciała i umysłu w 
dużej mierze zależy od nas sa-
mych. W dzisiejszych czasach 
– w których rozwijają się tzw. 
choroby cywilizacyjne - bar-
dzo dużo mówi się o prowa-
dzeniu zdrowego trybu życia. 
Jednym ze sposobów utrzy-
mania naszych organizmów 

w dobrej kondycji, jest unika-
nie różnego typu używek. W 
związku z tym warto uświa-
damiać wszystkich, a w szcze-
gólności młodzież, o zagroże-
niach płynących z sięgania po 
różnego typu używki. Zespół 
Szkół Publicznych w Osinie, 
szczyci się wieloma działania-
mi prozdrowotnymi. Jednymi 
z nich są tradycyjne już wyjaz-
dy na szkolenia, organizowane 
przez Państwowy Inspektorat 
Sanitarny w Goleniowie.

Oprac: KR  

VIII Ogólnopolska Olimpiada wiedzy o rodzinie

Konrad Sidor laureatem
W dniach 24-25 lutego br., w Opolu, na Uniwersytecie Opolskim, Wydziale Teo-
logicznym,  odbył się etap centralny VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 
Rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń I LO w Nowogardzie - 
Konrad Sidor, znalazł się w gronie laureatów 3 pierwszych miejsc.

Po eliminacjach szkolnych, 
następnie etapie okręgowym, 
przyszedł czas na finał. O ile 
wcześniej uczestnicy olimpia-
dy musieli „popisać się” wiedzą, 
pisząc pracę na wybrany przez 
siebie temat, a także uzyskać 
możliwie jak największą liczbę 
punktów z testu wyboru oraz te-
stu uzupełnienia, tak podczas fi-
nału wszyscy uczestnicy musieli 
przygotować wystąpienie i dwie 

prezentacje na wybrane tema-
ty, spośród zaproponowanych 
przez organizatorów olimpiady. 
Komisja po dokonaniu wyboru 
prezentacji, którą miał przed-
stawić uczestnik i wysłuchaniu 
prezentacji, poddała ją ocenie 
formalnej oraz ocenie zawar-
tości merytorycznej. Następnie 
odbywała się rozmowa uczest-
nika z komisją, która dotyczyła 
zarówno prezentacji, znajomo-
ści tematu, a także całej literatu-
ry obowiązkowej. Na ostatecz-
ny wynik olimpiady wpływ mia-
ła suma wszystkich wcześniej-
szych etapów. Ostatecznie w 
gronie Laureatów trzech pierw-
szych miejsc, znalazł się Konrad 

Sidor z klasy III C nowogardz-
kiego Liceum Ogólnokształcą-
cego nr 1. Po ogłoszeniu wyni-
ków i wręczeniu dyplomów, lau-
reaci pierwszych trzech miejsc 
zaprezentowali swoje wystą-
pienia i prezentację. Następnie 
wszyscy uczestnicy, opiekuno-
wie oraz organizatorzy spotkali 
się na wspólnym poczęstunku. 
Opiekunem wspomagającym 
Konrada w przygotowaniach do 
olimpiady była p. Jolanta Ma-
chut. Konrad udzielił również 
wywiadu, który przeprowadzi-
ła Anna Kwaśnicka z portalu 
„Gość Opolski”.   

info: własna

Laureatki konkursu Recytacja liczby pi- (od prawej) Wioleta Szymczak, Natalia Kozakiewicz, 
Nikola Mularczyk

Julia Szmyt zaśpiewała liczbę pi, a Michał 
Jemilianowicz odnalazł swoją datę urodze-
nia w jej rozwinięciu dziesiętnym

Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
14 marca, w Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie, uczniowie recytowali liczbę, szu-
kali daty urodzenia w jej rozwinięciu dziesiętnym, śpiewali i grali tę liczbę, a na-
wet jedli pyszne ciasta udekorowane niezwykłym znakiem.

Tego dnia uczniowie klasy I 
E, wraz z opiekunem Magdale-
ną Motałą, zorganizowali dzień 
pełen niespodzianek. O godzi-
nie 10:40 rozpoczął się konkurs 
– recytowanie, jak największej 
ilości cyfr rozwinięcia dziesięt-
nego liczby pi. Każdy z uczestni-
ków prezentował, jak dobrą ma 
pamięć. Zwyciężczynią okazała 
się Wioleta Szymczak z klasy III 
a, nauczyła się rozwinięcia aż do 
dwusetnego miejsca po przecin-
ku! Drugie miejsce zajęła uczen-
nica klasy I e - Nikola Mular-
czyk, która wyrecytowała pięć-
dziesiąt pięć cyfr rozwinięcia 
dziesiętnego. Na trzecim miej-
scu znalazła się także uczenni-
ca klasy I e - Natalia Kozakie-
wicz, która potrafiła powiedzieć 

wszystkie cyfry do trzydziestego 
szóstego miejsca po przecinku. 
Na długiej przerwie Julia Szmyt 
zaśpiewała liczbę pi! Muzyka 
wpadała w ucho, a śpiewaczka 
zaciekawiła słuchaczy swą pięk-
ną barwą głosu. Natomiast na 
kolejnej przerwie Ewa Dudziń-
ska zagrała tę liczbę na keybo-
ardzie, przyporządkowując każ-
dej cyfrze jeden dźwięk. Było to 
interesujące doświadczenie mu-
zyczne. W międzyczasie odby-
wała się sprzedaż wyśmienitych 
domowych ciast i muffinów, 
prezentacja multimedialna oraz 
konkurs polegający na znalezie-
niu daty urodzenia w rozwinię-
ciu dziesiętnym liczby pi, któ-
re było wywieszone wokół fo-
rum na setkach pasków papieru. 

Jako jedyny swoją datę urodze-
nia odnalazł Michał Jemiliano-
wicz. Uczniowie i organizatorzy 
byli bardzo zadowoleni, ponie-
waż tego dnia panowała w szko-
le wyjątkowa atmosfera. 

Dzień Liczby Pi – to święto  ob-
chodzone corocznie, głównie w 
amerykańskich  kręgach akade-
mickich i szkolnych. Datę wybra-
no na 14 marca  z powodu skoja-
rzenia z pierwszymi cyframi roz-
szerzenia dziesiętnego liczby pi, 
jako, że data „14 marca h zapi-
sywana jest w USA jako „3.14 h. 
Pierwsze obchody tego dnia mia-
ły miejsce w 1988 roku w Explo-
ratorium muzeum nauki w San 
Francisco, z inicjatywy Larry’ego 
Shawa. /źródło: Wikipedia/

Ewa  Dudzińska

Wraz z rozwojem cywiliza-
cji, człowiek potrzebował co-
raz lepszych narzędzi do zapi-
sywania i gromadzenia infor-
macji. Jednak coś, co dla nas 
współczesnych, jest banalnie 
proste, dla ludów starożytnych 
było wielkim wyzwaniem. I 
właśnie o jednym ze sposo-

bów gromadzenia informacji, 
poświęcony był wykład pani 
doktor Agnieszki Szczaus – 
adiunkta w Zakładzie Historii 
Języka Polskiego, w Instytucie 
Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Szczecińskiego,

Oprac: KR
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Przygotowania drugiego zespołu Pomorzanina 

„Rezerwy” bez trenera
Drugi zespół Pomorzanina Nowogard, ma za sobą dwa mecze sparingowe. W pierwszym 
„rezerwowi” zanotowali wysoką porażkę ze Spartą Gryfice, w drugim rozgrywanym w 
niedzielę (16 marca), pokonali Zalew Stepnicę. Rozgrywki A Klasy ruszają 29 marca i 
wygląda na to, że przez całą rundę wiosenną drugi zespół grać będzie bez... trenera.

Pomorzanin II Nowogard – Zalew Stepnica 4:2 (rozegrano 3 połowy po 30 minut)
Gole: Max Pokorski, Artur Jurczyk, Grzegorz Skrzecz (karny), Krystian Miklas
Skład: Adam Łuczak – Grzegorz Skrzecz, Krzysztof Domanowski (c) , Maciej Grzejszczak, Jarosław 

Fijałkowski (Rafał Górecki) – Andrzej Piotrowicz (Krystian Miklas), Artur Jurczyk, Tomasz szafran, 
Dariusz Iwaniuk, Michał Cyran – Max Pokorski (Grzegorz Żyła). 

Kobieca drużyna zaczyna od zwycięstwa

Kontuzja Magdy Jeż
W sobotę (15 marca), przed spotkaniem I zespołu Pomorzanina Nowogard, kobieca 
drużyna na bocznym boisku rozegrała mecz sparingowy z Vielgovią Szczecin. Pory-
wisty wiatr choć utrudniał grę, to nie przeszkodził podopiecznym Pawła Błaszczyka w 
wygraniu 2:1. 

Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 2:1 (2:0)
Gole: Patrycja Kozioł, Martyna Stępień
Skład: Daria Partyka, Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita Nowakowska, Ada Szemiot, Mał-

gorzata Wołk, Anita Skowrońska, Martyna Stępień, Patrycja Bobik, Katarzyna Piotrowska (c), Patrycja 
Kozioł, Klaudia Korgiel, Julia Górecka, Wiktoria Tupko, Klaudia Kaczor, Oliwia Czerewacz.    

W sobotę wyjazd do Szczecina

Wykruszają się 
drużyny...
W sobotę (22 marca), Pomorzanin Nowogard, o pierw-
sze zwycięstwo w rundzie wiosennej powalczy z Iskier-
ką Szczecin-Śmierdnica. Tabela wojewódzkiej okręgów-
ki ponownie się skurczyła... Najpierw z rozgrywek wyco-
fał się zespół Pogoni Barlinek,a kilka dni później  ZZPN 
poinformował, że Pomorzanin Przybiernów, również za-
kończył już swój sezon.

Sobotni rywale Pomorza-
nina nie powalają swoim do-
tychczasowym dorobkiem. 
Iskierka na własnym boisku 
wygrała zaledwie 2 razy, strze-
liła 11 goli przy czym straciła 
21. Obecnie zajmuje 13 miej-
sce. Najciekawiej w 19. kolejce 
zapowiada się mecz w Dobrza-
nach. Czwarta w tabeli Zorza, 
podejmować będzie wiceli-
dera, Odrę Chojna. Fakt, że z 
rozgrywek wycofała się Pogoń 

Barlinek i Pomorzanin Przy-
biernów, spowodował, że no-
wogardzianie zagrają trzy me-
cze z rzędu na własnym bo-
isku. Dokładnie od 29 mar-
ca do 26 kwietnia (w przecią-
gu tych dni, Pomorzanin miał 
rozegrać dwa mecze wyjazdo-
we z Przybiernowem i Barlin-
kiem). Przy artykule prezentu-
jemy komplet gier 19. kolejki.

KR

Zanim przybliżymy przebieg 
niedzielnego sparingu z Zale-
wem Stepnica, dwa słowa na 
temat pierwszego meczu kon-
trolnego ze Spartą Gryfice, roz-
grywanego 2 tygodnie temu w 
Płotach. Rezerwowi otrzyma-
li srogie „lanie” przegrywając aż 
8:2 (4:0), choć momentami wy-
nik nie odzwierciedlał tego, jak 
grały obydwie drużyny. W mi-
nioną niedzielę było już o nie-
bo lepiej. Pomorzanin z Zale-
wem zagrał na stadionie w No-
wogardzie i od początku prezen-
tował się przyzwoicie. Pierwszą 
bramkę zdobył Max Pokorski, 
później na listę strzelców wpisał 
się Artur Jurczyk. Następne dwa 
ciosy były już autorstwa piłka-
rzy Zalewu Stepnica. Pomorza-
nin ponownie na prowadzenie 

powrócił za sprawą Grzegorza 
Skrzecza, który pewnie wyko-
nał „jedenastkę”. Wynik ustalił 
Krystian Miklas, który pojawił 
się na boisku pod koniec meczu 
i po raz kolejny przypomniał 
wszystkim, że strzelać potrafi. W 
następnym sparingu, już w naj-
bliższy weekend rywalami „re-
zerwowych” będą piłkarze Ma-
sovii Maszewo. 

Tematem przewodnim jednak 
jest brak trenera na ławce Pomo-
rzanina II. W rundzie jesiennej 
funkcją tą zajmował się Paweł 
Błaszczyk, który był również tre-
nerem kobiecej drużyny. Błasz-
czyk  nie będzie już prowadził za-
jęć z piłkarzami drugiego zespo-
łu, całkowicie poświęci się obo-
wiązkom trenerskim związanym 
z kobiecym zespołem. Zatem, 

kto poprowadzi Pomorzanin II 
w rozgrywkach A Klasy? W run-
dzie jesiennej nie będzie „stałe-
go” trenera – odpowiada Marcin 
Skórniewski, prezes Pomorzani-
na Nowogard. Nazwisko nowe-
go trenera poznamy w czerwcu po 
zakończeniu rozgrywek – kończy 
prezes, M. Skórniewski. Jak do-
wiedzieliśmy się od prezesa Po-
morzanina, do momentu wybo-
ru nowego trenera, w rundzie 
wiosennej z drugim zespołem na 
mecze jeździć będą i zasiadać na 
ławce na zmianę, w zależności 
od czasu: Paweł Błaszczyk, To-
masz Szafran, lub sam … prezes 
Pomorzanina. Zobaczymy czy 
taka sytuacja wpłynie na zawod-
ników z A Klasy pozytywnie czy 
też negatywnie.

KR

Pomimo porywistego wiatru, 
zawodniczki Pomorzanina licz-
nie stawiły się na stadionie i ro-
zegrały mecz sparingowy z pił-
karkami Vielgovii Szczecin. Tre-
ner, Paweł Błaszczyk, miał do 
dyspozycji 16 zawodniczek i zde-
cydował się sprawdzić, w jakiej 
znajduje się formie każda z nich. 
Najgorszą wiadomością dla tre-
nera może być brak na począt-
ku sezonu, najlepszej w rundzie 
jesiennej Magdaleny Jeż, któ-
ra strzegła bramki Pomorzani-
na oraz sprawowała funkcję ka-
pitana. Magda Jeż nabawiła się 
kontuzji, która na tę chwilę wy-
kluczyła ją z gry. Opaska kapita-
na trafiła do Katarzyny Piotrow-
skiej, natomiast między słupka-
mi stanęła rezerwowa bramkar-
ka, Daria Partyka. Piłkarki Po-

morzanina w pierwszej połowie 
grały z wiatrem i skutecznie wy-
korzystały tę sytuację. Pierwsza 
bramka była autorstwem Patry-
cji Kozioł, która stojąc około 16 
metrów od bramki, przyjęła fut-
bolówkę i ładnie uderzyła obok 
bramkarki przyjezdnych. Drugi 
gol, to sprytnie rozgrywany rzut 
rożny, jak przyznał po meczu tre-
ner, Paweł Błaszczyk, na trenin-
gach dziewczyny trenowały to 
zagranie. Dośrodkowywała Ani-
ta Skowrońska, piłka trafiła do 
niepilnowanej Martyny Stępień, 
która skierowała ją do bramki za-
wodniczek Vielgovii. W drugiej 
części gry, podopieczne Błasz-
czyka, grając pod wiatr, stwarza-
ły sobie mniej groźnych sytuacji, 
z kolei kuriozalną bramkę strzeli-
ły piłkarki ze Szczecina. Podczas 

dośrodkowania z rzutu rożnego, 
piłkarki Vielgovii mocno naci-
skały Darię Partykę, sędzia mógł 
odgwizdać faul na bramkarce Po-
morzanina, nie zrobił tego, a fut-
bolówka niesiona silnym „po-
dmuchem” wiatru, trafia w Da-
rię Partykę i wpadła po dośrod-
kowaniu do bramki. Ostatecz-
nie jednak zawodniczki z Nowo-
gardu zasłużenie wygrywają. W 
najbliższą niedzielę (23 marca), 
podopieczne Pawła Błaszczyka 
wybierają się na silnie obsadzo-
ny turniej piłkarski w Stargardzie 
Szczecińskim. Trener za pośred-
nictwem DN, zaprasza wszyst-
kie dziewczyny chcące trenować 
piłkę nożną w Pomorzaninie. Za-
jęcia odbywają się we wtorki i 
czwartki o godzinie 16:30.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014:
19. kolejka:
Zorza Dobrzany – Odra Chojna   (22.03; 14:00) 
Osadnik Myślibórz – Klon Krzęcin (22.03; 14:00) 
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Pomorzanin (22.03; 14:00) 
Gavia Choszczno – Piast Chociwel  (22.03; 14:00) 
Victoria 95 Przecław – Unia Dolice (22.03; 15:00) 
Flota II Świnoujście – Ina Ińsko   (22.03; 15:00) 
Pogoń Barlinek – Morzycko Moryń 0:3 (walkower)
Pomorzanin Przybiernów – Stal Lipiany  0:3 (walkower)
Polonia Płoty    Pauza

Pomóżmy Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-let-

niego Kubusia, który urodził 
się z przepukliną oponowo-
-rdzeniową, rozszczepem 
kręgosłupa oraz wrodzonym 
wodogłowiem. 
Każdy może pomóc przeka-
zując 1% podatku na adres: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” ul. Łomińska 5, 

01-685 Warszawa  
KRS 00000 37904 

Można również dokonywać wpłat-darowizny 
na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w leczeniu i rehabilitacji naszej córki Leny

Lenka jest podopieczną FUNDAcJI  
„ZDĄŻyĆ Z POMOcĄ” KRS 0000037904

w rubryce inform. uzupełniające  
1% wpisujemy: 18775 KUBIcKA LENA

Lence również można  
pomóc przekazując 

dowolną kwotę pieniężną na konto 
Fundacji „Zdążyć z Pomocą”  

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 koniecznie z dopiskiem:  

18775, KUBIcKA LENA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Serdecznie dziękujemy  Paulina i Łukasz Kubiccy
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Olek syn Izabeli 
i Jacka Paszkiewicz 
ur. 13.03.2014 
z Nowogardu

Jagoda, Anna córka 
Agnieszki i Mariusza 
ur. 13.03.2014 
z Nowogardu

Olaf syn Katarzyny 
i Mateusza 
ur. 16.03.2014 
z Dobrej

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Witamy wśród nas...

Maja córka Joanny 
Szafrańskiej-Sagan 
i Dariusza Sagan 
ur. 16.03.2014 z Łobza

Sukcesy zawodników LUKS Top Wierzbięcin 

Mamy mistrzów debla
W ostatnim czasie podopieczni Józefa Korkosza z klubu LUKS Top Wierzbięcin, brali udział w Mistrzostwach Województwa senio-
rów i seniorek, z których przywieźli aż 4 medale.  Największy sukces osiągnęli bracia Bartosz i Sebastian Jemilianowiczowie,  którzy 
w deblu zdobyli złoty medal, do tego Bartosz w singlu wywalczył jeszcze brąz. Srebro w kategorii seniorek wywalczyła Jowita Mular-
czyk w deblu wraz z Sandrą Przywartą, natomiast Mateusz Witkowski w grze mieszanej, w parze z Martyną Moskwą, wywalczył brą-
zowy medal. 

W dniu 16.03.2014 r. ro-
zegrano Mistrzostwa Woje-

wództwa seniorów i seniorek, 
które na pewno  na długo po-

zostaną w pamięci większości 
zawodników z Wierzbięcina, 

gdyż zdobyli oni aż 4 medale 
na tej imprezie. Jako pierwsza 
z „krążka” cieszyła się Jowita 
Mularczyk, gdzie wraz z San-
drą Przywartą w grze deblo-
wej wywalczyła srebrny me-
dal. Następny sukces to wy-
nik Mateusza Witkowskie-
go, który z Martyną Moskwą 
zdobył brązowy medal w grze 
mieszanej. Do dwóch meda-
li swój brązowy krążek dorzu-
cił również Bartosz Jemiliano-
wicz, który uległ nieznacznie 
(3:1) w półfinale rozstawio-
nemu z numerem 1- Arturo-
wi Szczurowskiemu. Miłą nie-
spodzianką na zakończenie 
tak udanego dnia, było zdo-

bycie w grze deblowej złotego 
medalu przez braci Jemiliano-
wicz, którzy rozegrali jedne z 
najlepszych zawodów w swo-
im życiu, pokonując rywali 
z dużo wyższym rankingiem 
Ogólnopolskim i Wojewódz-
kim. Warto dodać tutaj rów-
nież, że rywalizowali oni z za-
wodnikami starszymi od sie-
bie w kategorii wyżej. Jest to 
ogromny sukces całej drużyny 
przywożąc z tak prestiżowego 
turnieju aż 4 medale. Gratulu-
jemy reprezentantom naszej 
gminy, życząc im kolejnych 
takich sukcesów.
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W województwie zachodniopomorskim nie ma mocnych na braci! Od lewej Seba-
stian i Bartosz Jemilianowicz, złoci medaliści debla

Na zdjęciu Mateusz Witkowski, który w grze mieszanej 
wraz z Martyną Moskwą, wywalczył brązowy medal

Mistrzostwa w piłce ręcznej szkół podstawowych

Sukces szczypiornistów z „Czwórki”
W poniedziałek i wtorek (17-18 marca), Szkoła Podstawowa nr 4, gościła zespoły rywalizujące w finałach Regionu „B” szkół podsta-
wowych, w piłce ręcznej chłopców i dziewczynek. Szczypiorniści z „Czwórki” po świetnej grze, z pierwszego miejsca awansowali dalej.

W poniedziałek (17 marca), 
w hali sportowej SP nr 4 w No-
wogardzie, odbył się turniej 
chłopców piłki ręcznej szkół 
podstawowych – Region „B”, 
w ramach Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Nasz powiat re-
prezentowali uczniowie SP nr 
4, prowadzeni przez Wiesława 
Buczyńskiego, występując w 
następującym składzie: Karol 
Kolles (bramkarz), Maciej Pio-
trowski, Maciej Podbiegło, Da-
wid Druciarek, Damian Wa-
laszczyk, Kacper Wdowczyk, 
Michał Zając, Miłosz Żabec-
ki, Dawid Polak, Dawid Tracz, 
Hubert Dawid. Szczypiorniści 
z SP nr 4, w pierwszym meczu 

łatwo pokonali SP nr 6 Koło-
brzeg 15:3. W drugim spotka-
niu wygrali 15:4 z SP nr 3 Gry-
fice. W następnym meczu po 
zaciętej walce zremisowali z 
SP nr 55 Szczecin 7:7. W ostat-
nim swoim pojedynku, pod-
opieczni Wiesława Buczyń-
skiego rozgromili SP z Golcze-
wa 19:2. Dzięki swojej skutecz-
ności, pomimo tej samej ilości 
punktów, zdecydowanie lep-
szy bilans bramkowy pozwo-
lił szczypiornistom z Nowo-
gardu zająć 1 miejsce w grupie. 
Dzięki temu, istnieje większe 
prawdopodobieństwo natrafie-
nia na słabszą drużynę w wal-
ce o kolejny etap rozgrywek. 

Dodajmy, że awans wywalczy-
ły również uczniowie z SP nr 
55 Szczecin. Mecze rozgrywa-
no systemem każdy z każdym, 
2 połowy po 8 minut. Zawody 
sędziował Bogusław Dziura. 
Pierwsze 3 zespoły otrzymały 
medale, puchary i dyplomy. 

Z kolei następnego dnia (18 
marca), rozegrano zawody tej 
samej rangi w piłce ręcznej 
dziewcząt. Niestety pomimo 
ambitnej gry, dziewczętom z 
„Czwórki” nie udało się awan-
sować do dalszych rozgrywek, 
zajmując trzecie miejsce.

KR
Info: SP nr 4

Piłka ręczna chłopców – Region „B”
Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 4 Nowogard  7 pkt. Bramki: 56:16 (+40)
2. SP nr 55 Szczecin   7 pkt. Bramki: 31:11 (+20)
3. SP nr 6 Kołobrzeg  4 pkt. 
4. SP Golczewo  2 pkt. 
5. SP nr 3 Gryfice  0 pkt. 

Piłka ręczna dziewcząt – Region „B”
Klasyfikacja końcowa:
1. SP nr 51 Szczecin  6 pkt. Bramki: 46:7
2. SP Golczewo  4 pkt. Bramki: 19:26
3. SP nr 4 Nowogard   1 pkt. Bramki: 10:23 (- 13)
4. SP nr 3 Gryfice  1 pkt. Bramki: 10:29 (- 19)
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W14.12.śk.p.7.3.12.9

W11.2.śk.p.7.3.28.3

W12.4.śk.p.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

W15.2.śk.p.7.3.28.3

W23.1.śk.p.7.3.28.3

W47.16.śk.21.3

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

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

P6.2.O.d/o

P11.ś-k.do

P3.2.O.do

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl  lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4
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Denar Bolesława III Krzywoustego (typ dru-
gi) - 10zł, Awers

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

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

Tel.  609 245 816

SPRZEDAM
Wyposażenie Pubu tj.

Bar, Dart, Piłkarzyki, 
Ławy + stoły - 7 kompl.

tel. 606 612 367

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
cZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

A/0

 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1 
w Nowogardzie

zaprasza firmy budowlane do składania 
ofert na wykonanie termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami to-
warzyszącymi.

Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli 
członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr tel. 796610510.

Termin wykonania robót: maj - październik 2014 r.
Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2014 r. pod 

adresem: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1/4, 72-
200 Nowogard.

Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
A28.4.22,25,29.3.4,11,18.04

Kącik Kolekcjonera

Spotkanie w NDK
Kącik Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne Nowogard 
zaprasza na „wiosenną giełdę kolekcjonerską-rozmaito-
ści”. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę (23 
marca), o godz. 15:00 w Nowogardzkim Domu Kultury. 

Podczas niedzielnej giełdy ko-
lekcjonerskiej, m.in. mini wysta-
wa folderów o tematyce piłkar-
skiej. Do tego prezentacja pla-
katów m.in. prezentujących dru-
żynę Pogoni Szczecin na prze-
strzeni kilkunastu lat.  Ponadto 
w programie: skup, wymiana, 
sprzedaż, wycena- banknotów, 
medali, orderów, monet, litera-
tury oraz innych eksponatów. 
Nie zabraknie również wystawy 
związanej z numizmatyką. No-
wogardzkie Koło może się po-
chwalić swoim nowym nabyt-
kiem, mianowicie monetą oko-
licznościową przedstawiającą 
denar Bolesława III Krzywouste-
go (typ drugi). Moneta została 
wyprodukowana przez Mennicę 
Polską S.A. Na zlecenie Narodo-
wego Banku Polskiego, o nakła-
dzie do 20 000 sztuk. Na zdję-
ciu przy artykule prezentujemy 
nominał 10 zł, który ma w swo-
im posiadaniu nowogardzkie 
Koło numizmatyczne. Dodajmy, 

że oryginalny denar, który upa-
miętnia ten przez nas prezento-
wany, datuje się na rok 1107, kie-
dy to Krzywousty objął pełnię 
władzy w państwie polskim. Na 
awersie przedstawiono księcia 
na tronie z mieczem w prawym 
ręku, a z lewą ręką wzniesioną do 
góry. Na rewersie widać krzyż z 
czterema punktami umieszczo-
nymi między jego ramionami. 

Przypominamy również, że 
będą prowadzone zapisy, które 
umożliwią wstąpienie do Koła 
numizmatycznego oraz klubu 
kolekcjonera.                           KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Faza play-off
W niedzielę (16 marca), siatkarze rywalizujący w osińskiej lidze rozegrali fazę 
play-off, po której znamy już zespoły walczące o poszczególne lokaty w tym se-
zonie rozgrywek. Podczas niedzielnych gier, obyło się bez niespodzianek.

W pierwszym meczu fazy 
play-off zagrał pierwszy z 
ostatnim zespołem. Niespo-
dzianki nie było, choć Wyszo-
mierz ładnie walczył w dwóch 
pierwszych setach, przegrał to 
spotkanie 3:0. Siatkarzom z 
Wyszomierza pozostaje walka 
w najbliższą niedzielę o miej-
sca 4-6, z kolei Krzywice mogą 
się już przygotowywać do roz-
grywki finałowej. W drugim 
spotkaniu kibice oglądali wice-
lidera z Węgorzy i reprezentan-
tów gospodarzy z Osiny. Bez 
wątpienia było to najciekawsze 
spotkanie. Zaczęło się wedle 
oczekiwań, pewnym zwycię-
stwem w secie drugiego zespo-
łu w tabeli. Jednak gospodarze 
nie dali za wygraną i w drugim 
starciu wygrali do 21. Trzeci 
set to dominacja Węgorzy, któ-
re pozwoliły rywalom zdobyć 
tylko 16 punktów. Czwarty set 
to zwycięstwo Osiny ponow-
nie do 21 i o losach tego meczu 
musiał rozstrzygnąć tie-bre-
ak. Dwa wygrane sety z wice-
liderem to wszystko na co było 
stać Osinę, ostatecznie Węgo-
rza wygrywają w 5 secie 15:8 
i umacniają się na 2 miejscu. 
W ramach prezentacji każ-
dej z drużyn biorących udział 
w rozgrywkach, została nam 
jeszcze tylko ekipa LZS „Czar-
ne Koszule” Węgorza. Zespół 
ten rywalizuje w następującym 
składzie: Laszkiewicz Przemy-
sław (kapitan), Machol Bar-
tłomiej, Skoczeń Arkadiusz, 
Wojalski Krzysztof, Stefański 
Krzysztof, Rapa Marcin, Nie-
wierze Janusz, Kaczmarek Ra-
fał, Gaik Kamil, Machol Alek-
sandra. Jeden punkt za dwa 
wygrane sety, który zdobyła 
Osina, pozwolił tej drużynie 
awansować na 4 miejsce w ta-

beli. Stało się tak, gdyż siatka-
rze z Osiedla Bema nie zdoła-
li wygrać choćby dwóch setów 
z Kikorzami, które w ostatnim 
meczu dnia, pokonały gości 
z Nowogardu 3:1. Tak więc w 
finale zagrają: Krzywice, Wę-
gorza i Kikorze, natomiast o 
miejsca 4-6 powalczą: Osina , 
Bema i Wyszomierz. Zespoły 
przez cały turniej zachowują 

zdobyte wcześniej  punkty. Co 
wniosą mecze finałowe? Czas 
pokaże, parkiet bardzo często 
weryfikuje umiejętności i chęć 
gry wielu zespołów. Już nieba-
wem przekonamy się, czy tak 
będzie również w osińskiej li-
dze. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników, aktual-
ną tabelę oraz zapowiedź gier 
o miejsca 4-6. 

KR

Play-off, 16 marca:
Krzywice – Wyszomierz 3:0 (25:22, 25:22, 25:15)
Węgorza – Osina 3:2 (25:17, 21:25, 25:16, 21:25, 15:8)
Kikorze - Os. Bema 3:1 (26:24, 22:25, 25:16, 25:23)

Tabela po fazie play off  
M M P Sety Małe pkt.
1 Krzywice 6 18 18 - 3 524 - 446
2 Węgorza 6 14 16 - 7 557 - 488
3 Kikorze 6 12 12 - 9 478 - 435
4 Osina 6 5 9 - 16 501 - 547
5 Osiedle Bema 6 4 9 - 16 502 - 558
6 Wyszomierz 6 1 5 - 18 453 - 536

Niedziela (23 marca) mecze o miejsca 4-6:
Wyszomierz –  Osina  11.00
Wyszomierz – Os. Bema   12.30
Osina – Os. Bema  14.00

Na zdjęciu zawodnicy drużyny Węgorza
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

KUPON
 RABATOWY  5%

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

Drewno kominkowe
opałowe

dąb, brzoza, sosny
507 551 150

Przyjmę do pracy 
biurowej na terenie 

Nowogardu.
osoby zainteresowane 

proszę o kontakt
 510 100 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

  PRD NOWOGARD SA 
           72-200 Nowogard, ul. Górna 2/1 

 

 
 

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego następujące 
maszyny i środki transportu: 

 
Ładowarka FADROMA ŁK-1, rok pr. 1973                  cena wywoławcza    10 500 zł brutto 
Ładowarka FADROMA ŁK-1, rok pr. 1974               cena wywoławcza    12 000 zł brutto 
Posypywarka ACOMETIS, poj. 4m3, rok pr. 1998                cena wywoławcza    10 000 zł brutto 
Posypywarka ACOMETIS, poj. 4m3, rok pr. 1998                cena wywoławcza    18 000 zł brutto 
Posypywarka SCHMIDT ECOS, poj. 5m3, rok pr. 2003            cena wywoławcza    33 000 zł brutto 
Posypywarka SCHMIDT STRATOS, poj. 5m3  rok pr. 2005     cena wywoławcza    35 000 zł brutto 
Samochód VW TRANSPORTER, 9 osobowy, przebieg 380 000 km, rok pr. 1999    
                   cena wywoławcza      7 000 zł brutto 
Samochód VW TRANSPORTER, 9 osobowy, przebieg 478 000 km, rok pr. 1996   
                   cena wywoławcza      6 000 zł brutto 
Samochód VW T4 DOKA, 6 osobowy, przebieg 344 000 km, rok pr. 1994    
                   cena wywoławcza      5 000 zł brutto 
Samochód VW T4 DOKA, 6 osobowy, przebieg 455 000 km, rok pr. 1999    
                   cena wywoławcza      7 300 zł brutto 
Żuraw warsztatowy ŻW-500, stacjonarny, udźwig 500 kg    cena wywoławcza         600 zł brutto 
Skrapiarka samochodowa Spp500 na samochodzie JELCZ    cena wywoławcza    29 000 zł brutto 
Samochód osobowy LEXUS GS300, przebieg 199 000 km, rok pr. 2005    
                   cena wywoławcza    40 000 zł brutto 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2014 r. o godz. 1200 w siedzibie firmy. Wadium w wysokości 
10% ceny wywoławczej oferowanego przedmiotu należy wpłacić do godziny 1130 w kasie spółki 
w dniu przetargu. Dodatkowych informacji dotyczących ww. oferty udziela Kierownik Bazy 
Sprzętu i Transportu pod nr tel. 91 39 21 736 wew. 33, kom 668 431 310. 
Sprzęt można obejrzeć w siedzibie firmy od dnia 19.03.2014 w godz. od 800 do 1400.   
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.    

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGU! 
 
  
 

 

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

2014 r. 1
Zakład Kamieniarski 

„Śmigiel”
Nowogard,  ul. Cmentarna 3

tel. 91 392 18 14 
kom. 601 595 069

POLECA SWOJE USŁUGI:
Nagrobki, Grobowce

Blaty kuchenne, 
Parapety, Schody, 

obudowy kominków,
Kostka granitowa

UPUST 15%  
do końca marca

A8.2.czb.7.3.28.3

P12.4.ś-czb.7.3.d/o

A9.4.ś-czb.d/o

A10.4.ś-czb.d/o

UWAGA WĘDKARZE!
Zarząd Koła PZW Tęczak 
informuje członków koła, że dnia 23.03.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie spławikowe o tytuł 
Mistrza Koła w Kamieniu Pomorskim na kanale 
świnice. Startowe wynosi 10 zł. 
Zapisy w sklepie „Tęczak“ ul. Waryńskiego 12 do 
dnia 21.03.2014. 
Wyjazd o godz. 600 z ul. 5-go Marca. 

Zarząd Koła „Tęczak  
K7.4.ścz.14.18.21.3

A19.15.ś-czb.3.14i3.21

Zatrudnimy:
Kierownika  
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
w40.2.śczb.W.P.21.3.11.4

zaprasza wszystkie 
osoby zainteresowane pracą 

jako opiekunki osób starszych
 w Niemczech na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 
21.03.2014 o godz. 11 w PUP – pl. Wolności 9 w Nowogardzie. Wię-
cej informacji tel. 666096774

W20.2.śczb.21.3
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Ferma Norek Maszkowo

ZaTrUDNi 
pracowników od 3 marca

Możliwość zatrudnienia na stałe

tel. 605 284 748

W19.6.śczb.7.3.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W17.śczb.p.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUcHOMOŚcI
• Kredyty mieszkaniowe. 

Oferta wiodących banków. 
Nowość!!! Kredyty z dopła-
tami w ramach programu 
„MDM”. 662 315 470

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 
57 m2 + użytkowe poddasze 
Nowogard. 602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. 
Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – 
jest już wolne. 601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Sprzedam działki budowlane 
– Karsk. 509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pie-
tro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 
250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 
4 sypialnie, 2 łazienki,, ga-
raż. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

• Wynajmę sklep na ulicy Ra-
cibora I 4 w Nowogardzie o 
pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-poko-

jowe, III p. umeblowane. Tel. 
91 392 30 38 lub 516 985 276

• Mieszkanie samodzielne trzy-
pokojowe, kuchnia, łazienka, 
100 m2 wynajmę. 602 474 266

• Garaż w bloku sprzedam, ul. 
Kowalska 1. Powierzchnia 
13,26 m2 szerokość bramy 
2.2m. 784 584 294 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731

• Sprzedam lub wynajmę ga-
raż przy ul. 700-lecia 13. 
501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
je 76 m2, w Nowogardzie, cena 
do negocjacji, tel. 889 614 406

• Do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe ul. Racibora. 
609 307 489 

• Sprzedam działkę ogrodową 
własnościową Bohaterów War-
szawy za stawem. 783 814 849

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami nad jeziorem. 
722 300 700 

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 
90 80 98

• Działka budowlana ul. Asny-
ka 16 arów, media w drodze, 
95 tyś. Tel. 609  947  940 lub 
503 120 436 

• Zamienię  lub  sprzedam  
mieszkanie  3 - pokojowe  na  
kawalerkę .660987036.

• Kupię ziemię rolną. 
665 503 129 

• Łobez centrum sprzedam 
mieszkanie własnościowe sta-
re budownictwo pilne, cena 
do negocjacji. Tel. 501 343 040 

• Do wynajęcia lokal o pow. 72,5 
m2 na biuro, gabinet lekarski, 
sklep. Dobra lokalizacja,par-
king.602 677 563

• Do   wynajęcia  garaż . ul; Zam-
kowa .Tel.781250405.

• Wynajmę  pokój  jednej oso-
bie.Tel.798382886.

• Sprzedam  nieruchomość   po-
łożoną   przy   ul; Boh. Warsza-
wy  34 , Nowogard , 0,11 h.  
Stacja  L P G . Tel.604596908.

• Pokój  do  wynajęcia . 
882182143.

• SPRZEDAM – działkę   29  ar. 8  
km.  od  N-du. Media  11 zł / m2 
.Tel.669517975.

• Zamienię   lub  sprzedam  
mieszkanie  3  pokojowe  na  
kawalerkę  .660987036.

• Długołęka  -  działka  pod  za-
budowę  ok. 30 ar. 32000,-tyś. 
Tel.889133882.

• TACZAŁY – działka  pod  za-
budowę  ok. 25 ar. blisko  rze-
ki  ,  b.atrakcyjna.17 zł/m2. 
Tel.502103432

• Sprzedam działkę przy ul. Ar-
mii Krajowej w Nowogardzie. 
Wiadomość pod nr Tel. 91 39 
21 399

• Sprzedam działki rolnicze o 
pow. 0,27 h i 0,7 h nadające 
się pod zabudowę, Długołę-
ka.796 144 225

 MOTORyZAcJA
• Kupię sprężynę przednią do 

Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 
2005 HDI, stan bdb. Przebieg, 
180 tys., cena 18800 zł, tel. 
696 807 922

• Sprzedam VW Passat Combi, 
rocznik 95, poj. 1,8, stan bar-
dzo dobry, cena 2500 zł. 72 
38 434 15 

• Sprzedam Opla Zafire 2006r., 
srebrny metalik, 1,9 diesel. 
667 221 464 

• Sprzedam Audi 80 rok prod. 
1987 poj. 1.8 benzyna. Cena 
1500 zł do uzgodnienia. 
791 180 655

• Sprzedam Golf II rok prod. 
1990 cena 1200 zł tel. 
667 354 001

• Sprzedam motorower Vama-
saki 50 cm3 2011r., stan ideal-
ny. 693 985 698

• Sprzedam  przyczepkę samo-
chodową  180 X 110 X 40  stan 
b. dobry.664726394.

• Sprzedam VW Passat Combi 
poj. 1,8, rocznik 95, stan bar-
dzo dobry, cena 2500zł. 72 38 
43 415 

• Sprzedam Hyundai Lantra 
1,6 benzyna, 16V, 96 rocznik. 
601 834 016 

ROLNIcTWO
• Sprzedam słomę w snopkach 

i siano cena 2, 20 zł/ snopek. 
Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam pszenice i pszenży-
to. 668 316 103

• Kurki nioski, odchowane, 7-ty-
godniowe sprzedaż od 31 
marca. Gospodarstwo drobiar-
skie, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
502 530 452 

• Sprzedam prosięta. 
667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Kupię owies bezłuskowy. 91 
39 20 307 

• Sprzedam obornik. 
793 908 098 

• Sprzedam prosiaki. 
514 387 864

• Jęczmień    jary   ok.  3  tony  Ta-
nio  sprzedam . Tel.609640478.

• Sprzedam   sianokiszonkę   i  
słomę .  668542996.

• Sprzedam jęczmień. Pszenży-
to. 91 39 18 307

• ZIEMIĘ ,NIEUŻYTKI,UGORY-Ku-
pimy.Tel.797686204.  

• Sprzedam jabłka po 1 zł. 91 39 
21 896 

• Sprzedam prosięta. 
515 406 298 

• Sprzedam kombajn zbożowy 
Bizon na części lub w całości. 
91 39 18 307

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 

kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

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

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

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

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 
567 369
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OGŁO SZE NIA DROB NE

OPONy 
 - WyMIANA
tel. 91 392 71 01
tel. 91 392 03 03

Mycie dachów
i elewacji oraz 

kostki brukowej
510 672 264

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

Sprzedam drewno 
kominkowe i opałowe

Transport
Tel.  691 466 441

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki

Tel: 666 096 761, 666 096 774

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177

Z ATRUDNIĘ
Kierownika budowy 

z uprawnieniami
konstr.-bud.

bez ograniczeń
+ prawo jazdy kat. B

e-mail: ncbn@wp.pl

Wynajmę 
 mieszkanie 

w Centrum Nowogardu. 

604 702 817

rEMoNTY mieszkań
USŁUGi budowlane

WYKoNaM
608 364 330
600 347 308

Łb.do

W20.2.ścz.7.3.do

P9.4.ś-cz.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

A12.3.śczb.do A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

STIHL, HUSQVARNA, DOLPIMA

A26.1.śczb.7,14,21,28.3

Zatrudni 
operatora ciągnika z wózkiem 

do zrywki HDS / żurawiem 

Wymagania:
- doświadczenie w pracy w lesie i rolnictwie,
- doświadczenie w operowaniu ciągnikiem 
  z różnorodnym  osprzętem i maszynami,
- samodzielność wykonywania powierzonych zadań,
- mile widziane doświadczenie 
   w pracy na forwarderze.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W38.2.śczb.21-28.03

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE 
DyWANÓW, WyKŁADZIN, 
TAPIcERKI MEBLOWEJ, SA-
MOcHODOWEJ, /SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ/.- PO-
ŚcIELI WEŁNIANEJ /LANO-
LINĄ/. SPRZĄTANIE: cZySZ-
cZENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA 
DRZWI I OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, praso-
wanie. 885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• DUR –DAcH POKRycIA, 
REMONTy DAcHÓW. 
Tel.691621141.

• DAcHy DOcIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, 
G. tel. 532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki kom-
pleksowo. 721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budyn-
ków, malowanie natrysko-
we. Tel. 731 517 928

• Remonty mieszkań. 
798 147 191 

• Transport  przeprowadzki  
szybko  tanio . Tel.696138406.

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele. 788 566 432

• Dachy, ogrodzenia, elewa-
cje.794 115 153 

• Remonty    mieszkań     gla-
zura ,  terakota   i   inne 
.Tel.608364330.

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153 

PRAcA
• Przyjmę samodzielnego pra-

cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Przyjmę do pracy blacharza 
samochodowego. Praca w No-
wogardzie. 605 276 271

• Firma budowlana zatrudni 
pracownika. 694 440 205

• KIEROWCA Z DOŚWIADCZE-
NIEM POSZUKUJE PRACY 
KAT.B TEL. 690 570 103

• FIRMA  -  zatrudni   spawaczy    i    
szlifierzy  . Tel.601581892.

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIEcE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-

czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam fotel do masażu 
kręgosłupa 601 553 551

• Sprzedam  drewno  opałowe  
kominkowe  OLCHA. Niskie 
ceny.661 630 386 .

• Sprzedam owczarki niemiec-
kie. 91 39 106 56

• Sprzedam  drewno  opałowe  
kominkowe  OLCHA. Niskie 
ceny.661 630 386 .

• SPRZEDAM  -  rowery  uży-
wane  - serwisowane.781 932 
915.

• Sprzedam używane ubran-
ka dziecięce marki cocco-
drillo od rozmiaru 68-98. Tel. 
508 309 113 

• Sprzedam  tuje   i   cyprysiki  2 
m.Tel.607580172.

• Karp do zarybienia i jadalny 
sprzedam. 91 39 18 297 

• Owczarek niemiecki piesek 
9-cio tygodniowy długowłosy 
ładny. Rodzice z rodowodem. 
91 39 21 828

• Sprzedam  - instrument  klawi-
szowy  Yamacha  PSR   S  900 .  
Nagłośnienie   Yamacha  50  14  
C , kolumny  ,   JBL  JRX    125 . 
Tel.728636875.

• Oddam drewno orzech wło-
ski w zamian za ścięcie, No-
wogard. Teren działkowy. 
508 105 333

• Sprzedam akwarium 270 l. z 
oświetleniem. Cena 200 zł. Tel. 
kom. 721 752 726 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

17-20.03.2006 r. 15

krzyżówka nr 11kupon nr 11 Humor 
Henia Szczupaka

POSADKA

Teraz wam zasunę gadkę,

W której jest satyry nić:

Gdy człek dobrą ma posadkę,

To mu nie pozwolą żyć.

BeZROBOTNY ANiOŁ

Ogromne mam kłopoty, że jestem aniołem,

Lecącym nad tym ziemskim i smutnym padołem:

Gdy ktoś umiera w kraju, 

I chcą go wziąć do raju, 

Nie mogę, bo się toczy życie błędnym kołem.

Raz chciałem wziąć do raju babcię co skonała,

Bo sądziłem, że grzechów babunia nie miała,

Lecz mówiąc bez obrazy,

Babunia ze dwa razy,

Cudzołożnęła sobie dla rozkoszy ciała.

Pragnąłem wziąć do raju pewną zacną duszę,

Lecz przekazać ją diabłu jak niepyszny muszę,

Bo dusza ta kochana,

Była skorumpowana,

I inne grzechy miała, grzechy dość psiajusze.

Sądziłem, kiep, że żadnych grzechów nie ma Danka,

Ale zdradzała męża, poza tym kochanka,

Więc jak ją – baju, baju –

Mogę zabrać do raju,

Kiedy straszliwa była z niej erotomanka.

Wciąż siedem grzechów głównych! Och te grzechy,

Grzechy

Nie tylko pałaców, trafiły pod strzechy!

Ten świat jest bardzo psotny,

Więc ze mnie bezrobotny,

Anioł, co na tej ziemi, nie znajdzie pociechy!

Rozwiązania krzyżówki nr 10 
– BRAK MI SŁÓW – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska – Kulice, Ag-
nieszka Skowrońska – Strzelewo, Bro-
nisław Rasowski – Jarchlino, Krysty-
na Tretiak – Maszkowo, Robert Zuber 
– Wierzbięcin, Andrzej Czarnowski 
- Osowo oraz z Nowogardu: Stani-
sława Pokorska, Franciszek Palenica, 
Katarzyna Saja, Bogdana Walewska, 

Halina Szwal (?), Grażyna Baran 
(?), Krystyna Młynarska (?), Beata 
Szcześniak (także 9), Maryla Piątek, 
Genowefa Tomczak, Włodzimierz 
Borowicz, Barbara Bartosik, Józef 
Górzyński, Michał Rosa, Władysława 
Kubisz, Regina Orłowska, Urszula 
Włoszczyńska, Andrzej Leszczyński 
i Halina Heinrich.

Bezpłatne prenumeraty „DN” na 
kwiecień wylosowali:

- Maryla Piątek – Nowogard,
- Michał Rosa – Nowogard,
- Robert Zuber – Wierzbięcin.

Gratulujemy!  

Rozwiązanie utworzą litery z oznaczonych pól, czytane rzędami

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Róbmy swoje
Irena Okolska, Edward Bachor, Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Alicja Wypych, Krysty-

na Gęglawa, Urszula Kaczmarek, Teresa Januszonek, Halina Stefańska, Christiana Syfert, Pelagia 
Feliksiak, Maria Sowińska, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Andzrej Leszczyń-
ski, Justyna Grenda, Jolanta Kozioł, Jolanta Gruszczyńska, Agata Zięciak

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Agata Zięciak, Irena Okolska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: serce
Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Lena Druciarek, Woj-

ciech Zięciak, Aleksandra Borkowska, Arkadiusz Zaremba, Martyna Grenda, Nadia Grenda, Olim-
pia Bała, Kinga Lewandowska

Zwycięzca: Lena Druciarek
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

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

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

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

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

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

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZcZEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

PoraDY BEZPŁaTNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

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

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZcZEcIN GŁÓWNy
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 -  w poniedziałki
5  - w piątki
6  - w soboty
7 -  w niedziele

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆTEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

Wydruki  
koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

RABATy.
nawet. 

do 80%.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU
ul. 3 Maja 49 • Nowogard

RABATy.
nawet. 

do 80%.
Ubierz z nami swoje dziecko

W37.9.O.p.21.3.11.4

P7.4.O.d/o

W22.4.O.p.14.4.4.4

P4.2.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

A16.2.O.doA17.4.O.2.14.1.30

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

W2.4.ŚK.p.14-3.11-4

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

W41.4.O.21.3

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

A7.6.ś-k.d/o

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rekolekcje
dla dzieci  

z SP 2 i SP 3

s. 6 s. 10s. 5

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

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Szkoły przywitały 

wiosnę

Kradną 
już nawet 

drzewka

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

Czytaj s. 3

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl  lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

Tutaj 
stoimy 
wysoko

Zarobki 
burmistrzów 
w powiecie

Ponad 

25 tysięcy 

za „witacze”

Zebrali  
350 kg  
żywności 

Co się  
rozpadło  
w PSL,  
a co  
pokręciło  
SLD

Osińska Liga  
Piłki Siatkowej

Mecze  
o miejsca  
4–6
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Jak słyszysz Nowogard, to co przychodzi ci na myśl? Tym razem z takim pyta-
niem wyszliśmy na ulice Nowogardu (czyt. poniżej) i Osiny (czyt. s. 4), by usły-
szeć z czym kojarzą się nam miejsca naszego zamieszkania.  Oto, jak odpowia-
dali na nasze pytanie napotkani przechodnie. 

Elżbieta Wyczkowska - Zaskoczył mnie pan redaktor tym py-
taniem. Po chwili zastanowienia przychodzi mi na myśl nasz ko-
ściół pw. WNMP, jego konstrukcja. Wrażenie też robią mury obronne.  
Smutną sprawą jest jednak niestety brak pracy, szczególnie dla młodych 
ludzi. Jednak Nowogard nadal mi się podoba, chociaż swojej przyszłości 
nie będę z nim wiązała. Wyjeżdżam na Pomorze. Życzę temu miastu jak 
najlepiej. Wychowałam się tutaj, więc będę miała z Nowogardem zawsze 
dobre skojarzenia. 

Maria Pierzchała - Bardzo dobre pytanie. Nowogard jest czystym i es-
tetycznym miastem, ale niepokoi mnie fakt, że w naszym mieście jest na-
dal regres w zatrudnieniu. Tak naprawdę ludzie nie mają pracy. Kolejną 
niepokojącą dla mnie sprawą jest fakt, że nasza młodzież również tu nie 
ma za bardzo co ze sobą zrobić.  

Pan Mirosław - Pyta pan o pierwsze skojarzenie? Z mojej strony 
jest jak najbardziej pozytywne.  Obserwując to, co się tu dzieje. Jest 
coraz bardziej elegancko. Ja co prawda mam pracę, więc nie mam 
powodów do większych narzekań. 

Danuta Matuszewska - Nowogard jest coraz ładniejszy, co wi-
dać gołym okiem. Według mnie dobrą  sprawą jest to, że z Placu 
zniknęły te budki handlowe. Co do innych spraw to niestety nie ma 
tu nadal pracy dla ludzi młodych, co jest dla mnie bardzo smutne. 
Sama jestem na emeryturze, więc z utrzymaniem nie mam proble-
mu, ale przyszłość naszej nowogardzkiej młodzieży bardzo mnie 
martwi. 

Krystyna Witkowska – Moje skojarzenia z tym miastem są dobre, bo 
jest tu ładnie. A samo miasto jest coraz czystsze. Mieszkam na osiedlu Ra-
cibora, które jest ładnie odnowione i kolorowe. Ale, by nie było tak różo-
wo to chciałabym powiedzieć, że na dworcach PKP i PKS, nie ma ławek, 
a zegar tam się zatrzymał. Ja wszystkiemu się skrzętnie przyglądam, bo 
należę do ludzi dokładnych, więc wychodzę z założenia, że tu wszystko 
powinno grać, jak w prawdziwym, szwajcarskim zegarku. Dlatego chcia-
łabym, by ktoś z włodarzy spowodował, by te ławki na naszych dworcach 
w końcu się pojawiły. 

Rozmawia: Jarek Bzowy 

Kronika 
 policyjna

Nasza sonda

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia,  
zadzwoń   Tel. 513 088 309

17.03.2014 r. 
godz. 14:45 Kradzież roweru 

z korytarza piwnicznego przy 
ul. Wiejskiej. 

18.03.2014 r. 
godz. 06:50 Włamanie do 

garażu w miejscowości Wierz-
bięcin, skąd dokonano kra-
dzieży pilarki spalinowej mar-
ki Shark oraz wyrzynarki mar-
ki Makita. 

godz.14:30 Uszkodzenie ele-
mentów klimatyzacji znajdu-
jącej się na budynku przy ul. 
Bankowej. 

19.03.2014 r. 
godz. 23:30  Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 3 
Maja, samochodu marki VW 
Golf ujawnił, że kierujący Ka-
mil M. znajduje się pod dzia-
łaniem środka odurzającego. 
Nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami mecha-
nicznymi, ponadto pojazd nie-
dopuszczony jest do ruchu. 

20.03.2014 r. 
godz. 08:00
Pracownik sklepu Lidl po-

wiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Przybyły na miejsce Patrol wy-
legitymował Krystynę Ł. 

godz. 20:30 Zgłoszenie kra-
dzieży w sklepie Lidl. Na 
miejscu Patrol OPI ustalił, że 
sprawcą jest Andrzej S. 

godz. 22:20 Zgłoszenie 
uszkodzenia samochodu mar-
ki Citroen w miejscowości 
Osina przez Wojciecha W. 

znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 3,06 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

21.03.2014 r. 
godz. 14:20 Kradzież samo-

chodu marki Citroen Saxo, za-
parkowanego przy ul. Racibo-
ra. 

godz. 16:00 Kradzież krze-
wów ozdobnych oraz innych 
roślin z terenu gospodarstwa 
ogrodniczo-hodowlanego 
przy ul. Bema. 

godz. 16:20 Zatrzymanie na 
drodze Miętno-Orzechowo, 
Roberta J., kierującego samo-
chodem marki VW Golf,  znaj-
dującego się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1,54 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu.  

godz. 20:00
Włamanie do mieszkania 

przy ul. Grota Roweckiego, 
skąd dokonano kradzieży pie-
niędzy oraz złotego łańcuszka. 

23.03.2014 r. 
godz. 03:00 Policjanci Ru-

chu Drogowego KPP w Gole-
niowie, ujawnili kierujący po-
jazdem marki Mitsubishi  Ga-
lant, Marcin T. znajdował się 
pod wpływem środków odu-
rzających.  

godz. 16:00 Na drodze polnej 
w pobliżu miejscowości Kolo-
nia Kościuszki, ujawniono po-
rzucony pojazd marki Citroen, 
pochodzący z kradzieży. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Badania w kierunku neuropatii 
cukrzycowej – stopa cukrzycowa

PSD Oddział Powiatowy Go-
leniów z siedzibą w Nowogar-
dzie rozpoczął cykl badania 
w kierunku „stopy cukrzyco-
wej” Badania prowadzi specja-
lista podolog mgr Olga Dan-
kiewicz. Badania rozpoczynają 
się krótką informacją o powi-
kłaniach cukrzycowych w ob-
rębie kończyn oraz o sposobie 
prowadzenia badania, polega-

jącym na badaniu czucia wi-
bracji, dotyku i temperatury 
w kończynach górnych i dol-
nych, uczestnicy otrzymują 
wynik badania oraz materia-
ły na temat neuropatii cukrzy-
cowej. Zapisy osób chętnych 
odbywają się w siedzibie PSD 
Oddział Powiatowy Goleniów 
w Nowogardzie przy ul. Woj-
ska Polskiego 7 (budynek la-

boratorium) od poniedziałku 
do piątku w godz. od 9:00 do 
14:00 u Pani Bożeny Szajkow-
skiej oraz telefonicznie pod nr 
500 553 190, lub za pośrednic-
twem 

e-mail:  oddz.pow.psd.go-
leniow@wp.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes Oddziału 

Powiatowego PSD Goleniów

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel 

rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny na 

dwa mieszadła, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy miesza-

niec Dalmatyńczyk, tel.667431363 
•	 Przyjmę od zaraz używaną lodówkę i pralkę automatyczną, któ-

re są mi bardzo potrzebne, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce małego dwumiesięcznego pieska. Piesek 

jest czarny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 

913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	 Oddam w dobre ręce czteromiesięcznego, czarnego pieska 

993979321
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 

609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
•	 Oddam w dobre ręce pieski -  samce tel. 91 39 17 305
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620
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Wynagrodzenie brutto naszego burmistrza w porównaniu z 
wynagrodzeniami burmistrzów (wójta) sąsiednich gmin

Tutaj stoimy wysoko

Zarobki burmistrzów  
w powiecie
W ostatnim  czasie  publikowaliśmy informacje, na podstawie danych Ministerstwa 
Finansów, wskazujące na poziom dochodów naszej gminy. Ponieważ  podatkowe do-
chody gminy „per capita” są funkcją dynamizmów gospodarczego i rozwojowego,  a 
te efektem sposobu zarządzania gminą to wydaje się, że miejsce w rankingu „najuboż-
szych” czy też, gdy patrzymy z drugiej strony „najbogatszych”, powinno odpowiednio 
wpływać na wynagrodzenie, jakie gminy płacą swoim burmistrzom. Niestety przykład 
Nowogardu wskazuje, że takiego przełożenia próżno szukać – burmistrz  naszej gminy, 
która w rankingu zamożności jest na szarym końcu nie tylko w powiecie, ale i w woje-
wództwie, zarabia tyle co burmistrz Goleniowa, gminy  dysponującej dwukrotnie wyż-
szym budżetem i wysoko usytuowanej w rankingu MF.

Nowogard – Robert Czapla 
1. miesięczne wynagrodzenie brutto: 11 tys.480 zł, netto: 8.065zł
2. wynagrodzenie zmieniło się w październiku 2011. Przed zmianą wynagrodzenie wynosiło 

brutto: 9 tys.225 zł.
Goleniów – Robert Krupowicz 
1. miesięczna kwota wynagrodzenia brutto: 11.459,00 zł, netto: 8.056,04zł.
2. w obecnej kadencji zmieniła się wysokość wynagrodzenia Burmistrza w trybie Uchwały Rady 

Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Wynagrodzenie przed zmianą wynosiło brutto: 
11.114,20 zł, netto: 7.815,30 zł.

Maszewo – Jadwiga Ferensztajn 
1. wynagrodzenie miesięczne brutto: 9.040,00 zł, wynagrodzenie miesięczne netto:    6.411,56 zł
Wysokość wynagrodzenia została ustalona przez Radę Miejską dnia 30 grudnia 
2010 r. i obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Osina – wójt Krzysztof Szwedo 
1. miesięczne wynagrodzenie brutto: 8.100,00 zł, netto: 5.710,44 zł,
2. w obecnej kadencji wynagrodzenie nie zmieniało się. 

Koszalina. Tylko nieco wię-
cej brutto od naszego burmi-
strza Roberta Czapli zarabiają 
prezydenci Stargardu -11.740 
zł brutto i Szczecina -11.913 zł 
brutto. 

 Maksymalne wynagrodze-
nie marszałków, wicemarszał-
ków, starostów, burmistrzów 
czy wójtów jest  uzależnione 
od ustalanej co roku w usta-
wie budżetowej kwoty bazo-
wej i nie może przekroczyć jej 
siedmiokrotności, np. w roku 
2012 wynagrodzenie nie mo-
gło przekroczyć 12.365,22 zł 

brutto miesięcznie, oczywiście 
razem z dodatkami - funkcyj-
nym, specjalnym oraz wysługą 
lat. Nie wlicza się tylko dodat-
kowego wynagrodzenia rocz-
nego oraz jubileuszowych na-
gród. Jak wynika z powyższe-
go, nasz burmistrz i koalicja  
bardzo dba o to, aby maksy-
malnie wykorzystać możliwe 
stawki (do maksymalnej bra-
kuje około 1000 zł), czego nie 
czyni nawet większość prezy-
dentów dużych miast. Brawo! 

sm  

W naszym powiecie więcej 
zarabia tylko burmistrz Step-
nicy – netto: 8.369,52 zł, ale 
Stepnica jest też gminą bardzo 
bogatą z powodu otrzymywa-
nia części opłat związanych z 

używaniem akwenu wodnego 
(Zalew Szczeciński) do celów 
transportowych. Warto zauwa-
żyć, że zarobki włodarzy ma-
łych gmin są na poziomie za-
robków prezydentów niektó-

rych dużych miasta np. pre-
zydent Słupska zarabia 9.000 
zł brutto, tyle samo prezydent 
Sopotu. 10.970 zł brutto otrzy-
muje prezydent Kołobrzegu, 
a 11.300 zł brutto prezydent 

Ponad 25 tysięcy za „witacze”

Pomysł jednak kosztowny…
W piątkowym wydaniu DN, informowaliśmy o pojawieniu się czerwonego „witacza” 
na wyjeździe z Nowogardu w stronę Szczecina. Wiemy już, że postawiono również 
drugi szyld z napisem Nowogard, na wyjeździe z miasta w kierunku Gryfic. Za dwie 
tego typu konstrukcje, miasto zapłaciło ponad 25 tys. złotych. Pomysł okazuje się więc 
bardzo kosztowny.

„Witacze” zostały postawione w 
czwartek (20 marca), na wjeździe 
do Nowogardu od strony Szcze-
cina oraz Gryfic. Konstrukcje 
mają 5 metrów wysokości. Kosz-
ty inwestycji wyniosły dokładnie 
25.373,80 zł, poza wykonaniem, 
kwota obejmuje również mon-
taż i transport, oraz opracowanie 
dokumentacji projektowej. Za-
daniem zajęła się firma „Ampra”, 
której właścicielem jest Walde-
mar Praczyk z Głuchowa. Urząd 
Miejski w Nowogardzie próbuje 
wybrnąć z kwestii doboru kolo-
rystyki nowych „witaczy” twier-
dząc, że panele zostały wykona-

ne w polskich barwach narodo-
wych. Przypomnijmy, że przewa-
żający kolor czerwony, wzbudzał, 
pośród naszych czytelników po-
lityczne skojarzenia (czerwony 
Nowogard). Jednak najwięcej ko-
mentarzy po publikacji  informa-
cji dotyczyło potrzeby ustawiania 
w dzisiejszych czasach i realiach  

tego typu konstrukcji. A nie 
znany był przecież jeszcze po-
wszechnie koszt realizacji projek-
tu- można dzisiaj przypuszczać, 
że wysoka cena „witaczy” zapew-
ne powiększy jeszcze grono kon-
testujących pomysł ratusza.  

KR
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Nasza sonda z Osiny

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia  

zadzwoń  
 Tel. 513 088 309

A tam ciągle 
mają problem…

Gminny urzędnik, zatrudniony w wydziale informacji  UM 
w Nowogardzie, ponownie czegoś oczywistego nie rozumie , 
dając temu w  rozbrajająco szczery wyraz w zamieszczanych  
na  stronach urzędu  oficjalnych tekstach. Tym razem nie ro-
zumie publikowanego ostatnio w DN rankingu, sporządzo-
nego przez Ministerstwo Finansów, klasyfikującego gminy 
w kraju i powszechnie uznawanego, jako miernik zamożno-
ści poszczególnych gmin. Szczególnie nie rozumie zaś różnicy 
pomiędzy pojęciami A i B:

Pojęcie A – obciążenie podatkowe, będące wysokością po-
datków, do wnoszenia których na rzecz gminy zobowiązany 
jest podatnik.

Pojęcie B – poziom tzw. dochodów podatkowych gminy 
„per capita”, przypadających na mieszkańca. 

W Nowogardzie tak mamy, w wyniku polityki lokalnych 
władz, że A jest wysokie i sytuuje naszą gminę wśród tych, co 
każą sobie dużo płacić, a B niskie, co sytuuje naszą gminę na 
jednym z ostatnich miejsc w województwie (a i daleko w kra-
ju), czyli wśród biedaków. A i B mogą przybierać niezależ-
nie od siebie różne wartości liczbowe, ponieważ obrazują inne 
rzeczywistości – o czym innym mówią. A – pokazuje, jakie są 
gminne stawki podatkowe i czy podatki gminne są wysokie 
w stosunku do innych gmin, natomiast na poziom B wpływa 
między innymi to, ilu mamy podatników, jaki dynamizm go-
spodarczy (wielkość obrotów, ilość podmiotów itp.). Na jego 
wartość wprost proporcjonalnie wpływa także wielkość za-
trudnienia i poziom zarobkowania. Zarówno A, jak i B, wy-
rażają się także w niepozostawiających wątpliwości liczbach i 
nie zależą od poglądów i sądów DN. Proste!  

Tegoroczne B, ogłoszone na początku marca przez Mini-
sterstwo Finansów, wzbudziło wiele komentarzy medialnych 
w całym kraju, ponieważ pokazało duże dysproporcje rozwo-
jowe różnych obszarów, co skłaniało komentatorów do głęb-
szych refleksji nad przyczynami takiego stanu rzeczy. Obser-
wując te komentarze, nie można było zauważyć, aby ktokol-
wiek miał trudności ze zrozumieniem znaczenia B i w konse-
kwencji A.  W UM w Nowogardzie jednak ten problem mają 
zwłaszcza w wydziale propagandy. Nie dziwi nas to, trudno 
jest tłumaczyć wiarygodnie  nieudolność i biedę sprzedać jako 
zasobność. I jeszcze jedno – piszący urzędnik  dostaje całkiem 
przyzwoite wynagrodzenie za to, że… nie rozumie. Dostaje 
je z naszych podatków. Zapewne to też ukazuje jakiś kawa-
łek rzeczywistości, w której ukryte są istotne powody naszej 
gminnej biedy – płacimy bowiem za buble i propagandę i nie 
starcza już na to co wartościowe, i co przynieść może korzyść 
wszystkim.  

redakcja

Niniejszy tekst jest przeznaczony dla Czytelników DN i nie 
jest bynajmniej polemiką z propagandą UM w Nowogardzie, 
ponieważ tam i tak go nie zrozumieją, bądź zgodnie z zalece-
niami, zrozumieć nie mogą.  

Podobnie jak i w Nowogardzie, także mieszkańców Osiny, zapytaliśmy, jakie sko-
jarzenia przychodzą im do głowy, gdy słyszą nazwę swojej miejscowości i gminy. 

Kamila Wójcik - Pierwsze moje skojarzenie?  Mieszkam mi się 
tu jak na razie, bardzo dobrze. Mamy dostęp do lekarza, Urząd 
funkcjonuje na miejscu, bez zarzutów, jest i poczta. Co do innych 
spraw, to wydaje mi się, że powinno tutaj jak najprędzej powstać 
przedszkole dla dzieci. 

Pan Bronisław - Skojarzenie moje na temat gminy jest jak naj-
bardziej pozytywne, gdyż z tego, co widzę, jest ona dobrze zarzą-
dzana. Gołym okiem widać, że wiele dobrych rzeczy się tu dzie-
je. Co do przyszłości tej gminy, to nie wiem co mógłbym jeszcze 
powiedzieć? Może to, że jak na razie mieszka mi się tutaj nieźle. 

Pani Agnieszka - Gmina Osina kojarzy mi się z naturalnym 
potencjałem, który w niej  drzemie. Jest tu bardzo estetycznie i 
schludnie. Bolączką naszej gminy jest brak przedszkola dla dzieci, 
mimo tego  ogólnie żyje mi się tutaj bardzo dobrze.  

Stanisława Malicka - Panie redaktorze, w naszej Osinie jest 
pięknie. A dlaczego? Bo jest cichutko i  spokojnie. Podoba mi się tu 
dosłownie wszystko, no może poza tym, że dla ludzi młodych nie 
ma pracy, co jest bardzo smutne. Jako emerytka to nie mogę narze-
kać, bo żyje mi się tu, jak na razie, dobrze. 

Janina Grabowska - Ogólnie jest tu bardzo dobrze, ale to nie zna-
czy, że idealnie. Do takich utrudnień zdecydowanie należą pociągi, 
które przez naszą miejscowość jeżdżą zdecydowanie zbyt rzadko. 
Może trzeba byłoby to zmienić i wprowadzić dodatkowe busy, które 
jeździłyby przez Osinę do Nowogardu i innych miejscowości. Kolej-
ną sprawą jest świetlica, która w moim odczuciu jest zbyt oddalona 
od naszego „centrum”.  Pozytywnym skojarzeniem dla naszej gmi-
ny jest sołtys Osiny, któremu osobiście życzę jak najlepiej, nie tylko z 
okazji jego imienin, ale również w życiu codziennym. 

Anna Woźniak - W naszej gminie ogólnie wszystko mi się po-
doba i skojarzenia mam, jak na razie, dobre, mamy blisko do au-
tobusu jest ładnie i estetycznie. Ale nie podoba mi się to, że nie ma 
pracy.  Mieszkam na terenie gminy Osina, a konkretnie w Węgo-
rzycach, od 20 lat i bardzo bym chciała, aby wszystkim żyło się 
tutaj dobrze. 

Rozmawiał Jarek Bzowy 

Zofia Kłys: lat 77, zmarła 21.03.2014 r., pogrzeb odbędzie się 
27.03.2014 r. o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Krystyna Kraszewska: lat 80, zmarła 22.03.2014 r., pogrzeb 
odbędzie się 26.03.2014 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Stanisława Geler: lat 89, zmarła 23.03.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 25.03.2014 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Edward Galant: lat 89, zmarł 24.03.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 27.03.2014 r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu

śmierci siostry 
pani Grażynie 

Budzich 
składa 

Dyrekcja i pracownicy 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Goleniowie 
i filia Nowogard

KONDOLENCJE

Rekolekcje dla dzieci z SP 2 i SP 3

Wielkopostne słońce wdzięczności
W poniedziałek, 24 marca, w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego, rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci z SP nr 2 i SP nr 
3. Wczoraj, na pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym, tematem przewodnim była miłość Boga. 

Spotkania dla dzieci będą 
się odbywać od poniedziałku 
do środy o godz. 10:30 (kla-
sy 0-3) i 12:30 (klasy 4-6). Na-
uki rekolekcyjne dla uczniów 
Szkół Podstawowych prowadzi 
o. Ryszard Kiełbasa, ojciec re-
demptorysta ze Szczecina. 

Pierwszy dzień rekolek-
cji upłynął dzieciom pod zna-
kiem miłości – zarówno Boga 
do człowieka, jak i odwrotnie. 
– Rekolekcje to lekcje o Panu 
Bogu, więc tematem przewod-
nim zawsze jest Pan Bóg. Spo-
tkania rekolekcyjne to spotkania 
człowieka z Bogiem – mówi Ks. 
Dziekan, Kazimierz Łukjaniuk.  

Drugiego dnia rekolek-
cji wielkopostnych mowa bę-
dzie o grzechu i Bożym prze-
baczeniu. Trzeciego dnia nato-
miast odbędzie się Eucharystia 
dziękczynna za dar rekolekcji 
oraz wprowadzenie do przeży-
cia Świąt Wielkanocnych. 

W tym roku, okres Wielkie-

go Postu, wraz z naukami reko-
lekcyjnymi, ma być duchowym 
przygotowaniem nie tylko do 
Świąt Wielkanocnych, ale rów-
nież do kanonizacji Jana Pawła 
II. Z tej okazji, w Kościele pw. 
św. Rafała Kalinowskiego, trwa 
akcja pt. „Wielkopostne słoń-
ce wdzięczności”. Jego promie-
nie symbolizują dobre uczynki 
dzieci. Celem przedsięwzięcia 
jest nauka dobra od JP II. Dzie-
ci uzupełniają słońce o kolejne 
promyki, ilekroć, w ciągu całego 
okresu trwania Wielkiego Po-
stu, uczestniczą we Mszach św. 
i piątkowej Drodze Krzyżowej. 
Ponadto, w kościele znajduje 
się także „walizka wdzięczno-
ści”, do której najmłodsi mogą 
wrzucać laurki i listy do Jana 
Pawła II. Z okazji zbliżającej się 
kanonizacji, zorganizowano też 
konkurs plastyczny pt. „Święty 
Jan Paweł II”. Prace przyjmowa-
ne będą do 11 kwietnia.

Nie tylko dzieci mogą w tym 

tygodniu pobierać nauki re-
kolekcyjne. Msze św. dla do-
rosłych zaplanowano na godz. 

9:00 i 18:30. O 18:00 nato-
miast odbywa się Nabożeń-
stwo Gorzkich Żali w intencji 

błogosławionych owoców te-
gorocznych rekolekcji.

Karolina Klonowska

Rekolekcjom dla dzieci przewodniczy o. Ryszard Kiełbasa

Spotkanie z księdzem poetą
Dzisiaj tj. we wtorek 

(25.03.2014 r,), o godzinie 
16:30, w Kościele pw. WNMP 
w Nowogardzie  odbędzie 
się  wieczór poezji ks. Marka 
Chrzanowskiego. 

Ksiądz Marek jest  orioni-
stą, który  przybył do naszego 
miasta, aby od poniedziałku 
do środy głosić rekolekcje dla 
młodzieży ze szkół podstawo-

wych i gimnazjum należących 
do parafii WNMP. Wydał do-
tychczas 8 tomików poezji: „W 
promieniach nocy”- 1996, Nie-
bo i chleb powszedni”-1997, 
„Dziwne Boga ogrody” – 2000 
, „ i światłem stanie się mrok”- 
2004, „Krajobrazy miłości”- 
2005, „Ślady na sercu”- 2006, 
„Diamenty i łzy”- 2008 i „Do-
tykanie błękitu”- 2011. 

 

„Tak pomagam”- akcja Caritas 

Zebrali 350 kg żywności 
W dniach 21-22 marca, Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie, 
wziął udział w ogólnopolskiej akcji zbierania żywności pod nazwą „Tak poma-
gam”.  

Do specjalnie oznaczonych 
koszyków, ustawionych w dys-
kontach Netto i Biedronka, lu-
dzie wrzucili łącznie 350 kg 
darów żywnościowych. Jeszcze 
przed Wielkanocą trafią one 
do 100 potrzebujących rodzin 
z terenu Parafii. 

W akcję chętnie włączyli się 
młodzi wolontariusze ze szkol-

nych kół Caritas działających: 
w SP nr 1, Gimnazjum nr 1 i I 
LO w Nowogardzie. 

Zespół Caritas, za pośred-
nictwem DN, składa podzię-
kowania wszystkim, którzy 
wspomogli zbiórkę przekazu-
jąc żywność. Szczególne słowa 
wdzięczności kieruje też dla 
kierownictwa dyskontów Net-

to i Biedronka w Nowogardzie, 
za udzielenie zgody na prze-
prowadzenie akcji na terenie 
sklepów. 

MS

Na zdjęciu wolontariusze Caritas, 
którzy zbierali dary w Biedronce 
na Placu Wolności. 

(ks Marek w trakcie spotkania poetyckiego w Krakowie)

Najukochańsi
są aniołowie
bez skrzydeł
o ludzkich twarzach
i kochanych oczach
których Bóg
do nas wysyła
aby trzymali nas
za rękę
i zostawiali ciepły ślad
na sercach
ks. Marek Chrzanowski
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Kradną już nawet drzewka

„Jak znajdziecie, dajcie znać”
W nocy z wtorku na środę (18-19 marca), z działki mieszczącej się na ogródkach 
przy ul. 15 lutego, złodzieje niepostrzeżenie ukradli 30 tui oraz jednego jałowca. 
Właściciel nie kryje rozgoryczenia, stracił również wiarę w odzyskanie drzewek, 
po tym, co usłyszał na komisariacie zgłaszając kradzież. Poszukiwania na wła-
sną rękę również nie przyniosły pożądanych efektów. Wygląda na to, że po raz 
kolejny w naszej gminie mamy do czynienia ze złodziejami, którzy rozpływają 
się w powietrzu...

O sprawie poinformował nas 
pan Jan, który jest mężem wła-
ścicielki okradzionej działki. 
Wzdłuż siatki przy furtce po-
sadzonych było 30 tui, przy al-
tance znajdował się jeszcze je-

den jałowiec - opowiada dział-
kowiec. Drzewka posadziliśmy 
jakieś 3 lata temu, po pewnym 
czasie ładnie się przyjęły i mo-
gły zdobić naszą działkę. Jeszcze 
we wtorek wieczorem byłem na 

działce i nie brakowało żadne-
go drzewka, jednak już w środę 
rano otrzymałem informację, 
że ktoś ukradł wszystkie drzew-
ka – opowiada rozgoryczo-
ny pan Jan. W dniu w którym 
odkryto, że drzewka zostały 
skradzione, cała sprawa zosta-
ła zgłoszona na policję. Jak in-
formuje nasz rozmówca, żona 
od funkcjonariusza usłyszała 
komiczne zdanie. Powiedzie-
li, że jeśli znajdziemy drzew-
ka to żebyśmy dali im znać... 
- opowiada mąż właścicielki. 
Pan Jan nie wierząc w działa-
nia nowogardzkiej policji, po-
stanowił na własną rękę poszu-
kać zaginionych drzewek, jak 
mówi, objechał działki w ci-
chej nadziei, że może wypatrzy 
swoje drzewka. Nic z tego, po 
drzewkach jak i po złodziejach 

ani śladu. Okradziona działka 
znajduje się w głębi kompleksu 
ogrodów działkowych przy ul. 
15 lutego, zatem złodzieje mu-
sieli być dobrze zorganizowa-
ni, że nie postrzeżenie wywieź-
li 31 drzewek. Cena jednej tui 

waha się od 15 zł do nawet 200 
zł, w zależności od jej gatunku. 
Zakładając, że na działce z któ-
rej skradziono drzewka, tuje i 
jałowiec średnio kosztowały 
około 30 zł, daje nam to kwotę 
ponad 900 zł.                       KR

Dziury po skradzionych tujach, posadzonych wzdłuż ogrodzenia

Po jałowcu rosnącym przy altance, pozostał tylko korzeń...

Po naszej interwencji

Psy z ul. Fabrycznej 
w schronisku
Po naszej interwencji, dwa psy, które zagryzły kury, 
należące do jednego z mieszkańców ulicy Pocztowej 
trafiły do schroniska.

Przypomnijmy, że chodzi 
o dwa duże husky, które po-
noć nawet miały swoich wła-
ścicieli (mieszkają przy ul. Fa-
brycznej). Jak pisaliśmy przed 
dwoma tygodniami, biegające 
bezpańsko psy w okolicach ul. 
Pocztowej, zagryzły kilkana-
ście kur, które hodował jeden z 
mieszkańców tej ulicy. Zresztą 
zrobiły to drugi raz. Wcześniej 
też, o czym dowiedzieliśmy się 
już po ukazaniu się artyku-
ły w DN, te same psy zagry-
zły  kury jednej z mieszkanek 
ulicy Nadtorowej. Kobieta po 
przeczytaniu naszego tekstu o 
ataku na kury przy ul. Poczto-
wej, zadzwoniła do redakcji by 
opowiedzieć, że ją spotkało to 
samo.  

Jak dotychczas, na psy nie 
było „sposobu”. Mimo zgło-

szeń, od obywateli skutecz-
nych interwencji nie podejmo-
wała w tej sprawie, ani policja 
(poza przyjęciem zgłoszenia), 
ani Urząd Miasta. Dopiero gdy 
ukazał się nasz artykuł w tej 
sprawie, odpowiednie służby 
zareagowały jak trzeba. 

-  Informuję, że psy  zostały  
odłowione i przetransportowa-
ne do schroniska w Sosnowi-
cach, gm. Golczewo, przez fir-
mę Animal Control z Polic i 
przebywają tam do dnia dzi-
siejszego – poinformował re-
dakcję Tadeusz Fiejdasz, Kie-
rownik Wydz. GKMiOŚ. 

Cieszymy się, że nagłośnie-
nie przez nas sprawy psów z ul. 
Fabrycznej spowodowało kon-
kretne działania. 

MS

Co się rozpadło w PSL,  
a co pokręciło SLD
Propaganda sukcesu doprowadza do zupełnie absurdalnych wniosków. Koniecz-
ność przedstawienia każdego wydarzenia tylko w kategoriach zwycięstwa bur-
mistrza bądź SLD, spowodowała u gminnych komentatorów nieodpartą chęć 
wyrażenia zadowolenia z powodu rozpadu politycznej jedności klubu radnych 
PSL, będącego wiernym sojusznikiem SLD od początku tej kadencji. 

To, że SLD się cieszy z 
powodu każdej niedy-
spozycji (nawet niewy-
wołanej nieżytem Nie-
radki czy Szafrana) rozu-
miemy. Ale, że ma wyjąt-
kową satysfakcję z powo-
du politycznego pogu-
bienia się radnych PSL, 
tego nawet i starzy towa-
rzysze nie rozbiorą. 

Powyższe dotyczy ko-
mentarza, jaki ukazał się 
na stronie UM Nowo-
gard, po tym, jak z funk-
cji przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego 
klubu radnych PSL zre-
zygnowali, Stanisław Sa-
niuk i Mieczysław La-
skowski. 

Red. 
Na zdjęciu, od lewej, kolejno: St. Saniuk  i M. Laskowski
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O sprawie napisaliśmy w po-
przednim wydaniu DN. Przy-
pomnijmy, że gmina zainsta-
lowała przy dwóch przejściach 
dla pieszych słupki, nie kon-
sultując tego z mieszkańcami. 
Co gorsza, nie zapytano o zda-
nie właścicielki jednego z osie-
dlowych „spożywczaków”, któ-
rej poprzez montaż urządzeń 
pseudodrogowych zablokowa-
no całkowicie dojazd do swo-
jej posesji. 

To właśnie nasza publikacja 
wywołała reakcję urzędników 
z powiatu. Dlaczego akurat po-
wiatu? Bo chociaż drogą zarzą-
dza gmina, jej właścicielem jest 
właśnie ta jednostka samorzą-
du terytorialnego.  Urzędni-
cy pooglądali, porozmawiali z 
ludźmi, a następnie orzekli, że 
sprawą będzie musiała się za-
jąć komisja ds. bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, jaka dzia-
ła w powiecie. 

- Powiat prowadzi nadzór nad 
organizacją ruchu. Wszelkie 
oznaczenia i urządzenia wbu-
dowane w obrębie drogi podlega-
ją więc naszej ocenie. Dotyczy to 

zarówno dróg powiatowych, jak 
i gminnych. W najbliższym cza-
sie zaplanowane jest posiedzenie 
„komisji drogowej”, która zaj-
mie się również zbadaniem tej 
sprawy - powiedział T. Kulinicz, 
kończąc „obchód” na Bema.

Wspomniana komisja ma 
obradować za kilka dni. W jej 
skład obok urzędników staro-
stwa, wchodzą m.in. przedsta-
wiciele policji. Prawdopodob-
nie członkowie komisji wybio-
rą się do Nowogardu, by doko-
nać własnych „oględzin” usta-
wionych przy pasach barykad. 
Komisja musi bowiem wydać 
opinię na temat słupków, a 
więc stwierdzić czy postawio-
no je słusznie i zgodnie z pra-
wem, także tym o przepisach w 
ruchu drogowym. Wyniki prac 
komisji posłużą jako podstawa 
do dalszych działań, które po-
dejmie ewentualnie starostwo 
w tej sprawie. Wszystko wska-

zuje więc na to, że słupki jesz-
cze długo sobie postoją. 

Tymczasem sprawa wciąż 
budzi kontrowersje wśród 
mieszkańców osiedla. Tym ra-
zem do redakcji spłynął głos 
popierający montaż barykad 
przy pasach. Nasz stały czytel-
nik, tak podpisał się autor listu 
przesłanego do nas drogą e-
-mail, stwierdził, że auta dowo-
żące towar do pobliskich skle-
pów często zastawiały chodnik 
blokując pieszym swobodne 
przejście chodnikiem. 

O dalszym losie słupków bę-
dziemy informować na bieżąco. 

MS

Sprawą słupków zajmie się komisja z Powiatu 

Wizja lokalna na Bema 
W miniony piątek, na osiedlu Bema, wizytę złożyli urzędnicy Starostwa Powia-
towego w Goleniowie w osobach: wicestarosty Tomasza Kulinicza i dyrektora 
Wydziału Dróg Powiatowych Bogusława Zaborowskiego. Panowie  dokonali wi-
zji lokalnej przejść dla pieszych, przy których gmina postawiła w zeszłym tygo-
dniu słupki, wywołując niemałe oburzenie miejscowych. 

Urzędnicy ze starostwa zapoznają się z tematem

Policja apeluje 

Poszukiwany sprawca rozboju 
Policja nadal poszukuje sprawcy rozboju, do jakiego doszło w dniu 16.03.2014 
roku około godz. 18:45 w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej 51 w sklepie 
spożywczo-monopolowym PHU Pier. O sprawie pisaliśmy w poprzednim, piąt-
kowym wydaniu DN. 

Przypomnijmy tylko, że nieznany dotąd 
sprawca wszedł do sklepu i zaczął grozić kobie-
cie nożem. Następnie sprawca zabrał z szuflady 
kasy fiskalnej gotówkę, a na odchodne, wycho-
dząc ze sklepu, wziął butelkę wódki. 

Na podstawie zebranego materiału dowodo-
wego w sprawie, sporządzono portret pamięcio-
wy sprawcy.

„Sprawcą był mężczyzna w wieku około 30-
40lat, średniego wzrostu – około 170cm, krępej 
budowy ciała, twarz okrągła wyraźnie zaczerwie-
niona, na twarzy w obrębie brody widoczny siwy 
kilkudniowy zarost, dłonie czerwone. Mężczy-
zna ubrany był w ciemną kurtkę długości do pasa  
zapinaną na zamek, spodnie jasne, na głowie 
miał czapkę wełnianą koloru czarnego zacią-
gniętą na czoło i uszy”– informuje policja w 
specjalnym komunikacie rozesłanym do me-
diów wraz z portretem pamięciowym sprawcy. 

Policja apeluje jednocześnie do społeczeń-
stwa o pomoc w odnalezieniu poszukiwanego 
sprawcy rozboju. 

- Ktokolwiek był świadkiem, bądź rozpoznaje 
osobę na portrecie pamięciowym, proszony jest o 
kontakt pod numerem tel. 0915792311 lub osobi-
ście pok. nr 104 ulica Wojska Polskiego 9 Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie lub z najbliższą jed-
nostką Policji – mówi rzecznik prasowa policji 
asp. Julita Filipczuk. 

opr. MS/DN

Strażnik więzienny 
ujął pijanego 
kierowcę 
Policjanci z Nowogardu zatrzymali pijanego kierow-
cę, który został wyeliminowany z ruchu drogowego 
dzięki reakcji innego użytkownika drogi – funkcjo-
nariusza Służby Więziennej – poinformowała re-
dakcję DN,  asp. Julita Filipczuk, rzecznik prasowa 
policji. 

Do zdarzenia doszło w mi-
niony piątek ok. godz. 16:20. 
Policjanci otrzymali wówczas 
zgłoszenie o ujęciu, na odcin-
ku drogi Miętno – Orzechowo 
kierującego volkswagenem, 
który najprawdopodobniej jest 
nietrzeźwy. Patrol na miejscu 
zastał zgłaszającego, którym 
okazał się strażnik więzienny, 
będący w czasie wolnym od 
służby. 

- Jadąc za volkswagenem, 
mężczyzna zwrócił uwagę, iż 
kierowca tego pojazdu ma duże 
problemy z utrzymaniem wła-
ściwego toru jazdy. Podejrze-
wając, że ten może być nie-
trzeźwy, zablokował mu drogę, 
uniemożliwiając dalszą jazdę 

i wezwał policjantów – mówi 
asp. Julita Filipczuk, rzecznik 
prasowa policji. 

Zatrzymany kierowca volks-
wagena, 38 letni Robert J., 
miał w organizmie ponad 
1,5 promila alkoholu. Gro-
zi mu do 2 lat pozbawienia 
wolności. Oprócz utraty pra-
wa jazdy, zatrzymanemu kie-
rowcy grozi kara do dwóch 
lat pozbawienia wolności. 
-  Na uznanie i pochwałę za-
sługuje natomiast obywatelska 
postawa strażnika więzienne-
go, który nie pozwolił pijane-
mu kierowcy na kontynuowa-
nie dalszej jazdy – dodaje J. Fi-
lipczuk. 

MS
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EcoGenerator – zielone serce Szczecina

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwia-

nia Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Me-

tropolitalnego wpisuje się w ideę nowoczesne-

go, przyjaznego ludziom i przyrodzie miasta. 

Stop hałdom odpadów

Celem polityki europejskiej w zakresie go-

spodarki odpadami jest ochrona środowi-

ska poprzez ograniczanie składowisk aż 

do ich całkowitej likwidacji. Spalanie śmieci  

z odzyskiem energii to, obok segregacji i recy-

klingu, jeden z głównych sposobów realizacji 

tego celu. W Europie jest ok. 450 spalarń. Unia 

Europejska wspiera budowę kolejnych. Zasto-

sowane w nich technologie gwarantują całko-

wite bezpieczeństwo ekologiczne.

Szczeciński zakład będzie działać pod marką 

EcoGenerator. Powstanie na Ostrowie Gra-

bowskim, dawnej wyspie rzecznej na terenie 

portu. Będzie unieszkodliwiać tzw. odpa-

dy zmieszane (niezdatne do segregacji)  ze 

Szczecina i kilkudziesięciu gmin województwa. 

Szacuje się, że jego roczna produkcja energii 

cieplnej i elektrycznej zaspokoi potrzeby ok. 30 

tys. mieszkań.To będzie nie tylko nowoczesna 

instalacja na miarę Floating Garden_2050, ale 

także ośrodek edukacji ekologicznej – zielone 

serce miasta.

Z dużą pomocą Unii

Za uruchomienie EcoGeneratora odpowia-

da miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania           

Odpadów. Projekt o wartości 711 mln zł współ-

finansuje Unia Europejska w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 

-2013. Główne źródła finansowania: 255 mln 

zł – dotacja Funduszu Spójności UE, 280,7 mln                     

– pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  60 mln zł – 

środki własne spółki.

Przetarg na wykonanie spalarni wygrał Mo-

stostal Warszawa SA. Pozwolenie na budowę 

wojewoda wydał 14 października 2013 roku. 

Planowany termin oddania inwestycji do użyt-

ku – grudzień 2015. 

Poznaj największą 
szczecińską inwestycję!

EcoGenerator 
zaprasza na Targi 
Bud-Gryf – Energia

Dlaczego Szczecin buduje zakład ter-
micznego przekształcania odpadów?           
Jakie to przyniesie korzyści mieszkańcom  
regionu i środowisku naturalnemu?
Przyjdź na targi Bud-Gryf – Energia, by 
poznać największą realizowaną obecnie 
inwestycję w Szczecinie. Chętnie od-
powiemy na wszystkie Twoje pytania.  
Zapraszamy na stoisko nr 32-34, w hali 
głównej. Targi Bud-Gryf, 28-30 marca, 
Szczecin, Hale MTS, ul. Struga 6-8.

Bezpieczny dla środowiska, po-
żyteczny dla gospodarki. Zakład 
Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów powstanie w Szczecinie. 
Będzie zamieniać w energię 150 
tys. ton śmieci rocznie.

„Chcemy stworzyć otoczone zielenią ekolo-

giczne Miasto na wodzie, które zmieni myśle-

nie o tym, jak i po co żyje człowiek” – ogło-

szona w 2008 roku wizja Szczecin Floating 

Garden_2050 stawia na jakość życia.

Projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 

2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Ostrów Grabowski w Szczecinie, to tu stanie EcoGenerator

ecogenerator.eu

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04

DS.25.śk.25.3
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Azot jest podstawowym czyn-
nikiem plonotwórczym w pro-
dukcji roślinnej. Ponad 90% cał-
kowitej ilości azotu występuje w 
glebie w postaci trudnodostęp-
nych związków organicznych 
wchodzących w skład glebowej 
substancji organicznej. Przewa-
ga organicznych form azotu w 
glebie powoduje, że konieczne 
jest jego uzupełnianie w okresie 
wegetacji w formie azotu z na-
wozów mineralnych.  

 Rośliny pobierają zarówno 
azot azotanowy jak i amonowy, 
co zależy od wielu czynników, 
przede wszystkim od gatun-
ku rośliny, jej stanu fizjolo-
gicznego oraz formy azotu 
w nawozach. Duży wpływ 
na proces pobierania azotu 
ma także odczyn (pH) gleby.  

Zapotrzebowanie więk-
szości roślin uprawnych 
na azot jest duże w całym 
okresie wegetacji, a niedo-
stateczne zaopatrzenie w 
ten składnik w krytycznych 
fazach rozwojowych prowa-
dzi do redukcji plonu zbóż 
lub nasion rzepaku i po-
gorszenia ich jakości. Nie-
zwykle istotnym zagadnie-
niem w produkcji roślinnej 
jest współdziałanie azotu 
i siarki polegające na lep-
szym wykorzystaniu azo-
tu z nawozów mineralnych 
na skutek dodatku siarki, co 
jest szczególnie istotne na 
glebach z niedoborem siar-
ki. Dlatego bardzo ważnym 
elementem nawożenia ro-
ślin jest uzupełnianie nie-
doborów siarki za pomocą 
nawozów mineralnych za-
wierających siarkę w posta-
ci stałej lub płynnej.  

Istotny wpływ na wielkość, ale 
i na jakość plonów roślin wy-
wiera także forma i postać na-
wozów stosowanych w upra-
wach polowych.  W ostatnich 
latach obserwowany jest bar-
dzo duży wzrost zainteresowa-
nia rolników stosowaniem na-
wozów typu roztwór saletrzano-
-mocznikowy (RSM®) w upra-
wach rolniczych, a szczególnie 
w uprawie zbóż, rzepaku i kuku-
rydzy. Są to bowiem rośliny to-
warowe przeważające w struk-
turze zasiewów w większości 
gospodarstw rolnych w Polsce. 

Nawóz RSM® zwiera trzy 
formy azotu:  
•	 50	%	 azotu	mocznikowego	

(amidowy),
•	25	%	formy	azotanowej,	
•	25	%	formy	amonowej.	
Każda z tych form działa ina-

czej, tuż po nawożeniu działa 
forma azotanowa, trochę wol-
niej forma amonowa i najdłużej 
azot amidowy, który w glebie 
ulega takim przemianom, jak 
azot zastosowany w moczniku. 

Przeznaczenie RSM®: 
•	 Roztwór	 saletrzano-mocz-

nikowy RSM® jest doglebowym 

nawozem o szybkim i długo-
trwałym działaniu ze względu 
na zawartość trzech form azotu.  
•	 Nawóz	 może	 być	 stosowa-

ny na wszystkie rodzaje gleb do 
przedsiewnego i pogłównego 
nawożenia zbóż, rzepaku, bu-
raków, ziemniaków, kukurydzy, 
użytków zielonych oraz upraw 
warzywniczych i sadowniczych.  
•	RSM® nie jest nawozem na-

dającym się do dolistnego do-
karmiania roślin. 

Zalety stosowania RSM®: 
•	 Niższa	 cena	 jednostkowa	

składnika, co wpływa na wyż-

szą efektywność zabiegu nawo-
żenia. 
•	Wysoka	skuteczność	nawo-

żenia w okresach suszy (w pew-
nym sensie łagodzi niedobory 
opadów). 
•	Bardziej	 równomierne	 roz-

prowadzenie składników po-
karmowych na powierzchni 
pola, możliwość 

nawożenia zlokalizowanego – 
pasowego, rzędowego 
•	 Niższe	 koszty	 transportu,	

przeładunku i magazynowania 
oraz pełna mechanizacja tych 
prac. 

saletra amonowa mocznik siarczan amonu

www.pulawy.com

72-130 Maszewo
ul. Jedności Narodowej 22c
tel. 91 46 47 100, 91 46 47 102

73-110 Stargard Szczeciński
Święte 35B
tel. 91 577 01 76, kom. 668 010 490
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Szkolenia 
z Pierwszej Pomocy 

dla szkół, zakładów pracy 
i grup zorganizowanych 

Osińska Liga Piłki Siatkowej

Mecze o miejsca 4–6
Osińska Liga Piłki Siatkowej wkroczyła w decydującą fazę. W minioną niedzielę (23 
marca) rywalizowali siatkarze z grupy II, czyli ci zajmujący miejsca 4-6. Dwa zwycię-
stwa odnieśli siatkarze z Wyszomierza, którzy tym samym wywalczyli 4 miejsce. 

Mecze o miejsca 4-6 kończy-
ły się łatwymi zwycięstwami. 
W pierwszym pojedynku, siat-
karze z Wyszomierza, w tej de-
cydującej fazie stanęli na wy-
sokości zadania i ograli gospo-
darzy z Osiny 3:0. Choć trzeba 
przyznać, że pierwszy set za-
powiadał trudniejszą „prze-
prawę”. Gospodarze z Osiny 
uparcie walczyli o wygranie w 
pierwszym starciu, ostatecznie 
jednak przegrali do 26. W dru-
gim i trzecim secie, siatkarze z 
Wyszomierza dominowali już 
nad rywalami i gładko wygrali 

do 15 i do 18. Przed Wyszomie-
rzem był jeszcze jeden mecz 
z Osiedlem Bema, pojedynek 
ten miał zadecydować o tym, 
która z drużyn zajmie 4 miej-
sce. Wyszomierz już w dwóch 
pierwszych setach, wybił z gło-
wy siatkarzom z Nowogardu  
myśli o zwycięstwie, wygrywa-
jąc odpowiednio do 11 i do 14. 
Tylko w trzecim secie Osiedle 
Bema nawiązało walkę, jednak 
tę partię również wygrali za-
wodnicy z Wyszomierza 25:23, 
ostatecznie zajmując 4 miej-
sce w tegorocznych rozgryw-

kach osińskiej ligi siatkówki. 
Na zakończenie pozostał jesz-
cze mecz Osiny z Osiedlem 
Bema, który gospodarze, oka-
zując dużą „gościnność” odda-
li bez walki, nie wychodząc na 
parkiet. Do zakończenia roz-
grywek pozostały jeszcze tyl-
ko mecze grupy I, w której trzy 
najlepsze zespoły stoczą bój o 
mistrzostwo. Więcej na ten te-
mat w najbliższym wydaniu 
DN. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników i tabelę 
końcową miejsc 4-6.

KR

23 marzec, mecze o miejsca 4-6: 
Wyszomierz  – Osina    3:0 (28:26, 25:15, 25:18)
Os. Bema  – Wyszomierz   0:3 (11:25, 14:25, 23:25)
Osina   – Os. Bema    0:3 (walkower)
Klasyfikacja końcowa II grupy:

M M P Sety Małe pkt.
4 Wyszomierz 2 6 6 - 0 153 - 107
5 Os. Bema 2 3 3 - 3 123 - 75
6 Osina 2 0 0 - 6 59 - 153Na zdjęciu siatkarze z Wyszomierza, którzy zaliczyli świet-

ny finisz i wywalczyli tym samym 4 miejsce w rozgrywkach

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Wypędzili od nas zimę
W piątek (21 marca) uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Strzelewie, w barwny sposób pożegnali zimę, podczas 
wspólnej zabawy z okazji pierwszego dnia wiosny. 

Uczniowie z podstawówki ze 
Strzelewa najpierw przemasze-
rowali przez wieś. Dzieci z klas 
0-IV były świetnie przygoto-
wane, nadejście wiosny oznaj-
miły wszystkim mieszkań-
com Strzelewa przez śpiewanie 
piosenek, oraz własnoręcznie 
przygotowane instrumenty. W 
holu szkoły odbył  się również 
pokaz mody wiosennej, dzie-
ci zaprezentowały swoje wła-
sne kreacje. Stroje były na tyle 

pomysłowe i piękne, że trud-
no było wyłonić najładniej-
szy, nagrodzone więc zosta-
ły wszystkie pomysły. Nie za-
brakło oczywiście tradycyj-
nego spalenia Marzanny, któ-
re definitywnie wypędziło od 
nich zimę. Towarzyszyło temu 
wspólne ognisko, podczas któ-
rego uczniowie ze Strzelewa 
piekli kiełbaski.   

Oprac: KR

Szkoła Podstawowa nr 2

Przywitali wiosnę
W Szkole Podstawowej nr 2, uczniowie wraz z nauczycielami przywitali wiosnę, za 
sprawą apelu oraz przygotowanych konkursów.

Uroczystość pierwszego 
dnia wiosny w Szkole Pod-
stawowej nr 2, rozpoczęła 
się apelem o wiośnie, który 
przedstawili uczniowie z klasy 
2 b, przygotowani przez panią 
M. Wiśniewską. Uczniowie 
zaprezentowali przedstawie-
nie pt. „Ogrodnik” oraz  infor-
macje dotyczące budzenia się 
do aktywnego życia zwierząt, 
tj. przylotu ptaków, ich od-
głosów i  pierwszych  kwiatów 

wiosny, które zostały przepla-
tane licznymi piosenkami. W 
dalszej części uroczystości od-
był się konkurs przygotowa-
ny przez p. E. Żylak na „Pa-
nią i Pana Wiosnę” 2014 roku. 
Po zaprezentowaniu się, aż 44 
uczestników, nauczyciele któ-
rzy byli jednocześnie jurora-
mi, wybrali i nadali tytuł: Ni-
koli Olawie (z kl. 2) oraz Mar-
celowi Banasikowi (z kl. 0). 
Za najpiękniejsze przebrania 

uczniowie otrzymali drob-
ne upominki sponsorowane 
przez sklep z zabawkami  pań-
stwa Piątkowskich oraz „Biu-
rex” St. Rynkiewicza. Samo-
rząd Uczniowski z opiekunem 
p. J. Jesionką  przygotował 
uroczysty apel dla starszych 
klas z okazji pierwszego dnia 
wiosny, na którym komisja w 
składzie: dyrektor Lidia  Wi-
znerowicz- Gliwna,  w-ce dy-
rektor Elżbieta Sobieralska i 
Anna Buczyńska wybrali „Pa-
nią Wiosnę” (ucz. Patrycję Za-
wiślak) i „Pana  Wiosnę” ( ucz. 
Sebastiana Świderka). Ucznio-
wie rywalizowali w quizie na 
temat znajomości zagadnień 
wiosennych. Rywalizacja była 
zacięta, a zwyciężyła klasa IV 
B.  Na zakończenie uczniowie 
tradycyjnie przeszli ulicami 
Nowogardu z Marzanną,  ra-
dośnie i głośno (samodzielnie 
wykonanymi instrumentami) 
odpędzali zimę.

Oprac: KR
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UWAGA 
ZMIANy ZASAD POŁOWU RyB 
ZE ŚRODKÓW PŁyWAJĄCyCH 

DOTYCZY:  RZEKI REGI, RZEKI INY oraz wód krainy pstrąga i lipienia
(tzw. „wody górskie”).
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie unieważnił uchwałę nr 38/2014 

z 13 stycznia 2014r. 
10 marca 2014r. została podjęta nowa uchwała nr 47/2014 r.: „(…) Zarząd Okręgu PZW w 

Szczecinie wprowadza na wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”) - zakaz połowu 
ryb ze wszystkich środków pływających (łodzie, pontony, itp.):

Na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia (tzw. „wody górskie”),
Na Rzece Inie (całej),
Na Rzece Redze – z wyłączeniem od zakazu:
Odcinka rzeki Regi: od ujścia rzeki Piaskowej do elektrowni wodnej Rejowice (włącznie ze 

zbiornikami zaporowymi Lisowo i Rejowice),
Odcinka rzeki Regi: od Stacji pomp  WŁODAWKA I – do mostu drogowego w Mrzeżynie. 
Zmiana zasad wędkowania ze środków pływających na wodach krainy pstrąga i lipienia nastą-

piła na prośbę wędkarzy – po konsultacjach z kołami wędkarskimi Okręgu PZW w Szczecinie
Uchwała obowiązuje od 12 marca 2014 r.
Podstawa:    Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie Nr 47/2014  (z 10  marca 2014 r.)

Porażka Pomorzanina w ostatnich sekundach

IV liga się oddala...
Pomorzanin Nowogard w sobotę (22 marca) w ramach 19. kolejki, rywalizo-
wał na boisku iskierki Szczecin – Śmierdnica. Podobnie jak w starciu z Victorią 
Przecław, podopieczni Kopaczewskiego byli murowanymi faworytami i wszyscy 
liczyli na wywiezienie 3 punktów. Po raz kolejny piłka nożna udowadnia, że jest 
okrutna... Na nic przewaga nowogardzkich piłkarzy wobec fatalnej skuteczno-
ści, Iskierka w ostatnich sekundach zdobywa bramkę i wygrywa 2:1. IV liga zda-
je się poważnie oddalać.

Iskierka Szczecin – Śmierdnica – Pomorzanin Nowogard 2:1 (1:0)
` Kamil Lewandowski
Skład: Mateusz Krupski – Michał Łukasiak, Michał Soska (c) , Piotr 

Winogrodzki, Gracjan Wnuczyński – Dominik Wawrzyniak (Natan 
Wnuczyński), Tomasz Łysiak (Łukasz Olechnowicz), Dawid Langner (Ja-
kub Utecht), Dawid Kurek – Kamil Lewandowski, Sławomir Paszkowski. 

Można by powiedzieć, że Po-
morzanin w sobotnim meczu 
sam sobie jest winny. Już w 2 
minucie fatalny błąd popełnia-
ją nowogardzcy defensorzy, po 
tym, jak jeden z zawodników 
stracił futbolówkę w środku 
boiska. Obrońcy Pomorzanina 
sprezentowali rywalom dogod-
ną sytuację, a piłkarz z Iskier-
ki skorzystał z niej i zdobywa 
bramkę na 1:0.  W pierwszej 
połowie Pomorzanin grał bar-
dzo słabo, dopiero po przerwie 
rozpoczęła się nawałnica na 
bramkę gospodarzy. Najpierw 
Kamil Lewandowski po strza-
le z rzutu wolnego trafił w po-
przeczkę. W następnej sytuacji 
szczęście wciąż nie opuszcza-
ło piłkarzy Iskierki, po strzale 
Sławomira Paszkowskiego, fut-
bolówka trafia w słupek bram-
ki gospodarzy. Najlepszą oka-
zję marnuje Dawid Kurek, któ-
ry w stuprocentowej sytuacji, 
nie trafia w światło bramki po 
strzale z 7 metrów. Następnymi 
którzy próbowali coś zmienić 

byli Dawid Langer i Gracjan 
Wnuczyński, jednak ich strza-
ły nie dały bramki Pomorzani-
nowi. W końcu goście znajdu-
ją receptę na golkipera Iskier-
ki. Idealnie w pole karne do-
środkował Gracjan Wnuczyń-
ski, natomiast strzałem głową 
bramkarza, pokonuje Kamil 
Lewandowski. W poszukiwa-
niu kolejnych goli, trener Ro-
bert Kopaczewski dokonywał 
zmian w linii pomocy, jed-
nym ze zmienników był Jakub 
Utecht, który zadebiutował w 
barwach Pomorzanina. Piłkarz 
ten urodził się 6 sierpnia 1982 
roku, do Pomorzanina trafił 
po 12 miesięcznej przerwie od 
gry. Jednak w piłkę grać potra-
fi, większość sezonów spędził 
w goleniowskich klubach, w 
latach 200-2002  z jego piłkar-
skiego CV, można wyczytać, że 
jako junior trenował w GKS-
-ie Bełchatów. Pozostaje wie-
rzyć, że nowy nabytek przy-
czyni się do lepszych wyników 
nowogardzkiego zespołu. Póki 

co, Pomorzanin robił wszyst-
ko, by zmienić wynik sobot-
niego pojedynku z Iskierką. 
Gdy wydawało się, że mecz za-
kończy się wynikiem, niemal 
już w 94 minucie, w niegroź-
nej sytuacji, nieodpowiedzial-
nie zachowuje się Michał Łu-
kasiak, który fauluje rywala w 
polu karnym. Mateusz krup-
ski jest bezsilny wobec strzału 
z jedenastu metrów i w taki oto 
sposób, Pomorzanin na własne 
życzenie przegrywa mecz z ni-
żej notowanym zespołem. To 
zwycięstwo na pewno pomo-
że Iskierce w walce o utrzy-
manie i z pewnością utrud-
ni nowogardzianom, walkę o 
awans... Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników 19. 
kolejki, oraz aktualną tabelę (z 
uwzględnionymi walkowerami 
dla wszystkich drużyn, za me-
cze z Pogonią Barlinek i Pomo-
rzaninem Przybiernów).

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014:
19. kolejka:
Zorza Dobrzany – Odra Chojna   0:4
Osadnik Myślibórz – Klon Krzęcin 3:0
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Pomorzanin 2:1
Gavia Choszczno – Piast Chociwel  1:0
Victoria 95 Przecław – Unia Dolice 1:0
Flota II Świnoujście – Ina Ińsko   2:1
Pogoń Barlinek – Morzycko Moryń 0:3 (walkower)
Pomorzanin Przybiernów – Stal Lipiany 0:3 (walkower)
Polonia Płoty    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 20 47 47 16 15 2 3
2 Odra Chojna 19 44 53 20 14 2 3
3 Gavia Choszczno 20 41 50 27 13 2 5
4 Zorza Dobrzany 20 38 43 27 11 5 4
5 Piast Chociwel 19 38 31 12 12 2 5
6 Pomorzanin Nowogard 20 35 40 29 10 5 5
7 Polonia Płoty 19 34 61 27 10 4 5
8 Flota II Świnoujście 20 34 46 37 10 4 6
9 Stal Lipiany 19 33 45 32 10 3 6
10 Ina Ińsko 20 30 26 26 9 3 8
11 Unia Dolice 20 25 27 30 6 7 7
12 Morzycko Moryń 19 21 31 47 7 0 12
13 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 20 20 23 47 6 2 12
14 Klon Krzęcin 19 16 30 53 5 1 13
15 Victoria 95 Przecław 20 16 23 46 5 1 14
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z Pogonią Barlinek 
i Pomorzaninem Przybiernów

Dotkliwa porażka 
Pomorzanina II

W niedzielę Pomorzanin II Nowogard, rozgrywał swój ostatni 
mecz sparingowy przed rundą wiosenną A Klasy. W rywalizacji z 
Masovią Maszewo, rezerwowi stracili aż pięć bramek, wszystkie w 
I części spotkania. W bramce Pomorzanina II, stanął golkiper z… 
Maszewa.

Pomorzanin II Nowogard – Masovia Maszewo     0:5 (0:5) 
Skład: Krzysztof Domanowski, Maciej Grzejszczak, Grzegorz Skrzecz, 

Michał Cyran, Jakub Szczypień, Grzegorz Żyła, Tomasz Szafran, Artur 
Jurczyk, Maciej Syfert, Max Pokorski, Krystian Kubicki, Damian Makosz.

W tym meczu sparingowym 
doszło do kuriozalnej sytuacji. 
Pomimo, że mecz był rozgrywa-
ny w niedzielę w Nowogardzie, 
próżno było szukać na ławce re-
zerwowych Pomorzanina goto-
wego do gry bramkarza... Z racji, 
że goście w składzie mieli trzech 
golkiperów, oddali jednego Po-
morzaninowi. Nie można jednak 
końcowym wynikiem obarczać 
właśnie golkipera z Maszewa. To 
nie „sabotaż” między słupkami 
Pomorzanina, a zdecydowanie 
lepsza gra gości zaważyła na wy-
niku tego meczu. Masovia zdecy-
dowanie lepiej prezentowała się 
fizycznie, piłkarze z Maszewa byli 
szybsi, a zawodnicy z Nowogar-
du uciekali się do przewinień. Na 
skutek tego pierwsze dwie bramki 
padły po rzutach karnych. Trze-
ci gol to znów nieudolna gra w 
obronie „rezerwowych” z Nowo-
gardu. Czwarty i piąty gol dla Ma-
sovii padł już nie przy „pomocy” 
gospodarzy, a za sprawą indywi-
dualnych umiejętności piłkarzy z 
Maszewa. Pomorzanin wykony-
wał rzut rożny, goście przejęli pił-
kę i kilkoma szybkimi podaniami, 
przenieśli się pod bramkę gospo-

darzy i podwyższyli na 0:4. Wy-
nik jeszcze przed przerwą ustalił 
jeden z zawodników gości, któ-
ry uderzył futbolówkę wybitą po 
rzucie rożnym przed pole kar-
ne Pomorzanina II. Dodajmy, że 
pogromcy Pomorzanina również 
grają w A Klasie, zajmując w swo-
jej grupie drugie miejsce ze stratą 
3 punktów do lidera. W składzie 
nowogardzkiej drużyny, wystąpił 
Damian Makosz, który urodził się 
19 maja 1995 roku i jest wycho-
wankiem Promienia Mosty. Na tę 
chwilę nie wiadomo czy Makosz 
dołączy do drużyny z Nowogar-
du.

To był ostatni mecz kontrol-
ny drugiego zespołu. W sobotę 
(29 marca) „rezerwowi” bez tre-
nera (informowaliśmy o tym w 
piątkowym wydaniu DN, przyp. 
red.), ale miejmy nadzieję, że z 
bramkarzem, zagrają w Grzędzi-
cach z tamtejszym Orłem. Sobot-
ni rywale Pomorzanina II zajmują 
przedostatnie miejsce w tabeli, z 
6 punktami na koncie. W pierw-
szym meczu obydwu drużyn, Po-
morzanin skromnie wygrał 1:0 
po bramce Tomasza Szafrana.

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Konferencja w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie
21 marca  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się konferencja pt.: „Młodzież 
wobec zagrożeń współczesnego świata – jak pomóc młodzieży w kształtowaniu własnej 
osobowości, właściwej samooceny i odpowiedzialności za siebie i innych.”

Celem piątkowej konferencji 
było ukazanie z jakimi problema-
mi boryka się współczesna mło-
dzież – narażona na wiele nie-
bezpieczeństw i często pozbawio-
na wsparcia ze strony rodziców. 
Przybyli na spotkanie goście mo-
gli wysłuchać wystąpień specja-
listów – Pani Regina Ewa Krzak 
(pedagog w ZSP Nowogard) wy-
głosiła przemówienie pt.: „Mamo, 
tato ja tu jestem! System wartości 
rodziny a zachowanie młodego 
człowieka”, Pan Marek Pietrasik 
(terapeuta Fundacji Porozumienia 
Społecznego i Integracji „Impuls” 

w Szczecinie) i Pani Teresa Mamos 
(dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Pyrzycach) 
mówili na temat cyberprzemocy, 
Pan Krzysztof Socha (kurator są-
dowy do spraw rodziny i nielet-
nich) wystąpił z przemówieniem 
na temat prawnych regulacji do-
tyczących bezpieczeństwa w sie-
ci zaś Pani Teresa Gens (psycho-
log sądowy i seksuolog) mówiła o 
psychospołecznym podłożu ryzy-
kownych i nieodpowiedzialnych 
zachowań młodzieży. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się dy-
rektor Wydziału Oświaty, Kultury 

i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Goleniowie Pani Renata Cho-
mińska, skarbnik Powiatu Gole-
niowskiego Pan Zbigniew Mazur, 
burmistrz Nowogardu Pan Robert 
Czapla, burmistrz Golczewa Pan 
Andrzej Danieluk, komendant 
Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie Pani Małgorzata Figura oraz 
funkcjonariusze Pani Anna Siko-
ra-Rychlik, Pan Sebastian Źróbek 
i Pani Klaudia Gieryń. Na spotka-
niu obecni byli również pedago-
dzy gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych, pracownicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Chcielibyśmy podziękować za pomoc w 
zorganizowaniu przedsięwzięcia Staro-
stwu Powiatowemu w Goleniowie oraz 
lokalnym firmom i przedsiębiorcom:
– Przedsiębiorstwu Robót Drogowych 

w Nowogardzie i Pani prezes Krysty-
nie Łazarz,

– Hurtowni Budowlano-Chemicznej 
„BODZIO” – Panu Bogdanowi  Ja-
klińskiemu,

– Panu Adamowi Fedeńczakowi – Fir-
mie Przewozy Pasażerskie i Nauka 
Jazdy,

– Spółce Betmix– Panu Tadeuszowi 
Rączka,

– Sklepowi Biurex – Państwu Grażynie i 
Stanisławowi Rynkiewicz,

– Firmie NCB, Nowogardzkie Centrum 
Budowlane – Panom Norbertowi Du-
rysowi i Edwardowi Witkowskiemu,

– Hurtowni Budmat – Panu Leszkowi 
Cedro,

– Firmie EBDA  – Pani Beacie Gwiaz-
dowskiej,

– Firmie KUGA – Panom Sebastianowi 
Labocha oraz Krzysztofowi Stróżew-
skiemu,

– Zakładowi Elektromechanicznemu 
i Chłodniczemu – Panu Henrykowi 
Wiązowi,

– Firmie ELDAS – Paniom Elżbiecie 
Chudyk oraz Danucie Knasiak,

– Składowi Drewna – Pani Urszuli Ga-
brysiak,

– Firmie STIW-BUD – Panu Stefanowi 
Wyszomirskiemu,

– Firmie NOWO-GLAS – Panom Łu-
kaszowi Żmindzie oraz Nikodemowi 
Stasikowi,

– Restauracji i Hotelowi Kamena – Pa-
nom Michałowi Kracie i Grzegorzowi 
Kozłowskiemu,

– Nowogardzkiemu Domowi Kultury – 
Pani Anecie Drążewskiej

– Panu Zoranowi Balov – Sprzedaż Ar-
tykułów Przemysłowych „VELES”,

– Szkole tańca „FLESZ” i Panu Mikoła-
jowi Kubiakowi.

Nowogardzie i Goleniowie, pra-
cownicy Wielofunkcyjnej Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej 
oraz pracownicy służby zdrowia. 
Po wysłuchaniu wystąpień zapro-
szeni goście udali się na poczęstu-
nek przygotowany przez uczniów 
technikum żywienia, po którym 
odbyła się druga część spotkania 
– rozmowa z przybyłymi specja-
listami. Konferencję należy uznać 
za udaną – adresaci wystąpień, 
którzy każdego dnia spotykają się 
z młodymi ludźmi i ich proble-

mami mogli rozszerzyć posiadaną 
wiedzę na temat problemów mło-
dzieży, tak aby jak najlepiej służyć 
pomocą.

Piątkowa konferencja była po-
przedzona warsztatami eduka-
cyjnymi dla uczniów naszej szko-
ły, które odbyły się 20 marca. Spo-
tkania z  młodzieżą poprowadzi-
li – Pani Teresa Gens, Pani Paulina 
Trojanowska (edukatorka, wolonta-
riuszka z fundacji PONTON z War-
szawy) oraz Pan Marek Pietrasik. 

 Pani Teresa Gens Pan Krzysztof Socha
 Pani Teresa Mamos i Pan Ma-
rek Pietrasik

Zaproszeni goście

Pani Regina Ewa Krzak pod-
czas wystąpienia

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski, wicedyrektor Pani Alicja Jakliń-
ska, prowadząca spotkanie Karolina Czyżak. Przemawia Pani Renata 
Chomińska

Pan Marek Pietrasik prowadzi warsztaty

Pani Paulina Trojanowska podczas prowadzenia warsztatów

Prelegenci odpowiadają na pytania uczestników konferencji

Pani Teresa Gens prowadzi warsztaty
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNy
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 -  w poniedziałki
5  - w piątki
6  - w soboty
7 -  w niedziele

Wydruki 
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A
tel. 91 392 21 65

A9.4.ś-czb.d/o

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

A/0

Pomóżmy 
Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-letnie-

go Kubusia, który urodził się 
z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłu-
pa oraz wrodzonym wodogło-
wiem. 

Dodatkowo stwierdzono 
zwichnięcie prawego stawu bio-
drowego oraz stopy ,,końsko-
-szpotawe’’. W pierwszej dobie 
życia zamknięto przepuklinę, 
później wykonano operację wy-
dłużenia prawego ścięgna Achillesa. Następnie Kubuś miał badanie re-
zonansem magnetycznym, którego wynik był porażający: torbielowa-
ta zmiana w migdałkach móżdżku oraz zakotwiczenie rdzenia kręgo-
wego. Kuba przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego 
w Klinice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisanych zabie-
gów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowanego czucia i 
ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.”

Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na 
adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. 
Łomińska 5, 01-685 Warszawa  KRS 00000 37904 

Można również dokonywać wpłat-darowizny 
na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Zatrudnimy:
Kierownika 
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać 
na adres: 

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

"Firma "NOWORIM" Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 7c, 72-200 Nowogard

poszukuje kandydatów 
na stanowisko pracownik produkcji, 

którzy gotowi są podjąć zatrudnienie 
na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki 
zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 3922394

A22.4.śczb.18.03-28.03

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
w40.2.śczb.W.P.21.3.11.4

 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1 
w Nowogardzie

zaprasza firmy budowlane do składania 
ofert na wykonanie termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami to-
warzyszącymi.

Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli 
członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr tel. 796610510.

Termin wykonania robót: maj - październik 2014 r.
Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2014 r. pod 

adresem: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1/4, 
72-200 Nowogard.
Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.

A28.4.22,25,29.3.4,11,18.04

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 5 kwiet-

nia 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Re-

jonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122  oraz u 
Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku 
laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej. Dobrowolna wpłata na cele statu-
towe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus
A/0

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

A/0
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Posiadamy  do sprzedaży 
- nieruchomość   położoną  
przy  ul. Boh. Warszawy  34  
w  N-dzie, 0,52 h, obecnie   

SKUP  ZŁOMU. 
Tel. 601595056, 601595057

REMONTY mieszkań
USŁUGI budowlane

WYKONAM
608 364 330
600 347 308

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta wiodą-
cych banków. Nowość!!! Kredyty z do-
płatami w ramach programu „MDM”. 
662 315 470

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/nisko-
czynszowe, min 3pokojowe, 60-80m 
791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i Do-
brej, Tel. 91-3910010, 607607814

• DOMy NA WSI – GRUNTy 

• SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność gospodarczą. 
vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu wraz z 
podwórkiem. Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. ponad 
200 m2 plus dwa budynki gospodarcze w 
Wojtaszycach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest już wolne. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 451 
980

• Sprzedam działki budowlane – Karsk. 
509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mostach,2-pokoje 
42m.2.ll-pietro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 m2, stan 
surowy otwarty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGARDZIE, kuch-
nia, salon, 4 sypialnie, 2 łazienki,, garaż. 
Cena do uzgodnienia.Tel.602474266.

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora I 4 w 
Nowogardzie o pow. 52 m2. Tel. 091 39 
25 552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, III 
p. umeblowane. Tel. 91  392 30 38 lub 
516 985 276

• Mieszkanie samodzielne trzypokojowe, 
kuchnia, łazienka, 100 m2 wynajmę. 602 
474 266

• Garaż w bloku sprzedam, ul. Kowalska 1. Po-
wierzchnia 13,26 m2 szerokość bramy 2.2m. 
784 584 294 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731

• Sprzedam lub wynajmę garaż przy ul. 
700-lecia 13. 501 549 818

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 m2, w 
Nowogardzie, cena do negocjacji, tel. 889 
614 406

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkania-
mi nad jeziorem. 722 300 700 

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 90 80 98

• Działka budowlana ul. Asnyka 16 arów, me-
dia w drodze, 95 tyś. Tel. 609  947  940 lub 
503 120 436 

• Do wynajęcia lokal o pow. 72,5 m2 na biu-
ro, gabinet lekarski, sklep. Dobra lokalizacja, 
parking. 602 677 563

• Wynajmę  pokój  jednej osobie.Tel. 
798382886.

• Sprzedam  nieruchomość   położoną   przy   
ul; Boh. Warszawy  34 , Nowogard , 0,11 h.  
Stacja  L P G . Tel.604596908.

• Pokój  do  wynajęcia . 882182143.

• SPRZEDAM – działkę   29  ar. 8  km.  od  N-du. 
Media  11 zł / m2 .Tel.669517975.

• Zamienię   lub  sprzedam  mieszkanie  3  po-
kojowe  na  kawalerkę  .660987036.

• Długołęka  -  działka  pod  zabudowę  ok. 30 
ar. 32000,-tyś. Tel.889133882.

• TACZAŁY – działka  pod  zabudowę  ok. 25 
ar. blisko  rzeki,  b.atrakcyjna.17 zł/m2. Tel. 
502103432

• Sprzedam działkę przy ul. Armii Krajowej w 
Nowogardzie. Wiadomość pod nr Tel. 91 39 
21 399

• Sprzedam działki rolnicze o pow. 0,27 h i 
0,7 h nadające się pod zabudowę, Długołę-
ka.796 144 225

• Sprzedam zadbane gospodarstwo rolne z 
domem w okolicy Nowogardu. 668 582 066

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 660  532  218 lub 
505 226 368 

• Do wynajęcia małe mieszkanie dla jednej 
osoby. 602 474 266

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

• Wynajmę lokal handlowy pow. 105 m2, ul. 
Warszawska 14. Tel. 886 105 232 

• Bezczynszowe, dwupokojowe mieszkanie 
w Osowie zamienię na mieszkanie w Nowo-
gardzie. Tel. 502 642 029 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 90 80 98 

 MOTORyZACJA

• Kupię sprężynę przednią do Mercedesa 
Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 2005 HDI, 
stan bdb. Przebieg, 180 tys., cena 18800 zł, 
tel. 696 807 922

• Sprzedam VW Passat Combi, rocznik 95, 
poj. 1,8, stan bardzo dobry, cena 2500 zł. 72 
38 434 15 

• Sprzedam Opla Zafire 2006r., srebrny meta-
lik, 1,9 diesel. 667 221 464 

• Sprzedam Audi 80 rok prod. 1987 poj. 1.8 
benzyna. Cena 1500 zł do uzgodnienia. 
791 180 655

• Sprzedam Golf II rok prod. 1990 cena 1200 zł 
tel. 667 354 001

• Sprzedam  przyczepkę samochodową  180 X 
110 X 40  stan b. dobry.664726394.

• Sprzedam VW Passat Combi poj. 1,8, rocz-
nik 95, stan bardzo dobry, cena 2500zł. 72 
38 43 415 

• Sprzedam Hyundai Lantra 1,6 benzyna, 16V, 
96 rocznik. 601 834 016 

• Sprzedam Opel Zefira 2003r. 660 543 782

• Sprzedam Dębica vivo 175/70/13, trzy sztuki 
100 zł. 730 585 920 

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i siano cena 2, 
20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Kurki nioski, odchowane, 7-tygodnio-
we sprzedaż od 31 marca. Gospodarstwo 
drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
502 530 452 

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Kupię owies bezłuskowy. 91 39 20 307 

• Sprzedam prosiaki. 514 387 864

• Jęczmień    jary   ok.  3  tony  Tanio  sprzedam 
. Tel.609640478.

• Sprzedam   sianokiszonkę   i  słomę .  
668542996.

• ZIEMIĘ ,NIEUŻYTKI,UGORY-Kupimy.
Tel.797686204.  

• Sprzedam jabłka po 1 zł. 91 39 21 896 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam kombajn zbożowy Bizon na czę-
ści lub w całości. 91 39 18 307

• Sprzedam tucznika. 882 407 606

• Sprzedam siewnik polski w bardzo dobrym 
stanie. 518 488 714 lub 91 39 109 17

• Obornik sprzedam 793 90 80 98

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. Kazi-
mierza Wielkiego 7, Tel. 913920737 ; 888 330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609  715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DyWANÓW, 
WyKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-

MOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLI-
NĄ/. SPRZĄTANIE: CZySZCZENIE FUG. Tel: 
604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRyCIA, REMONTy DA-
CHÓW. Tel.691621141.

• DACHy DOCIEPLENIA. Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki kompleksowo. 
721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, malowa-
nie natryskowe. Tel. 731 517 928

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Transport  przeprowadzki  szybko  tanio . 
Tel.696138406.

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Dachy, ogrodzenia, elewacje.794 115 153 

• Remonty    mieszkań     glazura ,  terakota   i   
inne .Tel.608364330.

• Remonty mieszkań, łazienek. 794 115 153 

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, DOCIE-
PLENIA. TEL. 784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 784 053 493 

• Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

• Korepetycje – matematyka, chemia. 
668 582 066

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracownika do prac 
wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy blacharza samochodowe-
go. Praca w Nowogardzie. 605 276 271

• Firma budowlana zatrudni pracownika. 
694 440 205

• FIRMA  -  zatrudni   spawaczy    i    szlifierzy  . 
Tel.601581892.

• Zatrudnię mechanika do serwisu samo-
chodowego w Goleniowie. 606 948 278 

• SPAWACZ, dobry, wysoka stawka. 
503 032 234

• Kierownik budowy. Inwentaryzacje, oceny 
techniczne, kosztorysowanie. 604 269 301 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocię-
te i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 

mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne przeglądy 
części zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, 
stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam  drewno  opałowe  kominkowe  
OLCHA. Niskie ceny.661 630 386 .

• SPRZEDAM  -  rowery  używane  - serwiso-
wane.781 932 915.

• Sprzedam używane ubranka dziecięce 
marki coccodrillo od rozmiaru 68-98. Tel. 
508 309 113 

• Sprzedam  tuje   i   cyprysiki  2 
m.Tel.607580172.

• Karp do zarybienia i jadalny sprzedam. 91 
39 18 297 

• Owczarek niemiecki piesek 9-cio tygodnio-
wy długowłosy ładny. Rodzice z rodowo-
dem. 91 39 21 828

• Sprzedam  - instrument  klawiszowy  Yama-
cha  PSR   S  900 .  Nagłośnienie   Yama-
cha  50  14  C , kolumny  ,   JBL  JRX    125 . 
Tel.728636875.

• Oddam drewno orzech włoski w zamian 
za ścięcie, Nowogard. Teren działkowy. 
508 105 333

• Sprzedam akwarium 270 l. z oświetleniem. 
Cena 200 zł. Tel. kom. 721 752 726 

• Sprzedam drewno suche, pocięte w kloc-
ki 100 zł za przyczepkę samochodową. 
880 690 659 

• Wyprzedaż szafy – odzież marki Zara, Stradi-
varius, Bershka, Diverse, H&M, Cropp w roz-
miarze XS, S, M. Tel. 609 541 122
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Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

MEBLE  NA  WYMIAR

KUCHNIE,  SZAFY
SPRZĘT  AGD

tel. 884 288 560
maxistyl.prv.pl

KUPON
 RABATOWY  5%

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

A7.6.ś-k.d/o

P3.2.O.doP11.ś-k.do

kancelaria 
PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

A/0

Wydruki
koloroWe 

W niskich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

s. 2 s. 10, 11s. 9

Przyleciały 
pierwsze 

bociany

Nasi przedsiębiorcy:
Bodzio - tak 

nazywają  
mnie dostawcy

Jak zwykłe 
życie 

staje się 
historią

W1.6.P.p.14-3.11-4

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W6.4.P.p.7.3.28.3

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

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

W7.2.P.p.21.2-15.8

Jesteśmy, kiedy potrzebaW8.1.P.p.7.3.11.4

FATIMA 26.04-13.05.2014
PARYŻ 28.04-3.05.2014

A2.2.P.d/o

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

20

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

21-24.03.2014 r. 

W36.50.O.07.03-25.04

Zarząd Budynków Komunalnych
w Nowogardzie informuje,  

że w dniach 7-11.04.2014 r.  
odbędzie się  

zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
 oraz zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego.  
Szczegóły wewnątrz DN

A30.1.P.28.03.pdf

PROMOCJA

Odzież używana
NAJTANIEJ w MIEŚCIE

w tą sobotę 29.03 
- 3 zł/szt  

 
 

Ulica 15 Lutego 17a (naprzeciwko  elewatora)
 

 
 

 

W54.4.P.28.3

Solidarni z protestującymi w Sejmie

Jak mamy żyć, panie 
Premierze?

Na zdjęciu Natalka Kie-
lar – zmagająca się z wie-

loma ciężkimi dysfunkcjami 
dziewczynka z Nowogardu. 

Opiekująca się nią mama, p. Syl-
wia Kasprzyk,  poprzez zgodę na 

publikację fotografii córki, wyraża 
poparcie dla postulatów, jakie repre-

zentują protestujący w Warszawie rodzi-
ce, będący w podobnej, jak ona, sytuacji.

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN

ZAKŁAD USŁUG 
INSTALATORSTWA 
ELEKTRYCZNEGO  

 
ZIELIŃSKI  GRZEGORZ 

TEL: 698-846-647 
•  instalacje elektryczne 

domowe, przemysłowe 
•  domofony, wideofony 
•  alarmy, zabezpieczenia 

budynków 
P8.4.ś-czb.d/o

 Mijający tydzień upłynął pod znakiem witania wiosny. Najmłodszy-
mi, którzy pożegnali zimę, były dzieci z Malinowego Żłobka. Żeby za-
chęcić wiosnę do przyjścia, dzieci wykonały przepiękny portret, a tak-
że witały ją piosenkami, które wcześniej przygotowały, a później bawi-
ły się, tańcząc przy wesołej muzyce. Maluszki obiecały Pani Wiośnie, 
że będą jak najczęściej korzystały z ładnej pogody i będą spędzały czas 
wolny na świeżym powietrzu, aby być zdrowym i uśmiechniętym.  KR

W czwartek około godz.11, Nowogard odwiedził Paweł Piskorski, 
który jest kandydatem partii „Twój Ruch” do Europarlamentu. Były 
prezydent Warszawy i m.in. poseł na sejm oraz deputowany do Parla-
mentu Europejskiego, pomimo niesprzyjającej pogody, wraz ze swoimi 
współpracownikami rozdawał ulotki i przedstawiał się naszym miesz-
kańcom. W krótkiej rozmowie z DN, przedstawił swój program, a w 
nim proeuropejskie poglądy. Unia to jest nasz wspólny dom, którym 
chcemy wspólnie zarządzać – mówi Paweł Piskorski. Na ile ten program 
wzbudzi zainteresowanie potencjalnych wyborców z Nowogardu, czas 
pokaże.  KR

W czwartek, o godzinie 9:00, w sali obrad Rady Miejskiej, uczniowie 
z SP nr 1 brali udział w spotkaniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej, 
Antonim Bielidą. Jak poinformowała nas opiekunka dzieci, pani Róża 
Górczewska, przedstawiciele samorządu uczniowskiego, co roku biorą 
udział w podobnych spotkaniach. Tym razem w spotkaniu udział brało 
11 uczniów z 6 klasy.  KR

Przyleciały pierwsze bociany 
Dopiero teraz można powiedzieć, że przyszła wiosna. Bo chociaż, zgodnie z ka-
lendarzem, ta pora roku króluje u nas już od tygodnia, to bociany, traktowane 
jako jej symbol, przyleciały do nas prawdopodobnie wczoraj. 

Właśnie wczoraj (czwar-
tek, 27 bm.), zauważył je je-
den z naszych stałych Czytel-
ników, pan Kazimierz, który 
dostarczył do redakcji zdjęcia 
bocianów. Ptaki zostały sfoto-
grafowane w Karsku. A ile ich 
przyleci do naszej okolicy? -  
Obecnie, na terenie gminy jest 
ok. 40-50 gniazd, z czego tylko 
część (tzn. ok. połowy) jest za-
siedlonych – mówi Marek He-
iser, leśniczy i ornitolog z za-
miłowania.

Niestety z roku na rok popu-
lacja tych kochanych przez nas 
ptaków spada. 

- Liczba bocianów z pewno-

ścią uległa zmniejszeniu, w po-
równaniu do lat ubiegłych. W 
roku 2010 zaobrączkowaliśmy 
ok. 80 piskląt, w tamtym na-
tomiast – nieco ponad 20 – in-
formuje M. Heiser, który wraz 
z kolegą, od kilku lat doko-
nuje inwentaryzacji populacji 
bocianów, które przylatują na 
nasz teren. 

Dlatego istnieje obawa, że w 
tym roku ptaków tych może 
być jeszcze mniej. Miejmy na-
dzieję, że tak się nie stanie i za 
pierwszymi boćkami, które za-
witały do Karska, przylecą na-
stępne. 

MS, KK

Sukces uczennicy I LO w Nowogardzie

Katarzyna Zawadzka 
wygrywa Olimpiadę PCK
W dniu 21 marca 2014 r., odbył się etap okręgowy XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, przeznaczony dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W Olimpiadzie I 
miejsce zajęła uczennica I LO w Nowogardzie, Katarzyna Zawadzka z klasy II C. 

Uczniowie rozwiązywali test, 
składający się z 40 pytań, ko-
misja również oceniła pracę z 
przeprowadzonej akcji prozdro-
wotnej związanej tematycznie 
z promocją zdrowia, którą na-
leżało przeprowadzić w szko-
le oraz w swoim lokalnym śro-
dowisku. Po sprawdzeniu te-

stu i prac z akcji prozdrowot-
nych, nastąpiło podsumowanie 
i ogłoszenie wyników konkursu 
oraz wręczenie nagród. W ka-
tegorii szkół ponadgimnazjal-
nych I miejsce zajęła uczennica 
I LO w Nowogardzie - Katarzy-
na Zawadzka z klasy II C. Kata-
rzyna uzyskała najwyższy wynik 
z przeprowadzonej akcji proz-
drowotnej, uzyskując maksy-
malną ilość punktów, dodatko-
wo Komisja konkursowa przy-
znała wyróżnienie. W związku 
z uzyskanym najwyższym wyni-
kiem, Katarzyna zakwalifikowa-
ła się do etapu krajowego XXII 
edycji Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK, podczas której bę-
dzie reprezentowała Zachodnio-

pomorski Oddział Okręgowy 
PCK w Szczecinie. Etap krajowy 
odbędzie się w dniach 22 – 25 
maja 2014 r. w Ośrodku Szkole-
niowym PCK w Zgierzu. Wszy-
scy zwycięzcy trzech pierwszych 
miejsc w kategorii szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, 
otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy rzeczowe. Pozostali uczestni-
cy konkursu, wraz z opiekuna-
mi, otrzymali podziękowania za 
udział oraz upominki. W przy-
gotowaniach do olimpiady Ka-
się wspierały p. Danuta Gutow-
ska oraz p. Jolanta Machut.

 Życzymy Katarzynie Zawadz-
kiej powodzenia podczas finału 
Olimpiady! 

Info: własna
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ENTEr 
LaPToP

 SErWiS - KoMiS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
W9.2.śczb.p.7.3.do

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

A24.2.ś-czb.2.4.6.13

Rozmowa z Teresą Skibską – kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie 

Solidaryzuję się z protestującymi rodzicami
Od kilku dni w Sejmie trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Walczą oni o zmianę przepisów, na podstawie których państwo wypłaca świadczenia pielęgna-
cyjne. Determinacja matek, które wspólnie ze swoimi dziećmi okupują sejmowe korytarze zmusiła rząd do przyjęcia uchwały, umożliwiającej podwyżkę zasiłków dla 
rodziców ciężko chorych dzieci. Tyle że protestujących to nie zadowala i zapowiadają kontynuację akcji. W związku z wydarzeniami w Warszawie, rozmawiamy z Tere-
są Skibską, kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, by dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja rodziców dzieci niepełnosprawnych  w naszej gminie. 

Dziennik Nowogardzki: Na 
jaką pomoc ze strony pomocy 
społecznej mogą liczyć rodzice 
dzieci niepełnosprawnych? 

Teresa Skibska: Osoba opieku-
jąca się dzieckiem specjalnej tro-
ski, czyli wymagającej całodo-
bowej opieki, może oczekiwać 
na przyznanie zasiłków. Jest to 
świadczenie pielęgnacyjne, które-
go wysokość aktualnie wynosi 620 
złotych miesięcznie netto. Od tej 
kwoty odprowadzane są składki 
na ubezpieczenie społeczne. Po-
nadto w/w osoby mają przyznaną 
pomoc z rządowego programu dla 
osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne w wysokości 200 zł 
miesięcznie. Sumując, wedle aktu-
alnego stanu prawnego, taka oso-
ba, w ramach tego świadczenia 
może liczyć na pomoc w  łącznej 
wysokości 820 zł. Ponadto rodzice 
dzieci niepełnosprawnych otrzy-
mują zasiłki pielęgnacyjne w kwo-
cie 153 zł oraz dodatki do zasiłku 
rodzinnego z tytułu kształcenia 
i rehabilitacji, w wysokości uza-
leżnionej od wieku dziecka, tj. 60 
zł do ukończenia 5. roku życia  i  
80 zł powyżej 5. roku życia. 
Wszystkie te świadczenia pienięż-
ne pochodzą z budżetu wojewody. 

Ile osób w gminie Nowogard 
pobiera takie świadczenia? 

Obecnie świadczenie pielęgna-
cyjne przyznane jest 80 rodzinom.

Na jaki okres są przyznawane 

świadczenia, o których rozma-
wiamy?

Świadczenia te przyznawane są 
na okres obowiązywania orzecze-
nia niepełnosprawności dziecka. 

Jeśli dziecko ma orzeczenie o 
trwałej niezdolności zdrowot-
nej, to świadczenie pielęgnacyj-
ne przyznaje się na stałe?

Świadczenie pielęgnacyjne przy-
znawane jest na czas ważności 
orzeczenia, jeżeli orzeczenie wy-
dane jest na stałe, osoba nabywa 
uprawnienia bezterminowo.  

Czy wysokość przyznawania 
świadczeń jest uzależniona od 
stopnia zaawansowania niepeł-
nosprawności dziecka? 

Nie, wysokość świadczenia pie-
lęgnacyjnego jest w stałej wy-
sokości 620 zł miesięcznie i nie 
jest uwarunkowane stopniem za-
awansowania niepełnosprawności 
dziecka. Nadmieniam jednak, iż 
projekt nowej ustawy o świadcze-
niach rodzinnych zakłada przy-
znanie świadczeń w wysokości od 
maja br. 1000 zł, od  2015 r. w wy-
sokości 1200 zł, a od 2016 r. ma 
osiągnąć wysokość najniższego 
wynagrodzenia.

Pani zdaniem, są to satysfak-
cjonujące dla rodziców zmiany?  

Ja myślę, że kwota 1 tys. zł to 
mało. Najniższa krajowa to też 
niewiele. Koszty utrzymania ta-
kiego dziecka są bardzo wysokie. 
Myślę, że kwota ok. 2 tys. mogłaby 
w jakimś stopniu ulżyć rodzicom 
tych dzieci. Trzeba jednak pamię-
tać, że w wielu przypadkach żadne 
pieniądze nie pozwolą na zaofe-
rowanie pełnej pomocy chorym 
dzieciom i rekompensaty wysiłku, 
jaki w ich wychowywanie, rehabi-
litację i leczenie wkładają sami ro-
dzice. 

Czy zmiana wysokości wypła-
canego zasiłku, o której Pani 
wspomniała, będzie się wiązać z 
koniecznością ponownego skła-

dania wniosków o przyznanie 
świadczenia przez osoby opie-
kujące się dziećmi niepełno-
sprawnymi? 

To określi zmiana ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, czy 
dana pomoc będzie wymagała 
złożenia wniosku, czy odbędzie 
się to z urzędu.

A czego dotyczyły te „ostatnie 
zmiany”, o których Pani wspo-
mina?

W 2013 roku, ok. 75 osób w 
naszej gminie straciło prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego. 
Dotyczyło to osób, które opie-
kowały się dorosłymi członkami 
rodziny np. córka, matka, bab-
cia, wnuczek. Projekt ustawy za-
kłada przywrócenie tych świad-
czeń osobom, które utraciły pra-
wo do w/w świadczenia. Projekt 
zakłada również, iż przywróce-
nie prawa do świadczenia odby-
wać się będzie z urzędu, strony 
otrzymają stosowne zawiadomie-
nie o wszczęciu postępowania ad-
ministracyjnego. Zmiana usta-
wy z 2013 r. dotyczyła również 
zwiększenia wysokości świadcze-
nia pielęgnacyjnego z 520 zł mie-
sięcznie na 620 zł miesięcznie dla 
osób, które opiekowały się niepeł-
nosprawnymi dziećmi.  

Czy może Pani podać przykład 
rodziny w Nowogardzie, która 
jest w szczególnie trudnej sytu-
acji z powodu niepełnosprawno-
ści dziecka? 

Niepełnosprawne dzieci, któ-
rych rodzice otrzymują świad-
czenie pielęgnacyjne, wymaga-
ją konieczności stałej lub długo-
trwałej opieki lub pomocy in-

nej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji oraz koniecz-
ności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji i 
edukacji lub legitymują się orze-
czeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności. W Nowogar-
dzie mamy znaczną liczbę dzie-
ci niepełnosprawnych, znajdu-
jących się w szczególnie trudnej 
sytuacji. Rodziny te borykają się 
z różnymi problemami życia co-
dziennego, najczęściej są to pro-
blemy finansowe. Ponadto, wska-
zują, iż dużym problemem jest 
zapewnienie dziecku odpowied-
niej rehabilitacji, która jest waż-
nym czynnikiem w procesie le-
czenia. Rodziny szukają pomocy 
z zewnątrz, poprzez różnego ro-
dzaju fundacje. Niejednokrotnie 
rodzic dziecka niepełnospraw-
nego pracuje bardzo ciężko bez 
chwili odpoczynku.  

 No właśnie. Przy okazji wi-
zyt w OPS, rodzice dzieci pew-
no opowiadają, jak wygląda ich 
codzienne życie. Na co skarżą się 
najczęściej?

Tak jak wspomniałam wcze-
śniej, rodzice informują nas, iż 
chcieliby częściej uczestniczyć 
w turnusach rehabilitacyjnych z 
dziećmi. Udział w takich turnu-
sach jest co prawda otwarty, ale 
niesie za sobą duże koszty. Daje to 
jednak nadzieję rodzicowi na po-
prawę stanu zdrowia dziecka. 

Czy jest Pani w stanie scharak-
teryzować, z jakimi najczęściej 
schorzeniami są dzieci, których 
rodzice otrzymują świadczenia 

pielęgnacyjne z nowogardzkie-
go OPS?

W dużej mierze są to różnego 
rodzaju porażenia mózgowe i ca-
łościowe zaburzenia rozwojowe, 
epilepsja, choroby neurologiczne. 
To zwykle najcięższe przypadki, 
które jak już mówiłam, wymagają 
od rodziców potężnego wysiłku i 
determinacji. 

Jak Pani odniesie się do prote-
stów, jakie w Sejmie prowadzą 
matki niepełnosprawnych dzie-
ci. Czy popiera Pani tych rodzi-
ców? 

Podzielam ich opinię. Uważam, 
że powinni mieć zapewnioną po-
moc finansową w takiej wysoko-
ści, by nie musieli martwić się, 
iż zabraknie im środków na le-
czenie i rehabilitację. Pamiętaj-
my bowiem, że rodzic pobierają-
cy świadczenie pielęgnacyjne nie 
może pracować, a od świadczenia 
wypłacanego za opiekę nad dziec-
kiem odprowadzane jest ubezpie-
czenie emerytalno-rentowe.

 Dlatego tak ważnym jest, aby 
wysokość świadczenia pielęgna-
cyjnego wzrosła, przynajmniej 
do wysokości najniższego wyna-
grodzenia. Uważam też, że takie 
matki powinny być „urlopowa-
ne”, ponieważ koszt pobytu mat-
ki z dzieckiem w ośrodku rehabi-
litacyjnym wynosi 3-4 tys. zł. Dla 
wielu matek jest to nieosiągalne. 
Dlatego też solidaryzuję się z pro-
testującymi rodzicami w Warsza-
wie, tym bardziej, że świadczenie 
pielęgnacyjne od wejścia w życie 
ustawy tj. 2004 r., wzrosło tylko o 
400 zł na przestrzeni tylu lat.   

Rozmawiał: Marcin Simiński
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Sąd przedłużył areszt dla podejrzanych o morderstwo Krzysztofa K. z Nowogardu 

Wracamy do sprawy zabójstwa na żwirowni 
Do maja przedłużono areszt dla trzech mężczyzn podejrzanych o współudział w brutalnym zabójstwie 22-letniego Krzysztofa K. z Nowogar-
du. Dwóch z nich nie przyznaje się do zarzucanego im czynu. Trzeci odmawia składania jakichkolwiek wyjaśnień. Przypomnijmy, że męż-
czyzna został zamordowany na terenie żwirowni w Janowie pod Karnicami (powiat gryficki). Przyczyną śmierci były rany zadane nożem. 

Wówczas informowaliśmy, 
że mężczyźni zostali zatrzyma-
ni kilka godzin po makabrycz-
nym zdarzeniu. Trafili na trzy 
miesiące do aresztu. Kilka ty-
godni temu, Sąd Okręgowy w 
Szczecinie, na wniosek śled-
czych, przedłużył areszt do 
końca maja. Tyle czasu potrze-
buje prokuratura, by zgroma-
dzić komplet dowodów w tej 
sprawie. 

- Jest jeszcze trochę czynności 
do wykonania. Trwają badania 
genetyczne śladów zabezpieczo-
nych na miejscu zdarzenia. Po-
dejmujemy również próby odtwo-
rzenia nagrań z telefonów podej-
rzanych – mówi Anna Brzózka, 
szefowa Prokuratury Rejono-

wej w Gryficach, która prowadzi 
śledztwo w tej sprawie.

Zebrane materiały pozwo-
lą prokuraturze zdecydować 
o ostatecznej formie zarzu-
tów, jakie usłyszą zatrzymani. 
Wszystko jednak wskazuje na 
to, że wobec jednego z męż-
czyzn zmieni się kwalifikacja 
zarzucanego czynu. W stosun-
ku do dwóch pozostałych za-
rzuty zostaną podtrzymane. 

- Naszym zdaniem, śmiertel-
ny cios zadał tylko jeden z po-
dejrzanych, który odmawia 
składania wyjaśnień w tej spra-
wie. Dwóch pozostałych składa 
zgodne wyjaśnienia, z których 
wynika, że nie byli oni do końca 
świadomi, że trzeci z nich do-

kona tego zabójstwa - zdradza 
szczegóły śledztwa A. Brzóz-
ka. - Mężczyźni ci zostaną jesz-
cze poddani dodatkowym ba-
daniom psychiatrycznym. O ich 
wykonanie zawnioskowali bie-
gli sądowi – dodaje Prokurator.

Prokuratura będzie musiała 
zatem ustalić, jaką rolę każdy z 
podejrzanych odegrał w czasie 
całego zdarzenia i kto był ini-
cjatorem zabójstwa? Wiado-
mo bowiem, że Krzysztof K. 
został przywieziony samocho-
dem do żwirowni z Niecho-
rza, gdzie ostatnio zamieszki-
wał. Dopiero tam zadano mu 
śmiertelne ciosy nożem. Zda-
niem śledczych mężczyzna nie 
podejrzewał jednak, że kole-

dzy mają wobec niego takie 
zamiary. Świadczy o tym cho-
ciażby brak śladów obrony czy 
też ucieczki z miejsca trage-
dii. Wiadomo, że podejrzani w 
chwili zdarzenia, nie byli pod 
wpływem narkotyków czy al-
koholu. Substancji odurzają-
cych nie znaleziono również w 
ciele zmarłego 22-latka. 

Wciąż nieznane są także mo-
tywy zbrodni. Każdy z podej-
rzanych miał swoje pretensje 
do ofiary. Jeden z nich zeznał, 
że pokrzywdzony plotkował 
na jego temat. Drugi poda-
je, że Krzysztof K. sprzedawał 
narkotyki jego krewnej. Trze-
ci twierdził, że mężczyzna  był 
mu winien pieniądze. Ponoć 

było to ok. 2 tys. złotych. Póź-
niej się z tego wycofał i mówił 
o kwestii przyjaźni, naruszo-
nego zaufania. 

Zatrzymani, to dwóch 
mieszkańców Niechorza i je-
den gminy Brojce. Mają od 25 
do 27 lat. Wszyscy przebywają 
w areszcie przy Zakładzie Kar-
nym w Nowogardzie. 

Do sprawy wrócimy na po-
czątku czerwca. Do tego czasu 
gryficka prokuratora ma skie-
rować akt oskarżenia do sądu. 
Wówczas też okaże się, jakie 
zarzuty usłyszą finalnie trzej 
mężczyźni. Prokuratura za-
przecza, jakoby krąg podejrza-
nych miał się powiększyć. 

Marcin Simiński 

Bodzęcin czeka  
na remont drogi
Mieszkańcy Bodzęcina (gm. Osina) zwracają uwagę na 
fatalny stan drogi, prowadzącej do wsi. Tłumaczą, że jej 
infrastruktura woła o pomstę do nieba. Niestety, okazuje 
się, że na remont jeszcze trochę poczekają.

Droga powiatowa, biegnąca od 
krajowej „szóstki” do Bodzęci-
na, zdaniem mieszkańców, jest w 
opłakanym stanie. – To jest XXI 
wiek? Czuję się jak w średniowie-
czu – komentuje jeden z naszych 
Czytelników, zgłaszający problem. 
Rzeczywiście, infrastruktura jezd-
ni pozostawia wiele do życzenia. 
Niemniej, okazuje się, że remont 
nie jest dla starostwa sprawą prio-
rytetową. – Jeśli chodzi o ten rok, 
to w planach inwestycyjnych nie 
przewidziano remontu tej drogi – 
mówi w rozmowie z Dziennikiem 
Nowogardzkim, Bogusław Zabo-
rowski, dyrektor Wydziału Dróg 
Powiatowych w Starostwie Po-
wiatowym w Goleniowie – Mamy 
program drogowy, a zatem jeżeli 
radni gminy Osina uważają, że ist-
nieje potrzeba dokonania takiego 
remontu i zechcieliby zapropono-
wać współudział gminy w realiza-
cji tego celu, wtedy ewentualnie bę-
dziemy mogli to rozpatrywać. Nie-
mniej, w naszych najbliższych pla-
nach nie znalazł się remont tejże 
drogi – gasi, przynajmniej na ra-
zie, nadzieję mieszkańców Bodzę-
cina na modernizację drogi, dy-
rektor Zaborowski. 

Urzędnik starostwa uważa rów-
nież, że droga, prowadząca do 
wsi, wcale nie wygląda tak źle, w 

porównaniu z innymi w kraju. – 
Mając na uwadze obraz dróg po-
wiatowych w naszym kraju, uwa-
żam, że ze stanem drogi, o której 
mowa, nie jest aż tak tragicznie i 
fatalnie. Znam gorsze miejsca, któ-
re zdecydowanie wymagają pil-
niejszego remontu – kwituje dy-
rektor Zaborowski. 

Tego zdania z pewnością nie 
podzielają mieszkańcy Bodzęci-
na, którzy codziennie muszą po-
konywać wyboistą asfaltową jezd-
nię. Wszystko jednak wskazuje na 
to, że remontu drogi szybko się 
nie doczekają. No, chyba że, zgod-
nie z sugestiami dyrektora Zabo-
rowskiego, osińscy radni znajdą w 
budżecie trochę pieniędzy i zapro-
ponują, aby wspólnie sfinansować 
to zadanie. Pytanie tylko, czy wte-
dy powiat będzie gotowy dołożyć 
swoją część? Szybciej chyba bę-
dzie, jak gmina sama drogę wyre-
montuje...

Karolina Klonowska 

Sprawa słupków na Bema

Petycja do burmistrza
Z prośbą o demontaż słupków, jakie przed tygodniem zamontowano przy dwóch przej-
ściach na Bema, do burmistrza zwróciło się kilkudziesięciu mieszkańców osiedla. 
Osobne pismo w tej sprawie do Roberta Czapli wystosowała również właścicielka jed-
nego z osiedlowych „spożywczaków”, której ustawione barykady znacznie utrudniły 
prowadzenie działalności. 

Pismo, pod jakim tylko w ciągu 
jednego dnia swoje parafki złoży-
ło 53 mieszkańców z ul. Generała 
Bema nr 36 i 37, zostało doręczone 
wczoraj do redakcji DN. To wła-
śnie nasza gazeta, jako pierwsza i 
jedyna, odpowiadając na sygnały 
mieszkańców, napisała o słupkach. 
Przypomnijmy tylko, że gmina za-
instalowała przy dwóch przej-
ściach dla pieszych „blokady”, nie 
konsultując tego z mieszkańcami. 
O zdanie nie zapytano też właści-
cielki jednego z osiedlowych „spo-
żywczaków”, której poprzez mon-
taż urządzeń zablokowano całko-
wicie dojazd do swojej posesji. 

Po naszej publikacji, pierwsi 
zareagowali urzędnicy z powia-
tu, którzy są właścicielem drogi. 
Sprawą słupków ma się w najbliż-
szym czasie zająć komisja ds. bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, 
która działa w starostwie. Gmi-
na, jak na razie, na nasz artykuł 
nie odpowiedziała. Nie licząc tyl-
ko obszernego wyjaśnienia, jakie 
w tej sprawie na stronie UM No-
wogard złożył Tadeusz Fiejdasz, 
kierownik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Mieszkaniowej i 
Ochrony Środowiska. Urzędnik 
tłumaczy to tam, że słupki zamon-
towano z powodu napływających 
rzekomo od mieszkańców osie-

dla skarg, dotyczących łamania 
przez kierowców przepisów „za-
kazu jazdy wzdłuż po chodniku 
lub przejściu dla pieszych”. 

Pytanie, jak to się ma do treści 
pisma, które mieszkańcy w spra-
wie słupków wysłali do Burmi-
strza? Tam kategorycznie doma-
gają się likwidacji barykad, a o 
problemach z zastawianiem chod-
ników nie ma ani słowa. „Zwra-
camy się z prośbą do Pana Burmi-
strza o demontaż słupków biało-
-czerwonych (3 szt.), zamontowa-
nych na Pana polecenie przy przej-
ściu dla pierwszych, obok naszych 
bloków, na wprost Punktu Spo-
żywczo-Handlowego, pani Anny 
Wiśniewskiej, przy Gen. Bema nr 
58/2. Prośbę naszą uzasadniamy 
tym, że słupki te uniemożliwiają 
dojazd do naszych bloków służbom 
ratunkowym(... )Ponadto zamon-
towane słupki stanowią zagroże-
nie dla życia i zdrowia dzieci, któ-
re przed przejściem na drugą stro-
nę jezdni (idąc tędy do i ze szkoły), 
najpierw biegają między słupkami, 
bawią się wokół nich goniąc jed-
no drugie, bądź przewieszają przez 
nie. (…)”- czytamy we fragmencie 
pisma adresowanego do R. Czapli. 

Osobną korespondencję do 
włodarza miasta wysłała również 
wspomniana właścicielka sklepu 

spożywczego. „Słupki, które Pan 
polecił zamontować, utrudniają 
mi pracę. Przez montaż tych „ba-
rykad” nie mam możliwości do-
starczania towaru do mojego skle-
pu. Kierowcy z towarem muszą 
szukać miejsca na oddalonym w 
dość znacznej odległości od mojego 
sklepu parkingu.(...) Ciężkie karto-
ny, transportery, skrzynie czy wor-
ki z warzywami dźwigamy wraz z 
moją mamą same. (...)Pytam, więc 
czemu ma służyć ta blokada przy 
moim sklepie, przecież ja uczciwie 
pracuję i odprowadzam do Gmi-
ny podatki”(…) - pisze kobieta.  
Mieszkańcy przy okazji interwen-
cji w sprawie słupków, zwracają 
się do burmistrza również o prze-
dłużenie parkingu dla samocho-
dów, kosztem wysłużonego traw-
nika. Proszą również o obniżenie 
krawężników wzdłuż miejsc po-
stojowych dla samochodów. 

Jak sprawa słupków się poto-
czy dalej? Mieszkańcy zapowiada-
ją, że jeśli burmistrz nie odpowie 
na pisma i nie rozwiąże pozytyw-
nie sprawy, wybiorą się do niego 
osobiście. 

Temat będziemy śledzić na bie-
żąco. Czekamy też na opinię, jaką 
w sprawie  ma wydać Starostwo 
Powiatowe. 

MS
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Zawody wędkarskie w Kamieniu Pomorskim

Paweł Doszczeczko Mistrzem Koła „Tęczak” 
W niedzielę (23 marca), na kanale Świniec w Kamieniu Pomorskim, rozegrano tegoroczne zawody o mistrzostwo Koła PZW Tęczak w 
Nowogardzie. Po zaciętej rywalizacji, mistrzem został Paweł Doszczeczko. 

 Zawody rozegrano w dwóch 
dwugodzinnych turach. Pogo-
da tego dnia była iście wędkar-
ska, lekki wiatr z zachodu, prze-
błyski słońca, ale takiego, któ-
re nie razi w oczy, bo ogrzewa 
plecy. Aby zabezpieczyć takie 
warunki wędkowania trzeba 
być nad wodą o godzinie trze-
ciej nad ranem, aby zająć miej-
sce. Co prawda zawody są wcze-
śniej zgłaszane i miejsce jest 
wcześniej rezerwowane w ka-
mieńskim Kole PZW, ale gdy-
by stanowiska (przy moście) za-
jęli inni wędkarze, doszłoby do 

wielu niepotrzebnych niepo-
rozumień. W zawodach wzięło 
udział ogółem 41 zawodników. 
Ryba brała od pierwszych mi-
nut. Nie była to co prawda tłusta 
płoć, lecz głównie drobny krą-
pik i ukleja, ale było co robić. Ci, 
którzy w pierwszej turze posta-
wili na ukleję, nie pomylili się. 
Zwycięzca pierwszej tury złapał 
bowiem w dwie godziny ponad 
5 kilo uklei! W drugiej turze po 
zmianie stanowisk brania były 
podobne, mocno skubała uk-
leja, mały krąpik, od czasu do 
czasu trafiała się grubsza płoć, 

z rzadka okoń. Trafił się nawet 
Duży lin, ale ku rozpaczy węd-
karza nie został skutecznie wy-
holowany na brzeg. Ostatecz-
nie drogę do pierwszego miej-
sca uklejami utorował sobie Pa-
weł Doszczeczko, z wynikiem 
9 890 pkt, a tym samym został 
mistrzem Koła PZW „Tęczak” 
na rok 2014. 

I wicemistrzem został Zyg-
munt Zamara 9 020 pkt, po-
dium wywalczył także senior 
z rodu Doszczeczków, Jerzy, z 
wynikiem 7 960 pkt, który zo-

stał II wicemistrzem. Pozosta-
łe miejsca nagrodzonych upo-
minkami zawodników: Tuż za 
podium, IV miejsce Kamil Pa-
leta, V – Adam Rogoś, VI - Ta-
deusz Kozioł, VII Henryk To-
maszewski, VIII Cezary Sa-
dło, IX Benedykt Leciejewski, 
X Mieczysław Saja. Podzięko-
wania  dla sponsorów nagród i 
upominków, sklepów wędkar-
skich: „Tęczak” Marzeny i Wojt-
ka Kaźmierczak, oraz „spławik” 
Adama Rogosia. Mistrz Koła, z 
urzędu reprezentuje nas pod-

czas Mistrzostw Okręgu Szcze-
cińskiego, jeśli nie może lub 
nie chce zastępują go wicemi-
strzowie. Po zakończonych za-
wodach był czas na refleksję i 
wnioski z popełnionych błę-
dów, a także na pyszną kaszan-
kę i śląską z grilla. 

Zawody obsłużyli Ryszard 
Patyk – komandor zawodów, 
Adam Włodek sędzia głów-
ny. Jan Lipski, Ryszard Paleta, 
Zygmunt Heland. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes 

Wspólne zdjęcie uczestników zawodów w Kamieniu Pomorskim

Na zdjęciu mistrz Koła Tęczak w 2014 roku- Paweł Doszczeczko

Zapomniana droga na ul. Waryńskiego

„Brakuje tu radnego...”
Od wielu lat, mieszkańcy ulicy Waryńskiego wyczekują remontu krótkiego odcinka 
drogi, znajdującej się tuż przy blokach nr 19 i 20. Mają żal do gminy, że nie dostrzega 
problemu. Wspólnota zapowiada, że w najbliższym czasie złoży do Urzędu odpowied-
nie pismo, poparte podpisami mieszkańców.

Ulica Waryńskiego w Nowo-
gardzie, zdaje się być od wielu 
lat zapomniana przez miasto. 
Przy blokach nr 19 i 20, któ-
re posiadają własne wspólno-
ty mieszkaniowe, znajduje się 
krótki odcinek jezdni prowa-
dzącej pod posesje, który jest 
w opłakanym stanie. Z kolei już 
przy bloku nr 21, znajduje się 
wyremontowana droga, miesz-
kańcy nie mogą zrozumieć, dla-
czego nikt nie dokończył prac, 
remontując również ich odci-
nek jezdni? - Gdy trwały prace 
przy bloku nr 21, wszyscy byli-
śmy pewni, że wyremontowa-
ny zostanie również ten frag-
ment drogi, czekamy tak już kil-
ka lat. Teraz, gdy jest mokro to 
nie kurzy się tak mocno, ale w 
lato, wiatr roznosi tumany pyłu 
– mówi rozżalona pani Elżbie-
ta, która skontaktowała się z 

DN. - Planujemy złożyć podanie 
z prośbą o naprawę tego odcinka 
drogi, będziemy zbierać podpi-
sy i wierzymy, że to coś pomoże 
– kontynuuje nasza czytelnicz-
ka. Podczas naszego spotkania 
z panią Elżbietą na osiedlu, do 
rozmowy włączają się kolejni 
mieszkańcy bloku usytuowa-
nego przy zniszczonej drodze. 
- Każdy z nas chciałby tę drogę 
mieć naprawioną. To komiczna 

sytuacja, że tamten odcinek zo-
stał wykonany, myśleliśmy, że oni 
też zrobią nam drogę, ale czeka-
my do dziś – mówi pan Ryszard. 
Mniej asekuracyjny w swo-
ich wypowiedziach był nato-
miast pan Henryk, który zwró-
cił również uwagę na to, że gdy-
by mieszkał w tym bloku któryś 
z radnych, to lokatorzy wresz-
cie drogi by się doczekali... To 
jest droga gminna, ja uważam, 
że ktoś powinien przyjść z gminy 
i obejrzeć tę drogę, to ich praca, 
czy naprawdę ma być tak, że my 
będziemy chodzić i się prosić? Ja 
powiem tak, jakby u nas na osie-
dlu mieszkał radny, to ta droga 
by powstała! Nie mieszka w tym 
bloku żaden radny, to i nikt na 
sesjach nie wnioskuje o remont 
tego odcinka, tak niestety jest 
u nas w mieście. Był kiedyś tu-
taj radny, pamiętam jak mówił 

do mnie podczas rozmowy że-
bym na niego zagłosował, ja się 
go pytam „z jakiej racji? Brako-
wało ci pieniędzy żeby zrobić te 
50 metrów drogi?” - komentu-
je wściekły pan Henryk. Znisz-
czona droga to nie jedyny pro-
blem, na chodniku usytuowa-
ny jest wielki właz, który chro-
ni przed wpadnięciem do starej 
studni, właz jest już w opłaka-
nym stanie. Niech pan spojrzy 
na chodnik, jest tu studnia, a w 
środku niej dziura, może wpaść 
noga i np. jakieś dziecko zrobi 
sobie krzywdę – już jeden taki 
przypadek mieliśmy.  Ktoś powi-
nien przyjść i to zabezpieczyć – 
zwraca na problem uwagę pan 
Henryk. Mieszkańcy Waryń-
skiego zastanawiają się czy na-

prawdę w mieście są ważniejsze 
inwestycje? Przecież kilkadzie-
siąt metrów dalej, w czerwcu 
2013 roku, burmistrz wydał po-
nad 25 tys. złotych na rozbiórkę 
starego budynku przepompow-
ni i wykonanie „punktu wido-
kowego”. Nasi rozmówcy jed-
nogłośnie twierdzą, że bardziej 
by się przydał remont tego krót-
kiego odcinka jezdni. W związ-
ku z tym Wspólnoty bloku nr 
19 jak i 20, postanowiły zbie-
rać podpisy pod petycją, któ-
ra ma niebawem trafić na od-
powiednie biurko w urzędzie 
miejskim. Pozostaje wierzyć, że 
to coś pomoże. DN z pewnością 
będzie śledził tę sprawę i jeszcze 
do niej powróci.

KR

Przejażdżka tym odcinkiem jezdni nie należy do przyjemności

Była studnia ze zniszczonym włazem to re-
alne zagrożenie dla każdego przechodnia
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informacje Parafialne
Vox    Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana (J 9,1-41) Uzdrowienie 
niewidomego od urodzenia

Jezus przechodząc obok ujrzał 
pewnego człowieka, niewidomego 
od urodzenia. Uczniowie Jego za-
dali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrze-
szył, że się urodził niewidomym 
- on czy jego rodzice? Jezus odpo-
wiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani 
rodzice jego, ale /stało się tak/, aby 
się na nim objawiły sprawy Boże. 
Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, 
który Mnie posłał, dopóki jest 
dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt 
nie będzie mógł działać. Jak dłu-
go jestem na świecie, jestem świa-
tłością świata. To powiedziawszy 
splunął na ziemię, uczynił błoto ze 
śliny i nałożył je na oczy niewido-
mego, i rzekł do niego: Idź, obmyj 
się w sadzawce Siloam - co się tłu-
maczy: Posłany. On więc odszedł, 
obmył się i wrócił widząc. A sąsie-
dzi i ci, którzy przedtem widywa-
li go jako żebraka, mówili: Czyż to 
nie jest ten, który siedzi i żebrze? 
Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, 
a inni przeczyli: Nie, jest tylko do 
tamtego podobny. On zaś mówił: 
To ja jestem. Mówili więc do niego: 
Jakżeż oczy ci się otwarły? On od-
powiedział: Człowiek zwany Jezu-
sem uczynił błoto, pomazał moje 
oczy i rzekł do mnie: Idź do sa-
dzawki Siloam i obmyj się. Posze-
dłem więc, obmyłem się i przejrza-
łem. Rzekli do niego: Gdzież On 
jest? On odrzekł: Nie wiem. Zapro-
wadzili więc tego człowieka, nie-
dawno jeszcze niewidomego, do fa-
ryzeuszów. A tego dnia, w którym 
Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. I znów faryzeusze 
pytali go o to, w jaki sposób przej-
rzał. Powiedział do nich: Położył 
mi błoto na oczy, obmyłem się i wi-
dzę. Niektórzy więc spośród faryze-
uszów rzekli: Człowiek ten nie jest 
od Boga, bo nie zachowuje szaba-
tu. Inni powiedzieli: Ale w jaki spo-
sób człowiek grzeszny może czynić 
takie znaki? I powstało wśród nich 
rozdwojenie. Ponownie więc zwró-
cili się do niewidomego: A ty, co o 
Nim myślisz w związku z tym, że 
ci otworzył oczy? Odpowiedział: 
To prorok. Jednakże Żydzi nie wie-

rzyli, że był niewidomy i że przej-
rzał, tak że aż przywołali rodziców 
tego, który przejrzał, i wypytywa-
li się ich w słowach: Czy waszym 
synem jest ten, o którym twierdzi-
cie, że się niewidomym urodził? W 
jaki to sposób teraz widzi? Rodzi-
ce zaś jego tak odpowiedzieli: Wie-
my, że to jest nasz syn i że się uro-
dził niewidomym. Nie wiemy, jak 
się to stało, że teraz widzi, nie wie-
my także, kto mu otworzył oczy. 
Zapytajcie jego samego, ma swo-
je lata, niech mówi za siebie. Tak 
powiedzieli jego rodzice, gdyż bali 
się Żydów. Żydzi bowiem już po-
stanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa 
za Mesjasza, zostanie wyłączony z 
synagogi. Oto dlaczego powiedzie-
li jego rodzice: Ma swoje lata, jego 
samego zapytajcie! Znowu więc 
przywołali tego człowieka, któ-
ry był niewidomy, i rzekli do nie-
go: Daj chwałę Bogu. My wiemy, 
że człowiek ten jest grzesznikiem. 
Na to odpowiedział: Czy On jest 
grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno 
wiem: byłem niewidomy, a teraz 
widzę. Rzekli więc do niego: Cóż 
ci uczynił? W jaki sposób otwo-
rzył ci oczy? Odpowiedział im: Już 
wam powiedziałem, a wyście mnie 
nie wysłuchali. Po co znowu chce-
cie słuchać? Czy i wy chcecie zo-
stać Jego uczniami? Wówczas go 
zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego 
uczniem, my jesteśmy uczniami 
Mojżesza. My wiemy, że Bóg prze-
mówił do Mojżesza. Co do Niego 
zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na 
to odpowiedział im ów człowiek: 
W tym wszystkim to jest dziwne, 
że wy nie wiecie, skąd pochodzi, 
a mnie oczy otworzył. Wiemy, że 
Bóg grzeszników nie wysłuchuje, 
natomiast Bóg wysłuchuje każde-
go, kto jest czcicielem Boga i pełni 
Jego wolę. Od wieków nie słyszano, 
aby ktoś otworzył oczy niewidome-
mu od urodzenia. Gdyby ten czło-
wiek nie był od Boga, nie mógł-
by nic czynić. Na to dali mu taką 
odpowiedź: Cały urodziłeś się w 
grzechach, a śmiesz nas pouczać? I 
precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, 
że wyrzucili go precz, i spotkaw-
szy go rzekł do niego: Czy ty wie-
rzysz w Syna Człowieczego? On 
odpowiedział: A któż to jest, Pa-
nie, abym w Niego uwierzył? Rzekł 
do niego Jezus: Jest Nim Ten, któ-
rego widzisz i który mówi do cie-
bie. On zaś odpowiedział: Wierzę, 

Panie! i oddał Mu pokłon. Jezus 
rzekł: Przyszedłem na ten świat, 
aby przeprowadzić sąd, aby ci , 
którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, 
którzy widzą stali się niewidomy-
mi. Usłyszeli to niektórzy faryze-
usze, którzy z Nim byli i rzekli do 
Niego: Czyż i my jesteśmy niewido-
mi? Jezus powiedział do nich: Gdy-
byście byli niewidomi, nie mieliby-
ście grzechu, ale ponieważ mówi-
cie: „Widzimy”, grzech wasz trwa 
nadal.

Jestem światłością świata
Już na samym początku Ewan-

gelii święty Jan określa Jezu-
sa jako światłość świata, która 
oświeca każdego przychodzące-
go na świat człowieka. Mówi też, 
że Ten, do którego należymy, nie 
został przez swoją własność przy-
jęty. Może nie wszystkich to doty-
czyło, ale na pewno byli nimi fa-
ryzeusze i uczeni w piśmie. Nato-
miast należący do prostego ludu 
inaczej przyjmowali Jezusa i Jego 
słowa. A to właśnie te słowa mia-
ły za zadanie oświecić człowieka, 
czyli ukazać mu prawdę. 

   Bóg obdarzył nas życiem, po-
wołując do istnienia. Jednocze-
śnie dał nam wolną wolę i rozum 
umożliwiający zdobywanie wie-
dzy. Pomagają nam w tym rów-
nież nasze zmysły, będące także 
Bożym darem. Dzięki nim pozna-
jemy siebie i otaczający nas świat. 
Ale okazuje się, że człowiek bar-
dzo nierówno używa wszystkich 
tych darów. W konfrontacji z fi-
zycznym wzrokiem, ten duchowy 
zazwyczaj przegrywa. Jak nie zo-
baczę, nie uwierzę. Znamy to bar-
dzo dobrze. A to właśnie ci, któ-
rzy zechcą uwierzyć, będą szczę-
śliwi. Prostaczkom będzie dana 
wiedza, której nie przyjmą mą-
drzy i roztropni w opinii świata. 
Głupstwem będą nazywać Bożą 
mądrość. 

   Tak było z faryzeuszami i tak 
jest nadal. Niestety chyba tak już 
zostanie. Przynajmniej na razie. 
Mimo to jest dla nas nadzieja i 
zawsze będzie. Bo zawsze znajdą 
się tacy, którzy uwierzą Światłości 
i Ja przyjmą. W nagrodę dosta-
ną moc, by się stać dziećmi boży-
mi, by poznać tę najprawdziwszą 
prawdę i w końcu stać się rzeczy-
wiście wolnymi. 

Ks. Grzegorz Podlaski

Wieczorek poetycki 
w kościele 
W miniony wtorek, o godzinie 16:30, w Kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, odbył się wie-
czorek z poezją ks. Marka Chrzanowskiego.

Spotkanie podzielone było 
na dwie części. W pierwszej, 
wiersze autorstwa 
ks. Chrzanow-
skiego recytowała 
młodzież z Nowo-
gardzkiego Domu 
Kultury (Wiktoria 
Baran, Angelika 
Rutkowska, Michał 
Andrysiak, Alek-
sandra Łuczak). 

Następnie, z am-
bony, kilkadziesiąt 
swoich utworów 
zaprezentował sam 
autor, przeplatając 
recytację krótki-
mi anegdotami za-
równo ze swojego 
życia, jak i genezy powstania 
niektórych wierszy. 

Ksiądz Marek gościł w No-
wogardzie od poniedziałku do 
środy. W tym czasie głosił re-
kolekcje dla dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych i gim-
nazjów. Przyznał, że będąc w 
naszym mieście również na-
pisał wiersz. O czym? Tego nie 
chciał zdradzić, mimo próśb 
zgromadzonej na jego wie-
czorku poetyckim publiczno-
ści. 

W spotkaniu z Księdzem 
poetą wzięło udział około 100 
osób. Po zakończeniu autor 
długo podpisywał swoje tomi-
ki, które można było zakupić w 
kościele. 

Ks. Marek Chrzanowski po-

chodzi z Rawy Mazowieckiej. 
W 1981 roku wstąpił do Zgro-
madzenia Księży Orionistów, 
a siedem lat później przyjął 
święcenia kapłańskie. Na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lu-
belskim uzyskał tytuł dokto-
ra. Przez wiele lat był ojcem 
duchownym i wykładowcą w 
Wyższym Seminarium Du-
chowym Księży Orionistów w 
Zduńskiej Woli. Pełnił rów-
nież funkcję wiceprowincja-

ła oraz dyrektora Domu Mi-
syjnego i WSD Księży Orio-
nistów. Obecnie jest odpo-
wiedzialny za Centrum Du-
chowości Oriońskiej i Insty-
tut Życia Konsekrowanego dla 
dziewcząt i kobiet.  

Wydał dotychczas siedem 
tomików poezji. Ósmy jest 
w trakcie przygotowywania. 
Poza tym, ks. Chrzanowski 
wydaje tzw. audiobooki – czy-
li nagrania dźwiękowe zawie-
rające odczytywany przez lek-
tora tekst. W jednym z takich 
projektów, w rolę czytających 
wcielili się znani polscy akto-
rzy -  Małgorzata Kożuchow-
ska i Paweł Królikowski. 

Marcin Simiński
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Ks. Marek Chrzanowski w rozmowie z DN 

Na początku 
pisałem tylko  
do szuflady...

Tuż po zakończeniu wie-
czorku poetyckiego udało 
nam się chwilkę porozmawiać 
z księdzem Markiem Chrza-
nowskim, na temat jego twór-
czości, jej początków i źródeł 
inspiracji. 

DN: Proszę powiedzieć, czy 
pamięta Ksiądz swój pierw-
szy napisany w całości wiersz? 

Ks. Marek: Pamiętam do-
kładnie kiedy i gdzie go napi-
sałem. Pamiętam nawet do dziś 
jego fragmenty. Wiersz powstał 
w szpitalu, w którym leżałem.  
Byłem wówczas w piątej kla-
sie szkoły podstawowej. To był 
wiersz o tęsknocie za rodzin-
nym domem. 

DN: Wcześniej Ksiądz za-
czął przygodę z poezją? 

Ks. Marek: Tak. Zacząłem 
rzeczywiście wcześniej, bo już 
w szkole podstawowej. Później 
miałem małą przerwę. Wró-
ciłem do pisania w liceum, ale 
w tym okresie dorastania więk-
szość ludzi pisze. Potem, tak na 
poważnie zacząłem pisać, jak 
zostałem kapłanem. Na po-
czątku pisałem tylko do szufla-
dy. Kiedyś moi przyjaciele zro-
bili mi prezent imieninowy i 
bez mojej wiedzy, „wykradając” 
wcześniej moje wiersze, wydali 

mój pierwszy tomik. Początko-
wo byłem nawet trochę na nich 
zły. W końcu zrobili to bez mo-
jej wiedzy, ale dziś bardzo im za 
to dziękuję. Mogę się bowiem 
dzielić swoją poezją z innymi. 
I mam nadzieję, że to sprawia 
ludziom chociaż odrobinę rado-
ści. 

DN: Czy ma Ksiądz auto-
ra, który szczególnie księdza 
inspiruje. Mamy bowiem kil-
ku znakomitych „literatów”, 
chociażby wspomniany w 
czasie spotkania poetyckie-
go z mieszkańcami Nowogar-
du, przez Księdza Jana Paw-
ła II, czy ks. Jan Twardowski? 
Może któryś z nich jest dla 
księdza szczególnie bliski? 

Miałem olbrzymią łaskę od 
Pana Boga spotykać Jana Paw-
ła II. Miałem szansę z nim kró-
ciutko kilka razy rozmawiać, 
odprawiać mszę św. i wręczać 
moje tomiki. Jest mi bardzo bli-
ski. To jedno z moich Bożych 
źródeł. Drugim poetą dla mnie, 
którego bardzo cenię to jest Zbi-
gniew Herbert. 

DN: Pracuje ksiądz nad wy-
daniem kolejnego, ósmego 
tomiku wierszy. Czy może 
Ksiądz już dziś zdradzić, o 
czym będą wiersze zgroma-
dzone w tej najnowszej publi-
kacji?

Ks. Marek: Będzie to zbiór 
wierszy o podobnej tematyce 
jak te, które ukazały się w ostat-
nim moim tomiku pt. „Dotyka-
nie Błękitu”. Dużo utworów o 
miłości, chociaż takich, trochę 
innych. Już dziś do niego zapra-
szam. 

Rozmawiał: Marcin Simiński

Warsztaty UTW

Wykonali ozdoby wielkanocne
W piątek (21 marca), w SP nr 2, odbyło się spotkanie pań z Nowogardzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Podczas trzygodzinnych za-
jęć, pod fachowym okiem na-
uczycielki  p. Jolanty Modrze-
jewskiej, uczestniczki wyko-
nywały ozdoby wielkanocne. 
Panie zapoznały się z podsta-
wową techniką zdobienia wy-
dmuszek z gęsich jaj, techni-
ką decupage, która polegała 

na naklejaniu wyciętych ele-
mentów z serwetki (motywów 
kwiatowych , wielkanocnych, 
ludowych) na powierzchnię 
dekorowanego przedmiotu. 
Tak dekorowane pisanki, wy-
glądały jak ręcznie malowa-
ne. Pani J. Modrzejewska krok 
po kroku, tłumaczyła i poka-

zywała kolejne etapy wykona-
nia prac. Warto podkreślić, że 
przedstawiona technika de-
cupage nie jest obca dzieciom 
z naszej szkoły, ponieważ od 
dwóch lat p. J. Modrzejewska 
prowadzi podobne zajęcia z 
rękodzielnictwa. Chęć i zaan-
gażowanie pań, miały wpływ 

na przebieg zajęć. Powstawa-
ły przepiękne, kolorowe i nie-
powtarzalne wydmuszki. Taka 
forma była okazją spotkania, 

które mogło pomóc rozwinąć 
swoją pasję oraz spędzić czas 
w przemiłej atmosferze. 

Oprac: KR

Kolejne sukcesy par 
tanecznych z Nowogardu 
W dniu 8 marca, na Turnieju Tańca Towarzyskiego z okazji Dnia Kobiet, który odby-
wał się w Babimoście (woj. lubuskie), Mateusz Kwiek z Martyną Dworak, zajęli 3 miej-
sce w kat. 14-15 lat, klasa C standard, w kat. pow. 15 lat, w tym samym stylu, Maciej Pi-
kuła z Natalią Gan zajęli 5 miejsce.

Tydzień później tj. 15 marca, na Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca w Międzyrzeczu, nasze 
pary znów uplasowały się na czołowych miej-
scach. I tak w  kategorii 14-15 lat klasa E Jakub 
Zubek – Angelika Awgul zajęli 4 miejsce, a tuż 
za nimi na miejscu 5 uplasowali się Krystian 
Moraczyński z Justyną Kowalczyk. 

Mateusz z Martyną w swojej kategorii w sty-
lu standard zajęli 5 miejsce. Natomiast Marcel 
Marchewka z Klaudią Rafińską, wygrali katego-
rię powyżej 15 lat, B klasa w stylu latynoamery-
kańskim. Na najniższym stopniu podium w tej 
samej kategorii znaleźli się Marek Niemirski z 
Pauliną Kij.

Wszystkim parom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Opr. MS/DN

Gimnazjum nr 3

„Rok szkoły w ruchu”
W sobotę (22.03.2014) w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy, odbył się  dzień otwarty dla społecz-
ności lokalnej, w ramach akcji: „Rok szkoły w ruchu” oraz 
„Żyj smacznie i zdrowo”.

Nauczyciele i uczniowie oraz 
członkowie Stowarzyszenia 
„Akademia w stronę marzeń”, 
przybyli do szkoły w pozytyw-
nych nastrojach, aby w ramach 
wyżej wymienionych progra-
mów zorganizować dla uczniów 
i ich rodzin oraz mieszkańców 
Osiedla Bema, aktywne spędza-
nie soboty. W programie prze-
widziano: przedstawienie profi-
laktyczne „Żyj zdrowo”, warsz-
taty darmowe oraz degustację 
zdrowych i smacznych potraw. 
Ratownicy Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego 
Szczecin, filia Nowogard (J.Ma-
zurczak, J.Kołcz, Ł.Sanek) wy-
konali dla przybyłych gości po-

kaz pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Stowarzyszenie Diabe-
tyków w Nowogardzie (E. Two-
rek, S. Wiśniewski, B. Szajkow-
ska, M. Korpa) oraz pani Gra-
żyna Matusiak (Przychodnia 
„Leks”) udzielali porad, wyko-
nywano pomiar ciśnienia krwi 
oraz poziomu cukru. Pani Li-
dia Bogus z Fundacji „Zdro-
wie” uczyła kobiety (zarówno 
te młodsze, jak i starsze) samo-
badania piersi. Wszyscy mie-
li możliwość wzięcia udziału w 
ćwiczeniach pilatesu (instruk-
tor: pani Ewa Paś) i aerobiku 
oraz w zdrowej rywalizacji do-
rośli – dzieci/młodzież (roz-
grywki sportowe: koszykówka 

i siatkówka). Celem zajęć było 
połączenie profilaktyki zdrowe-
go trybu życia z aktywnością fi-
zyczną (a szczególnie zachęce-
nie do aktywnego wypoczynku 
w rodzinnym gronie) oraz inte-
gracja ze społecznością lokalną.

Info: własna

Od lewej: K. Rafińska z M. Marchewką i P. Kij z M. Niemirskim
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Kancelaria 
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

wydruKi Kolorowe 
w nisKich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A    tel. 91 392 21 65

A5.25.ś-k.d/o

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04
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Z cyklu: „Nasi Przedsiębiorcy” - Bogdan Jakliński 

Bodzio – tak nazywają mnie dostawcy...
Tym razem, w ramach stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, prezentujemy pana Bogdana Jaklińskiego, który prowadzi przy ul. Boha-
terów Warszawy, Hurtownię Budowlaną „Bodzio”. Przedsiębiorca opowiedział nam o początkach swojej działalności, o sytuacji jaka 
obecnie panuje na rynku, a także o najbliższych planach związanych ze swoją firmą. Zachęcamy do przeczytania poniższego wywiadu.  

Kiedy powstała pana firma 
i dlaczego wybór padł na hur-
townię budowlaną? 

Firma powstała w 2009 r. 
Dlaczego hurtownia budowla-
na? Dlatego, że znam tę bran-
żę doskonale, pracuję w niej bo-
wiem od 25 lat. Wcześniej w 
różnych firmach i na różnych 
stanowiskach, teraz – kontynu-
ując jako właściciel hurtowni.

Hurtownia ma dość sym-
patyczną nazwę. Pochodzi 
ona od Pańskiego imienia, 
a czy może Pan zdradzić, ja-
kie jeszcze inne nazwy firmy 
padały, zanim pan rozpoczął 
działalność? 

To prawda. Mam na imię 
Bogdan i nazwa firmy pocho-
dzi właśnie od mojego imienia. 
Odkąd pamiętam, tak nazywa-
li mnie dostawcy. W chwili wy-
boru nazwy hurtowni, nie ist-
niała inna możliwość nazwania 
firmy.

Dziś oferta materiałów ma-
larskich jest ogromna i sil-
nie wspierana przez kampa-
nie medialne. Proszę zatem 
powiedzieć, czy wie Pan, ile 
barw farb jest dostępnych na 
polskim rynku? 

Pod tym kątem rynek pol-
ski jest bardzo zróżnicowany, 
gdyż występuje wiele rodzajów 
i nazw farb. W naszym rejo-
nie zaopatrujemy się głównie 
u producentów takich jak „Du-
lux” i „Dekoral”. To właśnie te 
firmy cieszą się największym 
zainteresowaniem i najlepiej się 
sprzedają.

Jaki kolor będzie w tym 
roku modny? A może są ta-

kie, które nigdy z mody nie 
wychodzą? 

Co do mody, to ostatnio do-
minują odcienie szarości. Są bo-
wiem najchętniej wybieranym 
kolorem ostatniego sezonu. Jed-
nak takie, które modne są za-
wsze, to odcienie żółci i beżu.

Proszę scharakteryzować 
klienta, który robi u pana za-
kupy? 

Staż pracy i doświadczenie 
w branży, w której funkcjonu-
ję, pozwala mi na pewną cha-
rakterystykę. Klient jest zróżni-
cowany, stąd podstawą jest jego 
kompleksowa obsługa, znajo-
mość tematu oraz odpowiednie 
podejście w chwili sprzedaży to-
waru. Klient musi być pewien, 
że spotyka się z fachowością ob-
sługującego, wtedy powraca.

Jaki udział w obrotach sta-
nowi detal? 

Najwięcej, bo aż w 65%. To 
klienci detaliczni stanowią w 
głównej mierze  zaopatrujących 
się w towary w mojej hurtow-
ni. Asortyment wciąż zostaje 
poszerzany, więc w przyszłości 
mamy nadzieję na jeszcze więk-

szą współpracę także z budow-
lańcami.

W Nowogardzie mamy 
małe zagłębie budowlane, 
biorąc pod uwagę liczbę skle-
pów i hurtowni z tym asorty-
mentem, a także firm usługo-
wych z tej branży. Jak zatem 
wygląda praca nad zdobywa-
niem klienta? 

Zdobywanie klienta zaczy-
na się od fachowej obsługi oraz 
ceny produktu, tak, by ta była 
dostępna dla każdego klienta i 
dostosowana do jego możliwo-
ści i budżetu, jakim dysponuje 
w chwili zakupu.

W mieście niewiele się 
ostatnio buduje. Żeby nie kil-
ka inwestycji prywatnych de-
weloperów, można by powie-

dzieć, że powstają tylko domy 
jednorodzinne, i to w dość 
małej ilości. Jak Pan ocenia 
pod tym względem nowo-
gardzki rynek? 

W mieście buduje się mało, 
więc w ogromnej części, remon-

tów dokonują detaliści, stąd 
zdecydowaliśmy o poszerze-
niu rynku poza granicami kra-
ju. Nawiązaliśmy współpracę 
m.in. z firmami świadczącymi 
usługi budowlane głównie na 
terenie Niemiec. To, że jeste-
śmy członkami Unii Europej-
skiej, dało możliwość otwiera-
nia działalności gospodarczej 
w innych krajach, to właśnie 
z mieszkańcami Nowogardu, 
którzy prowadzą firmy budow-
lane na terenie Niemiec, współ-
pracujemy.

Powodzenie prywatnej 
działalności jest w dużej mie-
rze zależne od determinacji 
samych właścicieli. Wiado-
mo jednak, że każdy podmiot 
gospodarczy funkcjonuje w 

określonych warunkach, na 
które duży wpływ ma poli-
tyka władz – zarówno tych 
lokalnych, jak i krajowych. 
Mają one w rękach narzędzia, 
którymi mogą stymulować 
prywatny rynek chociażby za 
pomocą podatków lokalnych. 
Jaką ocenę wystawiłby pan 
sprawującym władzę właśnie 
za stwarzanie warunków do 
gospodarowania? 

Na początku, przy rozwoju 
firmy pomogły mi środki z Po-
wiatowego Urzędu Pracy, na 
rozwój i zakupienie sprzętu, 
jednym słowem – na wyposa-
żenie biura. A co do podatków 
lokalnych, to trzeba je płacić. 
Więc i ja to robię. A od wła-
dzy lokalnej oczekuję tylko, by 

nie przeszkadzała przedsiębior-
com. Wówczas poradzimy sobie 
sami na rynku.  

Czy gdyby dzisiaj miał Pan 
po raz drugi zdecydować się 
na własną działalność, zrobił-
by Pan to? 

Zdecydowanie tak. Teraz w 
pełni mogę wykorzystać swo-
je wcześniejsze  doświadczenie 
w tej branży, tak, by móc lepiej 
doradzić klientowi, by był w 
pełni zadowolony.

Proszę powiedzieć, czy za-
trudnia Pan pracowników, a 
jeśli tak, to ilu i jakie pełnią 
funkcję? 

Jak na razie pracuje ze mną 
mój zięć, pan Marek Czyżak. 
Pełni on rolę dostawcy, dorad-
cy klienta oraz sprzedawcy. Jed-
nym słowem, jest handlowcem. 
Planujemy poszerzyć działal-
ność i gdy będą stworzone od-
powiednie warunki, zwiększy-
my także liczbę pracowników. 

W ostatnim czasie zmieniło 
się otoczenie na placu, gdzie 
znajduje się Pana hurtownia 
– czy może pan zdradzić, czy 
to wspólny wysiłek obecnych 
tutaj przedsiębiorców czy też 
właściciela terenu?

Na moją prośbę właściciel 
obiektu postanowił zmienić 
otoczenie tak, by było bardziej 
przyjazne dla klienta i by firma 
mogła lepiej prosperować. Pan 
Wiąz z chęcią przystał na pro-
pozycję zmian, którą możemy 
obserwować, bo cały czas oto-
czenie hurtowni i innych firm 
tu działających zmienia się na 
ładniejsze .

Proszę powiedzieć kilka 
słów o sobie, o rodzinie. Czy 
ma Pan jakieś szczególne za-
interesowania? Jak Pan spę-
dza wolny czas po pracy – o 
ile trochę go zostaje? 

Mam bardzo dobrą żonę, cór-
kę i 4-letnią wnusię. Zięć po-
maga mi w pracy. Rodzina bar-
dzo wspiera mnie w dążeniach 
do rozwoju firmy. Najważniej-
sze jest to, by było mniej stresu i 
by zdrowie dopisywało. A co do 
zainteresowań i czasu wolnego, 
to mam go niewiele, a spędzam 
go na pracach w ogrodzie i ga-
rażu, czasem żonie uda się na-
mówić mnie na jakiś krótki wy-
jazd.

Karola

Właściciel hurtowni Bogdan Jakliński i Marek Czyżak

Część asortymentu
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Znalazła się „dziewczynka” ze wspomnień wyklętego 

Jak zwykłe życie staje się historią    
Historię tworzą nie tylko sekwencje posunięć politycznych wojen, układów, wielkich przełomowych wydarzeń, ale tworzą ją w sposób 
najbardziej przejmujący i prawdziwy losy pojedynczych ludzi, których postawa i zachowania nadają tej historii sens, wartość -  tkają też 
na politycznej osnowie prawdziwie ludzkie oblicze dziejów. Jak może ono być ciągle zaskakujące, niech pokaże ta opowieść, która sta-
nowi niespodziewane rozwinięcie sprawy o której pisałem niedawno w DN.         

28 lutego, tego roku, z oka-
zji Narodowego Dnia Żołnie-
rzy Wyklętych, obchodzonego 
od 3 lat w dniu 1 marca, zamie-
ściłem w DN  tekst poświęcony 
postaci Zdzisława Balcerzaka – 
żołnierza powojennego pod-
ziemia  niepodległościowe-
go, który ukrywał się w 1949 
roku na terenie Nowogardu. 
Opis jego brawurowej uciecz-
ki przed grupą funkcjonariu-
szy UB, zawierał również jego 
osobiste wspomnienia  tamte-
go lipcowego dnia 1949 r,  gdy 
jako pracownik ówczesnych 
zakładów mleczarsko- jajczar-
skich w Nowogardzie (pod na-
zwiskiem Wolski), miał być 
aresztowany przez czterech 
funkcjonariuszy UB. W pew-
nej końcowej już fazie uciecz-
ki z Nowogardu, trafił nasz bo-
hater aż pod Ostrzycę, gdzie 
będąc już ciężko rannym uzy-
skał pomoc od pracującej na 
polu młodej dziewczyny: ...wy-
szedłem z lasu i od napotkanej 
w polu dziewczynki, o nazwi-
sku Bąba, otrzymałem pomoc. 
Dała mi opatrunki i jedzenie, 
zabrałem również przyniesio-
ne ubranie i przebrałem się…,  
relacjonował w 2000r dla zaj-

mującego  się jego historią pra-
cownika IPN w Opolu, pana 
Ksawerego Jasiaka. 

Bardziej z konieczności za-
dośćuczynienia wymogom 
dziennikarskiej dociekliwo-
ści aniżeli wiary, że jest realna 
szansa na odzew, napisałem w 
podsumowaniu powyższych 
słów  Z.  Balcerzaka: … Być 
może dziewczynka o nazwisku 
Bomba jeszcze żyje i przeczyta 
ten tekst? Prosimy wtedy o kon-
takt …

 Nie minęło trzy dni od pu-
blikacji, gdy do redakcji  za-
dzwoniła z okolic Wolina p. 
Karolina Cackorowska, któ-
ra okazała się …  córką dziew-
czynki o nazwisku Bomba! 
Więcej, okazało się,  że jej mat-
ka nadal żyje i jest gotowa spo-
tkać się, aby porozmawiać o 
opisywanym wydarzeniu z jej 
udziałem. I tak to pewnej mar-
cowej soboty w Ostrzycy do-
szło do spotkania z panią Ja-
dwigą. Pani Jadwiga  Haw-
ryluk o  panieńskim nazwi-
sku Bomba, to dzisiaj ponad 
osiemdziesięcioletnia Pani, o 
pogodnym mimo wieku  obli-
czu i bystrym wręcz młodzień-
czym spojrzeniu, którego jakby 

nie imał się upływający czas. 
Rozmiaru owego czasowego 
- dystansu przecież sześćdzie-
sięciu ze sporym okładem lat 
-  nie można też zauważyć, gdy 
pani Jadwiga opowiada o tym 
szczególnym dniu w jej życiu 
w 1949 roku, kiedy to będąc „w 
polu” nagle napotkała człowie-
ka podobnego bardziej do ja-
kiejś zjawy nie z tego świata, 
aniżeli do przystojnego  zwy-
czajnego młodzieńca, którym 
w istocie był ten, ciężko ranny 
i ścigany wówczas, mężczyzna.

Pracowałam tego dnia na 
naszym polu, znajdującym się 
tutaj z tyłu za domem na ka-
wałku, gdzie zasadzone były 
ziemniaki – mówi pani Jadwi-
ga - Było już późne popołu-
dnie, ale, że lipiec to słońce jesz-
cze wysoko, wtedy z pobliskiego 
lasu potykając się wyszedł ten 
człowiek. Wyglądał strasznie - 
rana na twarzy , ślady krwi, a 
zwłaszcza poszarpana od kul 
noga i jak się potem okazało, 
też inne rany. Pewnie nim  zde-
cydował się pojawić na otwar-
tym polu, musiał mi się pewien 
czas przyglądać. Zaczął mnie 
wypytywać, gdzie mieszkam w 
którym domu, kto teraz w tym 
domu jest, czy ja bądź domow-
nicy należą do jakiejś organiza-
cji. Później stało się oczywiste, 
że chodziło mu zapewne o or-
ganizacje polityczne ówczesnej 
władzy, obawiał się bowiem, 
że może być  zadenuncjowa-
ny. Były to czasy, gdy donosicie-
li nie brakowało, tzw. ormowcy 
donosili nawet w błahostkach, a 
tym bardziej w takiej sprawie… 
Powiedziałam, że nie wiado-
mo mi, aby ktoś z rodziny na-
leżał do jakiejś organizacji – 
myślę, że to go nieco uspokoiło, 
ale mimo wszystko nie chciał 
udać się do naszego domu, tyl-
ko prosił, aby mu przynieść ja-
kieś opatrunki i wodę utlenio-
ną, był naprawdę ciężko ranny, 
miałam wrażenie, że chwilami 
tracił pełną przytomność. Moc-
no  podekscytowana sytuacją, 
w tym nieco także przestraszo-
na, ranny miał bowiem pisto-
let, którego nie wypuszczał z 
rąk, jakby w obawie przed na-
głym atakiem, pobiegłam do 
domu i opowiedziałam wszyt-

ko mamie. Mama  natychmiast 
zadziałała -  porwała na pasy, 
na opatrunki, jakieś  prześciera-
dło - niestety nie mieliśmy wody 
utlenionej, być może ale już nie 
pamiętam, znalazła się jej tyl-
ko jakaś bardzo niewielka ilość. 
Opatrzyłyśmy go, jak umiały-
śmy tam na polu. Jego ubranie, 
zwłaszcza spodnie, było bardzo 
zniszczone, dlatego daliśmy mu 
inne na zamianę. Również dali-

śmy mu jeść i pić. Wkrótce zaj-
mowali się naszym rannym już 
wszyscy z naszej rodziny.

 Na  spotkaniu w Ostrzycy 
obecny był brat pani Jadwigi, 
pan Roman. On to wraz z in-
nymi członkami rodziny, wów-
czas także włączył się czynnie 
w akcję niesienia pomocy ran-
nemu: 

 Po jakimś czasie przenieśli-
śmy go, prowadząc „pod rękę”, 
do domu. Tutaj poprosił sio-
strę, aby postarała się wysłać 
list, który napisze zaraz do swo-
jej matki. Oczywiście nadawca 
miał być nieznany. Napisał ten 
list osobiście i siostra nie czyta-
jąc go, zabrała, aby  wysłać do 
Środy Śląskiej. Potem prosił nas, 

abyśmy go przetransportowa-
li do Wyszomierza przez Dłu-
gołękę, ponieważ tam miał ko-
goś znajomego, kto pomoże mu 
uciec dalej i być może pomo-
że również opatrzyć fachowo 
rany, a były one groźne i praw-
dopodobnie w niektórych tkwi-
ły jeszcze jedna bądź dwie kule. 
Na początku chcieliśmy go prze-
wieźć na wozie pod ukryciem, 
ale on był temu przeciwny, uwa-

żał, że ktoś może zauważyć, że 
ukrywamy coś na wozie i docho-
dzić co to takiego. Furmanka ja-
dąc robiła sporo hałasu, ponie-
waż droga przez wieś  była wów-
czas jeszcze brukowana, a fur-
manka miała jedną parę kół z 
drewnianymi obręczami - wehi-
kuł ten na bruku klekota na tyle 
donośnie, że na ogół w mijanych 
domostwach wyglądano przez 
okna – któż to jedzie. Ostatecz-
nie więc po naradzie z braćmi, 
postanowiliśmy przewieźć go, 
jakby nigdy nic oficjalnie, w na-
dziei, że jak będzie nas kilku, a 
on jest w wiejskim ubraniu to 
nikt nie zauważy wśród nas ob-
cego. Nasz najstarszy brat Cze-
sław, posadził go więc na koźle 

Pani Jadwiga Hawryluk z domu Bomba – z tyłu jej córka p. Wiesława Brąszkiewicz „...wyszedł tam spod lasu na to pole wtedy z ziemniakami”

Na podwórzu tego domu stał, ówczesnego sołtysa stał samochód nowogardzkiej „bezpieki” 
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furmanki obok siebie. Aby z na-
szego gospodarstwa  dotrzeć na 
drogę prowadzącą do Długołęki, 
trzeba przebrnąć prawie przez 
całą wieś, również obok domu 
sołtysa, który wówczas mieszkał 
w obejściu naprzeciw kościoła. 
Wyruszyliśmy, gdy już zmierz-
chało.     Dwóch braci Marian 
i Kazik, wyszli nieco wcześniej i 
z daleka dawali nam znaki czy 
droga jest bezpieczna,  Oni to 
właśnie na podwórzu u sołtysa, 
który nazywał się Białecki Jan, 
zauważyli samochód  nowo-

gardzkiej bezpieki. Zdecydowa-
liśmy się jednak pójść na całość i 
nie czekać, gdyby ubowcy zaczę-
li  bowiem szukać po wsi, mogło 
być jeszcze gorzej, a tak przeszli-
śmy obok niezauważeni przez 
nich -  zapewne naradzali się w 
mieszkaniu z sołtysem. I tak do-
tarliśmy obok budynku gorzel-
ni, późniejszej winiarni, do dro-
gi na  Długołękę i tam już, tuż 
przed tą wioską, pożegnaliśmy 
się z naszym rannym. Cała jego 
obecność z nami, od momen-
tu spotkania na polu  z siostrą 
Jadwigą, do pożegnania przed 
Długołęką,  trwała 3-4 godziny. 

Bracia pani Jadwigi w póź-
niejszych latach zmienili swo-
je nazwiska z Bomba na Gro-
nowski, a pani Jadwiga wyszła 
za mąż i przyjęła nazwisko po 
mężu Hawryluk.  Rodzina się 
rozeszła na swoje, niektórzy, 
jak pani Jadwiga, wyjechali z 
Ostrzycy (Pani Jadwiga miesz-
kała w Świnoujściu, gdzie jej 
mąż kierował dużym przed-
siębiorstwem chłodniczym), 
jednak o sprawie uciekiniera z 
lipca  1949 roku, nigdy nie za-
pomnieli,  chociaż z oczywi-
stych powodów rozmawiali o 
tych wydarzeniach tylko mię-
dzy sobą i tylko w ścisłej ta-
jemnicy. Ta swoista  dyskrecja, 
skrywana skrzętnie prywat-
ność, była umiejętnością, któ-
rą z konieczności nabyli rów-
nież  jako  sybiracy- depor-
towani na wschód. Rodzinna 
Bombów została bowiem wy-
siedlona w lutym  1940 roku 

z Iwanówki, gmina Młynów, 
powiat Dubno, województwo 
łuckie na Syberię, w ramach 
sowietyzacji polskich ziem 
wschodnich zajętych po agre-
sji niemiecko - sowieckiej we 
wrześniu 1939 roku.

Zawsze modliłam się za nie-
go -  mówi pani Jadwiga –  i nie 
dawało mi spokoju pytanie – 
co się stało z tym człowiekiem, 
czy przeżył, jakie były jego dal-
sze losy. To przecież był bohater 
– tutaj pani Jadwiga wyraźnie 
wzruszona zawiesza głos - tacy 

jak on, walczyli za naszą wol-
ność. 

Zapamiętałem jego determi-
nację - dodaje brat Roman –  
gdy wymykaliśmy się do Dłu-
gołęki i Wyszomierza, cały czas 
pistolet trzymał za pazuchą, 
miałem wrażenie, że był goto-
wy do jego użycia, gdyby na-
tknął się na ubeków. Od cza-
su, gdy poznałem historię jego 
ucieczki z terenu mleczarni 
wiem, że moje wrażenie mnie 
nie zmyliło – on był gotów na 
wszystko. 

Spodnie, które zakrwawio-
ne i z postrzępioną nogawką u 
nas pozostawił, przechowywa-
liśmy  na strychu jeszcze kil-
kadziesiąt lat  - mówi córka 
jednego z braci  Gronowskich 
- mieliśmy taką cichą nadzie-
ję, że ich  właściciel kiedyś się 
jeszcze po nie zgłosi. Dzisiaj już 
wiemy, że siedział w więzieniu 
(do 1968r), a potem zapewne 
nie wiedział o naszym  istnie-
niu... Niemniej spodnie czekały, 
aż w końcu kilka lat temu padły 
ofiarą moli….

Dzisiaj może się wydawać, 
że pomoc rannemu Z. Balce-
rzakowi to naturalny odruch. 
Nic bardziej złudnego, wów-
czas każdy kto pomagał żoł-
nierzom podziemia niepodle-
głościowego, ryzykował bar-
dzo – pomoc ta była bowiem 
traktowana jako pomoc prze-
stępcom i zagrożona sankcja-
mi karnymi, więcej, była trak-
towana, jako pomoc zdrajcom, 
bo tak - o absurdzie!, komuni-

ści klasyfikowali prawdziwych 
patriotów oddanych sprawie 
niepodległości ojczyzny i nie 
godzących się na sowietyzacje 
i komunizację kraju...

Czasy były bardzo trudne – 
mów pan Roman Gronowski 
-  i obawialiśmy się, że spotka-
ją nas jakieś represje. Dlatego 
milczeliśmy w sprawie i nie pró-
bowaliśmy odszukać pana Bal-
cerzaka. Dopiero w 2012 roku, 
przy jakiejś okazji, zgadaliśmy 
się z już nieżyjącym panem Zie-
leśkiewiczem z Nowogardu. On 
znał wydarzenia z 1949 r i opo-
wiadał mi o tym co się wów-
czas wydarzyło w mleczarni, o 
ucieczce, strzałach,  ranach i o 
tym, że konia  uciekinier otrzy-
mał od gospodarza z obejścia, 
które do dzisiaj znajduje się 
obok bramy cmentarza. Szyb-
ko zrozumiałem, że opowiada o 
ucieczce Balcerzaka. Mówił też, 
że nowogardzka bezpieka gło-
siła, że zlikwidowali wówczas, 
czyli zabili groźnego przestępcę. 
Kłamano świadomie, aby zatu-
szować to, że akcja mimo cięż-
kich ran Balcerzaka się przecież 
wtedy nie udała. Schwytano go  
bowiem, jak dzisiaj wiemy, do-
piero w 1952 roku. Dzięki Bogu, 
że zmieniono na dożywocie za-
sądzoną mu  karę śmierci - 
kończy pan Roman.          

Rodzina Państwa Bombów – 
Gronowskich, to dzisiaj duża 
utrzymująca międzypokole-
niową więź wspólnota rodzin-
na, dla której patriotyzm, Oj-
czyzna, to nie są puste, martwe 
określenia. Miałem okazję się o 
tym przekonać, gdy na sobot-
nie spotkanie, na które umó-
wiliśmy się po pierwszym tek-
ście w DN,  przybyło kilkana-
ście osób do ich starego domu 
w Ostrzycy (który jest  aktu-

alnie siedzibą… sołtysa, pana 
Olejnika, prywatnie zięcia jed-
nego z braci  Bombów - Wła-
dysława). Wszyscy doskonale 
znają historię rodziny, i do tej 
dawniejszej, związanej z ojcem 
pani Jadwigi i jej braci walczą-
cym o pierwszą niepodległość 
w Legionach Piłsudskiego, i 
nagrodzonym za to nadziałem 
ziemi na kresach wschodnich 
II Rzeczpospolitej (pan Ro-
man do dzisiaj zachowuje ory-
ginalny dokument w tej spra-
wie, również jako świadectwo 
swojej polskości), i tę now-
szą w której  te kilka godzin ze 
Zdzisławem Balcerzakiem, w 
lipcu 1949 roku, zajmuje miej-
sce znamienne i symboliczne 
dla samoświadomości patrio-
tycznej rodziny. Ta znajomość 
tych  zdarzeń i to też wśród 
młodszych członków rodzi-
ny, mogących wiedzieć o nich 
tylko z opowiadań, i ta  pasja 
z jaką o nich mówią, jak przyj-
mują ją jako część własnej hi-
storii z której mogą być dumni 
pokazuje, że polskość na te zie-
mie przybyła zwłaszcza w ser-
cach i umysłach przesiedleń-
ców, takich jak rodzina  Bom-
bów. Ta  głęboka, prawdziwa 

polskość została tutaj zainsta-
lowana nie na mocy porozu-
mień  zwycięzców wojny. Nie 
przynieśli tej polskości, która 
objawia się w kulturze i men-
talności tutaj także  reprezen-
tujący formalnie państwo pol-
skie funkcjonariusze aparatu 
administracyjnego, który jak 
się okazało, odwoływał się na 
co dzień do przemocy, aby re-
alizować i wpajać siłą obłęd-
ną ideologię, zamiast bronić i 
ochraniać niepodległość... Nie 
przynieśli tej polskości tutaj 
funkcjonariusze państwa, po-
nieważ państwo to nie repre-
zentowało interesu narodowe-
go, a było realizatorem kon-
cepcji sowieckiej hegemonii 
na wielkich obszarach Euro-
py Wschodniej i Środkowej. 
Przed takim państwem musieli 
uciekać  tacy ludzie jak Zdzi-
sław Balcerzak i ukrywać swo-
je poglądy takie rodziny, jak 
rodzina Bombów potem Gro-
nowskich. Ale prawda zawsze 
zwycięża... już zwyciężyła. 

Marek Słomski

Wypowiedzi świadków w 
kursywie - autoryzowano

Spotkanie w Ostrzycy - w środku p. Roman Gronowski , z lewej  p Karolina Cackorowska  córka p Jadwigi oraz z prawej najmłodsze pokolenie 
rodziny - córka obecnego sołtysa wsi

„Obok tej „winiarni” i dalej polną drogą pojechaliśmy w kierunku Długołęki - mówi pan Roman

Od gospodarza, który mieszkał w tym obejściu obok nowogardzkiego cmentarza Z. Balce-
rzak otrzymał konia, na którym uciekł do lasu pod Ostrzycą
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Jakub syn Joanny 
i Pawła ur. 22.03.2014 
z Grzęzienka

Lena córka Aleksandry 
Nowickiej ur. 22.03.2014 
z Dobropola

Fabian syn Doroty 
Sosnowskiej 
ur. 23.03.2014 
z Dobrej

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Witamy wśród nas...

Wiktor syn Katarzyny 
Ryczek ur. 25.03.2014 
ze Szczecina

Piękny wygląd to nie bajka
Lustereczko, lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Tyś królowo – odpowiada. Często jednak tylko wtedy, gdy 
stoimy przed nim w pełnym make–upie. Tuż przed jego nałożeniem i zaraz po demakijażu, a szczególnie rano patrzymy w nie z per-
spektywy Kopciuszka. Widać codzienny stres, zmęczenie, poświęcenia, wyrzeczenia, przemijanie, starość i tak dalej, w zależności od 
nastroju. Zmęczona cera, zmarszczki, bruzdy i kolor jakiś taki szary. Niby taka kolej rzeczy, po prostu przestałyśmy być Śnieżkami. 

W każdej z nas drzemie jed-
nak zła królowa, która nie pod-
da się bez walki i zrobi wszystko 
żeby lusterko nie miało wątpli-
wości co do naszego piękna. Za-
klęcie, które ja proponuję to me-
zoterapia igłowa. Mimo, że ko-
jarzyć się może, co najmniej z 
operacją plastyczną, zabieg nie 

jest groźny i wbrew pozorom 
mało inwazyjny. Polega na sze-
regu nakłuć sięgających głębo-
kości 4mm, przez które wpro-
wadzana jest odpowiednia mik-
stura, działająca miejscowo nie 
przenikając do krwiobiegu. Nie 
ma więc mowy o jakimkolwiek 
ryzyku uszkodzenia nerwów 
lub większych naczyń krwiono-
śnych. 

Najczęściej stosowanym pre-
paratem w mezoterapii jest 
kwas hialuronowy, naturalny 
składnik naszej skóry, które-
go spadek zachodzi wraz z wie-
kiem i wpływem niekorzystnych 

czynników środowiskowych. 
Całkowicie rozkłada się on w 
organizmie i nie powoduje re-
akcji alergicznych. Odpowiada 
natomiast za tak istotne rzeczy 
jak napięcie, elastyczność, odpo-
wiedni poziom nawilżenia. Za-
daniem kwasu hialuronowego 
jest poprawa kondycji skóry, sty-
mulacja procesów naprawczych, 
spowolnienie starzenia poprzez 
pobudzanie produkcji włókien 
kolagenowych i elastyny. Krótko 
rzecz ujmując nawilża i uela-
stycznia. Nakłucia natomiast 
wywołują miejscowy stan za-
palny, uruchamiając procesy 
naprawcze i regeneracyje. W 
efekcie dochodzi do odbudowy 
skóry, która staje się grubsza i 

bardziej napięta. Bruzdy płyt-
sze, zmarszczki wygładzone, a 
wygląd widocznie piękniejszy. 
W zasadzie nie ma żadnych 
przeciwwskazań więc z zabiegu 
mogą korzystać wszystkie księż-
niczki. Szczególnie polecam tym 
palącym, narażonym na prze-
bywanie w pomieszczeniach kli-
matyzowanych oraz po silnej 
ekspozycji na słońce lub mróz. 

Jeśli chodzi o wady to ewentu-
alnie jedna – brak natychmia-
stowego, spektakularnego efek-
tu. Wymagana jest cierpliwość 
i sumienność czyli wykonanie 
serii zabiegów, około 5 w odstę-
pach 14 -28 dniowych (w zależ-
ności od stopnia nawilżenie skó-
ry). 

Możemy być jednak pewne, 
że po takim abrakadabra wróci 
nasz naturalny blask, a młoda 
Śnieżka pobiega trochę po lesie 
za krasnoludkami zanim wier-
ne lustro ogłosi, że nasza uroda 
przeminęła.

Patrycja Drejas 
mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj o 
poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, na-
zwisko, telefon kontaktowy), wy-
tnie i dostarczy bądź dośle do re-
dakcji DN, Bon Upominkowy, 
weźmie udział w losowaniu (na 
koniec miesiąca) nagrody – 100 
złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabi-
necie „Laboratorium Piękna”. 

Kobiety i „rezerwowi” zaczynają rozgrywki

W pogoni za czołówką...
W najbliższy weekend, meczami wyjazdowymi, zainaugurują sezon kobiety z 
Pomorzanina oraz drugi zespół. Podopieczni Roberta Kopaczewskiego, w po-
goni za czołówką postarają się pokonać „wyspiarzy” ze Świnoujścia. 

Zawodnicy Pomorzanina 
Nowogard, na wiosnę jeszcze 
nie wygrali. Po remisie z ostat-
nim zespołem w tabeli, przy-
szła pechowa porażka z bronią-
cą się przed spadkiem Iskierką. 
Teraz do Nowogardu przyjadą 
„rezerwy” Floty Świnoujście, 
to z pewnością nie będzie ła-
twy mecz. Przypomnijmy, że 
w pierwszym meczu w Świno-
ujściu, Pomorzanin przegrał 
3:1. O wiele łatwiejsze zadanie 
mają piłkarze drugiego zespo-
łu, którzy w ramach rozgry-
wek A Klasy, zagrają z Orłem 
Grzędzice. Piłkarze z Grzędzic 
w tym sezonie zgromadzili tyl-
ko 6 punktów i wygląda na to, 
że razem z Komarexem Koma-
rowo walczyć będą o utrzyma-
nie. W rundzie jesiennej Po-

morzanin II, skromnie zwycię-
żył 1:0. Bardzo trudne zadanie 
czeka z kolei kobiecą druży-
nę Pomorzanina. Podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka, wybio-
rą się do Gościna na mecz z 
tamtejszym Olimpem, i trud-
no się spodziewać dużej „go-
ścinności” gospodyń. Pierw-
szy oficjalny mecz w III lidze 
piłkarki z Nowogardu prze-
grały u siebie z Olimpem 0:2, 
o rewanż nie będzie łatwo, Go-

ścino wraz z Olimpią II Szcze-
cin jest głównym kandydatem 
do awansu. Podopieczne Paw-
ła Błaszczyka, przygotowania 
zakończyły w niedzielnym tur-
nieju w Stargardzie Szczeciń-
skim. Rywalizowały z silnymi 
drużynami, zajęły dopiero 7 
miejsce, jednak konfrontacja z 
wyżej notowanymi rywalkami, 
z pewnością będzie procento-
wać. 

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
20. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Flota II Świnoujście  (29.03; 15:00)
A Klasa - Szczecin gr. 3 2013/2014
12. kolejka:
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin II Nowogard  (29.03; 15:00)
III Liga Kobiet 2013/2014
8. kolejka:
Olimp Gościno – Pomorzanin Nowogard   (30.03; 12:00)

I LO

Koszykówka dziewcząt
W poniedziałek (17 marca), 

koszykarki z I LO w Nowogar-
dzie, rozgrywały mecze decy-
dujące o awansie do finału wo-
jewódzkiego. Za sprawą sku-
tecznej gry, zawodniczki I LO 
stanęły na wysokości zadania.

Decydujące mecze zosta-
ły rozegrane 17 marca 2014 r. 
w Kołobrzegu. I LO w Nowo-
gardzie reprezentowały: Karo-
lina Ługowska, Natalia Mar-
gas, Sylwia Langner, Mag-
dalena Trafankowska, Emi-

la Kowalczyk, Marta Papusz-
ka, Agnieszka Pabisiak, Ela 
Wójcik, Kinga Zawada, Pauli-
na Osakiewicz i Agata Szwa-
bowicz. Trenerem drużyny 
dziewcząt jest Pan Łukasz Po-
demski.

Wyniki spotkań:
I LO - Technikum Zawodo-

we nr 1 Świnoujście 56 : 8 
I LO - LO Kopernik Koło-

brzeg          
55 : 30 

Oprac: KR
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W11.2.śk.p.7.3.28.3W12.4.śk.p.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

W50.2.śk.p.28.3.18.4

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

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

P11.ś-k.do

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl  lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

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

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

A7.6.ś-k.d/o

W27.15.w.O.28.3



Nr 24 (2257) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Kancelaria 
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

"Firma "NOWORIM" Sp. z o.o.  
ul. Sienkiewicza 7c, 72-200 Nowogard

poszukuje kandydatów 
na stanowisko pracownik produkcji, 

którzy gotowi są podjąć zatrudnienie 
na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki 
zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 3922394

A22.4.śczb.18.03-28.03

Wkrótce  
zbiórka odpadów  

wielkogabarytowych
W dniach 7-11 kwietnia na terenie gminy Nowogard 
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zbiórka odbywać się będzie 
na zasadach tzw. wystawki. 
Mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych mogą wystawiać od-
pady przed posesję, natomiast 
w budynkach wielolokalowych 
powinny być one wystawio-
ne przy pojemnikach na od-
pady komunalne. Ważne jest 
by odpady były wystawione 
przed godziną 7.00 w dniu, w 
którym zaplanowany jest od-
biór na danej ulicy lub w da-
nej miejscowości (szczegóło-
wy harmonogram obok). Nie-
spełnienie tego warunku może 
skutkować  nieodebraniem od-
padów.

Warto w tym miejscu przy-
pomnieć czym są odpady wiel-
kogabarytowe. Zgodnie z defi-
nicją są to odpady komunalne, 
które nie mieszczą się w przy-

domowych pojemnikach. W 
praktyce w ramach zaplano-
wanej zbiórki można wysta-
wiać wszelkiego rodzaju meble 
(stoły, szafy, krzesła itp.), ma-
terace, pierzyny, domowe su-
szarki na pranie, wózki dzie-
cięce, duże zabawki dziecięce 
i inne tego typu odpady. Nie 
będą odbierane takie odpa-
dy jak opony i części samo-
chodowe, odpady budowla-
ne, okna, drzwi, wanny, umy-
walki, muszle i spłuczki to-
aletowe, rolety, płoty, odpa-
dy ogrodowe czy spakowane 
w worki, wiadra lub kartony 
odpady domowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny powinien być 
wystawiany kompletny.

p.o. kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

SZCZEGóŁOWy HARMONOGRAM ZBIóRKI ODPADóW WIELKOGABARyTOWyCH 
ORAZ ZUżyTEGO SPRZĘTU ELEKTRyCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

7.04.2014 r.
Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Radosława, Łąkowa, Krótka, Żeromskiego, Zacisz-

na, Poniatowskiego, Ogrodowa, Kwietniowa, Jana Pawła II, Ks. Racibowa I, Światowida, Gry-
fitów, Cmentarna, Polna, Reja, Reymonta, Kasprowicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Sło-
wackiego, Mickiewicza, Młynarska, Magazynowa, Wartcka, Nadtorowa, 15 Lutego, Asnyka, 
Bankowa, Dworcowa, 3 Maja, Fabryczna, Pocztowa, Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich, 
Waryńskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Zielona, Osiedlowa, Dąbrowszczaków, Gór-
na, Kulice 33-39, Sieciechowo 121a.

8.04.2014 r.
Nowogard ulice: 700 Lecia, Armii Krajowej, Plac Wolności, Czarnieckiego, Lutyków, Wy-

szyńskiego, Luboszan, Kościelna, Blacharska, Pl. Szarych Szeregów, Szkolna, Wojska Polskie-
go, Monte Cassino, Sikorskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Traugutta, Okulickiego, Wileń-
ska, Kościuszki, Miętno 20-36, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Rataja, Wiejska, Jesio-
nowa, Jodłowa, Świerkowa, Brzozowa, Lipowa, Dębowa, Grota – Roweckiego, Roosevelta, 5 
Marca, Kowalska, Warszawska, Zamkowa, Pustać, Smużyny, Gen. Bema, Wybickiego, Norwi-
da, Staszica, Leśna, Otręby, Zbyszewice, Promenada.

9.04.2014 r.
Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, Zakłodzie, Czermnica, Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca, Wierz-

chęcino, Grabin, Bochlin, Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, Warnkowo, Trzechel, Strzelewo, Płotko-
wo, Suchy Las, Świerczewo.

10. 04. 2014 r.
Sieciechowo, Długołęka, Radłowo, Krasnołęka, Kulice, Sąpole, Osowo, Bieniczki, Bieńczy-

ce, Ostrzyca, Bromierz, Jarchlino, Żabówko, Słajsino, Wierzbięcin, Olchowo, Gardna, Wyszo-
mierz, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Sąpolnica.

11.04.204 r.
Mętno, Lestkowo, Glicko, Sikorki, Orzechowo, Orzesze, Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Stru-

ga, Zatocze, Wołowiec, Wojcieszyn, Żabowo, Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Konarzewo. 

Kurs i egzamin 
kwalifikacyjny SEP 
dla elektryków. 
tel. 91 39 21 777

K7.1.śczb.28.3

Przedstawiciel Handlowy
Region: Nowogard i okolice

Opis stanowiska:
• skup zbóż i rzepaku
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów
• utrzymywanie i rozwijanie relacji z dotychczasowymi klientami �irmy
• zakup środków produkcji na potrzeby działalności �irmy
• reprezentowanie �irmy podczas targów branżowych
Wymagania:
• znajomość rynku rolnego
• umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
• duża samodzielność i efektywność
• znajomość jęz. niemieckiego w stopniu komunikatywnym mile widziana
Oferujemy:
• ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się �irmie
• rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku
• atrakcyjny system wynagrodzeń, skorelowany z efektami pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres 
e-mail: info@farma-polska.pl   lub   tel. 603 055 292

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

   W55.9.scz.28.3-4.4

W56.6.śczb.28.3

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej  
poszukuje pracownika na stanowisko 

Pracownik fizyczny
Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)
- mile widziane uprawnienia 
   na koparkę jednonaczyniową klasy III
Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres mailowy 
praca.szczecin@expando.pl z dopiskiem w tytule Pra-
cownik fizyczny lub w siedzibie firmy:

Expando Sp z o.o.
al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.

tel. kontaktowy 784-060-058
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

KUPON
 RABATOWY  5%

wydruKi  
Kolorowe 

w nisKich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

2014 r. 1
Zakład Kamieniarski 

„Śmigiel”
Nowogard,  ul. Cmentarna 3

tel. 91 392 18 14 
kom. 601 595 069

POLECA SWOJE USŁUGI:
Nagrobki, Grobowce

Blaty kuchenne, 
Parapety, Schody, 

obudowy kominków,
Kostka granitowa

UPUST 15%  
do końca marca

A8.2.czb.7.3.28.3

P12.4.ś-czb.7.3.d/o

A9.4.ś-czb.d/o

A10.4.ś-czb.d/o

PIASEK, żWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 żWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

A/0

Zatrudnimy:
Kierownika  
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
w40.2.śczb.W.P.21.3.11.4

zaprasza wszystkie 
osoby zainteresowane pracą 

jako opiekunki osób starszych
 w Niemczech na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 
21.03.2014 o godz. 11 w PUP – pl. Wolności 9 w Nowogardzie. Wię-
cej informacji tel. 666096774

W20.2.śczb.21.3

 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1 
w Nowogardzie

zaprasza firmy budowlane do składania 
ofert na wykonanie termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami to-
warzyszącymi.

Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli 
członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr tel. 796610510.

Termin wykonania robót: maj - październik 2014 r.
Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2014 r. pod 

adresem: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1/4, 72-
200 Nowogard.

Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
A28.4.22,25,29.3.4,11,18.04

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

W51.śczb.28.3-18.4
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Pielęgnacja ogrodów

Wypożyczalnia 
sprzętu ogrodniczego

(glebogryzarki, weltykulatory...)

tel. 511 091 922
www.ogrody-wiki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W19.6.śczb.7.3.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI
• Kredyty mieszkaniowe. Ofer-

ta wiodących banków. No-
wość!!! Kredyty z dopłatami 
w ramach programu „MDM”. 
662 315 470

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

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

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

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie i Dobrej, Tel. 91-
3910010, 607607814

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do re-
montu wraz z podwórkiem. Tel. 
730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest 
już wolne. 601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 48m2, 
tel: 668 451 980

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pietro-
,kuchnia,łazienka,wc. Cena 138 
000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 
250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 
4 sypialnie, 2 łazienki,, ga-
raż. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

• Wynajmę sklep na ulicy Ra-
cibora I 4 w Nowogardzie o 
pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-poko-
jowe, III p. umeblowane. Tel. 
91 392 30 38 lub 516 985 276

• Mieszkanie samodzielne trzy-
pokojowe, kuchnia, łazienka, 
100 m2 wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
koje 76 m2, w Nowogardzie, 
cena do negocjacji, tel. 889 
614 406

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami nad jeziorem. 
722 300 700 

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 
90 80 98

• Działka budowlana ul. Asny-
ka 16 arów, media w drodze, 
95 tyś. Tel. 609  947  940 lub 
503 120 436 

• Do wynajęcia lokal o pow. 72,5 
m2 na biuro, gabinet lekarski, 
sklep. Dobra lokalizacja,par-
king.602 677 563

• Wynajmę  pokój  jednej osobie.
Tel.798382886.

• Sprzedam  nieruchomość   po-
łożoną   przy   ul; Boh. Warsza-
wy  34 , Nowogard , 0,11 h.  Sta-
cja  L P G . Tel.604596908.

• SPRZEDAM – działkę   29  ar. 8  
km.  od  N-du. Media  11 zł / m2 
.Tel.669517975.

• Zamienię   lub  sprzedam  
mieszkanie  3  pokojowe  na  
kawalerkę  .660987036.

• Długołęka  -  działka  pod  za-
budowę  ok. 30 ar. 32000,-tyś. 
Tel.889133882.

• TACZAŁY – działka  pod  za-
budowę  ok. 25 ar. blisko  rze-
ki  ,  b.atrakcyjna.17 zł/m2. 
Tel.502103432

• Sprzedam działkę przy ul. Ar-
mii Krajowej w Nowogardzie. 
Wiadomość pod nr Tel. 91 39 
21 399

• Sprzedam działki rolnicze o 
pow. 0,27 h i 0,7 h nadające się 
pod zabudowę, Długołęka.796 
144 225

• Sprzedam zadbane gospodar-
stwo rolne z domem w okolicy 
Nowogardu. 668 582 066

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 
660 532 218 lub 505 226 368 

• Do wynajęcia małe mieszkanie 
dla jednej osoby. 602 474 266

• Do wynajęcia kawalerka i 
mieszkanie 4-pokojowe. 
508 309 980

• Wynajmę lokal handlowy pow. 
105 m2, ul. Warszawska 14. Tel. 
886 105 232 

• Bezczynszowe, dwupokojowe 
mieszkanie w Osowie zamienię 
na mieszkanie w Nowogardzie. 
Tel. 502 642 029 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 
90 80 98

• Pokój   do   wynajęcia . Tel. 
882182143.

• Sprzedam działkę budowla-
ną 11 ar- 33 tys. przy Asnyka. 
880 132 032

• Wynajmę lokal handlowy 
na ul. Bankowej, 62 m2. Tel. 
601 562 743 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 
667 700 795 

• Sprzedam   działkę  4300  tys.

m2.  12 zł./ 1 m 2.Okolice  No-
wogardu. Tel.603895622.

 MOTORyZACJA
• Kupię sprężynę przednią do 

Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 
2005 HDI, stan bdb. Przebieg, 
180 tys., cena 18800 zł, tel. 
696 807 922

• Sprzedam VW Passat Combi, 
rocznik 95, poj. 1,8, stan bardzo 
dobry, cena 2500 zł. 72 38 434 
15 

• Sprzedam Audi 80 rok prod. 
1987 poj. 1.8 benzyna. Cena 
1500 zł do uzgodnienia. 
791 180 655

• Sprzedam Golf II rok prod. 1990 
cena 1200 zł tel. 667 354 001

• Sprzedam  przyczepkę samo-
chodową  180 X 110 X 40  stan 
b. dobry.664726394.

• Sprzedam VW Passat Combi 
poj. 1,8, rocznik 95, stan bar-
dzo dobry, cena 2500zł. 72 38 
43 415 

• Sprzedam Hyundai Lantra 
1,6 benzyna, 16V, 96 rocznik. 
601 834 016 

• Sprzedam Opel Zefira 2003r. 
660 543 782

• Sprzedam Dębica vivo 
175/70/13, trzy sztuki 100 zł. 
730 585 920 

• Sprzedam silnik SW 400 
Turbo do kombajnu Bizon. 
603 839 782

• Sprzedam VW Passat Combi 
poj. 1,8, rocznik 95, stan bar-
dzo dobry, cena 2500zł. 72 38 
43 415 

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Kurki nioski, odchowane, 7-ty-
godniowe sprzedaż od 31 
marca. Gospodarstwo drobiar-
skie, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
502 530 452 

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Kupię owies bezłuskowy. 91 
39 20 307 

• Jęczmień    jary   ok.  3  tony  Ta-
nio  sprzedam . Tel.609640478.

• Sprzedam   sianokiszonkę   i  
słomę .  668542996.

• ZIEMIĘ ,NIEUŻYTKI,UGORY-Ku-
pimy.Tel.797686204.  

• Sprzedam jabłka po 1 zł. 91 39 
21 896 

• Sprzedam prosięta. 
515 406 298 

• Sprzedam kombajn zbożowy 
Bizon na części lub w całości. 
91 39 18 307

• Sprzedam tucznika. 
882 407 606

• Sprzedam siewnik polski 
w bardzo dobrym stanie. 
518 488 714 lub 91 39 109 17

• Obornik sprzedam 793 90 80 
98

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

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

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE 
DyWANóW, WyKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ, SAMO-
CHODOWEJ, /SKóRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ/.- POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE: CZySZCZENIE 
FUG. Tel: 604 373 143, 794 
229 083

• REGULACJA - NAPRAWA 
DRZWI I OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowa-
nie. 885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRyCIA, 
REMONTy DACHóW. 
Tel.691621141.

• DACHy DOCIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki

Tel: 666 096 761, 666 096 774

rEMoNTY mieszkań
USŁUGi budowlane

WYKoNaM
608 364 330
600 347 308

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.do

W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

P9.4.ś-cz.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

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

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

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

 
Nowogard 

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

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

STIHL, HUSQVARNA, DOLPIMA

A26.1.śczb.7,14,21,28.3

Zatrudni 
operatora ciągnika z wózkiem 

do zrywki HDS / żurawiem 

Wymagania:
- doświadczenie w pracy w lesie i rolnictwie,
- doświadczenie w operowaniu ciągnikiem 
  z różnorodnym  osprzętem i maszynami,
- samodzielność wykonywania powierzonych zadań,
- mile widziane doświadczenie 
   w pracy na forwarderze.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W38.2.śczb.21-28.03

• Matematyka – korepetycje SP, 
G. tel. 532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki kom-
pleksowo. 721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budyn-
ków, malowanie natryskowe. 
Tel. 731 517 928

• Transport  przeprowadzki  
szybko  tanio . Tel.696138406.

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788 566 432

• Dachy, ogrodzenia, elewa-
cje.794 115 153 

• Remonty    mieszkań     glazura ,  
terakota   i   inne .Tel.608364330.

• Remonty mieszkań, łazienek. 
794 115 153 

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. TEL. 
784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 
784 053 493 

• Glazura  terakota  facho-
wo  solidnie.  Wykończe-
nia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

• Korepetycje – matematyka, 
chemia. 668 582 066

• Kierownik budowy. Inwen-
taryzacje, oceny techniczne, 
kosztorysowanie. 604 269 301 

• Panele , montaż  , podłogi , ma-
lowanie .Tel.693694747.

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pra-

cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Przyjmę do pracy blacharza sa-
mochodowego. Praca w Nowo-
gardzie. 605 276 271

• FIRMA  -  zatrudni   spawaczy    i    
szlifierzy  . Tel.601581892.

• Zatrudnię mechanika do ser-
wisu samochodowego w Go-
leniowie. 606 948 278 

• SPAWACZ, dobry, wysoka 
stawka. 503 032 234

• Zatrudnię doświadczonych 
stolarzy. 696 034 712

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż prze-
róbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części za-
mienne grzejniki panelowe c.o. 
tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 

uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam  tuje   i   cyprysiki  2 
m.Tel.607580172.

• Karp do zarybienia i jadalny 
sprzedam. 91 39 18 297 

• Owczarek niemiecki piesek 
9-cio tygodniowy długowłosy 
ładny. Rodzice z rodowodem. 
91 39 21 828

• Sprzedam  - instrument  klawi-
szowy  Yamacha  PSR   S  900 .  
Nagłośnienie   Yamacha  50  14  
C , kolumny  ,   JBL  JRX    125 . 
Tel.728636875.

• Oddam drewno orzech włoski 
w zamian za ścięcie, Nowogard. 
Teren działkowy. 508 105 333

• Sprzedam akwarium 270 l. z 
oświetleniem. Cena 200 zł. Tel. 
kom. 721 752 726 

• Sprzedam drewno suche, 
pocięte w klocki 100 zł za 
przyczepkę samochodową. 
880 690 659 

• Wyprzedaż szafy – odzież mar-
ki Zara, Stradivarius, Bershka, 
Diverse, H&M, Cropp w rozmia-
rze XS, S, M. Tel. 609 541 122

• Odpady tartaczne na opał 
sprzedam w całości do samo-
dzielnego pocięcia lub pocięte  
w klocki. Tel. 514 740 538 

• Oddam gruz. 603 079 260 

W47.16.śk.21.3
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

31.03-3.04.2006 r. 15

Krzyżówka nr 13kupon nr 13 Humor 
Henia Szczupaka

O jednym
Pro publico bono skłonny do
                             Wyrzeczeń
Zwłaszcza, gdy upiecze przy tym
                            Własną pieczeń.

O dwóch takich co chcieli…
„Wiesz, Janie, nim jak baranów
Znów zapędza nas do szkoły,
Chodźmy, narwiemy w ogrodzie kasztanów!”
„Nie, Donaldzie, próżne mozoły
Drzewo za wysokie dla nas,
Nam się nie da na nie wleźć
Ani tych kasztanów jeść”.
„Ej jest sposób na kasztany!
Gdzie siłą wprost nie można,
Trzeba sztuką przejść.
Obmyśliłem już rzecz całą.
Podsadź mnie tylko na gałąź,
Dalej pójdzie jakby z nut,
I kasztanów będzie w bród”.
I co sił w nogach kolesie pobiegli do drzewa.
Tu Jan pomóc koledze się jął,
Sapał, potem się oblewał,
Aż się Donald w górę wspiął.
W górze czuł się jak w raju na owym kasztanie.
Jak mysz w sąsieku. Co za używanie!
Nie tylko, że kasztanów wszystkich zjeść się nie da,
I zliczyć bieda.
Sam się do syta obłowi
I dostanie się Janowi.
I cóż? Koledze stąd pożytek mały.
Biedak, stojąc pod drzewem, nałykał się śliny.
A Donald, gdy kieszenie coraz bardziej mu 
                                       Pęczniały,
Koledze zrzucał łupiny.
Takich Donaldów znałem wiele,
Którym ich przyjaciele
Z serca pomogli, by w górę się wspięli,
A potem i łupinek od nich nie widzieli.

Rozwiązania krzyżówki nr 12 
– KLAWIKORD – nadesłali:

Bogumiła Urtnowska – Kulice, Jan 
Nikicin – Włodzisław, Maciej Majda 
– Strzelewo, Danuta Bekalarek – Wło-
dzisław, Lucyna Nowak – Wierzchy 
(11),  oraz z Nowogardu: 

Krystyna Młynarska, Maria Pią-
tek, Gertruda Wasyluk, Bogdana 

Walewska (11 i 12), Władysława 
Kubisz, Franciszek Palenica, An-
drzej Leszczyński, Barbara Bartosik, 
Beata Szcześniak, Halina Stefańska, 
Stanisława Pokorska, Halina Szwal, 
Katarzyna Kotala, Grażyna Jurczyk, 
Józef Górzyński, Jerzy Siedlecki i 
Halina Heinrich.

Prenumeraty „DN” na maj wy-
losowali:

- Halina Stefańska – Nowogard,
- Bogdana Walewska – Nowo-

gard,
- Jan Nikicin – Włodzisław, poczta  

Czarnogłów.
Gratulujemy!    

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Płyn do naczyń Giguś - 2,44 zł

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Idzie wiosna
Husarz Anna, Kozioł Jolanta, Pokorska Stanisława, Wypych Alicja, Borowik Wiesław, Bartosik Barbara, 

Szwal Halina, Syfert Christiana, Kloch Maria, Maćkowska Genowefa, Leszczyński Andrzej, Gęglawa Krysty-
na, Januszonek Teresa, Furmańczyk Jan, Feliksiak Pelagia, Kondratowska Agnieszka, Kochelska Agata, An-
drzejczak Lucyna, Okolska Irena, Urbanek Helena, Rutkowska Mirosława

Zwycięzcy: Kochelska Agata, Pokorska Stanisława, Maćkowska Genowefa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: odwaga
Zaremba Arkadiusz, Kloch Basia, Feliksiak Oliwia, Bała Olimpia, Goc Ela, Furmańczyk Julia, Grenda 

Nadia, Grenda Martyna, Molka Nikola, Wojtek Zięciak
Zwycięzca: Feliksiak Oliwia
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

PoraDY BEZPŁaTNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

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

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

  e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

A18.4.k.O.2.21.3.28

A25.4.O.d/o

W37.9.O.p.21.3.11.4

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

W2.4.ŚK.p.14-3.11-4

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

Kancelaria 
Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

P3.2.O.do P6.2.O.d/o

W22.4.O.p.14.4.4.4

RABATy.
nawet. 

do 80%.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU
ul. 3 Maja 49 • Nowogard

RABATy.
nawet. 

do 80%.
Ubierz z nami swoje dziecko
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wydruKi  
Kolorowe 

w nisKich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Prawie 
wjechał 

w kościół

s. 6 s. 13s. 3

Czytaj s. 7

II Memoriał  
Strzelecki  

im. Henryka  
Stomy-Mirzwińskiego

Dzieci 
z wizytą 

w redakcji 
DN

Czytaj s. 6

Wydruki
koloroWe 

W niskich cenach
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W i wiele innych miast...

W53.4.P.w.1.4-22.4

W czwartek (27 marca), w godzinach wieczornych, na parkingu tuż za budynkiem przy ul. 3 Maja 46 (przy-
chodnia Nowo Dental) rozegrały się iście kryminalne sceny. Dwóch mężczyzn napadło na kobiety siedzą-
ce w samochodzie. Zbójom przeszkodził znajdujący się w pobliżu policjant, będący po służbie. Mężczyźni 
usłyszeli już zarzuty. Najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie. 

Napad udaremniony przez policjanta po służbie
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1 kwietnia, znany powszechnie jako Prima Aprilis, to jedyny dzień w roku, w 
którym większe i mniejsze kłamstwa uchodzą nam „na sucho”. Czy nowogar-
dzianie chętnie kultywują wieloletnią tradycję primaaprilisową i w tym dniu ro-
bią swoim bliskim psikusy? Dziś, w ramach cotygodniowej sondy, zwróciliśmy 
się do naszych Czytelników z takim właśnie pytaniem. 

Paweł Sachryń – Powiem szczerze, że w gruncie rzeczy po-
mysły na primaaprilisowe psikusy same przychodzą człowieko-
wi do głowy. Jestem typem kawalarza, więc na co dzień robię lu-
dziom różne żarty, oczywiście jedynie znajomym, nigdy obcym. 
W tamtym roku moi bliscy robili mi psikusy, na co ja nie pozo-
stałem obojętny. Musiałem tylko chwilę odczekać, żeby móc się 
zrewanżować, tzn. jakieś 2 czy 3 godziny. Osobiście popieram ce-
lebrowanie tego dnia, ale nie da się ukryć, że ta tradycja powoli 
zanika. Może to wynika z tego, że ludzie są zabiegani i nie mają 
czasu na robienie żartów. Myślę, że psikusy primaaprilisowe po-
winny być stonowane, w żadnym razie nie bezczelne. 

Pan Jan – Robienie żartów na Prima Aprilis należy do tra-
dycji. Psikus na pewno nie powinien być taki, by robił komuś 
krzywdę. Myślę, że ta tradycja powinna być podtrzymywana. 
Przecież kultywuje ją się już od tylu lat… To jedyny dzień, w 
którym można sobie niewinnie kłamać. 

Andrzej Matla – Z moimi córkami zawsze robię sobie róż-
ne żarty. Ze znajomymi również. Pamiętam, że kiedyś zrobiłem 
żart mojemu kuzynkowi, Gienkowi. Powiedziałem, że w pracy, 
kiedy znosiłem złom, spadłem z wysokości i przewieziono mnie 
do szpitala. Kuzyn przyjechał wtedy do szpitala, żeby mnie zna-
leźć. Wydało się, że mnie nie ma i siedzę w domu. Popieram 
podtrzymywanie tradycji 1 kwietnia. Prima Aprilis to naprawdę 
przyjemny dzień. 

Henryk Duszyński – 1 kwietnia kojarzy mi się przede wszyst-
kim z latami dzieciństwa – zabawy, psikusy, śmiechy… Teraz 
jest jak jest. Tradycja primaaprilisowa niestety powoli zanika. 
Ta nasza dzisiejsza młodzież nie interesuje się takimi rzeczami. 
Każdy żyje dniem dzisiejszym, jest zabiegany, nie ma czasu na 
nic. Ludzie gonią za pieniądzem i za pracą. Żałuję, że nie ma 
już tego, co kiedyś. Teraz nie robię już żadnych kawałów na Pri-
ma Aprilis. Zarówno ja, jak i moja żona, jesteśmy typami doma-
torów. Nie bawimy się już w robienie psikusów. 

Pan Michał – Tego dnia nikomu nie robię na pewno niczego 
złego, ale dowcipy lubię. Od czasu do czasu zdarzy mi się pożar-
tować na Prima Aprilis. Nie chodzi o to, że robię psikusy, ale na 
pewno powiem coś takiego, z czego można się pośmiać. 

Ireneusz Witkowski – Właściwie to mam do tego dnia obo-
jętny stosunek. 1 kwietnia to jedyny dzień w roku, w którym bez-
karnie można robić żarty. Te psikusy powinny być jednak wy-
ważone i bez zbędnej przesady. W tym wszystkim trzeba umieć 
zachować umiar. Na Prima Aprilis rzadko robię innym żarty, 
raczej oni robią je mnie.    

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

24.03.2014 r. 
godz. 12.40 Pracownik skle-

pu Lidl powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepo-
wej, którym okazał się Marcin 
K. Ukarany został mandatem 
karnym. 

godz. 12.30 W placów-
ce Banku Zachodniego przy 
ul. Warszawskiej ujawniono 
banknot co do którego istnie-
je podejrzenie, że jest fałszywy. 

godz. 15.00 Kolizja drogowa 
na dworcu PKS, pomiędzy au-
tobusem a zaparkowanym po-
jazdem marki Renault. 

godz. 16.00 Kradzież rowe-
ru marki Mustang przy ul. Bla-
charskiej. 

25.03.2014 r.
godz. 14.30  Kradzież moni-

tora LCD marki Banq z terenu 
Laboratorium Szpitala. 

godz. 15.30 Powiadomienie 
o włamaniu do domu jedno-
rodzinnego przy ul. Boh. War-
szawy, skąd sprawca dokonał 
zaboru rur miedzianych cen-
tralnego ogrzewania oraz ka-
loryferów. Sprawca włamania 
został ustalony i zatrzymany w 
PDOZ KPP w Goleniowie. 

 26.03.2014 r. 
godz. 14.40 Nielegalny po-

bór prądu w mieszkaniu w 
miejscowości Redło. 

godz. 19.15 Kolizja drogowa 
na drodze pomiędzy miejsco-
wościami Nowogard – Świer-
czewo, gdzie pojazd marki 
Mercedes Sprinter uderzył w 
zwierzynę leśną. 

27.03.2014 r. 
godz. 06.45 Kolizja drogo-

wa na ul. 700 Lecia, gdzie do-
szło do zderzenia kierującego 
motorowerem z samochodem 
marki Audi. 

godz. 09.00 Wykroczenie 
drogowe na ul. Warszawskiej 
przez kierującego samocho-
dem marki Opel Corsa. 

godz. 13.50 Kradzież w skle-
pie Netto. 

28.03.2014 r. 
godz. 02.20  Policjanci OPI 

podczas kontroli drogowej 
na drodze Miętno-Orzecho-
wo, samochodu marki Renault 
Megane, ujawnili, że kierują-
cy Zdzisław M. znajdował się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 0,80 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 14.50 Kradzież w skle-
pie Polomarket. 

godz. 18.30 W miejscowości 
Strzelewo kierujący samocho-
dem marki Fiat Cinquecento, 
Andrzej W. znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
2,62 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu, uderzył 
w mur Kościoła. 

godz. 19.30 Włamanie do 
garażu przy ul. Gen. Bema, 
skąd dokonano kradzieży 14 
szt. wędek, futerały do wędek, 
komplet palników do miedzi, 
odkurzacz oraz szlifierkę kon-
tową.

29.03.2014 r. 
godz. 11.40  Powiadomienie 

o włamaniu do sklepu odzie-
żowego przy ul. 5  Marca, skąd 
dokonano kradzieży czterech 
kompletów garniturów. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Janina Kłys: lat 87, zmarła 28.03.2014 r., pogrzeb odbył się 
31.03.2014 r. na cmentarzu w Dobrej.

Józef Kowalczyk: lat 83, zmarł 29.03.2014 r., pogrzeb odbył się 
31.03.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Krystyna Dejewska-Kammer: lat 71, zmarła 28.03.2014 r., po-
grzeb odbędzie się 01.04.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w 
Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie
ODWOŁUJE

spotkanie autorskie  
z Panią Aleksandrą Petrusewicz, 

które miało się odbyć
1 kwietna br. /wtorek/, o godz. 16.00

Za zaistniałą sytuację niezależną od nas serdecznie przepraszamy.
Dyrektor Biblioteki

Zofia Pilarz
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WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 
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Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620
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Napad udaremniony przez policjanta po służbie

Sceny jak z kryminalnego filmu 
W czwartek (27 marca), w godzinach wieczornych, na parkingu tuż za budynkiem przy ul. 3 Maja 46 (przychodnia Nowo Dental) roze-
grały się iście kryminalne sceny. Dwóch mężczyzn napadło na kobiety siedzące w samochodzie. Zbójom przeszkodził znajdujący się w 
pobliżu policjant, będący po służbie. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie. 

Do napadu doszło przed go-
dziną 19:00. Wówczas do za-
parkowanego pojazdu mar-
ki VW Polo podeszło dwóch 
mężczyzn. Dziś wiadomo, że 
obaj mieli po 21 lat i pocho-
dzą z naszej gminy. Policja nie 
ujawnia jednak ich inicjałów.  
Zdradza jedynie, że obaj byli 
już wcześniej notowani. - W 
aucie znajdowały się  dwie ko-
biety, w wieku 55 i 26-lat. Jeden 
ze sprawców otworzył drzwi i 
siłą wyciągnął kierującą z sa-
mochodu, po czym próbował 
go uruchomić. Natomiast dru-
gi z mężczyzn otworzył drzwi 
volkswagena od strony pasaże-
ra i używając siły zabrał 26-lat-
ce torebkę, w której znajdowały 
się dokumenty i pieniądze. Ko-
biety krzycząc podniosły alarm, 
a przestępcy zaczęli uciekać z 
miejsca zdarzenia – relacjonu-
je przebieg zdarzenia Julita Fi-
lipczuk, rzecznik prasowa po-
licji. 

Przestępcy mieli jednak pe-

cha. Krzyki kobiet wołających 
o pomoc usłyszał znajdujący 
się w okolicy policjant, będący 
po służbie. Bez wahania pod-
jął interwencję i uniemożliwił 
ucieczkę jednemu ze sprawców 
rozboju. Drugi zdołał uciec, 
ale na krótko. Po kilkudzie-
sięciu minutach wpadł w ręce 
policji. Stróże prawa odzyskali 
również skradzione przez mło-
dych napastników mienie.

Jak dowiedział się DN, 
55-letnia kobieta kierująca au-
tem, w wyniku napaści dozna-
ła obrażeń ciała. Udzielono jej 
pomocy medycznej w nowo-
gardzkim szpitalu.  Natomiast 
26- letnia pasażerka nie odnio-
sła obrażeń. 

 Po zatrzymaniu, sprawców 
przebadano na zawartość al-
koholu w organizmie. Okazało 
się, że mężczyźni byli nietrzeź-
wi. Noc spędzili w Izbie Wy-
trzeźwień. Jeden z nich miał 
ponad dwa, a drugi ponad 
trzy promile alkoholu w orga-

nizmie. Gdy już wyparował z 
nich alkohol zostali przesłu-
chani. Do domu już nie wróci-
li. - W minioną sobotę sąd za-
stosował wobec sprawców śro-
dek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztu na okres 
dwóch miesięcy – informuje J. 

Filipczuk, pytana o dalsze losy 
dwóch mężczyzn. 

Zatrzymanych czeka sprawa 
przed sądem.  Odpowiedzą za 
usiłowanie rozboju. Grozi im 
do 12 lat pozbawienia wolności. 

Policja nie podaje mediom 
danych policjanta, który ru-

szył na ratunek zaatakowanym 
kobietom. Wiadomo tylko, że 
funkcjonariusz jest jednym z 
najmłodszych stażem  mun-
durowych, pracujących w Ko-
misariacie Policji w Nowogar-
dzie. 

Marcin Simiński 

Po alkoholu przez wieś

Prawie wjechał  
w kościół 
Funkcjonariusze policji zatrzymali nietrzeźwego 
kierującego samochodem marki fiat, który wjechał 
w murowane ogrodzenie przy kościele w miejscowo-
ści Strzelewo.

30-letni mężczyzna 
kierował fiatem ci-
nquecento. Będąc w 
miejscowości Strzele-
wo, w okolicach ko-
ścioła, utracił pano-
wanie nad pojazdem i 
uderzył w mur -  Kie-
dy na miejscu pojawili 
się mundurowi, męż-
czyzna tłumaczył się, 
że grupa dzieci wybiegła mu na 
drogę i chcąc uniknąć tragedii, 
zmienił kierunek jazdy zatrzy-
mując się na ogrodzeniu. Po 
bliższym przyjrzeniu się spra-
wie, prawda okazała się inna 
i miała związek ze spożytym 
przez kierowcę alkoholem. W 
organizmie mężczyzny badanie 
wykazało ponad 2,5 promila. 
Mężczyzna przyznał, że zanim 

wsiadł za kółko, pił piwo – in-
formuje Julita Filipczuk z po-
licji. 

Za swoje nieodpowiedzialne 
zachowanie, 30-letni kierowca 
odpowie przed sądem. Oprócz 
utraty prawa jazdy, grozi mu 
nawet do 2 lat pozbawienia 
wolności.

Red. 

Finaliści Konkursu Pangea
Matematycy z II LO  
zdobywają Warszawę

Adrianna Bobrowicz, Konrad 
Bobrowski i Marcin Sienkiewicz, 
uczniowie pierwszej i drugiej kla-
sy o profilu politechnicznym w 
II Liceum Ogólnokształcącym w 
Nowogardzie, zostali finalistami i 
wzięli udział w II etapie Między-
narodowego Konkursu Matema-
tycznego Pangea. 

Konkurs odbył się 28 marca 
2014 r. w Warszawie. Organiza-
torem jest Grupa Uczelni Vistu-
la, Międzynarodowe Gimnazjum 
nr 51 i Liceum Ogólnokształcą-
ce Meridian. Konkurs został ob-
jęty patronatem Minister Eduka-
cji Narodowej. Konkurs spotkał 
się z bardzo dużym zaintereso-
waniem uczniów z całej Polski. 
Do I etapu zgłosiło się aż 103 264 
uczniów. To bardzo dobra wia-
domość zwłaszcza, że powszech-
nie uważa się, że matematyka nie 
należy do ulubionych szkolnych 
przedmiotów – zaznacza Łukasz 
Sadkowski z Akademii Finansów 
i Biznesu Vistula. To ważne tak-
że w kontekście kształcenia mło-
dego pokolenia, ponieważ rynek 

pracy potrzebuje nie tylko hu-
manistów, ale także ludzi o bar-
dziej ścisłych zainteresowaniach 
– podkreśla Sadkowski. Do fi-
nału przeszli uczniowie, którzy 
w I etapie konkursu byli najlep-
si. Każdy młody matematyk miał 
do rozwiązania 15 zadań o róż-
nym stopniu trudności. Podczas 
II etapu organizatorzy podnieśli 
poprzeczkę – uczniowie zmierzy-
li się z 30 zadaniami. Międzyna-
rodowy Konkurs Matematyczny 
Pangea odbywa się już od 2005 r, a 
udział w nim jest bezpłatny. Prze-
prowadzany jest w dziewięciu ka-
tegoriach obejmujących wszyst-
kie etapy kształcenia od szkoły 
podstawowej do liceum. W każ-
dej kategorii zostanie nagrodzo-
nych 20 uczniów. Organizatorzy 
dla uczestników, którzy najlepiej 
rozwiążą testy, ufundowali cenne 
nagrody: laptopy, tablety, kalku-
latory, książki, pobyt w ośrodku 
wczasowym w Ogonkach na Ma-
zurach, czy stypendium na studia 
w Grupie Uczelni Vistula.

Info: własna
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NASZ FELIETON
W ostatnich dniach można było przeczytać w kra-
jowym tygodniku „Newsweek” interesujący tekst, 
oto jego streszczenie:

  Obserwujemy coś, co można porównać do przewraca-
jącego się domina – mówi „Newsweekowi” Krzysztof In-
glot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service. Jed-
ni wyjechali, ciągną drugich. Praca w Polsce przestaje być 
już podstawowym wyborem. Z najnowszych badań, które 
Instytut Millward Brown przeprowadził na zlecenie Work 

Service wynika, że jedynie 17 na 100 Polaków nie rozważa emigracji. 
Jak pisze tygodnik, myślą o niej już nie tylko ci, którzy tu nie mają co ze 
sobą zrobić: ani nie uczą się, ani nie pracują. Myśl o wyjeździe zaczę-
ła towarzyszyć wszystkim grupom: wykształconej i nie; miejskiej i wiej-
skiej. Także ci, którzy mają etat, a nawet ci, którzy zarabiają powyżej 5 
tys. złotych – nie wykluczają emigracji.   

Czy Polska przestała być krajem dla swoich obywateli? Wiele wska-
zuje na to, że musimy twierdząco odpowiedzieć na tak postawione py-
tanie mimo, że tkwi w nim oczywisty absurd, bo niby dla kogo ma być 
państwo, jak nie dla swoich obywateli. Wydaje się paradoksalna opo-
zycja – państwa, władza jako wróg,  ktoś nieprzyjazny własnym oby-
watelom ma u nas  jednak zupełnie realne  prawo bytu. Zacznijmy od 
przedsiębiorców. Nie od dzisiaj wiadomo, że nie polski, ale obcy ka-
pitał w obowiązującej krajowej polityce gospodarczej ma uprzywilejo-
waną  pozycję. I to w każdym zakresie, prawnym, podatkowym, a na-
wet  tym psychologicznym – włodarze od ministrów po burmistrzów 
i wójtów, przyjmują  zagranicznych inwestorów z nabożnym uwiel-
bieniem (nawet, gdy nic nie zainwestują), natomiast własnych lokal-
nych przedsiębiorców co najwyżej tolerują, a bywa, że pogonią, gdy ci 
przyjdą z problemem. Oczywiście o jakimkolwiek uprzywilejowaniu 
podatkowym czy preferencjach nie ma mowy. Te są tylko dla obcych i 
tak chociażby w strefach ekonomicznych – obcy producent np. okien, 
przyjdzie sobie funkcjonować na znacznie korzystniejszych zasadach, 
aniżeli taki sam producent działający od lat obok, tuż za strefą. Jaki 
będzie efekt, kto zarobi, kto straci – myślę, że nie trzeba wyjaśniać (ta 
strata, to  może być nawet bankructwo!). Skutkiem traktowania w taki 
sposób przedsiębiorców jest też brak podaży atrakcyjnych, również fi-
nansowo miejsc pracy w rodzimej gospodarce. Przedsiębiorcy skaza-
ni na walkę o przeżycie, nie inwestują, nie rozwijają  się przez to, nie 
oferują również zawodowego rozwoju swoim pracownikom. A mło-
dzi chcą, słusznie chcą, nie tylko zarobić, ale także rozwijać się, mają 
ambicje zawodowe. Perspektywy takiego życia nie otrzymują od swo-
ich w Polsce, ale jakże często udaje im się je znaleźć  u obcych na emi-
gracji. Dlatego zachęceni przykładem tak licznych znajomych, którym 
się udało, jadą tam gdzie pojawia się jakakolwiek nadzieja. Nie tylko 
rodzimi  przedsiębiorcy to zawada dla władzy, również  rodziny nie 
bardzo władzy pasujące - one przecież ciągle czegoś chcą. Chcą np. 
realnej polityki prorodzinnej takiej, gdzie np. w przypadku rozliczeń 
podatków dochodowych uwzględnia się liczbę  dzieci na utrzymaniu, 
czy takiej w której kwota wolna od opodatkowania się jest tylko sym-
boliczną rubryką w rozliczeniu, ale stanowi wartość zbliżoną do mi-
nimum socjalnego. Taką politykę i takie warunki dla dzieci dostają 
nie od swoich, ale od obcych, dlatego jadą by  tam u obcych rodzić  te 
dzieci. Dzieci, które już tutaj zapewne nigdy nie wrócą na stałe i będą 
pomnażać dobrobyt państw, których rządzący mają więcej rozumu od 
naszych. Są też tacy obywatele naszego kraju, których można po ma-
coszemu traktować bezkarnie, ponieważ nigdzie gremialnie nie wyja-
dą w ramach protestu, to: emeryci, renciści, chorzy, niepełnosprawni. 
Oni muszą mieć nadzieję wbrew nadziei, bo nadzieja do życia nie-
zbędna i trzeba ją sobie zafundować w każdej okoliczności. Dlatego 
oni też idą do wyborów, aby głosować na kolejne ekipy nieudaczni-
ków. Niestety to nie tylko nieudacznicy, to wyrafinowani cynicy wie-
dzą bowiem, że nawet jeśli 1 procent pójdzie głosować, to i tak stano-
wiska zostaną rozdane. Dlatego mają w nosie niezadowolenie obywa-
teli objawiające się w dramatycznie niskiej u nas, jak na standardy de-
mokratycznego świata, frekwencji. Mają też w nosie zapaść demogra-
ficzną, opuszczanie kraju przez kolejne pokolenia młodych Polaków 
– mają w nosie Polskę, jako kraj dla wszystkich obywateli. I to ta buta 
rządzących, tworzących prawo, mieniących samych siebie nadzorca-
mi naszej wolności powoduje, jak wynika z przytoczonych na wstępie 
badań, że wyjechać chcą nawet Ci, którym się ekonomicznie powodzi.  
Chcą wyjechać, ponieważ mają dosyć arogancji władzy. Jakże często 
dają nam do zrozumienia rozpanoszeni tutaj  włodarze różnego szcze-
bla i rangi - Polska jest Nasza, rządzących, i mamy na to demokratycz-
ny mandat!           sm  

Mimo kontrowersji, rada projekt przyjęła 

Świetlice jednak  
„w rękach” burmistrza 
Mimo poważnych wątpliwości, a także formalnego sprzeciwu sołectwa Ostrzy-
ca, projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich 
oraz ustalenia ich regulaminu, został przyjęty przez Radę Miejską. Przeszedł 
przez głosowanie w zasadzie bez większego sprzeciwu radnych. Teraz to bur-
mistrz będzie decydował o tym, komu i kiedy wynająć świetlicę. Do tej pory, w 
imieniu mieszkańców wsi, decyzje te podejmowały władze sołeckie. 

Sesja Rady Miejskiej, pod-
czas której przyjęto nowy re-
gulamin, odbyła się 14 mar-
ca. Przysłuchiwał jej się je-
den sołtys – pan Dariusz Olej-
nik z Ostrzycy. Wieś ta zresztą 
sprzeciwiła się formalnie no-
wym przepisom, przyjmując 
stosowną uchwałę podczas ze-
brania wiejskiego. 

Pozostali sołtysi najprawdo-
podobniej nie mieli pojęcia, 
że sesja się odbywa. Nie otrzy-
mali oni bowiem ani powiado-
mień o terminie posiedzenia, 
ani też zaproszeń do udziału 
w sesji. 

Przypomnijmy, że uchwała, 
choć przez kilka miesięcy nie 
wywoływała większych emocji 
wśród radnych, ma charakter 
dość rewolucyjny. 

Przypomnijmy, że jak tłuma-
czy Urząd Miejski, u podstaw 
stworzenia nowych przepi-
sów, leżało pozyskanie dodat-
kowych pieniędzy ze zwrotu 
VAT od wykonanych inwesty-
cji i remontów w świetlicach 
wiejskich. Gmina twierdzi, że 
aby mieć taką możliwość, nie-
zbędne jest ujednolicenie dla 
wszystkich sołectw, regulami-
nu świetlic, który umożliwi 
tzw. sprzedaż opodatkowaną, 
przez wynajem świetlic na im-
prezy okolicznościowe.

Tyle że w uchwale znala-
zło się też kilka innych zapi-
sów, które wzbudzały od po-
czątku nie tylko nasze wątpli-
wości, ale i niektórych sołty-
sów. Zgodnie z obowiązują-
cą uchwałą nr 125/XVIII/91 z 
dnia 20 czerwca 1991r, „świe-
tlice zostały przekazane w ad-
ministrację właściwym sołec-
twom”. W przyjętej uchwale 
takiego zapisu już nie ma. Od 
teraz, jak czytamy, „majątkiem 
świetlicy zarządza burmistrz 
lub osoba działająca z upoważ-
nienia burmistrza (...)”. Nieste-
ty autor projektu uchwały nie 
napisał, kim może być ta oso-
ba? Może więc dochodzić do 
kuriozalnych sytuacji, gdy np. 
o tym, co dzieje się w świetlicy, 

będzie decydował wytypowa-
ny przez Roberta Czaplę ko-
ordynator, nie mający żadnego 
powiązania z daną wsią. 

Nowe przepisy de facto ode-
brały również sołectwom moż-
liwość „zarabiania” na świetli-
cach. Pieniądze, które mają być 
pozyskane z Urzędu Skarbo-
wego (zwrot Vat-u), najpierw 
muszą trafić do gminy. Aby to 
zrobić, Urząd Miejski wprowa-
dził pełną „fiskalizację” fundu-
szami, jakimi do tej pory dys-
ponowały sołectwa. Chodzi o 
dochody uzyskiwane z tytułu 
wynajmowania świetlic pod 
prywatne imprezy, okoliczno-
ści, czy działalność handlo-
wą. Do tej pory uzyskane w 
ten sposób  pieniądze trafia-
ły na „konto” sołectwa. Z tych 
środków wieś pokrywała nie-
które koszty związane z utrzy-
maniem świetlic, ale także np. 
organizowała paczki na Miko-
łaja. Od teraz ma być inaczej. 
Zgodnie z projektem uchwały, 
wszelkie dochody uzyskiwane 
tą drogą, mają trafiać wprost 
na konto gminy. 

Niektórzy sołtysi zastana-
wiają się, czy pozyskane ze 
zwrotu VAT pieniądze, rzeczy-
wiście do nich wrócą. Wszak 
nie wszystkie miejscowości 
mają świetlice, a tam gdzie 
one są, niekoniecznie prowa-
dzona jest działalność, któ-

ra po wprowadzeniu nowych 
zasad ma być rozliczana, jako 
tzw. sprzedaż opodatkowana. 
Władza zapewnia, że środki te 
będą do dyspozycji sołtysów, 
ale w uchwale takiej „deklara-
cji”  już nie zapisano. 

Podczas wspomnianej sesji 
rady miejskiej, uchwała doty-
cząca świetlicy została przyję-
ta głosami większości radnych 
(głównie SLD-PSL), stosun-
kiem głosów 10 za, 5 przeciw.  
Przed głosowaniem odbyła się 
mini debata nad projektem. 
Niektórzy radni m.in. Marek 
Krzywania, Michał Wiatr, czy 
Rafał Szpilkowski, zwracali 
uwagę na ich zdaniem nie do 
końca trafne zapisy uchwały, 
podzielając zresztą w tym te-
macie zagrożenia, o których 
pisał DN. Inni, jak np. Mieczy-
sław Laskowski (PSL), uwa-
żali wręcz odwrotnie. Fakt, że 
świetlicami będą mogły dys-
ponować nie tylko mieszkań-
cy wsi, zdaniem tego radnego, 
zwiększy możliwość dostępu 
do tych obiektów. 

Mimo wprowadzeniu przez 
radnych uchwały w życie, te-
mat się nie kończy. O tym bo-
wiem, czy przepisy są słuszne i 
praktyczne, zdecydują za jakiś 
czas ich najbliżsi „beneficjen-
ci” – mieszkańcy wsi. 

Marcin Simiński

Dzień Seniora w świetlicy Ostrzyca. Czy w przyszłym roku o pozwolenie na tańce 
mieszkańcy wsi będą musieli pytać burmistrza?
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Jest ich więcej niż w zeszłym roku

Bobry grasują
I to dosłownie. Leśniczy potwierdzają, że populacja tych sympatycznych gryzoni 
ostatnio wzrosła. Na szczęście na razie nie ma konieczności odstrzału zwierząt, 
jak to miało miejsce ostatnio w okolicach Goleniowa.  

Informacja na temat zwięk-
szenia się populacji bobrów 
dotarła do nas od członków 
jednego z kół łowieckich, dzia-
łających na terenie naszej gmi-
ny. Potwierdzili ją również 
pracownicy Nadleśnictwa No-
wogard. – Jeżeli chodzi o na-
sze lasy, to rzeczywiście bobrów 
jest więcej – mówi Dorota Biel-
ska z Nadleśnictwa, ale zapew-
nia, że populacja tych zwierząt 
wzrosła nie na tyle, aby stwa-
rzała duże problemy. – Obec-
nie mamy dwa obszary, na któ-
rych rozbieramy tamy bobrów 
– informuje pani Bielska – Na 
dzień dzisiejszy, można zary-
zykować stwierdzenie, że to 
wszystko przycichło, uspokoiło 
się. Sporadycznie zdarzają się 
zalania terenów, ale nie jest to 
jakoś szczególnie nagminne.

Nie ma więc mowy, przynaj-
mniej na razie, aby bobry miały 
być przeznaczone do odstrzału, 
jak to ma miejsce w przypad-
ku tych, żyjących w okolicach 
Goleniowa. Tam jednak wystę-

powanie bobrów jest bardziej 
uciążliwe, a ich liczba znacz-
nie większa. Zdarza się nawet, 
że niektóre osobniki pojawiają 
się na prywatnych posesjach, 
wygryzając przydomowe sady 
owocowe. – Jeśli chodzi o od-
strzał, mogę powiedzieć tylko 
tyle, że na razie nie mamy ni-
czego takiego w planach – po-
twierdza D. Bielska. 

Należy pamiętać, że bobry 
są pod ochroną. Ich odstrzał, 
niszczenie nor i przeprowa-

dzenie rozbiórki tam, są możli-
we jedynie za zgodą Regional-
nego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska. 

Trudno policzyć...
Ile bobrów żyje w nowo-

gardzkich lasach? Tego nie 
wiedzą nawet leśniczy, na co 
dzień obserwujący te zwierzę-
ta. Liczba bobrów na danym 
terenie jest trudna do oszaco-
wania. Ilość osobników jednej 
rodziny tych przerośniętych 
gryzoni może być bowiem róż-

na. – Rodzice mają zazwyczaj 
trójkę albo czwórkę dzieci. Po 
roku czasu są one wypychane z 
gniazda, ale przecież pojawiają 
się nowe osobniki. Dlatego tak 
trudno powiedzieć, ile tych bo-
brów jest dokładnie – wyjaśnia 
pani Bielska.    

Dzięki uprzejmości pracow-
ników Nadleśnictwa, udało 
nam się dotrzeć do jednego z 
żeremi, gdzie grasują te wiel-
kie gryzonie. Efekty naszej le-
śnej wyprawy uwieczniliśmy 
na zamieszczonych przy arty-
kule zdjęciach. Niestety, głów-
nych bohaterów całego przed-
sięwzięcia nie spotkaliśmy. 

Bobry prowadzą raczej nocny 
tryb życia. Za dnia jest je trud-
no gdziekolwiek zobaczyć. Ich 
działalność to nie tylko szkody, 
ale też korzyści. Należy sobie 
uświadomić bowiem, że bobry 
spełniają niezwykle ważną rolę 
w ekosystemie. Ich praca może 
przywracać korzystne stosunki 
wodne, utrzymywać i zwięk-
szać różnorodność biologicz-
ną, ograniczać erozję, zwięk-
szać tempo samooczyszczania 
się wód. Na ich działalności 
ucierpieć może przede wszyst-
kim gospodarka rolna i leśna.

Karolina Klonowska

Nowogardzkie żeremie. Leśniczy, Marek Heiser, pokazuje nam jeden z efektów 
pracy bobrów

Wbrew pozorom, działalność bobrów ma wiele pozytywnych aspektów. To, co dla 
człowieka jest szkodą, niejednokrotnie bywa korzyścią dla całego ekosystemu

Redakcja DN gościła uczniów z SP nr 2

Poznali wszystko „od kuchni”
W piątek, 28 marca, redakcję i drukarnię Dziennika Nowogardzkiego odwiedzili naj-
młodsi uczniowie SP nr 2. Dzieci z klasy I a i I b dowiedziały się, jak wygląda proces 
tworzenia gazety i czym zajmują się dziennikarze i drukarze.

Najpierw redakcję odwiedzi-
ła klasa I a, kilka minut później 
– I b. Pierwszym etapem wizyty 
uczniów było zwiedzanie miej-
sca pracy redaktorów, tj. redak-
cji DN. Dziennikarze wyjaśni-
li dzieciom, na czym polega ich 

praca i jaką rolę odgrywają w ca-
łym procesie tworzenia gazety. 
Milusińscy słuchali wszystkie-
go z ogromną uwagą, niektórzy 
zadawali też pytania. Znalazło 
się nawet kilkoro takich, którzy 
wyrazili chęć zostania dzienni-

karzami w przyszłości. Wśród 
chłopców największą sympatię i 
zaciekawienie budzi oczywiście 
tematyka sportowa. Na koniec, 
dziennikarze wykonali dzieciom 
pamiątkowe zdjęcia, które pre-
zentujemy przy artykule.

Z redakcji uczniowie przeszli 
do pomieszczenia, w którym ga-
zeta jest składana. Z dużym za-
interesowaniem przysłuchiwa-
li się opowieści o tym, co da-
lej dzieje się z przygotowanymi 
wcześniej przez redaktorów ar-
tykułami i jak wygląda proces 
składania gazety w jedną, spójną 
całość, zanim trafi ona do druku 
i na półki sklepowe. 

Jako ostatnią, pierwszoklasi-
ści odwiedzili drukarnię. Dzieci 
mogły obejrzeć z bliska maszyny 
drukarskie i dowiedzieć się, jak 
działają specjalistyczne urządze-

nia, dzięki którym gotowa już 
gazeta zostaje kolportowana do 
sklepów.

Dzięki piątkowej wizycie, 
uczniowie mogli zgłębić tajniki 
powstawania gazety, którą na co 
dzień widują w stanie gotowym 
do sprzedaży. Całkiem możliwe, 
że niejednemu wiedza ta przy-
da się w przyszłości. Kto wie, 
może w niektórych zwiedzają-
cych drzemie potencjał dzienni-
karski. 

Karolina Klonowska

Klasa I b z opiekunką, Marzenną FlorczakKlasa I a wraz z opiekunką, Izabelą Płaczek
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Najserdeczniejsze życzenia 

z okazji 18 urodzin 

Kamilowi Traczowi 
dużo zdrowia, szczęścia, 

miłości oraz wszelkiej 
pomyślności 

składają 
babcia Zofia i dziadek Józef

Przy dzisiejszym 
dniu radości,

życzymy wielu lat pomyślności 
Niech Ci życie w szczęściu płynie

Niech Cię radość nie ominie

 dla Kamila Tracza 
z okazji 18 urodzin

życzą 
Barbara i Krzysztof z dziećmi 

ŻYCZENIA

Nikt nie chce być burmistrzem w Nowogardzie 
Jak powszechnie wiadomo, jesienią tego roku kończy się obecna kadencja władz samorządowych. Będziemy więc w całej Polsce wybierać m.in.  
burmistrzów. Jak się okazuje, inaczej może być w Nowogardzie. Z kręgów zbliżonych do obecnej władzy doszła do nas bowiem informacja, że wszy-
scy potencjalni konkurenci aktualnego burmistrza, o których pisaliśmy jeszcze pół  roku temu, zrezygnowali z ubiegania się o wybór. Został więc 
tylko jeden chętny - Robert Czapla. 

Pytani przez nas niedoszli 
kandydaci, do funkcji włoda-
rza gminy, o powody rezygna-
cji już na tym etapie, udziela-
li wymijających odpowiedzi. 
Odnieśliśmy wrażenie, że nie 
są z nami do końca szczerzy i 
sprawa musi mieć swoje drugie 
dno. Uzasadniając swoją rezy-
gnację, na ogół odwoływali się 
do spraw osobistych, niektórzy 
twierdzili, że mają inne plany 
zawodowe, jeszcze inni wyra-
żali ogólne zniechęcenie poli-
tyką, które udzieliło się im w 
ostatnim czasie. Próbując do-
ciec rzeczywistych przyczyn 

takiej gremialnej rejterady, do-
tarliśmy do osoby uchodzą-
cej w gminie nie tylko za sza-
rą eminencję, ale także posia-
dającej pełną wiedzę o tym co 
w trawie piszczy. A piszczy, aż 
uszy bolą: 

Co oni  p…ą – mówi nasz 
rozmówca -  przestraszyli się 
proszę Pana i tyle. Bo cóż mogą 
zrobić w nowej kadencji - chod-
niki wszystkie nowiutkie, ład-
niutkie,  więźniowie za nas i tyl-
ko za nas robią, a oni musieliby 
sami chwytać za miotłę i  sprzą-
tać miasto, chłopy ustawione w 
szeregu i żaden sołtys nie pod-

skoczy,  świetlicy na  kampa-
nię nie wynajmie, bo to nie jego 
brocha tylko burmistrza. A  po-
nadto wszyscy są szczęśliwi, jak 
nigdy od 1945 roku i nikt nie 
życzy sobie, aby ktokolwiek wy-
stąpił w konkurencji do aktual-
nego burmistrza. Niechby tyl-
ko spróbował to puścimy go z 
torbami i trafi do PKPS-u, a i 
tam spotka tylko naszych (prze-
wodniczący, urzędnik Krzysz-
tof Kolibski, wice Danuta Cza-
pla- dop. red.), a nawet jakby 
przeniósł się do Caritasu to tam 
też nasz człowiek czuwa.  Mógł-
bym jeszcze tak więcej wymie-

niać, ale po co język strzępić po 
próżnicy…

No cóż powiedzieć na takie 
diktum – nic nie da się powie-
dzieć, jak nie da się nic powie-
dzieć na „anschluss”  Krymu 
tylko „jawohl”. Ponadto do-
wiedzieliśmy się, że w związ-
ku z zaistniałą sytuacją fak-
tyczną, przygotowywany jest 
wniosek do  Państwowej Ko-
misji Wyborczej, aby ta podję-
ła uchwałę o rezygnacji w No-
wogardzie z przeprowadzania 
wyborów na  burmistrza, jako 
procedury wymagającej zbęd-
nego kosztu - wystarczy pod-

jęcie drugiej uchwały o bez-
terminowym przedłużeniu ka-
dencji obecnemu  włodarzowi 
„do końca świata i jeden dzień 
dłużej”. Już sprawdzono, że i w 
Strasburgu nie będą mieć nic 
przeciw temu… rozumieją bo-
wiem, że każdy grosz w takiej 
biednej gminie jak Nowogard 
(1374 miejsce w kraju!) jest na 
wagę złota, a burmistrz, który 
to wytrzymuje, to cudo warte 
każdych, nawet jednych z wyż-
szych w kraju  pieniędzy na 
wynagrodzenie (prawie 12 000 
brutto).

       Arsen Lupin

                                                 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie mają 
zaszczyt zaprosić na:

DEBATĘ SPOŁECZNĄ
MŁODZI AKTYWNI? CO ZROBIĆ, ŻEBY MŁODZIEŻ BRAŁA UDZIAŁ 

W WYBORACH I ŻYCIU SPOŁECZNYM?
W ramach przygotowań do udziału w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Debata odbędzie się 03 kwietnia 2014 roku, o godzinie 10:00, w Sali gimnastycznej szkoły 

przy ulicy Wojska Polskiego 6 w Nowogardzie
Program Debaty:
10:00  Rozpoczęcie debaty, przywitanie przybyłych gości.
10:10  Prezentacja I „ Czym są wybory”
10:40  Prezentacja II „Udział Młodych w polityce i życiu społecznym”
11:10  Sprawozdanie z ankiet „Udział młodzieży w wyborach i życiu społecznym”
11:30  Czas na przemówienia przybyłych gości, dotyczące tematu debaty.
12:15  Dyskusja otwarta.

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel rozkładany, tapczan dwu-

osobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny na dwa mieszadła, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec Dalmatyńczyk, 

tel.667431363 
•	 Przyjmę od zaraz używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi bardzo potrzebne, 

tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce małego dwumiesięcznego pieska. Piesek jest czarny, lekko podpalany, 

tel. 913979321
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
•	 Oddam w dobre ręce czteromiesięcznego, czarnego pieska 993979321
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
•	 Oddam w dobre ręce pieski -  samce tel. 91 39 17 305
•	 Oddam za darmo młodego pieska 4-mce , biały- łaty szare. Kontakt, ul. Woj. Polskiego 43\5 

po godz. 17:00 lub grzecznościowy Woj. Polskiego 43\2 

Zatrzymali 3 mieszkańców gminy
Policjanci z nowogardzkiej komendy, zatrzymali trzech 
mieszkańców gimy Nowogard, którzy byli poszukiwani 
na podstawie sądowych nakazów.

 Policjanci Komendy Powia-
towej Policji w Goleniowie, 
w ciągu ostatnich dwóch dni, 
zatrzymali pięciu mężczyzn 
ukrywających się przed wy-
miarem sprawiedliwości i or-
ganami ścigania. Troje z męż-
czyzn, którzy są mieszkańcami 
naszej gminy, wpadło w ręce 
policjantów z Nowogardu. 
Osoby, które zostały zatrzy-

mane przez nowogardzkich 
policjantów to 20 i 37-letni 
mieszkańcy Nowogardu, oraz 
51-letni mieszaniec okolicznej 
wsi. Policja poszukiwała męż-
czyzn na podstawie sądowych 
nakazów doprowadzenia. Za-
trzymani trafili już do więzien-
nych cel, gdzie odbywają zasą-
dzone wyroki.

Red.
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Wkrótce  
zbiórka odpadów  

wielkogabarytowych
W dniach 7-11 kwietnia na terenie gminy Nowogard 
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Zbiórka odbywać się będzie 
na zasadach tzw. wystawki. 
Mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych mogą wystawiać od-
pady przed posesję, natomiast 
w budynkach wielolokalowych 
powinny być one wystawio-
ne przy pojemnikach na od-
pady komunalne. Ważne jest 
by odpady były wystawione 
przed godziną 7.00 w dniu, w 
którym zaplanowany jest od-
biór na danej ulicy lub w da-
nej miejscowości (szczegóło-
wy harmonogram obok). Nie-
spełnienie tego warunku może 
skutkować  nieodebraniem od-
padów.

Warto w tym miejscu przy-
pomnieć czym są odpady wiel-
kogabarytowe. Zgodnie z defi-
nicją są to odpady komunalne, 
które nie mieszczą się w przy-

domowych pojemnikach. W 
praktyce w ramach zaplano-
wanej zbiórki można wysta-
wiać wszelkiego rodzaju meble 
(stoły, szafy, krzesła itp.), ma-
terace, pierzyny, domowe su-
szarki na pranie, wózki dzie-
cięce, duże zabawki dziecięce 
i inne tego typu odpady. Nie 
będą odbierane takie odpa-
dy jak opony i części samo-
chodowe, odpady budowla-
ne, okna, drzwi, wanny, umy-
walki, muszle i spłuczki to-
aletowe, rolety, płoty, odpa-
dy ogrodowe czy spakowane 
w worki, wiadra lub kartony 
odpady domowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny powinien być 
wystawiany kompletny.

p.o. kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

7.04.2014 r.
Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Radosława, Łąkowa, Krótka, Żeromskiego, Zacisz-

na, Poniatowskiego, Ogrodowa, Kwietniowa, Jana Pawła II, Ks. Racibowa I, Światowida, Gry-
fitów, Cmentarna, Polna, Reja, Reymonta, Kasprowicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Sło-
wackiego, Mickiewicza, Młynarska, Magazynowa, Wartcka, Nadtorowa, 15 Lutego, Asnyka, 
Bankowa, Dworcowa, 3 Maja, Fabryczna, Pocztowa, Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich, 
Waryńskiego, Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Zielona, Osiedlowa, Dąbrowszczaków, Gór-
na, Kulice 33-39, Sieciechowo 121a.

8.04.2014 r.
Nowogard ulice: 700 Lecia, Armii Krajowej, Plac Wolności, Czarnieckiego, Lutyków, Wy-

szyńskiego, Luboszan, Kościelna, Blacharska, Pl. Szarych Szeregów, Szkolna, Wojska Polskie-
go, Monte Cassino, Sikorskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Traugutta, Okulickiego, Wileń-
ska, Kościuszki, Miętno 20-36, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Rataja, Wiejska, Jesio-
nowa, Jodłowa, Świerkowa, Brzozowa, Lipowa, Dębowa, Grota – Roweckiego, Roosevelta, 5 
Marca, Kowalska, Warszawska, Zamkowa, Pustać, Smużyny, Gen. Bema, Wybickiego, Norwi-
da, Staszica, Leśna, Otręby, Zbyszewice, Promenada.

9.04.2014 r.
Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, Zakłodzie, Czermnica, Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca, Wierz-

chęcino, Grabin, Bochlin, Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, Warnkowo, Trzechel, Strzelewo, Płotko-
wo, Suchy Las, Świerczewo.

10. 04. 2014 r.
Sieciechowo, Długołęka, Radłowo, Krasnołęka, Kulice, Sąpole, Osowo, Bieniczki, Bieńczy-

ce, Ostrzyca, Bromierz, Jarchlino, Żabówko, Słajsino, Wierzbięcin, Olchowo, Gardna, Wyszo-
mierz, Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Sąpolnica.

11.04.204 r.
Mętno, Lestkowo, Glicko, Sikorki, Orzechowo, Orzesze, Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Stru-

ga, Zatocze, Wołowiec, Wojcieszyn, Żabowo, Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Konarzewo. 

Zawody integracyjne w Szkole Podstawowej nr 2 

„Bawili się znakomicie – dzieci i rodzice”
Dnia 27.03.2014 r. odbyły się w naszej szkole (SP nr 2 przyp. red.) zawody sportowe uczniów klasy III a i ich rodziców pod hasłem 
„Mamo, tato – baw się ze mną”. 

Zawody zorganizowała U. 
Zajda, by w ten sposób za-
chęcić rodziców do aktywne-
go spędzania wolnego czasu ze 
swoimi dziećmi. Imprezy tego 
typu pozwalają czynnie odpo-
czywać z dala od telewizji, gier 
komputerowych i codzien-
nych zajęć. Wpływają także 
na wzmacnianie więzi między 
członkami rodziny. Podnoszą 
sprawność fizyczną zawodni-
ków. Uczą zdrowej rywaliza-
cji pozbawionej negatywnych 

uczuć. Przyczyniają się do in-
tegracji środowiska lokalnego 
ze szkołą. 

Wszystkie konkurencje 
wzbudzały wielkie emocje i 
doping kibiców. Do najzabaw-
niejszych konkurencji zaliczyć 
można slalom między nogami 
rodzica, a  także wyścig z pi-
łeczką na talerzyku. Była tak-
że konkurencja, do której wy-
konania konieczna była ścisła 
współpraca rodzica i dziecka 
oraz wzajemne porozumie-

nie i zaufanie. Ta konkurencja 
to „krzesła” - zadaniem było 
przeprawienie zespołu na dru-
gi koniec sali, przy czym żadna 
osoba nie mogła dotknąć pod-
łogi. Do dyspozycji mieli jedy-
nie dwa krzesła.

Inne konkurencje, z którymi 
przyszło się zmierzyć zawod-

nikom to: wyścig z dzieckiem 
na worku, zanoszenie i przy-
noszenie klocków, skoki doda-
wane (jeden zawodnik skacze 
obunóż z miejsca, drugi zaczy-
na skok w miejscu, w którym 
poprzedni skoczył), liczby (za-
kreślanie na kartce kolejnych 
liczb przez kolejnych zawod-

ników), rzuty woreczkami do 
obręczy.

Na zakończenie zawodnicy 
pogratulowali sobie udanej za-
bawy, a dzieci wręczyły rodzi-
com własnoręczne przygoto-
wane medale.

Inf. własna

Uwaga wędkarze 

Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW w No-
wogardzie, organizuje w dniu 13.04.2014 r, zawody 
wędkarskie spławikowe w Kamieniu Pomorskim o 
Mistrzostwo Koła. 

Wyjazd o godz. 6:30, z ul. 5-go Marca. 
Zapisy w sklepie „Wędkarz” do dnia 10.04.2014r. 
Startowe 10 zł

Zarząd Koła Miejsko – Gminnego
PZW w Nowogardzie
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04

Trzecioklasiści z ZSP w Osinie

Z baśniami za pan brat
W dniu 25 kwietnia 2014r. uczniowie klasy III a, wraz 
z wychowawcą, wzięli udział w wycieczce do Goleniowa.

Odwiedzili Bajkową Akade-
mię – Niepubliczne Przedszkole 
w Goleniowie. Osińscy uczniowie 
zaprezentowali przed młodszy-
mi kolegami i koleżankami, swo-
je zdolności i umiejętności: recy-
towali wiersze, śpiewali piosenki 
oraz czytali fragmenty wybranych 
bajek. Przedszkolaki zauroczone 
były spotkaniem ze starszymi ko-
leżankami i kolegami. Chętnie i 
bez obaw podejmowały zadania. 
Trzecioklasiści z radością wspo-
minali, jak to było jeszcze nie tak 
dawno w przedszkolu. Na zakoń-
czenie spotkania uczniowie z Osi-
ny wręczyli młodszym kolegom 
własnoręcznie wykonane kartki 
z życzeniami. Kolejnym etapem 
wycieczki była wizyta w Powiato-

wej Bibliotece w Goleniowie, ale 
zanim wszyscy tam dotarli, naj-
pierw postanowili zadbać o pra-
widłowy rozwój fizyczny i odwie-
dzili nowy, bogato wyposażony 
plac zabaw dla dzieci. W bibliote-
ce uczniowie wzięli udział w przy-
gotowanych zajęciach pn. „Tajem-
nicza podróż po krainie baśni”. 
Czytali fragmenty baśni, pracowa-
li w grupach, zdobywając punkty 
za wykonane zadania i udzielenie 
poprawnych odpowiedzi. Atrak-
cyjne zajęcia pozwoliły uczniom 
sprawdzić, uporządkować i utrwa-
lić wiadomości na temat przeczy-
tanych utworów. Wycieczka prze-
biegała w miłej atmosferze i na 
pewno na długo pozostanie w pa-
mięci uczestników.       Oprac: KR

Gimnazjum nr 1 

Radosny dzień wiosny
21 marca 2014, w Publicznym Gimnazjum nr 1, odbył się Pierwszy Dzień Wiosny, po-
łączony z dniem otwartym.   

Zaproszeni na ten dzień ucznio-
wie klas 6, mieli możliwość nie 
tylko zwiedzić szkołę i poznać na-
uczycieli, ale również wziąć udział 
w wielu atrakcjach, przygotowa-
nych specjalnie dla nich przez pe-
dagogów i gimnazjalistów. Prze-
prowadzali więc doświadczenia 
chemiczne, uczestniczyli w tele-
turnieju z języka niemieckiego, 
w Między-przedmiotowym Kole 
Fortuny oraz w konkursie pla-
stycznym: Świat moich marzeń. 
Po słodkim poczęstunku w Kawia-
rence dołączyli do gimnazjalistów, 
którzy na sali gimnastycznej świę-
towali Pierwszy Dzień Wiosny.

Na 22 stacjach tematycznych 
każdy uczestnik mógł spraw-
dzić swoje zdolności umysłowe          
(quizy przedmiotowe, testy na 
inteligencję), fizyczne (skoki w 
workach, bieg z jajkiem, rzuty do 
kosza) oraz wytrzymałość ( za-
bójcza mikstura, wiszące jabłka). 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się stacja udzielania pierw-
szej pomocy, prowadzona przez 
absolwentkę naszego gimnazjum 
– Klaudię Maciąg. Za prawidło-
we wykonanie RKO przyszli gim-
nazjaliści mogli otrzymać swo-
ją pierwszą ocenę 5 z EDB. Kul-
minacją dnia były występy szkol-

nych zespołów: „Mrok” i „Łi-
kend”. Zainteresowanie fanów, a 
właściwie fanek, było tak wielkie, 
że organizatorzy, w trosce o zdro-
wie i życie piosenkarzy, zatrudni-
li ochroniarzy z klasy policyjnej 
I LO w Nowogardzie. Uczniowie 
klas II prezentowali swoje projek-
ty gimnazjalne. Odbyło się rów-
nież rozwiązanie konkursu z języ-
ka niemieckiego Projekt – koszul-
ka. Jury, pod przewodnictwem 
pani Dominiki Zareckiej, stu-
dentki Wydziału Historii Sztuki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
wyłoniło 5 zwycięzców: I miejsce 
– Natalia Mikołajczyk, II miejsce 
– Anita Szajkowska, III miejsce 
– Jakub Grad, IV miejsce – Sara 
Cesarska, Aleksandra Mańka, V 
miejsce – Maja Zborowska, Justy-
na Stefańska.

Impreza cieszyła się dużym za-
interesowaniem nie tylko wśród 
uczniów naszej szkoły, ale tak-
że zaproszonych gości. Pierwszy 
Dzień Wiosny był naprawdę ra-
dosny! 

Info: własna
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Nasze kościoły - Słajsino

Słajsino, kościół filialny parafii w Wierz-
bięcinie, pw. MB Królowej Polski.  pośw. 3 
V 1946 r. odpust  3 V.

Kościół powstał w 1737 r. w konstruk-
cji szkieletowej drewnianej z ceglanym 
wypełnieniem pól międzyryglowych.

źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Ka-
mieńskiej,  Szczecin 2007.

Przedszkole nr 1 im. „Niezapominajka”

Nowi miłośnicy przyrody
W piątek  (21 marca) w  Przedszkolu nr 1 w Nowogar-
dzie, dzieci  poprzez wiersze, piosenki i tańce, uroczyście 
przywitały wiosnę.  

To ważne wydarzenie w życiu 
nowogardzkiego Przedszkola nr 
1, gdyż  jak co roku dzieci czte-
roletnie, tego dnia wstępują do 
przedszkolnego koła Ligi Ochro-
ny Przyrody. Jednakże zanim to 
nastąpiło, po części artystycznej, 
dzieci musiały złożyć przyrze-
czenie, że będą kochać i chronić 
zwierzęta oraz rośliny, aby cieszy-
ły nas swoim pięknem. Następnie 
dzieci wraz z ,,Marzanną” wyru-
szyły w wiosennym korowodzie 
pożegnać panią zimę oraz przy-
witać budzącą się do życia przy-

rodę. Na nasze zaproszenie przy-
byli goście  – Prezes Z.O.LOP  w 
Nowogardzie Marek Heiser, In-
spektor do Spraw Edukacji  Mo-
nika Olechnowicz- Krakowska, 
Kierownik Regionalnego Zakła-
du Gospodarowania Odpadami 
w Słajsinie Cezary Marcinkow-
ski oraz rodzice wychowanków z 
przedszkola nr 1.  Grono pedago-
giczne pragnie podziękować za-
proszonym gościom i rodzicom 
za przybycie, oraz zaprasza do 
dalszej współpracy.

Oprac: KR

SP nr 3 w Nowogardzie

XIV Wiosenne Zawody Sportowe 
27 marca 2014r, o godz. 9:00, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków 
w Nowogardzie, odbyły się „XIV Wiosenne Zawody Sportowe Grup Zerowych”.  Do 
zawodów przystąpiły wszystkie oddziały zerowe z nowogardzkich szkół i przedszkoli.

W przedszkolu ruch jest 
czymś naturalnym, dzieci w 
tym wieku nie potrzeba nama-
wiać do zabawy, do biegania, 
do skakania. Organizując za-
bawy i ćwiczenia gimnastycz-
ne z sześciolatkami można za-
uważyć, że wprowadzenie do 
ćwiczeń elementów współza-
wodnictwa zachęca je do osią-
gania lepszych wyników, po-
budza ich ambicje, a sprzyjają 
temu okrzyki, pochwały, do-
ping, nagrody. Ogólnie w za-
wodach uczestniczyło osiem 
drużyn. Zespoły rywalizowa-
ły między sobą w 10 konku-
rencjach sportowych - wyści-
gi rzędów. Po długim i wyczer-
pującym, a zarazem radosnym 
i satysfakcjonującym wysiłku, 
zwłaszcza w końcowej impo-
nującej walce o I miejsce, po-
między Szkołą Podstawową nr 
1, a Przedszkolem nr 4 (do-
grywka) ogłoszono wyniki:

I miejsce - Szkoła Podstawo-

wa nr 1 (60 pkt), II miejsce - 
Przedszkole nr 4 (59 pkt), III 
miejsce - Szkoła Podstawo-
wa nr 3 (52 pkt), IV miejsce- 
Przedszkole nr 1 (49 pkt), V 
miejsce Szkoła Podstawowa nr 
2 (48 pkt), VI miejsce- Przed-
szkole nr 3 (44 pkt), VII miej-
sce-  Szkoła Podstawowa nr 4 
(35 pkt), VIII miejsce - Zielone 
Przedszkole (14 pkt). Po wspa-

niałych, emocjonujących za-
wodach  sportowych, wszyst-
kie dzieci otrzymały puchary 
dla swojej drużyny, dyplomy, 
oraz słodycze. Nie zapomnia-
no także o kibicach, którzy 
również otrzymali dyplomy i 
słodycze. Impreza była udana, 
o czym świadczyły uśmiech-
nięte buzie sześciolatków. 

Info: własna
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Wyrazy głębokiego  
współczucia z powodu 

śmierci ojca  
pani Renacie Fusik 

składają  
pracownicy Szkoły Podstawowej w Orzechowie

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

Koleżance Renacie Fusik 
Głębokie i szczere wyrazy współczucia z powodu 

śmierci ojca 
składają 

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Nowogard 

I LO w Nowogardzie

Mistrzowie województwa 
w tenisie stołowym
W środę (19 marca), w Międzyzdrojach rozegrany został finał wojewódzki w 
drużynowym tenisie stołowym z udziałem reprezentantów I LO w Nowogar-
dzie. Mistrzostwo województwa wywalczyli chłopcy z nowogardzkiej szkoły.

Podczas Mistrzostw Woje-
wództwa w tenisie stołowym, 
zwycięstwo i jednocześnie 

awans do finału ogólnopol-
skiego,zapewniła sobie dru-
żyna chłopców, wygrywając 

wszystkie swoje mecze. Żeńska 
drużyna, po dwóch porażkach 
zakończyła rozgrywki na siód-
mym miejscu, poprawiając 
tym samym wynik z poprzed-
niego roku, gdzie rozgrywki 
zakończyły się na szczeblu re-
gionalnym. Szkolnym opieku-
nem obu drużyn jest Pan Emil 
Grygowski. 

Dziewczęta wystąpiły w 
składzie: Paulina Jemiliano-
wicz, Marta Gonera, Katarzy-
na Zawadzka. Chłopcy wystą-
pili w składzie: Bartosz Jemi-
lianowicz, Daniel Zubrzycki, 
Sebastian Jemilianowicz.

Oprac: KR

KONDOLENCJE

XI Ogólnopolski Memoriał 
im. Wojtka Chomińskiego
Na przestrzeni 21-23 marca, w Gimnazjum nr 1 i SP nr 
3 w Nowogardzie, odbył się już XI Ogólnopolski memo-
riał im. Wojtka Chomińskiego w piłce ręcznej. Po zacię-
tej walce, na najwyższym stopniu podium, w kategorii 
szkół podstawowych, stanęli szczypiorniści z SP nr 4, z 
kolei pośród gimnazjów najlepsi okazali się gospodarze 
z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie.

 W kategorii gimnazjum, do 
walki przystąpiło 8 zespołów, któ-
re rywalizowały systemem „każ-
dy z każdym”. Po zaciętej walce 
mistrzostwo zdobyli szczypiorni-
ści gospodarzy z Gimnazjum nr 
1. Drugie miejsce padło łupem  
UKS-u Drawianka Drawno, na 
najniższym stopniu podium sta-
nęli zawodnicy z Gimnazjum nr 
24 Szczecin-Dąbie. Na kolejnych 
pozycjach plasowały się następu-
jące zespoły: CKS Szczecin, Gim-
nazjum w Osinie, UKS „Trójka” 
Nowogard, Ina Rzeplino, poza 
konkurencją wystartował zespół 
Handball Nowogard. Najlep-
szym strzelcem został zawodnik 
z Gimnazjum nr 1- Dawid Fedeń-
czak. Tytuł najlepszego bramka-
rza przypadł Kacprowi Grallowi 
z Drawna. Zawodnikiem turnieju 
został Patryk Marciniak ze Szcze-
cina-Dąbia. Zwycięzcy memoria-
łu w kategorii gimnazjum, wystą-
pili w składzie: Jakliński Szymon,  
Suchy Sebastian, Fedeńczak Da-
wid, Królik Kacper, Królik Kon-
rad, Ustyjańczuk Patryk, Kaź-
mierczak Michał, Oraczyński Ra-
fał, Mańka Adam, Pietrzak Bar-
tosz, trenerem drużyny jest -  Bar-

tosz Zdanowicz. 
W kategorii szkół podstawo-

wych wystartowały cztery dru-
żyny: SP nr 4 Nowogard,  SP nr 
1 Nowogard, SP Osina i oczywi-
ście gospodarze z „Trójki”, gdyż 
szkoły podstawowe rywalizowa-
ły właśnie w hali szkoły SP nr 3 
w Nowogardzie. Tak jak gimna-
zjaliści, młodsi szczypiorniści 
również rywalizowali w systemie  
„każdy z każdym”. Najlepsi oka-
zali się zawodnicy SP nr 4 w No-
wogardzie, zaraz za nimi na po-
dium znaleźli się szczypiorniści 
z SP nr 3 w Nowogardzie, trzecie 
miejsce przypadło SP nr 1 Nowo-
gard. Najlepszym strzelcem został 
Michał Woźniak z SP nr 3, najlep-
szym bramkarzem wybrano Jaku-
ba Tandeckiego z SP nr 1, nato-
miast tytuł najlepszego zawodni-
ka trafił do Macieja Piotrowskie-
go do SP nr 4. Zwycięzcy turnie-
ju wystąpili w składzie: Woźniak 
Michał, Znyk Jakub, Pędziwiatr 
Patryk, Stachowiak Robert, Syno-
wiec Adam, Krzysztoszek Wiktor, 
Gwiazdowski Jakub, Pawlak Ni-
kodem, Lenko Jakub, trenerem 
drużyny jest p. Jacek Cieślak.

KR

XII Międzyszkolny Turniej w SP 3 

„Usportowione Dwa Ognie” 
28 marca 2014r., już po raz dwunasty na sali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 3, spotkały się drużyny klas II i III z nowogardzkich podsta-
wówek, na Międzyszkolnym Turnieju w Usportowione Dwa Ognie. 

W tym roku szkolnym w za-
wodach wzięło udział 7 repre-
zentacji ze szkół podstawo-
wych i były to drużyny z: SP 
nr 1 (klasy 2 i 3), SP nr 2 (kla-
sy 2 i 3), SP nr 3 (klasy 2 i 3) i 
SP nr 4 (klasy 3). Drużyny roz-
grywały swoje spotkania syste-
mem „każdy z każdym” w ob-
rębie kategorii wiekowej. Spo-
tkania trwały 2 x 8 minut z 3 
minutową przerwą na odpo-
czynek. Organizatorzy chcieli-
by podziękować wszystkim ze-
społom i opiekunom za wspa-
niałe przygotowanie do zawo-

dów, burmistrzowi Nowogar-
du za ufundowanie pucharów, 
Kierownik Wydział Rozwoju 
Lokalnego, Funduszy Kultu-
ry i Sportu za koordynowa-
nie turnieju, Rodzicom – p. 
J. Jackowski (sędziowanie i 

szkolenie zespołu SP 3 klas 
III) -p. T. Szafran (szkolenie 
zespołu SP 3, klas 2) Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy i 
zapraszamy już za rok. 

Info: własna

Poszczególne miejsca wszystkich drużyn:
Kategoria Klas II
I   miejsce - SP nr 3 Nowogard
II  miejsce - SP nr 1 Nowogard
II miejsce - SP nr 2 Nowogard

Kategoria klas III
I   miejsce - SP nr 3 Nowogard
II  miejsce - SP nr 1 Nowogard
III miejsce - SP nr 2 Nowogard
IV miejsce - SP nr 4 Nowogard
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Pomorzanin wygrywa z Flotą 

Trzy razy Lewandowski
W sobotę na stadionie w Nowogardzie, kibice oglądali pierwsze tegoroczne zwycięstwo 
Pomorzanina Nowogard. Podopieczni Roberta Kopaczewskiego pokonali drugi zespół 
Floty Świnoujście, a bohaterem spotkania był strzelec trzech goli Kamil Lewandowski.

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
20. kolejka:
Unia Dolice – Iskierka Szczecin-Śmierdnica 2:0
Piast Chociwel – Victoria 95 Przecław  2:1
Pomorzanin Nowogard – Flota II Świnoujście  3:2
Stal Lipiany – Osadnik Myślibórz   4:2
Odra Chojna – Polonia Płoty   2:2
Morzycko Moryń – Zorza Dobrzany  1:2
Klon Krzęcin – Pogoń Barlinek   (3:0 walkower)
Ina Ińsko – Pomorzanin Przybiernów  (3:0 walkower)
Gavia Choszczno    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 21 47 49 20 15 2 4
2 Odra Chojna 20 45 55 22 14 3 3
3 Gavia Choszczno 20 41 50 27 13 2 5
4 Zorza Dobrzany 21 41 45 28 12 5 4
5 Piast Chociwel 20 41 33 13 13 2 5
6 Pomorzanin Nowogard 21 38 43 31 11 5 5
7 Stal Lipiany 20 36 49 34 11 3 6
8 Polonia Płoty 20 35 63 29 10 4 7
9 Flota II Świnoujście 21 34 48 40 10 4 7
10 Ina Ińsko 20 30 26 26 9 3 8
11 Unia Dolice 21 28 29 30 7 7 7
12 Morzycko Moryń 20 21 32 49 7 0 13
13 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 21 20 23 49 6 2 13
14 Klon Krzęcin 19 16 30 53 5 1 13
15 Victoria 95 Przecław 21 16 24 48 5 1 15
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z Pogonią Barlinek 
i Pomorzaninem Przybiernów

Pomorzanin Nowogard – 
Flota II Świnoujście 3:2 (2:0)

` Kamil Lewandowski x3
Skład: Mateusz Krupski – 

Konrad Winczewski, Michał 
Soska (c), Gracjan Wnuczyń-
ski, Michał Łukasiak – Łukasz 
Olechnowicz, Piotr Winogrodz-
ki, Dominik Wawrzyniak, Da-
wid Langner – Sławomir Pasz-
kowski, Kamil Lewandowski; 
zmiany: Tomasz Łysiak, Kamil 
Antonyk, Jakub Utecht. 

Choć pierwsze zwycięstwo 
może cieszyć, mecz nie stał na 
najwyższym poziomie, najważ-
niejsze jednak, że nowogardzia-
nie kontrolowali wydarzenia na 

boisku. Już do przerwy pewnie 
prowadzili 2:0, za sprawą sku-
teczności Kamila Lewandow-
skiego. Najpierw napastnik Po-
morzanina daje prowadzenie 
gospodarzom po strzale głową, 
następnie skutecznie wykoń-
czył akcję swojego zespołu w 
sytuacji „sam na sam” z bram-
karzem. Po zmianie stron „Wy-
spiarze” wzięli się za odrabianie 
strat, czego efektem był gol kon-
taktowy. Jednak tego dnia swój 
dzień miał Kamil Lewandow-
ski, który ponownie stanął „oko 
w oko” z bramkarzem i strzelił 
gola na 3:1 dla nowogardzkiego 
zespołu. Warta dodać, że był to 

pierwszy hat-trick w oficjalnym 
meczu w seniorskich występach 
tego piłkarza. Kibice oglądali 
jeszcze jedną bramkę dla gości, 
którzy ostatecznie przegrali w 
Nowogardzie 3:2. Po 20. kolej-
ce Pomorzanin zmniejszył stra-
tę punktów, do pozycji premiu-
jących awansem. Lider, zespół 
Osadnika Myślibórz nieoczeki-
wanie przegrał w Lipianach ze 
Stalą, z kolei wicelider, piłkarze 
Odry Chojna, zremisowali „u 
siebie” z Polonią Płoty. Przy ar-
tykule prezentujemy aktualną 
tabelę oraz komplet wyników 
20. kolejki.

KR

Wygrana z Orłem na inaugurację A Klasy 

Odmłodzili drugi zespół
Pomorzanin II Nowogard udanie zainaugurował rundę wiosenną w A Klasie. „Rezerwowi” 
pokonali w Grzędzicach tamtejszego Orła. Co najciekawsze, o sile zespołu stanowili juniorzy. 

Orzeł Grzędzice – Pomorza-
nin II Nowogard 1:2 (0:2)

` Damian Adameczek, ` Seba-
stian Suchy

Skład: Adam Łuczak – Szymon 
Ryngiewicz, Andrzej Piotrowicz, 
Paweł Królik, Grzegorz Skrzecz – 
Maciej Syfert, Michał Cyran (c), 
Krystian Kubicki, Sławomir Poła-
tyński, Damian Adameczek – Se-
bastian Suchy (Przemysław Lasz-
kiewicz). 

Ze „starego” drugiego zespo-
łu, w meczu zagrali tylko An-
drzej Piotrowicz, Grzegorz 

Skrzecz, Michał Cyran, z ławki 
wszedł Przemysław Laszkiewicz. 
Oprócz młodych piłkarzy, którzy 
już debiutowali w Pomorzaninie 
II, swój pierwszy występ zano-
towali Szymon Ryngiewicz, Pa-
weł Królik, Maciej Syfert i Seba-
stian Suchy. Tam mecz pokazał, 
że odmłodzenie zespołu zdecy-
dowanie to pozytywna zmiana. 
Prowadzenie Pomorzaninowi 
dał Damian Adameczek. Jeszcze 
przed przerwą wynik podwyż-
szył Sebastian Suchy. Po zmianie 
stron Pomorzanin utrzymał pro-

wadzenie, choć gospodarze zdo-
łali strzelić bramkę kontaktową. 
W taki sposób zawodnicy dru-
giego zespołu zainaugurowali 
rundę wiosenną, czas pokaże czy 
młodzi piłkarze Pomorzanina na 
stałe  wkomponują się w ten ze-
spół. My mamy nadzieję, że tak 
właśnie będzie, bo gdzie ci wy-
chowankowie mają się ogrywać 
jeśli nie w „rezerwach” pierwszej 
drużyny? Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników 12. ko-
lejki oraz aktualną tabelę. 

KR  

A Klasa - Szczecin gr. 3 2013/2014
12. kolejka:
Zryw Kołbaskowo – Vielgovia Szczecin  0:1
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin II Nowogard  1:2
OKS Euroinsbud Goleniów – Komarex Komarowo 8:1
Grot Gardno – Wołczkowo-Bezrzecze  3:0
Fagus Kołbacz – Hanza Goleniów   2:0
Znicz Niedźwiedź – Wicher Reptowo    1:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 12 29 44 14 9 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 12 26 31 10 8 2 2
3 Grot Gardno 12 25 33 13 8 1 3
4 Hanza Goleniów 12 22 26 14 6 4 2
5 Wicher Reptowo 12 22 32 14 6 4 2
6 Pomorzanin II Nowogard 12 16 19 23 5 1 6
7 Vielgovia Szczecin 12 16 22 20 5 1 6
8 Wołczkowo – Bezrzecze 12 15 19 27 5 0 7
9 Znicz Niedźwiedź 12 13 14 24 4 1 7
10 Zryw Kołbaskowo 12 11 15 25 3 2 7
11 Orzeł Grzędzice 12 6 9 36 2 0 10
12 Komarex Komarowo 12 6 12 56 2 0 10

Kobieca drużyna przegrywa w Gościnie

Olimp za mocny
Kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard, w niedzielę w Gościnie poniosła dotkliwą 
porażkę z tamtejszym Olimpem. Po pierwszej połowie nic nie zapowiadało, że pod-
opieczne Pawła Błaszczyka stracą 7 bramek, gospodynie okazały się jednak bardzo 
skuteczne i po swoim zwycięstwie objęły pozycję lidera w tabeli.

Olimp Gościno – Pomorzanin 
Nowogard 7:0 (1:0)

Skład: Daria Partyka – Anna 
Nowicka, Martyna Stępień, Ani-
ta Nowakowska, Wiktoria Tupko 
– Monika Krystkiewicz, Justyna 
Piotrowska, Katarzyna Piotrow-
ska (c) , Patrycja Kozioł, Ani-
ta Skowrońska – Patrycja Bobik; 
zmiany: Klaudia Kaczor, Oli-
wia Czerewacz, Julia Górniacka, 
Klaudia Korgiel.  

W pierwszej połowie pod-
opieczne Pawła Błaszczyka, pre-
zentowały się przyzwoicie, choć 
gospodynie zdołały wykorzystać 
jedną ze stworzonych sytuacji i 
wyjść na prowadzenie. Nic nie 
zapowiadało tak wysokiej po-
rażki, jednak po zmianie stron, 
w momencie w którym padł gol 
na 2:0 dla Olimpu, trener po-
traktował ten mecz już sparingo-
wo i przeprowadził kilka zmian. 

W efekcie strzegąca bramki Po-
morzanina, Daria Partyka, jesz-
cze kilka razy musiała skapitulo-
wać, chuć trzeba przyznać, że w 
wielu sytuacjach ratowała swój 
zespół. Olimp pewnie wygry-
wa 7:0, tym samym udowadnia-
jąc wszystkim, że piłkarki tego 
zespołu są głównym kandyda-
tem do awansu do II ligi. Ze-
spół Pomorzanina wciąż jest w 
budowie, to debiutancki sezon 

nowogardzkiej drużyny, zatem 
takie porażki można dziewczy-
nom przebaczyć. Wierzymy, że 
za tydzień będzie już lepiej. Przy 

artykule prezentujemy wyniki 
oraz aktualną tabelę. 

KR

 III Liga Kobiet 2013/2014
8. kolejka:
Olimpia II Szczecin – Olimpia III Szczecin (brak danych) 
Olimp Gościno – Pomorzanin Nowogard  7:0
Fala Międzyzdroje – Vielgovia Szczecin  3:0
Zalew Stepnica    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimp Gościno 6 16 38 1 5 1 0
2 Olimpia II Szczecin 6 14 29 5 4 2 0
3 Zalew Stepnica 5 11 20 7 3 2 0
4 Pomorzanin Nowogard 7 10 14 14 3 1 3
5 Fala Międzyzdroje 7 6 11 27 2 0 5
6 Vielgovia Szczecin 7 3 12 23 1 0 6
7 Olimpia III Szczecin 6 3 3 50 1 0 5
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Międzyszkolna Liga Halowa 
LUKS Siatkarz Nowogard
Zakończyły się zawody Międzyszkolnej Ligi Halowej 
LUKS Siatkarz Nowogard w kategorii chłopców. 

Udział w zawodach wzię-
li uczniowie z I LO Nowogard 
(opiekun Pan Łukasz Pode-
mski ), ZSO Nowogard (opie-
kun Pani Marta Buksik) oraz 
ZSP Nowogard (opiekun Pan 
Marcin Wolny).

Mecze rozgrywały się w hali 
sportowej każdej z drużyn. W 
każdym obiekcie rozegrane 
były                  3 mecze (każdy 
z każdym), z czego wyłoniono 
zwycięzcę:

Miejsce I     -   ZSP Nowogard
Miejsce II    -    I LO  Nowo-

gard
Miejsce III   -   ZSO Nowo-

gard 

Skład naszej drużyny:
 Łukasz Czarny
 Patryk Krystkiewicz
 Kamil Jońca
 Damian Baranowski
 Krystian Wlaźlak
 Eryk Machoń
 Łukasz Jałowiec
 Kamil Bąk
 Mateusz Marszałek
 Mateusz Łapa
Najlepszym zawodnikiem 

turnieju został uczeń naszej 
szkoły Łukasz Czarny. 

Organizatorzy chcą serdecz-
nie podziękować Panu Dyrek-
torowi Stefanowi Sitkowskie-
mu, Panu Dyrektorowi Lesz-

kowi Beceli, Pani Dyrektor Ka-
rinie Surmie oraz Panu Sędzie-
mu Grzegorzowi Tandeckiemu  
za pomoc w organizacji ligi. 

Wyniki z ligi dziewcząt zo-
staną podane w późniejszym 
terminie,  ponieważ rozgrywki 
dziewcząt są  kontynuowane. 

Ze sportowym pozdrowie-
niem

Organizatorzy

INFORMACJA 
O ZEBRANIU 
OTWARTYM
Drodzy rodzice i opieku-

nowie!
Zapraszamy na zebranie 

otwarte, które odbędzie się 3 
kwietnia 2014 r. (czwartek).

Harmonogram zebrania:
16.30 -17.00 – spotkanie z 

wychowawcami
17.00-18.00 – indywidu-

alne spotkania z nauczycie-
lami 

   ZAPRASZAMY!!!

Zdjęcie pamiątkowe

Gimnazjalisto,  
wybierz naszą szkołę!

Już niedługo uczniowie trzecich klas gimnazjum będą musie-
li podjąć ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimna-
zjalnej. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w 
działania promocyjne, które mają na celu zachęcenie młodzieży 
do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym 
celu opiekunka Samorządu Nauczycielskiego Pani Patrycja Sier-
żant oraz uczniowie naszej szkoły odwiedzili szkoły w Nowogar-
dzie, Maszewie, Osinie, Resku oraz Dobrej. Przygotowana wcze-
śniej prezentacja na temat naszej szkoły informuje o kierunkach 
kształcenia oraz pokazuje dokładnie ofertę szkoły.  

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do odwiedzenia na-
szej szkoły podczas Dnia Otwartego, który odbędzie się już 16 
kwietnia. 

Uczniowie gimnazjum podczas prezentacji…  …i podczas oglądania ulotek o naszej szkole

A teraz… „Nowości w egzaminach zawodowych”

Uczennice podczas omawiania prezentacji 
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 1 -  w poniedziałki 5  - w piątki 6  - w soboty 7 -  w niedziele

A9.4.ś-czb.d/o

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

Wydruki 
koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A
tel. 91 392 21 65

A/0

do domów i  gospodarstw rolnych 
– SOLIDNIE

Telefon 604 417 531

studni
Wiercenie

A/(t)

kancelaria 
 PraWna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

Zatrudnimy:
Kierownika 
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać 
na adres: 

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
w40.2.śczb.W.P.21.3.11.4

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 5 kwiet-

nia 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Re-

jonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122  oraz u 
Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku 
laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej. Dobrowolna wpłata na cele statu-
towe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus
A/0

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

II Memoriał Strzelecki im. Henryka Stomy-Mirzwińskiego

Zawodnicy z Nowogardu na podium
W niedzielę (30 marca) w Nowogardzie, odbył się II Memoriał im. Henryka Stomy-
-Mirzwińskiego, w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej. Na zaproszenie no-
wogardzkiej sekcji strzeleckiej zjawiła się spora grupa zawodników. Strzelcy z naszego 
miasta nie zawiedli i w każdej z konkurencji, zajęli miejsca na podium.

Organizatorami Memoriału był Klub Strze-
lectwa Sportowego LOK „Tarcza” Goleniów i 
jego Sekcja Strzelecka KSS „Tarcza” Nowogard. 
Celem zawodów było upamiętnienie śp. wiel-
ce oddanego sportowca i Prezesa Zachodnio-
pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 
Henryka Stomy-Mirzwińskiego. Zawody odby-
ły się na strzelnicy pneumatycznej w Nowogar-
dzie, na ul. Bohaterów Warszawy 78, do której 
wejście znajduje się za halą sportową ZSO, przy 
szkolnym placu apelowym. Zawody przeprowa-
dzono zgodnie z przepisami ISSF i regulami-
nem zawodów. Sędzią głównym był Kazimierz 
Chojnicki, natomiast wśród wielu zaproszonych 
gości, nie zabrakło 

córki Henryka Stomy-Mirzwińskiego, Kamili 
Stomy, która była również Przewodniczącą Ko-
misji Klasyfikacyjnej. Po zaciętej walce wyło-
niono najlepszych zawodników w 6 konkuren-
cjach. Warto zaznaczyć, że w każdej z nich na 
podium stanął reprezentant gospodarzy. Przy 
artykule prezentujemy klasyfikację najlepszych 
strzelców biorących udział w Memoriale.

KR

Wyniki:
Młodziczka i Młodzik

Pistolet pneumatyczny 30 strzałów:
1. Mariusz Szachniuk (Goleniów)
2. Mateusz Szarek (Nowogard)
3. Marta Kołwzan (Gryfice)

Karabin pneumatyczny 30 strzałów:
1. Mateusz Mikołajczyk (Nowogard)
2. Miłosz Bakan (Goleniów)
3. Michał Cłapka (Goleniów)

Juniorki Młodsze i Juniorzy Młodsi
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów:
1. Paweł Komperda (Szczecinek)
2. Maciej Pietrzycki (Nowogard)

Karabin pneumatyczny 40 strzałów:
1. Przemysław Ostaszewski (Nowogard)
2. Daniel Szeweła (Gryfice)

Juniorki, Juniorzy, Seniorki i Seniorzy

Karabin pneumatyczny 40 strzałów:
1. Marcin Majka (Goleniów)
2. Radosław Kręwicki (Goleniów)
3. Rafał Szałkiewicz (Nowogard)

Pistolet pneumatyczny 40 strzałów:
1. Agata Grygowska (Nowogard)
2. Markus Gohde (Gryfino)
3. Michał Krug (Gryfino)

Na najwyższym stopniu podium reprezentantka Nowogardu 
- Agata Grygowska
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OGŁO SZE NIA DROB NE

REMONTY mieszkań
USŁUGI budowlane

WYKONAM
608 364 330
600 347 308

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI

• Kredyty mieszkaniowe. Oferta wiodących 
banków. Nowość!!! Kredyty z dopłatami w 
ramach programu „MDM”. 662 315 470

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Kupię mieszkanie bezczynszowe/niskoczyn-
szowe, min 3pokojowe, 60-80m 791443026

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie i Do-
brej, Tel. 91-3910010, 607607814

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność gospodarczą. 
vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 309.

• SPRZEDAM - pół domu do remontu wraz z 
podwórkiem. Tel. 730 618 318.

• Sprzedam dom do remontu o pow. ponad 
200 m2 plus dwa budynki gospodarcze w 
Wojtaszycach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest już wolne. 
601 724 492

• Sprzedam mieszkanie 48m2, tel: 668 451 980

• Sprzedam działki budowlane – Karsk. 
509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mostach,2-poko-
je 42m.2.ll-pietro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 m2, stan 
surowy otwarty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGARDZIE, kuch-
nia, salon, 4 sypialnie, 2 łazienki,, garaż. Cena 
do uzgodnienia.Tel.602474266.

• Wynajmę sklep na ulicy Racibora I 4 w No-
wogardzie o pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, III p. ume-
blowane. Tel. 91 392 30 38 lub 516 985 276

• Mieszkanie samodzielne trzypokojowe, 
kuchnia, łazienka, 100 m2 wynajmę. 602 
474 266

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 m2, w 
Nowogardzie, cena do negocjacji, tel. 889 
614 406

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkaniami 
nad jeziorem. 722 300 700 

• Do wynajęcia mieszkanie. 793 90 80 98

• Działka budowlana ul. Asnyka 16 arów, me-
dia w drodze, 95 tyś. Tel. 609  947  940 lub 
503 120 436 

• Do wynajęcia lokal o pow. 72,5 m2 na biuro, 
gabinet lekarski, sklep. Dobra lokalizacja,par-
king.602 677 563

• Wynajmę  pokój  jednej osobie.
Tel.798382886.

• Sprzedam  nieruchomość   położoną   przy   
ul; Boh. Warszawy  34 , Nowogard , 0,11 h.  
Stacja  L P G . Tel.604596908.

• SPRZEDAM – działkę   29  ar. 8  km.  od  N-du. 
Media  11 zł / m2 .Tel.669517975.

• Zamienię   lub  sprzedam  mieszkanie  3  po-
kojowe  na  kawalerkę  .660987036.

• Długołęka  -  działka  pod  zabudowę  ok. 30 
ar. 32000,-tyś. Tel.889133882.

• TACZAŁY – działka  pod  zabudowę  ok. 25 
ar. blisko  rzeki  ,  b.atrakcyjna.17 zł/m2. 
Tel.502103432

• Sprzedam działkę przy ul. Armii Krajowej w 
Nowogardzie. Wiadomość pod nr Tel. 91 39 
21 399

• Sprzedam działki rolnicze o pow. 0,27 h i 0,7 
h nadające się pod zabudowę, Długołęka.796 
144 225

• Sprzedam zadbane gospodarstwo rolne z do-
mem w okolicy Nowogardu. 668 582 066

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 660  532  218 lub 
505 226 368 

• Do wynajęcia małe mieszkanie dla jednej 
osoby. 602 474 266

• Do wynajęcia kawalerka i mieszkanie 4-poko-
jowe. 508 309 980

• Wynajmę lokal handlowy pow. 105 m2, ul. 
Warszawska 14. Tel. 886 105 232 

• Bezczynszowe, dwupokojowe mieszkanie w 
Osowie zamienię na mieszkanie w Nowogar-
dzie. Tel. 502 642 029 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 90 80 98

• Pokój   do   wynajęcia . Tel.882182143.

• Sprzedam działkę budowlaną 11 ar- 33 tys. 
przy Asnyka. 880 132 032

• Wynajmę lokal handlowy na ul. Bankowej, 62 
m2. Tel. 601 562 743 

• Sprzedam garaż ul. Zamkowa. 667 700 795 

• Sprzedam   działkę  4300  tys.m2.  12 zł./ 1 m 
2.Okolice  Nowogardu. Tel.603895622.

• Wynajmę mieszkanie 32 m2 w Nowogardzie, 
wyposażone. Tel. 792 976 757 

• Sprzedam działkę ogrodową z altanką muro-
waną przy ul. Zamkowej. Tel. 661 630 044 

• Sprzedam działkę ogrodową, własnościową, 
Bohaterów Warszawy za stawem. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 607 083 893 

 MOTORYZACJA

• Kupię sprężynę przednią do Mercedesa Benz 
123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam citroen C8 rok prod. 2005 HDI, stan 
bdb. Przebieg, 180 tys., cena 18800 zł, tel. 
696 807 922

• Sprzedam VW Passat Combi, rocznik 95, 
poj. 1,8, stan bardzo dobry, cena 2500 zł. 72 
38 434 15 

• Sprzedam Audi 80 rok prod. 1987 poj. 1.8 
benzyna. Cena 1500 zł do uzgodnienia. 
791 180 655

• Sprzedam Golf II rok prod. 1990 cena 1200 zł 
tel. 667 354 001

• Sprzedam  przyczepkę samochodową  180 X 
110 X 40  stan b. dobry.664726394.

• Sprzedam VW Passat Combi poj. 1,8, rocz-
nik 95, stan bardzo dobry, cena 2500zł. 72 38 
43 415 

• Sprzedam Hyundai Lantra 1,6 benzyna, 16V, 
96 rocznik. 601 834 016 

• Sprzedam Opel Zefira 2003r. 660 543 782

• Sprzedam Dębica vivo 175/70/13, trzy sztuki 
100 zł. 730 585 920 

• Sprzedam silnik SW 400 Turbo do kombajnu 
Bizon. 603 839 782

• Sprzedam VW Passat Combi poj. 1,8, rocz-
nik 95, stan bardzo dobry, cena 2500zł. 72 38 
43 415 

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i siano cena 2, 
20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 013 995

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Kurki nioski, odchowane, 7-tygodnio-
we sprzedaż od 31 marca. Gospodarstwo 
drobiarskie, Żabowo 13. 91 39 106 66, 
502 530 452 

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. Tel. 
91 39 20 307

• Kupię owies bezłuskowy. 91 39 20 307 

• Jęczmień    jary   ok.  3  tony  Tanio  sprzedam 
. Tel.609640478.

• Sprzedam   sianokiszonkę   i  słomę .  
668542996.

• ZIEMIĘ ,NIEUŻYTKI,UGORY-Kupimy.
Tel.797686204.  

• Sprzedam jabłka po 1 zł. 91 39 21 896 

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam kombajn zbożowy Bizon na części 
lub w całości. 91 39 18 307

• Sprzedam tucznika. 882 407 606

• Sprzedam siewnik polski w bardzo dobrym 
stanie. 518 488 714 lub 91 39 109 17

• Obornik sprzedam 793 90 80 98

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

• Sprzedam opryskiwacz poj. 400 l. 667 952 806 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

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

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. Kazimie-
rza Wielkiego 7, Tel. 913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowa-
nie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMO-
CHODOWEJ, /SKÓRZANEJ MATERIAŁO-

WEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG. Tel: 604 
373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY DA-
CHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki kompleksowo. 
721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, malowanie 
natryskowe. Tel. 731 517 928

• Transport  przeprowadzki  szybko  tanio . 
Tel.696138406.

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432

• Dachy, ogrodzenia, elewacje.794 115 153 

• Remonty    mieszkań     glazura ,  terakota   i   
inne .Tel.608364330.

• Remonty mieszkań, łazienek. 794 115 153 

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, DOCIE-
PLENIA. TEL. 784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 784 053 493 

• Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

• Korepetycje – matematyka, chemia. 
668 582 066

• Kierownik budowy. Inwentaryzacje, oceny 
techniczne, kosztorysowanie. 604 269 301 

• Panele , montaż  , podłogi , malowanie 
.Tel.693694747.

• USŁUGI TRANSPORTOWE: transport drewna 
wózkiem z hdsem, transport drewna przy-
czepami, wycinka drzewa i cięcie drzewa oraz 
inne. 726 649 215

• Do trasowania, wiercenia i cięcia otworów w 
metalu 503 032 234 

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracownika do prac 
wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy blacharza samochodowe-
go. Praca w Nowogardzie. 605 276 271

• FIRMA  -  zatrudni   spawaczy    i    szlifierzy  . 
Tel.601581892.

• Zatrudnię mechanika do serwisu samo-
chodowego w Goleniowie. 606 948 278 

• SPAWACZ, dobry, wysoka stawka. 
503 032 234

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy. 
696 034 712

• SPAWACZ, dobry, wysoka stawka. 
503 032 234

• Ośrodek Wczasowy w Dźwirzynie poszukuje 
kelnerek, pokojowych, pomoc kuchenną od 
kwietnia do października – zakwaterowanie i 
wyżywienie. Tel. 601 481 126 

INNE

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

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne grzejni-
ki panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam  tuje   i   cyprysiki  2 
m.Tel.607580172.

• Karp do zarybienia i jadalny sprzedam. 91 39 
18 297 

• Owczarek niemiecki piesek 9-cio tygodniowy 
długowłosy ładny. Rodzice z rodowodem. 91 
39 21 828

• Sprzedam  - instrument  klawiszowy  Yama-
cha  PSR   S  900 .  Nagłośnienie   Yama-
cha  50  14  C , kolumny  ,   JBL  JRX    125 . 
Tel.728636875.

• Oddam drewno orzech włoski w zamian 
za ścięcie, Nowogard. Teren działkowy. 
508 105 333

• Sprzedam akwarium 270 l. z oświetleniem. 
Cena 200 zł. Tel. kom. 721 752 726 

• Sprzedam drewno suche, pocięte w kloc-
ki 100 zł za przyczepkę samochodową. 
880 690 659 

• Wyprzedaż szafy – odzież marki Zara, Stradi-
varius, Bershka, Diverse, H&M, Cropp w roz-
miarze XS, S, M. Tel. 609 541 122

• Odpady tartaczne na opał sprzedam w cało-
ści do samodzielnego pocięcia lub pocięte  w 
klocki. Tel. 514 740 538 

• Oddam gruz. 603 079 260 

• Sprzedam wannę narożną z obudową i szaf-
kę z umywalką . 792 318 575 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

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

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

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

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

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

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

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

KUPON
 RABATOWY  5%

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

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

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

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

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

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

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

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

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

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

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

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

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

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

Taksówki   - 91 392 02 60

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

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

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

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

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

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

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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Posiadamy w ciągłej sprzedaży:
-kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - Haki, łańcuchy

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

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

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

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

KSM szczególnie poleca: 
Akumulatory

Oleje i �ltry

A7.6.ś-k.d/o

P11.ś-k.do

ul. 15 Lutego 8 
Nowogard 

(wejście od Bawialni Tygrysek)

SKLEP z DZIECIĘCĄ 
ODZIEŻĄ UŻYWANĄ

A/0

Wydruki
koloroWe 

W niskich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Pomóżmy 
Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-letnie-

go Kubusia, który urodził się 
z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłu-
pa oraz wrodzonym wodogło-
wiem. 

Dodatkowo stwierdzono 
zwichnięcie prawego stawu bio-
drowego oraz stopy ,,końsko-
-szpotawe’’. W pierwszej dobie 
życia zamknięto przepuklinę, 
później wykonano operację wy-
dłużenia prawego ścięgna Achillesa. Następnie Kubuś miał badanie re-
zonansem magnetycznym, którego wynik był porażający: torbielowa-
ta zmiana w migdałkach móżdżku oraz zakotwiczenie rdzenia kręgo-
wego. Kuba przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego 
w Klinice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisanych zabie-
gów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowanego czucia i 
ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.”

Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na 
adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. 
Łomińska 5, 01-685 Warszawa  KRS 00000 37904 

Można również dokonywać wpłat-darowizny 
na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 

MOŻESZ POMÓC JANOWI z Nowogardu 
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012r. żyliśmy spokojnie i szczęśliwie. Tego dnia jed-
nak wszystko się zmieniło. Jan dostał udaru mózgu i jest w śpiączce 
mózgowej. Marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego powrót do 
zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy, ale również funduszy. Cie-
bie to nic nie kosztuje. Ty masz wybór-możesz oddać 1% podat-
ku do skarbu państwa, lub przekazać go Janowi. Dzięki Wam i wa-
szej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specja-
listyczny sprzęt i turnusy rehabilitacyjne. I za to wszystko ogromnie 
DZIĘKUJEMY.

KRS 0000183283 cel szczegółowy 1% należy wpłacić „na lecze-
nie Jana Krusińskiego”

Możesz przekazać środki finansowe na rachunek: Fundacja 
„Światło” w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64

PKO S.A. O| Toruń  Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem „NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIE-

GO”
Dziękujemy każdemu, kto pomoże Janowi. W imieniu Jana - Ha-

lina Krusińska z dziećmi i wnukami.  Tel. 91-39-21-265

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl  lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek 
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

s. 4 s. 12s. 9

Nasi przedsiębiorcy:
Wojciech 
Cichecki

Przyjmę do Pracy
Blacharza samochodowego

tel. 605 276 271

Dwa medale 
po czterech 
miesiącach 

działalności

W1.6.P.p.14-3.11-4

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

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.4-25.04

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

JAKIEGO KOLORU 
JEST LOGO 

CREDIT AGRICOLE? 

W7.2.P.p.21.2-15.8

A32.1.P.4.04

Jesteśmy, kiedy potrzebaW8.1.P.p.7.3.11.4

FATIMA 26.04-13.05.2014
PARYŻ 28.04-3.05.2014

A2.2.P.d/o

Galus • Wnuk

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

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

A33.2.k.O.4.04.do

wydruki  
kolorowe 

w niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Bałtyk-Karkonosze w Nowogardzie tylko przelotem 

Jak burmistrz pogonił kolarzy

Czytaj s. 3

Czy sąd zajmie się 
zarzutami  

St. Osajdy?  
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel.  513 088 309,  e-mail: poligraf@post.pl
P8.4.ś-czb.d/o

W piątek (28 marca) w Szkole Podstawowej nr 4 w Goleniowie, odbył się X 
Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „English Champion“. W kategorii 
klas V, zwyciężył uczeń Szkoły Podstawowej nr 1- Marcel Jankowiak, pokonu-
jąc uczniów ze szkół powiatu goleniowskiego. Gratulujemy Marcelowi oraz ży-
czymy kolejnych sukcesów.  KR

Tu leży martwy pies...a tu potrącony przez samochód zając. Zwierzęce tru-
py, na poboczu dawnej drogi krajowej 6, tuż przed wjazdem do Nowogardu, 
zalegają tam przynajmniej od kilku dni. Poinformował nas o tym jeden z czy-
telników, by za naszą sprawą zwrócić uwagę służb porządkowych na ten przy-
kry widok. MS

W tym tygodniu czytelnik DN z gminy Osina, nadesłał na adres redakcji, 
zdjęcie źle obsadzonego znaku z nazwą miejscowości Bodzęcin. Jak informuje 
mieszkaniec gminy, znak ten stoi „krzywo” już od bardzo długiego czasu, nie-
jednokrotnie widział przy nim drogowców, którzy do tej pory nie postanowili 
poprawić jego estetyki. Miejmy nadzieję, że odpowiednie służby zajmą się tym 
w najbliższym czasie. KR

To był tylko prima aprilis

Nie braknie chętnych   
na  burmistrza

Opublikowany we wtorko-
wym numerze tekst pt. „Nikt 
nie chce być burmistrzem No-
wogardu”, był naszym żartem  
prima-aprilisowym.  Aczkol-
wiek nie wszystko w tekście 
jest całkowitą blagą, to na pew-
no nie  braknie kandydatów na 
burmistrza w jesiennych wy-
borach. Z naszych informa-
cji wynika, że co najmniej 5 
osób zamierza stanąć w wy-
borczych  szrankach.  Mimo 
więc różnorakich zabiegów 
obecnie  rządzących w naszej 
gminie, zmierzających do uło-
żenia sceny politycznej w post-
-peerelowskiej  monokulturze, 
to jak mówi znane powiedze-
nie „to się już nie wrati” i bę-
dziemy mieli jesienią wybór 
wśród wielu osób i opcji poli-
tycznych. Aby tylko z niego ro-
zumnie skorzystano. Nasi Czy-
telnicy oczywiście zrozumieli  i  
żart i pewną  ironię  dotycząca 
rzeczywistości nowogardzkiej  
na, którą sobie przy tej okazji  

pozwoliliśmy. Świadczy o tym 
chociażby ta korespondencja 
mailowa

                                                                           
(1 kwietnia)
Witam !!! Szanowna redak-

cjo Dziennika Nowogardzkie-
go, przeczytałem w dzisiejszym 
wydaniu waszej gazety artykuł 
„Nikt nie chce być burmistrzem 
Nowogardu” i stwierdziłem, że 
skoro nie ma chętnego, aby kan-
dydować na burmistrza Nowo-
gardu, to ja mogę kandydować 
na burmistrza, czemu nie, ja 
się nie boję obecnego burmi-
strza i gróźb, że ktoś puści mnie 
z torbami, a w Nowogardzie 
jest jeszcze dużo do zrobienia 
i nie tylko modernizacja Placu 
Wolności, jak chciał zrobić Pan 
burmistrz Robert Czapla, na-
wet jak nikt na mnie nie zagło-
suje i nie zostanę burmistrzem 
to nic, najważniejsze, że zro-
bię jakąś konkurencję obecne-
mu burmistrzowi. Pozdrawiam 
Stały Czytelnik !!!

(2 kwietnia)
Witam !!! We wczorajszym 

wydaniu Dziennika Nowo-
gardzkiego przeczytałem arty-
kuł pt. „Nikt nie chce być bur-
mistrzem Nowogardu”, wysła-
łem do waszej redakcji e-mail 
w którym napisałem, że mogę 
kandydować na burmistrza, 
oczywiście, że to był żart na 
Pryma Aprilis. Mam nadzieję, 
że czytając mojego wczorajsze-
go e-maila dobrze się redakcja 
bawiła i śmiała. Pozdrawiam 
!!! Stały czytelnik.

Oczywiście to zabawne, ale 
Czytelnik niech się nie znie-
chęca, być może myśl o kandy-
dowaniu warta jednak rozwa-
żenia, jak nie na burmistrza to 
może na radnego. Teraz ordy-
nacja została zmieniona i każ-
dy może i ma szanse, nawet 
gdy nie należy do zorganizo-
wanej grupy. Pozdrawiamy.

Red. 

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna
im. Stefana 
Żeromskiego

w Nowogardzie

z a p r a s z a  

8 kwietnia br. 
/wtorek/ 

godz. 17.00

na spotkanie 
z Paniami 

Jolantą Sieniuć 
i Barbarą Karoń 

przedstawicielkami 
Banku PKO Bank 

Polski 
Oddział I  

w Goleniowie  
na temat 

„Nasze 
bezpieczeństwo  

w banku”

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel rozkła-

dany, tapczan dwuosobowy tel. 514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny na dwa mie-

szadła, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec Dal-

matyńczyk, tel. 667431363 
•	 Przyjmę od zaraz używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi 

bardzo potrzebne, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce małego dwumiesięcznego pieska. Piesek jest czar-

ny, lekko podpalany, tel. 913979321
•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane  meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	 Oddam w dobre ręce czteromiesięcznego, czarnego pieska 993979321
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
•	 Oddam w dobre ręce pieski -  samce tel. 91 39 17 305
•	 Oddam za darmo młodego pieska 4-mce , biały- łaty szare. Kajtek fajny 

do zabawy z dziećmi. Kontakt, ul. Woj. Polskiego 43\5 po godz. 17:00 
lub grzecznościowy Woj. Polskiego 43\2 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

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

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Byłeś świadkiem  ciekawego 
zdarzenia  zadzwoń

  Tel.  513 088 309

Bałtyk-Karkonosze w Nowogardzie tylko przelotem 

Jak burmistrz pogonił kolarzy 
Mimo zapowiedzi, w tym roku w Nowogardzie nie odbędzie się jeden z etapów Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk-Kar-
konosze Tour 2014”, mianowicie jazda indywidualna na czas. Oficjalne powody to zbyt duże utrudnienia w ruchu ulicznym na trasie 
Nowogard-Dobra. W tle decyzji niesie się jednak echo zachowania burmistrza Nowogardu wobec organizatorów wyścigu, którzy pró-
bowali się spotkać z R. Czaplą, by domówić szczegóły tej kolarskiej imprezy. 

Historia wyścigu sięga 1993 
roku. Jego inicjatorami byli 
działacze Towarzystwa „Cy-
klistów” w Wałbrzychu, m. in. 
obecny dyrektor Bałtyk-Karko-
nosze – Janusz Maceluch. To on 
właśnie, w towarzystwie m.in. 
funkcjonariuszy policji z Gole-
niowa, miał odbyć w piątek, 14 
marca, spotkanie z burmistrzem 
Nowogardu. Rozmowy miały 
dotyczyć organizacji dwóch eta-
pów wyścigu, z czego jeden, tzn. 
jazda indywidualna na czas, za-
planowany był ze startem w No-
wogardzie, tak jak w zeszłym 
roku. Niestety do spotkania nie 
doszło. Z informacji, do których 
dotarła redakcja DN, wynika, że 
burmistrz Robert Czapla miał 
dać wizytującej Nowogard de-
legacji wyraźnie do zrozumie-
nia, że nie ma czasu na rozmo-
wę o kolarstwie. Ponoć organi-
zatorzy wyścigu nie umówili się 

na spotkanie z burmistrzem. W 
rozmowie z DN, dyrektor Bał-
tyk-Karkonosze, J. Maceluch, 
potwierdza, że w nowogardz-
kim ratuszu doszło do „nieprzy-
jemnej” sytuacji. Twierdzi jed-
nak, że kilka dni wcześniej, po-
prosił o spotkanie z R. Czaplą 

w Urzędzie Miejskim. Świad-
kowie twierdzą, że gdy delega-
cja opuszczała budynek ratu-
sza, wybiegła za nimi sekretarka 
burmistrza, prosząc, aby wró-
cili. Ci jednak z oferty nie sko-
rzystali. Postanowili spotkać się 
we własnym gronie, w pobli-

skim lokalu gastronomicznym. 
Tam też zapadła ostateczna de-
cyzja o tym, że w Nowogardzie 
nie odbędzie się jazda na czas w 
ramach wyścigu Bałtyk-Karko-
nosze. 

- Rzeczywiście nie doszło do 
umówionego spotkania z bur-
mistrzem Nowogardu w ratu-
szu. Spotkaliśmy się w restauracji 
pod Urzędem Miejskim. Nie chcę 
rozmawiać na temat zachowa-
nia pana burmistrza. Mogę jedy-
nie powiedzieć, że potraktowano 
mnie nieładnie, chociażby z racji 
na mój wiek. Przypominam so-
bie tylko, że łatwiej było mi się 
dostać do śp. Jerzego Szmajdziń-
skiego, kiedy był ministrem Obro-
ny Narodowej. Oświadczam jed-
nak, że to nie miało wpływu na 
zmianę programu imprezy. Jazda 
na czas nie zostanie zorganizo-
wana w Nowogardzie, ze wzglę-
du na to, że  niesie to za sobą zbyt 
duże utrudnienia w ruchu, ale 
przez wasze miasto przejedzie III 
etap – mówi w rozmowie z DN 
Janusz Maceluch, który zdradza, 
że w ostatnich dniach wizytował 
ok. 40 burmistrzów miast znaj-
dujących się na trasie wyścigu. 
Zachowanie nowogardzkiego 
włodarza było w tym kontekście 
bezprecedensowe. 

Marne to jednak pocieszenie 
dla miłośników kolarstwa. Etap 
ten bowiem ma start w Wolinie, 
potem minie kilka miast, po 100 
km wjedzie do Błotna, Ogorze-
li, Karska, Warnkowa, by zakoń-

czyć wyścig w Nowogardzie, po 
trzech lotnych premiach. 

Dyrektor przy okazji rozmo-
wy z DN, poinformował rów-
nież o zmianie terminu wyścigu. 
Odbędzie się on w dniach 25-31 
maja, a nie jak początkowo pla-
nowano 19-25 maja. Wszystko 
za sprawą wyścigu grupy wy-
szehradzkiej, organizowanego 
przez m. in. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, który, jak to ujął 
J. Maceluch, „wszedł w termin i 
obszar wyścigu Bałtyk-Karkono-
sze”. 

Dodajmy, że DN będzie patro-
nowało Grand Prix Nowogardu 
– imprezy kolarskiej, towarzy-
szącej Tourowi. 

MS, KR

Nasz Komentarz
To nie pierwszy raz, kiedy 

burmistrz okazuje niechęć do 
sportu. Nie byłoby w tym nic 
złego, gdyby chodziło tylko 
o utrzymanie własnej kondy-
cji fizycznej. Ale czemu win-
ni są ludzie, którzy organizu-
ją i uprawiają sport dla mas? 
Nie można też nie zauważyć, 
że Nowogard to miasto o wy-
jątkowych, nawet w skali kra-
ju, tradycjach kolarskich. W 
związku z tym, należałoby się 
tu spodziewać raczej szczegól-
nego traktowania tej dyscypli-
ny. Ale żeby to rozumieć, trze-
ba mieć trochę kultury..., nie 
tylko fizycznej. 

Redakcja

W 2013 r. przy ulicy Boh. Warszawy startowała jazda indywidualna na czas Touru Bałtyk-
-Karkonosze. W tym roku organizatorzy zrezygnowali z tego etapu

Konkurs recytatorski klas I-III

Kornel Szafran wyróżniony
W sobotę (29 marca) w Klubie „Delta” w Szczecinie, odbył się wojewódzki etap 
Małego Konkursu Recytatorskiego klas I-III. W finale udział brał uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, Kornel Szafran.

Do rywalizacji stanęli najlep-
si, wybrani drogą wieloetapowych 
eliminacji z całego województwa, 
w sumie 24 osoby, w tym uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie, z klasy II a - Kornel Sza-
fran, pod opieką wychowawczy-
ni Iwony Wiśniewskiej. Konkurs 
przebiegał w miłej atmosferze, a 
występy nie były tak stresujące, bo 
publiczność żywiołowo reagowała 
i nagradzała recytatorów gromki-
mi brawami. Należy podkreślić, że 

wszyscy byli oczarowani i zachwy-
ceni bardzo wysokim poziomem 
artystycznym uczestników. Dzie-
ci swoimi występami stworzy-
ły widzom (niemal całym rodzi-
nom) i jury (trenerce recytatorów 
i dwóm aktorkom) wielką przy-
jemność. Kornel wspaniale zapre-
zentował się na scenie zdobywając 
wyróżnienie. Otrzymał pamiątko-
wy dyplom i nagrodę książkową. 
Podtrzymał recytatorskie tradycje 
swojej szkoły i sprawił, że nadal 

Kornel Szafran

„Trójka recytacją stoi”. Ogromne 
gratulacje!  

Oprac: KR  
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Czy sąd zajmie się sprawą z oskarżenia St. Osajdy?  

Wygrał życie, teraz walczy o medyczne standardy 
Sąd Rejonowy w Goleniowie, wczoraj, tj. 3 kwietnia br., odroczył do maja posiedzenie w sprawie rozpoznania zażalenia, jakie na posta-
nowienie Prokuratury w Goleniowie o umorzeniu śledztwa złożył Stanisław Osajda z Nowogardu. Mężczyzna twierdzi, że w listopadzie 
2011 roku, podczas pobytu w nowogardzkim szpitalu, narażono go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężki uszczerbek 
na zdrowiu. 

Wszystko zaczęło się od ba-
dania kolonoskopii, które wy-
konano w dniu  25 listopada 
2011 roku, w nowogardzkim 
szpitalu. Pan Stanisław, któ-
ry, jak twierdzi, nigdy nie cho-
rował, postanowił się jednak 
profilaktycznie zbadać. Jego 
zdaniem, już na etapie wyko-
nywania badania, a w zasadzie 
na krótko przed, okłamano go. 
Wykonano bowiem badanie w 
znieczuleniu ogólnym, mimo 
że w podpisanej przez pacjen-
ta zgodzie przed badaniem był 
zapis o miejscowym znieczule-
niu. Pacjent w zawiadomieniu 
informuje o tym fakcie Proku-
raturę w Goleniowie. 

Dwa dni po wykonaniu ba-
dania, pan Stanisław poczuł 
silne bóle brzucha. Rodzina 
wzywa pogotowie ratunkowe. 
Mężczyzna jest przewożony do 
nowogardzkiego szpitala. Le-
karz przyjmuje go na oddział 
chirurgii  z rozpoznaniem „ból 
brzucha i podejrzenie niewy-
dolności nerek”. Podejrzewa 
się również tętniaka. Pan Sta-
nisław od samego początku 
wskazuje, że złe samopoczucie 
może być konsekwencją wy-
konanej przed dwoma dniami 
kolonoskopii. Początkowo jed-
nak lekarze nie łączą tego fak-
tu z obecnym stanem pacjenta. 
Mężczyźnie założony jest cew-
nik, mimo że, jak twierdzi, nie 
miał problemu z oddawaniem 
moczu. Lekarze podają mu 
również leki przeciwbólowe. 

Stan pacjenta z godziny na 
godzinę się jednak pogarsza. 
W dniu 28 listopada mężczy-
zna poddany jest zabiegowi 
operacyjnemu (w karcie le-
karze nazywają je – laparoto-
mią zwiadowczą). Po otwar-
ciu jamy brzusznej stwierdzo-
no dużą ilość zakażonej treści, 
którą odessano. Okazało się 
również, że pacjent ma prze-
dziurawione jelito grube (kon-
kretnie uchyłek esicy). Wycię-
to mu zmieniony odcinek jelit 
i wyłoniono czasowy sztuczny 
odbyt. 

Niestety, to nie pomaga. Na 
drugi dzień, stan pacjenta na-
dal się pogarsza. Występują ob-
jawy niewydolności oddecho-
wej, spadek saturacji, a do tego 
pojawia się obustronne zapale-

nie płuc. Chorego zaintubowa-
no, wprowadza się oddech za-
stępczy i przewozi na Oddział 
Intensywnej Terapii w Szpitalu 
Klinicznym w Szczecinie. Tam 
przebywa do 6 grudnia 2011 r. 

Po ustabilizowaniu czynno-
ści życiowych, zostaje przeka-
zany do macierzystego oddzia-
łu chirurgicznego w Nowo-
gardzie. Zdaniem lekarzy, jego 
stan jest dobry. 

Niestety, z rany operacyjnej 
nadal wyciekają niepożądane 
treści, a mężczyzna czuje się 
źle. U pana Stanisława, leka-
rze  rozpoznają przetokę jelita 
cienkiego. Zaczyna się kolej-
ny horror. Odstawiono żywie-
nie doustne i rozpoczęto kar-
mić mężczyznę pozajelitowo. 
Tym razem jednak rodzina po-
stanawia zabrać chorego z no-
wogardzkiego szpitala. Dzięki 
swoim kontaktom, pan Stani-
sław, na własny koszt, wyjeż-
dża do Kliniki Chirurgii Ogól-
nej i Żywienia Klinicznego w 
Warszawie. Tam usuwa mu się 
20 cm jelita cienkiego, a z jeli-
ta wyłania stomię. W zaświad-
czeniu, jakie wydaje kierow-
nik kliniki, prof. Marek Pert-
kiewicz (dziś już nieżyjący), na 
zakończenie leczenia, czytamy 
jednoznacznie, że chory trafił 
tam z powodu niewydolności 
przewodu pokarmowego na tle 
„powikłań pooperacyjnych”. 

W kolejnych miesiącach 
mężczyzna jeszcze kilkukrot-
nie trafia do szpitali. Doznaje 
m.in. trzech wstrząsów anafi-
laktycznych (SEPSA). Ostat-
ni jeszcze w marcu tego roku, 

a więc dosłownie przed kilko-
ma tygodniami. Pan Stanisław 
dziś czuje się znacznie lepiej. 
Od niedawna może spożywać 
posiłki. Nadal jednak ma za-
łożoną ileostomię. Jego lecze-
nie ma się zakończyć w przy-
szłym roku. Wiadomo jednak, 
że nigdy nie wróci do pełnego 
zdrowia. Do końca życia bę-
dzie też skazany na przestrze-
ganie diety. W trakcie nieza-
winionej choroby nabawił się 
także wielu alergii, w tym m.in. 
na jad owadów. W wyniku do-
znanych dolegliwości, pan St. 
Osajda został także uznany 
przez ZUS za człowieka nie-
zdolnego do pracy. Przyznano 
mu także rentę chorobową. 

Mężczyzna postanowił do-
chodzić zadośćuczynienia 
swoich krzywd na drodze po-
stępowania, prowadzonego z 
urzędu. Dlatego też w zeszłym 
roku zawiadomił Prokuratu-
rę Rejonową w Goleniowie, 
że w dniach 27 - 28 listopada 
2011 roku, Szpital w Nowogar-
dzie, naraził jego życie na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo, 
a także dalsze konsekwencje 
zdrowotne. Jego zdaniem, dia-
gnozę postawiono zbyt późno, 
a w czasie operacji (laparoto-
mii – przyp. Red.), jaką wy-
konano w dniu 28 listopada 
2011 roku, popełniono błędy, 
m.in. poprzez zaplątanie jelita 
cienkiego,  co w konsekwen-
cji doprowadziło do powstania 
przetoki i w późniejszym cza-
sie zmusiło lekarzy, tym razem 
tych w Warszawie, do usunię-
cia części uszkodzonego orga-

nu. Prokurator postanowił jed-
nak śledztwo umorzyć. Nie do-
patrzył się bowiem we wdro-
żonym leczeniu znamion czy-
nu zabronionego. Wcześniej 
zasięgnął opinii biegłych z za-
kresu medycyny. Ci nie dopa-
trzyli się, aby lekarze chirur-
dzy z Nowogardu popełnili ja-
kiś błąd.  

Pan Stanisław Osajda po-
stanowił się odwołać od de-
cyzji Prokuratury. Jego zda-
niem, przedstawiony przez 
niego materiał w sprawie, zo-
stał oceniony przez organy ści-
gania zbyt dowolnie i wyryw-
kowo. Przede wszystkim, nie 
wyjaśniono wszystkich wąt-
pliwości związanych z tym, co 
było bezpośrednią przyczyną 
powstania na jelicie przetoki. 
Biegli nie odpowiedzieli rów-
nież, zdaniem skarżącego, na 
wszystkie pytania, jakie zadał, 
m.in. czy wykonany 25 listo-
pada zabieg kolonoskopii po-
winien od razu naprowadzić 
lekarzy na prawidłową ocenę 
występujących później dolegli-
wości. Nie przesłuchano także 
innych osób, które pan Stani-
sław podał na świadków, a któ-
re również miały uszkodzone 
jelito po wykonaniu w nowo-
gardzkim szpitalu badania ko-
lonoskopii. Są też tacy, którym 
w trakcie badania pozostawio-
no w jamie brzusznej fragmen-
ty aparatu służącego do wyko-
nywania tego badania. 

W miniony czwartek, o 
godz. 8:30, Sąd Rejonowy w 
Goleniowie, II Wydział Karny, 
miał orzec, czy zażalenie zło-

żone przez p. Stanisława Osaj-
dę, w ocenie wymiaru spra-
wiedliwości, jest zasadne. Tak 
się jednak nie stało, gdyż, jak 
się dowiedział pokrzywdzony 
mężczyzna, od momentu zło-
żenia zażalenia do wczorajsze-
go posiedzenia sądu, proku-
ratura wykonała tzw. czynno-
ści między-instancyjne, a więc 
zebrała dodatkowe dowody na 
potwierdzenie słuszności swo-
jej decyzji o umorzeniu śledz-
twa. Tyle, że pan Stanisław 
przed rozprawą nie został za-
poznany z nowymi dokumen-
tami, jakie do akt sprawy dołą-
czyła prokuratura. 

Z tego powodu sąd odroczył 
postępowanie do 23 maja. Do 
tego czasu pan Stanisław ma 
się zapoznać z nowymi usta-
leniami prokuratury. Ma też 
czas na zgromadzenie ewen-
tualnych, nowych dowodów w 
sprawie. 

Przed sądem, p. Stanisław 
podkreślał, że nie chodzi mu 
o „walkę ze szpitalem” czy też 
chęć odzyskania poniesionych 
kosztów leczenia, ale o zły sys-
tem opieki zdrowotnej, stoso-
wany w nowogardzkim szpita-
lu, oraz nieprawidłowe podej-
ście do leczonych w placówce 
pacjentów, który jego zdaniem 
jest daleki od panujących dzi-
siaj standardów.

- Nie może być tak, że lekarz 
nie słucha pacjenta, lekcewa-
ży go, a nawet okłamuje, a w 
konsekwencji podejmuje decy-
zję, która rujnuje człowiekowi 
całe życie, bo uważa  siebie za 
wszystkowiedzącego i nieomyl-
nego – mówił łamiącym się 
głosem na sali rozpraw p. St. 
Osajda, zapowiadając, że nie-
zależnie od decyzji sądu nie 
ustąpi w walce o dobro pacjen-
tów skrzywdzonych w nowo-
gardzkim szpitalu. 

Sprawę będziemy monitoro-
wać na bieżąco. Informujemy 
jednocześnie, że w artykule nie 
wymieniono nazwisk lekarzy, 
którzy zdaniem pana Stanisła-
wa doprowadzili go niemal do 
utraty życia, gdyż postępowa-
nie, przynajmniej na razie, jest 
prowadzone przeciwko szpi-
talowi, a nie konkretnym oso-
bom. 

Marcin Simiński 

Wczorajszemu posiedzeniu Sądu przysłuchiwała się rodzina pana Stanisława Osajdy. 
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Sprawdzian rozpoczął się we 
wszystkich szkołach równo o 
godzinie 9:00. Trwał 60 mi-
nut. Testy były zakodowane. W 
gminie Nowogard przystąpi-
ło do sprawdzianu łącznie 200 
uczniów. Uczniowie odpowia-
dali na 17 zestawów zadań z ję-
zyka polskiego, matematyki i 
elementów przyrody oraz histo-
rii. Nikt do końca nie wiedział, 
jakie konkretnie pytania zostaną 
zadane w sprawdzianie. Arkusze 
z pytaniami, które znajdowa-
ły się w szkolnym sejfie, otwar-
to komisyjnie przy świadkach – 
dwóch wybranych uczennicach 
oraz dyrekcji szkoły, dopiero tuż 
przed rozpoczęciem egzaminu. 

 Redakcja DN, przed rozda-
niem arkuszy z pytaniami, od-
wiedziła Szkołę Podstawową nr 
2 w Nowogardzie. W placówce 
do sprawdzianu przystąpiło 42 
uczniów klas szóstych. Z kilko-
ma z nich udało nam się poroz-
mawiać tuż przed wejściem na 
salę, gdzie miał odbyć się egza-
min. Okazało się, że uczniowie 
czuli się pewni swojej wiedzy, 
choć niektórzy nie ukrywali, że 
zjada ich trema. 

- Wiem, że zdam, ale boję się, 
że napiszę jakieś głupoty i póź-
niej będzie mi wstyd – mówiła 
Ola Słabiak.

- Wcale się nie denerwuję. Czu-
ję, że jestem przygotowany. Przed 

rekolekcjami mieliśmy dodatko-
we lekcje matematyki. Dużo też 
ćwiczyłem w domu – powiedział 
Szymon Karapuda.

Sprawdzian, który jest jedno-
cześnie warunkiem ukończe-
nia szkoły podstawowej,  ma 
skontrolować nie tylko wiedzę 
ucznia, ale także jego umiejętno-
ści. Ma ocenić, w jakim stopniu 
opanował on czytanie, pisanie, 
rozumowanie, korzystanie z in-
formacji i wykorzystywanie wie-
dzy w praktyce, w tym liczenie. 

Za rozwiązanie wszystkich 
zadań będzie można otrzy-
mać maksymalnie 40 punktów. 
Sprawdziany zostaną ocenione 
przez Okręgowe Komisje Eg-
zaminacyjne. Wyniki uzyskane 
przez uczniów ze sprawdzianu 
umieszczone będą na specjal-

nych zaświadczeniach wyda-
wanych przez Centralną Komi-
sję Egzaminacyjną. Szóstoklasi-
ści otrzymają je na zakończenie 
roku szkolnego. 

Sprawdzianu nie można nie 
zdać. Wynik ma znaczenie tyl-
ko informacyjne. Każdy uczeń, 
który ukończył szkołę podsta-
wową, niezależnie od wyników 
sprawdzianu, musi być przyjęty 
do gimnazjum w swoim rejonie, 
jeśli nie ukończył 16 roku ży-
cia. Inaczej jest, gdy uczeń chce 
kontynuować naukę w gimna-
zjum poza swoim rejonem, bądź 
np. w szkole prywatnej. Wów-
czas punktacja może decydować 
o tym, czy zostanie przyjęty do 
danej szkoły, czy nie. 

W przyszłym roku po nowe-
mu...

Życzymy Wam 
abyście dalej szli przez życie, 
trzymając się mocno za ręce 

zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć.

Najlepsze życzenia z okazji 45 rocznicy ślubu dla 

Anny i Jana Adamelak
Składają 

synowie Tomasz i Grzegorz z rodzinami

ŻyCzENIA

Szóstoklasiści pisali sprawdzian 
W miniony wtorek szóstoklasiści napisali pierwszy ważny sprawdzian w swoim życiu – test na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. 

Arkusze z pytaniami do czasu rozpoczęcia sprawdzianu były trzymane w 
szkolnym sejfie, w zapieczętowanych kopertach. Otwarto je w obecności 
komisji złożonej z uczennic i dyrekcji szkoły. 

 Uczniowie przed wejściem do sali musieli się okazać ważną le-
gitymacją szkolną. Losowali również numer ławki, przy której 
pisali egzamin. 

Otrzymuję nie swoje przesyłki
Wielokrotnie informo-

waliśmy o tym, jak prywat-
ny operator pocztowy, jakim 
jest PGP S.A., „radzi” sobie 
w obsłudze przesyłek z sądów 
i prokurator. Często docho-
dziło do sporego zamiesza-
nia, mianowicie korespon-
dencje nie trafiały do adresa-
ta. PGP prosi, aby takie przy-
padki zgłaszać pod wskazany 
na ich stronie internetowej nr 
infolinii, lub poprzez elektro-
niczny formularz. Jednak co 
ma zrobić osoba, która nie 
ma dostępu do internetu? I tu 
zaczyna się problem pani Igi, 
która podzieliła się z nami 
swoimi spostrzeżeniami, te-
lefonując pod alarmowy nu-
mer DN.

Wciąż otrzymuję nie swo-
je przesyłki, podejrzewam, że 
są one zaadresowane na osobę, 
która mieszkała tutaj przede 
mną. W trosce o zachowa-

nie tajemnicy korespondencji, 
postanowiłam odnieść list do 
punktu, który został wskazany 
przesyłce. Był to kiosk przy ul. 
15 Lutego. Tam pani poinfor-
mowała mnie, że oni nie przyj-
mują zwrotów. Okazało się, że 
zwroty są przyjmowane przy ul. 
Stolarskiej, tam, gdzie znajduje 
się kiosk z pasmanterią. Otrzy-
małam już trzy przesyłki, które 
nie były zaadresowane do mnie 
– opowiada  pani Iga. Nasza 
rozmówczyni nie chciała, aby 
DN zajmował się za nią wyja-
śnieniem tej sprawy, poprosiła 
nas jedynie o radę, co powinna 
zrobić według procedur PGP, 
aby sytuacja już się nie po-
wtórzyła. Tak jak pisaliśmy na 
wstępie, Polska Grupa Poczto-
wa prosi, aby takie przypadki 
zgłaszać pod wskazany na ich 
stronie internetowej nr info-
linii, lub poprzez elektronicz-
ny formularz. Pani Iga stwier-

dziła, że nie ma internetu, po 
czym poprosiła nas o numer 
infolinii, aby porozmawiać z 
odpowiednią osobą. Pozosta-
je wierzyć, że pracownicy PGP 
zadbają o to, aby nasza czytel-
niczka nie musiała ponownie 
odnosić nie swoich korespon-
dencji. A swoją drogą, należy 
w tym miejscu pochwalić pa-
nią Igę, za obywatelską posta-
wę i osobiste zaangażowanie, 
aby przesyłki trafiły do wła-
ściwego adresata. Tak więc ży-
cie potwierdza, że wątpliwości, 
które u wielu, również u nas, 
rodziła zmiana od 1 stycznia 
br. sposobu dostarczania prze-
syłek sądowych, były uzasad-
nione. Nadal uważamy też, że 
w tym systemie, zwłaszcza ta-
jemnica korespondencji (naj-
częściej z sądu, czyli drażliwej 
korespondencji), nie jest wła-
ściwie chroniona.  

KR

@    Ludzie listy piszą  @ 

Uczniowie SP nr 1 w konkursie „Pangea”

Pola w Warszawie
W dniu 10 stycznia 2014 roku, uczniowie klas IV – VI ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, po raz pierw-
szy wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym PANGEA. 

Uczennica klasy VI a, Pola 
Iwanowska, uzyskała liczbę 
punktów kwalifikującą ją do fi-
nału ogólnopolskiego. Finał 
odbył się 28 marca w Akade-
mii Biznesu i Finansów Vistula 
w Warszawie. Teraz uczennica 
oraz grono pedagogiczne z nie-
cierpliwością czekają na wyni-
ki. Życzymy Poli jak najlepszego 
miejsca.                         Oprac: KR

To ostatni sprawdzian pisa-
ny przez szóstoklasistów w sta-
rej formule, przyjętej w 2002 
roku. Od przyszłego roku egza-

min będzie podzielony na dwie 
części. W czasie pierwszej, któ-
ra potrwa 80 minut, a nie jak 
dotychczas 60, uczniowie będą 
rozwiązywali test z języka pol-
skiego i matematyki, wykazując 
się umiejętnością rozwiązywa-
nia zadań osadzonych w kontek-
ście przyrodniczym i historycz-
nym. W drugiej części ucznio-
wie napiszą test z języka obcego. 
Otrzymają na to 45 minut czasu. 

Zmieni się także metoda oce-
niania sprawdzianów. Testy nie 
będą punktowane. Ich wyniki 
będą wyrażane w procentach, z 
podziałem na dwie części i wy-
szczególnieniem oceny z języka 
polskiego i matematyki. 

MS
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Słowo Boże na Niedzielę:

Nasze przygotowanie  
do kanonizacji

Nauki stanowe  
JP II – młodzież

27 kwietnia w I Niedzielę po 
Wielkiejnocy, która jest zara-
zem niedzielą  Bożego  Miło-
sierdzia w Rzymie odbędzie  
się  kanonizacja Jan Pawła 
II.  Tym samym  słowa  Sanc-
to  Subito  wyrażone przez lud 
wierny zaraz po jego  śmierci  
zostaną oficjalnie potwierdzo-
ne przez Kościół Powszech-
ny. Proponujemy  nasze  przy-
gotowanie do tej uroczystości 
poprzez rozważanie wybra-
nych fragmentów  wypowiedzi  
błogosławionego  Jana  Paw-
ła II  wygłoszonych w czasie 
jego pielgrzymek do Ojczyzny, 
a kierowanych do poszczegól-
nych stanów. Dzisiaj słowa do 
młodzieży

„Urok młodości to jest odkry-
cie  świata wewnętrznego, mo-
jego wewnętrznego „ja”. To we-
wnętrzne „ja” jest bardzo boga-
te, bogate  w możliwości w jed-
nym i w drugim kierunku, w 
kierunku dobra i w kierunku 
zła. W jednym i w drugim kie-
runku. I w tym miejscu  znaj-
duje się rozwiązanie na całe ży-
cie. Oczywiście, że do tego roz-
wiązania należą jeszcze tak 
zwane warunki zewnętrzne, 
które są nieodzowne, które mu-
szą się znaleźć.  Jeśli społeczeń-

stwo myśli o swojej przyszło-
ści to musi myśleć o warun-
kach dla swojej młodzieży. Ja 
tu nie chcę nikogo pouczać, ale 
to jest w hierarchii spraw jeże-
li nie punkt pierwszy to jeden 
z pierwszych. Warunki życia 
dla młodzieży, warunki życia, 
warunki rozwoju. Równocze-
śnie to jeszcze nie wszystko, bo 
mogą być najlepsze warunki i 
nic z tego nie wychodzi...Wa-
runki muszą być tak w sam raz 
, aby człowiek mógł się rozwi-
jać. Ale żeby musiał wkładać 
w to wszystko siebie, żeby mógł 
i musiał równocześnie. Kiedy 
mówię:  „mógł” to znaczy żeby 
miał warunki; kiedy mówię: 
„musiał” to mam na myśli po-
winność wewnętrzną... 

Kraków 10 czerwca 1987
(słowo do młodzieży 

zgromadzonej przez siedzibą
Arcybiskupa – okno papieskie)

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana (J 11,1-45) Wskrzesze-
nie Łazarza

Był pewien chory, Łazarz z Beta-
nii, z miejscowości Marii i jej sio-
stry Marty. Maria zaś była tą, któ-
ra namaściła Pana olejkiem i wło-
sami swoimi otarła Jego nogi. Jej to 
brat Łazarz chorował. Siostry za-
tem posłały do Niego wiadomość: 
Panie, oto choruje ten, którego Ty 
kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: 
Choroba ta nie zmierza ku śmier-
ci, ale ku chwale Bożej, aby dzię-
ki niej Syn Boży został otoczony 
chwałą. A Jezus miłował Martę i 
jej siostrę, i Łazarza. Mimo jed-
nak że słyszał o jego chorobie, za-
trzymał się przez dwa dni w miej-
scu pobytu. Dopiero potem powie-
dział do swoich uczniów: Chodź-
my znów do Judei. Rzekli do Nie-
go uczniowie: Rabbi, dopiero co 
Żydzi usiłowali Cię ukamienować 
i znów tam idziesz? Jezus im odpo-
wiedział: Czyż dzień nie liczy dwu-
nastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za 
dnia, nie potknie się, ponieważ wi-
dzi światło tego świata. Jeżeli jed-
nak ktoś chodzi w nocy, potknie się, 
ponieważ brak mu światła. To po-
wiedział, a następnie rzekł do nich: 
Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz 
idę, aby go obudzić. Uczniowie rze-
kli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, 
to wyzdrowieje. Jezus jednak mó-
wił o jego śmierci, a im się wyda-
wało, że mówi o zwyczajnym śnie. 
Wtedy Jezus powiedział im otwar-
cie: Łazarz umarł, ale raduję się, że 
Mnie tam nie było, ze względu na 
was, abyście uwierzyli. Lecz chodź-
my do niego. Na to Tomasz, zwany 
Didymos, rzekł do współuczniów: 
Chodźmy także i my, aby razem z 
Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przy-
był, zastał Łazarza już do czterech 
dni spoczywającego w grobie. A Be-
tania była oddalona od Jerozolimy 
około piętnastu stadiów i wielu Ży-
dów przybyło przedtem do Marty 
i Marii, aby je pocieszyć po bracie. 
Kiedy zaś Marta dowiedziała się, 
że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na 
spotkanie. Maria zaś siedziała w 

domu. Marta rzekła do Jezusa: Pa-
nie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da 
Ci wszystko, o cokolwiek byś pro-
sił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat 
twój zmartwychwstanie. Rzekła 
Marta do Niego: Wiem, że zmar-
twychwstanie w czasie zmartwych-
wstania w dniu ostatecznym. Rzekł 
do niej Jezus: Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki. Wierzysz w 
to? Odpowiedziała Mu: Tak, Pa-
nie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Me-
sjasz, Syn Boży, który miał przyjść 
na świat. Gdy to powiedziała, ode-
szła i przywołała po kryjomu swo-
ją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i 
woła cię. Skoro zaś tamta to usły-
szała, wstała szybko i udała się do 
Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze 
do wsi, lecz był wciąż w tym miej-
scu, gdzie Marta wyszła Mu na 
spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią 
w domu i pocieszali ją, widząc, że 
Maria szybko wstała i wyszła, uda-
li się za nią, przekonani, że idzie do 
grobu, aby tam płakać. A gdy Ma-
ria przyszła do miejsca, gdzie był 
Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do 
nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Gdy 
więc Jezus ujrzał jak płakała ona i 
Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i 
zapytał: Gdzieście go położyli? Od-
powiedzieli Mu: Panie, chodź i zo-
bacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rze-
kli: Oto jak go miłował! Niektórzy 
z nich powiedzieli: Czy Ten, który 
otworzył oczy niewidomemu, nie 
mógł sprawić, by on nie umarł? A 
Jezus ponownie, okazując głębo-
kie wzruszenie, przyszedł do grobu. 
Była to pieczara, a na niej spoczy-
wał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie 
kamień. Siostra zmarłego, Marta, 
rzekła do Niego: Panie, już cuch-
nie. Leży bowiem od czterech dni w 
grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, 
ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc 
kamień. Jezus wzniósł oczy do góry 
i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie 
wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie 
zawsze wysłuchujesz. Ale ze wzglę-
du na otaczający Mnie lud to po-
wiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty 
Mnie posłał. To powiedziawszy 

zawołał donośnym głosem: Łaza-
rzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł 
zmarły, mając nogi i ręce powiąza-
ne opaskami, a twarz jego była za-
winięta chustą. Rzekł do nich Je-
zus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu 
chodzić. Wielu więc spośród Żydów 
przybyłych do Marii ujrzawszy to, 
czego Jezus dokonał, uwierzyło w 
Niego.

Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki

Pewnych spraw nie można 
przyspieszać. Na wszystko przy-
chodzi odpowiedni moment. Ko-
helet w  mistrzowski sposób pi-
sze o tym w swojej księdze. Warto 
tam zajrzeć. Kto jak kto, ale Jezus 
miał doskonałe wyczucie czasu. 
Zawsze znajdował się tam, gdzie 
powinien i do tego w najbardziej 
odpowiednim momencie. Tak też 
było z Łazarzem. Skoro dla Jezusa 
rodzeństwo z Betanii było tak bli-
skie, pośpiech w dotarciu do nich 
byłby czymś zupełnie normalnym 
i jak najbardziej właściwym. A 
tymczasem nawet ta bliska relacja 
nie przynagla Jezusa. Natomiast 
co tak bardzo wyraźnie widać w 
tych wydarzeniach, to niesamowi-
ty spokój Mistrza z Nazaretu. 

Jezus wie, że Łazarz umarł. 
Wie również, że na miejscu spo-
tka osoby, które wciąż wierzą w 
Niego. Spotka tam również in-
nych, którzy dopiero uwierzą. 
Ale przede wszystkim spotka tam 
swojego największego wroga, sta-
nie twarzą w twarz ze śmiercią. To 
nie jest jeszcze ten moment, aby ją 
definitywnie pokonać. Łazarz, tak 
czy inaczej, będzie musiał kiedyś 
umrzeć.

Zanim to nastąpi przyjdzie czas 
na to, by pokazać, jak wielka jest 
miłość Boga do człowieka. Już tu, 
przy grobie, płacz Jezusa mówi 
o niej bardzo dobitnie. Syn Boży 
czuje po ludzku potęgę śmier-
ci, widzi biedne stworzenie, uwi-
kłane w jej pęta. Wzrusza się nad 
jego losem. Ale to wzruszenie po-
łączone jest z ogromną determi-
nacją do walki o człowieka.

   Przywołanie przyjaciela do ży-
cia było ostatnim znakiem, jaki 
uczynił Jezus przed swoją śmier-
cią. Czas się wypełnia. Śmierć za-
kończy swoje panowanie. I to już 
niedługo. 

Ks. Grzegorz Podlaski

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 

w kwietniu 2014 r.
na dwie wystawy:

- ZBRODNIA KATYŃSKA
/wystawa ze zbiorów IPN Szczecin i zbiorów własnych biblioteki/

- O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Eugenia Górska: lat 87, zmarła 31.03.2014 r., pogrzeb odbył 
się 02.04.2014 r. na cmentarzu w Dobrej.

Czesław Szproch: lat 64, zmarł 29.03.2014 r., pogrzeb odbył 
się 02.04.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Janina Garbowska: lat 78, zmarła 02.04.2014 r., pogrzeb od-
będzie się 04.04.2014 r. o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Anna Sadowska: lat 75, zmarła 02.04.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 04.04.2014 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Helena Barszcz: lat 68, zmarła 02.04.2014 r., pogrzeb odbę-
dzie się 05.04.2014 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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Serdeczne wyrazy współczucia  
i głębokiego żalu

Pani Renacie Fusik
z powodu 

śmierci ojca
składają

       Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Nowogardu
                   Antoni Bielida  Robert Czapla 

KONDOlENCjE

Akcja omadlamy maturę 

Pielgrzymka  
na Jasną Górę
Jest w kalendarzu maturzystów taki czas, w którym 
zwracają się oni gorliwie do Boga w intencji swojego 
egzaminu dojrzałości. By go zdać, angażują nie tyl-
ko swoje możliwości umysłowe, ale również… nieco z 
tych chrześcijańskich. 

Nie inaczej zachowali się te-
goroczni maturzyści z No-
wogardu. Grupa uczniów ze 
wszystkich szkół ponadgimna-
zjalnych (z I i II LO oraz ZSP) 
pod mojżeszowym berłem 
ks.  Marcina Gudełajskiego, 
wyruszyła 26 marca na  piel-
grzymkę na Jasną Górę. Jak to 
zwykle bywa, w program wy-
cieczki wplecione zostały inne, 
równie ciekawe punkty. 

Po męczącej, nocnej jeździe 
autokarem, panowie kierow-
cy wysadzili nowogardzkich 
maturzystów pod muzeum w 
Auschwitz. Uczniowie, mimo 
zmęczenia, z zainteresowa-
niem poznawali poruszającą 
i tragiczną historię więźniów 
obozów zagłady. Następny-
mi punktami wycieczki były: 
zwiedzanie Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Msza Święta w wa-
dowickiej Bazylice Ofiarowa-
nia NMP, a wieczorem: Kra-
ków. Tutaj ks. Gudełajski zna-
lazł zbłąkanym nowogardzkim 
duszom zakwaterowanie w tra-
dycyjnych krakowskich „Ole-
andrach”. Wieczór był również 
okazją do poznawania uro-
kliwego krakowskiego Rynku 
nocą – maturzyści swój wol-
ny czas wykorzystali naprawdę 
kreatywnie.

Następny dzień upłynął pod 
znakiem chrześcijańskiego 
wyciszenia, „wyjścia na pu-
stynie” – maturzyści zwiedzi-
li Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach oraz 
niedawno wybudowane, zapie-

rające dech w piersiach Cen-
trum Jana Pawła II. Tam wszy-
scy odmówili wspólnie litanię 
do naszego błogosławionego 
rodaka. 

Po południu uczniowie z 
Nowogardu udali się w po-
dróż do duchowej stolicy na-
szego narodu - Częstochowy. 
O godzinie 21 uczestniczyli w 
Apelu Jasnogórskim, transmi-
towanym przez TV TRWAM. 
Następnie chętni udawali się 
na czuwanie przed obrazem 
Jasnogórskiej Pani, by potem, 
równo o północy, uczestniczyć 
we Mszy Świętej, pod prze-
wodnictwem ks.  Arcybiskupa 
Andrzeja Dzięgi, Metropoli-
ty Szczecińsko-Kamieńskiego. 
Tamtej szczególnej nocy, noc-
leg zapewniły nam Siostry Mi-
łosierdzia św. Wincentego a 
Paulo.

W pielgrzymce maturzy-
stom towarzyszyli wspaniali 
młodzi klerycy z Arcybisku-
piego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Szczecinie – 
Michał, Łukasz i Piotr. Matu-
rzyści jeszcze raz chcieliby po-
dziękować za to, że wytrzymali 
tę próbę wiary.

Miejmy nadzieję, że nasze 
prośby zostaną wysłuchane, a 
Pan Bóg wspomoże nas w zda-
niu matury na sto procent – w 
końcu co pozostało nam, ma-
turzystom, na miesiąc przed 
maturą, jeśli nie książki i Bóg 
na wysokościach…? 

(M.P.)

LITERACKA 
NAGRODA NIKE 2013

„CIEMNO, PRAWIE NOC” 
JOANNY BATOR to ostat-
nio wydana powieść jednej z 
najciekawszych polskich pisa-
rek średniego pokolenia. Bo-
haterką jest reporterka Alicja 
Tabor, która po latach wraca 
do rodzinnego Wałbrzycha, 
aby napisać reportaż o pory-
wanych dzieciach, a także aby 
zmierzyć się z własną mrocz-
ną historią rodzinną sięgają-

cą II wojny światowej. Sprawa 
zniknięcia trójki dzieci wiąże 
się z niewyjaśnionymi zdarze-
niami – w mieście doszło do 
serii okrutnych zachowań wo-
bec zwierząt, są też tacy, którzy 
ogłosili się prorokami. Alicja 
mieszka w starym poniemiec-
kim domu, zbiera materiały 
do pisanego reportażu, dużo 
rozmawia z okoliczną, dziw-
nie zachowującą się ludnością. 
Z tych splątanych rozmów do-
wiaduje się prawdy na swój 
temat i swojego tragicznego 
dzieciństwa, na które cieniem 
położyło się szaleństwo matki 
i śmierć siostry zafascynowa-
nej legendą zamku Książ i jego 
pięknej mieszkanki Księżnej 

Daisy, na którą rzucono klą-
twę…

Ta przeszłość okazuje się 
trudnym, jeśli nie niemożli-
wym do pokonania brzemie-
niem, historia lubi się powta-
rzać, demony mogą zbudzić 
się na nowo w każdej chwili. 
„CIEMNO, PRAWIE NOC” 
jest utrzymana w klimacie po-
wieści gotyckiej, powieści gro-
zy, horroru czy czarnego kry-
minału. Trafia do serca, a nie 
tylko do rozumu. Prosty styl 
sąsiaduje z poezją, legenda 
przeplata się z surową współ-
czesnością. Ciekawa, bardzo 
oryginalna książka. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz 

„Dzień jana Pawła II” w Wojcieszynie

Od 9 lat, w dniu 2 kwietnia
Dzień, drugi kwietnia, to ważna data nie tylko w życiu mieszkańców Wojcieszy-
na. Od 9 lat gromadzą się oni, każdego roku, w swojej kaplicy, by przez chwilę 
wspólnie spędzić czas z Janem Pawłem II. 

Biblioteka poleca

„Dzień z Janem Pawłem II” 
wpisał się w historię dzieci, 
młodzieży i dorosłych tej nie-
wielkiej miejscowości. Oprócz 
modlitwy, poezji, czytanych 
drogocennych myśli Jana Paw-
ła II, były też podziękowania, 
a także prośby. Jan Paweł II to 
wielki opiekun, wspomożyciel i 
duchowy przewodnik w każdej 
dziedzinie życia. W tym roku te 
chwile wzbogacił jeszcze film 
o Janie Pawle II, od Jego uro-
dzin poprzez pontyfikat, aż do 
dnia beatyfikacji. Wspomina-
jąc i wracając do tamtych dni, 
uczestnicy spotkania stwierdzi-
li, że to była wielka uczuciowa 
uczta, tej wielkiej świętości. To 
także podsycenie wydarzenia, 
które ma się odbyć 27 kwiet-
nia. Wyśpiewana Barka, złożo-
ne lampiony u stóp przydroż-
nego krzyża oraz Apel Jasno-
górski, uwieńczyły tego dnia 

to cenne wydarzenie. Dodaj-
my, że mieszkańcy Wojcieszy-
na w dniu śmierci papieża Po-
laka, spotkali się w tej właśnie 
Kaplicy i już od 9 lat, każdego 
2 kwietnia, tradycja tych spo-
tkań, trwa po dzień dzisiejszy. 

KR

Za pośrednictwem DN mieszkańcy  Wojcie-
szyna dziękują pani Halinie Zając za zorga-
nizowanie Dnia z Janem Pawłem II.
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04
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z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Wojciech Cichecki

Gont bitumiczny a dachówka ceramiczna 
Dobry dekarz to przede wszystkim doświadczony i wyedukowany rzemieślnik. Dziś, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy, prezentuje-
my naszym Czytelnikom przedsiębiorstwo „Wojciech Cichecki. Zakład Ogólnobudowlany” – firmę, specjalizującą się w zakresie kon-
strukcji drewnianych i pokryć dachowych. 

Firma Wojciecha Cicheckie-
go funkcjonuje na lokalnym 
rynku od 1998 r., choć do-
świadczenie właściciela przed-
siębiorstwa w dziedzinie rze-
miosła blacharsko-dekarskie-
go sięga nieco odleglejszych 
czasów. Siedziba zakładu mie-
ści się przy ul. Grota Rowec-
kiego 32 w Nowogardzie. Na-
zwa obowiązuje od 16 lat, czy-
li od początku istnienia firmy. 
Skąd pomysł na tego rodzaju 
biznes? – Od najmłodszych lat 
fascynowało mnie rzemiosło 
w branży dekarskiej – wyzna-
je właściciel, Wojciech Cichec-
ki – Pomysł założenia firmy po-
wstał po zweryfikowaniu ryn-
ku pracy. Uznałem, że brakuje 
prawdziwych rzemieślników w 
tej branży. Od roku 1993 zaczą-
łem szkolić się w zakresie wy-
kształcenia blacharsko-dekar-
skiego. Na tę chwilę mam dwa 
dyplomy mistrzowskie w zawo-
dzie blacharskim i dekarskim. 
W swoim zakładzie, pan Woj-
ciech zatrudnia 6 osób. 

Nie tylko prezes firmy…
Ciekawostką jest, że od 

2008 r. przedsiębiorca nale-
ży do Polskiego Stowarzysze-
nia Dekarzy – pełni tam funk-
cję v-ce prezesa do spraw szko-
leń. – Stowarzyszenie zajmuje 
się propagowaniem sztuki de-
karskiej w województwie za-
chodniopomorskim – tłumaczy 
pan Cichecki – Jej celem jest 
zrzeszenie najlepszych wyko-
nawców z całego województwa. 
Zajmujemy się również wyko-
nywaniem ekspertyz dacho-
wych. 28-30 marca, w Szcze-
cinie, nasz bohater, wraz z po-

zostałymi członkami PSD Za-
chodniopomorskie, uczestni-
czył w Targach BUDGRYF, na 
których zaprezentowano poka-
zy sztuki dekarskiej i seminaria 
dla Inwestorów. 

Jakie dachówki wybierać?
Wybór rodzaju zadaszenia 

nigdy nie powinien być przy-
padkowy. W praktyce wygląda 
to różnie: – W 80% procentach 
inwestorzy kierują się kolorem 
dachówki,  natomiast w póź-
niejszym etapie dekarz weryfi-
kuje, czy wybrana przez klien-
ta dachówka spełnia wszystkie 
wymagane na dachu kryteria 
– tłumaczy pan Cichecki. Oka-
zuje się, że ogromne znaczenie 
ma zarówno kąt pochylenia 
dachu, jak i charakterystycz-
ne dla danego klimatu warun-
ki atmosferyczne. Żyjemy w 

klimacie umiarkowanym, co 
oznacza, że narażeni jesteśmy 
na wszelkiego rodzaju anoma-
lia pogodowe – wiemy, co to 
deszcz, śnieg, wichura… Kto, 

jak nie dekarz, podpowie nam, 
jaki rodzaj dachu najlepiej 
sprawdza się w naszym klima-
cie? – W mojej ocenie, w na-
szym klimacie powinno stoso-
wać się dachówki o bardzo wy-
sokim zamku – radzi nasz roz-
mówca – Dachówki ceramicz-
ne w tej technologii zapewniają 
nam niezwykle dużą szczelność 
pokrycia.

Co za różnica?
Rodzajów dachówek jest 

wiele: gont bitumiczny, papa, 
blachodachówka, blacha mie-
dziana, dachówka ceramicz-
na, dachówka cementowa… 
Dla przeciętnego „Iksińskiego” 
dach to po prostu dach, i już. 
Jednakże, to, co nadaje się na 
pokrycie dachu o niskim ką-
cie nachylenia, niekoniecznie 
sprawdzi się na innym zada-
szeniu. – Pokrycia z gontu bi-

tumicznego z reguły stosowa-
ne są na wiaty oraz dachy o ni-
skim kącie nachylenia – zaspo-
kaja naszą ciekawość właściciel 
firmy – Natomiast blachę mie-

dzianą stosuje się na budyn-
ki sakralne, dworki oraz pała-
ce. Jeśli chodzi o dachówkę ce-
ramiczną, stosowana jest ona 
na wszelkie pokrycia dachowe 
o kącie nachylenia do 22 stop-
ni, z wyjątkami dachówek, któ-
re można stosować nawet do 12 
stopni. Jak widać, bez opinii 
fachowca ani rusz. – Pokrycia 
dachowe, sprawiające najwięk-
szą trudność fachowcom to na 
przykład wykonanie pokrycia z 
dachówki karpiówki z elemen-
tami miękkich koszy, koszy na 
nokach, wolich oczek i stożków 
– mówi pan Wojciech, używa-
jąc profesjonalnej terminologii 
dekarskiej.

Jednak dachówka cera-
miczna…

Okazuje się, że wśród inwe-
storów, najbardziej popularna 
jest dachówka ceramiczna za-

kładkowa. Na czym zatem po-
lega jej fenomen? – Można je 
stosować na dachy o różnym 
kącie nachylenia i długości po-
łaci – tłumaczy właściciel fir-
my – Z moich wieloletnich ob-
serwacji wynika, że dachówki 
ceramiczne wypierają zdecydo-
wanie pokrycia betonowe. Dla-
czego? Koszt produkcyjny tych 
dachówek zszedł do poziomu 
kosztu dachówek betonowych. 
Wygląda na to, że dachówka 
ceramiczna, nie dość, że jest 
uniwersalna, to jeszcze w przy-
stępnej cenie.

Na dachu hotelu Gołębiew-
ski…

Kiedy  zatrudniamy fachow-
ców, bierzemy pod uwagę ich 
profesjonalizm oraz fakt, czy 
firma, w której pracują, cieszy 

się dobrą opinią. Wspomnia-
ny profesjonalizm niewątpli-
wie wynika z wieloletniego do-
świadczenia załogi pracowni-
czej, a to z kolei z ilości i po-
ziomu trudności przyjętych 
dotychczas zleceń. Kiedy usłu-
gi lokalnej firmy zamawiają 
ogromne i powszechnie zna-
ne na terenie całej Polski kom-
pleksy, z pewnością o czymś to 
świadczy. – Jedną z moich naj-
większych inwestycji było wy-
konanie dachowego pokrycia 
na obiekcie Hotel Gołębiew-
ski w Karpaczu oraz hotel San-
dra w Karpaczu i Pogorzelicy – 
wyznaje Wojciech Cichecki –  
O wielkości Hotelu Gołębiew-
ski świadczy fakt, iż obejście go 
na pieszo zajmuje 25 min. Chy-
ba każdy przyzna, że realizacją 
takiego zamówienia można się 
poszczycić.  

Trudno o rozwój na lokal-
nym rynku…

Poprosiliśmy naszego roz-
mówcę o scharakteryzowanie 
lokalnego rynku okiem do-
świadczonego przedsiębiorcy, 
którego firma funkcjonuje w 
Nowogardzie już od wielu lat. – 
Działając w tej branży od ponad 
20 lat, a na własnym rachunku 
od lat 16, stwierdzam, iż tylko 
rozszerzenie działalności poza 
granice miasta, daje mojej fir-
mie możliwość rozwoju – przy-
znaje Wojciech Cichecki – Nie-
stety, zawód dekarza nie cieszy 
się wśród młodzieży dużym za-
interesowaniem, co zaowocu-
je brakiem wykwalifikowanych 
rzemieślników, a w efekcie koń-
cowym – zanikiem zawodu.

Karolina Klonowska

Wojciech Cichecki, właściciel Zakładu Ogólnobudowlanego

Karpacz, Hotel Gołębiewski. Praca na dachu tego olbrzymiego budynku z pewnością była nie lada wyzwaniem, któremu zresztą firma podołała

Dekarstwo to trudne rzemiosło. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze praca na wysokości
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 „z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 

SP 1 Nowogard  
w finale wojewódzkim!
Na stadionie OSiR w Goleniowie, rozegrano eliminacje powiatowe XIV Turnie-
ju piłki nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” chłopców U-12. 
Finał wojewódzki wygrali uczniowie SP nr 1 w Nowogardzie. 

W turnieju wystąpiło dziesięć 
drużyn: SP nr 1 i 3 w Nowogar-
dzie, SP nr 2 i 3 Goleniów, SP w 
Dębicach, SP w Stepnicy, SP w 
Osinie, SP w Maszewie oraz dwa 
zespoły ze Szkoły Podstawowej 
w Kliniskach Wielkich. Pierw-
sze miejsce po świetnej grze i 
wygraniu wszystkich spotkań, 
zajęli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nowogardzie. O 
włos od podium byli uczniowie 
z SP nr 3, którzy przegrali mecz 
o 3 miejsce. 10 kwietnia w Ko-
łobrzegu wystąpią na  Finale 
Wojewódzkim. A jest o co wal-
czyć. Na każdym etapie Turnie-
ju dzieci oraz trenerzy otrzyma-
ją upominki piłkarskie. W XIV 
edycji na zwycięskie drużyny 
dziewcząt i chłopców, w kate-

goriach wiekowych U-10 i U-12 
czeka wyjątkowy Puchar Tym-
barku oraz przepełniony atrak-
cjami, wyjazd do Hamburga na 

mecz Niemcy-Polska. Trzyma-
my kciuki za jak najlepsze wyni-
ki młodych piłkarzy z Jedynki?

Oprac: KR

WYNIKI SPOTKAŃ I GRUPY:
1) SP Dębice – SP Kliniska Wielkie II  1:0
2) SP nr 3 Nowogard – SP nr 3 Goleniów   3:0
3) SP Kliniska Wielkie I – SP Kliniska Wielkie II 10:0
4) SP Dębice –  SP nr 3 Nowogard  0:3
5) SP Kliniska Wielkie I – SP nr 3 Goleniów 2:0
6) SP Kliniska Wielkie II –  SP nr 3 Nowogard 1:6
7) SP nr 3 Goleniów –  SP Dębice   4:0
8) SP Kliniska Wielkie I – SP nr 3 Nowogard 2:1
9) SP Kliniska Wielkie I – SP Dębice  2:0
10)  SP nr 3 Goleniów – SP Kliniska Wielkie II 2:1
WYNIKI SPOTKAŃ II GRUPY:
1) SP nr 1 Nowogard – SP Osina   1:0
2) SP Maszewo – SP nr 2 Goleniów   0:4
3) SP Stepnica – SP Osina   3:2
4) SP nr 1 Nowogard – SP Maszewo  2:0
5) SP Stepnica – SP nr 2 Goleniów   0:5
6) SP Osina –  SP Maszewo   0:2
7) SP nr 2 Goleniów – SP nr 1 Nowogard  2:4
8) SP Stepnica – SP Maszewo   3:2
9) SP Stepnica – SP nr 1 Nowogard  1:4
10) SP nr 2 Goleniów –  SP Osina   1:0
MECZ O I MIEJSCE:
SP nr 1 Nowogard – SP Kliniska Wielkie I 0:0  Rzuty karne:  3:2
MECZ O III MIEJSCE:
SP nr 2 Goleniów – SP nr 3 Nowogard  3:0
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Miejsce I. SP nr 1 Nowogard
Miejsce II.      SP Kliniska Wielkie I
Miejsce III. SP nr 2 Goleniów
Miejsce IV. SP nr 3 Nowogard
Miejsce V. SP Stepnica
              SP nr 3 Goleniów
              SP Dębice
              SP Kliniska Wielkie II
              SP Osina

już działa szkoła muzyki rozrywkowej i „Animatornia”

Co nowego w Lukas Band?
Na dobre rozpoczęła swoją działalność szkoła muzyki rozrywkowej oraz Animator-
nia, w której dzieci rozwijają swoje ogólne zdolności. Właściciel szkoły zapowiada 
powiększenie  oferty placówki o fitness dla dorosłych i korekcję wad postawy.

W szkole uczy się już 11 osób. 
Kilku z nich poznaje tajniki gry 
na gitarze klasycznej i elektrycz-
nej, są uczniowie którzy rozwija-
ją się w kierunku wokalnym oraz 
gry na keyboardzie. W Animator-
ni z kolei, w zajęciach udział bie-
rze piątka dzieci. Właściciel nowo 
powstałej szkoły prywatnej, za-
chęca wszystkich do przyprowa-
dzania swoich pociech.  

- Oferujemy zajęcia ogólnoro-
zwojowe - od dwóch lat, w których 
kładziemy nacisk na pracę rodzic 
– dziecko, są to zajęcia przygoto-
wawcze przed pójściem do przed-
szkola – mówi Łukasz Włodek.  

Głównym zadaniem zajęć ogól-
norozwojowych jest rozwijanie 
wszystkich sfer dziecka. Często 

nie zdajemy sobie sprawy, że na-
wet podczas najprostszych, kiero-
wanych zajęć, najmłodsi mogą za-
równo doskonale się bawić, jak i 
wiele nauczyć. Zajęcia ogólnoro-
zwojowe stymulują inteligencję, 
rozwijają wszechstronne umiejęt-
ności małego dziecka. Ćwiczenia 
wykonywane w formie wesołej za-
bawy umożliwiają mu poznawa-
nie świata wszystkimi zmysłami, 
ułatwiając w ten sposób efektyw-
ną naukę w przyszłości. - Podczas 
zajęć ogólnorozwojowych rozwija-
ne są zdolności manualne, pamięć 
oraz koncentracja uwagi. Wspiera-
ny jest też rozwój procesów emo-
cjonalnych i zachowań społecznych 
oraz rozwój mowy dzieci – opo-
wiada Ł. Włodek. 

Szkoła ma szeroki wachlarz 
możliwości rozwijania się w za-
jęciach umuzykalniających (ryt-
micznych) dla dzieci już od czte-
rech lat.  

- Muzyka ma ogromny wpływ 
na wszechstronny rozwój dziec-
ka. Proponowane przez nas zaję-
cia umuzykalniające wprowadzą 
Twoje dziecko w magiczny świat 
muzyki poprzez wszystkie formy 
aktywności muzycznej: zabawy 
ruchowe, śpiew, ruch przy muzyce, 
grę na instrumentach, słuchanie 
muzyki oraz jej tworzenie. Two-
ja pociecha rozwinie u nas słuch 
muzyczny, wrażliwość estetyczną i 
wyobraźnię. Zajęcia te przyczynia-
ją się również do ogólnego rozwoju 
intelektualnego – zachęca do zapi-
sywania swoich pociech, założy-
ciel szkoły Łukasz Włodek.  

Zajęcia prowadzone są w ma-
łych grupach od 4 roku życia, 
przewidziano maksymalnie 8 
uczestników w jednej grupie. Na-
uczyciele zapewniają, że realizują 
program dopasowany do potrzeb 
i możliwości dzieci. Duży nacisk 
kładą na atrakcyjność prowadzo-
nych zajęć, tak aby dziecko nie 
mogło się na nich nudzić. Prowa-
dzone są również zajęcia plastycz-

ne od czterech lat. Celem tych 
zajęć jest rozwijanie wyobraźni i 
zdolności manualnych, a przede 
wszystkim wydobywanie poten-
cjału twórczego małych uczestni-
ków. Dzieci poznają na nich róż-
ne techniki plastyczne i posługi-
wać się będą przy tym przeróżny-
mi materiałami. Aktualnie zajęcia 
plastyczne oraz umuzykalniają-
ce są połączone. Łukasz Włodek 
zapowiedział, że szkoła poszerzy 
swoją działalność o fitness dla do-
rosłych oraz zajęcia korekcji wad 
postawy. 

- Fitness dla dorosłych, to za-
jęcia o umiarkowanej intensyw-
ności. Celem tej gimnastyki jest 
kształtowanie siły mięśniowej sta-
bilizującej kręgosłup, poprawa sa-
mopoczucia, kształtowanie koor-
dynacji ruchowej oraz uspraw-
nianie układu ruchu, jak również 
poprawa sprawności układu krą-
żeniowo-oddechowego. Z kolei ko-
rekcja wad postawy, to ćwiczenia 
kształtujące, gry, zabawy dzię-

ki którym zwiększamy ruchomość 
w stawach oraz poprawiamy siłę 
mięśniową. Celem ćwiczeń korek-
cyjnych jest prawidłowa postawa 
ciała, jako wyraz zdrowia fizycz-
nego, psychicznego i sprawności 
dziecka - wyjaśnia Łukasz Wło-
dek. 

Fitness będzie się odbywał w 
grupach podzielonych wiekowo: 
30+, 40+, 50+ i 60+. Czas trwania 
zajęć przewidziano na 55 minut 
raz w tygodniu, grupa maksymal-
nie będzie liczyła 6 osób. Zajęcia 
prowadzi profesjonalna fizjote-
rapeutka Magdalena Okrasińska. 
Na zajęcia z gimnastyki korek-
cyjnej dla dzieci, szkoła zapra-
sza milusińskich do 5 lat, zajęcia 
również będą trwały 55 minut raz 
w tygodniu, w grupach do mak-
symalnie 6 osób i poprowadzi je 
Magdalena Okrasińska. Zachę-
camy wszystkich do skorzystania 
z oferty prywatnej szkoły Lukas 
Band. 

KR
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Turniej Orlików 2002 i młodsi w Resku

Pomorzanin na 2 miejscu
W niedzielę (9 marca), piłkarze Pomorzanina Nowogard z rocznika 2002 i młod-
si, prowadzeni przez Macieja Dobrowolskiego, wywalczyli wysokie II miejsce, 
na silnie obsadzonym I Zimowym Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Resko, 
Arkadiusza Czerwińskiego.

Młodzi piłkarze Pomorzani-
na musieli walczyć w „grupie 
śmierci”, wszystkie mecze były 
bardzo wyrównane, a o awan-
sie do półfinału zadecydowa-
ło zwycięstwo nad Górnikiem 
Polkowice. W dalszej fazie 
rozgrywek los podopiecznych 
Macieja Dobrowolskiego, sko-
jarzył z Technikiem Świdwin. 
Uważna gra w obronie oraz 
duża skuteczność, pozwoliły 
pokonać rywali 2:0 i młodzie-
ży z Pomorzanina pozostało 
czekać na finałowego rywa-
la. Tam doszło do rewanżu za 
mecz grupy pomiędzy Pomo-
rzaninem a Górnikiem Polko-
wice. Był to bardzo zacięty po-
jedynek, który po regulamino-
wym czasie gry, zakończył się 
wynikiem 1:1. Zarządzono ro-
zegranie dogrywki (2 razy po 5 

minut). W pierwszej połowie 
dogrywki Pomorzanin prze-
ważał, jednak bramkarz z Po-
lkowic rozgrywał świetne za-
wody, w drugich dodatkowych 
5 minutach, rywale okazali się 
bardzo skuteczni i zaaplikowa-
li piłkarzom Pomorzanina trzy 
gole. Ostatecznie młodzi za-
wodnicy z Nowogardu zajmują 
bardzo wysokie 2 miejsce. Do-
dajmy, że w walce o trzecią po-
zycję, gospodarze z Reska, po-
konali Technik Świdwin 2:1. 
To świetny wynik naszej dru-
żyny, do tego chłopaki wystę-
powali w osłabieniu. Ze skła-
du z powodu choroby wypadł 
Dominik Pisarek, a Nicky La-
bocha ma poważną kontuzję. 
Cała drużyna trzyma kciuki za 
jego szybki powrót do zdrowia 
i przyznaje, że będzie nam go 

w najbliższej rundzie brako-
wać. Prawdopodobnie Nicky 
ma zerwane więzadła w kola-
nie. Chciałbym również zło-
żyć serdeczne podziękowania 
dla Maćka Herki za wsparcie 
finansowe – mówi trener Ma-
ciej Dobrowolski. Dodajmy, że 
podczas turnieju w Resku,  kie-
rownikiem drużyny był Prze-
mysław Pawlak. Zajęcie 2 miej-
sca w tym turnieju, było zasłu-
gą następujących piłkarzy: Ja-
kub Mościński, Mateusz Herka 
(kapitan), Szymon Terefeńko, 
Dawid Sikorski, Fabian Choj-
nacki, Nikodem Pawlak, Hu-
bert Skorupa, Mateusz Rączka, 
Marcel Wlaźlak, Eryk Iwanów. 
Gratulujemy wyników i życzy-
my kolejnych udanych wystę-
pów.

KR

Grupa A (klasyfikacja końcowa):
1. Mewa Resko   5 pkt.
2. Technik Świdwin  4 pkt.
3. Gwardia Koszalin  4 pkt.
4. Sparta Gryfice  3 pkt.
Grupa B (klasyfikacja końcowa):
1. Pomorzanin Nowogard  5 pkt.
2. Górnik Polkowice  4 pkt.
3. Kotwica Kołobrzeg   3 pkt.
4. Football Academy Szcz. 2 pkt.
Wyniki:
Pomorzanin – Górnik  1:0
Pomorzanin – FA Szczecin  1:1
Pomorzanin – Kotwica     1:1
Półfinały:
Pomorzanin – Technik Świdwin 2:0 
Mewa Resko – Górnik Polkowice 1:2
Finał:
Pomorzanin – Górnik Polkowice 1:1 (po dogrywce 1:4) 

Osińska liga Piłki Siatkowej 

Mistrzowie z Krzywic!
Dobiegła już końca tegoroczna Osińska Liga Piłki Siatkowej. Mistrzostwo zdobył 
najrówniej przez cały sezon grający zespół, czyli Krzywice. Drugie miejsce przypa-
dło siatkarzom z Kikorzy, natomiast na trzecim miejscu uplasowały się Węgorza. 

Pierwszy mecz pomiędzy dru-
żynami Kikorze i Węgorza, był 
bardzo wyrównany. Obydwa ze-
społy solidnie przygotowały się 
do gry o miejsca 1-3. Pierwszy 
set to walka punkt za punkt. W 
końcówce lepsi okazali się za-
wodnicy w żółtych koszulkach, 
czyli Kikorze. Kolejne 3 sety wy-
grywają już jednak Czarne Ko-
szule Węgorza i cały mecz 3:1. 
Zawodnicy z Kikorzy nie mieli 
nic do stracenia. Po chwili od-
poczynku przystąpili do walki z 
faworytem ligi. Niespodziewa-
nie po zaciętej walce wygrywają 
pierwszego seta. I tu pojawiło się 
zdziwienie na twarzach kibiców, 
jak i zawodników z Krzywic. 
Czyżby zlekceważyli rywala? 
Chyba jednak nie, gdyż Krzywi-
ce wygrywają  kolejnego seta do 
19 i mecz zaczyna się od nowa. 
Trzeci set owocuje w emocje od 
samego początku. Kikorzanie 
nie mają nic do stracenia, każ-
da ich akcja przynosi im punkt, 
czego efektem jest zwycięstwo 
w trzeciej partii. Set czwarty to 
ponownie skuteczna gra Kiko-
rzy, przez co nieoczekiwanie 

Krzywice  przegrywają pierw-
szy swój mecz w osińskiej lidze. 
Trzeci mecz to tym razem „być 
albo nie być” dla lidera tabeli z 
I rundy. Po 30 minutach odpo-
czynku, na parkiecie pojawiły 
się zespoły z Krzywic i Węgo-
rzy. W hali ZSP w Osinie spora 
grupa kibiców z Węgorzy, któ-
ra przyjechała dopingować swój 
zespół. Siatkarzom tego zespołu 
wystarczyły 2 sety do zdobycia  
mistrzostwa ligi. Krzywiczanie 
nie poddali się jednak, od po-
czątku ostro przystąpili do wal-
ki. Wygrali pierwszego seta do 
16, widać było, że odbudowali 
się i zapomnieli o wcześniejszej 
porażce. Warto dodać, że tylko 
wygrana 3:0 dawała im 1 miej-
sce. W drugim secie kibice oglą-
dali zaciętą walkę. W końcówce 
tej partii, ponownie lepsi okazali 
się zawodnicy z Krzywic. W se-
cie 3 czarne koszule, zbladły… . 
Zabrakło siły i woli walki. Ko-
lejny set dla Krzywic i wygra-
na 3:0, która zapewniła siatka-
rzom tego zespołu mistrzostwo 
w 2014 roku. Węgorza ostatecz-
nie zajęły 3 miejsce, a na drugim 

stopniu podium uplasowali się 
siatkarze z Kikorzy. Po meczu fi-
nałowym nastąpiło oficjalne za-
kończenie Osińskiej Ligi Piłki 
Siatkowej 2014r. Wszystkie ze-
społy otrzymały pamiątkowe 
puchary i dyplomy. Trzy pierw-
sze drużyny dodatkowo medale. 
Nagrody wręczali: Wójt Gminy 
Osina, Krzysztof Szwedo, Prze-
wodniczący Rady Gminy, Arka-
diusz Witkowski i Przewodni-
czący Rady gminy LZS, Tomasz 
Gajda. Podsumowania Ligi do-
konał Tomasz Gajda, a oficjal-
nego zakończenia Wójt Gminy, 
zapraszając wszystkie zespoły do 
udziału w kolejnej edycji OLPS. 

- Była to naprawdę udana liga. 
Kibice przez 8 tygodni oglądali 
kawałek naprawdę dobrej siat-
kówki i to co w niej najpiękniej-
sze, czyli silne ataki, efektowne 
bloki, grę w polu, oraz litry potu 
zostawione na parkiecie. Oby za 
rok było jeszcze lepiej – komen-
tuje główny organizator, Tomasz 
Gajda.  

 - Jako Przewodniczący Rady 
Gminy LZS, chciałem podzię-
kować wszystkim zespołom za 

udział w Lidze oraz w promo-
cji pięknej dyscypliny sportu, 
jaką jest piłka siatkowa. Dzięku-
ję również kibicom oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się do jej 
zorganizowania i przeprowadze-
nia. Podziękowania dla ucznia kl 
VI a- Gracjana, za pomoc w ob-

słudze tablicy punktowej. Przez 
8 tygodni mogłem liczyć na tego 
młodego chłopaka – kończy T. 
Gajda.  Gratulujemy udanych 
rozgrywek, miejmy nadzieję, że 
w przyszłym roku, osińska liga 
będzie równie emocjonująca.

KR

O miejsca 1-3 (30 marca):
Kikorze – Węgorza 1:3 (26:24, 21:25, 16:25, 19:25)
Krzywice – Kikorze 1:3 (22:25, 25:19, 22:25, 21:25)
Węgorza – Krzywice 0:3 (16:25, 24:26, 17:25)

M M P Sety Małe pkt.
1 Krzywice 2 3 4 – 3 166 – 151 
2 Kikorze 2 3 4 – 4 176 – 189 
3 Węgorza 2 3 3 – 4 156 – 158 
Klasyfikacja generalna Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej – 2014r .
1. LZS Krzywice
2. LZS Wena Kikorze
3. LZS Węgorza

4. Probud Wyszomierz
5. Osiedle Bema
6. LZS Osina

Na zdjęciu Krzywice -  zwycięski zespół tegorocznej edycji Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej
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Dwa medale po 4 miesiącach działalności

Artur Pietrzycki i Maks Sobczyk z brązem
Trenują od 4 miesięcy, wówczas utworzona została nowogardzka filia Berserker’s Team. W sobotę (29 marca), sześciu najzdolniejszych 
„grapplerów” z naszego miasta, wystąpiło na zawodach w Koszalinie „Baltic Cup 2014”, podczas których rywalizowano w brazylijskim 
jiu-jitsu. Dwójka mieszkańców naszego miasta, Maksymilian Sobczyk i Artur Pietrzycki, wywalczyła brązowe medale.

Kilka dni po tym sukce-
sie, udaliśmy się na trening, 
prowadzony w jednym z po-
mieszczeń w Centrum Spor-
tów Fira, aby porozmawiać z 
prezesem Stowarzyszenia Pro-
mocji Sportu „Szansa” Artu-
rem Pietrzyckim. W jednej z 
sal w starym budynku stare-
go sądu, w tym czasie zajęcia 
prowadził Bartosz Węgielnik, 
trener skierowany przez Pio-
tra Bagińskiego, aby trenować 
młodych „grapplerów” (ina-
czej mistrz walki w parterze, 
fachowca od chwytów, przyp. 
red.) z Nowogardu. Pojawia-
jąc się na treningu, na własne 
oczy można się przekonać, jak 
przelany pot, pomimo wszel-
kich niesprzyjających warun-
ków, owocuje w tak szybkim 
czasie, medalami na otwar-
tych zawodach. Te niesprzyja-
jące warunki to przede wszyst-
kim brak odpowiedniej maty. 
Sportowcy z Nowogardu, tre-
nujący techniki brazylijskie-
go jiu-jitsu, ciężko pracują na 
kilkunastu materacach, któ-
re zostały w „spadku” przeka-
zane od szczecińskiej grupy 
„Berserkerów”. Na tych mate-
racach swojego czasu karierę 
zaczynał m.in. Michał Materla. 
Do pełnego rozwoju, oraz bar-
dziej intensywnego treningu, 
przydałaby się mata złożona z 
jednego fragmentu, która by-
łaby grubsza od posiadanych 
materaców, co pozwoliłoby na 
trenowanie chociażby techni-
ki obaleń. Pomimo tych wa-
runków, dwaj zdolni zawod-
nicy z Nowogardu udowodni-
li, że oprócz zaplecza, liczy się 

również serce do walki. W Ko-
szalinie Maksymilian Sobczyk, 
zdobył brązowy medal w kate-
gorii Junior w walkach w ki-
monie. To pierwszy i z pew-
nością nie ostatni medal tego 
zdolnego zawodnika. W klasie 
Masters, czyli powyżej 30 roku 
życia, w walkach bez kimona, 
wystartował Artur Pietrzycki, 
który był najstarszym zawod-
nikiem całych zawodów! 

- Gdy człowiek, który przyj-
mował zgłoszenia zobaczył, że 
mam 44 lata, to nie wierzył w 
to (śmiech) – opowiada Artur 
Pietrzycki. 

Pomimo swojego wieku, A. 
Pietrzycki prezentował się le-
piej od młodszych rywali, cze-
go efektem jest wywalczony 
brązowy medal. Nie byłoby 
tych sukcesów gdyby nie po-
moc kilku osób, jak mówi sam 
prezes stowarzyszenia. 

- Generalnie chcielibyśmy po-
dziękować takim naszym „mini 

sponsorom”, wyjazd finansowa-
liśmy z własnej kieszeni, zapła-
ciliśmy wpisowe jak na każdych 
zawodach, nie mamy jeszcze 
swoich klubowych pieniążków, 
chciałem z tego miejsca podzię-
kować Bartkowi za prowadze-
nie zajęć i, że tak nas przygoto-

wał do tych zawodów. Również 
Asi Sobczyk, że była z nami i 
opiekowała się tą grupą młod-
szych juniorów. Ilonie i Marci-
nowi Baca, za udostępnienie 
samochodu, no bo bez tego by-
śmy tam po prostu nie dojecha-
li, a tak wybraliśmy się całą eki-
pą – mówi Artur Pietrzycki.

- Przy okazji chciałbym za-
chęcić młodych ludzi, żeby do 
nas przyszli, bo to jest fajny 
sport, rozwija sprawność, kon-
dycję oraz koordynację rucho-
wą, można później do tego do-
łożyć stójkę, jeśli ktoś się będzie 

w tym dobrze czuł, to kto wie? 
Może kiedyś zobaczymy czło-
wieka z Nowogardu w jakiejś 
klatce MMA – komentuje A. 
Pietrzycki. 

Następne zawody, w których 
walczyć będą zawodnicy z No-
wogardu, odbędą się 26 kwiet-

nia w Szczecinie. Tam będzie 
startowała niemal cała nowo-
gardzka sekcja, która obecnie 
liczy 14 dorosłych zawodni-
ków i 6 juniorów takich, którzy 
w tej chwili nadają się do star-
tów w wieku powyżej 13 roku 
życia. Wierzymy, że reprezen-
tanci naszego miasta godnie 
się zaprezentują. Prezes Sto-
warzyszenia chciałby rozwinąć 
nowogardzką sekcję o miesza-
ne sztuki walki (MMA), jed-
nak w tym temacie powraca-
my do problemu z odpowied-
nią matą. W pomieszczeniu w 

którym trenują, potrzeba 140 
m kwadratowych takiej maty, a 
to nie mały koszt, bo około 18 
tys. zł. Wszyscy w nowogardz-
kiej filii „Berserker’s Team” 
wierzą, że ktoś wesprze ich fi-
nansowo, gdyż z pieniędzy 
które odkładają do przysło-

wiowej puszki, opłacają swoje-
go trenera. Trzeba przyznać, że 
dla lokalnego przedsiębiorcy 
to nie lada reklama, swoje logo 
na kimonach czy też strojach 
zawodników, którzy występują 
na regionalnych i ogólnopol-
skich zawodach, do tego zdo-
bywają medale. My również 
wierzymy, że znajdą się ludzie, 
którzy zechcą wspomóc po-
czątkującą sekcję, tym samym 
poważnie pomogą w dalszym 
rozwoju i osiąganiu kolejnych 
dużych sukcesów. 

KR

Na zdjęciu Maks Sobczyk, brązowy medali-
sta w kategorii Junior, w BJJ walki w kimo-
nach

Od lewej Artur Pietrzycki, Maksymilian Sobczyk i trener Bartosz Węgielnik, ze swoimi podopiecznymi w sali, w której prowadzi zajęcia

Kobiety w sobotę, „rezerwowi” w niedzielę

Będą łatwe zwycięstwa?
Pomorzanin Nowogard ma tydzień przerwy, według kalendarza powinien roz-
grywać swój mecz w Przybiernowie, jednak tamtejszy Pomorzanin wycofał się z 
rozgrywek. Wobec tego nowogardzcy kibice, śledzić będą występy kobiecej dru-
żyny oraz drugiego zespołu.

W sobotę (5 kwietnia), o go-
dzinie 13:00, na stadionie w 
Nowogardzie, kobieca druży-
na Pomorzanina podejmować 
będzie zawodniczki z Mię-
dzyzdrojów. Piłkarki Fali w 
pierwszym meczu, uległy pod-
opiecznym Pawła Błaszczyka 

6:0. W dotychczasowych swo-
ich 7 meczach, sobotnie rywal-
ki Pomorzanina zdołały uzbie-
rać 6 punktów. Na wyjeździe 
zanotowały zwycięstwo oraz 
dwie porażki, strzelając 6 i tra-
cąc 14 bramek. Faworytkami 
będą zawodniczki z Nowogar-

du, które „u siebie” przegrały 
tylko z Olimpem Gościno. 

Z kolei w A Klasie, w nie-
dzielę (6 kwietnia), o gadzi-
nie15:00 na własnym boisku, 
Pomorzanin II podejmować 
będzie Zryw Kołbaskowo. W 
pierwszym meczu obydwu ze-

społów, goście z Nowogardu 
rozbili rywali 5:2, wówczas po 
dwa gole strzelili Tomasz Sza-
fran i Krystian Kubicki, jed-
no trafienie zanotował Jakub 
Szczypień. Zryw zajmuje trze-
cie miejsce od końca i wciąż 
musi walczyć o utrzymanie. 
Piłkarze z Kołbaskowa, co cie-
kawe, lepiej radzą sobie na wy-
jazdach, z 11 dotychczas zdo-

bytych punktów, aż 9 Zryw 
wywalczył na boiskach rywa-
li. Pomorzanin II w rundzie je-
siennej „u siebie” grał w krat-
kę, 3 zwycięstwa i 3 poraż-
ki. Wobec tych liczb trudno 
wskazać faworyta. Jak będzie? 
Kibice przekonają się o tym w 
niedzielę.  

KR

A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
13. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Zryw Kołbaskowo (06.04; 15:00)

III Liga Kobiet 2013/2014
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje (05.04; 13:00)
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Wiktor syn Joanny 
Więckowicz  
ur. 28.03.2014 z Brojc

Nikola córka Pauliny  
i Marcina Sobczak  
ur. 1.04.2014 z Żabowa

Anna córka Katarzyny 
Bobryk ur. 29.03.2014  
z Nowogardu

Jan syn Justyny i Tomasza 
Skrzypa ur. 1.04.2014  
z Radowa Małego

Eryk syn Dominiki 
Ambroziewicz  
ur. 31.03.2014 z Wolina

Nikola córka Pauliny  
i Marcina Sobczak  
ur. 1.04.2014 z Żabowa

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

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

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

W14.12.śk.p.7.3.12.9

W12.4.śk.p.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

W50.2.śk.p.28.3.18.4

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

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

P11.ś-k.do

HURTPOl 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl  lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

P6.2.O.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

W71.2.SK.P.4-25.04

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie
zu
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AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

P12.4.ś-czb.7.3.d/o

 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1 
w Nowogardzie

zaprasza firmy budowlane do składania 
ofert na wykonanie termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami to-
warzyszącymi.

Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli 
członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr tel. 796610510.

Termin wykonania robót: maj - październik 2014 r.
Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2014 r. pod 

adresem: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1/4, 72-
200 Nowogard.

Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
A28.4.22,25,29.3.4,11,18.04

Zatrudnię panią 
ze znajomością języka angielskiego 

do pracy w biurze. 

Informacje pod nr tel: 668 128 651
W64.2.SCB.4.04  

OGŁOSzENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 
ogłasza, że taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

na terenie gminy Nowogard wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 2,95 zł/m3 netto + 

należny podatek VAT 8% = 3,19 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego – 8,36 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 
9,03 zł/odbiorcę /m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w 
oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym znajdującym się w lokalu 
w budynku wielolokalowym lub wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej – 3,62 zł/odbiorcę /m-c netto + należny podatek VAT 8% = 3,91 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody – 6,15 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 6,64 zł/
odbiorcę/m-c brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,60 zł/m3 
netto + należny podatek VAT 8% = 3,89 zł/m3 brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną 
na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 6,06 zł/odbiorcę/m-c netto + 
należny podatek VAT 8% = 6,54 zł/odbiorcę/m-c brutto,

Taryfy obowiązują od 14 kwietnia 2014 roku do 13 kwietnia 2015 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych 
do urządzeń kanalizacyjnych

lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł za 1 m3

Do 20 %* Powyżej 20% 
do 50%*

Powyżej 50% 
do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0  

i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 
6,0 do 5,5 i 

powyżej 10,0 
do 10,5 **

Poniżej 
5,5 do 4,5 i 

powyżej 10,5 
do 11,5 **

Poniżej 4,5  
i powyżej 

11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT

Grupa I
1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany
3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT
6. Zawiesina
7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8. Związki biogenne:  azot ogólny, azot amonowy, azot 
azotynowy, fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80

9. Metale ciężkie: Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag

10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki
13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego - wymienione w załączniku Nr 1 do Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2006 Nr 137, poz. 984) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  
Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika 
zakładowego. 
W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 14 kwietnia 2014 roku do 13 kwietnia 2015 roku.
Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Biuro Obsługi Klientów (BOK) znajdujący się w siedzibie 
Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 
do 15.00. BOK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi  
i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.
BOK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO 
W GOLENIOWIE 

UPRZEJMIE  ZAPRASZA  
w sobotę – 5 kwietnia 2014 r. 

w godzinach od 900 do 1300 
na „Dzień otwarty” Urzędu.

Na sali obsługi podatników pracownicy Urzędu będą udzielali 
wszelkich informacji dotyczących rozliczeń podatkowych za 

2013 r. oraz służyli pomocą przy wypełnianiu zeznania rocznego.
Uwaga! W tym dniu KASA będzie nieczynna.

Szczegóły na stronie www.us-goleniow.is.szczecin.pl
A36.4.sczb.4.04

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Mycie 
dachów, elewacji, 
kostki brukowej. 

Przycinanie i wycinka
drzew. 

tel. 510 672 264
K9.1.ścz.4.4  
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

wydruki  
kolorowe 

w niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

A9.4.ś-czb.d/o

A10.4.ś-czb.d/o

PIASEK, ŻWIR,  
CzARNOzIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

z DOWOzEM 
DO KlIENTA

A/0

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

A/0

Zatrudnimy:
Kierownika  
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
w40.2.śczb.W.P.21.3.11.4

zaprasza wszystkie 
osoby zainteresowane pracą 

jako opiekunki osób starszych
 w Niemczech na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 
21.03.2014 o godz. 11 w PUP – pl. Wolności 9 w Nowogardzie. Wię-
cej informacji tel. 666096774

W20.2.śczb.21.3

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

W51.śczb.p.28.3-18.4

Przedstawiciel Handlowy
Region: Nowogard i okolice

Opis stanowiska:
• skup zbóż i rzepaku
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów
• utrzymywanie i rozwijanie relacji z dotychczasowymi klientami �irmy
• zakup środków produkcji na potrzeby działalności �irmy
• reprezentowanie �irmy podczas targów branżowych
Wymagania:
• znajomość rynku rolnego
• umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych
• duża samodzielność i efektywność
• znajomość jęz. niemieckiego w stopniu komunikatywnym mile widziana
Oferujemy:
• ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się �irmie
• rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku
• atrakcyjny system wynagrodzeń, skorelowany z efektami pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres 
e-mail: info@farma-polska.pl   lub   tel. 603 055 292

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji 
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

   W55.9.scz.p.28.3-4.4

Zostałeś poszkodowany w wypadku skontaktuj się z nami 
i ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

tel. 791 933 607,  791 933 135, 91 350 71 07
biuro@expertprawny.pl • www.expertprawny.pl

SKUTECZNA POMOC PRAWNA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ 

W63.2.Scb P.04.04- 18.08

Aumix II
Sklep Motoryzacyjny

ul. Boh. Warszawy 22
tel. 91 39 22 180

czynny Pn.-Pt. 9-18; Sob. 9-14

Poleca:
duży wybór części

i akcesoriów do samochodów
w atrakcyjnych cenach.

Od kwietnia przy zakupie
pow. 30 zł dowóz towaru

na terenie Nowogardu
GRATIS

Zapraszamy
K8.2.ś-czb. 04.04-25.04 
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzin-

ny w Nowogardzie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 
57 m2 + użytkowe poddasze 
Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

•	 DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRzEDAjEMy, KUPUjEMy. 
TEl. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – 
jest już wolne. 601 724 492

• Sprzedam działki budowlane 
– Karsk. 509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pie-
tro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000 tys. Tel. 508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 
250 m2, stan surowy otwarty, 
oraz działki budowlane. Tel. 
723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 
4 sypialnie, 2 łazienki,, ga-
raż. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

•	 Wynajmę sklep na ulicy Ra-
cibora I 4 w Nowogardzie o 
pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-poko-
jowe, III p. umeblowane. Tel. 
91 392 30 38 lub 516 985 276

• Mieszkanie samodzielne trzy-
pokojowe, kuchnia, łazienka, 
100 m2 wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 4 po-
koje 76 m2, w Nowogardzie, 
cena do negocjacji, tel. 889 
614 406

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami nad jeziorem. 
722 300 700 

• Do wynajęcia lokal o pow. 72,5 
m2 na biuro, gabinet lekarski, 
sklep. Dobra lokalizacja,par-
king.602 677 563

• Wynajmę  pokój  jednej oso-
bie. Tel. 798382886.

• Sprzedam  nieruchomość   po-
łożoną   przy   ul; Boh. Warsza-
wy  34 , Nowogard , 0,11 h.  
Stacja  L P G . Tel.604596908.

• SPRZEDAM – działkę   29  ar. 
8  km.  od  N-du. Media  11 zł / 
m2. Tel.669517975.

• Sprzedam zadbane gospodar-
stwo rolne z domem w okolicy 
Nowogardu. 668 582 066

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 
660 532 218 lub 505 226 368 

• Do wynajęcia małe mieszkanie 
dla jednej osoby. 602 474 266

• Wynajmę lokal handlowy pow. 
105 m2, ul. Warszawska 14. Tel. 
886 105 232 

• Bezczynszowe, dwupokojowe 
mieszkanie w Osowie zamie-
nię na mieszkanie w Nowogar-
dzie. Tel. 502 642 029 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 
90 80 98

• Sprzedam działkę budowla-
ną 11 ar- 33 tys. przy Asnyka. 
880 132 032

• Wynajmę lokal handlowy 
na ul. Bankowej, 62 m2. Tel. 
601 562 743 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła 
II. 667 700 795 

• Sprzedam   działkę  4300  tys.
m2.  12 zł./ 1 m 2.Okolice  No-
wogardu. Tel. 603895622.

• Wynajmę mieszkanie 32 m2 w 
Nowogardzie, wyposażone. 
Tel. 792 976 757 

• Sprzedam działkę ogrodową 
z altanką murowaną przy ul. 
Zamkowej. Tel. 661 630 044 

• Sprzedam działkę ogrodową, 
własnościową, Bohaterów War-
szawy za stawem. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła 
II. 607 083 893 

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 
107 m2 przy ul. Armii Krajowej 
21 w Nowogardzie, osobne 
wejście, własny ogródek, ga-
raż. Tel.695 264 594. 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180 

• Poszukuję   lokalu  do  wyna-
jęcia od 100-200m, na  terenie  
Nowogardu. Tel. 501058765.

• Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe 66 m2. . Tel. 502 509 384

• Pokój do wynajęcia. 882 
182 143

 MOTORyzACjA
• Kupię sprężynę przednią do 

Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam Audi 80 rok prod. 
1987 poj. 1.8 benzyna. Cena 
1500 zł do uzgodnienia. 
791 180 655

• Sprzedam Golf II rok prod. 1990 
cena 1200 zł tel. 667 354 001

•	 Sprzedam Opel zefira 2003r. 
660 543 782

• Sprzedam silnik SW 400 
Turbo do kombajnu Bizon. 
603 839 782

• Sprzedam Ford Escort 
1,4 Benz, 1994r., przegląd 
23.08.2014r.,OC 28.11.2014. 
Tel. 603 311 132 

ROlNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

•	 jaja lęgowe kur rasy WHITE 
lEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Jęczmień    jary   ok.  3  tony  Ta-
nio  sprzedam. Tel. 609640478.

• Sprzedam   sianokiszonkę   i  
słomę .  668542996.

• Sprzedam łubin. 502 853 573 

• Kupię kombajn Forschnit lub  
Bizon.603 467 609 

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184 

• Sprzedam tucznika. 665 602 571

• ZIEMIĘ, NIEUŻYTKI, UGORY.  
KUPIMY. TEL. 797 686 204 

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 
567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE - MAGIEl, PRANIE 
DyWANÓW, WyKŁADzIN, 
TAPICERKI MEBlOWEj, SA-
MOCHODOWEj, /SKÓRzA-
NEj MATERIAŁOWEj/.- PO-
ŚCIElI WEŁNIANEj /lANO-
lINĄ/. SPRzĄTANIE: CzySz-
CzENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA 
DRZWI I OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, praso-
wanie. 885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

•	 DUR –DACH POKRyCIA, 
REMONTy DACHÓW. 
Tel.691621141.

•	 DACHy DOCIEPlENIA. 
Tel.609752854.

•	 USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, 
G. tel. 532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki kom-
pleksowo. 721 988 735 

•	 Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

•	 POlVAN. Ocieplanie budyn-
ków, malowanie natrysko-
we. Tel. 731 517 928

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele. 788 566 432

• Remonty    mieszkań     gla-
zura ,  terakota   i   inne 
.Tel.608364330.

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. TEL. 
784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 
784 053 493 

•	 Glazura  terakota  facho-
wo  solidnie.  Wykończe-
nia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

• Korepetycje – matematyka, 
chemia. 668 582 066

•	 Kierownik budowy. Inwen-
taryzacje, oceny techniczne, 
kosztorysowanie. 604 269 301 

• Panele , montaż  , podłogi , 
malowanie .Tel.693694747.

• USŁUGI TRANSPORTOWE: 
transport drewna wózkiem 
z hdsem, transport drewna 
przyczepami, wycinka drze-
wa i cięcie drzewa oraz inne. 
726 649 215

• Do trasowania, wiercenia i 
cięcia otworów w metalu 
503 032 234 

• Remonty mieszkań. 
798 147 191 

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pra-

cownika do prac wykończe-
niowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Przyjmę do pracy blacharza 
samochodowego. Praca w No-
wogardzie. 605 276 271

• FIRMA  -  zatrudni   spawaczy    i    
szlifierzy  . Tel.601581892.

•	 zatrudnię mechanika do 
serwisu samochodowego w 
Goleniowie. 606 948 278 

• Zatrudnię doświadczonych 
stolarzy. 696 034 712

•	 SPAWACz, dobry, wysoka 
stawka. 503 032 234

• Ośrodek Wczasowy w Dźwi-
rzynie poszukuje kelnerek, po-
kojowych, pomoc kuchenną 
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wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
WIOSENNE BONUSY

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

P9.4.ś-cz.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Zatrudni 
operatora ciągnika z wózkiem 

do zrywki HDS / żurawiem 

Wymagania:
- doświadczenie w pracy w lesie i rolnictwie,
- doświadczenie w operowaniu ciągnikiem 
  z różnorodnym  osprzętem i maszynami,
- samodzielność wykonywania powierzonych zadań,
- mile widziane doświadczenie 
   w pracy na forwarderze.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W38.2.śczb.21-28.03

od kwietnia do października – 
zakwaterowanie i wyżywienie. 
Tel. 601 481 126 

• Zatrudnię sprzedawcę i przyj-
mę na staż. 602 677 563 

• Zatrudnię montażystę okien 
( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię do lodziarni w No-
wogardzie , wymagana ksią-
żeczka zdrowia, od końca 
kwietnia do końca września. 
Tel. 604 255 391 

• Zatrudnię  kelnerkę  Pobie-
rowo , niemiecki  komunika-
tywny, z  zakwaterowaniem.  
Tel.503110120

• Zaopiekuję się dzieckiem, wie-
loletnie doświadczenie, dyspo-
zycyjność czasowa możliwość 
opieki godzinowej w czasie 
choroby itp. 602 690 897 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAzOWE c.o. używa-
ne z gwarancja i montażem 
wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam  tuje   i   cyprysiki  2 
m.Tel.607580172.

• Karp do zarybienia i jadalny 

sprzedam. 91 39 18 297 

• Sprzedam drewno suche, 
pocięte w klocki 100 zł za 
przyczepkę samochodową. 
880 690 659 

• Wyprzedaż szafy – odzież mar-
ki Zara, Stradivarius, Bershka, 
Diverse, H&M, Cropp w rozmia-
rze XS, S, M. Tel. 609 541 122

• Odpady tartaczne na opał 
sprzedam w całości do samo-
dzielnego pocięcia lub pocięte  
w klocki. Tel. 514 740 538 

• Sprzedam wannę narożną z 
obudową i szafkę z umywalką 
. 792 318 575 

• Sprzedam telefon komórkowy 
Samsung Galaxy S2 9100. Cena 
do uzgodnienia. 693 197 569 

• Sprzedam drewno opałowe 
suche sosnowe, pocięte w 
klocki i połupane 80 zł za przy-
czepkę samochodową. Tel. 
537 731 106

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc 
w leczeniu i rehabilitacji naszej córki Leny

lenka jest podopieczną FUNDACjI  
„zDĄŻyĆ z POMOCĄ” KRS 0000037904

w rubryce inform. uzupełniające  
1% wpisujemy: 18775 KUBICKA lENA

Lence również można  
pomóc przekazując 

dowolną kwotę pieniężną na konto 
Fundacji „zdążyć z Pomocą”  

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 koniecznie z dopiskiem:  18775, KUBICKA 

lENA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Serdecznie dziękujemy  Paulina i Łukasz Kubiccy
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

21-24.04.2006 r. 15

krzyżówka nr 16kupon nr 16 Humor 
Henia Szczupaka

Poruszenie Skrzydeł

W zgodzie z prawdą poruszę to tu,

Co w kwestii skrzydeł się wyłania.

jednemu służą one do lotu,

Lecz większości tylko do machania.

Piaskownica na Wiejskiej

W samym centrum cnej stolicy,

Gdzie słoneczko władzy świeci,

W okrąglutkiej piaskownicy

Wciąż się bawią duże dzieci.

Nasiusiają do foremek,

Rzucą w oczy brudnym piaskiem.

Krzykną: „paszoł won Geremek!”,

I fałszywym świecą blaskiem.

Nie chcą bawić się z lewicą,

bo się tatuś nie spodoba,

Chamom w oczy herbem świecą,

Wszystkim innym dadzą w dzioba.

psują sobie wciąż zabawki,

przedrzeźniając swe nazwiska,

podkradają sobie grabki,

Oraz leją się po pyskach.

W okrąglutkiej piaskownicy,

jeden pluje, drugi dusi,

Aż raz przyjdzie lud stolicy,

I przegoni do mamusi!

Reguła 

Tak już na tym świecie bywa,

Że nie siedzi ten, kto pływa. 

rozwiązania krzyżówki nr 15 
– TrIduuM PaScHaLne – nade-
słali: Bogumiła Urtnowska – Kulice, 
Henryk Rosa – Strzelewo, Jerzy Rosa 
– Czarnogłowy, Grzegorz Zawadzki 
– Orzechowo (14) oraz z Nowogar-
du: Władysława Kubisz, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Aniela 
Włodek, Teresa Powalska, Franciszek 
Palenica, Krzysztof Ustyjańczuk, 

Przemysław Sońtka, Józef Górzyń-
ski, Halina Szwal, Barbara Bartosik, 
Krystyna Młynarska, Grażyna Jur-
czyk, Patryk Skowron, Włodzimierz 
Borowicz, Jerzy  Siedlecki.

Bezpłatne prenumeraty „dn” na 
maj wylosowali:

- Henryk Rosa ze Strzelewa,
- Przemysław Sońtka z Nowogar-

du,

- Krzysztof Ustyjańczuk z Nowo-
gardu.

Gratulujemy!

PS. Kilku Czytelników miało kło-
poty – TRIADUM, TRIDIUM, 
TRIDEUM to powtarzające się błędy. 
TRIDUUM to z łaciny TRZY DNI  
PASCHY (czwartek, piątek i sobota 
przed Wielkanocą).

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

Czas na tanie wiosenne sprzątanie
* rolka kuchenna (2 szt.)     - 1,95 zł
* płyn do mycia szyb MATI 0,7l. - 2,99 zł
* ręcznik papierowy TIRA     - 8,99 zł

zaprasza pn-pt 8:00-18:00
zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Żart, fortel, dowcip
Bachor Anna, Pokorska Stanisława, Wypych Alicja, Borowik Wiesław, Bartosik Barbara, Szwal Halina, Gó-

recka Zofia, Feliksiak Pelagia, Syfert Christiana, Siedlecka Grażyna, Furmańczyk Natalia, Kloch Maria, Janu-
szonek Teresa, Leszczyński Andrzej, Kozioł Marek, Andrzejczak Lucyna, Rutkowska Mirosława, Kosmalska 
Grażyna, Kosmalski Henryk

Zwycięzcy: Górecka Zofia, Kozioł Marek, Borowik Wiesław 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Nóżka
Wielgus Miłosz, Skowrońska Madzia, Skowroński Kacper, Molka Nikola, Lewandowska Weronika, Za-

remba Arkadiusz, Grenda Nadia
Zwycięzca: Skowrońska Madzia 
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR lOKAlNy - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzyK - linia Regularna  
 TEl.    607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOlENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROzKŁAD jAzDy BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

  e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SzCzECIN GŁÓWNy
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRzEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 -  w poniedziałki
5  - w piątki
6  - w soboty
7 -  w niedziele

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00
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RABATY.
nawet. 

do 80%.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU
ul. 3 Maja 49 • Nowogard

RABATY.
nawet. 

do 80%.
Ubierz z nami swoje dziecko

                      1                            
 

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

W37.9.O.p.21.3.11.4

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

W2.4.ŚK.p.14-3.11-4

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o P3.2.O.do

W22.4.O.p.14.4.4.4

Toyota Nowogard MK Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 27 b, 72-200 Nowogard 

serwis tel. 91 39 25 702 • salon tel. 91 39 25 700 • M: 509 246 475
W67.9.O.4.04 

JOG.STUDIO@ONET.EU

tel.603-844-014

WWW.JOGSTUDIO.NET

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO
JOANNA GIZIŃSKA

A37.1.O.04.0-15.04 

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
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Nasza sonda
Gmina Nowogard
31.03.2014 r. 
godz. 02:00 Uszkodzenie 

okna oraz elewacji budynku w 
miejscowości Jarchlino.

godz. 08:50 Kradzież ujaw-
niona na nagraniu monitorin-
gu  w  sklepie Polo Market. 

godz. 10:00 Na ul. 5 Mar-
ca ujawniono kierującego sa-
mochodem marki Ford Fo-
cus, Michała K. bez aktualne-
go ubezpieczenia OC. 

godz. 18:45 Zgłoszenie kra-
dzieży piły spalinowej marki 
Husqwarna z otwartej altanki 
ogrodowej przy ul. 15 Lutego 
oraz uszkodzenia kłódki i siat-
ki ogrodzeniowej.

01.04.2014 r. 
godz. 03:40  Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na 
ul. 3 Maja samochodu marki 
Opel Astra ujawnił, że kieru-
jący Krzysztof W. nie posiada 
uprawnień do kierowania po-
jazdem. 

godz. 19:50 Kradzież alko-
holu w sklepie Polo Market 
ujawniona na nagraniu moni-
toringu. 

02.04.2014 r. 
godz. 11:20 Kolizja drogowa 

na ul. Poniatowskiego, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
Audi 80 i Renault. 

03.04.2014 r. 
godz. 15:00 Kolizja drogo-

wa na ul. 700 Lecia, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: 
VW Passat oraz Audi. 

godz. 16:15 Zdarzenie dro-
gowe na ul. 700 Lecia, w któ-
rym uczestniczyły dwa pojaz-
dy: Ford Fiesta oraz pojazd, 
który odjechał z miejsca zda-
rzenia.

04.04.2014 r. 
godz. 09:30  Oszustwo na 

portalu internetowym Tablica 
przy zakupie telefonu komór-
kowego Sony Xperia. 

godz. 23:20  Zdarzenie 
ogniowe na ul. Boh. Warszawy, 
gdzie od zapalonego pojemni-
ka na śmieci uszkodzony zo-
stał pojazd marki Opel Vectra. 

05.04.2014 r. 
godz. 02:30  Na ul. 15 Lute-

go ujawniono kierującego mo-
tocyklem marki KYMCO, któ-
ry popełnił  wykroczenia dro-
gowych oraz nie posiadał obo-
wiązkowego OC pojazdu. 

godz. 12:40 Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Miętno ujawnili 
nietrzeźwego kierującego sa-
mochodem marki VW Golf. 
Robert J. miał 2,42 promila al-
koholu w wydychanym powie-
trzu. 

godz. 20:40 W miejscowości 
Miętno zatrzymano sprawców 
kradzieży drzewa z lasu, któ-
rym okazał się Robert J. oraz 
Grzegorz B. 

06.04.2014 r. 
godz. 00:00 Dyspozytor Po-

gotowia Ratunkowego powia-
domił o wypadku drogowym 
w pobliżu miejscowości Redo-
stowo. Kierujący samochodem 
marki Peugeot 406 z niewyja-
śnionych przyczyn dachował 
pojazdem. W wyniku zdarze-
nia obrażeń ciała doznał, kie-
rowca Tomasz G. oraz pasażer-
ka. 

godz. 18:30  Policjanci OPI 
podczas kontroli drogowej na 
ul. Nadtorowej motorowerzy-
sty, ujawnili, że kierujący Piotr 
D. posiada aktywny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mecha-
nicznych. 

Gmina Osina 
03.04.2014 r. 
godz. 14:00 Uszkodzenie 

drzwi wejściowych do stacji 
LPG w miejscowości Kikorze.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Dzień Służby Zdrowia 
Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Służby Zdrowia. Święto to ustanowio-
ne zostało przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) w 1948 r. Obchodzone jest corocznie od roku 1950 w dniu 7 kwiet-
nia, w rocznicę powstania WHO. Z tejże okazji, zapytaliśmy pracowników opie-
ki medycznej, czym dla nich jest to święto i czego życzą w tym dniu sobie, pa-
cjentom oraz całej polskiej służbie zdrowia.

Monika Bielej (pielęgniarka oddziałowa w nowogardzkim 
szpitalu) – Ten dzień niczym nie różni się od pozostałych. Szcze-
rze powiedziawszy, mało kto pamięta w ogóle o tym święcie. Nie 
jest bowiem tak nagłośniony, jak np. Dzień Edukacji Narodo-
wej. My, pielęgniarki, skłaniamy się raczej ku obchodzeniu Dnia 
Pielęgniarek, który przypada na 12 maja. Niemniej, dziś otrzy-
małyśmy od pewnego pacjenta bukiet tulipanów. Niestety, jako 
pracownicy służby zdrowia, nie możemy pozwolić sobie na wol-
ne od pracy, aby w jakiś sposób zaakcentować swoje święto. W 
tym dniu życzymy wszystkim pacjentom dużo zdrowia, a sobie 
– spokojnej pracy.

Wojciech Włodarczyk (lekarz chirurg) – Na to pytanie od-
powiem w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to dzień zwykłej, 
normalnej pracy, nie różniący się niczym od pozostałych dni. 
Z drugiej jednak strony, jak każdy zawód, również i my mamy 
swój dzień. Jest to dla nas swego rodzaju wyróżnik. Zawód me-
dyczny jest zawodem specyficznym. Trochę inaczej wygląda on z 
punktu widzenia ratownika, salowej, pielęgniarki czy lekarza – 
każdy będzie nieco inaczej patrzył na problem służby zdrowia i 
miał inne odczucia w tym zakresie. Wszyscy natomiast staramy 
się pomagać ludziom. W tym dniu i w ogóle w całym roku pa-
cjentom i pracownikom służby zdrowia życzę normalności, tzn. 
tego, żeby któryś z rządów doszedł w końcu do wniosku, że trze-
ba tak naprawić służbę zdrowia, by funkcjonowała ona prawi-
dłowo. Świat wymyślił już pewne systemy organizacyjne służby 
zdrowia, a my wymyślamy wciąż jakieś swoje własne ultra projekty. W tej chwili, służba zdrowia w 
Rumunii jest na wyższym o 30% poziomie niż nasza, polska. Przegonili nas też Słowacy i Czesi. Re-
asumując, oczekiwałbym od polskiej służby zdrowia normalności.  

 

Joanna Zięciak (pielęgniarka) – Jeśli mam być szczera, dzień 
ten dla mnie tak naprawdę nic nie znaczy. Chodzi mi o to, że od-
czuwamy go tak samo, jak każdy inny. W żaden sposób nie jest 
on dla mnie dniem wyjątkowym. Zarówno sobie, jak i wszystkim 
pracownikom służby zdrowia w Polsce życzę dużo cierpliwości, 
mniej biurokracji, a nade wszystko zdrowia. Pacjentom również 
zdrowia, choć właściwie cierpliwość także się im przyda.  

Grażyna Luter (pielęgniarka) – Nie odczuwam tego dnia ja-
koś szczególnie inaczej niż innych dni. Dla nas, jako pracowni-
ków służby zdrowia, jest to po prostu normalny dzień pracy. My, 
pielęgniarki, obchodzimy bardziej Światowy Dzień Pielęgnia-
rek niźli Służby Zdrowia. Niemniej, w takim dniu, jak dzisiej-
szy, pracownikom opieki medycznej, pacjentom oraz sobie życzę 
przede wszystkim zdrowia, bo ono jest przecież najważniejsze. 
Ponadto, wypadałoby życzyć jeszcze wytrwałości, zarówno pra-
cownikom, jak i pacjentom, a samej służbie zdrowia może ja-
kichś nowych reform, które mogłyby skrócić kolejki pacjentów 
do lekarzy.   

Rozmawiali: KR, KK

Komunikat !!! 
Komisariat Policji w Nowogardzie, zwraca się z prośbą o 

kontakt do osób, które były naocznymi świadkami wypadku 
drogowego, mającego miejsce w dniu 11.12.2013r., o godz. 
8.00  na ul. Bohaterów Warszawy  w  Nowogardzie, na wy-
sokości Szkoły Podstawowej  nr 3,  gdzie doszło do zderzenia  
sam. osob. marki Toyota Corolla  z  motorowerem marki YL-
SMCO, którego kierujący zginął na miejscu.

Prowadzący postępowanie mł. asp. Rafał Wrzosek 
tel. 915792380 lub 997.  
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Otolia Saruga: lat 82, zmarła 04.04.2014 r, pogrzeb odbył się 
05.04.2014 r, na cmentarzu w Nowogardzie.

Janina Raczyńska: lat 83, zmarła 04.04.2014 r, pogrzeb odbę-
dzie się 09.04.2014 r, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Antonina Kaczmarek: lat 95, zmarła 07.04.2014 r, pogrzeb 
odbędzie się 10.04.2014 r, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie.

Julian Turakiewicz: lat 85, zmarł 07.04.2014 r, pogrzeb odbę-
dzie się 10.04.2014 r, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

W Warnkowie stanął krzyż

Będzie chronił nas od złego
W sobotę, 5 kwietnia, w Warnkowie postawiono krzyż. O 11:30 kilkoro mieszkańców zebrało się, by uczestniczyć w tak ważnym dla 
nich wydarzeniu. Parafianie są szczęśliwi, że w końcu doczekali się miejsca, w którym każdy może się wyciszyć i w spokoju pomodlić.

Jak podkreślają mieszkań-
cy wsi, postawienie krzyża 
było inicjatywą ks. probosz-
cza Grzegorza Legutki. Obecni 
na miejscu parafianie nie kry-
li dumy i zadowolenia: – Na-
reszcie mamy krzyż, który bę-
dzie nas chronił od złego. Teraz 
możemy przestać się obawiać – 
mówi w rozmowie z DN jedna 
z mieszkanek wsi – Jeśli są tacy, 
którzy powątpiewają w zasad-
ność postawienia krzyża w na-
szej miejscowości, proszę, by 
każdy indywidualnie odpowie-
dział sobie na pytanie, po co on 
tu stanął.

Całe przedsięwzięcie okupio-
ne było ogromnym wysiłkiem, 
nakładem pracy oraz dobrą 
wolą mieszkańców i współwy-
konawców krzyża. Uczestnicy 
wydarzenia, za pośrednictwem 
łamów DN, dziękują wszyst-

kim, którzy przyczynili się do 
tego, by w Warnkowie stanął 
krzyż. Swoje wyrazy wdzięcz-
ności kierują m.in. do: Nad-
leśnictwa Nowogard, za udo-
stępnienie materiału na wyko-
nanie krzyża, pragnącego za-
chować anonimowość funda-
tora pasyjki, która zawisła na 
krzyżu, oraz pana Marka Ko-
uhana, za pomoc w przetrans-
portowaniu krzyża. 

Mieszkańcy Warnkowa ser-
decznie zapraszają wszystkich 
parafian na uroczystość po-
święcenia nowo postawionego 
krzyża, która nastąpi w Wielką 
Sobotę, przy okazji święcenia 
pokarmów. Ceremonię zapla-
nowano na godz. 12:00. Złożo-
ne w ofierze fundusze zostaną 
przeznaczone na pokrycie czę-
ści kosztów wykonania krzyża. 

Karolina Klonowska 

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Przedsiębiorcy i rzemieślnicy

Maszerowali z kijkami 
W minioną sobotę, ponad 70 osób wyruszyło na Trze-
ci Cechowy Marsz z Kijkami. 

Jak sama nazwa wskazuje, 
organizatorami tej cyklicznej 
imprezy o charakterze spor-
towo-rekreacyjnym był Cech 
Rzemieślników i Przedsię-
biorców w Nowogardzie. Te-
goroczny marsz, którego trasa 
miała długość ok. 7 km, wyru-
szył tradycyjnie spod siedzi-
by Cechu przy ul. 3 Maja, by 
ulicami: Batalionów Chłop-
skich, Młynarską, Żerom-
skiego, Boh. Warszawy przez 
ścieżkę za byłą cegielnią  za-
kończyć się na „Smoczaku”. 

Tam na wszystkich czekało już 
rozpalone ognisko, przy któ-
rym jeszcze przez kilka godzin 
nie milkły dyskusje i rozmowy 
podczas pieczenie kiełbasek. 

Warto przypomnieć, że 
marsz z kijkami nie jest jedyną 
imprezą, organizowaną przez  
nowogardzki Cech. W tym 
roku odbędą się jeszcze przy-
najmniej dwie – rajd rowero-
wy oraz spływ kajakowy. 

MS
foto: Mirosław Morawski 

Pamiątkowe zdjęcie tuż przed wymarszem
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Debata w I LO 

O tym, jak władza (nie)rozmawia z młodzieżą 
Młodzież nie widzi sensu chodzenia na wybory – taki wniosek można postawić na podstawie wyników ankiety pn. „Udział Młodych w Wy-
borach i Życiu Politycznym”, jaka została przeprowadzona w I LO w Nowogardzie. Dlaczego tak jest? Na to pytanie uczniowie Liceum próbo-
wali znaleźć odpowiedź podczas debaty z udziałem lokalnych przedstawicieli władzy, którą zorganizowali w swojej szkole. Czy im się udało?

Debata pt. „Młodzi aktywni 
– co zrobić, żeby młodzież bra-
ła udział w wyborach i życiu 
społecznym?” zorganizowa-
na w ramach XX Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży, która od-
była się w czwartek, 3 kwietnia 
na sali gimnastycznej. Jej ko-
ordynatorami byli uczniowie 
I LO: Hanna Komisarz oraz 
Grzegorz Kolless. Wspierał ich 
Konrad Sidor – poseł na Sejm 
Dzieci i Młodzieży. 

Ankietę przeprowadzono 
właśnie w ramach przygoto-
wań do debaty. Sondaż skła-
dający się z 8 pytań przepro-
wadzono wśród pełnoletniej 
części uczniów I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Ppor. Emi-
lii Gierczak. Po przeanalizo-
waniu wyników ankiety spo-
rządzono wnioski, które choć 
smutne, pokazują rzeczywistą 
ocenę działań władzy. Wszak 
fakt, że Większość ankietowa-
nych nie deklaruje chęci wzię-
cia udziału w wyborach, po-
nieważ uważają, że ich głos ni-
czego nie zmieni lub nie znają 
programu partii – to najgorsza 
ocena jaką najmłodsi obywa-
tele z prawem do głosowania 
wystawili politykom i to tak-
że tym, tu na dole. Pocieszają-
cy jest fakt, że Młodzież wyra-
ża chęć udziału w oficjalnych 
obchodach świąt narodowych, 
ponieważ uznają to za obowią-
zek patriotyczny wobec ojczy-
zny. Taka postawa ma swoje 
odzwierciedlenie w ostatnio 
zwiększającym się poparciem 
dla prawicowych i konserwa-
tywnych ruchów  i projektów 
politycznych. Z drugiej stro-
ny, młodzież poprzez ankietę 
ostrzegła, że upolitycznianie 
wydarzeń państwowych znie-
chęca ją do czynnego udziału 
w życiu społecznym w przy-
szłości. 

Okazało się także, że w budo-
waniu postaw obywatelskich u 
młodych ludzi ma ogromne 
znaczenie wychowanie w ro-
dzinie. I przy tej okazji wycho-
dzi zatem, że od takiego mode-
lu zorganizowania naszego ży-
cia, nic lepszego świat nie wy-
myślił i nie wymyśli. 

Uczniowie postawili jednak 
pytanie: co zrobić, żeby mło-
dzież brała udział w wybo-
rach i życiu społecznym?  Py-

tanie to, będące jednocześnie 

tematem debaty, słusznie za-
dano zaproszonym do udzia-
łu w dyskusji przedstawicie-
lom lokalnej władzy w oso-
bach: wicestarosta powiatu go-
leniowskiego Tomasz Kulinicz, 
burmistrz Nowogardu Robert 
Czapla, radni miasta: Lech Ju-
rek, Marek Krzywania, Ceza-
ry Marcinkowski, Stanisław 
Saniuk, Michał Wiatr, Marcin 
Wolny i Rafał Szpilkowski oraz 
radny powiatu Józef Korkosz 
i Dyrektor Oddziału Oświaty 
i Edukacji powiatu goleniow-

skiego Renata Chomińska. To 
władza bowiem (w tym sean-
sie również aparat urzędniczy) 
jest odpowiedzialna za kon-
struowanie naszego życia w 
społeczeństwie. Jest również 
odpowiedzialna za to, czy do 
wyborów pójdziemy. Władza 
bowiem organizuje debatę pu-
bliczną i to ona jest jej „konfe-
ransjerem”. 

Szybko okazało się jednak, 

że z konkretną odpowiedzią 

większość zaproszonych gości 
ma problem (z małymi wyjąt-
kami). Nastąpił klasyczny po-
dział na linii władza-obywa-
tel. Władza uznała bowiem, 
że jej rola polega, co najwy-
żej, na „obsłudze” obywatela, 
a nie „domyślaniu się” czegoż  
to obywatel od władzy chce. 
Mało tego, obywatel ma być 
wdzięczny, że władza w ogó-
le jest, ma wiedzieć, gdzie ona 

urzęduje, a jak ma jakiś pro-
blem, sam ma przyjść i o nim 
opowiedzieć. Władza bowiem 
nie ma rentgena w oczach i nie 
może  wiedzieć, czego chcą od 
niej obywatele. Można było 
odnieść wrażenie, że czasem 
władza bywa nawet oburzo-
na, że obywatel w ogóle coś od 
niej chce. Ale na ogół jednak, 
jak już obywatel przyjdzie, to 
władza deklaruje, że mu nigdy 
„pomocy” nie odmówi. 

Pojawił się również inny 
klasyczny standard stosowa-
ny przez urzędników przy 

ocenie swojej pozycji i roli 
w społeczeństwie. Polega on 
na umniejszaniu swojej roli 
w funkcjonowaniu w ramach 
struktur instytucji publicz-
nych. Urzędnik wyznający tę 
zasadę zawsze będzie mówił, 
że od niego nic nie zależy, a on 
sam nie ma żadnego wpływu 
na to, co się dzieje za oknami 
jego gabinetu. Mało tego, przy-
dzielone mu zadania, sprawia-

ją, że nie może on biedak słu-
żyć całemu społeczeństwu tyl-
ko np. uczniom szkół ponad-
gimnazjalnych. Ci z podstawó-
wek, to już inny urząd i w ogó-
le inna bajka. 

Taka postawa zaproszonych 
do udziału w debacie przedsta-
wicieli świata władzy, w koń-
cowej fazie dyskusji wywołała 
wśród kilku uczniów poważ-
ny niedosyt. Dopytywali więc 
oni (słusznie wskazując, że za 
ich niechęć do udziału w ży-
ciu politycznym i obywatel-
skim odpowiada nie kto inny, 
jak władza), co zaproszeni go-
ście mają im do zaproponowa-
nia-konkretnie? Wtedy zaczę-
ło się robić trochę nerwowo. 
A chwilami nawet bardzo, gdy 
jednemu uczniowi oberwało 
się, że użył według jednego z 
zaproszonych polityków nie-
właściwego słowa. A przecież 
trudno było mu się dziwić, bo-
wiem kwestionowane  słowo, 
było najlepszą recenzją tego, 
co władza miała młodzieży do 
powiedzenia i na spotkaniu, i 
zwłaszcza przedtem. Jedno jest 
pewne - młodzież z I LO wy-
konała kawał dobrej roboty. 
Wszak chodzi o to, aby władzy 
przypominać, że to ona jest w 
służebnej roli do obywatela, a 
nie jak to często się władzy wy-
daje – odwrotnie. I ten cel zo-
stał osiągnięty. Udało się nawet 
od obecnych na sali samorzą-
dowców usłyszeć kilka dekla-
racji. Oby o nich zaraz, jak to 
często bywa, nie zapomnieli.   

Organizatorom debaty na-
leżą się zatem oklaski. Bra-
wa również dla tych uczniów, 
którzy mieli odwagę zadawa-
nia pytań. To dowód na to, że 
młodzież jest zainteresowa-
na udziałem w życiu społecz-
nym, tylko trzeba jej stwo-
rzyć warunki do tego udzia-
łu, w tym miejsca, gdzie mo-
głaby się częściej wypowia-
dać. Odpowiedź na wstępne 
pytanie o udziale młodzieży w 
życiu publicznym, nie będzie 
pełna bez odpowiedzi na py-
tanie: czy władza chce, aby 
młodzież rzeczywiście brała 
tenże udział w rozwiązywaniu 
spraw publicznych?

Marcin Simiński 
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Uczeń II LO  w ogólnopolskim Superfinale

Igor Siupik „pokazał język”
Igor Siupik z kl. II. C, II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie,  zajął I miej-
sce w rozgrywkach regionalnych ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż 
nam język”, w kategorii: język angielski. W piątek (11 kwietnia), w Poznaniu, bę-
dzie jedną z siedmiu osób z całej Polski biorących  udział w Superfinale. 

Konkurs ten jest organi-
zowany przez sieć Wyższych 
Szkół Bankowych. Ze wzglę-
du na bardzo ciekawą formu-
łę, uczniowie II LO już trady-
cyjnie biorą w nim udział i co-
rocznie odnoszą sukcesy. Za-
wody składają się z IV etapów. 
Etap pierwszy odbywa się w 
formie internetowego testu z 
wybranego języka przeprowa-
dzanego na platformie www.
pokaznamjezyk.pl, który kwa-
lifikuje do dalszych trzech eta-
pów konkursu rozgrywanych 
w wybranych Wyższych Szko-
łach Bankowych. Etap drugi, 
też w postaci testu, jest rozgry-
wany w Szczecinie. Również 
tam, w wyniku kwalifikacji, 5 
najlepszych osób bierze udział 
w otwartej debacie prowadzo-
nej w języku angielskim. Ze 
względu na to, że ONZ ogłosi-
ło rok 2014 – Rokiem Rodziny, 
tematem  przewodnim obec-
nej, XIV edycji konkursu jest  
„Rodzina - tradycja czy nowe 
wartości?” W finale ucznio-
wie w debacie panelowej, mie-
li do wyboru takie tematy jak: 
1. Czy wprowadzenie ustawy 
o związkach partnerskich sta-
nowiłoby zagrożenie dla tra-
dycyjnego modelu rodziny?  2. 
Przyjaźń na facebook’u: to tyl-
ko złudzenie?  3. Tradycje ro-
dzinne – czy są trwałe i niepo-
wtarzalne?Poznański Superfi-
nał będzie składał się z dwóch 
części: debaty moderowanej i 
oświadczenia wygłoszonego 
przez uczestników zawodów 

językowych. Uczestnicy będą 
dyskutować na następujące te-
maty: 1. Jak przeciwdziałać ne-
gatywnym tendencjom demo-
graficznym w Polsce?  2. Czy 
rodziny wielopokoleniowe 
mają szansę ponownie zyskać 
na znaczeniu w społeczeń-
stwie polskim? Nie tylko będą 
tu sprawdzone umiejętności 
językowe finalistów, ale rów-
nież ich wiedza ogólna, umie-
jętności prezentacji i obrony 
własnych poglądów oraz prze-
mawiania do publiczności. 
Oprócz Igora Siupika, również 
w regionalnym  finale dzielnie 
walczyli inni uczniowie II LO: 
Ala Adamczyk, Kinga Nowak i 
Zosia Sawicka z II B oraz Nikol 
Brążkowska z kl. IB.

Oprac: KR

Pozostali finaliści 
- w kategorii j. angielski to:  
2 miejsce - Mikołaj Sitarek 

- Publiczne Technikum Infor-

matyczne Computer College w 
Koszalinie

3 miejsce - Malwina Wojcie-
chowska - VI LO im. Stefana 
Czarnieckiego w Szczecinie 

4 miejsce - Iwo Duszyński-  
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1 w Nowogardzie

5 miejsce - Oriana Jocz-  Ze-
spół Szkół im. M. Kopernika w 
Witnicy

- w kategorii j. niemiecki to:
2 miejsce - Martyna Ga-

brych - Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Kaliszu Po-
morskim

3 miejsce - Daniel Paszkow-
ski - Zespół Szkół im. Marii 
Skłodowskie-Curie w Kostrzy-
nie nad Odrą 

4 miejsce - Sonia Najwer - 
Zespół Szkół nr 1 w Golenio-
wie

5 miejsce - Karolina Rogala - 
Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Kaliszu Pomorskim

Komunikat 

4 rocznica katastrofy 
smoleńskiej

W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej, w dniu 10.04.2014r, 
o godzinie 18:00, w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie, odprawiona zostanie Msza Święta w intencji ofiar tej 
tragedii. Zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.

Organizatorzy

Poniżej publikujemy wiersz, jaki tuż po katastrofie smoleńskiej 
napisał zmarły przed rokiem śp. Grzegorz Górczewski - jak się 
okazało nie tylko świetny wychowawca, nauczyciel, ale również 
poeta. Wiersz dostarczyła do redakcji DN, przyjaciółka śp. G. 
Górczewskiego, pani Ewa Kuczyńska. 

To nie tak miało być
Na pewno nie tak 
Gdy na niebie się wzbił
Samolot jak ptak

Cel miał szczytny i wyjątkowy
Dolecieć do miejsca
Gdzie ołtarz polowy

Gdzie groby mych przodków
Podstępnie zabitych
Złą ziemią bez krzyży pokrytych

Lecieli tam ludzie
By hałd oddać wielki
Wybrańcy Narodu
Kwiat różny i wszelki

Niestety nie było
Na tyle im dane
Pokłonić się nisko
Zakończyć tę sprawę

I koło historii się zatoczyło
Zadało ból straszny
Jak kiedyś w tym lesie
Co się zdarzyło

Łączmy się wszyscy
Po ciężkiej tragedii
By przykład dać młodym
Jak Ci co polegli

W jedności jest siła i serce Narodu
To czas jest próby i pojednania
Musimy pamiętać
To wszyscy za młodu                                                              

 Cześć Ich pamięci
Grzegorz Górczewski 

Spotkania Taneczne po raz 11

Nowogard zamieni się w stolicę tańca 
Już w najbliższy weekend, tj.12 i 13 kwietnia, w Nowogardzie, dla wielbicieli i kibiców, spora dawka tańca i to w każdej postaci. Po raz 
11 w naszym mieście odbędą się Nowogardzkie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza Nowogardu, które na stałe wpisały się już w 
kalendarz imprez tanecznych w naszym kraju. 

Podczas dwudniowej impre-
zy na parkiecie hali sportowej 
przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Nowogardzie, 
swoje umiejętności tanecz-
ne prezentować będzie bli-
sko 2000 tancerzy z całej Pol-
ski. Jest to największa impreza 
taneczna w regionie i jedna z 

większych w kraju. 
W pierwszym dniu spotkań, 

od godziny 9:00 rywalizować 
ze sobą będą pary taneczne w 
tańcach standardowych, jak i 
latynoamerykańskich, w róż-
nych kategoriach wiekowych i 
klasach tanecznych. Obejrzy-
my również pokaz finalistów 

Mistrzostw Polski – Tomasza 
Jóźwiaka z Mariką Ostrowską. 

Drugi dzień zmagań to prze-
gląd ok. 90 zespołów i forma-
cji tanecznych, od klasyki po 
taniec współczesny. Pierwsze 
grupy pojawią się na parkiecie 
o godz. 11:00. 

Organizatorami spotkań są; 

Urząd Miasta Nowogard, No-
wogardzki Dom Kultury, No-
wogardzkie Stowarzyszenie 
Tańca Sportowego FLESZ No-
wogard, Szkoła tańca FLESZ 
Agaty i Mikołaja Kubiaków. 

Patronat medialny nad kon-
kursem sprawuje „Dziennik 
Nowogardzki”.

Wstęp na turniej jest płatny. 
W pierwszym dniu cena bile-
tu wynosi 10 zł/osoba, a w dru-
gim – 5 zł/osoba. Bilety będą 
do nabycia przed wejściem na 
salę ZSO. 

MS
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Ciąg dalszy problemów z przesyłkami

Życie samo daje odpowiedzi
Po piątkowej publikacji w DN, w rubryce list Czytelników, na temat kolejnych przykładów problemów, jakie rodzi obowiązujący aktu-
alnie system dostarczania przesyłek sądowych, otrzymaliśmy dwa listy, które poniżej publikujemy.  

Po wprowadzeniu od 1 stycz-
nia 2014 roku zmiany sposobu 
dostarczania przesyłek sądo-
wych, otrzymujemy wiele sy-
gnałów od naszych Czytelni-
ków, świadczących o poważ-
nych mankamentach nowego 
systemu. Po ostatniej piątko-
wej publikacji otrzymaliśmy 
kolejny tekst, którego lektu-
ra potwierdza, że jest istotna 
różnica pomiędzy wykonywa-
niem tych samych czynności 
przez szkolonego i zobowią-
zanego służbowo do zachowa-
nia zasad etyki zawodowej pra-
cownika Poczty Polskiej a wy-
konywaniem ich przez osoby 
do tego nie przygotowane i w 
pewnym sensie przypadkowe 
w rozumieniu publicznego za-
dania, które w części realizują. 
O ustosunkowanie się do zda-
rzenia poprosiliśmy rzeczni-
ka Polskiej Grupy Pocztowej, 
Wojciecha Kądziołki - odpo-
wiedź umieszczamy w rubry-
ce obok. 

Oto treść maila naszej Czy-
telniczki:

W sobotę około godzi-
ny 10:30 zadzwonił do moich 
drzwi dzwonek. Otworzyłam, 
w drzwiach stała jakaś pani. W 
ręku trzymała 2 listy (ukrad-
kiem spojrzałam, że z sądu). Li-
sty były zaadresowane na pa-
nią, od której trzy lata temu 
kupiliśmy dom, i dziecko któ-
re wzięła w rodzinę zastępczą). 
Poinformowałam dostarczy-
cielkę, że adresatka i jej „dziec-
ko” nie mieszkają tutaj od kilku 
lat i że nie znam ich obecnego 
adresu. Pani spytała się mnie, 
co ma teraz zrobić, odpowie-
działam, że nie wiem. Poinfor-
mowała mnie, że idzie się spy-
tać męża, co w tej sytuacji. Po 
kilku minutach wróciła z awizo 
i powiedziała, że ona musi to u 
mnie zostawić i koniec. Ja jej na 
to, że nie będę odbierała żad-
nych awizo, ponieważ nie mam 
kontaktu z byłą właścicielką, 
nie jest to moja żadna rodzi-
na, ani znajoma i nie obchodzą 
mnie czyjeś prywatne sprawy 
sądowe. Doręczycielka spojrza-
ła na mnie, ponownie poinfor-
mowała, że musi to zostawić i 
najlepiej, żebym jej udowodni-
ła, że to na pewno mój dom i że 
adresatka tu nie mieszka. Spy-

tałam się, co mam jej pokazać 
- akt notarialny kupna domu? 
A niby czemu? Kim ta pani jest? 
Urzędnikiem państwowym, czy 
co?! W końcu, żeby doprowa-
dzić sprawę do końca, pokaza-
łam dowód osobisty, żeby po-
kazać, jak się nazywam, i że to 
ja tu jestem zameldowana oraz 
mój mąż i dzieci. Jednak pani 
doręczycielka uparcie twierdzi-
ła, że ona musi to u mnie zosta-
wić, a my (!) mamy sobie upo-
rządkować sprawy w sądzie, bo 
widocznie mamy bałagan w pa-
pierach. Po raz kolejny zdener-
wowałam się okropnie, bo ja-
kim prawem pani z kiosku ma 
mnie pouczać i czelność twier-
dzić, że to z mojej winy w są-
dzie widnieje adres byłej loka-
torki. W końcu do rozmowy 
wtrącił się mój mąż i stanow-
czo powiedział, że w żadnym 
wypadku nie będziemy odbie-
rać niczego, co nie jest skiero-
wane do nas. Powiedzieliśmy 
tej pani, żeby napisała do sądu 
notatkę, że adresat tu nie miesz-
ka i odesłała listy. Ona na to, że 
nie będzie żadnych notatek pi-
sać, zostawia awizo i koniec. 
Wtedy z samochodu wyszedł 
mąż tej pani (tak o nim mówi-
ła) i zaczął krzyczeć, żeby wło-
żyła nam awizo w płot, bo jego 
to nie obchodzi, że kobieta tu 
już nie mieszka, a tak w ogóle 
to niech mu udowodnię, że ona 
tu nie mieszka, że to mój dom 
itp. Mój mąż na to odpowie-
dział, że wkładając to w płot 
równie dobrze może wrzucić to 
do śmietnika, na jedno wyjdzie 
i że za chwilę zadzwoni na po-
licję za nachodzenie na terenie 
prywatnym. W porywie doszło 
do ostrej wymiany zdań (niepo-
trzebnie, ale nerwy nie wytrzy-
mały). Skończyło się na zosta-
wieniu awizo w płocie. Państwo 
doręczyciele uznali sprawę za 
zakończoną, ale my nie. Proszę 
o interwencję w tej sprawie. Tak 
nie może być, że jakaś „firma” 
(chyba, bo nawet nie wiem, kto 
to był, gdyż się nie przedstawi-
li) wchodzi na prywatną pose-
sję, nie przyjmuje do wiadomo-
ści żadnych wyjaśnień i żąda 
jeszcze moich prywatnych do-
kumentów do wglądu!

P.S. Zawiadomienie awi-
zo wystawione przez In Post w 

dniu 5.04.2014 r. (ul. Stolarska 
2)Kiosk Ruchu.   (Dane  tylko 
do wiadomości redakcji). 

Powyższa  historia,  jaka  
spotkała  naszą  Czytelniczkę,  
jest zarazem najlepszą odpo-
wiedzią na  załączone  niżej pi-
smo pani prowadzącej kiosk z 
Pasmanterią, która poczuła się 
urażona  wyrażonymi w piąt-
kowym tekście DN naszymi 
uwagami, że nowy system ro-
dzi wiele wątpliwości nie tyl-
ko w zakresie sprawności, ale 
także warunków do zabezpie-
czenia tajemnicy „drażliwej” 
przecież szczególnie, bo sądo-
wej  korespondencji. Przypo-
mnijmy, że operator który w 
miejsce Poczty Polskiej wygrał 
przetarg na dostarczanie prze-
syłek, z powodu braku własnej 
sieci punktów pocztowych, 
pozawierał umowy z różnymi 
podmiotami np. w Nowogar-
dzie też ze wspomnianym kio-
skiem z pasmanterią,  na po-
zostawianie  tamże do odbio-
ru osobistego, awizowanych 
przesyłek sądowych. 

Oto pismo: 
Odpowiedź na list, a raczej 

wasz komentarz z rubryki „Lu-
dzie listy piszą” w ostatnim 
piątkowym wydaniu w sprawie 
listów, które przychodzą na ad-
res pewnej Pani. Jeżeli ktoś po-
daje dany adres dla jakiejś in-
stytucji do korespondencji i na 
ten adres jest wysłany list, obo-
wiązkiem każdego doręczycie-
la jest dostarczenie danego li-
stu pod wskazany adres. Gdy-

by tego nie zrobił, byłoby to nie 
wykonanie swojego obowiąz-
ku. W przypadku tej Pani był 
to list zwykły, który zgodnie z 
podanym adresem na koper-
cie został wrzucony do skrzyn-
ki. Tak więc list trafił pod wska-
zany adres prawidłowo, nie za-
szła tu żadna pomyłka. Każdy 
jeden doręczyciel, czy to z Pocz-
ty Polskiej, czy z Inpostu tam by 
go doręczył. Winić za całą sy-
tuację można tylko osobę, któ-
ra posługuje się nie swoim adre-
sem zamieszkania lub adresem 
zamieszkania nieaktualnym i 
go podaje do korespondencji, 
ale jak widać wasz dziennikarz 
w swoim komentarzu to pomi-
nął, gdyż po raz kolejny nada-
rzyła się okazja skrytykowania 
kogoś. Sama tej Pani poradzi-
łam, że gdy następnym razem 
zastanie awizo przesyłki pole-
conej na ten adres, nie musi go 
przynosić, a co do listów zwy-
kłych na to nie ma rady, dopó-
ki są adresowane na ten adres 
tam muszą trafić i pozostaje 
tylko odniesienie ich albo na-
pisanie do danej instytucji, że 
taka osoba pod tym adresem 
nie mieszka. Nic innego w tym 
przypadku doradzić nie moż-
na. Teraz podam przykład li-
stu dostarczony przez Pocztę 
Polską nie do tej osoby co trze-
ba, ale pod wskazany adres na 
kopercie. Był to list skierowany 
do mojej mamy na dawny ad-
res zamieszkania, teraz miesz-
kamy pod innym adresem i ta 
osoba co ten list pisała nowe-
go adresu mojej mamy nie zna-

ła. Otrzymała mama ten list 
do rąk własnych tylko dlatego, 
że osoby które mieszkają pod 
tamtym adresem domyśliły się 
o kogo chodzi i z grzeczności 
ten list przynieśli, za co mama 
jest wdzięczna, bo po kilkuna-
stu latach odnowiła znajomość 
z dawną przyjaciółką. Czy te-
raz mamy oskarżać Pocztę Pol-
ską i listonosza o naruszenie ta-
jemnicy korespondencji i prze-
kazanie listu nie tej osobie co 
trzeba? Oczywiście, że nie z 
mojego punktu widzenia, bo 
listonosz z Poczty Polskiej za-
niósł list prawidłowo pod wska-
zany adres na kopercie, a że 
tam ktoś już nie mieszka, prze-
cież tego nie wie, tym bardziej, 
że jest to zwykły list wrzucany 
do skrzynki pocztowej. Drodzy 
dziennikarze z DN, zanim ko-
goś skrytykujecie zasięgnijcie 
trochę informacji jak to dzia-
ła w obie strony i czy faktycz-
nie coś było doręczone nie tak, 
nie kierujcie się cały czas zasa-
dą kowal zawinił, a my i tak cy-
gana powiesimy. Mam nadzie-
ję, że w całości to umieścicie na 
swoich łamach.

 Właścicielka pasmanterii 
Danuta Zając

Rozumiemy, że Pani prowa-
dząca punkt, może się starać 
osobiście wykonywać powie-
rzoną jej czynność jak najle-
piej, ale gdy system szwanku-
je co do zasady to jej zacho-
wanie może okazać się wyjąt-
kiem, który niewiele zmienia. 
Poza tym piszemy głównie o 
przesyłkach poleconych z sądu 
i w zupełnie odmiennym ani-
żeli analizowany przez Panią 
kontekście. Bynajmniej więc, 
nie „wieszamy  cygana”, ale od 
początku w tej sprawie mamy 
uwagi do „kowala”. Lepiej się 
też nie oszukiwać i widzieć 
rzeczy jakimi są, a nie oskar-
żać DN o to, że pisze iż „deszcz 
pada”,  bo on i tak będzie pa-
dał -  czy o tym napiszemy, 
czy nie. Chyba nikt nie chciał-
by, aby jego życie i jego szcze-
góły, które zapewne w jakiejś 
części zawiera każde pismo są-
dowe, były „rozpowszechnia-
ne” np. w sposób, jaki opisano 
w pierwszym zamieszczonym 
wyżej liście. 

Red.  
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Wyrazy najszczerszego 
współczucia 

Halinie Zieleśkiewicz z Rodziną 
z powodu 

śmierci Mamy
składają współpracownicy 

z Centrum Edukacyjnego Sp. z o.o.

KONDOLENCJE

Rzecznik  PGP  odpowiada
Szanowny Panie Redakto-

rze, w opisywanym przez Pana 
przypadku pracownik Pol-
skiej Grupy Pocztowej postąpił 
zgodnie z przepisami obowią-
zującymi wszystkich operato-
rów pocztowych, w tym także 
Polską Grupę Pocztową.

Chcemy podkreślić, że naj-
prawdopodobniej to sąd nie-
prawidłowo wpisał dane adre-
sata. Jednocześnie zaznacza-
my, że każda osoba fizyczna, 
co do której toczona jest spra-
wa sądowa jest zobowiązana 
do zaktualizowania swoich da-
nych adresowych. Polska Gru-
pa Pocztowa jest zobowiązana 
do dostarczenia przesyłki pod 
wskazany przez sąd adres. Nie 
odpowiadamy za weryfikację, 
czy pod wskazanym przez sąd 
adresem zamieszkuje adresat 
przesyłki.

Odpowiedzi udzielił:
Wojciech Kądziołka, 

Rzecznik Prasowy, Polska 
Grupa Pocztowa SA

Rozumiemy, że Pan W. Ką-
dziołka, jako rzecznik prywat-
nej firmy, która od 1 stycznia 
doręcza nam przesyłki z są-
dów i prokuratur, musi  bronić 
sposobu, który stosuje w celu 
wypełnienia tego zadania Pol-
ska Grupa Pocztowa. Ale każ-
da argumentacja musi jednak 
trzymać się zasad logiki i ra-
cjonalności. Jakimi przepisa-
mi i jaką logiką chce Pan uza-
sadnić nękanie osób, które z 
Waszą przesyłką nie mają nic 
wspólnego?  Przesyłka ta jest 
bowiem „sądowa” w zakresie 
nadawcy  i „wasza” w zakre-
sie obowiązku doręczenia do 
adresata. Adresat również jest 

zupełnie kimś innym, aniżeli 
nękane prze Waszych podwy-
konawców osoby. A może jest 
tak, że firma podjęła się zada-
nia,  za które pobiera opłaty, a 
do którego nie jest przygoto-
wana, dlatego szuka winnych 
widocznego gołym okiem ba-
łaganu, nawet wśród ewident-
nie niewinnych? Pan rzecznik 
nawet nie zamierza przeprosić 
naszej Czytelniczki, chociażby 
za karalne w Polsce  narusze-
nie miru domowego do które-
go wydaje się tutaj też doszło. 
Ale ostatnio modne i u nas sta-
je się, również obowiązujące  
zawsze w świecie wschodnim, 
panowanie „argumentu siły” 
nad  cywilizowaną  „siłą argu-
mentu”.

Red.

Nowogard na celowniku  
młodego przedsiębiorcy

Kolejne biuro nieruchomości
Na początku maja, na nowogardzkim rynku pojawi się nowa firma, oferująca 
usługi związane z pośrednictwem przy sprzedaży i kupnie nieruchomości. Wła-
ściciel, Rafał Mikulski, zapowiada stworzenie kilku miejsc pracy. Biuro w No-
wogardzie będzie czwartym w regionie punktem tej firmy. 

Do tej pory, firma Mikulski 
Nieruchomości otworzyła swo-
je siedziby w trzech miastach: 
Goleniowie, Stargardzie Szcze-
cińskim oraz Szczecinie. Wia-
domo już, że nowogardzka sie-
dziba firmy będzie się mieścić 
przy ul. 15 Lutego (nad pizzerią 
Fantazja). – Do tej pory otwo-
rzyliśmy trzy biura. Planujemy 
tworzyć kolejne filie, najpierw 
w Nowogardzie, później w Py-
rzycach – zapowiada w rozmo-
wie z DN właściciel biznesu, 
Rafał Mikulski – Na przełomie 
ostatniego półtora roku zreali-
zowaliśmy w Nowogardzie kil-
ka transakcji, nie mając przy 
tym możliwości stacjonowania 
w tym mieście. W odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego akurat 
Nowogard, nasz rozmówca za-
znacza, że w mniejszych mia-
stach ludzie są bardziej przy-
chylni pośrednikom takich 
firm i pozytywnie nastawieni 
do tego typu działalności. – Z 
autopsji wiemy, zarówno ja, jak 
i moi pracownicy, że występuje 
pewna zależność pomiędzy ma-
łym miastem a zainteresowa-
niem tego typu usługami, tzn. 
im mniejsze miasto, tym lepsza 

możliwość realizowania trans-
akcji – mówi przedsiębiorca 
– Ludzie są mniej zabiegani, 
dzięki czemu łatwiej jest z nimi 
rozmawiać i załatwiać niektóre 
sprawy. Ponadto, mamy okazję 
lepiej ich poznać. Jeśli miałbym 
porównać rynek szczeciński z 
goleniowskim, to muszę powie-
dzieć, różnice są naprawdę wi-
doczne. Przede wszystkim, w 
większym mieście konkurencja 
jest bardzo odczuwalna. 

Nowa firma to nowe miejsca 
pracy. – Najprawdopodobniej 
biuro w Nowogardzie docelowo 

będzie wyglądać tak, jak w Go-
leniowie, czyli 4 lub 5 osób. Na 
początek stworzymy 2 miejsca 
pracy, a później, w miarę upły-
wu czasu, będziemy zatrudniać 
kolejne osoby – wyznaje nasz 
rozmówca.

Przypomnijmy, że na nowo-
gardzkim rynku funkcjonuje 
kilka biur nieruchomości, ta-
kich jak Extra Dom s.c. Rojsz-
czak czy Rech Nieruchomości. 
Mikulski Nieruchomości bę-
dzie zatem już kolejną, o tym 
profilu, firmą w Nowogardzie. 

Karolina Klonowska

Biuro Mikulski Nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim. Podobne będzie można 
niedługo zobaczyć w Nowogardzie. foto. strona www firmy

Sygnały czytelników 

Co łączy chodnik  
na Wiejskiej  
z przydrożnymi 
witaczami? 

Poniżej publikujemy krót-
ki komentarz, jaki do redak-
cji DN, pocztą e-mail, przesłał 
jeden z naszych Czytelników, 
nawiązując humorystycznie 
do naszego artykuły sprzed 
kilku tygodni pt. „Nowogard 
zawsze był czerwony”. Przy-
pomnijmy, że publikacja ta 
dotyczyła nowej, wizerunko-
wej inwestycji, zleconej przez 
burmistrza Roberta Czaplę, 
o wartości 25 tys. zł. Chodzi 
o montaż dwóch tablic, tzw. 
„witaczy”, które mają za zada-
nie witać i żegnać przejeżdża-
jących przez nasze miasto kie-
rowców. Kontrowersje wśród 
czytelników wywołał kolor, w 
jakim wykonano szyldy. 

Oto treść nadesłanego przez 
Czytelnika listu: 

„Witam
Ostatnio widziałem w wa-

szym Dzienniku tekst o czer-
wonym Nowogardzie. Znala-
złem kolejny tego faktu przy-
kład. Na ul. Wiejskiej zmie-
niane są stare chodniki. Część 
była już wymieniona jakiś 
czas temu. Są szare z czerwo-
nymi wzorkami, natomiast 
nowe robione są całkowicie z 
czerwonej kostki. Przypadek 
to czy zamierzony cel?”

Od redakcji: 
Rzeczywiście polbruki, kła-

dzione przy ul. Wiejskiej mają 
kolor zbliżony do czerwo-
nego. Powiązanie tego fak-

tu z przynależnością partyjną 
obecnego włodarza jest pew-
ną satyrą. 

Już całkiem na poważnie, 
należy jednak zwrócić uwa-
gę na pewne bałaganiarstwo 
architektoniczne, jakie przy 
okazji wymiany nawierzch-
ni chodników ma miejsca w 
ostatnim czasie, a na które jak 
rozumiemy, poza humory-
stycznym podtekstem, zwraca 
uwagę właśnie nasz Czytelnik. 

Otóż polbruki kładzie się 
nie tylko nie bacząc na to, w 
jakim kolorze położono kost-
kę przy wcześniejszych in-
westycjach, ale nie zważa się 
również na zastosowaną mo-
zaikę. Taki przykład, na któ-
ry kilka miesięcy temu zwra-
cał na sesji RM radny Rafał 
Szpilkowski jest m.in. na Pla-
cu Wolności, gdzie z każdej 
strony położony jest chodnik 
w innej barwie, a niekiedy i 
przy użyciu innej formy po-
lbruku. To wprowadza pew-
ne zachwianie estetyki, któ-
re w miarę wymiany coraz to 
nowych połaci chodników za-
czyna „bić” po oczach. 

Warto więc, aby przy oka-
zji kolejnych inwestycji, pro-
jektanci i miejscy urzędnicy 
brali pod uwagę również ten 
aspekt. W końcu chodnik to 
też architektura, a więc i tu-
taj, pod nogami, pojęcie ładu 
przestrzennego jest niezwykle 
ważne. 

MS
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04

I LO w Nowogardzie

Dzień Przedsiębiorczości
W środę (2 kwietnia), w I LO w Nowogardzie, odbył się XI Ogólnopolski Dzień 
Przedsiębiorczości.

Program ten realizowany był 
przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, pod patro-
natem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Uczniowie I 
Liceum Ogólnokształcącego 
pracowali w wybranych przez 
siebie firmach, były to: przed-
szkola, szkoły, urzędy i firmy 
prywatne. Uczestnictwo w tym 
projekcie, dało możliwość zwe-
ryfikowania informacji o pra-
cy na wymarzonym stanowi-
sku, oraz dowiedzenia się, ja-
kich kompetencji i wiadomo-
ści oczekuje się od kandydatów 

w danym zawodzie. Praca, któ-
ra uczniom wcześniej wyda-
wała się łatwa, jak się później 

okazało, w rzeczywistości nie 
jest prosta, a pieniądze same 
się nie zarabiają. Uczniowie w 
tym dniu, poczuli się dorośli i 
odpowiedzialni za swoje czyny.

 - Pragniemy  podziękować 
wszystkim firmom, które przy-
czyniły się do realizacji Dnia 
Przedsiębiorczości. To dzięki 
Państwa pomocy mogliśmy na-
być nowe doświadczenia i cie-
kawie spędzić czas – dziękują 
za pośrednictwem DN, Nata-
lia Nejman i Magdalena Mań-
kowska, oraz koordynator pro-
gramu Barbara Papuszka.   KR

ZAPROSZENIE
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawo-

wej nr 4 w Nowogardzie zapraszają  na KIER-
MASZ WIELKANOCNY, w dniu 11 kwietnia 
2014r.(piątek) w godz.9:00 – 10:30 w świetlicy 
szkolnej.

Zapewniamy szeroki wybór palm,  kartek i 
ozdób wielkanocnych, pisanek oraz ciast świą-
tecznych.

Organizatorzy
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Nasze kościoły - Maszkowo

Maszkowo, kościół filialny parafii w Ża-
bowie, pw. św. Stanisława Kostki.  pośw. 1 I 
1947 r. odpust  18 IX.

Kościół zbudowany z kamienia łupa-
nego, kwadry granitowej oraz cegły w IV 
ćwierci XIX wieku.

źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Ka-
mieńskiej,  Szczecin 2007.

Nietypowa Droga Krzyżowa
W miniony piątek, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, miała 
miejsce nietypowa Droga Krzyżowa. Nabożeństwo połączone było z insceniza-
cją w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Nowogardu. 

Zgromadzeni w kościele 
wierni, tym razem modlili się 
nie przechodząc od stacji do 
stacji, by symbolicznie odtwo-
rzyć ostatnią na ziemi drogę 
Jezusa Chrystusa, lecz pozo-
stali w ławkach. Kolejne sceny 
drogi krzyżowej były bowiem 

odgrywane na żywo przez  
dzieci na prezbiterium. Młodzi 
aktorzy zadbali o każdy szcze-
gół. Nie zabrakło więc odpo-
wiednich strojów i rekwizytów 
w tym m.in. chusty,  którą św. 
Weronika otarła twarz Pana 
Jezusa (stacja 6) i drewnianego 

krzyża, na którym umarł Jezus 
(stacja 12). 

Nietypowa Droga Krzyżo-
wa została nagrodzona grom-
kimi oklaskami. Do występu 
uczniów przygotowała  siostra 
Iwetta. 

MS
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Marian Piłka: Anarchonacjonalizm

Nie ulega wątpliwości, że mamy 
do czynienia z odrodzeniem się pol-
skiego patriotyzmu. Po latach zupeł-
nej dekadencji i dominacji mental-
ności postkomunistycznej, kryzy-
su narodowej tożsamości i kultury, 
spadku urodzeń i masowej emigra-
cji, mamy do czynienia z obudze-
niem się w młodym pokoleniu po-
trzeby odbudowy narodowej god-
ności i polityki państwa opartej na 
narodowym interesie. To dopiero 
wstępny etap przezwyciężania do-
tychczasowej dekadencji. Ten pro-
ces będzie nabierał dynamiki i siły 
w miarę wchodzenia w dorosłe życie 
kolejnych roczników młodego poko-
lenia.

Dlatego warto zastanowić się nad 
uwarunkowaniami tego procesu i 
jego możliwymi konsekwencjami. 
Bo odrodzenie patriotyzmu bez od-
powiedniej formacji intelektualnej 
i politycznej może mieć także nega-
tywne konsekwencje i prowadzić na-
rodową politykę na manowce. Gdy-
by nie wybuch konfederacji barskiej, 
nie byłoby pierwszego rozbioru Pol-
ski, a bez Konstytucji 3 Maja Polska 
dotrwałaby do epoki napoleońskiej 
i stałaby się jednym z trwałych ele-
mentów XIX-wiecznego porządku 
europejskiego. Gdyby nie wybuchło 
Powstanie Listopadowe i Królestwo 
Kongresowe dotrwałoby do wojny 
krymskiej, to w połowie XIX wieku 
zaistniałaby szansa na odzyskanie 
niepodległości obejmującej cały za-
bór rosyjski. A Powstanie Styczniowe 
doprowadziło m. in. do zahamowa-
nia rozwoju kultury narodowej i do 
odpolszczenia Kresów Wschodnich. 
Także Powstanie Warszawskie do-
prowadziło nie tylko do zniszczenia 
Warszawy, ale popowstaniowy szok 
ułatwił sowietyzację Polski. Wszyst-
kie te historyczne wydarzenia były 
poprzedzone odrodzeniem się pa-
triotyzmu i poczucia narodowej god-
ności. Brakowało jednak formacji in-
telektualnej i politycznej, która po-
zwoliłaby na prowadzenie skutecznej 
i realistycznej polityki narodowego 
rozwoju. W rezultacie odradzanie się 
patriotyzmu często prowadziło do 
narodowych klęsk i nieszczęść.

Od tych wydarzeń wyróżniają się 
pozytywnie: odzyskanie niepodle-
głości w roku 1918 oraz powstania 
śląskie i wielkopolskie. One także 
były wyrazem odradzającego się pa-
triotyzmu, ale takiego, który dzię-
ki intelektualnemu wysiłkowi obo-
zu narodowego doprowadził nie tyl-
ko do zorganizowania się polskiego 
społeczeństwa, ale też do wykrysta-
lizowania się racjonalnej myśli poli-
tycznej, definiującej na nowo interes 
narodowy. Doprowadził do uformo-
wania się autentycznego przywódz-

twa narodowego - zdolnego do po-
prowadzenia narodowej sprawy na 
przekór zewnętrznym okoliczno-
ściom i wewnętrznym barierom. 
Myśl polityczną tego okresu charak-
teryzowało przede wszystkim no-
watorskie odczytanie uwarunkowań 
sprawy polskiej i nowa hierarchia 
narodowych celów, które nie mieści-
ły się w dotychczasowym postrzega-
niu sprawy polskiej. Obóz narodowy 
już w okresie rewolucji r. 1905 wyło-
nił z siebie przywództwo zdolne nie 
tylko do walki o narodowe intere-
sy, ale i do konfrontacji z tradycjo-
nalistycznym modelem patriotyzmu 
emocjonalnego - wyrażającego się 
w próbach wywołania rewolucyjne-
go zrywu. Także w momencie wy-
buchu I wojny światowej, głównym 
celem narodowego przywództwa 
było zapobieżenie wybuchowi anty-
rosyjskiego powstania, który mógłby 
zniszczyć szanse wykorzystania wo-
jennej koniunktury do odzyskania 
niepodległości. 

Obecny proces narodowego prze-
budzenia jest przede wszystkim na-
stępstwem wchodzenia w życie ko-
lejnych roczników wychowanych już 
w warunkach Polski niepodległej, 
pokolenia nie zdeformowanego inte-
lektualnie i moralnie przez komuni-
styczny totalitaryzm. I choć pozosta-
łości komunistycznego zniewolenia 
w postaci demoralizacji, dekadencji 
kultury i głębokiego kryzysu patrio-
tyzmu są jeszcze dominujące, to wi-
dać wyraźnie w młodym pokoleniu 
potrzebę narodowej godności, miło-
ści własnego narodu, odradzania się 
tradycyjnych polskich wartości kul-
turowych i moralnych i potrzebę po-
lityki opartej o interes narodowy. …..

W ciągu minionych lat III Rzecz-
pospolitej były już podejmowane 
próby realizacji polityki narodowej - 
w działalności Zjednoczenia Chrze-
ścijańsko-Narodowego, ale także w 
innych partiach. Słabością polityki 
narodowej w minionych latach był 
klimat narodowej dekadencji, post-
komunistyczna mentalność nasze-
go społeczeństwa, głęboki kompleks 
wobec Zachodu, nawyki polityki sa-
telickiej, dominacja lewackich me-
diów. To były społeczne bariery na-
rodowej polityki. Nie zniknęły one 
jeszcze, ale dziś mamy do czynienia z 
procesem ich przezwyciężania…

Dziś zasadniczymi uwarunkowa-
niami sprawy polskiej, oprócz ww. 
barier, są: własne niepodległe pań-
stwo, społeczno-ekonomiczny kry-
zys przejawiający się w blokadzie 
rozwoju młodego pokolenia i skut-
kujący emigracją i frustracją, dąże-
nia władz Unii Europejskiej do bu-
dowy europejskiego superpaństwa 
i niszczenie cywilizacji chrześcijań-
skiej. To na te wyzwania musi dziś 
odpowiedzieć polityka narodowa z 
prawdziwego zdarzenia. Nie nale-
ży jednak mylić narodowej polityki 
z Ruchem Narodowym. Bowiem ten 
Ruch to swoista konfederacja środo-
wisk młodzieżowych nawiązujących 
do tradycji historycznego obozu na-
rodowego. Narodowcami są dla tego 

środowiska ludzie, którzy sami sie-
bie określają jako endecy. …Współ-
czesna Polska nie jest  jednak prostą 
kontynuacją Polski międzywojennej. 
Żyjemy w całkowicie innych uwa-
runkowaniach i inne są wyzwania, 
przed którymi stoimy, dlatego rekon-
strukcja Ruchu Narodowego jest zja-
wiskiem anachronicznym i szkodli-
wym w tym sensie, że historyczne re-
cepty są dziś zupełnie anachroniczne 
i sprowadzają się bardziej do nega-
tywnych emocji, niż do pozytywne-
go kształtowania postaw i zachowań 
społecznych. Zagrażają wykorzysta-
niem odradzającego się patriotyzmu 
do polityki, która w swej istocie poza 
sentymentem historycznym, nie jest 
wyrazem jakiegokolwiek poważne-
go wysiłku intelektualnego. Ten an-
tyintelektualizm - dominujący dziś 
w młodych środowiskach - jest po-
ważnym zagrożeniem polityki naro-
dowej. 

Zasadniczą kwestią życia naro-
dowego jest pozytywny stosunek do 
własnego państwa. A współcześni 
Polacy wynieśli silny uraz antypań-
stwowy z okresu PRL, gdy komuni-
styczne państwo było instrumentem 
narodowego zniewolenia. Ten an-
typaństwowy uraz, także z powodu 
licznych słabości III RP, jest nadal 
silnym odruchem społecznym. Ale 
trzeba jasno stwierdzić, że taka po-
stawa jest patologiczna i nie mogą jej 
usprawiedliwiać słabości postkomu-
nistycznego państwa. To nie polskie 
państwo jest przeciwnikiem naro-
du a kulturowa i moralna dekaden-
cja naszego społeczeństwa. Zasadni-
czym kierunkiem działania musi być 
dążenie do unarodowienia państwa i 
jego polityki, do przezwyciężenia ko-
munistycznych pozostałości w jego 
funkcjonowaniu i tej dekadencji…. 
Tymczasem we frazeologii i zacho-
waniach  Ruchu Narodowego mamy 
do czynienia ze swoistą postawą an-
typaństwową, czego najsilniejszym 
wyrazem jest hasło Roberta Winnic-
kiego: „obalenia republiki okrągłe-
go stołu”. Otóż nie mamy republiki 
okrągłego stołu. Wolne wybory od-
były się w roku 1991 i od tego czasu 
mamy do czynienia z demokratycz-
nym państwem, którego słabości wy-
nikają przede wszystkim z kondycji 
naszego narodu. Wzywanie do oba-
lenia „republiki okrągłego stołu” to 
jest wezwanie do rewolucji i anar-
chii. Państwo staje się w tych hasłach 
głównym wrogiem narodu. To chora 
perspektywa, z której nic nie wyni-
ka - poza kierowaniem społecznych 
emocji na jałowy bieg. 

….Bowiem życie nie znosi próżni 
a naród nie żyje poza historią i dlate-
go politykę narodową należy prowa-
dzić w każdych warunkach a zwłasz-
cza w tych najtrudniejszych.

Wyrazem  tego  antypolitycznego  
nastawienia RN jest także jego po-
garda dla myślenia geopolitycznego. 
A to właśnie wprowadzenie geopoli-
tyki do polskiej myśli politycznej jest 
jedną z największych zasług Naro-
dowej Demokracji. Dziś ta pogarda 
myślenia geopolitycznego w RN wy-

raża się przede wszystkim w stosun-
ku do kwestii ukraińskiej i pośred-
nio wobec Unii Europejskiej. Otóż 
zasadniczym celem polskiej polityki 
jest umocnienie tego porządku euro-
pejskiego, który wyłonił się po upad-
ku komunizmu. To oznacza przede 
wszystkim wzmocnienie amerykań-
skiej obecności w naszej części kon-
tynentu jako gwaranta tego porząd-
ku i niedopuszczenie do współpracy 
rosyjsko-niemieckiej jako podstawo-
wej geopolitycznej konstrukcji w Eu-
ropie. Wiązaniu Niemiec służy ich 
obecność w UE, natomiast umocnie-
nie obecnego porządku europejskie-
go zależy od prozachodniej orien-
tacji państw byłego Związku So-
wieckiego. Ich suwerenność bloku-
je bowiem odbudowę supermocar-
stwowej pozycji Rosji i tym samym 
wzmacnia nasze bezpieczeństwo. 
Dlatego powinniśmy wspierać pro-
zachodnią i desowietyzacyjną polity-
kę na Ukrainie. Problemem jest fakt, 
że część prozachodnich sił w tym 
kraju reprezentuje także stanowisko 
nacjonalistyczne i antypolskie. Ale 
najważniejsze jest nasze strategicz-
ne bezpieczeństwo…. Dlatego kon-
centrowanie się dziś wyłącznie na 
antypolskim wymiarze ukraińskiego 
nacjonalizmu służy przede wszyst-
kim legitymizacji polityki rosyjskiej 
w sprawie Ukrainy. …Zasadniczą 
wagę RN zwraca na kwestię polskiej 
mniejszości na Wschodzie - jest ona 
rzeczywiście w oficjalnej polityce 
państwowej często pomijana i lekce-
ważona. W wypowiedziach niektó-
rych liderów RN pojawiają się jednak 
przede wszystkim kwestie rewizji 
granic. Otóż pomysły, żeby zmieniać 
granice, to jest metoda nie na popra-
wienie warunków rozwoju polskiej 
mniejszości na Wschodzie, ale jest to 
prowokacja, która na tych państwach 
wymusza zaostrzenie polityki wobec 
polskiej mniejszości jako potencjal-
nej irredendy. Te liczne wypowiedzi 
dotyczące zmian granic mogą tylko 
doprowadzić do kolejnej fali depo-
lonizacji kresów. Jedyną realną kon-
cepcją na ochronę praw polskich 
mniejszości tam jest koncepcja una-
rodowienia państwa i jego polityki i 
postawienia problemów Polaków na 
Wschodzie jako zasadniczych w re-
lacjach z tamtymi państwami. Innej 
drogi nie ma.    RN ogłosił swój start 
w euro-wyborach. Oznacza to, że ma 
aspirację kształtowania polskiej poli-
tyki europejskiej. Otóż postawa Ru-
chu wobec Unii Europejskiej nie jest 
do końca jasna. Niby są przeciwko 
Unii, a nawet za wystąpieniem Pol-
ski z niej, ale z drugiej strony mówią 
też o walce z brukselską biurokra-
cją, o obronie przed wprowadzeniem 
euro a przede wszystkim eksploatu-
ją poparcie PISu dla traktatu lizboń-
skiego. Otóż to wszystko jest tylko na 
poziomie haseł. W przeciwieństwie 
do Prawicy Rzeczpospolitej, która w 
roku 2008 przeprowadziła całą kam-
panię przeciwko ratyfikacji traktatu 
lizbońskiego i przedstawiła ekono-
miczne i prawne możliwości wyco-
fania się z akcesyjnego zobowiąza-

nia Polski do likwidacji narodowej 
waluty a także przedstawiła doktry-
nę polskiej polityki europejskiej, w 
przypadku RN mamy do czynienia 
tylko z hasłami - najczęściej powta-
rzanymi właśnie za Prawicą Rzecz-
pospolitej.. A porównywanie się RN 
do Dmowskiego i jego obecności w 
Dumie , czy innych polityków naro-
dowych w pozostałych parlamentach 
państw zaborczych, w sytuacji, gdy 
Narodowa Demokracja przedstawi-
ła przemyślaną długofalowa politykę 
narodową, jest tylko megalomanią. 
Start tego środowiska w tych wybo-
rach robi wrażenie realizacji dewizy 
życiowej jednego z głównych liderów 
tego środowiska; „ będzie zabawa”, 
tym razem jednak nie na Wyspach 
Kanaryjskich, ale w Brukseli. I bę-
dzie to właśnie ta radykalna zmiana.

Ten bunt środowiska RN – bunt 
młodego pokolenia, pomimo jego 
ewidentnie socjalnego zniecierpli-
wienia przybiera wyraz buntu na-
cjonalistycznego. Ale nie jest to na-
cjonalizm uniwersalistyczny - opar-
ty, jak mówi Marek Jurek, na etyce 
i honorze, a nacjonalizm roszcze-
niowy i pokoleniowy. Bo w przeci-
wieństwie do dawnego obozu na-
rodowego, który zawsze charakte-
ryzował solidaryzm pokoleń, w RN 
mamy do czynienia tylko z solida-
ryzmem symbolicznym - z pokole-
niem żołnierzy NSZ i „wyklętych”, 
czyli pokolenia, które praktycznie 
już odeszło na wieczną wartę. Mamy 
do czynienia z pokoleniową formułą 
ruchu politycznego, który nie widzi 
dla siebie żadnej możliwości reali-
zacji egzystencjalnych potrzeb, po-
kolenia wypychanego na emigrację 
i rozładowującego swoją frustrację 
w manifestacjach o patriotycznym 
charakterze. Ale nie jest to formuła, 
w jakiej może się przejawiać współ-
czesny obóz narodowy - rozumiany 
jako propozycja narodowego przy-
wództwa. Już Dmowski przestrzegał 
przed skłonnością młodego pokole-
nia do polityki emocjonalnej i wystę-
pował przeciwko „polityce młodzie-
żowej”. ..

To pokolenie młodzieży zachowu-
je antypaństwowy uraz, jaki Polacy 
wynieśli z czasów komunistycznych 
a sam RN nie jest zdolny do sformu-
łowania alternatywy wobec tej zro-
zumiałej społecznej frustracji i do 
nadania jej kształtu narodowej i pań-
stwowej polityki. Dlatego przybiera 
charakter ruchu anarcho-nacjonali-
stycznego, kontestacyjnego, w istocie 
nie biorącego odpowiedzialności za 
przyszłość narodu a jedynie ograni-
czającego się do dość jałowych pro-
testów. Jest to formuła ruchu marnu-
jącego narodową energię w jałowej 
kontestacji. Tak jak w przeszłości, 
dziś także - wzorem Romana Dmow-
skiego – trzeba więc stoczyć spór z tą 
emocjonalno-anarchistyczną wizją 
polskiego patriotyzmu i ten spór wy-
grać - w imię realizacji polskich in-
teresów.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej
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Fala bierze rewanż na Pomorzaninie

Słaby występ kobiet
W sobotę (5 kwietnia), na stadionie w Nowogardzie, kobiecy zespół Pomorza-
nina Nowogard rywalizował z Falą Międzyzdroje. Nie był to udany występ pod-
opiecznych Pawła Błaszczyka, które przegrały 0:2.

Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje       0:2 (0:1)
Skład: Daria Partyka – Wiktoria Tupko (Ada Szemiot), Mar-

tyna Stępień,  Anna Nowicka, Anita Nowakowska – Monika 
Krystkiewicz, Karolina Kowalczuk, Katarzyna Piotrowska (c), 
Anita Skowrońska (Klaudia Korgiel), Patrycja Bobik – Patrycja 
Kozioł (Julia Górecka). 

Zawodniczki z Międzyzdro-
jów, w pierwszym meczu na 
własnym boisku, wysoko prze-
grały (0:6) z piłkarkami Pomo-
rzanina. Do Nowogardu przy-
jechały z zamiarem rewanżu. 
Na początku nic jednak nie za-
powiadało zwycięstwa przy-
jezdnych. W 8 i 13 minucie, 
dwukrotnie na bramkę ude-
rzała Katarzyna Piotrowska, 
jednak bez skutecznie. Fala 
pierwszy strzał oddała dopie-
ro w 17 minucie. O losach spo-
tkania zadecydowała kuriozal-
na sytuacja z 20 minuty meczu. 
Wówczas na połowie boiska, 
Wiktoria Tupko próbowała z 
pierwszej piłki wykopać fut-
bolówkę pod bramkę rywalek, 
tak pechowo uderzyła piłkę, że 
ta zamiast do przodu, polecia-
ła w stronę bramki Pomorza-
nina... . Futbolówkę po wyjściu 
na przedpole, ostatecznie łapie 
Daria Partyka i na tym powin-

niśmy zakończyć, jednak sę-
dzia tego spotkania zdecydo-
wał, że ten „kiks” zawodniczki 
z Nowogardu to celowe zagra-
nie do bramkarza ... W efekcie 
rzut wolny pośredni z około 
14 metrów od bramki. Zawod-
niczka z Fali, po tym, jak jej 
partnerka dotknęła piłkę ude-
rzyła precyzyjnie obok muru, 
nie dając szans na skuteczną 
interwencję Darii Partyce. Po 
bramce, z zawodniczek z No-
wogardu „zeszło” powietrze, 
nie potrafiły już zagrozić ry-
walkom i do przerwy schodzi-
ły przegrywając 0:1. Po zmia-
nie stron, Fala dwukrotnie sta-
nęła przed szansą na powięk-
szenie wyniku, jednak osta-
tecznie szczęście było przy go-
spodyniach tego meczu. Po 10 
minutach drugiej połowy, Po-
morzanin marnuje najlepszą 
okazję do wyrównania. Bram-
karka z Międzyzdrojów popeł-

niła błąd wychodząc daleko z 
bramki, szybsza od niej była 
jedna z zawodniczek Pomorza-
nina, bezpańska piłka trafiła 
pod nogi Patrycji Bobik, która 
przelobowała strzałem z oko-
ło 20 metrów bramkarkę przy-
jezdnych, futbolówka jednak 
o centymetry minęła bramkę. 
W 56 minucie sam na sam z 
Darią Partyką znajduje się za-
wodniczka Fali, jednak uderza 
nad poprzeczką. Minutę póź-
niej, Pomorzanin kompliku-
je swoją sytuację jeszcze bar-
dziej, Anna Nowicka fauluje w 
polu karnym, a jedenastkę wy-
korzystuje zawodniczka rywa-
lek podwyższając na 0:2, choć 
bliska interwencji była Party-
ka, która zdołała trącić piłkę. 
Pomorzanin próbował, jednak 
brak było dokładnej gry, Fala 
miała jeszcze jeden rzut wol-
ny pośredni, tym razem słusz-
nie przyznany i skutecznie za-

blokowany przez zawodnicz-
ki z Nowogardu. W ostatnich 
3 minutach, jeszcze Karolina 
Kowalczuk trafiła w poprzecz-
kę i to by było wszystko, na co 
było stać w tym meczu pod-
opieczne Pawła Błaszczyka. To 
druga porażka z rzędu. Pamię-
tajmy, że kobieca drużyna to 
bardzo młody zespół, jednak w 
składzie są piłkarki już ze spo-
rym ligowym doświadczeniem 

i to głównie od nich powinno 
się wymagać lepszej gry, której 
zdecydowanie zabrakło w so-
botę. W poszukiwaniu formy, 
w środę zespół Pomorzanina 
zagra w Stargardzie mecz spa-
ringowy z Błękitnymi. Oby to 
zaprocentowało przed kolejną 
ligową potyczką. 

KR

Fala Międzyzdroje skorzystała z prezentu arbitra i po bramce z 20 minuty, kontro-
lowała przebieg tego meczu

III Liga Kobiet 2013/2014
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Fala Międzyzdroje 0:2 
Olimpia III Szczecin – Olimp Gościno  0:12
Vielgovia Szczecin – Zalew Stepnica   0:1
Olimpia II Szczecin     Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimp Gościno 7 19 50 1 6 1 0
2 Zalew Stepnica 6 14 21 7 4 2 0
3 Olimpia II Szczecin 6 14 29 5 4 2 0
4 Pomorzanin Nowogard 8 10 14 16 3 1 4
5 Fala Międzyzdroje 8 9 13 27 3 0 5
6 Vielgovia Szczecin 8 3 12 24 1 0 7
7 Olimpia III Szczecin 7 3 3 62 1 0 6

Pomorzanin II wygrywa ze Zrywem

Wzmocniona „rezerwa”
W niedzielę (6 kwietnia), piłkarze drugiego zespołu (lekko wzmocnieni) podej-
mowali Zryw Kołbaskowo, w ramach rozgrywek A Klasy. Obyło się bez niespo-
dzianki i już po pierwszej połowie, pewne było, że Pomorzanin zgarnie 3 punkty. 

Pomorzanin II Nowogard – Zryw Kołbaskowo 3:1 (3:0)
Gole: Tomasz Szafran, Kamil Lewandowski, Krystian Ku-

bicki
Skład: Adam Łuczak – Tomasz Szafran, Krzysztof Doma-

nowski (c) , Andrzej Piotrowicz, Natan Wnuczyński – Michał 
Cyran, Dominik Wawrzyniak, Kamil Antonyk, Dawid Kurek, 
Krystian Kubicki – Kamil Lewandowski (Artur Jurczyk).  

W pierwszym składzie Po-
morzanina II wystąpili: Kamil 
Lewandowski, Kamil Antonyk, 
Dawid Kurek, Dominik Waw-
rzyniak i Natan Wnuczyński 
czyli piłkarze, którzy zazwy-
czaj grają w pierwszym zespo-
le. Z racji, że podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego pauzo-
wali, Pomorzanin mógł sobie 
pozwolić na oddelegowanie 
tych piłkarzy do „rezerw”. Jak 

można było się spodziewać, 
wzmocnienie składu zaowo-
cowało zwycięstwem. Mecz 
rozstrzygnął się już po 45 mi-
nutach. Najpierw po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego Le-
wandowskiego, piłkę zgrał gło-
wą Krystian Kubicki, a Tomasz 
Szafran skierował ją do bram-
ki gości. Następny gol dla go-
spodarzy to podanie z głębi 
pola i sytuacja „sam na sam”, 

w 2 której Kamil Lewandowski 
ze stoickim spokojem podcina 
piłkę nad wybiegającym gol-
kiperem przyjezdnych. Rywa-
li dobił Krystian Kubicki, po 
rzucie rożnym, po którym Le-
wandowski omal bezpośred-
nio nie pokonał bramkarza, 
ostatecznie futbolówka odbija 
się od poprzeczki, a najspryt-
niejszy okazuje się być Kubic-
ki, strzelając gola obok zasko-

A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
13. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Fagus Kołbacz  1:4
Hanza Goleniów – Komarex Komarowo  4:1 
Pomorzanin II Nowogard – Zryw Kołbaskowo 3:1
Orzeł Grzędzice – OKS Euroinsbud Goleniów 0:2
Wicher Reptowo – Grot Gardno    4:2 
Vielgovia Szczecin – Znicz Niedźwiedź  1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 13 32 48 15 10 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 13 29 33 10 9 2 2
3 Wicher Reptowo 13 25 36 16 7 4 2
4 Grot Gardno 13 25 35 17 8 1 4
5 Hanza Goleniów 13 25 30 15 7 4 2
6 Pomorzanin II Nowogard 13 19 22 24 6 1 6
7 Vielgovia Szczecin 13 19 23 20 6 1 6
8 Wołczkowo - Bezrzecze 13 15 20 31 5 0 8
9 Znicz Niedźwiedź 13 13 14 25 4 1 8
10 Zryw Kołbaskowo 13 11 16 28 3 2 8
11 Orzeł Grzędzice 13 6 9 38 2 0 11
12 Komarex Komarowo 13 6 13 60 2 0 11

czonego bramkarza Zrywu. 
W drugiej połowie spokojna 
gra gospodarzy, którzy mimo 
tego nie ustrzegli się błędów. 
Natan Wnuczyński podając 
głową do swojego bramkarza, 
nie zauważył, że na linii poda-
nia stoi napastnik z Kołbasko-
wa, który korzystając z błędu 

zdobywa gola honorowego dla 
gości. Drugie zwycięstwo Po-
morzanina II na wiosnę, może 
cieszyć, zobaczymy czy w ko-
lejnym meczu, już bez piłkarzy 
z pierwszego zespołu, ta seria 
zostanie podtrzymana. 

KR
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GIMNAZJALISTO, WYBIERZ 
NASZĄ SZKOŁĘ!!!
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
ZAPRASZAJĄ 

Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
w dniu 16 kwietnia 2014 r. (środa)

WARUNKI NABORU
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Stanisława Staszica w Nowogardzi

na rok szkolny 2014/2015
Na podstawie art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz zarządzeniem 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 7/2014 z 03 
lutego 2014 r.:

Termin składania podań:
od 12 maja 2014 r.  do 05 czerwca 2014 r. 

do godz. 15.00 
Szkolny punkt informacyjny-od 07 kwietnia 2014 r. w 

sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00.
Wymagane dokumenty:
1) od 27 czerwca 2014 r. do 01 lipca 2014 r. do 

godz. 15:00 kandydaci składają do nie więcej niż 
trzech szkół kserokopie świadectwa ukończenia 
gimnazjum, kopie  zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność 
z oryginałem.

2) dwie fotografie (podpis na odwrocie),
3) karta zdrowia (we wrześniu do pielęgniarki 

szkolnej),
Kandydaci do szkół zawodowych (wszystkie technika i 
zasadnicze) dodatkowo:
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 
wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny 
pracy (wykaz przeciwwskazań w sekretariacie). 

Kandydaci - młodociani pracownicy - do klas 
wielozawodowych dodatkowo:
5) umowa o pracę w celu przyuczenia zawodowego 
(wykaz przeciwwskazań od pracodawcy).

Do 01 lipca 2014 r. do godz. 15:00 r. kandydaci do 
wszystkich typów szkół mogą dołączyć:

- opinię publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej,

- zaświadczenie komisji konkursowej (finalisty, laureata 
konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia o 
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim),

- zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o 
udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
w przypadku uczniów niepełnosprawnych 

kandydujących do oddziałów integracyjnych.
	 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa 
się na podstawie:

1) przeliczanych na punkty ocen z języka polskiego i 
trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
wskazanych w statucie szkoły;
2) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego 
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
˗	 języka polskiego, 
˗	 historii i wiedzy o społeczeństwie, 
˗	 matematyki, 
˗	 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, 

fizyki  chemii), 
˗	 języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym,
3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie 
gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia 
ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-
kwalifikacyjną,
4) punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych
	 Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może 
otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym 
maksymalnie 200 punktów:

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki 
egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 
roku nauki w  gimnazjum – 0,2 pkt za każdy 
punkt procentowy uzyskany na egzaminie 
gimnazjalnym z zakresów:

˗	 języka polskiego, 
˗	 historii i wiedzy o społeczeństwie, 
˗	 matematyki, 
˗	 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, 

fizyki, chemii), 
˗	 języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym.
2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w 

tym:
a) maksymalnie 60 punktów za oceny z języka 

polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych uzyskanych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
˗	 stopień celujący  –15 pkt.,
˗	 stopień bardzo dobry  – 12 pkt., 
˗	 stopień dobry  –   9 pkt., 
˗	 stopień dostateczny  –   5 pkt.,

b) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

˗	 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
˗	 maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co 

najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu 
finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości 
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: 
Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla 
gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.

	 Przedmioty wybrane przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną:
•	 technik handlowiec – geografia, język obcy nowożytny, 

matematyka
•	 technik ekonomista - geografia, język obcy nowożytny, matematyka
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia, język obcy 

nowożytny, matematyka
•	 technik pojazdów samochodowych – informatyka, język obcy 

nowożytny, matematyka
•	 technik informatyk – informatyka, język obcy nowożytny, 

matematyka
•	 technik hotelarstwa – geografia, język obcy nowożytny, 

matematyka
•	 technik logistyk - informatyka, język obcy nowożytny, matematyka
•	 ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych – fizyka, wos, 

matematyka
•	 ZSZ – wielozawodowa – biologia, wos, matematyka
•	 ZSZ – kucharz / pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – 

biologia, wos, matematyka
	 Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej 
szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę 
(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 
olimpiad - Dz.U z 2002r. Nr 13, poz.125)

Absolwenci gimnazjum ubiegający się o status młodocianego pracownika 
przyjmowani są do szkół zasadniczych na podstawie umowy o praktycznej 
nauce zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego

Ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego 
04 lipca 2014 r. godz. 15.00

	 Od 06 lipca 2014 r. do 08 lipca 2014 r. do godz. 12:00 kandydaci 
zakwalifikowani do przyjęcia  potwierdzają wolę nauki w danej szkole 
poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
	 08 lipca 2014 r. godz. 14:00 ogłoszenie – listy kandydatów przyjętych 
do szkoły.
	 29 sierpnia 2014 r. – dodatkowe postępowanie uzupełniające w 
szkołach, które dysponują wolnymi miejscami.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:
•	 technik handlowiec,
•	 technik ekonomista,
•	 technik pojazdów samochodowych,
•	 technik żywienia i usług gastronomicznych,
•	 technik informatyk,
•	 technik hotelarstwa,
•	 technik logistyk. 

	 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych 
(3-letnia),
	 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz (3-letnia),
	 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej (3-letnia),
	 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa (3-letnia). 

Wybór zawodu należy do ucznia. Nauka zawodu odbywa się w zakładach 
pracy, które zatrudnią ucznia jako pracownika młodocianego. Kształcenie 
odbywa się wg programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w 
publicznych szkołach.

Internat w Zespole Szkół Ponadgimnajzalnych im. Stanisława Staszica 
w Nowogardzie prowadzi nabór od 27 czerwca 2014 r. – podanie można 
otrzymać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły. Internat oraz 
stołówka szkolna mieści się w tym samym budynku co szkoła. Dysponujemy 
pokojami 4 osobowymi, łazienki dostępne na korytarzu. W ubiegłym roku 
szkolnym wymienione zostały wszystkie łóżka, zakupiono nowe koce, 
odnowiono łazienki. Niskie stawki za smaczne wyżywienie SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY !!!

W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ CZUŁ SIĘ DOBRZE !!!
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 1 -  w poniedziałki 5  - w piątki 6  - w soboty 7 -  w niedziele
A9.4.ś-czb.d/o

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

Kancelaria 
 Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

Zatrudnimy:
Kierownika 
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać 
na adres: 

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
w40.2.śczb.W.P.21.3.11.4

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Aumix II
Sklep Motoryzacyjny

ul. Boh. Warszawy 22
tel. 91 39 22 180

czynny Pn.-Pt. 9-18; Sob. 9-14

Poleca:
duży wybór części

i akcesoriów do samochodów
w atrakcyjnych cenach.

Od kwietnia przy zakupie
pow. 30 zł dowóz towaru

na terenie Nowogardu
GRATIS

Zapraszamy
K8.2.ś-czb. 04.04-25.04 

LUKS Top Wierzbięcin walczy o I ligę

Pokonali już Raszków
Tenisiści stołowi z Wierzbięcina mają za sobą już pierw-
sze mecze w walce o I ligę mężczyzn. Na początek przy-
szły dwa mecze z RLKTS Ochman Raszków. Po remisie 
na wyjeździe, zawodnicy LUKS Top wygrali we własnej 
hali i mogą się już przygotowywać do kolejnego pojedyn-
ku z bardziej wymagającymi rywalami.

W dniu 29 marca, w Raszko-
wie, drużyna z Wierzbięcina ro-
zegrała pierwszy mecz barażowy 
o wejście do I ligi mężczyzn. Po-
jedynek zakończył się obiecują-
cym wynikiem 5:5, który stawiał 
naszych tenisistów w dobrej sytu-
acji w meczu rewanżowym. Poje-
dynek odbył się w minioną sobo-
tę (5 kwietnia), w hali sportowej 
szkoły podstawowej w Wierzbię-
cinie. Zespół LUKS Top Wierz-
bięcin, po trudnym meczu, poko-
nał przeciwników z Raszkowa 7:3, 
uzyskując tym samym awans do 

kolejnej rundy barażowej o I ligę 
mężczyzn. Cała drużyna z Wierz-
bięcina grała bardzo równo, po-
kazując dużo efektownych i efek-
tywnych zagrań. Podopieczni Jó-
zefa Korkosza udowodnili, że są 
dobrze przygotowani do tych ba-
raży i ciężka praca się opłaca. Za-
wodnicy z Wierzbięcina w kolej-
nym meczu spotkają się z KS Kro-
tosz Krotoszyn, następnie z TTS 
Trzemeszno/ Stal Szczecin. Głów-
ny turniej barażowy odbędzie się 
w Szczecinie przy ul. Modrej, w  
dniu 19 kwietnia.                   KR

Zawodnicy LUKS 
Top Wierzbięcin, 
od lewej - Mateusz 
Witkowski 
i Sebastian 
Jemilianowicz

Przyjaciele Pogoni Szczecin z Nowogardu

„Liczy się tylko jeden klub”
Damian Simiński, Marian Simiński i Tomasz Rączka, to trójka sympatyków „Dumy 
Pomorza”, którzy zdecydowali się zostać „Przyjacielami Pogoni”. Jak się później okaza-
ło, nasi mieszkańcy zostali odznaczeni, jako trzej pierwsi kibice, którzy zadeklarowali 
miłość do swojego klubu. 

Podczas spotkania z zarzą-
dem klubu i trenerem Dariu-
szem Wdowczykiem, przyzna-
no „Przyjacielom Pogoni  po-
srebrzaną odznakę i pamiątko-
wą ramkę z indywidualnym nu-
merem, oraz certyfikat podpisa-
ny przez włodarzy „Dumy Po-
morza . Pierwsze trzy miejsca 
padły łupem Damiana Simiń-
skiego, Mariana Simińskiego 
oraz Tomasza Rączki. Jak mówi 
w krótkiej rozmowie z DN, ki-
bic „nr 1” Pogoni Szczecin - Da-
mian Simiński, na mecze jeździ 
odkąd się urodził, już ponad 
30 lat, nawet nie pamięta, kie-

dy był po raz pierwszy na sta-
dionie Pogoni, gdyż był wów-
czas małym chłopcem. Wszyst-
ko za sprawą jego taty, Mariana 
Simińskiego, który również jest 
zapalonym kibicem „Dumy Po-
morza”. 

- Więcej klubów w moim ży-
ciu nie będzie! Liczy się tylko 
Pogoń, nawet Pomorzanin w 
którym grałem przez całą swo-
ją piłkarską przygodę, ustępuje 
miejsca Pogoni, w której nie było 
mi dane zagrać ani minuty, ale 
temu klubowi kibicuję od dziec-
ka. Nikogo z mojego otoczenia 
nie dziwi, że bycie przyjacielem 
Pogoni już w sposób formalny, 
było dla mnie czymś niezmiernie 
satysfakcjonującym. Co do sa-
mego klubu to jest to moja spor-
towa miłość pierwsza i ostatnia, 
i więcej sportowych miłości nie 
będzie, liczy się tylko jeden klub, 
liczy się tylko Pogoń Szczecin! - 

deklaruje Damian Simiński.  
Odznaka Pogoni została przy-

znana po tym, jak nasi miesz-
kańcy wysłali deklarację, jak się 
później okazało, byli pierwszy-
mi kibicami, którzy to uczyni-
li. Ostatecznie, liczba przyjaciół 
Pogoni zatrzymała się na 50, co 
jak podkreśla Damian Simiń-
ski, nie może być powodem do 
dumy.

- Byłem bardzo rozczarowany, 
że tak mało osób zdecydowało 
się złożyć deklarację, sądziłem, 
że będziemy jednymi z pięciuset 
czy tysiąca kibiców. Okazało się, 
że jest tylko 50 osób, które zde-
cydowały się wesprzeć nasz klub 
i pokazać w sposób oficjalny, że 
są kibicami – mówi Damian 
Simiński. Dodajmy, że wciąż 
można składać deklaracje i do-
łączyć do grona „Przyjaciół Po-
goni”.

KR 

Od lewej- Grzegorz Smolny (Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sportowy), Jarosław Mroczek (Prezes Zarządu), Damian Simiński, 
Waldemar Duży (Wiceprezes Zarządu) i Dariusz Wdowczyk (trener). foto. pogonszczecin.pl
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 
887 467 309.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa bu-
dynki gospodarcze w Wojtaszy-
cach na działce 19 arów. Cena 127 
tys. Tel. 509 702 817 

• Mieszkanie do wynajęcia – jest 
już wolne. 601 724 492

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mosta-
ch,2-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuch-
nia,łazienka,wc. Cena 138 000tys. 
Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 
250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon, 4 sypialnie, 
2 łazienki,, garaż. Cena do uzgod-
nienia.Tel.602474266.

• Wynajmę sklep na ulicy Raci-
bora I 4 w Nowogardzie o pow. 
52 m2. Tel. 091 39 25 552, kom. 
695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojo-
we, III p. umeblowane. Tel. 91 392 
30 38 lub 516 985 276

• Mieszkanie samodzielne trzypo-
kojowe, kuchnia, łazienka, 100 m2 
wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 
76 m2, w Nowogardzie, cena do 
negocjacji, tel. 889 614 406

• Wynajmę  pokój  jednej osobie.
Tel.798382886.

• Sprzedam zadbane gospodar-
stwo rolne z domem w okolicy 
Nowogardu. 668 582 066

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 
660 532 218 lub 505 226 368 

• Do wynajęcia małe mieszkanie 
dla jednej osoby. 602 474 266

• Wynajmę lokal handlowy pow. 
105 m2, ul. Warszawska 14. Tel. 
886 105 232 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 90 
80 98

• Sprzedam działkę budowla-
ną 11 ar- 33 tys. przy Asnyka. 
880 132 032

• Wynajmę lokal handlowy na ul. 

Bankowej, 62 m2. Tel. 601 562 743 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
667 700 795 

• Wynajmę mieszkanie 32 m2 w 
Nowogardzie, wyposażone. Tel. 
792 976 757 

• Sprzedam działkę ogrodową, wła-
snościową, Bohaterów Warszawy 
za stawem. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w 
Nowogardzie. 501 051 731 

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 107 
m2 przy ul. Armii Krajowej 21 w 
Nowogardzie, osobne wejście, 
własny ogródek, garaż. Tel.695 
264 594. 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180 

• Poszukuję   lokalu  do  wynajęcia 
od 100-200m , na  terenie  Nowo-
gardu.Tel.501058765.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we 66 m2. . Tel. 502 509 384

• Pokój do wynajęcia.882 182 143

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we w centrum Nowogardu, cena 
135.000zł, tel.690485410

• SPRZEDAM mieszkanie, Nowo-
gard 100m2 + garaż. 795 210 677

• Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe 67 m2, wysoki parter. 
600 325 984 

• Dwa budynki gospodarcze wraz z 
działką w miejscowości Wierzbię-
cin sprzedam. Tel. 505 007 280 po 
13tej

 MOTORYZACJA

• Kupię sprężynę przednią do 
Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam Audi 80 rok prod. 1987 
poj. 1.8 benzyna. Cena 1500 zł do 
uzgodnienia. 791 180 655

• Sprzedam Golf II rok prod. 1990 
cena 1200 zł tel. 667 354 001

• Sprzedam Opel Zefira 2003r. 
660 543 782

• Sprzedam silnik SW 400 Turbo do 
kombajnu Bizon. 603 839 782

• Sprzedam Ford Escort 1,4 Benz, 
1994r., przegląd 23.08.2014r.,OC 
28.11.2014. Tel. 603 311 132 

• Sprzedam przyczepkę samo-
chodową, stan bardzo dobry. 
664 726 394 

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Jęczmień    jary   ok.  3  tony  Tanio  
sprzedam . Tel.609640478.

• Sprzedam   sianokiszonkę   i  sło-
mę .  668542996.

• Sprzedam łubin. 502 853 573 

• Kupię kombajn Forschnit lub  Bi-
zon.603 467 609 

• Sprzedam prosiaki. 600 335 184 

• Sprzedam tucznika. 665 602 571 

• Sprzedam jałóweczkę (miesięczną 
). 518 488 714 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, SAMOCHO-
DOWEJ, /SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ /LANOLINĄ/. SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMON-
TY DACHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. 
tel. 532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki komplek-
sowo. 721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, 
malowanie natryskowe. Tel. 
731 517 928

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• Remonty    mieszkań     glazura ,  
terakota   i   inne .Tel.608364330.

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. TEL. 
784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 
784 053 493 

• Glazura  terakota  fachowo  so-
lidnie.  Wykończenia  wnętrz  
pod  klucz.Tel.607647515.

• Kierownik budowy. Inwentary-
zacje, oceny techniczne, kosztory-
sowanie. 604 269 301 

• USŁUGI TRANSPORTOWE: trans-
port drewna wózkiem z hdsem, 
transport drewna przyczepami, 
wycinka drzewa i cięcie drzewa 
oraz inne. 726 649 215

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

• Mycie dachów, elewacji, kostki 
brukowej. Przycinanie i wycinka 
drzew. 510 672 264 

• Usługi wertykulacyjne (napo-
wietrzanie trawy) i wykaszanie 
małych i dużych powierzchni. 
664 726 394 

• Płytki, terakota, łazienki, komplek-
sowo. 721 988 735 

• Projektowanie i zakładanie ogro-
dów: altanki, fontanny, grille, 
oczka wodne, place zabaw, ogro-
dzenia itp. 723 386 415 

• Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego oraz sprzedaż 
kostki granitowej. 726 403 937 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy blacharza samo-
chodowego. Praca w Nowogar-
dzie. 605 276 271

• Zatrudnię mechanika do serwi-
su samochodowego w Golenio-
wie. 606 948 278 

• Zatrudnię doświadczonych stola-
rzy. 696 034 712

• Ośrodek Wczasowy w Dźwirzynie 
poszukuje kelnerek, pokojowych, 
pomoc kuchenną od kwietnia do 
października – zakwaterowanie i 
wyżywienie. Tel. 601 481 126 

• Zatrudnię sprzedawcę i przyjmę 
na staż. 602 677 563 

• Zatrudnię montażystę okien ( nie 
wykluczam emeryta). 663 600 601

• Zatrudnię do lodziarni w Nowo-
gardzie , wymagana książeczka 
zdrowia, od końca kwietnia do 
końca września. Tel. 604 255 391 

• Zatrudnię  kelnerkę  Pobierowo , 
niemiecki  komunikatywny, z  za-
kwaterowaniem.  Tel.503110120

• Zaopiekuję się dzieckiem, wielo-
letnie doświadczenie, dyspozy-
cyjność czasowa możliwość opie-
ki godzinowej w czasie choroby 
itp. 602 690 897 

• Poszukuję opiekunki do 5-mie-
sięcznego dziecka. Proszę o kon-
takt. 510 170 273 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Karp do zarybienia i jadalny sprze-
dam. 91 39 18 297 

• Sprzedam drewno suche, pocięte 
w klocki 100 zł za przyczepkę sa-
mochodową. 880 690 659 

• Odpady tartaczne na opał sprze-
dam w całości do samodzielnego 
pocięcia lub pocięte  w klocki. Tel. 
514 740 538 

• Sprzedam telefon komórkowy 
Samsung Galaxy S2 9100. Cena 
do uzgodnienia. 693 197 569 

• Sprzedam drewno opałowe su-
che sosnowe, pocięte w klocki i 
połupane 80 zł za przyczepkę sa-
mochodową. Tel. 537 731 106

• Sprzedam wózek 3 w 1, łóżecz-
ko, leżaczek (od 0,18 kg) +gratisy. 
795 210 677
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

P11.ś-k.do

wydruKi
Kolorowe 

w nisKich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Pomóżmy 
Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-letnie-

go Kubusia, który urodził się 
z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłu-
pa oraz wrodzonym wodogło-
wiem. 

Dodatkowo stwierdzono 
zwichnięcie prawego stawu bio-
drowego oraz stopy ,,końsko-
-szpotawe’’. W pierwszej dobie 
życia zamknięto przepuklinę, 
później wykonano operację wy-
dłużenia prawego ścięgna Achillesa. Następnie Kubuś miał badanie re-
zonansem magnetycznym, którego wynik był porażający: torbielowa-
ta zmiana w migdałkach móżdżku oraz zakotwiczenie rdzenia kręgo-
wego. Kuba przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego 
w Klinice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisanych zabie-
gów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowanego czucia i 
ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.”

Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na 
adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. 
Łomińska 5, 01-685 Warszawa  KRS 00000 37904 

Można również dokonywać wpłat-darowizny 
na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 

MOŻESZ POMÓC JANOWI z Nowogardu 
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012r. żyliśmy spokojnie i szczęśliwie. Tego dnia jed-
nak wszystko się zmieniło. Jan dostał udaru mózgu i jest w śpiączce 
mózgowej. Marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego powrót do 
zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy, ale również funduszy. Cie-
bie to nic nie kosztuje. Ty masz wybór-możesz oddać 1% podat-
ku do skarbu państwa, lub przekazać go Janowi. Dzięki Wam i wa-
szej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specja-
listyczny sprzęt i turnusy rehabilitacyjne. I za to wszystko ogromnie 
DZIĘKUJEMY.

KRS 0000183283 cel szczegółowy 1% należy wpłacić „na lecze-
nie Jana Krusińskiego”

Możesz przekazać środki finansowe na rachunek: Fundacja 
„Światło” w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64

PKO S.A. O| Toruń  Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem „NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIE-

GO”
Dziękujemy każdemu, kto pomoże Janowi. W imieniu Jana - Ha-

lina Krusińska z dziećmi i wnukami.  Tel. 91-39-21-265

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl  lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

JOG.STUDIO@ONET.EU

tel.603-844-014

WWW.JOGSTUDIO.NET

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO
JOANNA GIZIŃSKA

A37.1.O.04.0-15.04 A/0

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)
- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
Zbliża się lato. Zlikwiduj cellulit i nadwagę! 

                              Zgłoś się na wizytę u dietetyka 
                               i na zabiegi falą akustyczną 

- to najlepsza metoda usuwania cellulitu

Czytaj s. 4, 5

Przyjmę do Pracy
Blacharza samochodowego

tel. 605 276 271

- ogrodzenia panelowe ocynkowane i kolorowe
- ogrodowa kostka dekoracyjna renomowanego
producenta

W1.6.P.p.14-3.11-4

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel.  91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.4-25.04

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

JAKIEGO KOLORU JEST 
SZCZĘŚLIWE KRZESŁO 

W CREDIT AGRICOLE??? 

W dzisiejszym losowaniu wygrał 
Pan HIERONIM STASIAK Z TRZECHLA

W7.2.P.p.21.2-15.8

A32.1.P.4.04

Jesteśmy, kiedy potrzebaW8.1.P.p.7.3.25.04

FATIMA 26.04-13.05.2014
PARYŻ 28.04-3.05.2014

A2.2.P.d/o

Galus • Wnuk

USŁUGI  KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel.  91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  

w miejscowościach: 
Goleniów, Kamień Pomorski, 

Nowogard i okolice.  
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 

Tel. 58 554 80 80 
lub 801 800 200

finanse dla domu

W81.2.P.11.04

RadCa PRawny 
Mariusz Lewandowski

udziela porad prawnych 
w Kancelarii przy ul. 700 Lecia 15, 

Nowogard (nad apteką Jantar), 
w każdy Wtorek i Czwartek  

w godz. 16:00 – 18:00.
W88.1.P.11.04-16.05

W.83.4.P.11.04-02.05

„Schetynówki”  podzielone

wniosek  nowogardu przepadł
Czytaj s. 3

wySZOMIERZ: 
Mieszkają  
w walącym się 
domu
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel.  513 088 309,  e-mail: poligraf@post.pl
P8.4.ś-czb.d/o

W sobotę (5 kwietnia), zgodnie z werdyktem jury 44. edycji konkur-
su „Dzieje Szczecińskich Rodzin”, Szczecińskie Towarzystwo Kultury 
(STK), przyznało Franciszkowi Karolewskiemu nagrodę za pracę pt. 
„Kronika STK”. Oprócz tego, nowogardzkiego kronikarza wyróżniono 
także za pracę pt. „20 lat na muzycznej scenie”, poświęconej szczeciń-
skiej primadonnie Ewie Rossa-Gowor. Warto dodać, że jest to już 24 
wyróżnienie przyznane przez STK dla F. Karolewskiego. KR

niela Zająca z Wojcieszyna. Nowy 
usługodawca został wyłoniony w 
drodze przetargu publicznego, 
składając najniższą ofertę ceno-
wą opiewającą na 297 tys. 950 zł. 
Umowa między PUTS a Gminą 
Nowogard, została podpisana na 
rok czasu. Do zadań wykonawcy 
należeć będzie również sprząta-
nie przystanków autobusowych, 
słupów ogłoszeniowych, likwida-
cja ulotek reklamowych z latar-
ni ulicznych, opróżnianie koszy 
ulicznych. Oprócz firmy z Woj-
cieszyna, swoje oferty na to za-
danie złożył m.in. dotychczasowy 
wykonawca, tj. Zakład Usług Ko-
munalnych z Nowogardu. 

Na zdjęciu właściciel PUTS 
Zając, którego redakcja spotkała 
podczas obsługi zamiatarki przy 
ul. Kosynierów. MS

Od 1 marca, firmą odpowie-
dzialną za czystość na chodni-
kach i ulicach należących do 
Gminy Nowogard, jest Przed-
siębiorstwo Usług Transportowo 
Sprzętowych Zając – pana Da-

W środę (9 kwietnia), na ul. Bohaterów Warszawy, w okolicy parkin-
gu przy Biedronce, trwały dość nietypowe prace polegające na usunięciu 
betonowego słupa energetycznego. To następny etap uzbrajania terenu w 
niezbędne media pod mający powstać w  okolicy pawilon handlowy. O 
inwestycji napiszemy więcej w najbliższych wydaniach DN. RK

Wypadek w okolicach Żabowa

Zawinił zmęczony kierowca
we wtorek (8 kwietnia), około godziny 11:00, za przejazdem kolejowym koło 
Żabowa, doszło do niebezpiecznej kolizji. Kierowca osobowego Volvo, zjechał 
na przeciwległy pas i o mały włos nie zderzył się czołowo z ciężarówką. Przed ta-
kim scenariuszem uchroniła go trzeźwość umysłu kierowcy ciężarówki. 

O wypadku redakcja DN zo-
stała poinformowana przez 
czytelnika, dzwoniącego pod 
redakcyjny nr telefonu. Do 
zdarzenia doszło we wtorek, 
około godziny 11. Kierow-

ca poruszający się samocho-
dem osobowym marki Volvo, 
jechał od Szczecina w stronę 
Koszalina, z kolei od strony 
Koszalina nadjeżdżała cięża-
rówka.  Kierowca samochodu 

osobowego prawdopodobnie 
na skutek zmęczenia, zjechał 
na przeciwległy pas prawidło-
wo jadącego samochodu cięża-
rowego – relacjonuje Kierow-
nik Referatu Ruchu Drogowe-
go, kom. Marta Maciejuniec.  - 
Kierowca ciężarówki aby unik-
nąć czołowego zderzenia, od-
bił kierownicą w prawą stronę, 
wobec czego doszło do zaha-
czenia pojazdów zderzakami.

Obaj kierujący byli trzeź-
wi i potwierdzili tę wersję wy-
darzeń, wobec czego nie było 
żadnych wątpliwości co do 
sprawcy tego zdarzenia, który 
jak się udało nam ustalić, nie 
był mieszkańcem powiatu go-
leniowskiego. Za kolizję kie-
rujący Volvo został ukarany 
mandatem karnym. 

KR

Zaproszenie na spotkania taneczne 
Już w ten weekend, tj.12 i 13 kwietnia, w nowogardzie, dla wielbicieli i kibiców, 
spora dawka tańca i to w każdej postaci. Po raz 11 w naszym mieście odbędą się 
nowogardzkie Spotkania Taneczne o Puchar Burmistrza nowogardu, które na 
stałe wpisały się już w kalendarz imprez tanecznych w naszym kraju. 

Jak już informowaliśmy we 
wtorek podczas dwudnio-
wej imprezy na parkiecie hali 
sportowej przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w No-
wogardzie, swoje umiejętno-
ści taneczne prezentować bę-
dzie blisko 2000 tancerzy z ca-
łej Polski. Jest to największa 
impreza taneczna w regionie i 
jedna z większych w kraju. 

W pierwszym dniu spotkań, 
od godziny 9:00 rywalizować 
ze sobą będą pary taneczne w 
tańcach standardowych, jak i 
latynoamerykańskich, w róż-
nych kategoriach wiekowych i 
klasach tanecznych. Obejrzy-
my również pokaz finalistów 
Mistrzostw Polski – Tomasza 
Jóźwiaka z Mariką Ostrowską. 

Drugi dzień zmagań to prze-
gląd ok. 90 zespołów i forma-
cji tanecznych, od klasyki po 
taniec współczesny. Pierwsze 
grupy pojawią się na parkiecie 
o godz. 11:00. 

Organizatorami spotkań są; 
Urząd Miasta Nowogard, No-
wogardzki Dom Kultury, No-
wogardzkie Stowarzyszenie 
Tańca Sportowego FLESZ No-
wogard, Szkoła tańca FLESZ 
Agaty i Mikołaja Kubiaków. 

Patronat medialny nad kon-
kursem sprawuje „Dziennik 
Nowogardzki”.

Wstęp na turniej jest płatny. 
W pierwszym dniu cena bile-
tu wynosi 10 zł/osoba, a w dru-
gim – 5 zł/osoba. Bilety będą 
do nabycia przed wejściem na 
salę ZSO. 

MS
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

A24.2.ś-czb.2.4.-6.13 W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

„Schetynówki”  podzielone

wniosek  nowogardu przepadł 
Biuro prasowe wojewody zachodniopomorskiego poinformowało na początku 
tygodnia, że 25 dróg  w województwie zachodniopomorskim zostanie przebu-
dowanych w 2014 roku, w ramach narodowego Programu Przebudowy dróg 
Lokalnych. Kolejny już rok, do realizacyjnej części tego programu, nie zakwali-
fikował się wniosek z naszej gminy.

Kto dostał dotację, a kto … 
Na przebudowy dróg region 

otrzymał z Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji -  38,4 
mln zł.  to pozwoli  zmoderni-
zować drogi o łącznej długości 
42,4 km na 11 drogach powia-
towych i 14 gminnych.  Wśród 
tych czternastu  gmin, któ-
re otrzymały dofinansowanie, 
po raz kolejny brak wniosku z 
gminy Nowogard, który zna-
lazł się dopiero na 22 miejscu 
listy rankingowej.  Aż 3 mln 
dotacji otrzymał natomiast 
wniosek gminy Goleniów, a 
prawie 2 mln gminy Resko. 

Również powiat goleniowski 
otrzymał  dofinansowanie  w 
wysokości ok. 2,4 mln złotych 
na przebudowę drogi powia-
towej w Kliniskach.  Drogi do 
przebudowy zgłaszały lokalne 
samorządy (powiatowe  bądź 
gminne). Komisja kwalifiko-
wała projekty na podstawie 8 
kryteriów, m.in. poprawy bez-
pieczeństwa po realizacji in-
westycji, spójności układu 
drogowego, wpływu na rozwój 
obszarów wiejskich.

 Gmina Nowogard  ubiegała 
się o dofinasowanie  na prze-
budowę drogi prowadzącej  z 
Boh Warszawy do boiska Or-
lik.

Szczęścia nie mają, czy 
może czegoś innego…?

Od 2009 r. w ramach Naro-
dowego  Programu  Przebudo-
wy Dróg Lokalnych w woj. Za-
chodniopomorskim, przebu-
dowano łącznie 446 km dróg. 
Niestety, jak dotąd gmina No-
wogard nie skorzystała z tych 
środków na składane przez 
siebie wnioski. Co nie ozna-
cza, że niektórych dróg poło-
żonych na terenie naszej gmi-
ny nie modernizowano z tych 
funduszy. Były to jednak inwe-
stycje na które dofinansowanie 
zostało uzyskane na wnioski 
starostwa powiatowego. I tak 
w roku 2010, przed rozpoczę-
ciem obecnej kadencji,  z dofi-
nansowaniem NPPDL  (sche-
tynówki)  w kwocie  1 mln zło-
tych, wykonano przebudowę 
ulicy Bema. Gmina wówczas 
dołożyła do inwestycji 0,5 mln 
złotych i tyle samo sam wnio-
skodawca, czyli powiat. Ko-
lejna inwestycja to wykona-
na  przez powiat w 2013 roku 
modernizacja drogi  Truskolas 
Miętno - wartość inwestycji to 
kwota -  2.781.000 zł, w tym  

prawie 1,4 mln ze „schetynów-
ki”, 783 tys. od Marszałka , 603 
tys. z powiatu i 5 tys. z gminy 
Nowogard. Tak więc z tytułu 
wniosków  powiatu,  ze  „sche-
tynówek”  zainwestowano na 
terenie naszej gminy od po-
czątku funkcjonowania pro-
gramu  (2009 r), razem  kwotę 
2,4 mln złotych. Jak już wspo-
mnieliśmy, żadnych pieniędzy 
z tego tytułu nie pozyskała na-
sza  gmina na swoje wnioski. 
W programie preferowane są 
wnioski w których montaż fi-
nansowy składa się ze środków 
różnych partnerów publicznych 
-  mówi nam jeden z urzędni-
ków  od  lat pracujących przy 
procedurach   „schetynówek”  
-  dlatego między innymi uzy-
skały akceptację wnioski doty-
czące drogi Truskolas – Mięt-
no, czy jeszcze wykonana w 
2010 roku modernizacja  ulicy 
Bema.  

 Kiedy się tego nauczą …
Budowanie  tylko za swoje 

pieniądze to już swoista spe-
cjalność naszej gminnej wła-
dzy. Nie potrafią pozyskiwać 
środków zewnętrznych, nie po-
trafią też  współdziałać z innym 
w zabieganiu  o te środki  - oce-
nia jeden z byłych nowogardz-
kich radnych -  potrafią tylko 
i ściągać bezwzględnie  wyso-
kie  haracze z własnych obywa-
teli  i wydawać je w sposób nie 
do końca przemyślany.  Trud-
no się nie zgodzić z tą reflek-
sją, która potwierdzenie znaj-
duje nie tylko w braku sukce-
sów w zdobywaniu środków 
ze „schetynówek”.  Pisaliśmy 
o tym wielokrotnie, dlatego na 
tym, niedobrych wiadomości 
na dzisiaj starczy.

sm
 

Tej drogi nie przebudują ze „schetynówki”

Fotopstryk

Śmieci rosną jak grzyby po deszczu
na początku sierpnia 2013 roku, pisaliśmy o zamieszaniu związanym z harmonogra-
mem wywozu śmieci. Trzeba przyznać, że sytuacja się poprawiła. Jednak znajdują się w 
naszym mieście takie miejsca, jak to przedstawione na zdjęciach przy artykule, w któ-
rych stanowisko ze zbiornikami na śmieci, traktowane jest, jak … wysypisko.

O całej sprawie redakcję 
DN poinformował mężczyzna 
mieszkający w sąsiedztwie ulicy 
Żeromskiego, przy której znaj-
dują się zbiorniki na śmieci. Po 
raz pierwszy zdjęcie wykonali-
śmy 26 marca br., następnie na 
ponowną prośbę czytelnika, w 
dniu 2 kwietnia. Jak można za-

uważyć, w przeciągu tych kilku 
dni „dzikie” wysypisko się po-
większyło. Nasz czytelnik zwra-
ca uwagę na fakt, że to nie tyl-
ko służby porządkowe, które 
wywożą śmieci nie zabierając 
przy tym sterty zużytych opon 
i innych odpadów leżących przy 
zbiornikach – ponoszą za taki 

stan rzeczy odpowiedzialność, 
ale również społeczeństwo, któ-
re wyrzuca „pod siebie” odpa-
dy, wykazując tym samym brak 
podstawowych zasad kultu-
ry osobistej. Dziękujemy za sy-
gnał, oraz za podzielenie się z 
nami swoimi spostrzeżeniami. 
Wierzymy, że tak szybko jak to 
będzie możliwe, śmieci zostaną 
stamtąd zabrane.

KR
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Wyszomierz: Mieszkają w walącym się budynku

„Mi się tutaj nie chce nawet sprzątać” 
niektórzy żartują, że radny andrzej Kania mógłby już „zmienić płytę”. nie było bowiem, w tej kadencji sesji Rady Miejskiej, na której 
nie wnioskowałby on do burmistrza o remont budynku w wyszomierzu, w którym znajduje się m. in. filia Biblioteki Miejskiej oraz 100 
metrowe mieszkanie komunalne. Radnemu Kani, będącemu jednocześnie sołtysem wsi, ani też lokatorom nieruchomości, nie jest jed-
nak wcale do śmiechu. Budynek się wali, a gmina zdaje się dramatycznej sytuacji, w jakiej z tego powodu znajdują się mieszkający w 
nim lokatorzy, nie chce dostrzec. 

- Już raz zdarzyło się, że w ła-
zience zarwał się sufit, a bojler 
spadł do wanny. Szczęście, że syn 
kilka minut wcześniej wyszedł z 
kąpieli – mówi pani Mariola Maj-
cher, oprowadzając redakcję DN, 
po swoim mieszkaniu w budynku 
nr 33 w Wyszomierzu, gdzie znaj-
duje się również miejscowa bi-
blioteka.

Po tym zdarzeniu, a było to we 
wrześniu 2011, w mieszkaniu pani 
Marioli pojawili się urzędnicy. 
Sporządzili raport na temat sta-
nu technicznego mieszkania, jak 
i całego budynku. Stwierdzili jed-
noznacznie, że nieruchomość na-
daje się do kapitalnego remontu. 
Oto fragment pisma: „przedmio-
towy budynek znajduje się w złym  
stanie technicznym i estetycznym, 
a jego właściwości użytkowe ulega-
ją ciągłemu pogarszaniu(...) uszko-
dzone stropy drewniane(...), w lo-
kalu p. Majcher zawalił się sufit w 
łazience, spadł tynk, pękła ściana, 
co stanowi zagrożenie dla lokato-
rów(...), zawilgocone ściany funda-
mentowe, wilgoć ogólna w lokalu”

 Raport z wizyty, z prośbą o za-
jęcie stanowiska co do dalszych 
losów budynku, ówczesny kie-
rownik ZBK (Wiesław Kaliszew-
ski) przesłał do Urzędu  Miejskie-
go. Na tym się jednak skończy-
ło. Odpowiedzi pani Majcher nie 
otrzymała do dziś. 

- Kazali mi nic nie robić w miesz-
kaniu, ale musiałam chociaż ten 
sufit zakryć, przecież w zimę śnieg 
padał do łazienki – mówi najem-
czyni mieszkania. Kobieta żali się, 
że remontowanie mieszkania jest 
jak syzyfowa praca:- niech pan 
spojrzy, tutaj pęka ściana, tutaj też. 
W tym miejscu sufit opada. Tam w 
rogu pleśń wychodzi. W tym na-
rożniku syn dopiero co otynkował 
ścianę, a już wychodzi wilgoć. Mi 
się tutaj nie chce nawet sprzątać- 
dodaje pani Mariola, pokazując 
nam usterki w mieszkaniu.

W miniony poniedziałek, pani 
Mariola, w godzinach przyjmowa-
nia petentów, postanowiła odwie-
dzić burmistrza Nowogardu. Wzię-
ła również ze sobą pismo, jakie 
ZBK sporządziło w 2011 roku, oce-
niając stan techniczny budynku. 

- Mam taki charakter, że nie lu-
bię się wykłócać. Załatwiam spra-
wy spokojnie. Myślę, że jestem 
osobą kulturalną. Za taką też 
uważałam pana Roberta Czaplę i 
z takim nastawieniem poszłam do 
jego gabinetu. Nie spodziewałam 

się jednak, że zostanę tak potrak-
towana – relacjonuje wizytę w ga-
binecie włodarza miasta, miesz-
kanka Wyszomierza. - Najpierw 
burmistrz zarzucił mi, że przy-
chodzę go rozliczać i każę mu się 
spowiadać. Gdy zapytałam go co 
mam robić, stwierdził, że on nie 
jest od udzielania rad. W trakcie 
spotkania wciąż narzekał na na-
szego sołtysa, pana Andrzeja Ka-
nię. Powtarzał, że pan Kania nie 
popiera jego pomysłów. Mówił 
coś o 50 tys. zł w budżecie, za któ-
rym A. Kania nie zagłosował. Ja 
mu odpowiedziałam, że z tego co 
wiem to nasz sołtys wnioskował 
o 150 tys. zł, bo 50 tys. złotych to 
stanowczo za mało na ten cel. Pan 
burmistrz powtarzał jednak swo-
je. Chciał chyba, abym obwiniała 
sołtysa za to, w jakich żyję warun-
kach – opowiada kobieta.

Najbardziej, jak twierdzi p. Ma-
riola, oburzyła ją jednak dalsza 
część rozmowy. 

- O tym, co pan Kania zrobił dla 
wsi nie trzeba mi mówić. Od lat 
też za własne pieniądze wykonu-
je tutaj remonty. Najbardziej mnie 
jednak uraziła inna wypowiedź 
pana Burmistrza. Powiedział mi, 
że jak się kończy 18 lat i wchodzi 
w dorosłe życie, wówczas każdy 
człowiek decyduje o swoim losie. 
Dodał, że on  mając 20-kilka lat 
wziął kredyt i kupił sobie miesz-
kanie. Odpowiedziałam, że mnie 
na taki kredy nie stać, a 18-stek 
przeżyłam już trzy – gdy w doro-
słość wkraczali moi synowie. Żyję 
z jednej pensji, a mąż 40 zł dzien-
nie wydaje na dojazdy do pracy, 
do portu – mówi wyraźnie znie-
smaczona słowami burmistrza, 
pani Mariola.

(Proszony o komentarz do za-
istniałej sytuacji w ratuszu, bur-
mistrz Robert Czapla, odnosi się 
do sprawy obok, w odrębnym ko-
mentarzu).

Swoich emocji nie kryje też rad-
ny Andrzej Kania, który towarzy-
szył redakcji w czasie naszej inter-
wencji w Wyszomierzu. 

- Powiedziałem na jednej z se-
sji, że jeżeli przeszkodą dla gmi-
ny w podjęciu decyzji o remoncie 
budynku, jest moja osoba, zrzek-
nę się mandatu – mówi A. Kania. 
- Odkąd jestem sołtysem, czyli 7 lat, 
wnioskuję o remont tego budyn-
ku, nazywanego przez nas świetli-
cą wiejską.  Za poprzedniego bur-
mistrza udało się zrobić inwenta-
ryzację obiektu, badanie jego stanu. 

Na tej bazie powstała nowa doku-
mentacja i projekt budynku. Poszły 
na to jakieś pieniądze. Planowano 
wówczas kapitalny remont budyn-
ku. Dach, elewacja, włącznie z re-
montem poszczególnych pomiesz-
czeń. Na dole świetlica, kuchnia, sa-
nitariaty. Wówczas już wnioskowa-
łem, że na pierwszym piętrze moż-
na spokojnie przygotować mieszka-
nia. Tym bardziej, że kilka rodzin 
z Wyszomierza czeka na przyzna-
nie- kończy sołtys Wyszomierza 
i wylicza, co, mimo braku wspar-
cia władz, zrobiono w świetlicy: - 
Początkowo biblioteka była na pię-
trze. Tyle że znajdowały się tam 
dwa kaflowe piece. Wyremontowa-
łem za własne pieniądze pomiesz-
czenia na dole, bo tam niewiele bra-
kowało, żeby zarwała się podłoga. 
Tam gdzie była biblioteka zrobi-
łem pokój, gdzie możemy organizo-
wać spotkania sołeckie. Odnowiłem 
również pokój po bibliotece. Fakt, 
że wtedy gmina dała 700 zł, a ów-
czesny wiceburmistrz powiedział 
mi, że więcej nie dostanę, bo „kole-
dzy z koalicji urwą mu głowę”. Była 
to jednak kropla w morzu potrzeb. 
Do dziś za własne pieniądze kupu-
ję brykiet do piecyka, który również 
na własny koszt zakupiłem i usta-
wiłem w salce – kończy Kania. 

Choć lista prac jest długa, wy-
konane roboty, to tylko prowizor-
ka. Budynek jest w katastrofalnym 
stanie, co można zobaczyć na pu-
blikowanych obok zdjęciach. Dla-
tego też, dokładnie wczoraj, radny 
Andrzej Kania złożył wniosek do 
burmistrza Roberta Czapli o „wy-
łączenie z eksploatacji budynku 
położonego w Wyszomierzu bę-
dącego własnością miasta”. 

W uzasadnieniu wniosku rad-
ny wymienia wszystkie usterki, ja-
kie należy usunąć w budynku, by 
ten nie zagrażał przebywającym w 
nim ludziom oraz dzieciom, któ-
re uczęszczają do znajdującej się 
na parterze bibliotece. Radny do 
wniosku dołączył również ksero-
kopię uprawnień budowlano- in-
spektorskich, jako swoiste upo-
ważnienie do oceny stanu nieru-
chomości. 

Co na to pani Mariola? 
- Boimy się tutaj mieszkać, więc 

jeśli taka będzie decyzja władz, 
chętnie przeprowadzimy się do lo-
kalu zastępczego  – mówi kobieta.

Jaki los czeka budynek w Wy-
szomierzu? Będziemy o tym in-
formować na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Rodzina na własny koszt próbuje walczyć z wilgocią. Twierdzi jednak, że to syzyfowa praca

Dalej nie pójdziemy. Podłoga grozi zawaleniem. Na zdjęciu Andrzej Kania- sołtys Wyszomie-
rza i miejski radny
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Mimo obawy, że odpowiedź Burmistrza może narazić bohater-
kę naszego tekstu (znajdującej się w niewątpliwej potrzebie) na 
doznanie kolejnych  nieprzyjemności, związanych z upublicz-
nieniem swojej trudnej sytuacji, zamieszczamy komentarz do 
sprawy, jaki Robert Czapla nadesłał nam wczoraj późnym po-
południem. Publikujemy nie tylko, aby skonfrontować stano-
wiska obu stron, ale aby czytelnik sam odpowiedział sobie na 
pytanie-czy pani Mariola miała prawo poczuć się urażana spo-
sobem potraktowania jej przez burmistrza Czaplę? Ton poniż-
szego pisma na sformułowanie takiej odpowiedzi się nadaje. 
Redakcja 

w związku z prośbą redakcji o mój komentarz w sprawie stanu 
technicznego budynku po byłej świetlicy wiejskiej w wyszomierzu 
uprzejmie informuję, że:

Nie będę komentował słów, które p. Mariola Majcher próbuje wkładać 
w moje usta, ani zachowania ww. pani podczas spotkania ze mną z uwa-
gi na fakt, iż nie wypada mi oceniać zachowania interesantów. Jakbym 
miał komentować wszystkie obraźliwości kierowane pod moim adresem, 
tylko dlatego, że ktoś nie uzyskał wszystkiego co chciał w rozmowie ze 
mną, to zabrakłoby mi czasu na prowadzenie spraw gminy.

Odnosząc się do sprawy merytorycznej, informuję, iż p. Mariola Maj-
cher wraz z mężem i dwoma synami nielegalnie (bezumownie) zajmuje 
lokal będący własnością gminy od czerwca 2010 r. (umowa najmu za-
warta została w dniu 1 czerwca 2005 r. na 5 lat i przestała obowiązywać 
31 maja 2010 r.).

Odnosząc się do stanu technicznego dachu budynku byłej świetlicy w 
Wyszomierzu, to według informacji otrzymanych od Zarządu Budyn-
ków Komunalnych (administratora budynku), w ubiegłym roku została 
przeprowadzona inwentaryzacja dachu przez specjalistów, którzy jego 
wymianę (naprawa nic nie da) wycenili na ponad 100.000 zł.

Poza wymianą dachu, cały budynek jest w fatalnym stanie technicz-
nym. Z informacji otrzymanych z wydziału Inwestycji i Remontów wy-
nika, że już w kwietniu 2009 r. opracowano wstępny kosztorys remontu, 
który wówczas opiewał na kwotę 849.687,20 zł. Ponieważ stawki za ro-
bociznę oraz ceny za materiał w ciągu 5 lat wzrosły, to szacunkowy koszt 
remontu całego budynku może wynieść obecnie nawet 1 milion złotych. 
W związku z faktem, iż gmina nie posiada wolnych środków finanso-
wych w takiej wysokości, dlatego w najbliższych miesiącach zostanie 
podjęta decyzja co do przyszłości losu omawianego budynku. W przy-
padku rodziny państwa Majcher, przeanalizowana zostanie ich sytuacja 
materialna i jeżeli będą spełniać wymogi Uchwały Rady Miejskiej, zosta-
nie zaproponowane im rozwiązanie alternatywne.

Musimy cały czas mieć świadomość, że budynek, o którym mowa nie 
uległ zniszczeniu za kadencji burmistrza Roberta Czapli. Świadczy o 
tym fakt, że już w 2009 roku szacowano koszt jego remontu. Trzeba wie-
dzieć, że wszystkie obiekty, w których mieszczą się świetlice wiejskie są 
na stanie sołtysów i sołtysi o nie dbają (lub nie). Jak to się stało, że budy-
nek byłej świetlicy jest taką ruiną i kto do tego doprowadził należy py-
tać sołtysa i innych osób, które wówczas miały wpływ na jego kondycję 
techniczną.

Za mojej kadencji, dokładnie 2 lata temu wraz z sołtysem wykona-
łem remont części pomieszczeń budynku. Umówiliśmy się wtedy, że koszt 
materiałów pokryje gmina, zaś sołtys, przy pomocy swej firmy zapewni 
robociznę. Remont ten wsparły również osoby osadzone w nowogardz-
kim Zakładzie Karnym. Kolejnym krokiem, jaki podjąłem, było zapro-
ponowanie radnym przy uchwalaniu tegorocznego budżetu gminy ujęcie 
kwoty 50 tysięcy złotych na remont tego obiektu. Kto głosował za przy-
dzieleniem tych pieniędzy, a kto przeciw pisały lokalne media.

Przez okres swojej kadencji, od grudnia 2010 roku systematycznie re-
montuję i modernizuję świetlice wiejskie. Nowy blask uzyskało już 16 
świetlic w: Wołowcu, Wojcieszynie, Dąbrowie Nowogardzkiej, Szczytni-
kach, Czermnicy, Trzechlu, Grabinie, Świerczewie, Miętnie, Lestkowie, 
Sikorkach, Jarchlinie, Długołęce, Orzechowie i Żabówku. Łączne wydat-
ki na ich remont to prawie 1mln 600 tysięcy złotych. Zakres tych remon-
tów oczywiście różni się od siebie, jednak licząc średnio, to wychodzi 100 
tysięcy na 1 świetlicę. Widząc, jak wiele w ostatnim 3-letnim okresie uda-
ło się wyremontować świetlic, mam także świadomość, że wszystkiego na 
raz zrobić się nie da. Nie można nadrobić kilkunastoletnich zaniedbań 
w tak krótkim czasie. Po prostu gmina nie posiada tak dużych środków 
finansowych.

Podsumowując, zważywszy na powyższe fakty w najbliższych miesią-
cach podejmę decyzję co do przyszłości omawianego obiektu.

Z poważaniem,
burmistrz Nowogardu

Robert Czapla

Nie wyrażam zgody na zmianę treści mojej wypowiedzi ani na jej skra-
canie.  

Czy to droga czy co?
Chciałbym, aby ktoś mi wytłu-

maczył, czym jest odcinek od ul. 
Młynarskiej aż do Żeromskiego, 
koło szeregu sklepów po byłych 
magazynach. Jak widać, jest to 
druga jezdnia na ulicy 15 Lutego. 
Tam chodzą ludzie, jeżdżą samo-
chody. Niejednokrotnie przecho-
dząc tamtędy, samochody trąbiły 
na mnie idącego. No bo te samo-
chody to są ustawione obok skle-
pów, obok prawidłowej jezdni, 
a środek, to chodzą piesi a także 
jeżdżą samochody. Do tego są ja-
kieś słupki od strony Żeromskie-
go. Więc najwyższy czas, aby zro-
bić z tym prawidłowy porządek. 
No bo jeżeli tak ma być, to nale-
żałoby obok sklepów wymalować 
biały pas na chodnik dla pieszych, 
bo tak jak teraz to nie powinno 
być. Proszę wziąć sobie to do ser-
ca i zrobić to należycie.

Jędras 
Od redakcji: 
Nasz czytelnik słusznie zwra-

ca uwagę na  rosnący z roku na 
rok bałagan komunikacyjny na 
placu przed pasażem handlo-

wym przy ul. 15 Lutego. Miejsce 
to w ostatnich kilku latach znacz-
nie zmieniło swój charakter han-
dlowy. Stąd też zwiększył się tam 
kilkukrotnie ruch. To chyba tyl-
ko cud, że do tej pory w tej oko-
licy nie stała się żadna tragedia. 
Nie chodzi jednak aby wskazy-
wać palcem, przynajmniej na tym 
etapie, kto jest odpowiedzialny 
za ten chaos. Najważniejsze jest, 
by odpowiednie służby przyjrza-
ły się tej okolicy i podjęły odpo-
wiednie działania zmierzające do 
regulacji ruchu samochodowego 

i pieszych na tym odcinku „dro-
gi”. Cudzysłów jest tutaj jak naj-
bardziej wskazany, ponieważ na 
dobrą sprawę nie wiadomo czym 
jest ten pas asfaltu, co zresztą za-
uważa nasz czytelnik – ulicą, par-
kingiem, chodnikiem- a może 
wszystkim na raz? Jeśli tak, należy 
to prawidłowo oznaczyć, by nikt 
nie miał wątpliwości. Warto zro-
bić to zanim stanie się tragedia. 
Wówczas bowiem na zadawanie 
pytań będzie za późno...

MS

@    Ludzie listy piszą  @ 

Kto wyrzucił śmieci do lasu? 
 na adres e-mail redakcji 

dziennika nowogardzkiego, 
wpłynął list stałego czytelnika 
(dane do wiadomości redakcji), 
który publikujemy w całości. 
dotyczący on problemu z „wysy-
piskiem” śmieci, które ktoś po-
stanowił zrobić nieopodal miej-
scowości Grabin. 

Nielegalne wysypisko, a właści-
wie jednorazowy incydent, który 
w swych rozmiarach przyjął fatal-
ny obraz, znajduje się w lesie koło 
skrzyżowania w miejscowości Gra-
bin przy drodze rozjazdowej na 
Golczewo lub Nowogard. Jako oby-
watel, użytkownik lasu, mieszka-
niec i miłośnik przyrody, jestem 
oburzony, zażenowany i zniesma-
czony takim zjawiskiem. Być może 
zdjęcia opublikowane w gaze-
cie przypadkiem trafią przed oczy 
owego „ekologa” i poruszą jego su-
mienie w jakikolwiek sposób. Może 
do jego ograniczonej, jak widać, 
wyobraźni dotrze fakt czego doko-
nał i w akcie łaski uprzątnie pozo-
stawiony bałagan. Jeśli nie ma pro-
blemu z wysypywaniem śmieci w 
lesie, nie powinny mu także prze-
szkadzać złoża wysypane w swoim 
ogrodzie. Ciekawe jak sam spraw-
ca reaguje, gdy wychodząc na spa-
cer w słoneczny dzień widzi butel-
ki, papiery itp. porozrzucane wo-
kół? Czy również sprawia mu to 
przyjemność? Na feralnym miej-
scu, oprócz ciuchów, gazet, bute-
lek, odpadów z remontu itd., zna-

lazło się również mnóstwo książek 
i ćwiczeń szkolnych podpisanych 
imieniem i nazwiskiem, które wi-
doczne są na zdjęciach. Dodatko-
wo znaleziona została pieczątka 
osobista. Mam nadzieję, że tropem 
pytań i poszukiwań, będzie możli-
we odnalezienie sprawcy. Nie moż-
na oczywiście zakładać, że śmieci 
porzucone w lesie należą do osób, 
których nazwiska widnieją na po-
zostawionych przedmiotach, czy 
też ich bliskich. Być może ktoś od-
kupił dom czy też mieszkanie do 
remontu i podczas prac wyrzucał 
pozostałości, co jednak nie upraw-
nia sprawców do bezkarnego za-
śmiecania i nie usprawiedliwia z 
niedopuszczalnego, a wręcz karal-
nego zachowania. {{{Żmy w kra-
ju cywilizowanym, gdzie istnieje 
wiele możliwości upłynnienia od-

padów nawet za darmo! Rozsta-
wiane są pojemniki na poszczegól-
ne odpady, czy wręcz możliwość 
osobistego zdania niepożądanych 
przedmiotów w zakładzie oczysz-
czania miasta. Takie zachowa-
nia i ludzie tak myślący nie mogą 
być tolerowani i z uśmiechem na 
twarzy chodzić po ulicach. Myślę, 
że ewentualne pomyślne ujawnie-
nie owego „ekologa” powinno zo-
stać „nagrodzone” zdjęciem w lo-
kalnym Dzienniku. Mam nadzieję, 
że mój i podobne problemy ludzi w 
naszej gminie, wkrótce przestaną 
istnieć, lecz wiem, że daleka droga, 
aby pokonać tak wspaniałomyśl-
nych obywateli, jak ten osobliwy 
przypadek opisany powyżej.

Pozdrawiam i dziękuję za 
poświęcony czas
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Słowo Boże na Niedzielę:

 Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza 

(Mt 21,1-11) Uroczysty 
wjazd do Jerozolimy

Gdy się przybliżyli do Jerozoli-
my i przyszli do Betfage na Gó-
rze Oliwnej, wtedy Jezus posłał 
swoich uczniów i rzekł im: „Idź-
cie do wsi, która jest przed wami, 
a zaraz znajdziecie oślicę uwią-
zaną i źrebię z nią. Odwiążcie 
je i przyprowadźcie do Mnie. A 
gdyby wam kto co mówił, powie-
cie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je 
puści”. Stało się to, żeby się speł-
niło słowo proroka: Powiedzcie 
Córze Syjońskiej: Oto Król twój 
przychodzi do ciebie łagodny, sie-
dzący na osiołku, źrebięciu ośli-
cy. Uczniowie poszli i uczynili, 
jak im Jezus polecił. Przyprowa-
dzili oślicę i źrebię i położyli na 
nie swe płaszcze, a On usiadł na 
nich. A ogromny tłum słał swe 
płaszcze na drodze, inni obcinali 
gałązki z drzew i ścielili na dro-
dze. A tłumy, które Go poprze-
dzały i które szły za Nim, woła-
ły głośno: „Hosanna Synowi Da-
wida. Błogosławiony, który przy-
chodzi w imię Pańskie. Hosanna 
na wysokościach”. Gdy wjechał 
do Jerozolimy, poruszyło się całe 
miasto, i pytano: „Kto to jest?” A 
tłumy odpowiadały: „To jest pro-
rok Jezus z Nazaretu w Galilei”.

Oto Król twój przychodzi do 
ciebie

Niedziela Palmowa to przede 
wszystkim niedziela Męki Pań-
skiej. W liturgii słowa skupia-
my się na jej opisie, w tym roku 
przedstawi nam go święty Mate-
usz. Ale również wspominamy 
uroczysty wjazd Jezusa do Jerozo-
limy. Wydarzenie, można by po-
wiedzieć, niejednoznaczne. Tam-
tego dnia lud wyszedł na spo-
tkanie z wjeżdżającym na osioł-
ku Mesjaszem, ścieląc przed nim 
swoje płaszcze, co czyniono tyl-
ko w przypadku koronacji, by po 
pięciu dniach Tego, którego z ta-
kim entuzjazmem wtedy witano, 
zaprowadzić na śmierć.

Aż ciśnie się na myśl sytu-
acja z Egiptu. Tam każda  izrael-
ska rodzina miała wprowadzić do 
domu baranka jednorocznego, by 
po pięciu dniach go zabić, spożyć 
go, a krwią naznaczyć odrzwia 
domu. Dzięki temu śmierć, która 
miała zabrać wszystko co pierwo-
rodne w ziemi egipskiej, omijała 
to miejsce. W taki sposób nastą-
piło oswobodzenie z niewoli.

Chyba tylko sam Pan Jezus, ja-
dąc na osiołku, był całkowicie 
świadomy tego, co się właśnie do-
konuje. Tylko że to nie jest ko-
lejna sytuacja, w wyniku której 
ma nastąpić wyprowadzenie na 
wolność, chociaż Żydzi bardzo 
by tego pragnęli. Stąd to wielkie 
uniesienie na widok przybywa-
jącego Jezusa – proroka z Naza-
retu w Galilei. Co myślał patrząc 
na ten rozentuzjazmowany tłum, 
który, jak wyraźnie ukazywała hi-
storia, zabijał swoich proroków? 
Wie, że taki sam los czeka rów-
nież Jego. Ale przede wszystkim 
wie, kim jest i po co przybył.

   Mogło by się wydawać, 
że Niedziela Palmowa jest dla 
współczesnego człowieka wyda-
rzeniem nieco kontrowersyjnym, 
które należy jednak wspomnieć w 
związku z męką, śmiercią i zmar-
twychwstaniem Jezusa. Myślę tu 
o wierzących, bo dla pozostałych 
to wydarzenie może być co naj-
mniej dziwne, oczywiście jeżeli 
zechcą zainteresować się tym, co 
wtedy działo się w Jerozolimie. A 
jakim jest ono dla mnie?

   W tle tego, co działo się wte-
dy, widać śmierć, której nie da 
rady ominąć. Każdy musi w niej 
uczestniczyć. Jezus jako Bara-
nek składa siebie w ofierze, aby 
tę właśnie śmierć pokonać, by już 
odtąd nie triumfowała nad ży-
ciem. I chociaż nas ona również 
nie ominie, to nie musi być jed-
nocześnie naszą ostatecznością. 
Tego właśnie dokonał Jezus. Od-
szedł by przygotować nam miej-
sce i wskazać drogę, po której 
idąc, dojdziemy do celu, do tego 
co tak na prawdę ostateczne. Do 
wieczności. Niestety, tak czy ina-
czej, próg śmierci będziemy mu-
sieli przekroczyć. Tylko że on nas 
na pewno nie zatrzyma.

Właśnie dlatego, że śmierć jest 

w przypadku człowieka czymś 
pewnym, nie powinna zbyt moc-
no przykuwać naszej uwagi. Prze-
cież tak czy inaczej nas dosięgnie. 
My powinniśmy skupić się na 
czymś innym, zupełnie innym, na 
życiu. O tym przede wszystkim 
mówił Jezus, dając jednocześnie 
wskazówki odnośnie samej dro-
gi i sposobu jej pokonania. Dlate-
go życie również stanowi tło wy-
darzeń paschalnych, bo jest ono 
ściśle powiązane z krzyżem i tym 
Jezusowym, i tym naszym osobi-
stym. Z kalwaryjskim, bo jest on 
dla nas znakiem zwycięstwa. Z 
kolei nasz własny jest dla nas wy-
zwaniem, a wzięcie go zadaniem, 
do tego obowiązkowym.

Serce człowieka wzdraga się 
przed wzięciem krzyża. A prze-
cież tak naprawdę każdy go nie-
sie, choć bardzo różnie się to na-
zywa. W taki czy inny sposób ży-
cie nie oszczędza nikogo. Z na-
szymi wyborami, a  szczególnie z 
wyborem drogi życiowej, łączą się 
odpowiednie zadania i obowiąz-
ki. Żeby im sprostać nieodzowny 
jest wysiłek, najpierw w kształto-
waniu swoich własnych umiejęt-
ności, w rozwijaniu talentów, a 
później w wykorzystywaniu tego 
wszystkiego, co potrafię. Nie za-
wsze to wychodzi, nie zawsze się 
człowiekowi chce. Bo człowiek to 
nie same talenty i możliwości.

Mamy również swoje wady. Le-
nistwo ciągle będzie się w taki czy 
inny sposób odzywać. Niechęć 
do wysiłku będzie mocno spo-
walniać. Pójście na łatwiznę, tak 
ponętne, będzie przysłaniać tę 
właściwą drogę. A jest tego dużo 
więcej. Zdajemy sobie doskona-
le sprawę z istnienia tych wszyst-
kich spowalniaczy. Ale chyba nie 
do końca jesteśmy świadomi tego, 
że stanowią one dodatkowy i zu-
pełnie niepotrzebny ciężar. Nie 
ma co się dziwić, że jest za ciężko. 
Tylko po co.

   Jeśli komuś nie podoba się 
sformułowanie: „nieść krzyż”, to 
niech zastąpi to inaczej brzmią-
cym. Grunt, że będzie chodziło o 
to samo. Ale skoro wziąć go trze-
ba i nie ma innej opcji, to zróbmy 
to. Ale z głową i koniecznie z Je-
zusem, i Jego nauką.

Ks. Grzegorz Podlaski

Nasze przygotowanie  
do kanonizacji

nauki stanowe  
JP II – do chorych

27 kwietnia, w I niedzie-
lę po wielkiejnocy, która jest 
zarazem niedzielą  Bożego  
Miłosierdzia, w Rzymie od-
będzie  się  kanonizacja Jana 
Pawła II. Tym samym  sło-
wa  Sancto  Subito  wyrażo-
ne przez lud wierny, zaraz po 
jego  śmierci  zostaną oficjal-
nie potwierdzone przez Ko-
ściół Powszechny. Proponuje-
my  nasze  przygotowanie  do 
tej uroczystości poprzez roz-
ważanie wybranych fragmen-
tów  wypowiedzi  błogosła-
wionego  Jana  Pawła II,  wy-
głoszonych w czasie jego piel-
grzymek do Ojczyzny, a kie-
rowanych do poszczególnych 
stanów. dzisiaj  część II słowa 
do  chorych.

Pragnę tutaj wyrazić moje głę-
bokie wzruszenie  ze spotkania 
jakie dane mi jest przeżyć tu, w 
tej katedrze; poprosiliście bo-
wiem chorych, i to w znacznej 
mierze chorą młodzież. Mówię 

„wzruszenie”, bo spotkanie z cho-
rymi zawsze niesie ze sobą głębo-
kie wzruszenie, wzruszenie wręcz 
niewyobrażalne. Ale nie jest to 
tylko ludzkie wzruszenie, wzru-
szenie cierpieniem człowieka. 
Jest to wzruszenie chrześcijań-
skie, ewangeliczne - powiedział-
bym: wręcz mistyczne. W cierpie-
niu udziela się niejako tajemnica 
Odkupienia, staje się w szczegól-
ny sposób obecna wśród nas, wi-
dzialna i dotykalna. Ci cierpiący, 
ta cierpiąca młodzież, jest jakimś 
szczególnym przedłużeniem cier-
piącego Chrystusa. A cierpiący 
Chrystus, ukrzyżowany Chrystus 
-  to nasza mądrość i nasza moc. 
I dlatego kiedy się z Wami spoty-
kam, drodzy Bracia i Siostry, dro-
gie dzieci, wierzę, że spotykam się 
z mocą i mądrością Bożą, która 
jest w krzyżu Chrystusa...
 Przemówienie do chorych 
zgromadzonych w katedrze – 
Częstochowa 18 czerwca 1983 r.

sm

UwaGa MIESZKaŃCy nOwOGaRdU I OKOLIC!!!

IV nOwOGaRdZKI 
KOnKURS  

ORTOGRaFICZny
PO RAZ KOLEJNY KTOŚ MA SZANSĘ ZOSTAĆ

MISTRZEM ORTOGRaFII ZIEMI nOwOGaRdZKIEJ 
W DZIEJACH NASZEGO MIASTA!
TEN KTOŚ MA TEŻ SZANSĘ WYGRAĆ LaPTOPa UFUN-
DOWANEGO PRZEZ BURMISTRZA NOWOGARDU. Z 
SZANSY TEJ MOŻNA BĘDZIE SKORZYSTAĆ 10 MaJa 
2014 r.  
ORAZ WYKAZAĆ SIĘ SWOIMI WIADOMOŚCIAMI  
I UMIEJĘTNOŚCIAMI Z ZAKRESU ORTOGRAFII.
TO KONKURS DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH, NIE MA 
ŻADNYCH  
OGRANICZEŃ. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NA-
LEŻY:
ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU, KTÓ-
RY UMIESZCZONY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ 
www.soswnowogard.republika.
ZGŁOSIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA OSOBIŚCIE: SOSW, UL. 
PONIATOWSKIEGO 17, 72-200 NOWOGARD TELEFO-
NICZNIE:  663 366 399, ew. 913920 108 POCZTĄ MAILO-
WĄ: soswnowogard@op.pl W DNIU KONKURSU PRZE-
KAZAĆ 15 ZŁ NA RZECZ  STOWARZYSZENIA „NASZE 
SZANSE”.

ZaRZĄd I CZŁOnKOwIE 
STOwaRZySZEnIa na RZECZ InTEGRaCJI

 OSÓB nIEPEŁnOSPRawnyCH
„naSZE SZanSE”
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REPERTUAR KINA
12.04.2014, 
godz. 17:00
13.04.2014, 
godz. 17:00

Dla dzieci / biogra�czny
Polska, Włochy 
/ 2013 / 90 min

12.04.2014, 
godz. 19:00
13.04.2014, 
godz. 19:00

dramat
USA / 2013 / 135 min.

25.04.2014, godz. 17:00
26.04.2014, godz. 17:00
27.04.2014, godz. 17:00

Familijny / komedia
USA / 2013 / 112 min.

25.04.2014, 
godz. 20:30
26.04.2014,
 godz. 20:30
27.04.2014, 
godz. 20:30
horror
USA / 2013 / 88 min.

18-20.04 KINO NIECZYNNE

Boimy się tego, czego nie znamy
w dniu 8 maja br., odbędzie się w nowogardzie pierwsza edycja dnia Godności Osób niepeł-
nosprawnych. data nie jest wybrana przypadkowo. Kilka dni wcześniej, tj. 5 maja, w Europie 
obchodzony jest dzień walki z dyskryminacją Osób niepełnosprawnych. Pomysłodawcami i 
głównymi organizatorami wydarzenia są pani dorota Banach – prezes nowogardzkiego Sto-
warzyszenia dla dzieci niepełnosprawnych „Serduszko”, oraz pochodzący z Płot, ale od kilku 
lat mieszkający w nowogardzie, pan dariusz wacławek, którego brat choruje na zespół do-
wna, z którymi dn przeprowadził rozmowę. 

dziennik nowogardzki: Kie-
dy zrodziła się idea zorganizowa-
nia dnia Godności Osób niepełno-
sprawnych? 

dorota Banach: Pomysł powstał 
już dawno. Trudniej było jednak z 
jego realizacją. Tak realnie wszystko 
zaczęło się od chwili, kiedy zgłosił się 
do nas właśnie pan Darek Wacławek. 
Powiedział, że jest bardzo zaintereso-
wany współpracą z nami w tym za-
kresie. Można więc powiedzieć, że w 
ten sposób pan Darek zmobilizował 
nasze stowarzyszenie, by ten pomysł, 
a raczej marzenie się spełniło. 

dn: w takim razie pytanie do 
pana darka – skąd u pana wzięła się 
chęć zorganizowania tego typu ob-
chodów?

darek wacławek: Mam brata nie-
pełnosprawnego, który uczy się w 
Gryficach. Tam od paru lat organizu-
je się podobne wydarzenia. Tak samo 
jest w Kamieniu Pomorskim, Gole-
niowie i Gryfinie. Pomyślałem, że 
osoby niepełnosprawne mieszkające 
w Nowogardzie, a jest ich dość sporo, 
też zasługują, aby jeden dzień w roku 
poświęcić im czas. Najpierw popy-
tałem dyrektora szkoły w Gryficach, 
od czego zacząć. Później, już w No-
wogardzie, szukałem osób, które ze-
chcą włączyć się w tę inicjatywę. Tak 
trafiłem do pani Doroty z „Serdusz-
ka”. Wiele cennych rad przekazał mi 
również pan Jarosław Bzowy, pracow-
nik państwa redakcji, któremu z tego 
miejsca dziękuję za wsparcie. 

wspominają Państwo, że w no-
wogardzie żyje bardzo wiele osób 
niepełnosprawnych. Czy znana jest 
konkretna liczba takich osób? Trud-
no bowiem o oficjalne statystyki. 

dorota Banach: Według danych 
z Powiatowego Zespołu d/s Orzeka-
nia  o Niepełnosprawności rocznie 
wydaje się około 100 orzeczeń dzie-

ciom do 16 roku życia z powiatu gole-
niowskiego. Natomiast w naszej gmi-
nie mieszka ponad 600 osób niepeł-
nosprawnych. 

w ulotce informacyjnej, poprzez 
którą zwracacie się państwo do lu-
dzi o wsparcie organizacji Obcho-
dów dnia Godności Osób niepeł-
nosprawnych” piszecie m.in., że ce-
lem imprezy jest pokazanie pozy-
tywnego wizerunku człowieka nie-
pełnosprawnego. Czy to znaczy, że 
teraz wizerunek ten jest niepozy-
tywny?

d. Banach: Myślę, że pewien nie-
korzystny dla tych ludzi stereotyp 
funkcjonuje w społeczeństwie. Wy-
starczy wsłuchać się w komentarze do 
wydarzeń, jakie ostatnio miały miej-
sce w Warszawie. Chcemy przełamać 
ten stereotyp.

d. wacławek: Często jest tak, że 
ludzie nie rozumieją tego, że oso-
by niepełnosprawne potrzebują wię-
cej uwagi niż my, a opieka nad nimi 
to jest też zawód dla rodzica, czy 
opiekuna. Uważam, że trzeba ludzi 
uwrażliwić, że to nie są „zwierząt-
ka”, „roślinki”. To są ludzie tacy sami 

jak my, a więc również czują, potrafią 
wyrażać swoje emocje. Robią to tyl-
ko w inny sposób niż osoby zdrowe, 
ale wcale nie gorszy. Trzeba tylko to 
dojrzeć, być z nimi, przestać się ich 
bać. Są to bowiem osoby, które cza-
sem krzyczą, ślinią się, nie umieją się 
wysłowić. Myślą jednak często tak jak 
zdrowi ludzie, potrzebują naszej uwa-
gi i akceptacji. 

no właśnie. Użył pan słowa, któ-
re w mojej opinii jest pewnym klu-
czem. Ludzie nie umieją obcować z 
chorymi, bo boją się ich reakcji?

d. wacławek: Właśnie tak. To na-
turalne, że boimy się tego czego nie 
znamy. Dlatego chcemy to zmieniać, 
właśnie poprzez organizację tego wy-
darzenia. Zaprosiliśmy niepełno-
sprawnych z gminy Nowogard  w jed-
no miejsce, by wszyscy mogli z nimi 
porozmawiać, pograć w piłkę, może 
zatańczyć.

do programu imprezy jeszcze 
wrócimy. Piszą państwo również 
o barierach, które uniemożliwia-
ją osobom niepełnosprawnym pro-
wadzenie normalnego życia. Ro-
zumiem, że chodzi głównie o prze-

szkody architektoniczne. Zapytam 
więc, czy nowogard jest pod tym 
względem miastem przyjaznym 
osobom niepełnosprawnym?

d. Banach: Nie jest. Sama mam 
dziecko niepełnosprawne ruchowo 
i przed każdym wyjściem do miasta 
muszę się zastanowić i rozplanować 
drogę tak, bym mogła wszędzie dojść. 
Kiedy syn był młodszy, mogłam go 
wziąć na ręce i wejść praktycznie do 
każdego budynku i załatwić każdą 
sprawę. Teraz jest inaczej. Problem 
ten dotyczy praktycznie wszystkich 
instytucji publicznych w mieście, a 
także co jest swoistym paradoksem - 
przychodni lekarskich. 

Panie darku, a jak to jest w Gry-
ficach, do których pan jeździ często, 
by odwiedzać swojego brata? Czy 
tam wygląda to lepiej? 

d. wacławek: Nie jest lepiej. Zresz-
tą myślę, że jest to problem większo-
ści miast w Polsce. Tylko łatwiej nam 
to dostrzec w mniejszych miastach. 
Niestety jest tak, że jak się coś w tym 
kierunku robi, to jest to działanie czę-
ściowe, powierzchowne. Buduje się 
podjazd do budynku, ale już dalej się 
nie patrzy jak to wygląda. Władze w 
tym zakresie wykonują tylko, z mo-
jego punktu widzenia, kosmetyczne 
ruchy, nie rozwiązując kompleksowo 
problemu. 

dlaczego państwa zdaniem tak 
jest? Przecież tyle się o tym mówi, że 
opóźnienia w tym temacie powinny 
zawstydzać naszych decydentów. 

d. wacławek: Niestety temat nie-
pełnosprawności często pada ofiarą 
populizmu. Myślę, że źródło takiego 
podejścia leży w naszej mentalności. 
Jeszcze do niedawna osoby niepełno-
sprawne długo były chowane po do-
mach. Do dziś ludzie ci, a także ich 
opiekunowie, są narażeni na pewien 
ostracyzm społeczny. Bo przecież 
proszę mi pokazać przykłady, gdzie 
dzieci niepełnosprawne tak jak ich 
sprawni koledzy, mogą swobodnie iść 
do kina czy na basen. Takich możli-
wości praktycznie nie ma. Nie ma 
też wielu chętnych, by potrzeby tych 
dzieci realizować. Nie chcę jednak, 
aby to zabrzmiało jak narzekanie. 
Uważam, że naszym obowiązkiem 
jest skupienie się na celu, a ten ma 
właśnie spowodować zmianę tej sytu-
acji. Jeśli skupimy się tylko na prze-
szkodach, cel zniknie nam z oczu.

Poprzez organizację dnia God-
ności Osób niepełnosprawnych 
chcecie też państwo zamanifesto-
wać przeciwko dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych? w jaki sposób 
osoby chore są dyskryminowane 
państwa zdaniem? 

d. Banach: Chociażby przez barie-
ry architektoniczne, o których roz-
mawialiśmy wcześniej. To, że czło-
wiek na wózku nie może się dostać o 

własnych siłach do siedziby jakiejś in-
stytucji publicznej, jest już przejawem 
dyskryminacji tej osoby. Ma ona bo-
wiem ograniczone prawa obywatel-
skie.

Nam chodzi o zwrócenie uwagi, że 
ludzie niepełnosprawni nadal są nie-
stety traktowane jako osoby „dru-
giej kategorii”. Bo co nam po tym, że 
gdzieś zbuduje się parking, czy za-
montuje dzwonek, którym można 
wywołać na zewnątrz urzędnika, jeśli 
stoi się i moknie pod gołym niebem. 
Tu potrzebne są działania komplekso-
we, a te nie są możliwe bez realnego 
zwrócenia uwagi społeczeństwu na 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 

wróćmy w takim razie do głów-
nego tematu naszej rozmowy – or-
ganizacji pierwszego w nowogar-
dzie, dnia Godności Osób niepeł-
nosprawnych. Proszę zdradzić na-
szym czytelnikom, jaki program 
przygotowujecie państwa na tę oka-
zję? 

d. Banach: Zaczniemy kolorowym 
przemarszem  właśnie stąd, spod sie-
dziby stowarzyszenia „Serduszko” 
przy ul. Poniatowskiego, na Plac Sza-
rych Szeregów. Tam zaplanowana jest 
część artystyczna i rekreacyjno-spor-
towa. Mamy już zapewnienie, że będą 
konie oraz zajęcia z dogoterapii – czy-
li terapii z udziałem psów.

d. wacławek: Dodam też, że marsz 
odbędzie się przy akompaniamencie 
orkiestry dętej z Gryfic. Będą również 
gry, zabawy, występy uczniów z róż-
nych szkół, jak również osób niepeł-
nosprawnych. Zapewniamy także po-
częstunek. Zaprosiliśmy szkoły i in-
stytucje z naszej gminy. Oczywiście 
zapraszamy wszystkich do udziału w 
tych obchodach. Chcemy, żeby każda 
z osób biorących udział pamiętała, że 
jest to dzień organizowany dla i z my-
ślą o osobach niepełnosprawnych. 

wiem, że wciąż poszukujecie 
państwo darczyńców, którzy wesprą 
organizację wydarzenia. Proszę po-
wiedzieć, jakiej pomocy oczekuje-
cie i gdzie mogą zgłaszać się osoby, 
które być może po przeczytaniu na-
szej rozmowy zechcą udzielić swoje-
go wsparcia? 

d. wacławek: Nie ograniczamy 
tego w jaki sposób ktoś może nam 
pomóc. Prosimy zarówno o wspar-
cie materialne, jak i to niematerialne. 
Może ktoś zechce po prostu zostać 
wolontariuszem w czasie obchodów. 
Taką pomoc też chętnie przyjmie-
my. Apelujemy zatem za pośrednic-
twem Dziennika Nowogardzkiego do 
wszystkich, którzy utożsamiają się z 
naszą inicjatywą i czują potrzebę włą-
czenia się w jej organizację o kontakt 
pod nr tel. 503 734 075.

Dziękuję za rozmowę.
Marcin Simiński 

Na zdjęciu od lewej Dorota Banach oraz Dariusz Wacławek
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Z  okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim naszym partnerom, 

przyjaciołom, klientom i współpracownikom 
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, 

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, pogody ducha, 
smacznego święconego jajka i suto zastawionych stołów.

ZU
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Z cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”: Jacek Jurczak

Pracowaliśmy w blokach budowanych dla powodzian
Montaż, instalacja i naprawa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, czyli dziś nieco o hydraulice. w ramach 
naszego cotygodniowego cyklu o nowogardzkich przedsiębiorcach, w tym wydaniu prezentujemy firmę, świadczącą usługi z zakresu 
hydrauliki, gazownictwa oraz drobnych prac budowlanych. Jej właścicielem jest Jacek Jurczak. 

F.H.U. Jurczak istnieje na 
rynku nowogardzkim od 1 
października 2006 r. Właści-
ciel firmy, Jacek Jurczak, jest 
mieszkańcem Konarzewa. – 
Firmę założyłem wraz z dwo-
ma kolegami. Kiedy pojawiła 
się możliwość otrzymania do-
tacji od Urzędu Pracy na roz-
poczęcie działalności, posta-
nowiliśmy skorzystać z okazji 
– opowiada pan Jacek – Te-
raz prowadzę przedsiębiorstwo 
sam. Jeden z moich wspólników 
odłączył się rok po tym, jak fir-
ma zaczęła istnieć, drugi zre-
zygnował kilka lat później. Od 
2011 r. jestem jedynym wła-
ścicielem biznesu. Zatrudniam 
czworo ludzi. 

Głównie hydraulika…
Wspomnieliśmy o tym, że 

firma Jacka Jurczaka świad-
czy zarówno usługi z zakresu 
hydrauliki, jak i gazownictwa 
oraz drobnych prac budowla-
nych. Nie da się jednak ukryć, 
co przyznaje zresztą sam wła-
ściciel, że „konikiem” przed-
siębiorstwa są przede wszyst-
kim prace hydrauliczne. – W 
tym się specjalizujemy. Ow-
szem, jesteśmy w stanie wyko-
nać drobne prace budowlane, 
tak jak napisane jest w naszej 
ofercie, niemniej, większość na-
szych zleceń dotyczy hydrauliki, 
bo właśnie w tym moja firma 
ma największe doświadczenie 
– tłumaczy pan Jacek. F.H.U. 
Jurczak wykonuje instalacje 
wodne oraz ich naprawę, bu-
duje kotłownie gazowe i sta-
łopalne, wykonuje instalacje 
centralnego ogrzewania oraz 
ich naprawę, montuje solary, 
pompy ciepła głębinowe oraz 
do grzania ciepłej wody itd. – 

Aby móc obsługiwać klientów w 
zakresie takich usług, musiałem 
zrobić specjalnie uprawnienia, 
np. gazowe dozorowe czy eks-
ploatacyjne – mówi właściciel. 

Firma raz w roku dokonuje 
przeglądu instalacji gazowych 
we wspólnotach mieszkanio-
wych. – W 2007 r. nawiąza-
łem współpracę ze Wspólno-
tami Mieszkaniowymi Jerze-
go Furmańczyka. Od tamtego 
czasu większość usług świadczę 
właśnie we wspólnotach – wy-
jaśnia pan Jacek – Moja firma 
współpracuje również z ferma-
mi norek, tzn. budowaliśmy w 
nich kotłownie i sprawujemy 
nad tym piecze. Nadzorujemy 
też instalację gazową na fer-
mie drobiu w Redle. Współpra-
ca z tak dużymi koncernami z 
pewnością sprzyja nabywaniu 
doświadczenia, którego pra-
cownikom firmy i bez tego nie 
brakuje. 

Specjalistyczny sprzęt to 
podstawa

Pan Jacek podkreśla, że rola 
klienta ogranicza się jedynie do 
udostępnienia prądu. Zarów-
no sprzęt, jak i materiały leżą 
w gestii jego firmy.  – Mamy w 
pełni specjalistyczne urządze-
nia. Nigdy nie kupuję sprzętu 
słabej jakości – wyjaśnia wła-
ściciel przedsiębiorstwa – Jeśli 
chodzi o sprzęt elektroniczny, 
bazuję głównie na firmie Bosch. 
W swoim wyposażeniu mamy 
m.in. żmijkę elektryczną, któ-
ra służy do przepychania kana-
lizacji, udrażniania rur. Z tego, 
co wiem, nikt w Nowogardzie 
nie ma takiej żmijki, co mnie 
cieszy, ponieważ to oznacza, 
że wychodzę naprzeciw oczeki-
waniom klientów, starając się 

inwestować w to, czego nie ma 
nikt inny, a na co jest duże za-
potrzebowanie.

Co latem, a co zimą?
Okazuje się, że na pracę hy-

draulika wpływ mają pory 
roku. W każdej z nich jest za-
potrzebowanie na coś innego. 
W okresie grzewczym zakres 
pracy hydraulików skupia się 
przede wszystkim na pracach 
związanych z konserwacją, na-
tomiast w okresie letnim – re-
alizacji zadań typowo hydrau-
licznych. – Latem dużo więcej 
prac wykonujemy w domkach 
jednorodzinnych, zimą nie ma 
takiej możliwości. Od wiosny 
do jesieni jest dużo więcej prac 
ziemnych, związanych z hy-
drauliką – tłumaczy właściciel 
firmy – W okresie zimowym 
skupiamy się przede wszyst-

kim na wspólnotach mieszka-
niowych – dochodzą nam wte-
dy uruchomienia kotłowni, ich 
eksploatacja, zdarza się więcej 
awarii. 

Trzeba to lubić…
Wybór takiej, a nie innej 

branży nie był przypadkowy. 
Nasz bohater jest hydraulikiem 
z zawodu. – Ludzie, którzy de-
cydują się na wykonywanie ta-
kiego zawodu, muszą mieć ku 
temu odpowiednie predyspo-
zycje. Poza tym, to naprawdę 
trzeba lubić – przyznaje pan 
Jurczak – Ja ten zawód lubię, i 
to nawet bardzo. Zadania, któ-
rych podejmuje się hydraulik, 
nierzadko wymagają logicznego 
myślenia oraz umiejętności wy-
przedzania faktów, tzn., trzeba 

myśleć dwa lub trzy kroki na-
przód, zanim cokolwiek się zro-
bi. Są awarie, których nie widać 
„gołym okiem” – wtedy trze-
ba kombinować i główkować. 
W wielkim skrócie – nie każdy 
może zostać hydraulikiem. Nie 
chodzi o to, że nie każdy się do 
tego nadaje, ale musi to po pro-
stu lubić oraz wszystko, co jest z 
tym związane.

Hydraulik musi mieć też po-
jęcie o podstawach matema-
tyki i fizyki. Jego praca często 
wymaga znajomości tych dzie-
dzin, przynajmniej ogólnej. 
Teorię trzeba umieć wykorzy-
stać w praktyce. – Ponadto, hy-
draulik musi odznaczać się cier-
pliwością i być komunikatywny, 
bo umiejętność rozmowy z ludź-
mi to w naszym zawodzie pod-
stawa – mówi pan Jurczak –  

Z doświadczenia wiem, że 
zdarzają się różni klienci, na-
wet bardzo kłótliwi. Unikamy 
wszelkich nieporozumień, za-
wsze staramy się  

Hydraulik to zawód „czyn-
ny” całą dobę…

Firma świadczy usługi od 
poniedziałku do piątku w godz. 
od 8:00 do 16:00. Sporadycznie 
zdarzają się też zlecenia week-
endowe, ale są to jedynie in-
terwencje nie cierpiące zwłoki, 
tzn., różnego rodzaju awarie. – 
Chodzi tu zwłaszcza o zapcha-
nie się kanalizacji czy pęknię-
cia rur wodnych, czyli wszyst-
ko to, co nie może czekać i musi 
być bezzwłocznie naprawione – 
mówi pan Jacek, tłumacząc, że 
hydraulik tak naprawdę musi 

być dyspozycyjny całą dobę – 
Ludzi nie można zostawić prze-
cież z tego rodzaju problemem 
na głowie. Są sytuacje, w któ-
rych trzeba interweniować na-
tychmiast. Często przyjmujemy 
takie zgłoszenia np. w dni świą-
teczne. Mogę zatem powiedzieć 
z pełną świadomością, że w ra-
zie nagłych przypadków, jeste-
śmy dyspozycyjni cały czas.

nie tylko rynek nowo-
gardzki…

Nasz rozmówca przyznaje, 
że dla mniejszych przedsię-
biorstw lokalny rynek to nie 
lada wyzwanie. Jednocześnie 
zaprzecza, jakoby z dochodów 
firmy o takim profilu, jak jego 
przedsiębiorstwo, nie moż-
na było się utrzymać. Nie jest 
to łatwe, ale też nie niewyko-
nalne. Poza tym, pracownicy 

F.H.U. Jurczak nie ogranicza-
ją się jedynie do gminy Nowo-
gard. – Zdarzały nam się wy-
jazdy w delegacje. Swoje usługi 
świadczyliśmy m.in. w Bogaty-
ni, w blokach budowanych dla 
powodzian. Robiliśmy tam całą 
instalację wodną i kanalizacyj-
ną – mówi Jacek Jurczak – Wy-
konywaliśmy również zlecenie 
w Jerzmanowej (koło Głogo-
wa, dop. red.), gdzie w Urzę-
dzie Gminy robiliśmy całą ka-
nalizację. Ponadto, mieliśmy 
okazję świadczyć usługi w obu 
szkołach w Dobrej Nowogardz-
kiej, w Domu Kultury w Resku, 
w Urzędzie Gminy w Radowie 
Małym… Nie ograniczamy się 
jedynie do naszej gminy.

Karolina Klonowska

W swojej firmie, pan Jacek zatrudnia cztery osoby

Jacek Jurczak, właściciel firmy



Nr 28 (2261) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

„Mówię i piszę 
poprawnie”
Już po raz drugi, w Publicznym Gimnazjum nr 3 
im. Zjednoczonej Europy w nowogardzie, odbył się 
konkurs polonistyczny „Mówię i piszę poprawnie”.  

Te międzyszkolne rozgryw-
ki miały na celu zachęcenie 
uczniów do posługiwania się 
poprawną polszczyzną. Skła-
dające się z trzech etapów 
zmagania były doskonałą oka-
zją nie tylko do zaprezentowa-
nia swojej wiedzy na temat ję-
zyka ojczystego. Były też dobrą 
zabawą, w której każdy mógł 
sprawdzić wiedzę w praktyce. 
Najwięcej problemów sprawi-
ło uczestnikom wskazanie błę-
dów w tekstach zaczerpnię-
tych z portali internetowych. 
To zadanie wymagało wiedzy, 
ale też spostrzegawczości. W 
tym roku podium zdomino-
wali uczniowie z Gimnazjum 

nr 2 w Nowogardzie. Pierw-
sze miejsce zajęła Hanna Czu-
ra, drugie Mateusz Tamborski, 
trzecie zaś Michał Tębłowski. 
Tuż za nimi znalazła się przed-
stawicielka gospodarzy- Klau-
dia Pasik. Organizatorki kon-
kursu- Magdalena Dawidow-
ska (polonistka), Magdalena 
Adrych (pedagog szkolny) i 
Magdalena Pietrzak (bibliote-
karka) mają nadzieję, że to nie 
ostatni taki konkurs. Wierzą, 
że w przyszłym roku odbędzie 
się kolejna edycja językowych 
zmagań nowogardzkich gim-
nazjalistów.

Oprac: KR

II LO w Nowogardzie

warsztaty matematyczne 
„Matura `2014”
Kilkunastu maturzystów z II Liceum Ogólnokształcącego w nowogardzie, któ-
rzy zamierzają przystąpić do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, 
wyjechało w dniach 2-4 kwietnia 2014 roku, do Świnoujścia na warsztaty mate-
matyczne „Matura’2014”. 

Już za miesiąc matura! Nad-
chodzi finał trzyletnich przy-
gotowań do tego najważniej-
szego, bo dającego przepustkę 
na studia egzaminu. Czas więc 
ostro zintensyfikować przygo-
towania. Warsztaty są organi-
zowaną już od dziesięciu lat, 
wyjazdową formą zajęć edu-
kacyjnych II LO, podczas któ-
rych uczniowie przez wie-
le godzin dziennie rozwiązują 
arkusze maturalne na pozio-
mie rozszerzonym. Aż trudno 
uwierzyć, że można zajmować 

się matematyką (i to bez bólu, 
a nawet z ogromnym zapałem) 
dziesięć, a nawet więcej godzin 
dziennie. Jak to jest możliwe? 
Jest to na pewno efekt swobod-
nej i przyjaznej atmosfery, jaka 
panuje na zajęciach prowadzo-
nych przez Annę Sienkiewicz 
i Elżbietę Janiak, organizator-
ki warsztatów, które czerpią 
wielką satysfakcję obserwując 
zapał, z jakim młodzi ludzie 
przez wiele godzin dziennie 
zmagają się z matematyczny-
mi problemami. Wynagradza 

im to wysiłek włożony w orga-
nizację i prowadzenie warsz-
tatów. Wymiernym efektem 
warsztatów są wyniki osiąga-
ne przez uczniów na maturze. 
Tu warto przypomnieć, że w 
ostatnich latach najlepsi mate-
matycy z II LO osiągnęli wyni-
ki na poziomie 92-96%, i to na 
maturze rozszerzonej! Czy te-
goroczni maturzyści pobiją ten 
rekord? Życzymy im tego z ca-
łego serca. Połamania piór na 
maturze! 

Oprac: KR 

SP 3 - III edycja Konkursu MEN –„Mam 6 lat” 

Rada Rodziców wyróżniona
w dniu 2 kwietnia 2014 r. w Pałacu Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji w 
Szczecinie, odbyła się wojewódzka Gala etapu wojewódzkiego III edycji Kon-
kursu Ministra Edukacji narodowej pt. ”Mam 6 lat”, zorganizowana przez Za-
chodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 

III edycja Konkursu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej 
„Mam 6 lat”, miała na celu pro-
mowanie i upowszechnianie 
najciekawszych inicjatyw po-
dejmowanych w ramach za-
pewnienia dzieciom sześcio-
letnim, przyjaznej adaptacji 
do edukacji szkolnej oraz pro-
mowanie aktywnego stylu ży-
cia, bezpieczeństwa i zdrowia 
wśród najmłodszych. Na kon-
kurs wpłynęło 139 prac, któ-
re oceniane były przez Kapi-
tułę Konkursową. Rada Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej  nr 3 
w Nowogardzie, pod przewod-
nictwem p. Wioletty Jackow-
skiej i w koordynacji działań 

wychowawczyni oddziału ze-
rowego p. M. Rączka, zdobyła 
w tym konkursie wyróżnienie i 

otrzymała dyplom oraz nagro-
dy dla szkoły.

Info: własna

„Malinowy” żłobek

Mali ogrodnicy
Z nadejściem wiosny trzeba zadbać o uprawę swoich 
ogródków działkowych. 

Najmłodsze dzieci w naszym 
mieście, również chciały zasiać 
swoje roślinki. Postanowiły za-
tem zabrać się ochoczo do pra-
cy i zasadziły szczypiorek, za-
siały rzeżuchę oraz wiosenne 
zboże. 

- W naszym Żłobku dzie-
ci uczą się wielu pożytecz-
nych rzeczy i miło spędza-
ją czas. Zapraszamy do nas 
– mówi Agata Malinowska. 
Dzieci będą później te roślinki 
podlewały i obserwowały, co z 
nich wyrośnie. Wiele radości 
sprawiło im własnoręczne na-
sypywanie ziemi do doniczek i 
wysiew. 

Oprac: KR
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Natan syn Anety 
Olszówki-Pluty 
i Seweryna Pluty 
ur. 7.04.2014 z Kulic

Michał, Bartek syn 
Małgorzaty Czaprowskiej 
ur. 3.04.2014 z Węgorzyc

Mateusz syn Beaty 
Szcześniak ur. 
10.04.2014 z Rogowa

Iga córka Marty Miller 
ur. 9.04.2014

Hanna córka Sylwi Sobczyk 
ur. 5.04.2014  
z Nowogardu

Kasjan syn Natalii 
Kurzawa ur. 3.04.2014  
z Nowogardu

Dawid syn Julity 
Reimer ur. 9.04.2014 
z Łobza

Jakub syn Emilii Ferenc 
ur. 9.04.2014 z Maszewa

Honorata córka Anieli 
Czachor ur. 7.04.2014
 z Malińca

Bartosz syn Marioli 
i Łukasza ur. 7.04.2014 
ze Stepnicy

Laura córka Magdaleny 
Jabłońskiej  
ur. 4.04.2014  
ze Strzelewa

Filip syn Eweliny Sitarz 
ur. 10.04.2014 
ze Szczecina

Olivier syn Karoliny 
i Marcina Centkiewicz 
ur. 9.04.2014 ze Szczecina

    Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

Koło Numizmatyczne Nowogard

Stanisław Łuczak odznaczony
Pod koniec marca, podczas giełdy kolekcjonerskiej, która odbywała się w nowo-
gardzkim domu Kultury, szef nowogardzkiego koła numizmatycznego, Tade-
usz Łukasiewicz, nagrodził za swoją działalność Stanisława Łuczaka.

Stanisław Łuczak jest jed-
nym z założycieli nowogardz-

kiego koła numizmatycznego. 
Obecny prezes koła Tadeusz 

Łukasiewicz, odznaczył S. Łu-
czaka złotą odznaką Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycz-
nego, za wieloletnie zasługi na 
rzecz rozwoju koła numizma-
tyki i kolekcjonerstwa w regio-
nie oraz całej Polsce. Wcześniej 
Stanisław Łuczak, otrzymał 
oficjalne pochwały z zarządu 
numizmatycznego w Warsza-
wie, oraz pamiątkową monetę 
„Dzieje pieniądza polskiego”, 
która była wydawana głównie 
w takich celach. Tadeusz Łuka-
siewicz podkreślił również, że 
dzięki zaangażowaniu Stani-
sława Łuczaka, nowogardzkie 

Grzegorz Lato, podpisujący się na materiałach przygotowanych przez Tadeusza Łukasiewi-
cza, z prawej strony- Olgierd Moskalewicz

Od lewej - Tadeusz Łukasiewicz i Stanisław Łuczak, podczas spotkania w NDK

koło wciąż jest bardzo silnym 
punktem na mapie polskiej 
numizmatyki, oraz czynnie 
działa propagując kolekcjo-
nerstwo. Koło numizmatyczne 
z Nowogardu, od kilkudziesię-
ciu lat bierze czynny udział w 
wielu wydarzaniach, poprzez 
przeróżne wystawy kolekcjo-
nerskie. Ostatnio, tj.14 mar-

ca, podczas VII Gali Sportu 
Powiatu Łobeskiego, podczas 
której wielu specjalnych gości, 
jak np. Grzegorz Lato i Olgierd 
Moskalewicz, złożyło swoje 
autografy na materiałach przy-
gotowanych na ich temat, pod-
czas prezentacji nowogardz-
kiego koła. 

KR

Szkoła Podstawowa nr 2

Z wizytą na lotnisku
w poniedziałek (7 kwietnia) uczniowie z klasy III a i III b, z SP nr 2 w nowogardzie, 
pod opieką pani Krystyny Gradzik, Urszuli Zajdy oraz Jolanty Modrzejewskiej odby-
li interesujące zajęcia w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów im. nSZZ Solidarność. 

Pracownik Portu Lotniczego, 
pani Elwira Postrożna, w pierw-
szej kolejności pokazała dzie-
ciom odprawę pasażerów przed 
startem samolotu oraz zasady 
przejścia przez bramkę. Następ-
nie uczniowie mieli okazję zoba-
czyć nowy, dwuletni wóz stra-
żacki, o nazwie „Drago”, spro-
wadzony z Włoch. Pojazd może 
pomieścić ok 15 ton wody i jest 
wyposażony w dwa silniki ma-
jące za zadanie ułatwić gasze-
nie pożaru podczas jazdy. Ko- lejnym punktem zwiedzania 

lotniska był taras widokowy, z 
którego dzieci mogły obserwo-
wać spektakularny przylot sa-
molotu z Londynu (typ Boeing 
737), na pokładzie którego znaj-
dowało się 190 pasażerów oraz 
wspaniały start samolotu. Bar-
dzo dużo wrażeń dostarczyło 
uczniom spotkanie z pirotech-
nikami, którzy zaprezentowa-
li wykorzystanie robota o na-
zwie „Gryfuś” do rozbrajania 
niebezpiecznego bagażu. Przy 
tej okazji dzieci mogły zobaczyć 
także manipulator do podno-
szenia podejrzanego pakunku 
oraz ubranie dla pirotechników 
o masie 50 kg. Pełni wrażeń, z 
ugruntowaną wiedzą wrócili do 
swoich domów. Zajęcia pozwo-
liły utrwalić uczniom zdobytą w 
szkole wiedzę w zakresie prak-
tycznym.

Oprac: KR
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Patrycja Drejas,  mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj  
o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, na-
zwisko, telefon kontaktowy), wy-
tnie i dostarczy bądź dośle do re-
dakcji DN, Bon Upominkowy, 
weźmie udział w losowaniu (za 
2 tygodnie) nagrody – 50 złoto-
wego bonu na dowolnie wybra-
ny przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
agnieszka Oleksiuk. Gratuluję.

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

Prezentacja najnowszych produktów firmy InsERT

Szansa na rozwój małych i średnich firm!
we wtorek 9 kwietnia w centrum konferencyjnym Hotelu Focus w Szczecinie odbyła się zachodniopomorska premiera najnowszych 
systemów InsERT nexo, produkowanych przez firmę InsERT z wrocławia, która jest jednym z największych i najstarszych producentów 
oprogramowania dla małych i średnich firm w Polsce (istnieje od roku 1992). 

Wydarzeniu towarzyszyły 
spotkania i prezentacje, w któ-
rych uczestniczyli przedstawi-
ciele mediów oraz około 150 
firm z regionu. Konferencja w 
Szczecinie była częścią cyklu 
prezentacji w 16 miastach Pol-
ski, które przybliżają tematy-
kę wykorzystywania oprogra-
mowania w działalności biz-
nesowej, a także dają szansę na 
podjęcie współpracy z produ-
centem i rozwijania własnego 
biznesu.

W ramach prezentacji, fir-
ma InsERT, krajowy lider ryn-
ku oprogramowania dla MSP, 
udostępnia najnowszą linię 
programów do zarządzania. 
W jej skład wchodzą zintegro-
wane ze sobą systemy: Subiekt 

nexo, Rewizor nexo, Rach-
mistrz nexo. 

Subiekt nexo to program 
kompleksowo wspomagają-
cy sprzedaż. Zapewnia obsłu-
gę wszystkich typów doku-
mentów handlowych, wraz z 
rozbudowanym systemem za-
mówień, oraz sprawne zarzą-
dzanie gospodarką magazy-
nową. Posiada rozbudowaną 
część finansową, dzięki której 
możliwe jest m.in. wykonywa-
nie operacji kasowych, ban-
kowych czy tworzenie rapor-
tów kasowych. Współpracu-
je z większością dostępnych w 
Pol sce urządzeń zewnętrznych 
(kasy fiskalne, drukarki fiskal-
ne, wagi etykietujące, czytniki 
kodów kreskowych). 

Rewizor nexo to system 
wspomagający prowadzenie 
pełnej księgowości, przezna-
czony zarówno dla firm sa-
modzielnie dokumentujących 
swoją działalność, jak i dla 
biur rachunkowych. Program 
umożliwia m.in. zaawanso-
waną obsługę planu kont, au-
tomatyczną dekretację doku-
mentów oraz elastyczną ewi-
dencję finansów i rozrachun-
ków. 

Rachmistrz nexo to roz-
wiązanie dla firm prowadzą-
cych księgę przychodów i roz-
chodów lub rozliczających się 
w formie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych. 
Program ułatwia samodzielne 
dokumentowanie działalno-

ści przed siębiorstwa, a także 
wspomaga pracę biur rachun-
kowych. 

InsERT może poszczycić się 
m.in. tytułami Przedsiębior-

stwo Fair Play czy Solidna Fir-
ma.

Wszelkie informacje można uzy-
skać na stronie: www.insert.com.pl

opr. (ps)

W trakcie prezentacji produktów 

animus
Ostatnim razem pisałam na temat batalii o piękno. Obiecuję, że do tematu jak przedłużyć młodość jeszcze nieraz powrócę albowiem 
sposobów walki z szeroko rozumianymi niedoskonałościami jest wiele. Tym razem jednak chciałabym zachęcić wszystkie panie do sta-
wienia czoła bestii. Pojedynek nie wymaga dużego wysiłku, nie jest czasochłonny i niewiele kosztuję biorąc pod uwagę trwałość efektów.

Czym jest i gdzie ukrywa 
się owa bestia? Otóż moje 
Panie głównie chodzi o brwi 
krzaczaste i nierówne oraz 
delikatny ale wąsik. Cza-
sem można ją też zlokalizo-
wać po zarośniętych pachach 
lub szczególnie po zimie, do-
brze ukrytą pod cieplutkimi 
spodniami na nogach.

Nie generalizuje i nie twier-
dzę, ze w okresie zimy więk-
szość z nas przeobraża się we 
włochate niedźwiedzie. Nie 
żyjemy w średniowieczu, są 
maszynki, depilatory, pęse-
ty aczkolwiek sprawa nie za-
wsze jest prosta. Włoski go-

lone maszynką odrastają z 
prędkością światła. Metody 
bardziej brutalne dają efek-
ty na dłużej ale czasem po-
jawia się problem podraż-
nień i wrastających się wło-
sków. Szczególnie wrażliwe 
są okolice bikini gdzie skó-
ra jest wyjątkowo delikatna. 
W przypadku twarzy też nie 
jest łatwo wszystko dokład-
nie wyskubać, nadać kształt i 
zachować symetrie. No i wą-
sik. Włoski są cieniutkie, ja-
sne i mimo to widoczne. Go-
lenie twarzy odpada – o zgro-
zo ten rytuał jest męski i taki 
niech pozostanie !

Co więc będzie naszą bro-
nią? Proponuje wosk. Nie 
mogę napisać, że nie boli ale 
nie jest tak strasznie. Na pew-
no mniej gdy czyjaś pewna 
dłoń, a nie nasza własna do-
konuje brutalnego aktu. Po-
żegnanie wąsika trwa dwa, 
max trzy pociągnięcia. Jeżeli 
chodzi o brwi też jest szybciej 
niż pęsetką, a skutek dokład-
nie ten sam. Do tego henna 
w odpowiednim kolorze i za 
20 zł mamy zupełnie nowe, 
pewne siebie spojrzenie. Po-
zostałe partie ciała również 
sugeruje traktować woskiem. 
Największą zaletą jest fakt, że 
zanim bestia powróci mamy 

dobre trzy nawet cztery tygo-
dnie spokoju z goleniem ma-
szynką. Dla Panów i do roz-
ważenia dla Pań, które chcia-
łyby się przekonać jak to jest 
przytulić się do gładkiego 
torsu bez wyścielającego dy-
wanika proponuje zasugero-
wać swoim mężnym połówką  
wosk na klatkę. Jak to mówią 
do odważnych świat należy, 
przekonamy się jaki z Cie-
bie twardziel. My też bądźmy 
silne, dbajmy o to, żeby nasz 
animus miał odzwierciedle-
nie tylko w naszym wnętrzu.

*Animus – męski archetyp w 
psychice kobiety 
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W14.12.śk.p.7.3.12.9

W12.4.śk.p.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

W50.2.śk.p.28.3.18.4

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

P11.ś-k.do

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl  lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

P6.2.O.d/o

W71.2.SK.P.4-25.04

Zapraszamy do salonu w Nowogardzie 
przy ul. 3 Maja 27A, tel. 91 39 25 600

w dniach 10-13 kwietnia 2014 r.  od 9-17 (sobota) od 9-15 (niedziela) 

40 lat  

P3.2.O.do

P4.2.O.d/o

W78.12.SK.11.04
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IV edycja Powiatowej Ligi Gimnazjalnej Koszykówki

wojciech Piotrowski najlepszym strzelcem
dobiegła już końca IV edycja Powiatowej Ligi Gimnazjalnej, w której rywalizowali koszykarze. Uczniowie nowogardzkich gimnazjów 
nie odegrali znaczących ról, poza jednym, wojciechem Piotrowskim, który został najskuteczniejszym strzelcem całej ligi. 

Gimnazjum nr 2 w Golenio-
wie sięgnęło po tytuł najlepszej 
drużyny tej edycji Gimnazjalnej 
Ligi koszykówki. Drugie miej-
sce przypadło goleniowskiemu 
Gimnazjum nr 1. Najlepiej z 
Nowogardu zaprezentowali się 
koszykarze z Gimnazjum nr 3, 
którzy w składzie mieli najsku-
teczniejszego zawodnika całej 
ligi - Wojciecha Piotrowskiego. 
Na czwartym miejscu, zmagania 
zakończyli koszykarze z Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie. 
Patronat nad Powiatową Ligą 
Gimnazjalnej Koszykówki ob-
jęła Fundacja Marcina Gortata 
„MG 13”. Dzięki naszemu „jedy-
nakowi” w lidze NBA, najlepszy 

zawodnik spotkania finałowego 
(MVP) otrzymał koszulkę z au-
tografem Marcina Gortata. Oka-

zał się nim Paweł Matławski z 
Gimnazjum nr 2 w Goleniowie.  

KR

Najlepsi zawodnicy w rzutach za 3 pkt.: 
1. Mateusz Bajorek (Gim. nr 1 Goleniów)  
2. Emil Kamieniecki (Gim. nr 1 Goleniów), Adam Mańka (Gim. 

nr 1 Nowogard), Szymon Szypulski (Gim. nr 3 Nowogard)
3. Wojciech Piotrowski (Gim. nr 3 Nowogard), Paweł Matław-

ski (Gim. nr 2 Goleniów)
Najskuteczniejsi strzelcy: 
1. Wojciech Piotrowski (Gim. nr 3 Nowogard)
2. Piotr Śnieguła (Gim. nr 2 Goleniów)
3. Jakub Lewandowski (Gim. nr 2 Goleniów)
Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum nr 2 Goleniów
2. Gimnazjum nr 1 Goleniów
3. Gimnazjum nr 3 Nowogard 
4. Gimnazjum nr 1 Nowogard 

Ślężański Mnich 2014 – Sobótka

Kolarze rozpoczęli sezon
Młodzi kolarze z „Chrabąszczy” nowogard, w niedzielę (6 kwietnia), wystar-
towali w Sobótce (woj. dolnośląskie), na Ślężańskim Mnichu, czyli w zawodach 
uważanych ze ogólnopolskie rozpoczęcie sezonu kolarskiego. Podopieczni Ry-
szarda Posackiego, nie odegrali głównych ról w silnie obsadzonych zawodach, 
najwyżej sklasyfikowany był Piotr Sowiński.

 Na zawody w malowniczo po-
łożonej Sobótce, trener Ryszard 
Posacki zabrał czterech swoich 
podopiecznych: Adama Sala-
mona, Piotra Sowińskiego, Ad-
riana Zająca i Damiana Teodor-
czyka. Dla Adriana Zająca był 
to pierwszy wyścig w karierze, 
w którym startował z licencją. 
Jego talent, po raz pierwszy tre-
ner Ryszard Posacki, zauważył 
podczas ostatniego wyścigu mi-
kołajkowego. Wyścig „Ślężański 
Mnich” uznawany jest za inau-
gurację sezonu kolarstwa szo-
sowego w Polsce. Trasa wyści-
gu prowadziła wokół Ślęży, czy-
li najwyższego szczytu Masywu 
Ślęży i całego Przedgórza Sudec-
kiego, wznoszącego się na wy-
sokość 718 m. n.p.m. Na starcie 
stanęli zawodnicy z wszystkich 
kategorii wiekowych, w tym 
trzech młodzików i jeden junior 
młodszy z Nowogardu. Najlepiej 
z nich zaprezentował się Piotr 
Sowiński, który po „morderczej  
walce, ostatecznie osłabł na fi-
niszu i z niespełna 6 sekundami 
straty do lidera wyścigu, zajął 10 
miejsce. Trójka jego kolegów z 
drużyny, zajęła odległe miejsca, 
zresztą tak jak były „chrabąszcz  
Remigiusz Komisarek, który na 
Dolny Śląsk przyjechał ze swoim 

nowym klubem GKS-em Cartu-
sia Kartuzy. Remigiusz startują-
cy w kategorii Junior w wyścigu 
w Sobótce, zajął 44 miejsce. Za-
tem zmagania kolarzy na szo-

sie można uznać za rozpoczęte, 
wierzymy, że będzie to udany se-
zon dla podopiecznych Ryszarda 
Posackiego. 

KR

Pierwszy z lewej- Piotr Sowiński, przejeżdżający na 10 miejscu przez linię mety

Na zdjęciu- Adrian Zając, który debiutował w Sobótce na oficjalnych zawodach kolarskich

Rozgrywki w „okręgówce” i A Klasie

Przyjedzie lider
Pomorzanin nowogard, w ramach 22. kolejki woje-
wódzkiej okręgówki, w sobotę na własnym boisku zagra 
z najlepszą dotąd drużyną w tym sezonie - Osadnikiem 
Myślibórz. Z kolei drugi zespół, w niedzielę rywalizo-
wał będzie na wyjeździe ze Zniczem niedźwiedź. 

Jak ważny jest to mecz dla 
nowogardzkich piłkarzy wie-
dzą wszyscy, porażka niemal już 
przekreśli szanse na awans. Fan 
Club nowogardzkiej drużyny 
„Young Boys ‚13”, za pośrednic-
twem DN, zaprasza wszystkich 
na stadion. 

- Już w sobotę odbędzie się 
najważniejszy mecz w przecią-
gu ostatnich kilku lat, przeciwni-
kiem Pomorzanina będzie Osad-
nik Myślibórz! Mobilizujemy się 
w stu procentach! Obowiązkiem 
każdego z nas jest udać się na 
ten mecz i wspomóc zawodników 
głośnym, nieustającym dopin-
giem! Dajemy z siebie 1964 %. 
Pamiętajcie żeby zabrać ze sobą 
kolegów ze szkolnej ławki, bloku, 
podwórka, osiedla! Cały Nowo-
gard, pełna mobilizacja! Zbiórka 
o godzinie 14 na Placu Wolności, 
parę minut później udamy się ra-
zem na stadion! Z kibicowskim 
pozdrowieniami YB  13. 

Dodajmy, że mecz rozpocznie 
się w sobotę (12 kwietnia), o go-

dzinie 16:00. Osadnik jest lide-
rem i głównym faworytem do 
awansu. Dotychczas zaznał tyl-
ko 4 porażki: w Ińsku z Iną 2:1, 
w Choszcznie z Gavią 2:1, u sie-
bie z Pogonią Barlinek 1:4 oraz 
w Lipianach ze Stalą 4:2. Po-
morzanin, w poprzednim sezo-
nie, przegrał na boisku Osadni-
ka 2:1, wówczas jedynego gola 
strzelił Maciej Gołdyn. Jak bę-
dzie wyglądał rewanż? Przeko-
namy się już w najbliższą sobotę. 

Z kolei drugi zespół Pomorza-
nina, jedzie w niedzielę na mecz 
ze Zniczem Niedźwiedź. Rywa-
le w rundzie rewanżowej jeszcze 
nie wygrali, notując już 4 poraż-
kę z rzędu. Znicz na własnym 
boisku zdołał tylko dwa razy 
wywalczyć 3 punkty. Najpraw-
dopodobniej, ponownie o sile 
nowogardzkich „rezerw  stano-
wić będą juniorzy. Wierzymy, że 
przyczynią się do przedłużenia 
swoim rywalom serii porażek. 
W ten weekend rozgrywki w III 
lidze kobiet pauzują.      KR 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
22. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Osadnik Myślibórz (12.04; 16:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
14. kolejka:
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin II Nowogard (13.04; 16:00)
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

P12.4.ś-czb.7.3.d/o

A9.4.ś-czb.d/o

A10.4.ś-czb.d/o

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl

A/0

Zatrudnimy:
Kierownika  
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
w40.2.śczb.W.P.21.3.11.4

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

W51.śczb.p.28.3-18.4

Zostałeś poszkodowany w wypadku skontaktuj się z nami 
i ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

tel. 791 933 607,  791 933 135, 91 350 71 07
biuro@expertprawny.pl • www.expertprawny.pl

SKUTECZNA POMOC PRAWNA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ 

W63.2.Scb P.04.04- 18.08

Aumix II
Sklep Motoryzacyjny

ul. Boh. Warszawy 22
tel. 91 39 22 180

czynny Pn.-Pt. 9-18; Sob. 9-14

Poleca:
duży wybór części

i akcesoriów do samochodów
w atrakcyjnych cenach.

Od kwietnia przy zakupie
pow. 30 zł dowóz towaru

na terenie Nowogardu
GRATIS

Zapraszamy
K8.2.ś-czb. 04.04-25.04 

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

Zatrudnię
KIEROWCĘ C+E,

transport krajowy 
i międzynarodowy,

 tel. 606 651 290
W85.1.ś-czb.11.04.18.04 A11.4.ś-czb.d/o
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

wynajmę mieszkanie  
ul. Bankowa 3e i garaż  

ul. Jana Pawla II. 
601 328   360 

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność 
gospodarczą. vis’a’vis szpitala. 
Tel. 887 467 309.

• Sprzedam dom do remontu o 
pow. ponad 200 m2 plus dwa 
budynki gospodarcze w Woj-
taszycach na działce 19 arów. 
Cena 127 tys. Tel. 509 702 817 

• Sprzedam działki budowlane – 
Karsk. 509 349 642

• Sprzedam mieszkanie w Mo-
stach,2-pokoje 42m.2.ll-pie-
tro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 
250 m2, stan surowy otwar-
ty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWO-
GARDZIE, kuchnia, salon, 
4 sypialnie, 2 łazienki,, ga-
raż. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

•	 Wynajmę sklep na ulicy Ra-
cibora I 4 w Nowogardzie o 
pow. 52 m2. Tel. 091 39 25 
552, kom. 695 264 594.

• Wynajmę mieszkanie 2-poko-
jowe, III p. umeblowane. Tel. 
91 392 30 38 lub 516 985 276

• Mieszkanie samodzielne trzy-
pokojowe, kuchnia, łazienka, 
100 m2 wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 4 poko-
je 76 m2, w Nowogardzie, cena 
do negocjacji, tel. 889 614 406

• Wynajmę  pokój  jednej oso-
bie.Tel.798382886.

• Sprzedam zadbane gospodar-
stwo rolne z domem w okolicy 
Nowogardu. 668 582 066

• Do wynajęcia małe mieszkanie 
dla jednej osoby. 602 474 266

• Wynajmę lokal handlowy pow. 
105 m2, ul. Warszawska 14. Tel. 
886 105 232 

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 
90 80 98

• Sprzedam działkę budowla-
ną 11 ar- 33 tys. przy Asnyka. 
880 132 032

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła 
II. 667 700 795 

• Sprzedam działkę ogrodową, 
własnościową, Bohaterów War-
szawy za stawem. 783 814 849

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731 

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 
107 m2 przy ul. Armii Krajowej 
21 w Nowogardzie, osobne 
wejście, własny ogródek, ga-
raż. Tel.695 264 594. 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180 

• Poszukuję   lokalu  do  wyna-
jęcia od 100-200m , na  terenie  
Nowogardu.Tel.501058765.

• Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe 66 m2. . Tel. 502 509 384

• Pokój do wynajęcia.882 
182 143

• Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe w centrum Nowogardu, 
cena 135.000zł, tel.690485410

•	 SPRZEDAM mieszkanie, 
Nowogard 100m2 + garaż. 
795 210 677

• Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe 67 m2, wysoki parter. 
600 325 984 

• Dwa budynki gospodarcze 
wraz z działką w miejscowo-
ści Wierzbięcin sprzedam. Tel. 
505 007 280 po 13tej

• Sprzedam atrakcyjną działkę 
budowlaną w Nowogardzie, z 
warunkami zabudowy, w wy-
jątkowym miejscu – oaza spo-
koju i ciszy. 693 850 197 

• Kupię mieszkanie w Nowo-
gardzie 3-pokojowe ok. 70m2, 
I piętro, z balkonem. 66 55 
44 424 

• Do wynajęcia lokal ul. Banko-
wa na biuro lub gabinet lekar-
ski. Tel. 606 401 128 

• Mieszkanie 2-pokojowe w 
Szczecinie w cenie kawalerki. 
604 531 594

• Dom z dużą działką niedaleko 
Nowogardu. 668 582 066 

• Pokój do wynajęcia. 793 90 80 
98

• Trzechel – 1.54 ha pod zabudo-
wę, stawy przy drodze 47  000 
tel. 889 133 882 

• 5 km od Nowogardu, dział-
ka ok. 30 ar pod zabudowę, 
35 000. Tel. 725 899 426 

• Taczały – bardzo atrakcyjna 
działka przy rzece pod bu-
dowę 4900 m2 15 zł/m2. Tel. 
.660 206 833

• Dom na kolonii wsi z dużą 
działką do zamieszkania 
147 000 tel. 501 307 666

 MOTORYZACJA
• Kupię sprężynę przednią do 

Mercedesa Benz 123. Tel. 
605 576 908

• Sprzedam Audi 80 rok prod. 
1987 poj. 1.8 benzyna. Cena 
1500 zł do uzgodnienia. 
791 180 655

• Sprzedam Golf II rok prod. 1990 
cena 1200 zł tel. 667 354 001

•	 Sprzedam Opel Zefira 2003r. 
660 543 782

• Sprzedam Ford Escort 
1,4 Benz, 1994r., przegląd 
23.08.2014r.,OC 28.11.2014. 
Tel. 603 311 132 

• Sprzedam przyczepkę samo-
chodową, stan bardzo dobry. 
664 726 394 

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Jęczmień    jary   ok.  3  tony  Ta-
nio  sprzedam . Tel.609640478.

• Sprzedam   sianokiszonkę   i  
słomę .  668542996.

• Sprzedam łubin. 502 853 573 

• Kupię kombajn Forschnit lub  
Bizon.603 467 609 

• Sprzedam prosiaki. 
600 335 184 

• Sprzedam tucznika. 
665 602 571 

• Sprzedam jałóweczkę (mie-
sięczną ). 518 488 714 

• Sprzedam owies jary. 
726 190 628 

•	 Sprzedam redła do ziemi no-
wego typu. 661 751 296 

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 01 39 95 

• Sprzedam prosiaki. 
600 335 184 

• Sprzedam ciągnik C-360 zare-
jestrowany cena 12 tys. zł , roz-
siewacz Amazone 1000 ltr – 2,5 
tys. zł i ścinacz łęt 4 rzędowy – 
3 tys. zł. 602 70 85 18

• Sprzedam bronę talerzową 2,5 
tys. zł i bronę składaną 500 zł. 
602 708 518 

• Sprzedam Bizon Z056 i 
prasę kostkującą Z224. 
508 521 476 

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferencje, 
zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sa-
wicki, ul. Kazimierza Wielkiego 
7, Tel. 913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE - MAGIEL, PRANIE 
DYWANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ, SAMO-
CHODOWEJ, /SKÓRZANEJ 
MATERIAŁOWEJ/.- POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG. Tel: 604 373 143, 794 
229 083

• REGULACJA - NAPRAWA 
DRZWI I OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowa-
nie. 885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. 

Tel.785562104.

•	 DUR –DACH POKRYCIA, 
REMONTY DACHÓW. 
Tel.691621141.

•	 DACHY DOCIEPLENIA. 
Tel.609752854.

•	 USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, 
G. tel. 532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki kom-
pleksowo. 721 988 735 

•	 Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

•	 POLVAN. Ocieplanie budyn-
ków, malowanie natryskowe. 
Tel. 731 517 928

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele. 788 566 432

• Remonty    mieszkań     gla-
zura ,  terakota   i   inne 
.Tel.608364330.

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. TEL. 
784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 
784 053 493 

•	 Glazura  terakota  facho-
wo  solidnie.  Wykończe-
nia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

•	 Kierownik budowy. Inwen-
taryzacje, oceny techniczne, 
kosztorysowanie. 604 269 301 

• USŁUGI TRANSPORTOWE: 
transport drewna wózkiem 
z hdsem, transport drewna 
przyczepami, wycinka drze-
wa i cięcie drzewa oraz inne. 
726 649 215

• Remonty mieszkań. 
798 147 191 

• Szybka pożyczka również dla 
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wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
WIOSENNE BONUSY

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

P9.4.ś-cz.d/o

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

 Zatrudni 
Operatora ciągnika z wózkiem 

do zrywki HDS/żurawiem

Wymagania:
- doświadczenie w pracy w lesie i rolnictwie,
- doświadczenie w operowaniu ciągnikiem 
z różnorodnym osprzętem i maszynami,
- samodzielność wykonywania powierzonych zadań,
- mile widziane doświadczenie w pracy 
na forwarderze,

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W.82.2.ś-czb.11.04-18.04

 Zatrudni kierowcę 
MAN 6x6 /HDS 

EPSILON

Warunek:
- Uprawnienia C+ E , HDS
/żuraw leśny
-Mile widziane doświadczenie 
w obsłudze rębaka.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W.82.2.ś-czb.11.04-18.04

 wspólnota Mieszkaniowa ul. waryńskiego 1 
w nowogardzie

zaprasza firmy budowlane do składania 
ofert na wykonanie termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami to-
warzyszącymi.

Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli 
członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr tel. 796610510.

Termin wykonania robót: maj - październik 2014 r.
Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2014 r. pod 

adresem: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1/4, 72-
200 Nowogard.

Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
A28.4.22,25,29.3.4,11,18.04

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic.  CV pro-
szę wysyłać na adres email: ma-
tys4@poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.scz.11-18.04

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

PROMOCJA

                  

Kontakt: www.kominkisolowiej.pl 
 

   e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

       Sprzedaż piecy i wkładow kominkowych

           Przedstawiciel �rm LECHMA,  SPARTHERM, BEF Polska, 
        KRATKI.pl

       Kominki elektryczne, Biokominki, płyn do biokominków.

          Akcesoria  montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
       na dobrany  wymiar montaż

Piece grzewcze dostawa i montaż w cennie zakupu
Wkład  z szybą prawą i zabudowa marmurowa 5100 zł.
Wkład JOTULI 80 - 1500zł
WKŁADY z płaszczem wodnym od 2400 zł

W.86.6.scz.11-25.04

osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

•	 Potrzebujesz gotówki? Po-
życzki gotówkowe „Dziesiąt-
ka”. Tel. 881 492 934 

• Mycie dachów, elewacji, kostki 
brukowej. Przycinanie i wycinka 
drzew. 510 672 264 

•	 Usługi wertykulacyjne (na-
powietrzanie trawy) i wyka-
szanie małych i dużych po-
wierzchni. 664 726 394 

• Płytki, terakota, łazienki, kom-
pleksowo. 721 988 735 

• Projektowanie i zakładanie 
ogrodów: altanki, fontanny, gril-
le, oczka wodne, place zabaw, 
ogrodzenia itp. 723 386 415 

• Układanie kostki granitowej, ka-
mienia polnego oraz sprzedaż 
kostki granitowej. 726 403 937 

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele, remonty, dobre ceny. 
666 047 905 

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pra-

cownika do prac wykończenio-
wych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-

jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Przyjmę do pracy blacharza sa-
mochodowego. Praca w Nowo-
gardzie. 605 276 271

•	 Zatrudnię mechanika do ser-
wisu samochodowego w Go-
leniowie. 606 948 278 

• Zatrudnię doświadczonych sto-
larzy. 696 034 712

• Ośrodek Wczasowy w Dźwirzy-
nie poszukuje kelnerek, poko-
jowych, pomoc kuchenną od 
kwietnia do października – za-
kwaterowanie i wyżywienie. Tel. 
601 481 126 

• Zatrudnię sprzedawcę i przyjmę 
na staż. 602 677 563 

• Zatrudnię montażystę okien 
( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię do lodziarni w Nowo-
gardzie , wymagana książeczka 
zdrowia, od końca kwietnia do 
końca września. Tel. 604 255 391 

• Zatrudnię  kelnerkę  Pobierowo , 
niemiecki  komunikatywny, z  za-
kwaterowaniem.  Tel.503110120

• Zaopiekuję się dzieckiem, wie-
loletnie doświadczenie, dyspo-
zycyjność czasowa możliwość 
opieki godzinowej w czasie cho-
roby itp. 602 690 897 

• Poszukuję opiekunki do 5-mie-
sięcznego dziecka. Proszę o 
kontakt. 510 170 273 

• Zaopiekuję się starszą chorą 
osobą na terenie Nowogardu. 
Kontakt 600 367 866

• Poszukujemy osoby dyspozy-
cyjnej bez nałogów dopilno-
wania posesji na wsi kilka razy 
w miesiącu. Bliższe informacje 
pod Tel. 502 103 432 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

• Karp do zarybienia i jadalny 
sprzedam. 91 39 18 297 

• Sprzedam drewno suche, pocię-
te w klocki 100 zł za przyczepkę 
samochodową. 880 690 659 

• Sprzedam telefon komórkowy 
Samsung Galaxy S2 9100. Cena 
do uzgodnienia. 693 197 569 

• Sprzedam drewno opałowe su-
che sosnowe, pocięte w klocki 
i połupane 80 zł za przyczepkę 
samochodową. Tel. 537 731 106

• Sprzedam wózek 3 w 1, łóżecz-
ko, leżaczek (od 0,18 kg) +grati-
sy. 795 210 677

•	 Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

• Oddam ptaki w dobre ręce.723 
895 278

DARMOWE  
PORADY
PRAWNE

11 kwietnia br. (piątek)
godz. 11.30-12.30

w redakcji DN
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

Czas na tanie wiosenne sprzątanie
* rolka kuchenna (2 szt.)     - 1,95 zł
* płyn do mycia szyb MATI 0,7l. - 2,99 zł
* ręcznik papierowy TIRA     - 8,99 zł

zaprasza pn-pt 8:00-18:00
zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Pogody kwietniowe, słoty majowe
Okolska Irena, Andrzejczak Lucyna, Furmańczyk Cecylia, Janicka Jadwiga, Urbanek Helena, Gruszyńska 

Jolanta, Wypych Alicja, Kaczmarek Urszula, Karbowiak Lucyna, Siedlecka Grażyna, Feliksiak Pelagia, Lesz-
czyński Andrzej, Szwal Halina, Syfert Christiana, Bartosik Barbara, Borowik Wiesław, Januszonek Teresa, 
Gęglawa Krystyna, Pokorska Stanisława

Zwycięzcy: Janicka Jadwiga, Karbowiak Lucyna, Szwal Halina
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: burak
Feliksiak Kinga, Furmańczyk Julia, Okoń Marzena, Feliksiak Bartłomiej, Skowroński Kacper, Wielgus Mi-

łosz, Solarski Kacper, Molka Nikola, Zaremba Arkadiusz, Grenda Nadia, Grenda Martyna, 
Zwycięzca: Solarski Kacper
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak										kom.	606	148	353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO          Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E;  14:00E;  
15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  
 TEL.    607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

  e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 -  w poniedziałki
5  - w piątki
6  - w soboty
7 -  w niedziele

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00



Nr 28 (2261) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

RABATY.
nawet. 

do 80%.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU
ul. 3 Maja 49 • Nowogard

RABATY.
nawet. 

do 80%.
Ubierz z nami swoje dziecko

                      1                            
 

P7.4.O.d/o

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30A25.4.O.d/o

W37.9.O.p.21.3.11.4

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

W2.4.ŚK.p.14-3.11-4

W22.4.O.p.14.4.4.4

JOG.STUDIO@ONET.EU

tel.603-844-014

WWW.JOGSTUDIO.NET

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO
JOANNA GIZIŃSKA

A37.1.O.04.0-15.04 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

A33.2.k.O.4.04.do W87.15.O.11-18.04 



Pół wieku razem, czyli obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego

Miłość – oto recepta na 
dotrwanie do Złotych Godów
W piątek, 11 kwietnia, o godz. 17:00, w restauracji Kamena, odbyła się uroczy-
stość uczczenia 50-lecia pożycia małżeńskiego  37 par , mieszkańców Gminy 
Nowogard. Jak co roku, Jubilatom wręczono medale okazjonalne, przyznawane 
przez Prezydenta RP.
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Pani z Urzędu 
powiedziała: 

"to nasze"

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 6,7 s. 5s. 4

Czytaj s. 10

Czytaj s. 13

Zebranie na działkachŚwięto  
tańca 

w Nowogardzie

Kancelaria 
 Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 5

wydruKi
Kolorowe 

w nisKich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

Czytaj s. 3

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

TRANSPORT 
MIĘDZYNARODOWY

www.olektransport.eu • olektransport@onet.eu
+48 58 536 82 11/14   +48 691 742 278

TCZEW
GDYNIA
GDAŃSK
SŁUPSK

KOSZALIN
GORZÓW WLKP.
KOSTRZYN

FRANKFURT AM MAIN
MANNHEIM
KARLSRUHE
STUTTGART
STRASBOURG
FREIBURG

SAARBRUCKEN

PRZEWÓZ TOWARÓW
PRZEPROWADZKI

PRZESYŁKI EKSPRESOWE
TRANSPORT DO 24t

CAŁA EUROPA
ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE

ADR

W
Y
N
A
J
E
M
B
U
S
Ó
W i wiele innych miast...

W53.4.P.w.1.4-22.4

Czytaj s. 3

NOWE SKLEPY
Z ODZIEŻĄ MARKOWĄ

już w Nowogardzie

Sklep DIVERSE, ul. Boh. Warszawy 103c, Nowogard
Sklep MOODO, ul. 15 Lutego 9c, Nowogard

Sklep 4F, ul. 15 Lutego 9c, Nowogard

W65.4.p.15-18.04

Świadkowie  
poszukiwani

Osina

Wiadomość 
dla przyszłych 
pokoleń

Wielki  
Tydzień 
w Parafiach  

Pomorzanin  
wygrywa  
w Łobzie
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Nasza sonda
08.04.2014 r. 
godz. 05.30 Patrol OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. Banko-
wej, ujawnił kierującego samo-
chodem marki Ford, Krzysztofa P. 
posiadającego aktywny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicz-
nych. 

godz. 06.30 Powiadomienie o 
włamaniu do salonu gier „Fortu-
na” przy ul. Zielonej, skąd doko-
nano kradzieży pieniędzy. 

godz. 14.10 Podczas kontroli 
drogowej na ul. Władysława Rey-
monta, motoroweru marki Jin-
lun, ujawniono, że kierujący Łu-
kasz M. nie posiada wymaganych 
uprawnień oraz obowiązkowego 
ubezpieczenia OC pojazdu. Ok. 
godz. 23.10 ponownie zatrzyma-
no Łukasza M., poruszającego się 
motorowerem, który znajdował 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,04 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

09.04.2014 r. 
godz. 11.30 Kolizja drogowa 

na ul. Rzeszowskiego z udziałem 
dwóch pojazdów: VW oraz Jeep.  

10.04.2014 r. 
godz. 06.00 Kolizja drogowa w 

miejscowości Olchowo, gdzie kie-
rujący motocyklem marki Suzuki 
na prostym odcinku drogi wpadł 
w poślizg i wywrócił się. 

godz. 15.00 Policjanci OPI w 
trakcie kontroli drogowej na ul. 
Gen. Bema, samochodu marki 
VW Golf, ujawnili, że kierujący 
Robert J. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,29 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

godz. 23.20 W miejscowości 
Miętno, kierujący rowerem, Kon-
rad B. znajdował się w stanie po 
użyciu alkoholu z wynikiem 0,28 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

11.04.2014 r. 
godz. 15.30 Kolizja drogowa na 

parkingu sklepu Biedronka przy 
ul. Bohaterów Warszawy, gdzie 
sprawca po uszkodzeniu pojazdu 
marki Citroen C5 odjechał z miej-
sca zdarzenia. 

godz. 17.50 Kolizja drogowa na 
ul. Ogrodowej, gdzie doszło do 
zderzenia koparki marki  Case 
oraz samochodu marki Mazda. 

12.04.2014 r. 
godz. 07.15 Powiadomienie o 

kradzieży samochodu marki Opel 
Vectra, pozostawionego w stanie 
uszkodzonym w zatoczce autobu-
sowej w okolicy miejscowości Bo-
dzęcin. 

godz. 09.20 Na ul. Żeromskiego, 
Patrol OPI zatrzymał kierującego 
rowerem Dawida J., który posiada 
aktywny zakaz prowadzenia ro-
werów. 

godz. 18.20 Patrol OPI podczas 
kontroli drogowej w miejscowości 
Kulice, samochodu marki Fiat Ci-
nquecento, ujawnił, że kierujący 
Władysław P. znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 2,08 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Ponadto kierujący nie 
posiada uprawnień do kierowa-
nia, aktualnego ubezpieczenia OC 
pojazdu oraz badań technicznych. 

godz. 20.00 Włamanie do altan-
ki ogrodowej przy ul. 15 Lutego, 
skąd ustaleni sprawcy, Łukasz B. 
oraz Tomasz W. dokonali kradzie-
ży wyposażenia altany.  

13.04.2014 r. 
godz. 05.30 Policjanci Ruchu 

Drogowego KPP Goleniów, pod-
czas kontroli drogowej samo-
chodu marki VW Passat na ul. 3 
Maja, ujawnili, że kierujący Bła-
żej B. znajdował się w stanie nie-
trzeźwości, 0,58 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Okres Wielkiego Postu powoli dobiega końca. Wczoraj rozpoczęliśmy Wielki Tydzień 
– uroczysty czas, upamiętniający ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do najwięk-
szego święta chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego. Z racji zbliżającej się wielki-
mi krokami Wielkanocny, tym razem, w naszej cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy 
mieszkańców naszego miasta, bez czego nie wyobrażają sobie Świąt oraz czego chcie-
liby życzyć Czytelnikom DN.

Wanda Fedeńczak – Najważniejszy jest żurek z jajkiem, biała 
kiełbasa oraz jajka w przeróżnej postaci. Ponadto, niezwykle istot-
na jest świąteczna i rodzinna atmosfera. Ważne, by w Święta cała 
rodzina spotkała się w jednym miejscu, przy wspólnym stole. Z oka-
zji zbliżającej się Wielkanocy życzę wszystkim zdrówka, radości, 
uśmiechu, słońca i żeby ludzie byli dla siebie życzliwi i mili.  

Bożena Wojciechowska – Na stole obowiązkowo musi pojawić 
się babka wielkanocna, malowane jajka i święconka. Jeśli chodzi o 
barszcz, to niekoniecznie. U mnie domownicy nie bardzo go lubią. 
Poza tym, bardzo ważna jest również świąteczna atmosfera. Nie 
wyobrażam sobie także, że spędzam Święta bez rodziny – rodzina 
musi być przy stole.  

Pan Dariusz – Świąt nie wyobrażam sobie przede wszystko bez 
białego barszczu i jajka. Poza tym, na moim stole wielkanocnym 
musi pojawić się biała kiełbasa. Ważna jest też oczywiście świątecz-
na atmosfera. Z okazji zbliżających się Świąt życzę Czytelnikom DN 
wszystkiego, co najlepsze. Smacznego jajka!

Pan Kazimierz – W czasie Wielkanocy powinno być wszystko to, 
co charakterystyczne dla tych Świąt, czyli barszcz, jajka, biała kieł-
basa itd. Z okazji nadchodzących Świąt wszystkim życzę zdrowia, 
dobrego jedzenia i ciepłej, rodzinnej atmosfery.  

Andrzej Kubicki – Na Święta Wielkanocne nie powinno nam za-
braknąć jedzenia i zdrowia. Poza tym, przy stole powinna zbierać 
się cała rodzina i świętować wspólnie. Chyba to jest najważniejsze. 
Z okazji Świąt życzę wszystkim tego, co najlepsze i smacznego jajka! 

Łucja Kłosowska – Wielkanocy nie wyobrażam sobie przede 
wszystkim bez rodziny i bez świątecznych tradycji. Święta mogą być 
skromne, ale podstawowe rzeczy muszą być spełnione. Na stole obo-
wiązkowo musi zagościć biały barszcz i święconka, bo przecież trze-
ba się podzielić święconym jajkiem. Tak jak powiedziałam – najle-
piej spędzić ten czas w gronie rodzinnym.      

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Zostań  
Komendantem Policji

w dniu 03.06.2014 r.
poprzez wzięcie udziału w konkursie plastycznym pt.: „NIE-

bezpieczne wakacje ” PLAN DNIA ZWYCIĘZCY KONKURSU: 
- w programie m.in. – Kierowanie odprawą Policjantów; Za-

poznanie się ze strukturą Komisariatu Policji w Nowogardzie; 
Udział w  patrolowaniu miasta; Spotkanie z Komendantem Ko-
mendy Powiatowej Policji w Goleniowie. 

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny lub st. insp. Refe-
ratu Prewencji Komisariatu Policji w Nowogardzie, Klaudia Gieryń, 
tel. 91-57-92-302.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.05.2014 r. a informacja o 
laureacie konkursu przekazana zostanie do Pedagoga Szkolnego lub 
Dyrektora  Twojej szkoły. 

Znaleziono klucze
W piątek, 11 kwietnia, do redakcji DN przyniesio-

no klucze z brelokiem w kształcie serca i zawieszką z 
napisem „garaż, traktor”. Znalezione zostały przy to-
rach koło cmentarza w Nowogardzie. Do odbioru w 
redakcji Dziennika.
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Pół wieku razem, czyli obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego

Miłość – oto recepta na dotrwanie do Złotych Godów
W piątek, 11 kwietnia, o godz. 17:00, w restauracji Kamena, odbyła się uroczystość uczczenia 50-lecia pożycia małżeńskiego  37 par, 
mieszkańców Gminy Nowogard. Jak co roku, Jubilatom wręczono medale okazjonalne, przyznawane przez Prezydenta RP.

Obchody 50-lecia pożycia małżeń-
skiego to już tradycja. Na tegorocz-
ną imprezę zaproszono 37 par, które 
trwają w związku małżeńskim od roku 
1963. Uroczystość rozpoczęto od przy-
witania przybyłych gości przez z-cę 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w 
Nowogardzie, Danutę Wojciechowską. 
– Małżeństwo jest świadomym i dobro-
wolnym wyborem dwojga ludzi, którzy 
raz się pobrawszy, stale muszą się od-
krywać, przepraszać, szukać kompromi-
sów i porozumienia, by w końcu polubić 
także swoje wady i słabości – mówiła w 
swoim przemówieniu z-ca kierownika 
USC – Jesteśmy tu, by uzmysłowić sobie, 
że życie jest szansą, którą warto wyko-
rzystać, obowiązkiem, który warto wy-
pełnić, wysiłkiem, który warto podjąć, i 
bogactwem, którym można się wspólnie 
dzielić. 

Dyplomy, kwiaty oraz medale, przy-
znawane przez Prezydenta RP, Jubila-
tom wręczył burmistrz Nowogardu i 
przewodniczący Rady Miasta. Odczy-
tanie z listy wszystkich nazwisk i roz-
danie „odznaczeń” zwieńczone zosta-
ło wysłuchaniem przez zgromadzo-
nych Marsza Weselnego Mendelsona. 
Po wzniesieniu toastu, na schodach re-
stauracji wykonano pamiątkowe zdję-
cie wszystkich przybyłych gości. Póź-
niej pary udały się z powrotem na salę, 
gdzie czekał na nich poczęstunek. 

Uroczystość upłynęła gościom w 
miłej atmosferze pełnej serdecznych 
uśmiechów i wzruszenia. Korzystając 

z tak niecodziennej okazji, postanowi-
liśmy zapytać jedną z obecnych na ju-
bileuszu par o to, czy pamiętają dzień 
swojego ślubu oraz jaka jest ich recep-
ta na wytrwanie w związku małżeń-
skim aż do Złotych Godów. – Najpierw 
wzięliśmy ślub cywilny, potem kościelny. 
Dzień, w którym przysięgaliśmy przed 
Bogiem, pamiętamy doskonale. Pogoda 
była taka sama jak dziś – padało – mó-
wią Państwo Knapowie, Maria i Stefan 
– Aby wytrwać razem tyle lat i wspól-
nie doczekać Złotych Godów, należy pa-

miętać przede wszystkim o miłości – oto 
recepta. Kiedy ludzie się kochają, mają 
wszystko. Poza tym, małżeństwo to sztu-
ka kompromisów – to także jest niezwy-
kle ważne.

Wszystkim Jubilatom redakcja DN 
składa najserdeczniejsze życzenia oraz 
kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie 
i wzajemnej miłości. Poniżej publiku-
jemy listę nazwisk par, odznaczonych 
przez Prezydenta RP w roku 2013.  

Karolina Klonowska

Państwo Maria i Stefan Knapowie podkreślają, że kluczem do wytrwania razem do Złotych Godów jest mi-
łość i wzajemne wsparcie

Wanda i Tadeusz Babiarzowie
Anna i Edward Bachorowie      
Irena i Henryk Bochoccy    
Sobiesława i Marian Bosiaccy                 
Anna i Jan Buconiowie
Genowefa i Józef Czerwikowie
Irena i Czesław Fijałkowscy
Alfreda i Wacław Gałęscy
Stanisława i Tadeusz Gorzałowie 
Zuzanna i Stanisław Grudniowie
Józefa i Hanno Harnackowie
Jadwiga i Lech Irzemscy
Zofia i Józef Jędrzejewscy
Daniela i Józef Kaśniccy
Irena i Jan Kociszewscy
Zofia i Adolf Kopciuchowie
Maria i Stefan Knapowie
Maria i Jerzy Matusikowie
Janina i Czesław Niziołowie
Gertruda i Edmund Nowaccy
Bożena i Jarosław Nykowie
Regina i Edward Orłowscy
Janina i Stanisław Płaczkowie
Kazimiera i Tadeusz Ravelowie
Krystyna i Andrzej Róg
Krystyna i Edmund Skubiszewscy
Daniela i Stanisław Sochaccy
Janina i Antoni Stortowie
Zofia i Stanisław Niegowscy
Maria i Jerzy Światałowie
Kazimiera i Henryk Szatkowscy
Kazimiera i Jan Szczepkowie
Helena i Jan Urbankowie
Genowefa i Daniel Walczakowie
Julia i Paweł Wegnerowie
Stanisława i Józef Wichrowie
Barbara i Mieczysław Woronieccy

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego  
w Nowogardzie

Wracamy do sprawy wypadku przy ul. Boh. Warszawy 

Świadkowie  poszukiwani 
Nowogardzka policja, na zlecenie prokuratury, poszukuje świadków tragicznego wy-
padku, do jakiego doszło w dniu 11 grudnia ubiegłego roku przy ul. Bohaterów War-
szawy.W wyniku zderzenia samochodu osobowego ze skuterem, śmierć na miejscu po-
niósł wtedy kierujący jednośladem, 24-latek z Nowogardu.

Do wypadku doszło kilkana-
ście minut przed 8 rano. Wyjeż-
dżający Toyotą Corolla z pod-
porządkowanej drogi prowa-
dzącej do boiska Orlik, 67-letni 
mężczyzna, z nie niewyjaśnio-
nych do dziś przyczyn, nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu ja-
dącemu od strony centrum mia-
sta, ulicą Boh. Warszawy skute-
rowi. Jednoślad uderzył z impe-
tem w wysunięty przód osobów-
ki, a jego kierowcę wyrzuciło na 
przeciwległą krawędź jezdni. 
Niestety młody mężczyzna po-
niósł śmierć na miejscu. Naj-
prawdopodobniej uderzył nie-
szczęśliwie głową w krawężnik. 

Okoliczności tragicznego zda-
rzenia są przedmiotem proku-
ratorskiego postępowania. Śled-
czy postawili już zarzut spowo-
dowania śmiertelnego wypadku 
67-latkowi z Nowogardu. Spra-
wa jest jednak dość skompliko-
wana. Brakuje świadków, którzy 
widzieli moment zderzenia To-
yoty ze skuterem. 

- Mimo że w tym w czasie 
na skrzyżowaniu panował spo-
ry tłok, na miejscu nie udało się 
ustalić świadków mogących opi-
sać sam moment, w którym do-
szło do tego zdarzenia. Mamy 
jedynie zeznania osób, które wi-
działy już konsekwencję zderze-

nia dwóch pojazdów – mówi Be-
ata Belcarska z Prokuratury Re-
jonowej w Goleniowie. 

Dlatego też, na zlecenie śled-
czych, Komisariat Policji w No-
wogardzie zwraca się z prośbą 

o kontakt do osób, które były 
naocznymi świadkami wypad-
ku drogowego z prowadzą-
cym postępowanie mł. asp. Ra-
fałem Wrzoskiem pod nr tel. 
0915792380 lub dyżurnym - 
997.  

Będzie wniosek do zarząd-
ców?

Już poza trwającym postępo-
waniem prokuratura nie wy-
klucza, że będzie apelować do 
zarządców i właścicieli skrzy-
żowania, przy którym doszło 
do wypadku o poprawę bezpie-
czeństwa na tym odcinku drogi. 
Redakcja DN zwróciła bowiem 
uwagę śledczych na to niebez-
pieczne, szczególnie dla ruchu 
pieszych miejsce. Wystarczy 
przypomnieć, że w okolicy znaj-
dują się trzy szkoły, do których 
uczęszcza kilkuset uczniów, ma-
jących do dyspozycji jedno, po-
zbawione świateł drogowych, 
przejście dla pieszych. W są-
siedztwie „pasów” wybudowano 
przystanek autobusowy. Dodat-

kowo w okolicy funkcjonuje kil-
ka firm, w tym zakłady budow-
lane, co również wpływa na do-
datkowe natężenie w ruchu. W 
godzinach lekcyjnych, szczegól-
nie między 7.30 a 8.30 miejsce 
to, pod względem ilości uczest-
ników ruchu, przypomina bar-
dziej skrzyżowanie w dużej me-
tropolii, niż to w małym mie-
ście. O wypadek nie trudno.  

MS

Na tym skrzyżowaniu doszło do tra-
gicznego wypadku
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Odebrali im grunt, który „zasiedzieli”

Pani z urzędu przyjechała i powiedziała: "to nasze"
Sytuacja, którą w poniedziałek (14 kwietnia) przedstawiło nam małżeństwo z Żabówka, pokazuje, jak łatwo gmina może nas oszukać, 
jeśli nie znamy prawa. W takiej sytuacji znaleźli się obecnie Teresa i Franciszek Mazurkiewiczowie, którym od  13 lat przysługuje pra-
wo zostania  samoistnymi posiadaczami gruntu w Zabowku. Grunt ten bez okazania jakiegokolwiek nakazu, pracownik jednego z wy-
działów UM w Nowogardzie, bezprawnie im odebrał.   

 Aby odpowiednio zobrazo-
wać trudną sytuację, w jakiej 
znaleźli się Teresa i Franciszek 
Mazurkiewiczowie, musimy 
się przenieść w czasie do 22 lu-
tego 1971 roku. Wówczas mat-
ka pani Teresy została zamel-
dowana według gminnych do-
kumentów w Żabówku i użyt-
kowała działkę nr 141, obr. 
Żabówko, gmina Nowogard. 
Aż do tego czasu tą  nierucho-
mością  władali pani Teresa 
i pan Franciszek. Wedle pra-
wa, dokładnie 23 lutego 2001 
roku, minęło 30 lat odkąd ci 
państwo użytkują ten  grunt , 
a co za tym idzie, działka mo-
gła stać się  ich własnością, po-
nieważ na skutek „zasiedlenia” 
nabyli prawo do bycia jej sa-
moistnymi posiadaczami (Art. 
336 K.C.).  Mimo tego, do 
drzwi państwa Mazurkiewi-
czów zapukali pewnego dnia 
pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie i kazali 
im… opróżnić gminną dział-
kę. – Pani z urzędu przyjecha-
ła i powiedziała, jak jest i jak 
ma być. Nie okazała się żad-
nymi dokumentami. Najzwy-
czajniej w świecie powiedzia-
ła nam, że jak nie sprzątniemy 
z tego terenu naszych rzeczy, 
to zostaniemy ukarani karą fi-
nansową – opowiada pani Te-
resa Mazurkiewicz – Ja się py-
tam, gdzie oni byli tyle lat? Czy 
oni nie wiedzieli, że działka jest 
przez nas zajęta? – próbuje do-
ciec przejęta kobieta – Mąż jest 
chory, ja również, więc gdzie 
my tutaj będziemy teraz wo-
jować z urzędem... Robimy, co 
nam nakazali. Zaczęliśmy roz-
biórkę szop i usuwanie naszych 
rzeczy z tej działki – opowiada 
T. Mazurkiewicz. Sprawą pań-
stwa Mazurkiewiczów zajmuje 
się kompetentna osoba, która 
interweniowała już zarówno 
w UM, jak i na policji, w pro-
kuraturze i wielu innych insty-
tucjach. Pełnomocnik małżeń-
stwa prosił redakcję, abyśmy 
zachowali jego dane osobo-
we tylko do naszej wiadomo-
ści, toteż w artykule występu-
je z inicjałów M.J. Udaliśmy 
się na nieruchomość państwa 
Mazurkiewicz, wraz z ich peł-
nomocnikiem, który na spo-
tkanie zaprosił również przed-

stawiciela UM. Tym zaś okazał 
się Karol Brzeczek z Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Geodezji i Rolnictwa, 
tego samego, który reprezen-
towała Ewa Jakubcewicz – to 
ta pani z opowieści Teresy Ma-
zurkiewicz, która kazała „po-
sprzątać” małżeństwu nieru-
chomość. – Dlaczego wykorzy-
stuje się nieznajomość prawa i 
zamiast pouczyć państwa Ma-
zurkiewiczów, że mogą wystą-
pić o uznanie ich samoistny-
mi posiadaczami, zajmuje się 
ich nieruchomość? Dlaczego się 
to tak odbywa, że prowadzi się 
formalną procedurę i nie pozo-
stawia żadnego pisemnego śla-
du? Dlaczego nie idzie się dro-
gą administracyjną, są wyni-
kające z kodeksu postępowa-
nia administracyjnego zapisy, 
które mówią, że powinien zo-
stać zawsze jakiś ślad trwały, 
w tym przypadku pismo na-
kazujące państwu Mazurkie-
wicz opuszczenie nieruchomo-
ści – pytał M.J. przedstawicie-
la UM w Nowogardzie, Karola 
Brzeczka – Pani Ewa Jakubce-
wicz była tu kilkakrotnie, do-
skonale wiedziała, że grunt jest 
zajmowany, doskonale wie, od 
którego roku ci państwo miesz-
kają i nie ma na tę okoliczność 
żadnego udokumentowanego 
wypowiedzenia opuszczenia 
nieruchomości, tylko wszystko 
odbyło się słownie. Nie można 
wykorzystywać swojego stano-
wiska, aby dla własnego inte-
resu – w tym przypadku gminy 
jako urzędu – zastraszać ludzi! 
Pani Jakubcewicz jest winną 
całej sprawie i to ona mówiła 

temu państwu rzeczy, które się 
nie mieszczą w dopuszczalnych 
kanonach zachowań urzędni-
czych, przypomnę chociażby te 
słowa: „zabierajcie się stąd, bo 
was obciążymy” – komentuje 
pełnomocnik małżeństwa. 

Pan Franciszek już wcze-
śniej borykał się z chorobą, 
po pewnym czasie doszedł do 
zdrowia, ale cała sytuacja, któ-
rą opisujemy, spowodowała 
ponowne problemy zdrowot-
ne. W niedzielę (13 kwietnia), 
opuścił szpital. Małżeństwo, 
jeszcze zanim pełnomocnik 
wsparł ich prawnie, rozpoczę-
ło rozbiórkę garażu oraz znaj-
dujących się na ich terenie 
szop. – Kazali nam poszukać 
jakiś kawałek pola, żebyśmy 
to wszystko zwalili tam, żeby-
śmy się z tym zabrali – opo-
wiada Franciszek Mazurkie-
wicz. Małżeństwo mieszka w 
wielorodzinnym budynku (o 
którym zresztą pisaliśmy już 

30 sierpnia 2013 roku, w arty-
kule pt. „Dach im leci na gło-
wę”). Podwórko jest wspólne. 
Za zgodą innych lokatorów, 
państwo Mazurkiewiczowie 
przygotowali sobie grunt pod 
przeniesienie swoich rzeczy 
oraz drewna na opał z działki, 
którą im odebrano. Wszystko 
to wiązało się ze sporymi kosz-
tami, wynajęto spychacz, któ-
ry wyrównał podwórko, oraz 
ludzi, którzy pomogli tym 
schorowanym ofiarom „sys-
temu”. Pełnomocnik małżeń-
stwa wnioskował do kierowni-
ka Brzeczka o zadośćuczynie-
nie za te poniesione koszty. – 

Jedno pomieszczenie jest już ro-
zebrane, wykonano kosztowne 
prace. Doprowadzę do tego, że 
ci ludzie dostaną zadośćuczy-
nienie, na które bezwzględnie 
zasługują. Bo to jest niedopusz-
czalne, aby chore osoby przeno-
siły szopy oraz drzewo z wła-
snej nieruchomości,  najmo-
wały na własny koszt spychar-
kę i ludzi, bo urzędnik nie wie, 
co czyni. Wierzymy, że w tym 
tygodniu, będziemy już mieli 
wstępną rekompensatę ze stro-
ny urzędu lub choćby rozpocz-
ną się jakieś działania, które 
udowodnią, że urząd poczuwa 
się do winy. Jeżeli urząd nic nie 
zrobi, to wówczas będziemy w 
dalszym ciągu dociekać spra-
wiedliwości na innej drodze, bo 
nie można dopuścić do sytuacji, 
w której w ten wredny sposób 
wykorzystuje się i zastrasza lu-
dzi, którzy nie znają się na pra-
wie – grzmi M.J. podczas roz-
mowy z Karolem Brzeczkiem, 

w obecności poszkodowanych 
ludzi. W trakcie wypowiedzi, 
do rozmowy włączył się pan 
Franciszek, który opowiedział 
o kolejnej karygodnej sytu-
acji. – Byłem u pani kierow-
nik w biurze w urzędzie, ledwo 
tam wszedłem z powodu moich 
problemów zdrowotnych. Pani 
kierownik powiedziała, że sta-
nę jako pierwszy do przetargu i 
bez żadnych problemów go wy-
gram, bo nie będę miał żadnych 
przeciwników! – relacjonuje F. 
Mazurkiewicz. Jednak, mimo 
świadomości szczególnej sy-
tuacji, żadnego powiadomie-
nia z gminy nie otrzymali i, 
jak się okazało, przetarg zo-
stał rozstrzygnięty. (wiadomo 
nawet, kto go wygrał, jednak 
pozostawiamy to na razie do 
wiadomości redakcji).  Przed-
stawiciel Urzędu Miejskiego 
w tej sytuacji wydukał jedy-
nie to, że przejrzy jeszcze raz 
dokumenty. – Sprawdzę jesz-
cze raz dokumentację, bo to je-
dyne, co mogę teraz zrobić, na 
tę chwilę żadnej opinii ani ko-
mentarza nie wydam, gdyż 
nie jestem uprawniony do tego 
– mówił Karol Brzeczek. No 
cóż, można było się tego spo-
dziewać, bo nie od dziś wiado-
mo, że każda opinia musi być 
najpierw omówiona z burmi-
strzem. Dodajmy, że w tym 
roku minęło już ponad 13 lat, 
odkąd Teresa i Franciszek Ma-
zurkiewicz stali się samoistny-
mi posiadaczami tego grun-
tu, który gmina im sprzedała 
jak swój. Wierzymy, że dzia-
łania ich pełnomocnika po-
mogą w wyjaśnieniu tej spra-
wy, która dla zwykłego zjada-
cza chleba, po tej relacji, może 
się wydawać klarowna, ale nie 
dla urzędnika... Pisma w tej 
sprawie, wysłane przez M.J. do 
Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie i do redakcji DN, tra-
fiły również m.in. na skrzyn-
kę mailową CBA... O rozwoju 
wydarzeń będziemy informo-
wali na bieżąco, bo nie może-
my dopuścić do tego, że Teresa 
i Franciszek Mazurkiewiczo-
wie zostaną pozostawieni sami 
sobie.

KR

Karol Brzeczek z UM niewiele mówił, za to dużo notował, na zdjęciu fragment dys-
kusji, która miała miejsce przy opisywanym gruncie.

Obecnie małżeństwo przechowuje drewno  w nowo postawionej szopie na wspól-
nym podwórku przed domem, to jednak poniosło za sobą dodatkowe koszty zwią-
zane m.in. z przygotowaniem gruntu.



15-17.4.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zebranie działkowców 

Nowa ustawa, nowe wyzwania 
W minioną sobotę, odbyło się zebranie sprawozdawcze Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych im. Juliusza Słowackiego w Nowogardzie. Podczas konferencji de-
legaci przyjęli rozliczenie  finansowe zarządu ROD za ubiegły rok, i zaakcep-
towali plan dochodów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy. Teraz działkowcy 
przygotowują się do zebrania, na którym podejmą decyzję czy nadal pozostaną 
w strukturach ROD, czy też powołają własne niezależne stowarzyszenie. 

Na terenie czterech nowo-
gardzkich ogrodów, podlegają-
cych ROD, znajduje się obec-
nie 1247 działek, z czego 1170 
jest uprawianych. Najwięcej 
wolnych działek jest na terenie 
ogrodów nr 3 i 4. Najmniej, bo 
po 4 na pozostałych ogrodach. 
W roku rozliczeniowym przy-
chody ogólne z działalności sta-
tutowej zaplanowano na 92 tys. 
056 zł, a wykonano na kwotę 89 
tys. 879 zł. Większość dochodów 
stanowiła składka członkowska. 
Działkowcy do kasy wpłacili z 
tego tytułu  w zeszłym roku 57 
tys. 631 zł. Z tym, że planowana 
składka wynosiła 60 tys. 165 zł. 
Różnica to wyniki zaległości, ja-
kie z opłatą członkowską posia-
da około 40 działkowców. 

Po podliczeniu wszystkich 
kosztów, Zarząd musiał się przy-
znać, że zrobił w kasie manko. 
Na szczęście niewielkie, bo za-
ledwie 8 zł 88 groszy. Miniony 
rok był jednak dość intensyw-
ny w kwestii wydatków inwesty-
cyjnych. Pochłonęły one łącz-
nie ok. 29 tys. zł. Wyremonto-
wano m.in. świetlicę, w której 
odbywają się spotkania delega-
tów, kontynuowano dalszy etap 
„elektryfikacji” ogrodów, skom-

puteryzowano również prace 
kasy biura ROD. Poza tym wy-
konano szereg prac konserwa-
cyjnych i remontowych tj. ko-
szenie opuszczonych działek, 
sprzątanie ogrodów, bieżące na-
prawy sieci wodociągowej. 

Zaproszony na sobotnie spo-
tkanie w Nowogardzie, wicepre-
zes Zarządu Okręgowego PZD 
w Szczecinie Czesław Skonecki, 
nie ukrywał zadowolenia z faktu 
wejścia w życie nowej ustawy o 
ogrodach działkowych. 

- Ustawa ta zachowała nasze 
prawa i przywileje, chociażby te 
gwarantujące zwolnienia z po-
datków rolnego i od nieruchomo-
ści – mówił gość ze Szczecina. 

Poza tym wprowadzono kilka 
zmian kosmetycznych. Jedną z 
nich jest powiększenie dopusz-
czalnej powierzchni altan ogro-
dowych z 25 m2 obecnie do 35 
m 2. Nadal utrzymano za to, za-
kaz zamieszkiwania na terenach 
ogrodów działkowych. W No-
wogardzie, jak poinformował 
prezes ROD, Ryszard Wajk, ta-
kie sytuacje mają miejsce przy 
ul. 15-lutego. Zapowiedział jed-
nak, że Zarząd będzie dążył do 
wyeliminowania tych przypad-
ków. 

PZD w związku z nową usta-
wą, przekształcił się w stowa-
rzyszenie ogrodowe. Zachowa-
na została jego ciągłość prawna 
i organizacyjna, co nie zakłó-
ciło funkcjonowania OD. Or-
gany PZD i zarządy ROD, na 
szczeblach okręgowym i krajo-
wym, zachowały swoje manda-
ty i uprawnienia. Jednak zgod-
nie z nowymi przepisami, każ-
dy ogród działkowy będzie mógł 
opuścić struktury PZD. Decyzję 
w tej sprawie podejmą wszyscy 

działkowcy, bez względu na to, 
czy są członkami PZD czy nie. 
W przypadku decyzji o opusz-
czeniu struktur PZD koniecz-
ne będzie powołanie lokalnego 
stowarzyszenia. Wówczas przej-
mie ono od Polskiego Związku 
Działkowców prawa do ogrodu i 
jego majątek, m.in. własność in-
frastruktury i środki na rachun-
kach. 

Organizacja zebrania będzie 
jednak nie lada logistycznym 
wyzwaniem dla ROD. Zgodnie 
z nową ustawą, każdego dział-
kowca o terminie zebrania trze-
ba zawiadomić listem poleco-
nym. To oczywiście oznacza po-
ważne koszty. Tylko w przypad-
ku Nowogardu na wysłanie ko-
respondencji ogrody wydadzą w 
najlepszej sytuacji ok. 4 tys. zł. 

Aby zebranie było ważne, 
w pierwszym terminie musi 
przyjść 50% działkowców. W 
Nowogardzie daje to ok. 600 
osób. Jeśli nie będzie odpowied-
niego kworum, zebranie musi 
być zakończone, a ROD musi 
wyznaczyć kolejną datę spo-

tkania. O nowym terminie po-
nownie trzeba zawiadomić li-
stem poleconym wszystkie oso-
by posiadające działkę ogrodo-
wą. Aby kolejne zebranie mogło 
się odbyć, minimalna frekwen-
cja musi wynieść 30%. Wówczas 
jednak tylko 2/3 uchwał będzie 
ważnych. 

Kwestia kosztów zawiado-
mień, jakie trzeba wysłać dział-
kowcom, a także frekwencji to 
jedno. Inną sprawą jest miejsce, 
w którym miałoby odbyć się ze-
branie. W Nowogardzie nie ma 
sali mieszczącej 1200 osób – to 
maksymalna liczna działkow-
ców, którzy będą mieli prawo 
wziąć udział w zebraniu. Dlate-
go też, oceny na zebraniu Bur-
mistrz Nowogardu poinformo-
wał, że jest możliwość zorgani-
zowania spotkania na boisku 
przy Placu Szarych Szeregów. 

Zarząd ROD ma jeszcze tro-
chę czasu, aby zaplanować w 
każdym calu zebranie. Wstępnie 
planuje się, że odbędzie się ono 
w czerwcu. 

Marcin Simiński 

O nowej ustawie działkowej mówi Cz. 
Skonecki, wiceprezes OZ PZD w Szcze-
cinie. Obok, siedzi, R. Wajk- prezes ROD 
w Nowogardzie.

Delegaci na konferencję ROD. Drugi od lewej - Stanisław Szałagn-wiceprezes Za-
rządu ROD.

Biblioteka Miejska w Nowogardzie

Spotkanie z Tadeuszem Kaweckim
W wtorek, 10 kwietnia 2014 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Że-
romskiego w Nowogardzie odbyło się spotkanie z Panem Tadeuszem Kaweckim, histo-
rykiem, Przewodniczącym Komisji Historycznej Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręg Szczecin. 

Salę Wystawową, w której od-
był się wykład, wypełniło bli-
sko sto osób. Licznie przyby-
li uczniowie z nowogardzkich 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, a także inni za-
interesowani. Pan Tadeusz Ka-
wecki w niezwykle ciekawy i 
przykuwający uwagę słuchaczy 
sposób, opowiedział o Zbrodni 
Katyńskiej, zaczynając od wy-
buchu II wojny światowej i sy-
tuacji politycznej tamtego okre-
su. Uzupełnieniem była wystawa 
powiązana z tematyką spotkania 
przygotowana przez Instytut Pa-

mięci Narodowej w Szczecinie, 
którą można obejrzeć w Biblio-
tece Miejskiej w Nowogardzie. 

Tadeusz Kawecki gościł w no-
wogardzkiej bibliotece po raz 
pierwszy. Pracownicy placów-

ki wyrażają głęboką nadzieję, że 
nie była to ostatnia wizyta histo-
ryka w nowogardzkiej bibliote-
ce.

Inf. Sylwia Twarowska
Opr. KK

Gmina Osina: Wmurowali DN

Wiadomość dla 
przyszłych pokoleń

W dniu 11 kwietnia 2014 
roku,  podczas „zalewania” 
fundamentów nowobudowa-
nej świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Redostowo, Wójt 
Gminy Osina Krzysztof Szwe-
do wspólnie z Radną Jolantą 
Buksińską dokonali zabetono-
wania specjalnej tuby, w któ-
rej umieszczono dokumenty 
dotyczące budowy świetlicy, 
znaczki z herbem Gminy Osi-
na oraz aktualne wydanie lo-
kalnej gazety „Dziennik No-
wogardzki”. 

Jak zaznaczył Wójt: „Może 
kiedyś, ktoś odnajdzie tą infor-
mację i będzie mógł się dowie-

dzieć, jak powstawała świetlica 
w Redostowie i ,co działo się 11 
kwietnia 2014 roku”. 

Przypominamy, że w miejsco-
wości Redostowo trwa budowa 
nowej świetlicy współfinanso-
wana ze środków europejskich 
PROW 2007-2013. 

inf. własne
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XI Spotkania Taneczne za nami  

Święto tańca w Nowogardzie 
Zapach perfum i lakieru do włosów, kolorowe stroje, gra świateł, piękna muzyka 
i wielkie emocje, a przede wszystkim taniec. Przez dwa  dni, tj. 12-13 kwietnia, 
ponad dwa tysiące tancerzy z całego województwa, prezentowało swoje umiejęt-
ności w ramach Nowogardzkich Spotkań Tanecznych. 

Była to 11 edycja największej 
w regionie i jednej z większych 
w kraju prezentacji tanecznych. 
W dwudniowej rywalizacji 
wzięło udział ponad 2000 tan-
cerzy i tancerek. Hala Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących przy 
ul. Boh. Warszawy, szczególnie 
w niedzielę podczas prezenta-
cji zespołów, pękała w szwach, 
a większość parkingów w całym 
Nowogardzie została opanowa-
na przez autokary.

W pierwszym dniu spotkań, 
od godziny 9:00 rywalizowa-
ły ze sobą pary taneczne w tań-
cach standardowych i latyno-
amerykańskich w różnych kate-
goriach wiekowych i klasach ta-
necznych. 

- Na parkiecie wystartowa-
ło łącznie  ponad 200 par z ca-
łej Polski. Nowogard reprezen-
towało 40 par – mówi Mikołaj 
Kubiak, główny organizator tur-
nieju. - Cieszy mnie fakt, że tak 
duża ilość dzieci i młodzieży chce 
uczestniczyć w tańcach. To dobry 
objaw ze względu na to, że taniec 
rozwija nie tylko ruchowo, ale i 
intelektualnie, ponadto buduje 
poczucie dyscypliny pod wzglę-
dem organizacji swojego czasu. 
Ponieważ nasi tancerze w więk-
szości są w wieku szkolnym, więc 
muszą  nauczyć się łączyć obo-
wiązek edukacji z treningiem 
– dodaje w rozmowie z DN 
M. Kubiak, będący jednocze-
śnie instruktorem Klubu Tańca 
Sportowego Flesz Nowogard.   

Rzeczywiście, sporo wysiłku i 
czasu należy poświęcić, aby móc 
nie tylko czerpać satysfakcję z 
tańca, ale i osiągać wyniki. 

- Trenujemy po 3-4 godziny 
dziennie – mówią nam 16-letnia 
Karolina i Kamil ze Szczecina, 
których spotkaliśmy podczas 
rozgrzewki przed startem, w ka-
tegorii powyżej lat 15, w D- kla-
sie. - Jesteśmy parą taneczną od 
trzech lat, ale trenujemy już od 
dziecka. Reprezentujemy szcze-
ciński, Akademicki Klub Tańca 
Towarzyskiego. 

Spory wysiłek często się opła-
ca. 

- Po raz pierwszy zdobyliśmy 
najwyższe trofeum w swojej ka-
tegorii. Tym bardziej, że tańczy-
my razem dopiero od pół roku– 
mówią redakcji, tuż po swo-
im występie, 11-letnia Martyna 
Matczak i 12 -letni Bartosz Fi-
lozof z Goleniowa, reprezentu-
jący goleniowską Szkołę Tańca 
Prestige. - Tańczy nam się razem 
bardzo dobrze – dodaje z wielką 
powagą Bartosz.

Młoda para zawodników 
zdradziła redakcji, że swoją 
przyszłość chciałaby związać z 
tańcem.

Wszystko wskazuje na to, że 
będzie to dobra inwestycja – tak 
przynajmniej twierdzi instruk-
torka i właścicielka szkoły, w 
której trenuje para. 

- Szkoła istnieje ok. 14 lat. W 
tej chwili tańczy u mnie ok. 70 
osób. Mamy na swoim koncie 
już m.in. Mistrzostwo Polski w 
A - klasie oraz Wicemistrzostwo 
Akademickie Polski. Myślę, że i 
ta para zapowiada się obiecują-
co – mówi Sylwia Jasińska, któ-
ra uczestniczy już po raz trzeci 
w Nowogardzkich Spotkaniach 
Tanecznych. - Jestem tutaj trzeci 
raz i turniej oceniam bardzo do-
brze.  Na uwagę zasługuje duża 
frekwencja, zarówno wśród par, 
jak i samej publiczności – dodaje 
gość z Goleniowa. 

Rzeczywiście turniej z roku 
na rok przyciąga coraz więk-
szą liczbę uczestników. Impre-
za na stałe wpisała się w kalen-
darz imprez tanecznych w kra-
ju. Nic w tym więc dziwnego, że 
wśród uczestników można było 
spotkać prawdziwe „gwiazdy” 

w branży tańca sportowego. 
Jedną z nich, był Andrzej Król, 
instruktor kołobrzeskiej szko-
ły tańca Amber; były 6-krotny 
Mistrz Polski w stylu standardo-
wym i uwaga- uczestnik ósmej 
edycji popularnego telewizyjne-
go show pt. „Taniec z Gwiazda-
mi”, w którym tańczył z aktor-
ką Martą Żmuda-Trzebiatow-
ską. Przy okazji wizyty w No-
wogardzie zapytaliśmy znane-
go tancerza, co dał mu udział w 
znanym programie u boku nie 
mniej znanej gwiazdy polskie-
go kina. 

- Dla mnie osobiście była to 
przede wszystkim dobra zaba-
wa, a także podróż do czasów, 
gdy ścigałem się na parkietach o 
wyniki. Program ten na pewno w 
jakimś stopniu spopularyzował 
taniec towarzyski. Powstało wię-
cej szkół tańca, dostępne są kur-
sy. My jednak na co dzień zaj-
mujemy się tańcem sportowym, 
więc nie do końca to na nas mia-
ło wpływ – mówi w rozmowie z 
„Dziennikiem”, Andrzej Król. - 
Dziś przekazuję miłość do tańca 
młodszym pokoleniom. Robimy 
to wspólnie z moją partnerką, 
Agatą Pilarską, w szkole Amber. 
Jeśli chodzi o poziom turnieju w 
Nowogardzie – jest ok. 

Rywalizacja par na parkiecie 

zakończyła się po godz. 20:00. 
Po podliczeniu punktów jury 
ogłosiło wyniki dla najstar-
szych zawodników. Wcześniej, 
w ciągu dnia nagrodzono młod-
szych tancerzy. Mieli oni swój 
osobny blok (obok prezentu-
jemy miejsca, jakie zajęły po-
szczególne pary z Nowogardu). 
Zanim wręczono puchary, dla 
wszystkich czekała jeszcze nie-
spodzianka -  pokaz finalistów 
Mistrzostw Polski – Tomasza 
Jóźwiaka z Mariką Ostrowską 
– pracujących w szkole prowa-
dzonej przez państwa Kubia-
ków. Tym samym para, w prze-
pięknym i wzruszającym sty-
lu zakończyła swoją sportową 
karierę. Publiczność nagrodzi-
ła ich brawami na stojąco, a na 
parkiet pofrunęła masa masko-

tek- misie, od małych tance-
rzy pani Mariki. Na szczęście 
utalentowani tancerze na do-
bre z tańcem się nie pożegnali – 
przynajmniej pani Marika, bę-
dzie nadal prowadziła zajęcia w 
NDK, w ramach Formacji Tań-
ca Sportowego Flesz. 

W tym roku oprócz not przy-
znawanych przez sędziów, tan-
cerzy mogła ocenić również 
publiczność – oddając na wy-
braną przez siebie parę głos 
na specjalnym kuponie. Spon-
sorem tej dodatkowej katego-
rii, była redakcja Dziennika 
Nowogardzkiego. Puchar oraz 
nagrody książkowe trafiły w 
ręce Klaudii Rafińskiej i Mar-
cela Marchewki – to właśnie tę 
parę publiczność uznała za naj-
sympatyczniejszą. 

Drugi dzień zmagań to prze-
gląd  zespołów i formacji ta-
necznych, od klasyki po taniec 
współczesny.  Pierwsze gru-
py pojawiły się na parkiecie o 
godz. 11:00, ostatnie zaś zespoły 
zeszły z niego przed godz. 19:00. 
Publiczność mogła obejrzeć wy-
stępy 87 zespołów z całego wo-
jewództwa. Niektóre szkoły tań-
ca wystawiły po kilka zespołów. 

- Jestem stałym bywalcem tur-
nieju. W tym roku zaprezento-
wało się 7 naszych zespołów – 
mówi Kamil Fabich  z Barlinec-
kiego Ośrodka Kultury. - Wzię-
liśmy nawet grupę dzieci w wie-
ku 3-4 lat, by pokazać, że takie 
maluchy też świetnie potrafią 
tańczyć. Największą reprezenta-
cję mamy w kategorii do lat 10, 
gdzie pokaże się 5 naszych ze-
społów – wymienia instruktor z 
14-letnim stażem tancerza: Po-
ziom imprezy dla mnie rewela-
cja, bez żadnej „ściemy”. Jest kil-
ka perełek na parkiecie, na które 
się fajnie patrzy. Zawody w No-
wogardzie na tle innych wypada-
ją bardzo dobrze – dodaje w roz-
mowie z DN. 

I to właśnie sprawia, że 
uczestnicy  turnieju wraz z in-
struktorami zapowiedzieli, że za 
rok znów zawitają do Nowogar-
du. Trzymamy za słowo. Tym-
czasem XI Nowogardzie Spo-
tkania Taneczne o Puchar Bur-
mistrza Nowogardu 2014, to już 
historia. Organizatorzy impre-
zy (a byli nimi: Urząd Miasta 
Nowogard, Nowogardzki Dom 
Kultury, Nowogardzkie Stowa-
rzyszenie Tańca Sportowego 
FLESZ Nowogard, Szkoła tańca 
FLESZ Agaty i Mikołaja Kubia-
ków), bardzo serdecznie dzię-
kują wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji 
tak dużej imprezy tanecznej. 

Marcin Simiński 

Sala ZSO pękała w szwach. 

TABELA

W pierwszym dniu pary KTS Flesz Nowogard działającego przy Nowogardz-
kim Domu Kultury zajęły następujące miejsca:

Klasa D 14-15 lat
6 m.  Zubek Jakub, Awgul Angelika 

Klasa D 12-13 lat
2 m. Miksa Kuba, Tębłowska Maja 

Klasa C 14-15 lat
1 m. Kwiek Mateusz, Dworak Martyna  

Klasa D pow. 15 lat
2 m. Gawroński Radosław, Staśkiewicz Ka-

tarzyna (dzięki zgromadzonym punktom para 
ta została przeklasyfikowana do kasy C)

6 m. Tębłowski Michał, Dąbrowska Sandra 

Klasa B tańce latynoamerykańskie
2 m. Marchewka Marcel, Rafińska Klaudia 
3 m. Czapczyk Patryk, Sulima Marta 

Klasa B tańce standardowe
4 m.  Czapczyk Patryk, Sulima Marta 

Przygotowanie do występu pochłania 
wiele czasu. Na zdjęciu Paulina Kij, 
której włosy czesze instruktorka tań-
ca ze szkoły Flesz – Marika Ostrowska. 
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Nowogardzkie pary godnie reprezentowały nasze miasto w czasie turnieju – 
medale i puchary za zajęcie drugiego miejsca w swojej kategorii odbierają Maja 
Tębłowska i Kuba Miksa. Trofea wręczają od lewej: Mikołaj Kubiak oraz dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Nowogardzie – Dorota Dąbrowska – jednego ze spon-
sorów wydarzenia. 

Tomasz Jóźwiak z Mariką Ostrowską. Podczas Nowogardzkich Spotkań Tanecz-
nych w Nowogardzie para zakończyła swoją sportową karierę. Fot. Mirosław 
Morawski. 

Na zdjęciu małżeństwo- Agata i Mikołaj Kubiak – główni organizatorzy Nowo-
gardzkich Spotkań Tanecznych. 

Niektórym parom kibicowały całe rodziny – na zdjęciu  Martyna Matczak i Bartosz 
Filozof wśród swoich najbliższych, tuż po zdobyciu w kat. E 12-13 lat.

Nagroda Publiczności, ufundowana przez Dziennik Nowogardzki, trafiła w ręce 
Klaudii Rafińskiej i Marcela Marchewki – pary reprezentującej Nowogard. Na 
zdjęciu podczas turniejowego występu, dzięki któremu zajęli drugie miejsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych

„NASZE SZANSE” informuje:
Przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w 
Nowogardzie aktywnie dzia-
ła stowarzyszenie mające na 
uwadze integrację osób niepeł-
nosprawnych. Do tej pory zor-
ganizowało -  z myślą o dzie-
ciach z Nowogardu i okolic - 
kilka imprez. Zebrane pienią-
dze zostały przeznaczone na 
pomoc dla rodzin mających 
dziecko niepełnosprawne,  na 
turnus rehabilitacyjny na-
szej uczennicy oraz na „zielo-
ną szkołę” w Starym Kaleńsku 
dla jednej z klas ośrodka. Przy-
szedł czas na kolejną inicjaty-
wę, czyli:

IV NOWOGARDZKI 
KONKURS ORTOGRA-

FICZNY!
Nie, nie… to nie żarty, lecz 

ubiegłoroczne doświadczenia 
sprawiają, że ponownie mamy 
chęć zorganizowania i prze-
prowadzenia takiego konkur-
su. Wspieranie nas przez wła-
dze miasta oraz liczba uczest-
ników biorących udział świad-
czy o zainteresowaniu ortogra-
fią i potwierdza, że warto kon-
tynuować oraz traktować jako 
nowogardzką tradycję. Miko-
łaj Rej na pewno by się ucie-
szył, bo jak sam stwierdził: 

„...Polacy nie gęsi, i swój ję-
zyk mają”, a skoro mają, to 
niech dbają.  Poprawne wy-
sławianie się, zarówno w mo-
wie, jak i w piśmie, świadczy o 
kulturze człowieka.  Warto jest 
korzystać ze słowników orto-

graficznych oraz dotyczących 
poprawnej polszczyzny. 

Z pewnością, nie jest to ni-
czym wstydliwym. Tego zda-
nia są nie tylko członkowie 
stowarzyszenia, ale również 
Burmistrz Nowogardu. To 
wspólnie z p. Robertem  Cza-
plą już teraz zachęcamy do się-
gania po słowniki ortograficz-
ne, a tym samym po tytuł Mi-
strza Ortografii Ziemi Nowo-
gardzkiej. Każdy będzie mógł 
sprawdzić swoje umiejętności 
w dziedzinie ortografii, ale tyl-
ko jeden mieszkaniec naszej 
gminy otrzyma ten zaszczytny 
tytuł oraz atrakcyjną nagrodę, 
ufundowaną przez Burmistrza 
Nowogardu. Tą nagrodą bę-
dzie laptop. Im więcej uczest-
ników, tym ciekawsze zma-
gania. W końcu: do odważ-
nych świat należy! Niech za-
chętą stanie się fakt, że wyniki 
konkursu pozostaną tajemni-
cą, nawet dla sprawdzających. 
Do publicznej wiadomości zo-
stanie podane tylko nazwisko 
zwycięzcy, a tym samym Mi-
strza Ortografii Ziemi Nowo-
gardzkiej.

Przewidywany termin kon-
kursu: 10 maja 2014r. o go-
dzinie 10.00

 Czasu jest dużo na przypo-
mnienie, odświeżenie i utrwa-
lenie swojej wiedzy z zakresu 
ortografii. Organizatorzy pro-
szą o jak najszybsze zgłasza-
nie udziału w konkursie w celu 
ułatwienia przygotowań. Moż-
na to zrobić osobiście 

lub telefonicznie: 663  366 
399. Ostateczny termin przyj-
mowania zgłoszeń: 

08 maja  2014r.  Jeśli zbyt 
mała liczba osób wyrazi chęć 
uczestniczenia, konkurs nie 
odbędzie się. Byłoby żal.

Konkurs przeznaczony jest 
dla wszystkich, bez względu na 
wiek, płeć czy też wykonywany 
zawód. Nie ma żadnych ogra-
niczeń, ale jest jeden warunek: 
osoba zamierzająca wziąć w 
nim  udział zobowiązana jest - 
w dniu konkursu -  przekazać 
15 zł na rzecz stowarzyszenia. 
Prosimy o zapoznanie się z re-
gulaminem konkursu, który 
znajduje się na stronie: www.
soswnowogard.republika.pl

Patronem medialnym nasze-
go konkursu - po raz kolejny - 
jest Dziennik Nowogardzki.  

Stowarzyszenie „NASZE 
SZANSE”

ul. Ks. J. Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard
Tel. 91 39 20 108
Numer konta: 03 9375 1012 

4200 4157 2000 0010 

UWAGA MIESZKAŃCY NOWOGARDU I OKOLIC!!!

IV NOWOGARDZKI 
KONKURS ORTOGRAFICZNY

PO RAZ KOLEJNY KTOŚ MA SZANSĘ ZOSTAĆ
MISTRZEM ORTOGRAFII ZIEMI NOWOGARDZKIEJ 

W DZIEJACH NASZEGO MIASTA!
TEN KTOŚ MA TEŻ SZANSĘ WYGRAĆ LAPTOPA UFUNDOWANEGO PRZEZ BURMI-
STRZA NOWOGARDU. Z SZANSY TEJ MOŻNA BĘDZIE SKORZYSTAĆ 10 MAJA 2014 r.  
ORAZ WYKAZAĆ SIĘ SWOIMI WIADOMOŚCIAMI  
I UMIEJĘTNOŚCIAMI Z ZAKRESU ORTOGRAFII.
TO KONKURS DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH, NIE MA ŻADNYCH  
OGRANICZEŃ. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY:
ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU, KTÓRY UMIESZCZONY JEST NA STRO-
NIE INTERNETOWEJ www.soswnowogard.republika.
ZGŁOSIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA OSOBIŚCIE: SOSW, UL. PONIATOWSKIEGO 17, 72-200 
NOWOGARD TELEFONICZNIE:  663 366 399, ew. 913920 108 POCZTĄ MAILOWĄ: sosw-
nowogard@op.pl W DNIU KONKURSU PRZEKAZAĆ 15 ZŁ NA RZECZ  STOWARZYSZE-
NIA „NASZE SZANSE”.

ZARZĄD I CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA NA RZECZ INTEGRACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NASZE SZANSE”
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04

Z  okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim naszym partnerom, 

przyjaciołom, klientom i współpracownikom 
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, 

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, pogody ducha, 
smacznego święconego jajka i suto zastawionych stołów.

ZU
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Nasze kościoły - Boguszyce

Boguszyce, kościół filialny parafii w Żabo-
wie, pw. św. Kazimierza.  pośw. 8 IX 1945 r. 
odpust  4 III.

Wzniesiony w XIX w. z kamienia grani-
towego oraz cegły.
źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Kamień-
skiej,  Szczecin 2007.

P16.1.ś-k.15.04-16.05P15.1.ś-k.15.04-16.05

wydruKi Kolorowe 

w nisKich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A
tel. 91 392 21 65

W89.12.sk, wt+pt, 15.04-09.05

Szkoła Podstawowa nr 4

Kiermasz wielkanocny
W piątek, 11 kwietnia, w SP 4, odbył się kiermasz wielka-
nocny. Sprzedawano na nim m.in. domowe wypieki, kartki 
świąteczne oraz ozdoby wielkanocne. Jak co roku, dochód 
z kiermaszu zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły.

Organizatorką kiermaszu 
wielkanocnego była Irmina La-
sota-Kowalska, wych. Świetlicy 
szkolnej.

Za pośrednictwem łamów 
DN, pani Irmina dziękuje 
wszystkim zaangażowanym w 
organizację kiermaszu. – Bar-
dzo dziękuję tym, którzy na po-
trzeby kiermaszu upiekli ciasta, 
zrobili lub kupili i podarowa-
li wszystkie palmy, kartki świą-
teczne oraz ozdoby wielkanocne. 

Jak co roku, dochód z wiosen-

nego kiermaszu przeznaczony 
zostanie na potrzeby szkoły. Rok 
temu, dzięki uzbieranym z kier-
maszu pieniądzom oraz wspar-
ciu finansowemu Rady Rodzi-
ców, szkoła zakupiła nowocze-
sny telewizor do świetlicy. Do-
chód z tegorocznego kiermaszu, 
czyli 1250,71 zł, przeznaczony 
zostanie na zakup nowych gier 
oraz artykułów plastycznych do 
szkolnej świetlicy. 

Opr. KK, 
fot. Irmina Lasota-Kowalska
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Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików

Pomorzanin wygrywa w Łobzie
W sobotę (12 kwietnia), w Łobzie został rozegrany Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Orlików o puchar Burmistrza Łobza. W imprezie udział wzięli młodzi piłkarze 
Pomorzanina Nowogard, ze szkółki piłkarskiej „Brazil da Bola”. Po wielu emo-
cjach, ostatecznie to zawodnicy z Nowogardu sięgnęli po I miejsce w turnieju.

 W halowym turnieju pił-
ki nożnej  orlików, rozgrywa-
nym w sobotę w Łobzie, udział 

wzięło pięć drużyn: dwa zespo-
ły APT Świdwin i dwa zespoły 
Błyskawicy Łobez, oraz Pomo-

rzanin Nowogard. Zawodnicy 
biorący udział w turnieju, ry-
walizowali w rocznikach 2005-
2006. Piłkarze z Nowogardu 
po raz kolejny zaprezentowa-
li bardzo wysoki poziom gry i 
tryumfowali w całym turnie-
ju. Chłopcy Pomorzanina byli 
bardzo waleczni i niesamowi-
cie ambitni. I miejsce zapew-
nili sobie dwoma zwycięstwa-
mi i dwoma remisami. Wyróż-
niono również dwóch piłkarzy 
z Pomorzanina, Cyprian Mar-
chewka został wybrany najlep-
szym bramkarzem turnieju, z 
kolei Max Labocha otrzymał 
nagrodę najlepszego zawod-
nika turnieju. Dla tych mło- Od lewej- Miłosz Krause, Cyprian Marchewka, Michał Słowiński, Miłosz Orpel, Ma-

ciej Gach, Filip Szczyrba, Max Labocha, Piotr Słowiński
Od lewej- najlepszy bramkarz turnieju Cyprian Marchewka i najlepszy zawodnik 
turnieju Max Labocha

dych chłopców była to wielka 
frajda. Świetny doping i duch 
sportowej rywalizacji towa-
rzyszył piłkarzom do same-

go końca. Wszyscy zawodni-
cy turnieju zostali nagrodzeni 
paczkami ze słodyczami.

KR

Wyniki:
Pomorzanin Nowogard – APT Świdwin I 1:0
Pomorzanin Nowogard – APT Świdwin II 0:0
Pomorzanin Nowogard – Błyskawica Łobez II 3:0
Pomorzanin Nowogard – Błyskawica Łobez I 2:2

Wieści z SP 2

Konkurs wokalny i wycieczka
W ostatnich dniach, uczniowie z SP nr 2 brali udział w kilku wydarzeniach. Naj-
pierw odbył się gminny konkurs piosenki angielskiej, natomiast kilka dni póź-
niej dzieci, wraz z opiekunami, wybrali się na wycieczkę do Bełczna.

W środę, 9 kwietnia, w Szkole 
Podstawowej nr 2 odbył się gmin-
ny konkurs piosenki angielskiej 
„Singing Elves” dla klas I–III oraz 
„Just Singing” dla klas IV–VI. 
Uczniowie wykonywali piosenki 
z dowolnie przygotowanego re-
pertuaru w języku angielskim. W 
konkursie wzięły udział: SP nr 1, 
SP nr 2, SP z Orzechowa, SP z Ża-
bowa i SP z Długołęki. Występy 
uczniów oceniało jury w skłądzie: 
Dyrektor Nowogardzkiego Domu 
Kultury, Aneta Drążewska, Lech 
Szpon oraz konsultantka wydaw-
nictwa Oxford, Roma Bara. Wraz 
z  opiekunami każdej ze szkół wy-
słuchano łącznie 21 uczestników. 

W kategorii klas I–III: I m-ce 
zajęła Klara Kraszewska z SP nr 
1, II m-ce zdobyły ex aequo: duet 
Katarzyna Plebańska i Nikola 
Olawa z SP nr 2 oraz Michalina 
Krzywańska z SP z Orzechowa, III 
m-ce zdobyła Monika Kamieniak 
z SP z Orzechowa. Mimo ogrom-
nej tremy, najmłodsi prezentowa-
li swoje utwory znakomicie. W 
kategorii klas IV–VI I m-ce zdo-
była Wiktoria Lalik z SP nr 1, II 
m-ce zdobyła Anna Dobruchow-
ska z SP z Długołęki, natomiast III 
m-ce zajęła Martyna Woźniak z 
SP z Orzechowa.

Wszyscy uczestnicy wykaza-
li się ogromnym talentem mu-

zycznym i językowym. Po wysłu-
chaniu piosenek konkursowych, 
przybyli goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek. 

Za pośrednictwem łamów DN, 
organizatorki obu konkursów – 
Aleksandra Dul i Beata Feńczak – 
dziękują jury i uczestnikom oraz 
ich opiekunom za przybycie na 
konkurs. Ponadto, raz jeszcze pra-
gną pogratulować zwycięzcom 
zdobytych miejsc.

Z kolei dwa dni później, 11 
kwietnia, uczniowie klasy Ib z SP 
nr 2, wraz z opiekunami, wybra-
li się na wycieczkę do Bełczna (na 
trasie Łobez-Resko). Celem wy-
jazdu było spotkanie z tradycją i 
dziedzictwem kulturowym Po-
morza Zachodniego w Dworku 
Tradycja. Dworek jest Wiejskim 

Gospodarstwem Edukacyjnym, 
w którym działa Stowarzyszenie 
na rzecz Edukacji Tradycja. Spo-
tkanie rozpoczęło się od zapo-
znania dzieci z historią Dworku 
oraz obyczajami kultywowanymi 
przez naszych przodków. Ucznio-
wie uczestniczyli w zajęciach pla-
stycznych: uczyli się wyrabiać pal-
my, kręcić kwiaty z bibuły i ozda-
biać jajka. Dzieci z wielką rado-
ścią brały udział w zajęciach kuli-
narnych, gdzie wypiekały babecz-
ki i ozdabiały je wielkanocnym 
kurczaczkiem z lukru. Pod koniec 
pobytu zaproszono wszystkich 
na smaczny poczęstunek. Później 
uczniowie udali się do tajemni-
czej spiżarni pastora. Przed po-
wrotem, cała klasa zrobiła sobie 
pamiątkowe zdjęcia.        Opr. KK

Sukces ucznia II LO  w Superfinale

Igor Siupik na podium
W piątek, 11 kwietnia, w Poznaniu, odbyły się ogólno-
polskie rozgrywki konkursu językowego „Pokaż nam ję-
zyk”. II miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej zajął Igor 
Siupik, uczeń klasy III c w II LO. 

Dyskusję w języku angielskim 
Igor prowadził z uczniami liceów 
z  Ciechocinka, Wrocławia, Opo-
la, Gdyni, Zabrza i Poznania. Te-
matem przewodnim ich dyskursu 
była rodzina, jej dotychczasowe 
wartości i obecne tendencje spo-
łeczne, zmieniające tradycyjne jej  
postrzeganie. Oświadczenia koń-
cowe, wygłoszone przez rywalizu-
jących zawodników, zrobiły na wi-
dzach ogromne wrażenie. Wska-
zywały one nie tylko na dobrą zna-
jomość języka angielskiego i sztu-
ki oratorskiej, ale przede wszyst-
kim na ich dojrzałość w postrze-
ganiu dynamicznie zmieniającego 
się świata i wartości  społecznych. 

W dobie ogromnego szumu me-

dialnego związanego z katastroficz-
nymi wizjami rozpadu tradycyjne-
go modelu rodziny, optymistycznie 
brzmiała odpowiedź nastoletnich 
uczestników na jedno z pytań mo-
deratora: „Czy chciałbyś w przyszło-
ści założyć własną rodzinę i dlacze-
go?”. Brzmiało ona prawie u wszyst-
kich jednakowo (twierdząco), cho-
ciaż uzasadnienia często różniły się 
od siebie.                              Opr. KK

Uczniowie kl. IB na wycieczce w Bełcznie

Zwycięzcy konkursu wokalnego z dyplomami
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Zadecydowało kilka minut nieuwagi...

Osadnik wygrywa w Nowogardzie
W sobotę (12 kwietnia), Pomorzanin Nowogard na własnym boisku rywalizował z li-
derem, Osadnikiem Myślibórz. Pomimo ambitnej walki, dwa błędy w ciągu 6 minut, 

zadecydowały o tym, że goście wywieźli z Nowogardu 3 punkty. 
Pomorzanin Nowogard – Osadnik Myślibórz 1:2 (1:0)
`20 min. Sławomir Paszkowski
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Gracjan Wnuczyński, 

Natan Wnuczyński, Michał Łukasiak – Piotr Winogrodzki, Łukasz Olech-
nowicz (c) (Tomasz Łysiak), Dominik Wawrzyniak, Dawid Langner (Ka-
mil Antonyk), Sławomir Paszkowski – Kamil Lewandowski. 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
22. kolejka:
Gavia Choszczno – Iskierka Szczecin-Śmierdnica 1:0
Piast Chociwel – Flota II Świnoujście  2:0
Stal Lipiany – Zorza Dobrzany   1:0
Pomorzanin Nowogard – Osadnik Myślibórz 1:2
Klon Krzęcin – Polonia Płoty   0:5
Morzycko Moryń – Odra Chojna   1:3
Ina Ińsko – Pogoń Barlinek   3:0 (walkower)
Unia Dolice – Pomorzanin Przybiernów  3:0 (walkower)
Victoria 95 Przecław    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 23 53 55 22 17 2 4
2 Odra Chojna 21 48 58 23 15 3 3
3 Gavia Choszczno 22 45 52 28 14 3 5
4 Piast Chociwel 22 45 37 15 14 3 5
5 Zorza Dobrzany 23 44 52 29 13 5 5
6 Polonia Płoty 22 41 75 31 12 5 5
7 Stal Lipiany 21 39 50 34 12 3 6
8 Pomorzanin Nowogard 22 38 44 33 11 5 6
9 Flota II Świnoujście 23 37 51 43 11 4 8
10 Ina Ińsko 21 30 27 30 9 3 9
11 Unia Dolice 22 28 30 33 7 7 8
12 Morzycko Moryń 22 21 35 59 7 0 15
13 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 23 21 25 52 6 3 14
14 Victoria 95 Przecław 22 17 25 49 5 2 15
15 Klon Krzęcin 21 16 30 65 5 1 15
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z Pogonią Barlinek i Pomorzaninem Przybiernów

Na zdjęciu Gracjan Wnuczyński walczacy o piłkę i Mateusz Krupski między słupka-
mi Pomorzanina,  byli tymi piłkarzami, którzy zasługują na największe pochwały za 
swój występPomorzanin bardzo dobrze roz-

począł mecz z Osadnikiem, szyb-
kie oskrzydlające akcje i gra pro-
wadzona na połowie rywala spo-
wodowały, że goście pierwszy 

strzał oddali dopiero w 18 minu-
cie. Po 20 minutach gry, Pomo-
rzanin wyszedł na zasłużone pro-
wadzenie. Z lewej strony na wyso-
kości pola karnego, Łukasz Olech-

nowicz dośrodkowywał z rzutu 
wolnego, po jego wrzutce zako-
tłowało się w polu karnym, a naj-
sprytniejszy okazał się być Sławo-
mir Paszkowski, który strzałem 
pod poprzeczkę z około 6 metrów, 
pokonał golkipera gości. Pomo-
rzanin poszedł za ciosem i już w 
pierwszej połowie powinien roz-
strzygnąć ten mecz na swoją ko-
rzyść. Wcześniej jednak z powodu 
kontuzji boisko opuścił Langner, 
na jego miejsce trener Kopaczew-
ski wpuścił Kamila Antonyka. W 
30 minucie Osadnik stanął przed  
najlepszą okazją w pierwszej czę-
ści gry. Dośrodkowanie z lewego 
skrzydła, fatalne zachowanie de-
fensywy Pomorzanina, na skutek 
której napastnik gości miał przed 
sobą tylko Krupskiego, jego strzał 
z 7 metrów bardzo ładnie bro-
ni golkiper Pomorzanina, a przy 
dobitce do pustej bramki, gości 
uprzedza wykopujący futbolówkę 
Natan Wnuczyński. W 40 minu-
cie przewrotką obok słupka ude-
rzył Olechnowicz, 2 minuty póź-
niej po dośrodkowaniu Antonyka 
z rzutu rożnego, Paszkowski ude-
rzył głową, a piłka minęła bramkę 
gości. W ostatniej akcji tej poło-
wy, Lewandowski ładnie dośrod-
kował do Antonyka, a ten strza-

Odmłodzony Pomorzanin walczył ze Zniczem

„Niedźwiedzie” zjadły drugi zespół
W niedzielę (13 kwietnia), odmłodzony drugi zespół Pomorzanina, rywalizował na wyjeździe ze 
Zniczem Niedźwiedź. Choć pierwsza połowa nie zapowiadała wysokiej porażki, młodzież z No-
wogardu ostatecznie przegrywa, aż 6:0. 

Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin II Nowogard  6:0 (1:0)
Skład: Adam Łuczak – Krzysztof Domanowski (c) , Maciej Grzejsz-

czak, Paweł Królik (Szymon Ryngiewicz), Andrzej Piotrowicz – To-
masz Szafran (Karol Pakulski), Michał Cyran, Maciej Syfert (Sławo-
mir Połatyński), Krystian Kubicki, Bartłomiej Kuleta (Jarosław Iwan) 
– Sebastian Suchy.

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
14. kolejka:
Zryw Kołbaskowo – Orzeł Grzędzice  8:1
OKS Euroinsbud Goleniów – Hanza Goleniów 4:0
Grot Gardno – Vielgovia Szczecin   0:0
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin II Nowogard 6:0
Komarex Komarowo – Wołczkowo-Bezrzecze 1:3
Fagus Kołbacz – Wicher Reptowo   2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 14 35 50 16 11 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 14 32 37 10 10 2 2
3 Grot Gardno 14 26 35 17 8 2 4
4 Hanza Goleniów 14 25 30 19 7 4 3
5 Wicher Reptowo 14 25 37 18 7 4 3
6 Vielgovia Szczecin 14 20 23 20 6 2 6
7 Pomorzanin II Nowogard 14 19 22 30 6 1 7
8 Wołczkowo - Bezrzecze 14 18 23 32 6 0 8
9 Znicz Niedźwiedź 14 16 20 25 5 1 8
10 Zryw Kołbaskowo 14 14 24 29 4 2 8
11 Orzeł Grzedzice 14 6 10 46 2 0 12
12 Komarek Komarowo 14 6 14 63 2 0 12

łem głową trafił w boczną siatkę. 
Do przerwy prowadzenie gospo-
darzy i pełni optymizmu nowo-
gardzcy kibice. Po zmianie stron 
jednak drużyna Osadnika, która 
kompletnie nie przypominała li-
dera rozgrywek, zaczęła już prze-
ważać na boisku w Nowogardzie. 
W 58 minucie Osadnik wykonu-
je rzut rożny, piłka odbija się od 
obrońców Pomorzanina, trafia 
pod nogi napastnika gości, któ-
ry strzela z kilku metrów, ale tego 
dnia Krupski rozgrywa świetne 
zawody i ponownie ładną para-
dą nie pozwala się pokonać. W 69 
minucie po płaskim strzale z oko-
ło 18 metrów, Krupski znów efek-
townie wybija piłkę na rzut roż-
ny. Pomorzanin jest w głębokiej 
defensywie, jednak sporadycznie 
przenosi grę pod bramkę gości, 
w 76 minucie Kamil Lewandow-
ski, „holował” piłkę, przymierzył 
i precyzyjnie uderzył po ziemi z 
około 20 metrów, w tym przypad-
ku ładną interwencją popisał się 
golkiper z Myśliborza. Na dziesięć 
minut przed końcem regulamino-
wego czasu gry Paszkowski faulu-
je przy linii bocznej, na wysokości 
pola karnego. Piłkarze Pomorza-
nina protestują, źle ustawiają się w 

polu karnym, przez co po dośrod-
kowaniu kompletnie nie pilnowa-
ny zawodnik Osadnika, precyzyj-
nym strzałem głową doprowadza 
do wyrównania. Szkoda wyniku, 
jednak  musimy przyznać, że w 2 
połowie Osadnik zdecydowanie 
przeważał. Trzeba grać o jeden 
punkt, a lider nie zwalnia tem-
pa... W 84 minucie potężne ude-
rzenie zza pola karnego, Mateusz 
Krupski zdołał trącić piłkę, a ta 
trafia w poprzeczkę i wychodzi na 
rzut rożny. W 86 minucie, fatalnie 
zachowuje się w obronie Natan 
Wnuczyński, który zamiast wy-
kopać piłkę w aut, traci ją przed 
własnym polem karnym, stwarza-
jąc świetną okazję dla zawodnika 
gości, który korzysta z prezentu 
i zdobywa zwycięskiego gola dla 
przyjezdnych. W ostatniej minu-
cie doliczonego czasu gry, piłkarz 
gości, aby przerwać kontrę Pomo-
rzanina, brutalnie fauluje Domi-
nika Wawrzyniaka, za co otrzy-
muje czerwoną kartkę. Mecz koń-
czy się porażką 1:2 i stratami ka-
drowymi dla Pomorzanina. Jedno 
jest pewne, w tym sezonie awansu 
Pomorzanin nie wywalczy...

KR

razem nie udało się wygrać, ale 
wierzymy, że jeszcze nie raz ju-
niorzy Pomorzanina udowod-

nią swoją przydatność dla klu-
bu.

KR 

Juniorzy Pomorzanina, któ-
rzy od początku rundy rewan-
żowej mają stanowić o sile dru-
giego zespołu, tym razem mie-
li do czynienia z brutalną ligo-
wą rzeczywistością. Zawodni-
cy Znicza Niedźwiedź dyspo-
nowali zdecydowanie lepszy-
mi warunkami fizycznymi i 

skrzętnie to wykorzystali. Jed-
nak pierwsza połowa nie zwia-
stowała wysokiej porażki „re-
zerwowych” z Nowogardu. Gol 
na 1:0 padł pod koniec pierw-
szej połowy, po błędzie nowo-
gardzkiej defensywy. Po zmia-
nie stron i „sparingowym” po-
dejściu do tego meczu, kilka 

zmian w Pomorzaninie i kil-
ka goli dla gospodarzy. Wynik 
6:0 nie był tu jednak najważ-
niejszy, spadek do B Klasy nie 
grozi drugiemu zespołowi Po-
morzanina, zatem próba wpro-
wadzania juniorów do ligowej 
gry to świetny pomysł, który 
zaowocuje w przyszłości. Tym 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Spotkanie w ratuszu
Już po raz kolejny uczniowie ZSP (klasy III TI i III TH)  wzięli udział w lekcji sa-
morządności, którą poprowadził burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

Nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie 
odbyła się 2 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny. Burmistrz omówił szczegóły funkcjonowa-
nia samorządu lokalnego (np. obowiązki Rady 
Miejskiej oraz burmistrza). Tradycyjnie już 
uczniowie mogli spróbować swoich sił w two-
rzeniu budżetu gminy, co okazało się oczywi-
ście wielkim wyzwaniem. Wśród propozycji na 

rozdysponowanie 8 milionów złotych znalazły 
się np. siłownia na świeżym powietrzu, ścieżka 
dookoła jeziora, podwyżka dla nauczycieli oraz 
zaproszenie Krzysztofa Ibisza na majówkę. Pod-
czas spotkania nie zabrakło oczywiście humoru 
oraz pomysłowości:) Opiekunami uczniów były 
Pani Ewa Staszak (organizator spotkania) oraz 
Pani Ewelina Fedak.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Stanisława Staszica w Nowogardzie
ZAPRASZAJĄ

Uczniów trzecich klas gimnazjalnych na

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
w dniu 16 kwietnia 2014 r. (środa)

Udział uczniów ZSP  
w debacie społecznej
Uczniowie ZSP wzięli udział w debacie społecznej pt.: „Mło-
dzi aktywni. Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wybo-
rach i życiu społecznym?”, która odbyła się 3 kwietnia w I Li-
ceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie.

Naszą szkołę reprezentowała 
klasa III TI wraz z opiekunem 
Panią Ewą Staszak a także wi-
cedyrektorem Panem Piotrem 
Łąpiesiem. Uczniowie mogli 
zadawać pytania zaproszonym 
politykom – przedstawicielom 
gminy oraz powiatu. Debata 
była świetną okazją do poru-

szenia problemów, które doty-
czą młodych mieszkańców na-
szej gminy. Młodzi Polacy już 
wkrótce będą mieli okazję od-
dać swój głos w wyborach sa-
morządowych, ważne jest to, 
żeby wzięli w nich udział i do-
konali świadomego wyboru.

Chłopcy z klasy III TI

Niektórzy nie przepadają za zdjęciami:)

Uczniowie oraz zaproszeni goście

Uczniowie klasy III TI oraz III TH wraz z burmistrzem

Zdjęcie pamiątkowe

Być może wśród uczniów znajdują się przyszli radni?Przewodniczący Rady Miejskiej Piotrek Koszela oraz jego 
zastępcy Dawid Szczesiak i Klaudia Sitarz
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV),  
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 1 -  w poniedziałki 5  - w piątki 6  - w soboty 7 -  w niedziele

A9.4.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
Kierownika 
magazynu

obowiązki
- odpowiedzialność za 

przyjmowanie i wydawa-
nie towaru 

- atrakcyjne zarobki

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 

do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać 
na adres: 

marketing@ogrodmacieja.pl
W27.3.śczb.w.p.18.3.11.04

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
w40.2.śczb.W.P.21.3.11.4

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Aumix II
Sklep Motoryzacyjny

ul. Boh. Warszawy 22
tel. 91 39 22 180

czynny Pn.-Pt. 9-18; Sob. 9-14

Poleca:
duży wybór części

i akcesoriów do samochodów
w atrakcyjnych cenach.

Od kwietnia przy zakupie
pow. 30 zł dowóz towaru

na terenie Nowogardu
GRATIS

Zapraszamy
K8.2.ś-czb. 04.04-25.04 

Program duszpasterski  
na cały Wielki Tydzień w Parafiach  
Parafia pw. WNMP w Nowogardzie

Okazja do spowiedzi świętej od poniedział-
ku do środy od 17.00 do 18.00; w czwartek od 
18.00 do 19.00 i po Mszy, w piątek od 8.00 do 
10.00 oraz od 18.00 do 19.00; w sobotę od 8.00 
do 10.00 oraz od godz. 19.30.

WIELKA ŚRODA 
W Wielką Środę po Mszy św. wieczornej od-

będzie się nauka dla rodziców i chrzestnych 
dzieci, które mają być ochrzczone w pierwszy 
dzień świąt. 

WIELKI CZWARTEK 
Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawo-

wana o godz. 19.00. Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w ciemnicy do godz. 22.00.

Msze św. w kościołach filialnych: Olchowo, 
Dąbrowa i Karsk o godz. 17.00

WIELKI PIĄTEK 
W tym dniu obowiązuje post ścisły. 
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 

8.00 do wieczornej liturgii. Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i z innych szkół zapraszamy 
na godz. 11.00. Zachęcamy grupy parafialne i 
wszystkich parafian do adoracji. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla wszystkich 
oraz rozpoczęcie Nowenny przed Niedzielą Mi-
łosierdzia Bożego oraz Koronka o godz. 15.00

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 19.00. Na za-
kończenie liturgii Najświętszy Sakrament zosta-
nie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja 
przy Grobie Pańskim do 23.00.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku w kościołach 
filialnych: Olchowo, Dąbrowa i Karsk o godz. 
17.00

WIELKA SOBOTA 
Adoracja od godz. 8.00 do 20.00
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielka-

nocny od godz. 10.00 do 14.00 co pół godziny.
Na filiach: Olchowo 10.00, Wojcieszyn 10.30, 

Dąbrowa 11.00, Karsk 11.30, Warnkowo 12.00 
(poświęcenie krzyża)

Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 
20.30.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO 

O godz. 6.00 procesja rezurekcyjna dookoła 
kościoła i pierwsza Msza św. Kolejne Msze św. o 
godz. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 (chrzcielna), oraz 
18.00

WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK 
Msze św. według porządku niedzielnego

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie
 Niedzielą Palmową, czyli Niedzielą Męki 

Pańskiej rozpoczyna się Wielki Tydzień. Okazja 
do spowiedzi w poniedziałek, wtorek, środę od 
godz.17.30, w Wielki Czwartek uczestniczymy 
w akcji diecezjalnej Noc Konfesjonałów i bę-
dziemy spowiadać po Mszy św. do godz. 24.00, 
można przyjść spokojnie po pracy, aby skorzy-
stać z Sakramentu Miłosierdzia Bożego, w Pią-
tek i Sobotę po Nabożeństwach wieczornych i 
Wielką Sobotę od 9.00 do 12.00.  

Triduum Sacrum
Wielki Czwartek dzień ustanowienia Kapłań-

stwa i Eucharystii. Zapraszamy do uczestnictwa 
we Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz.18,00 aby 
wyrazić wdzięczność Chrystusowi za te sakra-
menty, po Mszy św. procesja do Ciemnicy i ad-
oracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz.24.00. 

Wielki Piątek dzień śmierci Pana Jezusa. 
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy: dzieci od 
godz.9.00, młodzież od godz. 10.30, o godz.15.00 
Droga Krzyżowa. Nabożeństwo Adoracji Krzy-
ża o godz.18.00. Po Nabożeństwie adoracja przy 
Bożym Grobie do godz. 22. 00. Pamiętajmy, że w 
tym dniu obowiązuje post ścisły.

Wielka Sobota, dzień pobytu Pana Jezusa w 

Grobie, Adoracja Pana Jezusa w Grobie:
adorują dzieci od 9.00, młodzież 10.30, od 

17.00 adorują Matki Różańcowe, a od godz. 
18.00 Ruch Rodziny Nazaretańskiej.

Nabożeństwo Wielkiej Soboty rozpocznie 
się o godz. 20.00 tak, abyśmy już po pracy roz-
poczęli świętować radosne święta Zmartwych-
wstania Pańskiego. Na to Nabożeństwo przy-
chodzimy z gromnicami. W wielką Sobotę dzię-
kujemy Bogu za sakrament chrztu św. 

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od 
godz.12.00 do 15.00 co pół godz.: Sąpolnica o 
godz.10.00, Konarzewo 10.30,Jarchlino 10.45, 
Kulice 11.00.

Niedziele Wielkanocną rozpoczniemy Ad-
oracją Najświętszego Sakramentu o godz.5.00.    
O godz. 6,00 Msza św. Zmartwychwstania Pań-
skiego poprzedzona procesją wokół kościoła,  
W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 7.30. 
Zapraszamy jeszcze na Msze św. o godz. 9.00, 
11.00, 12.30, 15.00 Chrzcielną i na godz.18.00.

WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK 
Msze św. według porządku niedzielnego

Parafia pw. MB Fatimskiej w Nowogardzie
Poniedziałek – Spowiedź św. od godz. 16.30 i 

Msza św. o godz. 17.00. 
Wtorek – Spowiedź św. od godz. 16.30 i Msza 

św. o godz. 17.00. 
Środa – Spowiedź św. od godz. 16.30 i No-

wenna do MBNP i Msza św. o godz. 17.00.
Wielki Czwartek – Odwiedzam chorych Ko-

munią św. od godz. 9.00. Liturgia Wielkiego 
Czwartku o godz. 19.00 i adoracja Pana Jezusa 
w ciemnicy. 

Wielki Piątek – Liturgia Wielkiego Piątku o 
godz. 19.00 i adoracja Pana Jezusa przy Gro-
bie Pańskim. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w 
Nowogardzie o godz. 15.00, w Miętnie o godz. 
14.00 i w Lestkowie o godz. 14.30.

Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej 
o godz. 20.00. 

Poświęcenie pokarmów: w Nowogardzie o 
godz. 10.30, 10.45 i 11.00.

W Miętnie o godz. 11.15 i w Lestkowie o 
godz. 11.30.

Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim 
od godz. 8.00 do godz. 20.00.

 Niedziela Wielkanocna 
Msza św. Rezurekcyjna o godz. 6.00, Msza św. 

o godz. 12.00. W Miętnie Msza św. o godz. 10.30 
i w Lestkowie Msza św. o godz. 13.00.

Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. jak w 
Niedzielę

Opr. MR
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic.  CV pro-
szę wysyłać na adres email: ma-
tys4@poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.scz.11-18.04

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 
887 467 309.

• Sprzedam mieszkanie w Mosta-
ch,2-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuch-
nia,łazienka,wc. Cena 138 000tys. 
Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 
m2, stan surowy otwarty, oraz 
działki budowlane. Tel.723025325, 
662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon, 4 sypialnie, 
2 łazienki,, garaż. Cena do uzgod-
nienia.Tel.602474266.

• Mieszkanie samodzielne trzypo-
kojowe, kuchnia, łazienka, 100 m2 
wynajmę. 602 474 266

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 
m2, w Nowogardzie, cena do ne-
gocjacji, tel. 889 614 406

• Do wynajęcia małe mieszkanie dla 
jednej osoby. 602 474 266

• Sprzedam działkę budowla-
ną 11 ar- 33 tys. przy Asnyka. 
880 132 032

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
667 700 795 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w 
Nowogardzie. 501 051 731 

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 107 
m2 przy ul. Armii Krajowej 21 w 
Nowogardzie, osobne wejście, 
własny ogródek, garaż. Tel.695 
264 594. 

• Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 510 766 180 

• Poszukuję   lokalu  do  wynajęcia 
od 100-200m , na  terenie  Nowo-
gardu.Tel.501058765.

• SPRZEDAM mieszkanie, Nowo-
gard 100m2 + garaż. 795 210 677

• Sprzedam mieszkanie 3-po-
kojowe 67 m2, wysoki parter. 
600 325 984 

• Sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną w Nowogardzie, z wa-
runkami zabudowy, w wyjątko-
wym miejscu – oaza spokoju i ci-
szy. 693 850 197 

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie 
3-pokojowe ok. 70m2, I piętro, z 
balkonem. 66 55 44 424 

• Do wynajęcia lokal ul. Bankowa 
na biuro lub gabinet lekarski. Tel. 
606 401 128 

• Mieszkanie 2-pokojowe w Szczeci-
nie w cenie kawalerki. 604 531 594

• Dom z dużą działką niedaleko No-
wogardu. 668 582 066 

• Pokój do wynajęcia. 793 90 80 98

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 
660 532 218 lub 505 226 368 

• Pół domu po remoncie 100 m2
 

Wierzbięcin. 695 266 928 

 MOTORYZACJA

• Kupię sprężynę przednią do Mer-
cedesa Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam Opel Zefira 2003r. 
660 543 782

• Sprzedam przyczepkę samo-
chodową, stan bardzo dobry. 
664 726 394 

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

ROLNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573 

• Kupię kombajn Forschnit lub  Bi-
zon.603 467 609 

• Sprzedam jałóweczkę (miesięczną 
). 518 488 714 

• Sprzedam owies jary. 726 190 628 

• Sprzedam redła do ziemi nowe-
go typu. 661 751 296 

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 
01 39 95 

• Sprzedam ciągnik C-360 zareje-
strowany cena 12 tys. zł , rozsie-
wacz Amazone 1000 ltr – 2,5 tys. 
zł i ścinacz łęt 4 rzędowy – 3 tys. zł. 
602 70 85 18

• Sprzedam bronę talerzową 2,5 
tys. zł i bronę składaną 500 zł. 
602 708 518 

• Sprzedam Bizon Z056 i prasę kost-
kującą Z224. 508 521 476 

• Sprzedam  sadzeniaki  Vineta  i  łu-
bin. Tanio. 692125122.

• Prosiaki  sprzedam  okolice   Gole-
niowa .602536366. 

• Sprzedam  tuczniki. Tel. 781744340.  

• Prosięta  sprzedam. Tel. 515406298

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, SAMOCHO-
DOWEJ, /SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ /LANOLINĄ/. SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel. 785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMON-
TY DACHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. 
tel. 532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki komplek-
sowo. 721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, 
malowanie natryskowe. Tel. 
731 517 928

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BU-
DOWLANE, DOCIEPLENIA. TEL. 
784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 
784 053 493 

• Glazura  terakota  fachowo  so-
lidnie.  Wykończenia  wnętrz  
pod  klucz.Tel.607647515.

• Kierownik budowy. Inwentary-
zacje, oceny techniczne, kosztory-
sowanie. 604 269 301 

• USŁUGI TRANSPORTOWE: transport 
drewna wózkiem z hdsem, trans-
port drewna przyczepami, wycin-
ka drzewa i cięcie drzewa oraz inne. 
726 649 215

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

• Mycie dachów, elewacji, kostki bru-
kowej. Przycinanie i wycinka drzew. 
510 672 264 

• Usługi wertykulacyjne (napo-
wietrzanie trawy) i wykaszanie 
małych i dużych powierzchni. 
664 726 394 

• Płytki, terakota, łazienki, komplekso-
wo. 721 988 735 

• Projektowanie i zakładanie ogro-
dów: altanki, fontanny, grille, oczka 
wodne, place zabaw, ogrodzenia itp. 
723 386 415 

• Układanie kostki granitowej, kamie-
nia polnego oraz sprzedaż kostki 
granitowej. 726 403 937 

• Malowanie, szpachlowanie, panele, 
remonty, dobre ceny. 666 047 905 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna 
organizacja wyjazdu, atrakcyjne za-
robki Tel. 666096761, 666096774

• Przyjmę do pracy blacharza samo-
chodowego. Praca w Nowogardzie. 
605 276 271

• Zatrudnię mechanika do serwisu 
samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278 

• Zatrudnię doświadczonych stolarzy. 
696 034 712

• Ośrodek Wczasowy w Dźwirzynie 
poszukuje kelnerek, pokojowych, 
pomoc kuchenną od kwietnia do 
października – zakwaterowanie i wy-
żywienie. Tel. 601 481 126 

• Zatrudnię  kelnerkę  Pobierowo , nie-
miecki  komunikatywny, z  zakwate-
rowaniem.  Tel.503110120

• Zaopiekuję się dzieckiem, wielo-
letnie doświadczenie, dyspozy-
cyjność czasowa możliwość opie-
ki godzinowej w czasie choroby itp. 
602 690 897 

• Zaopiekuję się starszą chorą oso-
bą na terenie Nowogardu. Kontakt 
600 367 866

• Poszukujemy osoby dyspozycyjnej 
bez nałogów dopilnowania posesji 
na wsi kilka razy w miesiącu. Bliższe 
informacje pod Tel. 502 103 432 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-

ne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samo-
chodową. 880 690 659 

• Sprzedam drewno opałowe suche 
sosnowe, pocięte w klocki i połupa-
ne 80 zł za przyczepkę samochodo-
wą. Tel. 537 731 106

• Sprzedam wózek 3 w 1, łóżecz-
ko, leżaczek (od 0,18 kg) +gratisy. 
795 210 677

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Oddam ptaki w dobre ręce.723 
895 278

• Oddam kanapo tapczan. 91 39 
26 612 

• Sprzedam drewno  opałowe  ko-
minkowe, olcha, brzoza. Tanio. 
661630386.

• Sprzedam    tuje   i   cyprysiki   w  pro-
mocyjnej  cenie.607580172

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5
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Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

P11.ś-k.do

wydruKi
Kolorowe 

w nisKich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

Całość zostanie przekazana na zakup sprzętu do Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Pomóżmy 
Kubusiowi! 
„Jesteśmy rodzicami 9-letnie-

go Kubusia, który urodził się 
z przepukliną oponowo-rdze-
niową, rozszczepem kręgosłu-
pa oraz wrodzonym wodogło-
wiem. 

Dodatkowo stwierdzono 
zwichnięcie prawego stawu bio-
drowego oraz stopy ,,końsko-
-szpotawe’’. W pierwszej dobie 
życia zamknięto przepuklinę, 
później wykonano operację wy-
dłużenia prawego ścięgna Achillesa. Następnie Kubuś miał badanie re-
zonansem magnetycznym, którego wynik był porażający: torbielowa-
ta zmiana w migdałkach móżdżku oraz zakotwiczenie rdzenia kręgo-
wego. Kuba przeszedł odbarczenie zakotwiczenia rdzenia kręgowego 
w Klinice Neurochirurgii PAM w Szczecinie. Pomimo opisanych zabie-
gów i operacji, przez które przeszedł Kuba oraz zachowanego czucia i 
ruchomości obu nóżek, nasz synek nie chodzi. Potrzebujemy wsparcia 
finansowego na turnusy i ewentualny sprzęt do rehabilitacji.”

Każdy może pomóc przekazując 1% podatku na 
adres: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. 
Łomińska 5, 01-685 Warszawa  KRS 00000 37904 

Można również dokonywać wpłat-darowizny 
na konto nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

z dopiskiem „19221 Wójcik Jakub”. 

MOŻESZ POMÓC JANOWI z Nowogardu 
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU

Do 24 lutego 2012r. żyliśmy spokojnie i szczęśliwie. Tego dnia jed-
nak wszystko się zmieniło. Jan dostał udaru mózgu i jest w śpiączce 
mózgowej. Marzeniem Jana i jego najbliższych jest jego powrót do 
zdrowia, który wymaga ciężkiej pracy, ale również funduszy. Cie-
bie to nic nie kosztuje. Ty masz wybór-możesz oddać 1% podat-
ku do skarbu państwa, lub przekazać go Janowi. Dzięki Wam i wa-
szej dobroci będziemy mogli zapewnić Janowi rehabilitację, specja-
listyczny sprzęt i turnusy rehabilitacyjne. I za to wszystko ogromnie 
DZIĘKUJEMY.

KRS 0000183283 cel szczegółowy 1% należy wpłacić „na lecze-
nie Jana Krusińskiego”

Możesz przekazać środki finansowe na rachunek: Fundacja 
„Światło” w Toruniu, ul. Grunwaldzka 64

PKO S.A. O| Toruń  Nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Koniecznie z dopiskiem „NA LECZENIE JANA KRUSIŃSKIE-

GO”
Dziękujemy każdemu, kto pomoże Janowi. W imieniu Jana - Ha-

lina Krusińska z dziećmi i wnukami.  Tel. 91-39-21-265

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl  lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

JOG.STUDIO@ONET.EU

tel.603-844-014

WWW.JOGSTUDIO.NET

PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

JoG
STUDIO
JOANNA GIZIŃSKA

A37.1.O.04.0-15.04 A/0

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07
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- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)
- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
Zbliża się lato. Zlikwiduj cellulit i nadwagę! 

                              Zgłoś się na wizytę u dietetyka 
                               i na zabiegi falą akustyczną 

- to najlepsza metoda usuwania cellulitu

NASTĘPNE WYDANIE 
DzIENNIkA  

NoWogArDzkIEgo
25 kWIETNIA 2014 r.

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.4-25.04

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

PODAJ ADRES 
PLACÓWKI

 CREDIT AGRICOLE??? 

W dzisiejszym losowaniu wygrał 
Pani JANINA GRZYMSKA Z NOWOGARDU

W7.2.P.p.21.2-15.8

Jesteśmy, kiedy potrzebaW8.1.P.p.7.3.25.04

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

RadCa PRawny 
Mariusz Lewandowski

udziela porad prawnych 
w Kancelarii przy ul. 700 Lecia 15, 

Nowogard (nad apteką Jantar), 
w każdy Wtorek i Czwartek  

w godz. 16:00 – 18:00.
W88.1.P.11.04-16.05

W.83.4.P.11.04-02.05

A33.2.k.O.4.04.do

NOWE SKLEPY
Z ODZIEŻĄ MARKOWĄ

już w Nowogardzie

Sklep DIVERSE, ul. Boh. Warszawy 103c, Nowogard
Sklep MOODO, ul. 15 Lutego 9c, Nowogard

Sklep 4F, ul. 15 Lutego 9c, Nowogard

W65.4.p.15-18.04

El Greco - Pieta (1585 r.). Obraz znajduje się w prywatnej Stavros Niarchos Collection

Przez śmierć do chwały 
Zmartwychwstania!

P11.ś-k.do

WYDANIE 

ŚWIĄTECZNE
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W obiektywie DN

P8.4.ś-czb.d/o

Stanisław Farat: lat 89, zmarł 15.04.2014 r., pogrzeb odbył się 
17.04.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W TYch DNIAch oDESzlI Do WIEczNoścI 

W nocy, z 11 na 12 kwietnia 2014 r., w Gimnazjum nr 2, odbył się 
Nocny Maraton z Języka Angielskiego. Uczniowie podjęli próbę noc-
nego przyuczenia się do Egzaminu Gimnazjalnego. Pomysłodawcami 
działania były nauczycielki języka angielskiego, Agnieszka Kokoszka 
i Katarzyna Durska. Uczniowie rozwiązywali testy typu egzaminacyj-
nego. Był czas na wyjaśnianie nieścisłości i dokonanie ostatnich po-
wtórek. Nocny Maraton trwał do godz. 7:00 następnego dnia. Wszyscy 
uczestnicy, pomimo ogromnego zmęczenia, opuścili szkołę w świet-
nych nastrojach. Po takim wydarzeniu już wiadomo, że do Egzaminu 
Gimnazjalnego nie można być lepiej przygotowanym! Opr. KK

Znane są już wyniki XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Na liście po-
słów i posłanek widnieją nazwiska dwóch osób z Nowogardu, są nimi 
Hanna Komisarz i Grzegorz Kolles. To dwoje uczniów I LO w Nowo-
gardzie, którzy prowadzili debatę na temat udziału młodzieży w wybo-
rach, organizowanej 3 kwietnia br. W całej Polsce odbyło się 477 de-
bat o podobnej tematyce. Hanna Komisarz i Grzegorz Kolles, wezmą 
udział w obradach i warsztatach, które odbędą się 31 maja i 1 czerwca 
w Warszawie. W sumie zaproszono 230 zespołów, co daje 460 osób, a 
więc tyle ile wynosi liczba posłów. KR

Program duszpasterski na Święta  
PaRaFia Pw. wnMP w nowogaRdzie

Spowiedź święta w piątek od 8.00 do 
10.00 oraz od 18.00 do 19.00; w sobotę 
od 8.00 do 10.00 oraz od godz. 19.30.

wieLKi PiĄTeK 
W tym dniu obowiązuje post ścisły. 
Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy 

od godz. 8.00 do wieczornej liturgii. 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 
z innych szkół zapraszamy na godz. 
11.00. Zachęcamy grupy parafialne i 
wszystkich parafian do adoracji. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla 
wszystkich oraz rozpoczęcie Nowen-
ny przed Niedzielą Miłosierdzia Bo-
żego oraz Koronka o godz. 15.00

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 
19.00. Na zakończenie liturgii Naj-
świętszy Sakrament zostanie przenie-
siony do Grobu Pańskiego. Adoracja 
przy Grobie Pańskim do 23.00.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku w 
kościołach filialnych: Olchowo, Dą-
browa i Karsk o godz. 17.00

wieLKa SoBoTa 
Adoracja od godz. 8.00 do 20.00
Błogosławieństwo pokarmów na 

stół wielkanocny od godz. 10.00 do 
14.00 co pół godziny.

Na filiach: Olchowo 10.00, Woj-
cieszyn 10.30, Dąbrowa 11.00, Karsk 

11.30, Warnkowo 12.00 (poświęcenie 
krzyża)

Wigilia Paschalna rozpocznie się o 
godz. 20.30.

niedzieLa zMaRTwyCH-
wSTania PaŃSKiego 

O godz. 6.00 procesja rezurekcyjna 
dookoła kościoła i pierwsza Msza św. 
Kolejne Msze św. o godz. 9.30, 11.00, 
12.30, 14.00 (chrzcielna), oraz 18.00

wieLKanoCny Poniedzia-
ŁeK 

Msze św. według porządku nie-
dzielnego

PaRaFia Pw. św. RaFaŁa KaLinowSKiego w nowogaRdzie
 Niedzielą Palmową, czyli Niedzie-

lą Męki Pańskiej rozpoczą się Wielki 
Tydzień. 

 W Wielki Piątek i Sobotę spowiedź 
po Nabożeństwach wieczornych i w 
Wielką Sobotę od 9.00 do 12.00. 

Triduum Sacrum
wielki Piątek dzień śmierci Pana 

Jezusa. Adoracja Pana Jezusa w Ciem-
nicy: dzieci od godz.9.00, młodzież 
od godz. 10.30, o godz.15.00 Dro-
ga Krzyżowa. Nabożeństwo Adora-
cji Krzyża o godz.18.00. Po Nabożeń-
stwie adoracja przy Bożym Grobie do 
godz. 22. 00. Pamiętajmy, że w tym 
dniu obowiązuje post ścisły.

wielka Sobota, dzień pobytu Pana 

Jezusa w Grobie, Adoracja Pana Jezu-
sa w Grobie:

adorują dzieci od 9.00, młodzież 
10.30, od 17.00 adorują Matki Różań-
cowe, a od godz. 18.00 Ruch Rodziny 
Nazaretańskiej.

nabożeństwo wielkiej Soboty 
rozpocznie się o godz. 20.00 tak, aby-
śmy już po pracy rozpoczęli święto-
wać radosne święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Na to Nabożeństwo 
przychodzimy z gromnicami. W wiel-
ką Sobotę dziękujemy Bogu za sakra-
ment chrztu św. 

Poświęcenie pokarmów w Wielką 
Sobotę od godz.12.00 do 15.00 co pół 
godz.: Sąpolnica o godz.10.00, Kona-

rzewo 10.30,Jarchlino 10.45, Kulice 
11.00.

niedziele wielkanocną rozpocz-
niemy Adoracją Najświętszego Sa-
kramentu o godz.5.00.  O godz. 6,00 
Msza św. Zmartwychwstania Pańskie-
go poprzedzona procesją wokół ko-
ścioła, W tym dniu nie będzie Mszy 
św. o godz. 7.30. Zapraszamy jeszcze 
na Msze św. o godz. 9.00, 11.00, 12.30, 
15.00 Chrzcielną i na godz.18.00.

wieLKanoCny Poniedzia-
ŁeK 

Msze św. według porządku nie-
dzielnego

PaRaFia Pw.MB FaTiMSKiej w nowogaRdzie
wielki Piątek – Liturgia Wielkiego 

Piątku o godz. 19.00 i adoracja Pana 
Jezusa przy Grobie Pańskim. Nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej w Nowogar-
dzie o godz. 15.00, w Miętnie o godz. 
14.00 i w Lestkowie o godz. 14.30.

wielka Sobota – Liturgia Wigilii 
Paschalnej o godz. 20.00. 

Poświęcenie pokarmów: w Nowo-
gardzie o godz. 10.30, 10.45 i 11.00.

W Miętnie o godz. 11.15 i w Lest-
kowie o godz. 11.30.

Adoracja Pana Jezusa przy Grobie 
Pańskim od godz. 8.00 do godz. 20.00.

 niedziela wielkanocna 
Msza św. Rezurekcyjna o godz. 

6.00, Msza św. o godz. 12.00. W Mięt-
nie Msza św. o godz. 10.30 i w Lestko-
wie Msza św. o godz. 13.00.

Poniedziałek wielkanocny, Msze 
św. jak w Niedzielę

Parafie wiejskie i ich kościoły filial-
ne

w Parafii pw. św. anny w długołęce – Liturgia wielkiego Piątku o godz. 18.30 
wielka Sobota – Liturgia Wigi-

lii Paschalnej o godz. 18.00, adoracja 
Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od 
godz.10:00 – do godz. 18:00

Poświęcenie pokarmów: w Długo-

łęce o godz. 9:30 
- w   Wyszomierzu - o godz. 9:00 
- w  Krasnołęce - o godz. 10:00
- w   Godowie - o godz. 11:00 
- w Redle - o godz. 10:30 

niedziela wielkanocna 
Msza św. Rezurekcyjna w Długołę-

ce o godz. 6:00 

w PaRaFii Pw. św. SyLweSTRa w STRzeLewie 
– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

19.00 i adoracja Pana Jezusa przy 
Grobie Pańskim, Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej w Strzelewie o godz. 15.00

wielka Sobota – Liturgia Wigi-
lii Paschalnej o godz. 21:00, adoracja 

Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od 
godz.8:00 – do godz. 20:00

Poświęcenie pokarmów: w Strzele-
wie o godz. 14:30 

- w  Świerczewie o godz. 15:00
- w Czermnicy o godz. 13:00

niedziela wielkanocna 
Msza św. Rezurekcyjna w Strzele-

wie o godz. 6.00 i Msza św. o godz. 
10:30. 

w PaRaFii Pw. MB RóżaŃCowej w żaBowie 
- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

18.00 i adoracja Pana Jezusa przy 
Grobie Pańskim, Nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej w Żabowie o godz. 17.30

wielka Sobota – Liturgia Wigi-
lii Paschalnej o godz. 18:00, adoracja 
Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od 

godz.9:00 – do godz. 20:00
Poświęcenie pokarmów: w Żabo-

wie o godz. 10:00 i 12:00
 - w Maszkowie – o godz. 11:45
- w Wyszogórze – o godz. 11:00 
- w Potulińcu – o godz. 11:15
- w Brzozowie – o godz. 10:30

- w Boguszycach – o godz. 10:45
- w Żabówku – o godz. 11:30
 niedziela wielkanocna 
Msza św. Rezurekcyjna w Żabowie 

o godz. 6.00 

w PaRaFii Pw. niePoKaLanego PoCzęCia nMP w wieRzBięCinie 
- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 

18.00 i adoracja Pana Jezusa przy Gro-
bie Pańskim, Nabożeństwo Drogi Krzy-
żowej w Wierzbięcinie o godz. 15.00, 

wielka Sobota – Liturgia Wigi-
lii Paschalnej o godz. 20:00, adoracja 
Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od 

godz.10:00 – do godz. 20:00
Poświęcenie pokarmów: w Wierz-

bięcinie o godz. 10:00 i 13:00
- w Słajsinie - o godz. 11:00
- w Beniczkach - o godz. 11:00
- w Ostrzycy - o godz. 11:30
 niedziela wielkanocna 

Msza św. Rezurekcyjna w Wierz-
bięcinie o godz. 6:00 i Msza św. o 
godz. 11:15. 

Msze świąteczne w Poniedziałek 
Wielkanocny we wszystkich Kościo-
łach Parafii wiejskich i ich kościołach 
filialnych tak jak w każdą niedzielę.

Opr. MR
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.doP2.1.ś-czb.do W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Od zaraz zatrudnię 
panią do sprzątania 

3*w tygodniu 
po 5 godzin, 

tel. 510 244 073

Włamywacze w rękach policji 

w końcu wpadli?
dzięki pracy funkcjonariuszy z nowogardu, czterech seryjnych włamywaczy zostało 
zatrzymanych. Ponoć to „szajka”, która grasując po całym województwie, w ostatnich 
kilkunastu miesiącach „działała” również na terenie naszego miasta. Policja nie ujaw-
nia jednak szczegółów sprawy. na razie złodzieje usłyszeli zarzuty. Trzech z nich trafiło 
do aresztu, a wobec czwartego zastosowano policyjny dozór. 

Policjanci z Nowogardu wyko-
nując swoje czynności, trafili na 
kradzionego laptopa. Okazało się, 
że został on utracony w wyniku 
włamania do jednej z restauracji 
w mieście. Podczas jego zabez-
pieczania, stróże prawa ustalili, 
że ukradł go 35-letni mieszkaniec 
powiatu goleniowskiego, który 
nie działał sam. 

- W toku dalszych czynności, 
funkcjonariusze dotarli do 41-let-

niego wspólnika mężczyzny, który 
w swoim mieszkaniu przechowy-
wał przedmioty pochodzące z prze-
stępstw, a następnie ustalili dwóch 
pozostałych sprawców włamania 
– 34latka z powiatu łobeskiego i 
29-letniego mieszkańca powiatu 
goleniowskiego – informuje asp. 
Julita Filipczuk, rzecznik prasowa 
policji. 

Okazało się, że mężczyźni prze-
stępczą działalnością zajmowali 
się na terenie całego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, w 
tym także ponoć w gminie No-
wogard. Policja dość ostrożnie 
jednak przypisuje zatrzymanym 
autorstwo serii włamań do lokali 
handlowych, do jakich dochodzi-
ło u nas w ostatnim czasie. 

- Złodzieje na swoim koncie mie-

li kilkanaście włamań do obiektów 
handlowych. Jesteśmy przekona-
ni, że zatrzymani mężczyźni mają 
związek z ostatnimi włamaniami 
na terenie Nowogardu – informu-
je dopytywana o działalność ra-
busiów na terenie Nowogardu, 
rzecznik policji. 

Przypomnijmy tylko, o czym 
pisaliśmy w lutym tego roku, że 
na liście okradzionych punk-
tów są m. in. kwiaciarnia, sklep 
z markowym obuwiem, sklep z 
artykułami biurowymi, piekar-
nia, salon meblowy. Lista miejsc 
„odwiedzonych” przez złodzie-
jaszków jest jednak o wiele dłuż-
sza. Złodzieje byli wyjątkowo zu-
chwali. Okradali sklepy znajdu-
jące się w centrum miasta. Zda-
rzało się im również w krótkim 

czasie plądrować to samo miejsce 
kilka razy.  

 Z dokonanej przez redakcję 
analizy kroniki policyjnej, któ-
rą publikujemy w każdym wtor-
kowym wydaniu wynika, że tyl-
ko w zeszłym roku na terenie No-
wogardu doszło do 23 kradzieży 
z włamaniami. W tym roku do-
szło do kolejnych zdarzeń. Ostat-
nie miało miejsce chociażby w 
sklepie biurowym przy ul. 700-le-
cia, gdzie złodzieje wynieśli to-
war i kilka sprzętów o wartości  
10 tys. zł. 

Wspólną cechą większości wła-
mań jest metoda, za pomocą któ-
rej złodzieje przedostawali się do 
lokali. Wybijali zabezpieczenia w 
oknach w taki sposób, by wycią-
gnąć szyby bez robienia zbędne-
go w tych okolicznościach hałasu. 
Nie ma wierceń, nie ma pobite-
go szkła. Po złodziejach pozostaje 
poodginana rama. Metoda ta jest 
zastosowana niemal we wszyst-
kich przypadkach. 

Na razie policja nie zdradza 
szczegółów dotyczących zatrzy-
mania, ani też zgromadzonego 
materiału dowodowego, rzeko-
mo obciążającego, zatrzymanych 

mężczyzn. - Ze względu na dobro 
prowadzonego postępowania, na 
tym etapie nie ujawniamy innych 
szczegółów sprawy – informuje 
asp. J. Filipczuk, pytana przez DN 
o kulisy zatrzymania mężczyzn. 

Bez odpowiedzi, przynajmniej 
na razie, pozostało zatem nasze 
pytanie na temat tego, co udało się 
zabezpieczyć w trakcie zatrzyma-
nia i czy jest szansa, że okradze-
ni przedsiębiorcy odzyskają przy-
najmniej część utraconego mie-
nia. Policja nie chce również nam 
ujawnić, z jakich miejscowości 
pochodzą mężczyźni i czy wcze-
śniej byli karani, a jeśli tak, to za 
jakie występki. 

Informuje jedynie, że trzech z 
nich przez najbliższe trzy miesią-
ce posiedzi w areszcie. Tak zdecy-
dował Sąd Rejonowy w Golenio-
wie. Czwarty z mężczyzn został 
objęty dozorem policyjnym. 

Jeśli organom ścigania uda się 
udowodnić zatrzymanym winę, 
grozi im nawet do 10 lat pozba-
wienia wolności. To oczywiście 
maksymalny wymiar sankcji, ja-
kie za kradzieże z włamaniami 
przewiduje Kodeks Karny. 

Marcin Simiński

Pułkownik Pędziszczak dla DN 

Odchodzę spełniony...
w miniony wtorek, Minister Sprawiedliwości odwołał płk. andrzeja Pędziszczaka 
ze stanowiska dyrektora okręgowego Służby więziennej w Szczecinie – czytamy w 
komunikacie, jaki opublikował rzecznik dyrektora generalnego Sw w warszawie. 

Andrzej Pędziszczak, pocho-
dzi z Nowogardu. Jego bratem 
jest znany nowogardzki przed-
siębiorca – Waldemar, właści-
ciel piekarni. Swoją karierę w 
więziennictwie zaczynał w No-
wogardzie. Było to 30 lat temu. 
W tym czasie pracował też jako 
zastępca dyrektora w goleniow-
skim więzieniu. Od 2009 roku 
zajmował stanowisko szefa 
okręgowego SW w Szczecinie. 

- Była to dla mnie świetna 
przygoda, porównywalna do 
pracy nauczyciela w szkole. Jest 
to bowiem zawód, który polega 

na pracy z młodzieżą i dorosły-
mi, z tym że znajdującymi się w 
trudnej sytuacji i oczekującymi 
pomocy. Miałem też szczęście 
do współpracowników. Życzę, 
aby każdy dyrektor mógł się po-
chwalić kadrą, z którą miałem 
przyjemność pracować. Trzeba 
pamiętać, że są to ludzie, którzy 
często kosztem własnego zdro-
wia poświęcają się dla innych. 
Odchodzę spełniony – powie-
dział w rozmowie z DN, płk. 
A. Pędziszczak.

Były już dyrektor okręgu, 
formalnie nadal jest czynnym 

funkcjonariuszem SW. Za-
powiedział jednak, że w naj-
bliższym czasie będzie chciał 
odejść na emeryturę. - W życiu 
przychodzi czas, gdy trzeba od-
dać pole młodszym, odpocząć – 
mówił, pytany o swoje najbliż-
sze plany. 

Do czasu powołania nowego 
dyrektora okręgowego, Mini-
ster powierzył pełnienie obo-
wiązków mjr Bogumile Skor-
nej, specjaliście ds. kadr Okrę-
gowego Inspektoratu Służby 
Więziennej w Szczecinie.

Marcin Simiński

22 listopad 2013. Odprawa ZK w Nowogardzie. Pierwszy od lewej-płk. A. Pędziszczak, obok 
niego stoi Marszałek Sejmu - Eugeniusz Grzeszczak



Nr 30 (2263) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

50 lat minęło od tej pięknej chwili,
 gdy w kościele sobie przysięgę złożyli.

 Ksiądz stułą związał Wasze dłonie, 

 Ryszard  przysięgę składał 
Swojej ukochanej żonie.

 Dziś w uroczystą rocznicę tego święta,

 Maria  złożoną przed laty 
przysięgę pamięta.

życzenia  długich wspólnych lat
Marii i Ryszardowi Bartoszyńskim

składają dzieci z rodzinami i wnuczki

ŻYCZENIA

Z wizytą w kurniku w Żabowie

jajko - fenomen natury 
Trudno wyobrazić sobie wielkanocny stół bez jajka – symbolu odradzającego się życia 
i jednocześnie najlepszego, naturalnego źródła substancji odżywczych. niestety, wokół 
tego zdrowego przysmaku narosło wiele mitów. o tym, ile jest w nich prawdy, rozma-
wiamy z państwem dorotą i Romanem wierzbickimi z żabowa, właścicielami fermy 
niosek, którzy uchylili nam rąbka tajemnicy tej niełatwej i wymagającej produkcji rol-
niczej. 

- Wszystko zaczęło się od wy-
buchu w Czarnobylu – mówi Ro-
man Wierzbicki, pytany o po-
czątki produkcji jaj - Wcześniej 
hodowaliśmy bydło opasowe z 
przeznaczeniem na eksport. Po 
wybuchu przestało ono się sprze-
dawać za granicą. Szukaliśmy 
nowego sposobu na życie. Jeden 
z naszych znajomych, który miał 
kurnik, zaczął nas namawiać, 
abyśmy spróbowali sił w drobiar-
stwie. Od razu postawiliśmy na 
nioski – opowiada producent. 

Państwo Wierzbiccy od sa-
mego początku hodują kury w 
systemie ściółkowym. To ozna-
cza, że ptaki chodzą swobodnie 
po kurniku – nie są zamknięte 
w klatkach. Przez cały cykl pro-
dukcyjny, który trwa dwa lata, 
nioski na spacer na świeżym po-
wietrzu nie mają co liczyć. Nie 
opuszczają kurnika. 

- Nasz kurnik jest piętrowy. Po-
siadamy dwa stada. Jedno jest 
pracujące, drugie rośnie i dojrze-
wa – mówi pani Dorota Wierz-
bicka.

Hodowcy nie chcieli zdradzić 
redakcji danych liczbowych, do-
tyczących stada kur, ani też pro-
dukcji jaj. Jak twierdzą, były-
by to zbyt cenne informacje dla 
konkurencji. A ta, jak się mówi, 
„nigdy nie śpi”. 

jajko z cyferką
Z pewnością każdy z nas za-

uważył, że kupowane w skle-
pach jaja posiadają na skorup-
kach numery. Pod tymi cyframi 
kryje się sposób hodowli kur. I 
tak, jajka oznaczone cyfrą 3 po-
chodzą od kur hodowanych w 
sposób klatkowy, 2 - ściółko-
wy, 1 - od kur hodowanych w 
sposób wolno wybiegowy. Te z 
„zerem” to jajka ekologiczne. 
Oprócz tego na skorupce może-

my znaleźć informacje dotyczą-
ce pochodzenia jajka np. PL. 

- Ponieważ prowadzimy chów 
w systemie ściółkowym, nasze 
jajka oznaczane są nr 2. Jajo po 
zniesieniu jest sortowane, ostem-
plowane i tak wychodzi z kurni-
ka. Jajka zbieramy codziennie i 
segregujemy ze względu na wiel-
kość, tj. małe, średnie, duże, wiel-
kie – mówi pani Dorota.

Państwo Wierzbiccy sprzedają 
jaja głównie na targowiskach m. 
in. w Kołobrzegu czy Gryficach. 

Część produkcji trafia rów-
nież do domów pomocy spo-
łecznej i sklepów. Sprzedaż jaj, 
również dla klientów indywidu-
alnych, odbywa się także bezpo-
średnio z gospodarstwa. 

Sekret tkwi w dobrej karmie 
Sama cyferka na skorupce nie 

jest gwarantem tego, że zjedzo-
ne przez nas jajko jest najwyż-
szej jakości. Jajko to odbicie lu-
strzane kurzej diety. Znajdu-
je się w nim wszystko, co nielot 
zjadł przed wyprodukowaniem 
jaja. Dlatego też państwo Wierz-
biccy dużą wagę przywiązują do 
karmienia 

- Żywienie kur jest bardzo 
ważne, ponieważ skład pokarmu 
zadawanemu ptakom decyduje o 
smaku jajek. Sami robimy kar-
mę. Posiadamy własną mieszal-
nię pasz. Zbieramy zboża. Mie-
szamy je z dodatkami paszowy-
mi (witaminy, soja) – mówi p. 
Dorota. 

Stado zjada w ciągu roku zbo-
że zebrane z powierzchni 50 ha. 
Głównie jest to pszenica, jęcz-
mień, pszenżyto czasem kuku-
rydza. 

Nie bez znaczenia dla jakości 
jaj są również warunki, w jakich 
żyją kury. 

- Ważne, żeby utrzymać tzw. 
średnią nieśność, czyli ok. 70%. 
Kura powinna znosić dwa jaja 
w ciągu trzech dni, w tym jeden 
dzień poświęcać na odpoczynek. 
Aby to osiągnąć, oprócz dobrej 
paszy, niezbędne jest zachowa-
nie odpowiednich warunków by-
towych w kurniku, tj. wilgotno-
ści, temperatury, odpowiedniej 
ściółki – dodaje mąż pani Doro-
ty, Roman. 

Aby kury „chętnie” się niosły, 
temperatura powietrza w kurni-

ku nie może spadać poniżej 16 
stopni Celsjusza. Latem za to w 
budynku nie powinno być zbyt 
ciepło. Optymalna temperatura 
w hodowli niosek wynosi od 18 
w dół do 24 st. w górę. 

nierówna walka...
W powiecie goleniowskim 

zgłoszonych jest zaledwie kil-
ka hodowli kur niosek. Państwo 
Wierzbiccy, jako jedyni na tym 
terenie, posiadają tę w systemie 
klatkowym. Są również jedyny-
mi, zarejestrowanymi na liście 
Inspektoratu Weterynarii pro-
ducentami jaj w Gminie Nowo-
gard.

- Wiadomo jednak, że stad jest 
o wiele więcej. Wystarczy prze-
jechać się na targowisko i zoba-
czyć, ilu ludzi sprzedaje jajka z 
niewiadomego pochodzenia. Ry-
nek jest bardzo nieszczelny. My 
musimy znosić kontrole, utrzy-
mywać odpowiedni reżim sani-
tarny, a pseudohodowca się tym 
nie musi martwić – mówi pani 
Dorota Wierzbicka. 

Do inspektoratu zgłasza się 
stada tylko wtedy, gdy liczba 

kur przekracza 300 sztuk. Wła-
ściciele mniejszych takiego obo-
wiązku nie mają - słowem „wol-
na amerykanka”. 

- Obserwujemy od kilku lat już 
takie sposoby na sprzedaż jajek, 
że nic nas chyba nie zaskoczy. 
Zdarza się już, że na rynek tra-
fiają jajka z importu bez pieczęci 
– mówi pan Roman. 

Hodowcy twierdzą, że odkąd 
sprzedają jajka na targowiskach, 
czyli już 25 lat, nie spotkali się 
z kontrolą służb Sanepidu czy 
też Inspekcji Handlu. Próbu-
ją zwracać na to uwagę urzęd-
nikom, ale jak na razie bezsku-
tecznie. 

obalić mity 
Każdy Polak zjada rocznie ok. 

160 jaj. Może się wydawać dużo, 
ale w porównaniu z innymi na-
rodami wypadamy blado. Re-
kordziści, czyli Japończycy, je-
dzą rocznie dwa razy tyle jajek. 
Średnio ponad 200 konsumu-
ją również nasi sąsiedzi z za-
chodniej granicy. Ulegliśmy fo-
bii związanej z tezą, że jaja pod-
noszą poziom cholesterolu we 
krwi. 

- My Polacy jemy mało jajek. 
Panuje u nas taki pogląd, że jajek 
nie wolno jeść za dużo, bo wpły-
wają na wzrost poziomu chole-
sterolu – mówi pani Dorota.

Prawdą jest, że po zjedze-
niu jaj, w pierwszych dwóch-
-trzech godzinach pojawia się 
efekt wzrostu poziomu chole-
sterolu we krwi. Po kilku godzi-
nach wszystko jednak wraca do 
normy. Zresztą organizm reagu-
je tak na każdą substancję, któ-
rą mu dostarczamy. Dlatego też 
mity, które krążą wokół rzeko-
mo niepożądanych właściwości 
tego przysmaku na nasze zdro-
wie, są nieprawdziwe. 

- Jajo dostarcza mnóstwo po-
trzebnych nam do prawidłowe-
go rozwoju składników. Gdyby 
posiadało na przykład zły stosu-
nek cholesterolowy, to wylęgały-
by się z niego chore kurczaki – a 
tak przecież się nie zdarza – do-
daje pan Roman.

A jeśli już mowa o składzie, 
to brakło by miejsca w gazecie, 
aby wymienić wszystkie, bardzo 
cenne dla naszego organizmu 
składniki, które zawiera kurze 
jajo. Wystarczy wspomnieć, że 
to źródło witamin (w tym całej 
gamy tych z grupy B), minera-
łów, białka i antyoksydantów. I 
co jest fenomenem natury – nie 
ma na świecie takiego drugiego, 
naturalnego produktu, który by 
w sobie kumulował tyle bogac-
twa. 

Nie do końca prawdziwe jest 
również przekonanie, że najwię-
cej jaj zjadamy w okresie Świąt 
Wielkiej Nocy. 

- Tak naprawdę mamy dwa 
okresy w roku, kiedy sprzedaje się 
ok. 30% więcej jaj niż zwykle, tj. 
Boże Narodzenie i Wielkanoc. Z 
tym, że wbrew temu co się sądzi, 
w grudniu jest największa sprze-
daż – mówi Pani Dorota. 

Jajka warto jednak jeść czę-
ściej niż tylko dwa razy w roku, 
szczególnie, gdy po wysokiej ja-
kości produkt nie musimy jeź-
dzić daleko – wystarczy od-
wiedzić gospodarstwo państwa 
Wierzbckich w Żabowie. 

Marcin Simiński 

Dorota i Roman Wierzbiccy w swoim kurniku w Żabowie. 

Stemplowanie zebranych jaj. Na zdjęciu syn 
państwa Wierzbickich Paweł, który w przy-
szłości ma przejąć dowodzenie gospodar-
stwem. 

Świeże jaja można kupić bezpośrednio w gospodarstwie w Żabowie. 
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Historia małego gracjana z autyzmem
Poniżej publikujemy list p. ewy Rogin z nowogardu, wychowującej chorującego na autyzm, małego gracjana. Kobieta na łamach dn, dzieli się swoimi do-
świadczeniami związanymi z chorobą syna, a także apeluje do rodziców o to, by nie lekceważyli objawów choroby, często mylonych z popularnym dziś adHd. 
Pani ewa pisze również o tym, że w nowogardzie brakuje ośrodka wczesnego wspomagania dla takich dzieci, jak jej syn. nie ma również odpowiedniej licz-
by miejsc, w których dzieci te mogłyby podjąć edukację przedszkolną (przypomnijmy, że tylko w jednym Przedszkolu tj. nr 3 przy ul. Poniatowskiego jest tzw. 
grupa integracyjna, do której mogą uczęszczać dzieci z różnymi dysfunkcjami. To jednak kropla w morzu potrzeb.  Rodzice muszą często szukać pomocy poza 
granicami gminy. Pani ewa, za pośrednictwem dn, namawia do rozpoczęcia debaty wśród rodziców, ale także miejscowych władz o stworzeniu lepszych wa-
runków dla dzieci borykających się z różnymi chorobami, mieszkających w gminie nowogard. 

II LO w Nowogardzie

Sukces Macieja Przybylskiego
Pobyt w warszawie i w Konstancinie, w dniach 9 – 12 kwietnia 2014 r, na finale ogólno-
polskim XLiV olimpiady Literatury i języka Polskiego, okazał się szczęśliwy dla matu-
rzysty ii Liceum ogólnokształcącego w nowogardzie, Macieja Przybylskiego, który za 
sprawą swojego sukcesu, już jest „zwolniony” z języka polskiego na maturze. 

Uczeń, po etapie pisemnym 
konkursu, znalazł się w elitar-
nym gronie finalistów olimpia-
dy, co zwalnia go z matury z ję-
zyka polskiego na obu pozio-
mach i jest równoznaczne z uzy-
skaniem najwyższego wyniku. 
Dojście do finału jest ukorono-
waniem kilkumiesięcznej pracy 
i konsekwencją kilku egzami-
nów. W etapie centralnym brało 
udział około 250 olimpijczyków 
z Polski, ale także z: Litwy, Ło-
twy, Węgier, Rumunii. Zmaga-
nia konkursowe na tym pozio-

mie są wielkim sprawdzianem 
wiedzy, kultury języka, zdolno-

ści literackich i humanistycz-
nych, ale też wiążą się z dużym 
stresem i z niezapomnianymi 
emocjami. Maciej jest już siód-
mym uczniem II LO, zwolnio-
nym z egzaminu maturalnego z 
języka polskiego. Sukces ucznia 
potwierdził, że pasja, wysiłek, 
zaangażowanie, ale też sprzy-
jająca atmosfera, prowadzą do 
zrealizowania najbardziej am-
bitnych planów. Wielkie gratu-
lacje!

Oprac: KR

Drogie Mamy!
Bardzo pragnę podzielić się z 

wszystkimi przyszłymi i obecnymi 
rodzinami malutkich dzieci, swo-
imi doświadczeniami i przemyśle-
niami na temat autyzmu. Artyku-
łem tym chciałabym obudzić czuj-
ność matek, które być może już za-
dają sobie pytanie, czy z ich dziec-
kiem dzieje się coś złego? Nasz Gra-
cjanek urodził się „o czasie”, ważył 
prawie 4 kg, w szpitalu dostał 10 
p. i nic nie wskazywało na to, że 
dziecku coś dolega. W domu przez 
kilka pierwszych miesięcy życia, 
Gracjanek rozwijał się prawidło-
wo, jednak gdy zaczął siadać już w 
wózku, zaczęły płynąć do nas róż-
ne sygnały, że dzieje się z nim coś 
dziwnego. Wchodząc np. do skle-
pów, mały bardzo zaczynał pisz-
czeć i płakać. Na spacerach często 
ruszał ramionami, przypominało 
nam to taki taniec, co okazało się, 
że drażniły go ubranka. Nie inte-
resowały go żadne zabawki oprócz 
grających i świecących, bardzo był 
nerwowy, pobudzony. Tarł rączki, 
nie chciał nigdy powtarzać po nas 
żadnych zabaw, typu „pa pa, a ku 
ku”, nie mogliśmy na niczym go 
skupić, nie interesowały go rower-
ki, pluszaki, ale przed telewizorem 
był jak zaczarowany, przekrzywiał 
tylko główkę tak, jakby sam usta-
wiał sobie obrazy. Gdy już zaczął 
chodzić utwierdziłam się, że synko-
wi coś dolega. W piaskownicy nie 
dotykał piasku, jak się przewrócił, 
to wstawał podpierając się łokcia-
mi, wyglądało to tak jakby ten pia-

sek go parzył w rączki. Na space-
rach obmacywał wszystko co uda-
ło mu się dotknąć, klepał różne 
faktury i wszystko próbował lizać. 
Nigdy nie chciał chodzić za rączkę 
wyznaczoną przez nas trasą, jego 
pisk, płacz, wymuszał na nas, że 
szliśmy tam gdzie on chciał. 

Po pierwszych rozmowach z le-
karzem usłyszałam, że wszystko 
jest OK, bo każde dziecko jest inne 
i że każde dziecko ma swój rytm 
w rozwoju. Więc na dwa miesią-
ce zostałam uśpiona w swoich po-
dejrzeniach. Gdy syn miał już 16 
miesięcy wiedziałam już na 100%, 
że muszę szukać pomocy u spe-
cjalistów. Gracjan przestał reago-
wać na swoje imię, było mu obo-
jętne kto wchodził do domu, nie 
wykonywał żadnych poleceń, ge-
stów, wszystkich obcych traktował 
przedmiotowo. 

Po kolejnej rozmowie usłysza-

łam od lekarki, że syn nie ma au-
tyzmu bo jest z nim kontakt wzro-
kowy, tuli się więc raczej to nie au-
tyzm, lecz ADHD. Radą lekarza 
była konsultacja u psychiatry dzie-
cięcego aby rozwiać moje wątpli-
wości. Tak uczyniłam. Zapisałam 
dziecko do specjalisty w Szczeci-
nie, gdzie stwierdzono na pierw-
szej wizycie cechy autystyczne u 
synka. Świat w jednej chwili nam 
się zawalił... Nie było dnia żebym 
nie płakała zadając sobie pytanie- 
co jest przyczyną? Przecież dwóch 
pierwszych synów mamy zdro-
wych, ciąża przebiegła bez pro-
blemu, robiłam wszystkie bada-
nia prenatalne bo byłam 40 letnią 
mamą i chciałam wszystko spraw-
dzić i zbadać. W rodzinie nie było 
nikogo z autyzmem więc opinie są 
różne. Wykupiliśmy synowi szcze-
pionki i to wszystko co się z nim 
dzieje, może być zaburzeniem po-
szczepiennym? Niestety, tego nie je-
steśmy w stanie udowodnić, bo nie 
ma na to badań... Ale coś jednak 
się stało. 

Niestety, z przykrością trzeba 
stwierdzić, że nasi lekarze pierw-
szego kontaktu, nie wiele wiedzą 
o autyzmie i nie dziwi mnie to, bo 
nie jest to chore gardło czy gorącz-
ka. Nie wolno doradzać matkom, 
że dziadek, ciocia, zaczęli mówić 
mając 4 latka i wszystko jest do-
brze, że wyrośnie z tego, że ma jesz-
cze czas, bo niestety z autyzmem 
nie ma czasu i nie dajmy sobie tego 
wmawiać! 

Dziś wiem, że te 10 miesięcy od 

diagnozy, mojej ciężkiej pracy i 
wspaniałej kadrze z Przedszkola 
„Tęczowa Kraina” w Goleniowie, 
zrobiło naprawdę dużo dla mojego 
dziecka. Gracjan wraca do świata 
swoich rówieśników i jest bardzo 
duża poprawa u dziecka. Zaczyna 
naśladować, próbuje mówić, bawi 
się już zabawkami zgodnie z ich 
przeznaczeniem, nie piszczy, po-
trafi już pokazać wiele emocji, re-
aguje na imię, jest radosny. Do ca-
łej terapii jest dołączona dieta bez 
cukrowa, bez mlecza i  bez glute-
nowa, bo są problemy trawienne. 
Koszty są ogromne w całej diagno-
zie i terapii, bo na kasę chorych te 
dzieci tracą czas, który działa na 
ich niekorzyść. Kolejki do specja-
listów są długie i wszystko trzeba 
załatwiać prywatnie, ale napraw-
dę warto było, bo teraz są efekty 
szybkiej interwencji. Niech rodzice 
się nie boją autyzmu, tylko szybko 
działają!  

Szkoda tylko, że żadna placówka 
w Nowogardzie nie ma wczesnego 
wspomagania dla takich dzieci, nie 
ma Przedszkola nawet już w Go-
leniowie, które zagwarantuje miej-

sce dla takich dzieci z Nowogardu. 
Bardzo ciężko jest jeździć z dziec-
kiem trzy razy w tygodniu na tera-
pie... Śnieg, wiatr, a dziecko trzeba 
zawieźć. Fajnie byłoby mieć u nas 
w mieście taką terapeutkę, oddaną 
całym sercem swojej ciężkiej pracy 
z takimi dziećmi, jakie są w Gole-
niowie, czyli pani Agnieszka - tera-
peutka i pani Ola – logopeda. Tam 
jest przedszkole, które powinno być 
brane za wzór dla innych placó-
wek. Czekając na syna mam oka-
zję przyglądać się pracy całej ka-
dry „Tęczowej Krainy” i jestem peł-
na podziwu dla osób tam pracują-
cych, za to ile serca tam wkładają, 
za co im bardzo dziękuję i chcia-
łabym aby tu w Nowogardzie, po-
wstał taki oddział z taką wyspecja-
lizowaną kadrą.

Gdyby któraś mama potrzebo-
wała informacji, gdzie i do kogo 
jechać, jestem otwarta na pomoc, 
pokierowania do sprawdzonych 
specjalistów. Mój numer telefonu 
pozostawiam w redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego.

Mama Gracjana
Ewa Rogin

Osiński konkurs kulinarny 

„Smaki wielkanocy-2014”
Bogactwo potraw na świą-

teczne, wielkanocne stoły, moż-
na było zobaczyć i skosztować w 
Świetlicy Wiejskiej w Osinie. W 
sobotnie popołudnie, 12 kwietnia 
2014 roku, uczestnicy Osińskie-
go Konkursu Kulinarnego „Sma-
ki Wielkanocy-2014”, spędzili w 
przedświątecznej atmosferze, wy-
pełnionej zapachami potraw i wy-
pieków, które własnoręcznie przy-
gotowywali.  

W czterech kategoriach zostały 
zaprezentowane 42 potrawy. 

W kategorii „Potrawy mięsne”, 
I miejsce zajęła rolada z kurczaka 
w sosie kalafiorowym, pani Hali-
ny Gwiazdowskiej, II miejsce za-
jął pan Józef Owczarek za mięsny 
kosz wielkanocny, a miejsce III 
zajęła pani Mirosława Szwedo za 
pasztet drobiowy.

W kategorii „Ciasta i wypie-
ki” miejsce I, zajęła pani Krysty-
na Górecka za mazurkowe trio w 
stokrotkach, miejsce II za babę 
drożdżową zajęła Świetlica Wiej-
ska w Krzywicach, III zaś pani 
Ewa Grygorcewicz za koszyk 
wielkanocny.

W kategorii „Potrawy z jaj” naj-
wyżej został oceniony klops z jaj-

kiem i chlebkiem własnego wy-
pieku pani Joanny Stasiewicz-
-Kluga; drugie miejsce zajęły jaja 
faszerowane szynką pani Teresy 
Chojnackiej, a trzecie jaja fasze-
rowane w czterech smakach pani 
Zofii Stasiewicz. 

W najliczniejszej kategorii „Sa-
łatki, przetwory, zupy i nalewki” 
miejsce pierwsze zajęła nalewka 
z pigwy ze Świetlicy Wiejskiej w 
Krzywicach, miejsce drugie przy-
padło Markowi Pakulskiemu  za 
żurek, a trzecie Świetlicy Wiej-
skiej z Krzywic za żurek wiejski. 
Przyznano też kilkanaście wyróż-
nień we wszystkich kategoriach.

Oprac: KR
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Słowo Boże na Niedzielę:

Nasze przygotowanie  
do kanonizacji
nauki stanowe jP ii  
– do niewiast

27 kwietnia, w I Niedzielę po 
Wielkiejnocy, która jest zarazem 
niedzielą Bożego Miłosierdzia, w 
Rzymie odbędzie się kanoniza-
cja Jan Pawła II. Tym samym sło-
wa Sancto Subito wyrażone przez 
lud wierny, zaraz po jego śmier-
ci zostaną oficjalnie potwierdzo-
ne przez Kościół Powszechny. 
Proponujemy nasze przygotowa-
nie do tej uroczystości poprzez 
rozważanie wybranych fragmen-
tów wypowiedzi błogosławione-
go Jana Pawła II, wygłoszonych w 
czasie jego pielgrzymek do Ojczy-
zny, a kierowanych do poszcze-
gólnych stanów. Dzisiaj część III 
słowa do kobiet

„Pamiętajcie drogie Siostry i 
rodaczki, poprzez dzieje ludzi i 
narodów Bóg pisze równocze-
śnie dzieje zbawienia człowieka. 
I w tym swoim zbawczym planie 
od początku powołała na ziemi 

„Niewiastę”.Ona też – jako Mat-
ka Odkupiciela przyświeca całe-
mu Ludowi Bożemu w pielgrzy-
mowaniu przez wiarę, nadzieję i 
miłość do ostatecznych przezna-
czeń człowieka w Bogu samym. 
Patrzcie na tę Niewiastę! Uczcie 
się od Niej, od Maryi, prawdy o 
waszej godności, o waszym po-
wołaniu. Tak wiele od każdej z 
was zależy w życiu człowieka, ro-
dziny i narodu... modlę się dzisiaj 
gorąco za każdą z was. I równo-
cześnie proszę Bogarodzicę, aże-
by nie zabrakło w życiu polskim 
tego, co słusznie nazywa się „ge-
niuszem kobiecym, tego co każda 
z was, każda kobieta, dzięki obda-
rowaniu przez Stwórcę i Odkupi-
ciela, może i powinna wnosić do 
wspólnego dobra i do wspólnego 
dziedzictwa wszystkich Polaków...

Przemówienie do włókniarek w 
zakładach Uniontex

 Łódź – 13 czerwca 1987 r.

Słowa ewangelii według świę-
tego jana (j 20,1-9) Maria Mag-
dalena, Piotr i jan przy grobie

Pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła ka-
mień odsunięty od grobu. Pobie-
gła więc i przybyła do Szymona 
Piotra i do drugiego ucznia, któ-
rego Jezus kochał, i rzekła do nich: 
Zabrano Pana z grobu i nie wie-
my, gdzie Go położono. Wyszedł 
więc Piotr i ów drugi uczeń i szli 
do grobu. Biegli oni obydwaj ra-
zem, lecz ów drugi uczeń wyprze-
dził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu. A kiedy się nachylił, zoba-
czył leżące płótna, jednakże nie 
wszedł do środka. Nadszedł po-
tem także Szymon Piotr, idący za 
nim. Wszedł on do wnętrza grobu 
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 
która była na Jego głowie, leżącą 
nie razem z płótnami, ale oddziel-
nie zwiniętą na jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także 
i ów drugi uczeń, który przybył 
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwie-
rzył. Dotąd bowiem nie rozumie-
li jeszcze Pisma, /które mówi/, że 
On ma powstać z martwych.

on ma powstać z martwych
Ewangelia, biorąc pod uwa-

gę ilość użytych w niej słów, nie 
należy do dużych dzieł. Ale nie 
można porównać z nią żadnego 
innego, biorąc pod uwagę treść. 
I chyba najlepszym przykładem 
tego będzie opis zmartwychwsta-
nia. Tak wielka tajemnica, a za-
razem tak niewiele słów. Opis, 
można by powiedzieć, bez ja-
kichkolwiek wyjaśnień, bez ko-
mentarza, podanie suchych fak-
tów. Po prostu zmartwychwstał. 
Aż by się chciało usłyszeć, w jaki 
sposób to się stało, jak to wyglą-
dało, jak martwe ciało nagle oży-
wa, stając się takim, które należąc 
odtąd do wieczności, jest przy-
gotowane do trwania ponad cza-
sem. Jak to wyjaśnić?

  Nie znajdziemy w Ewangelii, 
ani w żadnym innym miejscu Pi-
sma Świętego, odpowiedzi na to 
pytanie. Ale możemy ją usłyszeć 

z innych ust, niż Boskie. Czło-
wiek jest ze swej natury ciekawy. 
Jeżeli nie ma wystarczającej ilości 
informacji, to spreparuje sobie 
odpowiednie, tak by być w po-
siadaniu wiedzy na jakiś temat. 
Może on dotyczyć jakiegoś wy-
darzenia albo, co bardziej emo-
cjonujące, jakiegoś konkretnego 
człowieka. A jeżeli jest to oso-
ba znacząca i może jednocześnie 
kontrowersyjna, to tym bardziej 
chce się na jej temat wiedzieć jak 
najwięcej. Oczywiście skandale 
mile widziane.

A tu mamy pusty grób. Wcze-
śniej było w nim ciało człowieka, 
który został zabity na krzyżu. Eg-
zekucji dokonali, bardzo wpra-
wieni w tym, żołnierze rzymscy. 
Było też nieco świadków, a wśród 
nich przede wszystkim tacy, któ-
rym bardzo zależało na śmiertel-
nym efekcie. Podobno został on 
osiągnięty. Ale ten pusty grób nie 
daje spokoju. Trzeba to jakoś wy-
jaśnić.

Przypuśćmy, że Jezus pozor-
nie umarł na krzyżu. Złożono Go 
do grobu, gdzie odzyskał świado-
mość i po prostu wyszedł z niego. 
Ciekawe rozwiązanie. Tylko że 
przebicie włócznią serca Jezusa, 
z którego wypłynęła krew i woda, 
a później scena, w której Tomasz 
wkłada rękę do boku Zmar-
twychwstałego powoduje, że ta 
interpretacja jest raczej śmieszna. 
Ciekawe co by na to powiedział 
żołnierz, który Go przebił.

Słyszałem jeszcze bardziej za-
bawną. Można ją przeczytać w 
Ewangelii Mateusza. Mowa jest 
tam o przekupionej straży. Dziel-
nym i zaprawionym w wielu bo-
jach żołnierzom rzymskim kaza-
no rozpowiadać, że w noc przy-
szli uczniowie Jezusa i wykradli 
Jego ciało, gdy ci smacznie spali 
po robocie, jaką wcześniej wyko-
nali. Ja bym się na ich miejscu co 
najmniej obraził. Jak wystraszeni 
i bezbronni ludzie mogli tak po 
prostu zabrać ciało prawdziwym 
żołnierzom. A nawet gdyby tak 
się stało, to jakim cudem ci straż-
nicy to widzieli, skoro spali?

To nie wszystko. Mateusz 
mówi jeszcze w swojej Ewangelii 
o wielkim trzęsieniu ziemi, któ-
re powstało w wyniku zstąpienia 
z nieba anioła, który odsunął ka-
mień z grobu. Skoro tak było, to 
bardzo możliwe, że powstały w 

ziemi rozpadliny i w jedną z nich 
wpadło ciało Jezusa. Wyjaśnienie 
sprytne i może nawet przekonu-
jące. Tylko co zrobić z leżącymi 
płótnami i położoną nieopodal 
chustą, która do tego była jeszcze 
złożona? Przecież każdy bardzo 
dobrze wie, że do ciała mającego 
otwarte rany, materiał bardzo so-
lidnie się przykleja.

Może na koniec jeszcze jeden 
przykład. Załóżmy, że Apostoło-
wie wymyślili sobie to wszystko 
i rozgłaszali wszem i wobec, że 
jakoby Jezus rzeczywiście zmar-
twychwstał. A później tak zwy-
czajnie dali się zabić. Dla czło-
wieka męczeństwo nie jest pro-
stą śmiercią. Czyżby zwariowali 
dla idei? Piotr ze strachu ucieka 
z Rzymu. Tak nie robi wariat. Na 
drodze objawia mu się Jezus idą-
cy do miasta. Piotr pyta; Quo va-
dis Domine? Nie trzeba tego tłu-
maczyć. Otrzymuje odpowiedź: 
Idę dać się ukrzyżować po raz 
drugi. Wtedy zawraca i kończy 
na krzyżu. Do góry nogami, bo 
nie czuł się godzien umierać tak, 
jak jego Mistrz. Są jeszcze inni. 
Tomasz, który na początku nie 
wierzył. Paweł, który tak bardzo 
prześladował Kościół. Każdy z 
nich, oprócz Jana, ponieśli śmierć 
męczeńską.

  Zmartwychwstanie to podsta-
wa chrześcijańskiej radości. To 
fundament naszej wiary. Na tej 
tajemnicy opierają się wszystkie 
inne. I dlatego, że jest ono fak-
tem, wszystkie ona mają sens. 
Nasze życie ma sens. Wszystkie 
wymagania stawiane przez Jezusa 
moją niezaprzeczalną rację bytu, 
a ich przestrzeganie jest całko-
wicie konieczne i zupełnie uza-
sadnione. Nieprzyjaciel dobrze 
o tym wie i dlatego zrobi wszyst-
ko żeby zniszczyć tę radość, ode-
brać człowiekowi sens istnienia, 
wymyślając różne niestworzone 
historie. Będzie za wszelką cenę 
chciał pozbawić nas nadziei na 
wieczność.

Kłam temu wszystkiemu zada-
je każdorazowy nasz udział we 
mszy świętej. To jest nasza wspól-
notowa odpowiedź na wszystkie 
te, przepraszam za określenie, 
bzdury. Oby tylko to odpowiada-
nie coraz bardziej nam „smako-
wało”.

Ks. Grzegorz Podlaski

„ … nie od siebie to mówię”.
   s. Faustyna

Św. Faustyna była ulubioną 
świętą Jana Pawła II, łączyło ich 
duchowe pokrewieństwo – tak w 
swojej najnowszej książce „Sio-
stra Faustyna. Biografia Świętej” 
pisze EWA K. CZACZKOWSKA, 
autorka najpełniejszej z dotych-
czasowych biografii Heleny Ko-
walskiej czyli św. Faustyny, głosi-
cielki orędzia o Bożym Miłosier-
dziu. 

Książka Ewy Czaczkowskiej 
to wspaniale napisana biografia 
świętej, która otrzymała przydo-
mek Apostołki Bożego Miłosier-
dzia. Jej droga do świętości nie 
była łatwa. Cierpiała z powodu 
choroby i spotkała się z niezrozu-
mieniem ze strony przełożonych. 

Uważano ją za fantastkę i histe-
ryczkę, wmawiano chorobę psy-
chiczną. Bez szczególnej pomo-
cy boskiej Helena nie dałaby rady 
znieść tak ogromnego cierpienia. 
Ewa Czaczkowska pisze: „Moim 
celem było pokazanie życia sio-
stry Faustyny nie w próżni, ale na 
tle epoki, realiów społecznych i 
historycznych. Pokazałam jej ży-
cie poprzez pryzmat miejsc, w 
których żyła, mieszkała, pracowa-
ła. Podążam śladami św. Faustyny, 
tak czyni to coraz więcej osób za-
fascynowanych jej postacią”.

Autorka z wielką precyzją uka-
zuje kolejne lata życia Faustyny, 
kiedy miały miejsce objawienia 
Jezusa, a w tekst trafnie wplata cy-
taty z jej „Dzienniczka”, przez co 
lektura jest bardziej wiarygodna i 
sugestywnie ukazuje to, co działo 
się w duszy Orędowniczki Bożego 
Miłosierdzia. Ta książka, ukazu-
jąca kontekst życia klasztornego, 
kościelnego, społecznego w cza-
sach, w których żyła siostra Fau-
styna, to przekaz niezwykle szcze-
gółowy, żywy, plastyczny. Bardzo 
ciekawe są zdjęcia, które pokazują 
inne, ludzkie oblicze Świętej Fau-
styny, jakby inną stronę jej oso-
bowości. Mottem przewodnim 
książki są słowa kardynała Fran-
ciszka Macharskiego „Kim jesteś 
Faustyno? Ta biografia jest odpo-
wiedzią”. 

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych

 pełnych wiary, nadziei i mi-
łości

życzy Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca



18-24.04.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Szczecin: Spotkanie z księdzem Carlosem Marią Nanneim, przyjacielem papieża Franciszka

jestem bliskim przyjacielem Franciszka
w środę 26 marca o godz. 18:30 ośrodek akademicki Rejs w Szczecinie odwiedził ks. Carlos Maria nannei, członek i prokurator Prała-
tury opus dei w Rzymie, na co dzień w Kurii Rzymskiej odpowiada za relacje między opus dei a Stolicą apostolską. Po spotkaniu ks. 
Carlos Maria nannei udzielił wywiadu naszej redakcji. 

jest ksiądz nie tylko przyjacie-
lem ale również rodakiem obec-
nego papieża i podobnie jak 
Franciszek pochodzi ksiądz z ro-
dziny emigrantów.

Tak, to prawda. Moja mama 
była z pochodzenia węgierką. Jed-
nak opuściła Węgry w wieku 18 
lat, jeszcze przed wybuchem II 
wojny światowej. Wyruszyła do 
Argentyny nie tylko za chlebem, 
ale posłuchała również dziadka, 
który widział, że Hitler w tam-
tym czasie szykował się do na-
stępnej wojny. Dziadek miał pew-
ność, że konflikt wkrótce wybuch-
nie. Nie trzeba było długo czekać, 
ale na szczęście mama zdążyła 
wyjechać do Ameryki Południo-
wej. Życie wszystkich emigran-
tów zazwyczaj jest bardzo trudne. 
Mama miała również trudności, 
bo na początku swojego pobytu 
w Argentynie nie mówiła w języ-
ku hiszpańskim. Jednakże zawsze 
była bardzo przedsiębiorcza i pra-
cowita. Podejmowała pracę także 
wtedy kiedy wyszła już za mojego 
ojca. Odnalazła się m.in. w branży 
związanej z modą. Odnosiła w tej 
dziedzinie spore sukcesy. Następ-
nie zajmowała się nieruchomo-
ściami czyli sprzedażą oraz wy-
najmem domów. Mama była dla 
mnie zawsze przykładem kobie-
ty pracującej, osoby poświęcają-
cej się do końca. I to właśnie pod 
wpływem jej postawy wstąpiłem 
do Opus Dei, gdzie uświęca się 
poprzez pracę, ale uświęca się tak-
że samą pracę. 

Mój ojciec również przybył do 
Argentyny przed wojną w celach 
zarobkowych. Urodził się w Bari. 
Rodzina natomiast pochodziła 
z Florencji. Przybył do Amery-
ki południowej w trakcie wielkie-
go kryzysu ekonomicznego lat 30 
kiedy to bieda była tak dojmująca, 
że jadało się jeden posiłek dzien-
nie. W Argentynie pracował jako 
inżynier.

Rodzice stanowili więc dla mnie 
przykład tego czym jest praca i jak 

najlepsze wypełnianie codzien-
nych obowiązków. 

na czym polega charyzmat 
opus dei (łac. dzieła Bożego)?

Chodzi o uświęcenie codzien-
nego życia. Wszyscy mogą być 
święci. Nie tylko księża i zakon-
nice, ale także dziennikarze, na-
uczyciele, gospodynie domowe, 
itd. Taki jest właśnie charyzmat 
Opus Dei. Osoby konsekrowa-
ne stanowią jedynie dwa procent 
całej społeczności Dzieła Bożego. 
Przytłaczająca większość to nor-
malne osoby świeckie, które chcą 
codziennie podążać za Chrystu-
sem. Założyciel św. Jose Escriva de 
Balaguer określił to w ten sposób 
– środkiem do osiągnięcia święto-
ści jest codzienna praca. Chodzi 
więc o uświęcenie każdego życio-
wego zadania, zarówno tego więk-
szego jak i mniejszego, uświęcenie 
rodziny, żony, dzieci. 

zawsze myślał ksiądz o ka-
płaństwie?

Nie. Jako dziecko chciałem 
zostać inżynierem. Następnie 
spodobała mi się bardzo architek-
tura. Powołanie natomiast zrodzi-
ło się już w samym Opus Dei. 2 
października 1971 roku w Rzymie 
poznałem Jose Escrivę de Balagu-
era. W wiecznym mieście studio-
wałem filozofię i teologię. Następ-
nie kontynuowałem studia teolo-
giczne w Pampelunie w Hiszpanii, 
gdzie zostałem wyświęcony na 
księdza w 1973 roku. 

jak poznał się ksiądz z jorge 
Mario Bergoglio?

To było w 1992 roku w Bu-
enos Aires. Ks. Jorge Mario Ber-
goglio 27 czerwca przyjął sakrę i 
został biskupem pomocniczym 
Buenos Aires. W następnym mie-
siącu, podczas jednego ze spotkań 
z nim nawiązała się między nami 
rozmowa. Sprawiał bardzo miłe 
wrażenie osoby ciepłej i skupio-
nej na drugim człowieku. Zawar-
liśmy przyjaźń i zaczęliśmy mówić 
do siebie na ty. W 1995 roku zo-
stał spowiednikiem mojej mamy. 
Mama, po przyjeździe do Argen-
tyny, nie spowiadała się przez wie-
le lat; ze względu nie tylko, jak już 
wspomniałem, na nieznajomość 
języka, ale doszło również szereg 
innych czynników natury ducho-
wej. Jej podejście do kwestii wia-
ry zmienił właśnie biskup Jorge 
Mario Bergoglio. Bardzo go ceniła 
i uważała za przykładnego dusz-
pasterza. Przekonał ją jego auten-
tyzm. 

Był ksiądz zaskoczony widząc, 
że biskupem Rzymu został przy-
jaciel?

Tak. Nie myślałem, że może zo-
stać wybrany. Miał już wtedy 76 
lat. Normalnie w takim wieku 
przechodzi się Kościele na emery-
turę. Wszyscy widzieliśmy Bene-
dykta XVI, który mimo nieprze-
ciętnego umysłu i świętości du-
szy, nie był już w pełni sił. Ogar-
niało go zmęczenie długoletnią 
służbą. Myślałem więc o jakimś 
młodszym papieżu. Ale widać, 
że Duch Święty miał inne plany. 
I zobaczyłem, że ten wybór od-
młodził jeszcze kard. Bergoglio. 
Dar Ducha Świętego wlał w nie-
go jakąś dodatkową moc i radość. 
Bardzo dziękuję Bogu za ten wy-
bór. Ponieważ widzimy, że entu-
zjazm Franciszka udziela się całe-
mu światu. 

Po konklawe dalej jesteście 
przyjaciółmi, którzy mówią so-
bie na ty…

Kilka dni po wyborze kiedy 
udałem się do niego po raz pierw-
szy stwierdziłem, że nie mogę już 
mówić mu na ty, ponieważ został 
następcą św. Piotra. Wtedy on od-
parł. „Wykluczone! Przecież św. 
Piotr i Paweł mówili sobie na ty. 
Nawet będąc apostołami.” Na to 
ja odparłem „To, że ty jesteś Pio-
trem to wszyscy wiedzą, ale, że ja 
zostałem Pawłem to pierwsze sły-
szę.” Tak więc nadal jesteśmy na 
ty, ale tylko gdy rozmawiamy mię-
dzy sobą. Natomiast przy oficjal-
nych spotkaniach, w większych 
grupach, zwracam się zawsze – 
Wasza Świątobliwość. Franciszek 
jest papieżem, tak więc w pierw-
szej kolejności jestem mu winien 
posłuszeństwo. 

a jak już jest na Ty, to zwraca 
się ksiądz do papieża jorge?

Nie. Jeśli są sytuacje kiedy mogę 
mówić mu po imieniu zawsze 
zwracam się – Franciszku. Jorge, 
po 13 marca 2013, już nie istnieje. 

Czy Franciszek jako papież 
pozostał nadal jezuitą?

Myślę, że tak, ponieważ kocha 
swój zakon. Bardzo się cieszył z 
kanonizacji błogosławionego Pio-
tra Fabera, który był bardzo po-
kornego serca. Szedł wszędzie 

gdzie posłał go święty Ignacy Loy-
ola.

jak by ksiądz określił profil 
duchowy Franciszka? 

Papież jest człowiekiem nie-
zwykłym, który zawsze myśli o 
innych. Ale widać również, że jest 
zatopiony w Bogu. Kiedy odpra-
wia Mszę św. można zauważyć, że 
nie śpieszy się. Na przykład gdy 
wypowiada słowa „Panie, zmiłuj 
się nad nami”, wszyscy odpowia-
dają „Panie, zmiłuj się nad nami”. 
Następuje po tym długa pauza 
milczenia i można wtedy pomy-
śleć, że Ojciec Święty zapomniał 
dalszego tekstu. Ale to jest właśnie 
to jego zagłębienie się w Bogu, w 
tajemnicy Eucharystii. Papież jest 
człowiekiem modlitwy myślnej. 
Modli się przez godzinę rano mię-
dzy 5 a 6 oraz wieczorem między 
19 na 20. 

Po swoim wyborze papież 
Franciszek powiedział, że chce 
Kościoła biednego i dla bied-
nych. Przyszła mi wtedy do gło-
wy myśl, że nie chodzi tutaj tylko 
o ubóstwo materialne ale także 
potrzebę bycia ubogim w duchu.

Tak to prawda, ale chodziło 
również o oderwanie się, o nie-
przywiązywanie się do rzeczy ma-
terialnych. Papieżowi nie podo-
ba się ksiądz, który jeździ luksu-
sowym samochodem. Oczywiście 
trzeba mieć sprawny samochód, 
bo praca duszpasterska często wy-
maga poruszania się po sporych 
obszarach. Ale należy działać z 
taką świadomością, że dokonali-
śmy w życiu określonego wyboru, 
który zobowiązuje do zachowania 
odpowiedniej postawy. Niemniej 
jednak Kościół to nie tylko księża. 
Jak to może być, że chrześcijanin 
nazywa siebie chrześcijaninem i 
nie martwi się jednocześnie np. o 
biednych, wspierając choćby Ca-
ritas? Wszyscy są w jakimś sensie 
odpowiedzialni za tych, którym 
wiedzie się gorzej. Również rzą-
dzący, którzy tak naprawdę mogą 
i powinni robić najwięcej. 

jednym z haseł tego pontyfika-
tu jest także potrzeba udania się 

na peryferie ludzkiej egzysten-
cji. Co chce przez to powiedzieć 
papież Franciszek?

Ludzie, którzy cierpią; któ-
rzy nie posiadają wykształcenia; 
strapieni niepowodzeniami, to 
wszystko są peryferie egzystencji, 
do których - jak zachęca nas pa-
pież Franciszek - mamy się uda-
wać i nieść konkretną pomoc.

Pamięta ksiądz jakiś zabaw-
ny moment, który zdarzył się w 
trakcie tego pontyfikatu?

Kiedy po raz pierwszy zobaczy-
łem się z Franciszkiem po konkla-
we, on stał z jednym arcybisku-
pem i przedstawił mnie żartobli-
wie w ten sposób: „A ten to taki 
nicpoń, za to jego mama jest świę-
ta.” Albo innym razem objął mnie 
podczas spotkania i powiedział: 
„Jak się masz mój ministrancie?”

To była księdza pierwsza wizy-
ta w Polsce?

Nie. Jestem tutaj już zdaje się 
piąty czy szósty raz. Najbardziej 
podoba mi się Częstochowa. Ma-
donna broniła Polski tyle razy, 
np. w trakcie komunizmu. Bar-
dzo przypadł mi do gustu również 
Szczecin. Jest tu wiele czarujących 
miejsc. Lubię też Poznań, przyjaź-
nię się osobiście z arcybiskupem 
Gądeckim.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i pozdrawiam 

serdecznie wszystkich czytelni-
ków Niedzieli.

Rozmowę przeprowadził i 
tłumaczenia z języka włoskiego 

dokonał - Piotr Słomski

Wielki Czwartek dzień pa-
miątki ustanowienia Eucha-
rystii w Wieczerniku to zara-
zem święto  kapłanów. Skła-
damy więc wszystkim kapła-
nom naszych parafii życze-
nia Wielu Łask Bożych i bło-
gosławieństwa w trudnej po-
słudze. Oby Wam - drodzy 
kapłani- nie zabrakło także 
nigdy ludzkiej życzliwości. 

Redakcja

Ks. Carlos Maria Nannei (Foto: Łukasz Zając)

zaproszenie i podziękowania 
Mieszkańcy Warnkowa, za 

pośrednictwem DN, serdecz-
nie zapraszają wszystkich para-
fian na uroczystość poświęcenia 
nowo postawionego krzyża, któ-
ra nastąpi w Wielką Sobotę, przy 
okazji święcenia pokarmów. Ce-
remonię zaplanowano na godz. 
12:00. Złożone w ofierze fundu-

sze zostaną przeznaczone na po-
krycie części kosztów wykona-
nia krzyża. 

Red. 

Poniżej podziękowania, jakie 
dostarczył do redakcji DN, soł-
tys Karska, Jerzy Kubicki: 

Podziękowania dla Zbignie-
wa Lutra, Sławomira Serafina, 
Grzegorza i Łukasza Kubickich 
oraz wszystkich, którzy zaanga-
żowali się w powstanie, a póź-
niej ustawienie krzyża w Warn-
kowie.

sołtys sołectwa Karsk 
Jerzy Kubicki
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KANCELARIA  
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

WYDRUKI KOLOROWE 
W NIS KICH CENACH

ul. Boh. Warszawy 7A    TEL . 91 392 21 65

P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/oP6.2.O.d/o

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

W2.4.ŚK.p.14.3.25.4

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 09:00-17:30 sob. 10:00-13:00

FATIMA 6.09-21.09.2014
PARYŻ 28.04-3.05.2014

WILNO 19.08-21.08.2014

A2.2.P.d/o
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Drewpol Osina

Drzewo to wymagający surowiec
do tej pory, w ramach cyklu „nasi przedsiębiorcy” prezentowaliśmy właścicieli firm z terenu gminy nowogard. Począwszy od tego nu-
meru dn, będziemy przybliżać Państwu przedstawicieli osińskiej społeczności przedsiębiorców. zaczynamy od największego praco-
dawcy na tym terenie – fabryki drewpol - niekwestionowanego lidera wśród producentów frontów meblowych w kraju, dającego za-
trudnienie blisko dwustu osobom. 

Drewpol to firma z ponad 
dwudziestoletnią tradycją. 
By poznać jej historię, musi-
my cofnąć się do końca lat 80. 
ubiegłego wieku. Przedsiębior-
stwo założone zostało w roku 
1989 przez Henryka Szmyciń-
skiego oraz Mieczysława Gaj-
dela, obecnego wiceprezesa 
Zarządu. W 1995 r. Drewpol 
zyskał kolejnego wspólnika, 
Grzegorza Sobolewskiego, a w 
roku 2009 do spółki dołączył 
obecny prezes firmy – Andrzej 
Niewiński. Firma zapewnia 
miejsca pracy ponad 180 oso-
bom. Około 25% z tego to pra-
cownicy związani ze sferą ad-
ministracyjną. – Zatrudniamy 
przeważnie ludzi z okolic, jeśli 
chodzi o pracowników produk-
cyjnych. Jeśli natomiast chodzi 
o kadrę, mamy ludzi z Reska, 
Płotów, Goleniowa, Szczecina 
– wyjaśnia Mieczysław Gajdel 
– Stawiamy raczej na młodych 
ludzi. Średnia wieku nie prze-
kracza 36-38 lat.

od drzwi do drzwiczek…
Założyciel firmy, Mieczysław 

Gajdel, wywodzi się z rodziny 
o silnie zakorzenionych trady-
cjach przedsiębiorczych. – Mój 
ojciec miał warsztat stolarski. 
Jego brat z kolei – kuźnię. Ja 
wykształciłem się w technikum 
budowlanym i swoją działal-
ność zacząłem od świadczenia 
usług budowlanych – opowia-
da wiceprezes – W roku 1982 
wyszedłem z wojska i jako naj-

młodszy rzemieślnik w gminie 
Goleniów otworzyłem zakład 
ciesielsko-betoniarski. Zająłem 
się robieniem dachów. Szło mi 
całkiem dobrze, jednak w do-
bie kryzysu, który nastąpił pod 
koniec lat 80., zacząłem zasta-
nawiać się, co miałoby najwięk-
szą szansę na zbyt. Doszedłem 
do wniosku, że domy nie będą 
się sprzedawać, więc materiały 
budowlane to nie najlepszy po-
mysł. Wtedy zrodził się pomysł 
na produkcję drzwi. I tak, w 
roku 1989, Mieczysław Gajdel, 
wraz ze wspólnikami – bratem 
oraz Henrykiem Szmycińskim 
– zajęli się stolarką otworo-
wą. Były to początki Drewpo-
lu. Wtedy firma nazywała się 
Drewpol HMH (Henryk, Mie-
czysław, Henryk). Jej siedziba 
mieściła się w Kliniskach. – Po 
jakimś czasie mój brat zdecydo-
wał, że zajmie się jednak bran-
żą budowlaną. Po niespełna 
roku funkcjonowania na ryn-
ku postanowiliśmy pójść w kie-
runku konkretnej specjalizacji 
– kontynuuje pan Mieczysław. 
W taki oto sposób Drewpol 
rozpoczął produkcję frontów 
meblowych. – Musieliśmy wy-
myślić, co zrobić z krótkim ma-
teriałem (drzwi wymagają dłu-
giego materiału). Wpadliśmy 
na pomysł, że zaczniemy robić 
drzwiczki do mebli kuchennych. 
Spodobało nam się i tak już zo-
stało – wyjaśnia założyciel fir-
my. 

Miał być nowogard…
W roku 1996 w firmie spa-

liła się lakiernia. Członko-
wie spółki doszli wówczas do 
wniosku, że czas najwyższy, by 
zmienić lokalizację siedziby. – 
Nasze obiekty już się po prostu 
nie mieściły na tamtym terenie 
– wyjaśnia wiceprezes – Już w 
połowie lat 90. czuliśmy, że na-
sza firma jest trochę za duża na 
tamtejsze warunki przestrzen-
ne. Zaczęliśmy zatem szukać 
miejsca na nową siedzibę. Pier-
wotnie upodobaliśmy sobie No-
wogard. Powiem nawet, że za-
kochaliśmy się w nim. Straci-
liśmy ponad rok, żeby kupić 
obiekty po melioracji (budyn-
ki przy końcu ul. Nadtorowej, 
dop. red.). Z pewnych przyczyn 
nie chciano nam ich sprzedać. 
Kupił to ktoś inny. Cóż, widocz-
nie więcej wnosił na rzecz go-
spodarki i społeczności Nowo-
gardu. 

W poszukiwaniu innej loka-
lizacji, przedsiębiorcy zaintere-
sowali się obiektami na terenie 
byłego PGR-u w Osinie. Sta-

ły tam wówczas obory. – Tam, 
gdzie dziś mamy lakiernię, ja-
kiś prywatny przedsiębiorca 
dzierżawił halę o powierzch-
ni 700 m² plus przybudówka, 
która obecnie jest magazynem 
– opowiada Mieczysław Gaj-
del – W ciągu tygodnia podpi-
saliśmy umowę dzierżawy i za-
częliśmy tam gospodarzyć. Ja-
kiś czas później złożyliśmy ofer-
tę kupna. Proszę mi wierzyć, że 
tutaj był pełen obraz nędzy i 
rozpaczy. Niemniej, obiekty, jak 
na naszą możliwość i nasze per-
spektywy, były odpowiednie.

nowy prezes, 
nowe perspektywy…

Jak przyznają sami właścicie-
le Drewpolu, w pierwszej de-
kadzie XXI w. firma popełni-
ła wiele błędów, konsekwen-
cją których był kryzys przed-
siębiorstwa. – To, że przetrwa-
liśmy kryzys roku 2010 i 2011, 
w stu procentach jest zasługą 
obecnego prezesa – jego umiejęt-
ności ekonomicznych i wiedzy – 
wyznaje pan Gajdel. Obecny 
prezes Zarządu firmy, Andrzej 
Niewiński, dołączył do spółki 
prawie 5 lat temu. Swoją przy-
godę z Drewpolem zaczynał 
jako dyrektor ekonomiczny. – 
W roku 2009 zaproponowali-
śmy Andrzejowi wyższe stano-
wisko. W kwietniu tegoż roku 
Zarząd wybrał go na preze-
sa. Ma odpowiednie przygoto-
wanie, wykształcenie i jest ode 
mnie zdecydowanie lepszy w tej 
materii – przyznaje skromnie 
Mieczysław Gajdel – Ja źle się 
czuję za biurkiem. Jestem ra-
czej typem „zadaniowca”. Wolę 
sprawy typowo produkcyjne, 
mechaniczne, warsztatowe. W 
obliczu kryzysu, firma musia-

ła położyć nacisk na wymianę 
oferty produktowej. Średnio 
co kwartał stara się wypusz-
czać coś nowego. – Ofertę trze-
ba było unowocześnić. Prawda 
jest taka, że kto stoi w miejscu, 
momentalnie stacza się w prze-
paść – przyznaje Andrzej Nie-
wiński – Wróciłem niedawno 
z targów w Mediolanie i muszę 
powiedzieć, że Włosi są wizjo-
nerami. To, co proponują, naj-
prawdopodobniej się ziści. Jest 
to źródło pewnych inspiracji dla 
polskiego rynku. Te trendy po-
woli są już kreowane.

Andrzej Niewiński, poza sze-
roko pojmowaną wiedzą eko-

nomiczną, ma również ogrom-
ne doświadczenie w zarządza-
niu wielkimi przedsiębiorstwa-
mi. Zasiadał m.in. w Zarządzie 
Zakładów Chemicznych w Po-
licach. 

Co kraj, to obyczaj…
Właściciele przedsiębiorstwa 

podkreślają, że drzewo to wy-
magający i kapryśny surowiec. 
Produkcja firmy bazuje na pię-
ciu podstawowych surowcach 
– olsze, dębie, jesionie, brzo-
zie i buku. Największym za-
interesowaniem klientów cie-
szy się olcha. Około 50% tego, 
co produkuje się w Drewpolu, 
trafia na eksport zagraniczny. 
– Każde społeczeństwo ma tro-
chę inne poczucie piękna. Oka-
zuje się, że to, co sprzedaje się w 
Rosji, niekoniecznie będzie po-
pularne w Polsce, i odwrotnie 
– wyjaśnia Andrzej Niewiński 
– Dla nas wchodzenie w kolejny 
rynek to tak naprawdę budowa 
kolejnej linii produktowej, ko-
lejnych modeli, które muszą być 
dedykowane. W tym obszarze 
firma dysponuje dwoma ofer-
tami, zawierającymi produk-
ty standardowe, proponowa-
ne wszystkim klientom, oraz 
produkty dedykowane, dykto-
wane upodobaniami klientów, 
a te bywają różne. Jak twierdzi 
prezes, powoli zaczyna wra-
cać moda na wzory z lat 60. – 
Obecnie mamy do czynienia z 
sytuacją, w której to klient de-
cyduje i narzuca pewne warun-
ki, ale niestety my, jako produ-
cent, mamy pewne ogranicze-
nia – tłumaczy prezes Drew-
polu – Nie jesteśmy firmą, która 
ma model biznesowy jak w su-
permarkecie. Przy tej ilości mo-
deli, surowców i wybarwień nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, 
jakie zamówienie do nas wpły-
nie – nie możemy zatem zary-
zykować i wyprodukować cze-
goś na magazyn. To klient musi 
nam konkretnie powiedzieć, ile 
sztuk potrzebuje, jaki model itd. 
Dopiero w tym momencie uru-
chamiamy produkcję. 

Made in drewpol…
W dzisiejszych czasach, wła-

ścicielom fabryk zwraca się 
szczególną uwagę na wymogi 
ochrony środowiska. Z jednej 
strony jest to w pełni uzasad-
nione, z drugiej zaś – 

Od lewej: wiceprezes Zarządu, Mieczysław Gajdel, oraz prezes, Andrzej Niewiński

Siedziba firmy mieści się w Osinie

S. 12
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Z  okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim naszym partnerom, 

przyjaciołom, klientom i współpracownikom 
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, 

rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, pogody ducha, 
smacznego święconego jajka i suto zastawionych stołów.

ZU

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy
wszystkim mieszkańcom gminy 

Nowogard i ich gościom,
życzymy pogody i radości 

z rodzinnych spotkań,
obfitości smaków na stole oraz 
dużo wiosennego optymizmu.

Niech nadchodzące Święta 
przyniosą spokój i harmonię,

poczucie spełnienia i satysfakcji. 
Wielu wesołych chwil w rodzinnym 

gronie życzą:

Burmistrz Nowogardu 
Robert Czapla

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Antoni Bielida
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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy serdeczne życzenia.

Niech ten czas będzie
okresem radości i wypoczynku
w gronie najbliższych.

Z okazji
Świąt Wielkanocnych 
wszelkiej pomyślności, 
radosnego i mokrego 

dyngusa oraz 
smacznego jajka

wszystkim naszym 
 obecnym i przyszłym 

Klientom 
życzy

ul. 5 Marca 13, Nowogard
                 (dawny Puchatek)

NZOZ INTERMED

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy Państwu wszelkiej pomyślności, 

radosnego i mokrego dyngusa oraz
smacznego jajka
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Lena córka Katarzyny 
Marchewki ur. 
16.04.2014 z Łobza

Oliwia córka Małgorzaty 
i Sylwestra ur. 14.04.2014 
z Warnkowa

Natalia córka Joanny 
Koniecznej ur. 16.04.2014 ze 
Szczecina

Antoni syn Edyty Górskiej 
i Rafała Kopcewicza ur. 
10.04.2014 z Nowogardu

Borys syn Agnieszki 
i Winczysława ur. 
16.04.2014 z Nowogardu

Amelka córka Kamila i 
Zbigniewa ur. 17.04.2014 
ze Starogardu

Lilianna córka Kamili 
Popiela ur. 14.04.2014 z 
Radowa Małego

  Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

I Historyczny Zlot Pokoleń
„Redostowiaka”

Już dziś zapraszamy wszystkich wraz z osobami towarzyszący-
mi dnia 12 lipca 2014 r. (sobota), o godzinie 14:00, na I Historycz-
ny Zlot Pokoleń „Redostowiaka”, który odbędzie się w Redostowie. 

Więcej informacji pod nr tel.:
798 616 328 – Jolanta Buksińska Sikorska
506 999 902 – Tadeusz Łukaszewicz

Zarząd Koła Miejsko – 
Gminnego PZW  

w Nowogardzie, zaprasza  
w dniu 01.05.2014 r. 

na zawody  
wędkarskie  

spiningowe z łodzi oraz 
spławikowe z brzegu.

Spotkanie zawodników koło 
restauracji Neptun o g. 6:30. 

Zapisy w sklepie wędkarz 
do dnia 28.04.2014 r.

Zawody wędkarskie Koła MG PZW Nowogardzie

62 uczestników
w niedzielę (13 kwietnia), odbyły się zawody. Koła Miejsko – gminnego Pzw 
nowogard, o mistrzostwo Koła. najlepszy okazał się dariusz Kaczmarek.

Najlepsi wędkarze zostali uho-
norowani pucharami oraz na-
grodami w postaci sprzętu węd-
karskiego. Chociaż ryba nie 
chciała brać, zawody do końca 
były emocjonujące. Rywalizacja 
wędkarzy była szczególnie za-
ogniona pod koniec zawodów, 
kiedy coś drgnęło. Zawody za-
kończono kiełbaską z grilla oraz 
wspólną fotografią. 

Sekretarz Włodzimierz Wiatr

Klasyfikacja końcowa:
1. Dariusz Kaczmarek 2012 pkt.
2. Przemysław Leśniewski  1300 pkt.
3. Zygmunt Lisowski 1018 pkt.
4. Zbigniew Kaleta 900 pkt.
5. Marek Rymanowicz 860 pkt.

koszty wspierania ekologii 
często oscylują wokół hor-

rendalnych kwot. – W rozwój 
firmy inwestujemy duże kwoty 
– mówi Andrzej Niewiński – 
Dokonaliśmy inwestycji w bar-
dzo zaawansowaną technologię 
szwedzką. Mowa tu o instalacji 
do utylizowania LZO (lotnych 
związków organicznych, po-
wstających w procesach prze-
mysłowych, dop. red.). Skutecz-
ność całego procesu wynosi 99%. 

Nie tylko inwestowanie w 
ochronę środowiska jest dla 
właścicieli Drewpolu spra-
wą kluczową. – Od zawsze na-
szym zamiarem było stopnio-
we rozwijanie tej firmy – wyja-
śnia Mieczysław Gajdel – Fir-
ma przymierza się do moderni-
zacji lakierni i zakupu urządzeń 
do szlifowania i innych obróbek 
drewna. Wciąż musimy walczyć 
z poziomem kosztów. Im lepsze 
maszyny, tym lepiej się wszystko 
przetwarza, a im lepiej się prze-
twarza – tym wydajność i do-
kładność będą na wyższym po-
ziomie. Zmniejsza to oczywiście 
koszty. Prawdą jest, że średnio 
co 6–7 lat trzeba inwestować w 
coraz to nowocześniejszą tech-
nologię. Na szczególną uwagę 

zasługuje fakt, że konstrukcje 
wielu urządzeń, trafiających do 
Drewpolu, są autorstwa wice-
prezesa spółki (Made in Drew-
pol). – W związku z tym, że 
podjęliśmy się produkcji frontów 
meblowych jako pierwsi w kraju, 
na rynku odpowiednia technolo-
gia była niedostępna – tłumaczy 
pan Mieczysław – Dlatego też, 
śmiało mogę powiedzieć, że na-
sza technologia jest na rynku eu-
ropejskim nie do podrobienia. 

Konflikt na wschodzie…
Tak wielkie przedsiębiorstwo 

nie może narzekać na brak za-
interesowania jego produk-
tami. Firma realizuje od 500 
do 800 zamówień miesięcz-
nie. Zaopatruje fabryki me-
bli, studia kuchenne, zakłady 
rzemieślnicze… Czasami zda-
rzają się także klienci indywi-
dualni. Z połowy produktów, 
które trafiają na eksport za-
graniczny, 90% eksportowane 
jest na szeroko rozumiane te-
reny wschodnie. Konflikt po-
między Rosją a Ukrainą i in-
nymi państwami z pewnością 
nie sprzyja sytuacji gospodar-
czej na rynku. – Rocznie prze-
rabiamy ok. 1,5 tys. m³ fryzów. 
Planujemy dojść do 2 tys. m³ 

rocznie, czyli 170 m³ miesięcz-
nie, ale teraz wszystko zależy 
od tego, jak będzie się rysować 
sytuacja na terenach wschod-
niej Europy. W tej chwili przez 
to wszystko nasze produkty po-
drożały z tygodnia na tydzień 
o 20% – wyznaje Mieczysław 
Gajdel. Obecnie obroty firmy 
wynoszą ok. 30 mln rocznie (z 
tendencją wzrostową).

drewno nigdy nie  
wyjdzie z obiegu

Mimo dość restrykcyjnych 
warunków na rynku lokalnym, 
właściciele Drewpolu podkre-
ślają, że branża, w której posta-
nowili rozwijać skrzydła, jest 
opłacalna. – Teoria ekonomii 
mówi, że jest coś takiego jak ba-
riera wejścia do biznesu i barie-
ra wyjścia – tłumaczy Andrzej 
Niewiński – Żeby osiągnąć 
sukces w niektórych branżach, 
trzeba zainwestować, i to nie 
tylko w maszyny, ale też w pro-
dukt, pomysłowość, rozwój, lu-
dzi… To są nakłady obciążone 
pewnym ryzykiem. Gdybyśmy 
mieli się teraz przebranżowić i 
zacząć np. produkować drzwi, 
pojawiłaby się bariera wyjścia 
z biznesu, która mogłaby ozna-
czać ogromne straty. 

W tym miejscu odbywa się końcowa kontrola produktów

Każde zlecenie śledzone jest w komputerze. Dzięki temu pracownicy wiedzą na jakiej hali 
obecnie znajdują się poszczególne zamówienia

Na pracownikach spoczywa duża odpowiedzialność za prawidłową realizację zlecenia

W przyszłym roku firma ob-
chodzić będzie swoje 25-lecie. 
Mieczysław Gajdel, Andrzej 
Niewiński oraz Grzegorz So-
bolewski trwają w spółce po 
dziś dzień. Czwarty wspólnik 

i założyciel przedsiębiorstwa, 
Henryk Szmyciński, w tym 
roku zdecydował przekazać 
swoje udziały córkom. 

MS, Karolina Klonowska
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

W14.12.śk.p.7.3.12.9

W12.4.śk.p.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

W50.2.śk.p.28.3.18.4

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

W71.2.SK.P.4-25.04

P16.1.ś-k.15.04-16.05 P15.1.ś-k.15.04-16.05

W89.12.sk, wt+pt, 15.04-09.05

9

www.7dnigryfina.az.pl
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Z okazji zbliżających się

Świąt Wielkanocnych

składamy wszystkim mieszkańcom

Gryfina i okolic

najserdeczniejsze życzenia

dużo zdrowia, radości oraz

mnóstwo wiosennej energii

Oddzia Zespó Elektrowni Dolna Odrał ł
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Dyrekcja i pracownicy

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddzia Zespó Elektrowni Dolna Odrał ł

Witold Czaplicki

2014 r. 1

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
 życzymy wielu radosnych chwil, serdecznych 

spotkań przy rodzinnym stole, 
 oraz wszelkiej pomyślności.  

Niech ten szczególny czas będzie 
dla wszystkich okresem wyciszenia, 
wypoczynku i prawdziwej radości.

Przewodnicząca      
Rady Gminy Widuchowa

 Józefa Juzyszyn   

Wójt
Gminy Widuchowa

Michał Lidwin

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy Państwu wiosenne życzenia, 

aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościła radość, spokój 

i wielka nadzieja odradzającego się życia

Wesołego Alleluja!
życzy

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego
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Walczyli juniorzy, kadeci i młodzicy

złoty Sebastian jemilianowicz
w miniony weekend tenisiści stołowi z zespołu LUKS Top wierzbięcin, rywalizowa-
li w Mistrzostwach województwa w różnych kategoriach. najlepiej spisali się junio-
rzy, którzy wspólnie z Bornego Sulinowa przywieźli 5 medali, z nich aż 4 złote.

W niedzielę (13 kwietnia) te-
nisiści z Wierzbięcina, rywa-
lizowali w Bornym Sulinowie 
na Mistrzostwach Wojewódz-
twa juniorów. Początek zawo-
dów pokazał już, że zawodnicy z 
Wierzbięcina Sebastian Jemilia-
nowicz i Daniel Zubrzycki są w 
wyśmienitej formie, gdzie w fi-
nale debla pokonali Jakuba Le-
śniewskiego i Patryka Kowal-
czuka 3:2, zdobywając pierw-
szy złoty medal. Następnie roz-

poczęły się gry mikstowe. Rów-
nych sobie nie mieli Sebastian 
Jemilianowicz i Natalia Kocoń, 
wygrywając z rywalami bardzo 
pewnie i zdecydowanie. War-
to dodać, że Sebastian z Nata-
lią, dwa lata temu byli srebrny-
mi medalistami Mistrzostw Pol-
ski kadetów w grze mieszanej. 
Krążek brązowy w tej katego-
rii dorzucił również Daniel Zu-
brzycki wraz z Pauliną Komisar-
ską. Przegrali oni nieznacznie w 

półfinale z Damianem Hołodem 
i Adrianną Kołaszewską 2:3. Na 
zakończenie turnieju zostały ro-
zegrane gry singlowe. Do swo-
ich dwóch medali złotych, Se-
bastian Jemilianowicz dołożył 
jeszcze trzeci, wygrywając w fi-
nale gry pojedynczej z Jakubem 
Leśniewskim 3:1. Jest to ogrom-
ny sukces młodszego z braci Je-
milianowicz! Daniel Zubrzyc-
ki zakończył udział na 5 miej-
scu. Cieszy dobra i równa posta-
wa młodych zawodników przez 
cały sezon w kategorii juniorów. 
Już teraz życzymy im powodze-
nia na zawodach Ogólnopol-
skich. Tego samego dnia rywali-
zowali również Kadeci, a wśród 
nich jeden reprezentant LUKS 
Top Wierzbięcin, Szymon Rut-
kowski. Niestety, nie udało mu 

się odnieść zwycięstwa, prze-
grywając z zawodnikami o wyż-
szym rankingu Wojewódzkim. 
Szymon trenuje dopiero 5 mie-
sięcy, a udział po tak krótkim 
czasie treningu na zawodach 
rangi wojewódzkiej, jest dla nie-
go wielkim wyróżnieniem i po-
kazuje to, że jest utalentowanym 
młodym zawodnikiem. Dzień 
wcześniej, w sobotę, rozgrywane 
były również Mistrzostwa Woje-
wództwa Młodzików. Jedynym 
reprezentantem Wierzbięcina 
był Adrian Kurenda, który za-
jął 4 miejsce. Warto zauważyć, 
że jest to najwyższe miejsce Ad-
riana w dotychczasowych jego 
startach na zawodach rangi wo-
jewódzkiej. 

KR
Od lewej- Sebastian Jemilianowicz i Daniel 
Zubrzycki, złoci medaliści w deblu podczas 
Mistrzostw Województwa Juniorów

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

Olimpia Nowogard na turnieju w Golczewie

nie walczyli o miejsca
w niedzielę (13 kwietnia), na orliku w golczewie, drużyna olimpii nowogard 
wzięła udział w turnieju piłkarskim zorganizowanym dla rocznika 2005 i młodsi. 

Organizatorem zawodów była 
Iskra Golczewo, Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Golcze-
wie oraz UKS Golczewita Gol-
czewo. 

Turniej odbył się pod ha-
słem „Sport zamiast przemo-
cy. Przyjdź grać zamiast się lać”. 
Z tej okazji, oprócz rywalizacji 
sportowej, organizatorzy przy-
gotowali ulotki promujące akcję 
„Stop przemocy”. 

W turnieju wzięły udział dru-
żyny Fali Międzyzdroje, Gryfa 
Kamień Pomorski, Sparty Gry-
fice, Olimpii Nowogard oraz 
dwie drużyny gospodarzy za-
wodów – Iskry Golczewo. Jak 
podczas zakończenia rozgrywek 
podkreślili organizatorzy, nie 

punkty i zwycięstwa są najważ-
niejsze, a sama możliwość gry 
i rywalizacji z innymi zespoła-
mi. W nieoficjalnej klasyfikacji 
pierwsze miejsce w turnieju za-
jął Gryf Kamień Pomorski, któ-
ry wyprzedził Iskrę Golczewo. 
Trzecia była Olimpia Nowo-
gard. Wszystkie drużyny otrzy-

mały pamiątkowe puchary oraz 
dyplomy za udział w turnieju. 
Ponadto młodzi piłkarze otrzy-
mali drobny poczęstunek. 

W bieżącym roku nasi piłka-
rze trenują nieprzerwanie od 
stycznia. Jednak dopiero teraz 
udało się uczestniczyć w wyjaz-
dowym turnieju poza Nowogar-

dem. Była to doskonała szan-
sa na rywalizację z drużynami 
Sparty Gryfice oraz Fali Mię-
dzyzdroje, z którymi graliśmy 
po raz pierwszy – mówi trener 
młodych piłkarzy Olimpii, Gra-
cjan Golema. Jak trener ocenia 
występ swoich podopiecznych, 
jak zagrała młodzież z Olimpii 
Nowogard? Ambitnie. Nie zała-
mali się po pierwszym przegra-
nym meczu i później grali już 
tylko z meczu na mecz lepiej – 
podsumowuje Gracjan Golema. 
Olimpia grała w następującym 

składzie: Mateusz Nocek, Maks, 
Igor Grenda, Marcin Woźniak, 
Eryk Kasprzak, Adam Soko-
łowski, Maciek Wąsik, Andrzej 
Wąsik, Kacper Jutkiewicz oraz 
Bartosz Rasiński. Dodajmy, że 
Olimpia cały czas prowadzi na-
bór do drużyny żaków. Zainte-
resowani proszeni są o kontakt 
z trenerem drużyny żaków Gra-
cjanem Golemą pod numerem 
tel. 533 225 135. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
nowogardzkiej drużyny.

KR

wyniki spotkań:
Iskra Golczewo – Olimpia Nowogard  5:0
Iskra II Golczewo – Olimpia Nowogard 0:3
Olimpia Nowogard – Fala Międzyzdroje 2:0
Gryf Kamień Pomorski – Olimpia Nowogard 1:0
Olimpia Nowogard – Sparta Gryfice  0:0

Kącik Kolekcjonera

Kanonizacja jana Pawła ii
Koło numizmatyczne nowogard, z dumą informuję, że wzbogaciło swoją kolek-
cję o monety „Kanonizacja jana Pawła ii – 27 iV 2014” o nominałach 10 i 2 zł.

W dniu 15 kwietnia br. Naro-
dowy Bank Polski wprowadził 
do obiegu monety mające na 
celu upamiętnienie wydarzenia 
z 27 kwietnia, czyli Kanoniza-
cji Jana Pawła II. Monety zosta-
ły wyemitowane w nominałach 
500 zł, 100 zł 10 zł i 2 zł. Koło 
Numizmatyczne w Nowogar-
dzie wzbogaciło swoją kolek-
cję m.in.: o monetę 10 zł, któ-
ra ukazała się w nakładzie do  

1 600 000 sztuk! Wykonana zo-
stała przy użyciu stempla zwy-
kłego, jej średnica wynosi 27 
mm, natomiast masa 8,15 g. 
Awers monety 10 zł zaprojek-
towała Ewa Tyc-Karpińska, 
projektantem rewersu był An-
drzej Nowakowski. Zachęca-
my do nabycie jednej z wyemi-
towanych monet, pomóc w tym 
może nowogardzkie Koło Nu-
mizmatyczne.             KR

Kanonizacja Jana Pawła II - 27 IV 2014, 10 
zł - rewers
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056  

 www: probud-nowogard.pl

A/0

W51.śczb.p.28.3-18.4

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Zostałeś poszkodowany w wypadku skontaktuj się z nami 
i ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

tel. 791 933 607,  791 933 135, 91 350 71 07
biuro@expertprawny.pl • www.expertprawny.pl

SKUTECZNA POMOC PRAWNA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ 

W63.2.Scb P.04.04- 18.08

Uchwała nr 467/8/2014
Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „gardno” w nowo-

gardzie z dnia 28.03.2014 r.
w sprawie: zaliczenia członków do poszczególnych części walnego 

zgromadzenia
Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gardno” w No-

wogardzie uchwala się co następuje:
§ 1  Na dzień 28.03.2014 r. w Spółdzielni jest 1.506 członków, w tym 43 

członków oczekujących i  66 członków nie zamieszkałych w zasobach spół-
dzielni.

Walne Zgromadzenie dzieli się na dwie części. Do poszczególnych części 
Walnego Zgromadzenia zalicza się członków zamieszkałych w budynkach 
tworzących integralne zespoły mieszkalne. Ponadto do pierwszej części Wal-
nego Zgromadzenia zalicza się członków oczekujących na mieszkania w Spół-
dzielni oraz członków, którym nie przysługują tytuły prawne do lokali spół-
dzielczych. Członków, którym przysługują tytuły prawne do lokali użytko-
wych zalicza się do tej części Walnego Zgromadzenia, do której należą ulice, 
przy których położone są lokale użytkowe.

Ustala się następujące terminy odbycia dwóch części Walnego Zgromadze-
nia.
Nr Ulica Data    Godz.   Ilość 
           członków
 Część i  
 15-go Lutego 15, 17
 Bankowa 6, 8, 3e, 3d
 Boh. Warszawy 105, 106, 68, 70 14.05.2014 17.00 894
 Gryfitów 2, 3, 4, 5,
 Światowida 1,
 Poniatowskiego 9, 11, 13, 18, 20, 22, 24
 Leśna 6 a, 6 b
 Zaciszna 3
 Żeromskiego 2b, 2c, 2d, 18, 19
 Armii Krajowej 62 a, b – Dobra
 Traugutta 3 a, 5 - Dobra
 Członkowie oczekujący 
 Członkowie bez prawa do lokalu

Lokale użytkowe położone przy ulicach zaliczonych do I części  
 Część II  
 Armii Krajowej 51
 Warszawska 13, 14, 9
 Zamkowa 2 a, 3, 3a, 3b, 3c
 Kowalska 2
 Osiedlowa 4  15.05.2014  1700  612
 Zielona 7, 8, 9, 10 
 Czarnieckiego 1, 
 Luboszan 12, 13,
 Plac Wolności 6, 
 Wyszyńskiego 4, 5,
  Lokale użytkowe 
 położone przy ulicach 
 zaliczonych do II części
§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje w roku 2014.

Nowogard, 18 kwietnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE
zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „gaRdno” w nowogardzie 
uprzejmie informuje, iż w dniu 14 (pierwsza) i 15 (druga) maja 2014 r. 
o godz. 17.00 w F.U. zielona jan Kopyciński (była siedziba Spółdziel-
ni) przy ul. zielonej 11 w nowogardzie organizuje pierwszą i drugą 
część walnego zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Zapoznanie z porządkiem obrad.
Wybór Komisji pierwszej, drugiej części:
mandatowo – skrutacyjnej,
wyborcza
Wybór Prezydium pierwszej, drugiej części Walnego Zgromadzenia w składzie: 
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz.
Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawomocności 

zwołania pierwszej, drugiej części Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2013.
Sprawozdanie finansowe za rok 2013.
Dyskusja.
Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013,
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2013,
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013,
 - zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013,
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2013.
Wybór delegatów Spółdzielni na VII Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni.
Omówienie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni ze szczególnym 

uwzględnieniem prac termomodernizacyjnych i podjęcie stosownej uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć 

i podjęcie uchwały.
Ogłoszenie wyników głosowania wyboru delegatów na VII Zjazd Związku Re-

wizyjnego Spółdzielni.
Zamknięcie obrad.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spół-

dzielni, sprawozdanie finansowe oraz projekty uchwał będą wyłożone w  siedzi-
bie Spółdzielni przy ul. Osiedlowej 6 w Nowogardzie od dnia 22 kwietnia 2014 r.

Kandydatów na delegatów na VII Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni na-
leży zgłaszać do dnia 29 kwietnia 2014 r., tj. do 15 dni przed dniem posiedzenia 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia (§ 29 ust. 12 i § 31 ust. 3 statutu Spół-
dzielni). Uchwała o podziale Walnego Zgromadzenia na części oraz formularz 
zgłoszenia kandydatów na delegatów na  VII Zjazd Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni dostępne są w siedzibie Spółdzielni.

odbiór mandatów uprawniających do głosowania i podpisywanie list obec-
ności od godziny 1600 do 1700 przed salą, w której odbędzie się posiedzenie.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych lub innych dokumentów po-
twierdzających tożsamość członka.

Wstęp na salę za okazaniem mandatów

WYDrukI  
koloroWE 

W NISkIch cENAch

ul. Boh. Warszawy 7A 

TEl. 91 392 21 65

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Byłeś świadkiem ciekawego 
zdarzenia zadzwoń

  Tel. 513 088 309



Nr 30 (2263) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

wynajmę mieszkanie  
ul. Bankowa 3e i garaż  

ul. Jana Pawla II. 
601 328  360 

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI
•	 Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•	 Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

•	 Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

•	 Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

•	 Wynajmę lokal na działalność go-
spodarczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 
467 309.

•	 Sprzedam mieszkanie w Mostach,2-
-pokoje 42m.2.ll-pietro,kuchnia-
,łazienka,wc. Cena 138 000 tys. Tel. 
508663961

•	 SPRZEDAM - dom Olchowo 250 
m2, stan surowy otwarty, oraz 
działki budowlane. Tel. 723025325, 
662139837.

•	 WYNAJMĘ - DOM W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon, 4 sypialnie, 2 
łazienki,, garaż. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 602474266.

•	 Mieszkanie samodzielne trzypo-
kojowe, kuchnia, łazienka, 100 m2 
wynajmę. 602 474 266

•	 Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 
m2, w Nowogardzie, cena do nego-
cjacji, tel. 889 614 406

•	 Do wynajęcia małe mieszkanie dla 
jednej osoby. 602 474 266

•	 Sprzedam działkę budowlaną 11 ar- 
33 tys. przy Asnyka. 880 132 032

•	 Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
667 700 795 

•	 Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w 
Nowogardzie. 501 051 731 

•	 Sprzedam 1/2 domu o pow. 107 
m2 przy ul. Armii Krajowej 21 w No-
wogardzie, osobne wejście, własny 
ogródek, garaż. Tel.695 264 594. 

•	 Sprzedam działki budowlane Karsk. 
510 766 180 

•	 Poszukuję   lokalu  do  wynajęcia od 
100-200m, na  terenie  Nowogardu.
Tel.501058765.

• SPRZEDAM mieszkanie, Nowogard 
100m2 + garaż. 795 210 677

•	 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
67 m2, wysoki parter. 600 325 984 

•	 Sprzedam atrakcyjną działkę bu-
dowlaną w Nowogardzie, z warun-
kami zabudowy, w wyjątkowym 
miejscu – oaza spokoju i ciszy. 
693 850 197 

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie 
3-pokojowe ok. 70m2, I piętro, z bal-
konem. 66 55 44 424 

•	 Do wynajęcia lokal ul. Bankowa 
na biuro lub gabinet lekarski. Tel. 
606 401 128 

•	 Mieszkanie 2-pokojowe w Szczeci-
nie w cenie kawalerki. 604 531 594

•	 Dom z dużą działką niedaleko No-
wogardu. 668 582 066 

•	 Pokój do wynajęcia. 793 90 80 98

•	 Sprzedam kawalerkę. Tel. 
660 532 218 lub 505 226 368 

•	 Pół domu po remoncie 100 m2
 

Wierzbięcin. 695 266 928 

•	 Wynajmę  mieszkania :  1 pokojowe, 
4 pokojowe. 508309980.

•	 Kupię  dom do  remontu  w  Nowo-
gardzie. 889483698. Emisje; 18,  22  
04  2014r.

•	 Sprzedam  dom  na  wsi. 518546925. 
Emisje; 18, 22, 25, 29  04  2014 r.

•	 Sprzedam    działkę   ogrodową   z  
altanką  murowaną  przy  ul. Zamko-
wej. Tel. 661630044.

•	 TANIO   -  sprzedam  budynek  po 
sklepie  w  Długołęce  o pow. 55 m 2  
na działce  255 m 2. Tel. 697108484.

•	 Wynajmę   lokal  przy  ul;  700  Lecia  
17 B   na  działalność   gospodarczą  
11  m 2, I  piętro. Tel. 501549818

 MOTORYZACJA
•	 Kupię sprężynę przednią do Merce-

desa Benz 123. Tel. 605 576 908

•	 Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

•	 Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

•	 Citroen    Xsara    Rok. pr. 1997, 
poj. 1360  cm3, cena  1500 zł. Tel. 
663256636.

•	 Toyota    Avensis   2001 r. silnik  1,9   D 
4 D . Tel. 536184403.

•	 Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

•	 Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340.

•	 Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

ROLNICTWO
•	 Sprzedam słomę w snopkach i 

siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

•	 KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•	 Ziemniaki paszowe. 608 013 995

•	 Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

•	 Sprzedam łubin. 502 853 573 

•	 Kupię kombajn Forschnit lub  Bi-
zon.603 467 609 

•	 Sprzedam jałóweczkę (miesięczną ). 
518 488 714 

•	 Sprzedam owies jary. 726 190 628 

• Sprzedam redła do ziemniaków 
nowego typu. 661 751 296 

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 
01 39 95 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 zarejestro-
wany cena 12 tys. zł, rozsiewacz 
Amazone 1000 ltr – 2,5 tys. zł i ści-

nacz łęt 4 rzędowy – 3 tys. zł. 602 70 
85 18

•	 Sprzedam bronę talerzową 2,5 tys. zł 
i bronę składaną 500 zł. 602 708 518 

•	 Sprzedam  sadzeniaki  Vineta  i  łu-
bin. Tanio. 692125122.

•	 Prosiaki  sprzedam  okolice   Gole-
niowa. 602536366.

•	 Oddam  limit  mleka. Tel. 661633977.

•	 Agregat  prądotwórczy, japoński  
Honda  1, 2 KV, mało używany. Cena 
550 zł. Tel. 693068993

•	 Sprzedam   sadzeniaki  Vineta  250 
kg. Cena  60  gr./ 1 kg. Tel. 693068993.

USŁUGI
•	 Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 

sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

•	 Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

•	 NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 ; 888 330 606

•	 Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

•	 Usługi remontowe 601 567 369

•	 Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 Rozliczę PIT. 661 196 022

•	 Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, /
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ/.- 
POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLI-
NĄ/. SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG. Tel: 604 373 143, 794 229 083

•	 REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel. 695181070.

•	 Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

•	 USŁUGI - DEKARSKIE. Tel. 785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMON-
TY DACHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. Tel. 
609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel. 
785562104.

•	 Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

•	 Płytki, terakota, łazienki komplekso-
wo. 721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

•	 POLVAN. Ocieplanie budyn-
ków, malowanie natryskowe. Tel. 
731 517 928

•	 Mycie okien. 505 371 529

•	 UŁUGI REMONTOWO-BUDOWLA-
NE, DOCIEPLENIA. TEL. 784 053 493 

•	 TRANSPORT BUS – MAX. Tel 
784 053 493 

• Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  
klucz. Tel. 607647515.

• Kierownik budowy. Inwentaryza-
cje, oceny techniczne, kosztoryso-
wanie. 604 269 301 

•	 USŁUGI TRANSPORTOWE: transport 
drewna wózkiem z hdsem, trans-
port drewna przyczepami, wycinka 
drzewa i cięcie drzewa oraz inne. 
726 649 215

•	 Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

•	 Mycie dachów, elewacji, kostki bru-
kowej. Przycinanie i wycinka drzew. 
510 672 264 

•	 Płytki, terakota, łazienki, komplek-
sowo. 721 988 735 

•	 Projektowanie i zakładanie ogro-
dów: altanki, fontanny, grille, oczka 
wodne, place zabaw, ogrodzenia 
itp. 723 386 415 

•	 Układanie kostki granitowej, kamie-
nia polnego oraz sprzedaż kostki 
granitowej. 726 403 937 

•	 Malowanie, szpachlowanie, panele, 
remonty, dobre ceny. 666 047 905 

•	 Solidne    sprzątanie  mieszkań. Tel. 
660061372.

• www.paintball-redostowo.pl

PRACA
•	 Przyjmę samodzielnego pracowni-

ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

•	 Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

•	 Przyjmę do pracy blacharza samo-
chodowego. Praca w Nowogardzie. 
605 276 271

• Zatrudnię mechanika do serwisu 
samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278 

•	 Ośrodek Wczasowy w Dźwirzynie 
poszukuje kelnerek, pokojowych, 
pomoc kuchenną od kwietnia do 
października – zakwaterowanie i 
wyżywienie. Tel. 601 481 126 

•	 Zaopiekuję się dzieckiem, wielo-
letnie doświadczenie, dyspozycyj-
ność czasowa możliwość opieki 
godzinowej w czasie choroby itp. 
602 690 897 

•	 Zaopiekuję się starszą chorą oso-
bą na terenie Nowogardu. Kontakt 
600 367 866

•	 Szukam  ekipy  do  budowy  domu. 
662125370.

•	 Zatrudnię    pilarza    składacza. 
603541286. 

•	 Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594

• Od zaraz zatrudnię panią do 
sprzątania 3*w tygodniu po 5 go-
dzin, 510 244 073

INNE
•	 Sprzedam drewno bukowe i dębo-

we pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

•	 Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb., tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samo-
chodową. 880 690 659 

•	 Sprzedam wózek 3 w 1, łóżecz-
ko, leżaczek (od 0,18 kg) +gratisy. 
795 210 677

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

•	 Oddam kanapo tapczan. 91 39 
26 612 

•	 Sprzedam drewno  opałowe  ko-
minkowe, olcha, brzoza. Tanio. 
661630386.

•	 Sprzedam    tuje   i   cyprysiki   w  pro-
mocyjnej  cenie. 607580172
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wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
WIOSENNE BONUSY

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

P9.4.ś-cz.d/o

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

 Zatrudni 
Operatora ciągnika z wózkiem 

do zrywki HDS/żurawiem

Wymagania:
- doświadczenie w pracy w lesie i rolnictwie,
- doświadczenie w operowaniu ciągnikiem 
z różnorodnym osprzętem i maszynami,
- samodzielność wykonywania powierzonych zadań,
- mile widziane doświadczenie w pracy 
na forwarderze,

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W.82.2.ś-czb.11.04-18.04

 Zatrudni kierowcę 
MAN 6x6 /HDS 

EPSILON

Warunek:
- Uprawnienia C+ E , HDS
/żuraw leśny
-Mile widziane doświadczenie 
w obsłudze rębaka.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W.82.2.ś-czb.11.04-18.04

 wspólnota Mieszkaniowa ul. waryńskiego 1 
w nowogardzie

zaprasza firmy budowlane do składania 
ofert na wykonanie termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami to-
warzyszącymi.

Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli 
członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr tel. 796610510.

Termin wykonania robót: maj - październik 2014 r.
Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2014 r. pod 

adresem: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 1/4, 72-
200 Nowogard.

Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
A28.4.22,25,29.3.4,11,18.04

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic. CV proszę 
wysyłać na adres email: matys4@
poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.scz.11-18.04

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

PROMOCJA

                  

Kontakt: www.kominkisolowiej.pl 
 

   e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

       Sprzedaż piecy i wkładow kominkowych

           Przedstawiciel �rm LECHMA,  SPARTHERM, BEF Polska, 
        KRATKI.pl

       Kominki elektryczne, Biokominki, płyn do biokominków.

          Akcesoria  montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
       na dobrany  wymiar montaż

Piece grzewcze dostawa i montaż w cennie zakupu
Wkład  z szybą prawą i zabudowa marmurowa 5100 zł.
Wkład JOTULI 80 - 1500zł
WKŁADY z płaszczem wodnym od 2400 zł

W.86.6.scz.11-25.04

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

Aumix II
Sklep Motoryzacyjny

ul. Boh. Warszawy 22
tel. 91 39 22 180

czynny Pn.-Pt. 9-18; Sob. 9-14

Poleca:
duży wybór części

i akcesoriów do samochodów
w atrakcyjnych cenach.

Od kwietnia przy zakupie
pow. 30 zł dowóz towaru

na terenie Nowogardu
GRATIS

Zapraszamy
K8.2.ś-czb. 04.04-25.04 

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Zatrudnię
KIEROWCĘ C+E,

transport krajowy 
i międzynarodowy,

 tel. 606 651 290
W85.1.ś-czb.11.04.18.04

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0 A9.4.ś-czb.d/o
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Dodatek szaradziarski
Rozpamiętując ostatnie dni życia Jezusa Chrystusa 
przemyśl wszystkie dni swojego życia

WIELKANOC 2006

Synteza
W koszyku…
Do diagramu należy wpisać podane wyrazy oraz dodatkowo siedem nazw, które znajdą się w ko-

szyku ze święconką.
„Mokre” rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych od 1 do 16.
- wyrazy 4-literowe: 
AGAT, ANDY, DUKT, GAFA, GŁAZ, NONA, OBRA, SKAT, TEAM, ZĘZA.
- 5-literowe:
AMBAR, CAKLA, KĘSIM, KOPNO, LENIN, NINON, OBRAZ.
- 6-literowe:
ANANAS, INTYNA, KAPCAN, KONIAK, OŚMINA, SIEWKA, TOMBAK.
- 7-literowe:
GOBELIN, KOKALOS, NEUTRON, OKULARY, TARABAN, TKALNIA.
- 9-literowe:
INWEKTYWA, DAGEROTYP.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.  913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W tym niezwykłym 
czasie pragnę życzyć Państwu 

wiary, miłości i nadziei
Stanisław Rynkiewicz

zu

Synteza
W koszyku…
Do diagramu należy wpisać podane wyrazy oraz dodatkowo siedem nazw, które znajdą 

się w ko-
szyku ze święconką.
„Mokre” rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych od 1 do 16.
- wyrazy 4-literowe:
AGAT, ANDY, DUKT, GAFA, GŁAZ, NONA, OBRA, SKAT, TEAM, ZĘZA.
- 5-literowe:
AMBAR, CAKLA, KĘSIM, KOPNO, LENIN, NINON, OBRAZ.
- 6-literowe:
ANANAS, INTYNA, KAPCAN, KONIAK, OŚMINA, SIEWKA, TOMBAK.
- 7-literowe:
GOBELIN, KOKALOS, NEUTRON, OKULARY, TARABAN, TKALNIA.
- 9-literowe:
INWEKTYWA, DAGEROTYP.

� DODATEK SZARADZIARSKI

Układanka dla najmłodszych
W środkowe kratki wpisać po dwie (w pierwsze pole trzy) takie litery, aby powstały dwa wyrazy – pionowy i poziomy.
Dopisane litery, czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie.

Rozwiązania wraz z kuponami można nadsyłać na adres redakcji do końca kwietnia. Nagrody czekają! 
LESMAR

KUPON
DOROŚLI

KUPON
NAJMŁODSI

Układanka
W środkowe kratki wpisać dwie (w pierwsze pole trzy) takie lite-

ry, aby powstały dwa wyrazy - pionowy i poziomy. 
Dopiero litery, czytane kolejno rzędami utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Jak ty komu tak on tobie
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Irena Okolska, Nikola Grenda, Gabriela Andrzejczak, Teresa Januszonek, 

Christiana Syfert, Krystyna Gęglawa, Agnieszka Skowrońska, Grażyna Siedlecka, Urszula Kaczmarek, Hali-
na Stefańska, Andrzej Leszczyński, 

zwycięzcy: Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka, Irena Okolska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: burak
Marzena Okoń, Hubert Łyczkowski, Nikola Molka, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, 

Arkadiusz Zaremba, Ela Goc, Julia, Wypplinger, Julia Furmańczyk, Martyna Grenda, Igor Grenda
zwycięzca: Ela Goc
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BiUReX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS  91 392 18 87  lub  91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie  6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie  8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak     kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO     Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E;  16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E;  15:25E;  18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;  E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL.  607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard  ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:  6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie  
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz  
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny  
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV), 
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 - w poniedziałki
5 - w piątki
6 - w soboty
7 - w niedziele

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 W87.15.O.11-18.04 

P4.2.O.d/o

P3.2.O.do

Radosnych i pełnych spokoju  
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

wszystkim mieszkańcom

życzą pracownicy, Zarząd
oraz Rada Nadzorcza 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
„GARDNO” w Nowogardzie

Radosnych świąt wielkanocnych
pełnych wiary, nadziej i miłości oraz 

serdecznych spotkań w gronie rodzinny 
i przyjaciół dla mieszkańców i gości 

ziemi nowogardzkiej
życzy

Zarząd Miejsko-Gminny 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 

w Nowogardzie

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Dla wszystkich mieszkańców 

dużo zdrowia, wiosennego optymizmu, 
wszelkiej pomyślności oraz radosnej 
atmosfery przy świątecznym stole

składa
Antoni Bielida 

Przewodniczący Zarządu
Celowego Związku Gmin R-XXI

wraz z pracownikami  
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)
- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
Zbliża się lato. Zlikwiduj cellulit i nadwagę! 

                              Zgłoś się na wizytę u dietetyka 
                               i na zabiegi falą akustyczną 

- to najlepsza metoda usuwania cellulitu

s. 4 s. 5 s. 9

Nasi przedsiębiorcy - Osina
Czesław 
Dadeło

Program majówki 
2014

Patrz s. 10

Testy gimnazjalistów

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-doW5.4.P.p.7.3.do W72.4.P.P.4-25.04

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pani KATARZYNA ŁYCZKOWSKA Z NOWOGARDU

JAK NAZYWA SIĘ 
PROMOCYJNY

KREDYT GOTÓWKOWY
W CREDIT AGRICOLE??? 

W7.2.P.p.21.2-15.8

Jesteśmy, kiedy potrzebaW8.1.P.p.7.3.25.04

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Kto zatruł 
pszczoły  

w Kikorzu? 

RadCa PRawny 
Mariusz Lewandowski

udziela porad prawnych 
w Kancelarii przy ul. 700 Lecia 15, 

Nowogard (nad apteką Jantar), 
w każdy Wtorek i Czwartek 

 w godz. 16:00 – 18:00.
W88.1.P.11.04-16.05

FATIMA 6.09-21.09.2014
PARYŻ 28.04-3.05.2014

WILNO 19.08-21.08.2014

A2.2.P.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

W nocy 
 z 20 na 21 kwietnia 

zgubiono telefon 
iPhone S4 

 dla znalazcy nagroda
 zadzwoń tel. 505-183-702

A40.1.P.25.04

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nie zabraknie nas w Rzymie 

Jadę Tam dla naszego Papieża

Czytaj s. 3
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu interesujących 

wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz 

 do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, 
e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

23 listopada na ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie doszło do 
drobnej kolizji. Brały w niej udział dwa pojazdy: Honda CVIC - Mer-
cedes. Zdarzenie miało miejsce o godz. 14:40 na prostym odcinku uli-
cy. Sprawcą tej niegroźnej kolizji okazał się 61-letni mężczyzna. Kie-
rując Hondą nie zachował prawidłowego odstępu od jadącego przed 
nim Mercedesem i uderzył w jego tylną część. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem karnym. Uczestnikom zdarzenia nic się nie sta-
ło. J.B 

Na wiosenny spacer wybrała się w miniony wtorek para żyjących na 
jeziorze nowogardzkim dzikich kaczek krzyżówek. Przy tej okazji war-
to nadmienić, że krzyżówki należą do rodziny kaczkowatych. To wła-
śnie od tej rodziny pochodzą udomowione kaczki, hodowane ze wzglę-
du na wysokie walory kulinarne. Kaczki krzyżówki to też najliczniej 
występujące kaczki spośród pozostałych, kilkudziesięciu żyjących dzi-
ko gatunków. Są gatunkiem łownym w okresie od 15 sierpnia do 21 
grudnia. Na naszym nowogardzki akwenie w okresie letnim do lęgu 
przystępuję około kilkanaście par tych ptaków. Zimą natomiast zlatuje 
się ich znaczenie więcej – nawet około 150 sztuk. To jednak dane nie-
oficjalne, pochodzące od lokalnych ornitologów. MS

W dniu 14 kwietnia 2014r. uczniowie klasy Ia, Ib i IIa gimnazjum w 
Osinie, wraz z nauczycielką chemii p. Magdaleną Żywicką, wzięli udział 
w lekcji terenowej na nowej oczyszczalni ścieków w Osinie. Dzięki uprzej-
mości p. Łukasza Tomków, głównego technologa PUWiS w Nowogardzie 
(administratora oczyszczalni), poznali kolejne etapy oczyszczania ście-
ków. Miłym zaskoczeniem okazało się spotkanie z Wójtem, który opowie-
dział uczniom kiedy powstała oczyszczalnia, jakie wioski są do niej pod-
łączone, a które jeszcze będą przyłączone, oraz jaki był koszt wybudowa-
nia takiej oczyszczalni mechaniczno–biologicznej w Osinie.

Autokar bez OC i kierowca z sądowym zakazem 

Przezorny zawsze ubezpieczony 
nie wiadomo jak skończyłaby się wycieczka pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 z nowogardu gdyby nie czujność opiekunów. autokar należący do gryfickiego 
przewoźnika PKS, którym dzieci miały dojechać na spektakl w szczecińskiej Pleciudze, 
był sprawny jednak kierowca nie posiadał przy sobie polisy OC. wezwana do kontro-
li pojazdu policja nie dopuściła go do ruchu. Przyjechał więc autokar zastępczy, który 
nie dość, że był technicznie niesprawny, to jego kierowca posiadał aktywny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd. 

O sprawie poinformowała 
redakcję DN policja. 

- Funkcjonariusze zostali po-
proszeni przez opiekunów dzie-
ci z Nowogardu o sprawdzenie, 
czy autokar, którym ich pocie-
chy mają wyruszyć w podróż, 
gwarantuje bezpieczne dotar-
cie do celu. Podczas sprawdze-
nia dokumentów, okazało się, 
że kierowca nie posiada przy so-
bie aktualnej polisy OC pojaz-
du. W związku z tym policjan-
ci nałożyli na mężczyznę man-
dat karny i nie zezwolili na wy-
cieczkę z dziećmi – mówi asp. 
Julita Filipczuk, rzecznik pra-
sowa policji. 

 Na miejsce podstawiony zo-
stał drugi autokar. Policjan-
ci zaczęli od sprawdzenia sta-
nu technicznego pojazdu. Nie-
stety tym razem okazało się, że 
pojazd ma niesprawny układ 
hamulcowy. Policjanci zatrzy-

mali więc dowód rejestracyj-
ny i zakazali dalszej jazdy. Kie-
dy poprosili kierowcę o okaza-
nie prawa jazdy, ten tłumaczył, 
że posiada, ale zapomniał za-
brać z domu. Funkcjonariu-
sze chcąc potwierdzić słowa 
60-letniego kierowcy, spraw-
dzili go w policyjnym syste-
mie. W to co ustalili, nie mogli 
uwierzyć. 

- Kierowca chciał zabrać na 
wycieczkę dzieci, posiadając 
aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych obo-
wiązujący do 2015r. W rezul-
tacie uczestnicy wycieczki wy-
jechali na nią z opóźnieniem, 
pierwszym, sprawnym autoka-
rem, po dowiezieniu kierowcy 
polisy OC – relacjonuje J. Filip-
czuk.

60-letni kierowca drugiego 
autobusu, odpowie za złama-
nie sądowego zakazu prowa-

dzenia pojazdów mechanicz-
nych. Za to przestępstwo grozi 
mu do 3 lat więzienia.

Dyrektor SP 1 podkreśla, 
że w kwestii bezpieczeństwa 
uczniów nie ma żadnych kom-
promisów. 

- W naszej szkole, każdy po-
jazd mający służyć jako środek 
transportu dla naszych uczniów 
jest kontrolowany. Tutaj ukłon 
w stronę policji, która zawsze w 
takich sytuacjach podchodzi do 
sprawy z pełną powagą i nie-
zbędną w tych okolicznościach 
skrupulatnością – mówi Seba-
stian Szymański.

Mimo porannych proble-
mów z transportem wyciecz-
ka się udała. Dzieci zdążyły na 
kolejny, południowy spektakl 
w teatrze. Późnym popołu-
dniem szczęśliwie wróciły do 
domu. 

MS

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy tel. 

514 466037 
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny na dwa mieszadła, tel. 513520798
•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy mieszaniec Dalmatyńczyk, tel. 667431363 
•	 Przyjmę od zaraz używaną lodówkę i pralkę automatyczną, które są mi bardzo potrzebne, tel. 695 988 425
•	 Oddam w dobre ręce małego dwumiesięcznego pieska. Piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 

913979321
•	 Oddam w dobre ręce małego pieska o czarnej maści tel. 913979321 
•	 Przyjmę pilnie używane meble kuchenne 694509752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
•	 Oddam w dobre ręce czteromiesięcznego, czarnego pieska 993979321
•	 Przyjmę narożnik wypoczynkowy lub dwie kanapy tel. 609833063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692302754
•	 Oddam w dobre ręce pieski - samce tel. 91 39 17 305
•	 Oddam za darmo młodego pieska 4-mce, biały- łaty szare. Kontakt, ul. Woj. Polskiego 43\5 po godz. 

17:00 lub grzecznościowy Woj. Polskiego 43\2
•	 Oddam kanapotapczan tel. 91 39 26 612 
•	 Oddam nieodpłatnie 5 małych piesków(kundelki) 6 tygodniowych - 723916319 
•	 Oddam ławę rozkładaną w kolorze jasnym oraz łóżko sypialniane drewniane 160/220 bez materaca 

665544114 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

A24.2.ś-czb.2.4.-6.13 W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Nie zabraknie nas w Rzymie 

Jadę Tam dla naszego Papieża 
Tuż po świętach wielkanocnych wyruszyły do Rzymu pierwsze pielgrzymki na kanonizację papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Takie 
grupowe wyjazdy organizowane są w całym w kraju. nie zabraknie też na placu św. Piotra pielgrzymów z nowogardu. Żegnaliśmy ich 
gdy we wtorek o świcie wyruszali autokarem na wielką, niedzielną uroczystość.

W dniu 22.04.201 o godzi-
nie 4 rano w Parafii pw. WNMP 
w  Nowogardzie zgromadziła 
się grupa pątników, która w to-
warzystwie kapłanów: ks. pro-
boszcza Grzegorza Legutko i ks. 
Roberta Dąbrowskiego, będzie 
„reprezentować” nasze miasto 
w Rzymie podczas kanoniza-
cji Jana Pawła II i Jana XXIII. 
Nim wycieczka ruszyła w tra-
sę kapłani w kościele odprawi-
li Mszę Świętą. Podczas homilii 
duchowni modlili się w inten-
cji 44 pielgrzymów, którzy biorą 
udział w nowogardzkiej grupie 
wyjazdowej. Po błogosławień-
stwie pielgrzymi z dobrymi na-
strojami i intencjami wyruszy-
li w trasę. Celem pielgrzymki 
oprócz Rzymu będą jeszcze inne 
miasta i miejsca kultu religijne-
go. W programie znajdują się: 
Padwa i Bazylika św. Antonie-
go, Asyż - miejsce życia i śmier-
ci św. Franciszka oraz sanktu-
arium w Manoppello, gdzie jest 
umieszczona chusta z odbiciem 
wizerunku Pana Jezusa z gro-
bu. Kolejnym punktem podró-
ży będzie miejscowość Lancia-
no, gdzie dokonał się pierwszy 
cud eucharystyczny. Pielgrzy-
mi udadzą się także do Sanktu-
arium Ojca Pio w San Giovan-
ni Rotondo, a potem pozostanie 
już tylko Rzym i Plac św. Piotra, 
gdzie 27.04.2014 odbędzie się 

Kanonizacja. By oddać atmos-
ferę wyjazdu spytaliśmy się piel-
grzymów, z jakimi intencjami i 
nastrojami jadą do Rzymu: 

Genowefa Stawicka – Wśród 
intencji, które powierzę Janowi 
Pawłowi II, są prośby o zdrowie 
moje i mojej rodziny jak rów-
nież za pokój na całym świecie 
i szczęście wszystkich osób. Po-
dróż będzie pewnie ciężka, ale 
to dla mnie będzie niesamowite 
przeżycie, które zapamiętam do 
końca życia. Modliłam się o tę 
podróż, by wszystko się powio-
dło się szczęśliwie i bezpiecznie. 

Maria nowak – Wyjazd ten 
jest spełnieniem mojego marze-

nia, by w pewnym sensie spo-
tkać się z naszym Ojcem Świę-
tym Janem Pawłem II. Niestety 
nie udało mi się to za jego ży-
cia, ale teraz będzie to możliwe, 
poprzez modlitwę. Uczestnic-
two w kanonizacji będzie dla 
mnie wielkim duchowym prze-
życiem, które jak pan zauważył 
wywołuje u mnie szczere wzru-
szenie i łzy. Mimo że podróż bę-
dzie pewnie niełatwa to ja zde-
cydowałam, że wybiorę się do 
Rzymu razem z moja siostrą. 
Co do intencji to mam tylko tą 
jedną najważniejszą bym ja i 
moja rodzina i moja 90 letnia 
mama byli zdrowi. 

Teresa Kowalska - Jadę do 
Rzymu z intencją o zdrowie dla 
mnie i mojej rodziny. Ale przede 
wszystkim jadę tam dla naszego 
Papieża, który był naszym ro-
dakiem. Do wyjazdu namówi-
ły mnie moje dzieci. Nie ukry-
wam, że się trochę boję samej 
podróży, bo jadę po raz pierw-
szy w życiu w tak dalekie strony. 
Wierzę jednak, że szczęśliwe za-
jadę i powrócę do domu. 

Mieczysław Burak - Jadę 
do Rzymu w swoich prywat-
nych intencjach, a także inten-
cjach innych osób, które mi je 

powierzyły. Ten wyjazd jest dla 
mnie spełnieniem moich pra-
gnień. Bardzo się cieszę, że będę 
w Rzymie uczestniczyć w wy-
darzeniu, które przejedzie do 
historii. Ogrania mnie wiel-
kie wzruszenie, że nasz Ojciec 
Święty już niebawem zostanie 
ogłoszony świętym. 

Pani Krystyna - Jadę do Rzy-
mu z czterema intencjami, ale 
nie mogę ich wyjawić. Niemniej 
mam nadzieję, że się spełnią. 
Nie ukrywam, że jestem tym 
wyjazdem bardzo podekscyto-
wana i nie mogę się uspokoić, 

ale mam nadzieję, że wszyst-
ko będzie dobrze. Myśl, że za 
parę dni będę w Rzymie i będę 
uczestniczyć w uroczystości ka-
nonizacji Jana Pawła sprawia, 
że ogarnia mnie bardzo wielkie 
wzruszenie i radość, które cięż-
ko mi wyrazić słowami. 

Powrót nowogardzkich pąt-
ników przewidziany jest na 30 
kwietnia, czego na pewno re-
dakcja DN nie przeoczy i popro-
si o podzielenie się wrażeniami z 
pielgrzymki i kanonizacji.

Jarek Bzowy 
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Nasza interwencja 

Kto zatruł pszczoły w Kikorzu?
w środę (23 kwietnia) na telefon alarmowy dn, zadzwonił wiesław Rokicki 
z Kikorza, pszczelarz z wieloletnim doświadczeniem. Podejrzewa, że wskutek 
oprysków pól rzepaku, znajdujących się w sąsiedztwie, wymarła znaczna ilość 
hodowanych przez niego owadów. 

Pan Wiesław już od około 25 
lat trzyma pszczoły. Niekiedy 
miał nawet 30-40 uli, obecnie 
w ogrodzie na jego podwórku 
wystawionych jest 9 pasiek. Po-
dobne przypadki, w których wy-
mierały mu pszczoły, w trakcie 
swojej przygody z ich hodowlą 
zdarzały mu się już 3-4 razy, na 
przestrzeni ostatnich lat. 

- Kiedyś miałem więcej pasiek. 
Teraz nie mam dużo, bo tylko 
9 uli - opowiada pan Wiesław. 
Gdy w drugi dzień świąt doglą-
dałem pszczół, wszystko było w 
porządku, natomiast wczoraj 

rano zauważyłem, że coś jest nie 
tak: pszczoły wywalały martwe 
owady, były zwinięte i „trzepały” 
się – wspomina W. Rokicki. 

Nasz rozmówca jest przekona-
ny, że pszczoły zatruły się środ-
kami chemicznymi wykorzysty-
wanymi przez rolników do za-
biegów pestycydowych. 

- Ewidentnie widać, że to za-
trucie. A co innego mogło zaszko-
dzić pszczołom w takim krótkim 
czasie? W okolicy jest dwóch rol-
ników, którzy uprawiają rzepak i 
w ostatnim czasie wykonywali oni 
opryski – opowiada pan Wiesław. 

Na własne oczy przekonali-
śmy się, że w ulach rzeczywiście 
nie ma ruchu. 

W ogrodzie pana Wiesława 
zrobiło się cicho... Przy ulach 
dało się także zauważyć martwe 
owady. 

- Zdrowe pszczoły usuwają 
trupy z ula i czasem przenoszą 
je daleko od pasieki – dodaje pan 
Wiesław.

Nasz rozmówca nie jest zrze-
szony w związku pszczelarza. 
Nie chciał również zgłaszać tego 
na policję oraz do Gminy. Sądzi, 
że nikt teraz nie dojdzie, kto był 
winny. Zresztą miał już podob-
ną sytuację kilka lat temu. 

- W 2006 roku miałem na pole 
wystawione 33 ule. Padły mi 
wszystkie, co do jednej pszczoły! 
Policja była, próbki pobrali i nic! 
Umorzyli śledztwo, bo nie zna-
leźli sprawcy. To było pod koniec 
czerwca, miałem miód wybie-
rać i musiałem wszystko spalić - 
mówi W. Rokicki. 

Mieszkaniec Kikorza opowie-
dział nam również, że w sąsiedz-
twie znajdują się inne pasieki. 
Jak twierdzi, właściciele przyjeż-
dżają do nich raz na jakiś czas i 
mogą nawet nie wiedzieć, że ich 
pszczoły również zostały zatru-

Na zdjęciu pan Wiesław Rokicki

te. Wierzy, że publikacja w DN 
i zwrócenie na tę sprawę uwa-
gi, spowoduje, że osoby, któ-
re opryskują pola, dwa razy się 
zastanowią, czy nie wyrządzają 
tym samym komuś szkód.

- Wie pan, takie dochodzenie 
niewiele da... Jeden się wyprze, 
drugi się wyprze - zależy mi na 
świadomości ludzkiej. Człowiek 
nie po to ma te pszczoły, żeby do-
chodziło do takich sytuacji. Czer-
pię z nich dużą przyjemność, a 
teraz pozostał mi tylko żal - koń-
czy ze smutkiem w głosie miesz-
kaniec Kikorza. 

Wczoraj skontaktowaliśmy się 
z goleniowskim oddziałem Pań-
stwowej Inspekcji Roślin i Na-

siennictwa (w skrócie PIORiN). 
Do zadań tej instytucji należy 
m.in. nadzór nad prawidłowo-
ścią stosowania środków ochro-
ny roślin przez rolników. Urzęd-
nicy PIORiN obiecali nam, że w 
najbliższym wydaniu DN wy-
jaśnią czytelnikom, jakie zasa-
dy obowiązują przy opryskach 
i kiedy rolnikom wolno wyko-
nywać zabiegi. Nie wykluczo-
no też, że po naszej interwencji 
dokonają kontroli wśród produ-
centów rzepaku w okolicy wsi 
Kikorze w celu sprawdzenia, 
czy wszystkie zabiegi wykonano 
przy zachowaniu odpowiednich 
procedur. 

MS, RK 

Na zdjęciu mostek przedwylotowy jednego z uli należącego do pana Wiesława, na którym 
widać martwe owady

Mały krok od tragedii, czy ktoś z tym coś wreszcie zrobi?
Witam
Chciałem opisać sytuację, 

jaka miała miejsce w świątecz-
ne dni na tyłach byłej dyskote-
ki Cisy. 

Wszyscy okoliczni mieszkań-
cy wiedzą, jakie niebezpieczeń-
stwo ma w sobie ten budynek i 
garaże na tyłach byłego hotelu, 
zbiera się tam młodzież, pije, 
pali i zażywa używek. Policja o 
tym wie i sporadycznie na we-

zwanie zajrzy, co się dzieje. Go-
rzej, gdy dzieci zaczną zakradać 
się do środka budynku, taka sy-
tuacja miała miejsce w lany po-
niedziałek, kiedy grupka dzieci 
oblewających się wodą zrobiła 
sobie przysłowiową twierdzę z 
niszczejącego budynku, jedno z 
dzieci, chcąc wejść poprzez wy-
bite okno do środka, zaczepi-
ło się o wystający ostry kawał 
szkła i strasznie rozcięło rękę. 
Słysząc głośny krzyk i płacz 
udałem się udzielić mu pomo-
cy. Co by było, gdyby dziecko 
pocięło się tak szkłem, że stała-
by się tragedia? Nie wiem dla-
czego budynek stojący tam nie 
jest odpowiednio zabezpieczo-
ny? Powybijane szyby, odpa-
dające blachy, w środku walą-
cy się sufit! Tam bawią się na-
sze dzieci i strach pomyśleć, co 
może się stać. Dlatego proszę 
Was, Dziennik Nowogardzki, o 

nagłośnienie tej sprawy i o ar-
tykuł, bo nikt chyba nie chcę by 
stała się tam tragedia z udzia-
łem dziecka. Może włodarze 
naszego miasta zobaczą w koń-
cu ten budynek, przecież stoi on 
naprzeciw ratusza. 

Pozdrawiam 
W załączniku zdjęcie, które 

przedstawia miejsce wypad-
ku. 

Zachęcam do podejścia i zo-
baczenia, jak wygląda to na 
żywo w środku. 

Od redakcji: 
wczoraj wysłaliśmy do 

Gminy pytania w sprawie 
tego, kto jest właścicielem bu-
dynku. Mimo tego, że urzęd-
nicy z okien ratusza widzą, 
jaki bałagan panuje na pose-
sji, zapytaliśmy również o to, 
czy znany jest stan rzeczy opi-
sywany przez naszego Czy-

@  Ludzie listy piszą @ 

Komunikat PSL 
Do redakcji nadesłano informację z Miejsko- Gminnego Zarządu 

PSL w Nowogardzie dotyczące posiedzenia zarządu, które odbyło się 
08.04.2014 r., i na którym omówiono m. in. okoliczności rozpadu ko-
alicji SLD –PSL w radzie miejskiej. 

W komunikacie czytamy: 
Zarząd M-G PSL dokonał oceny pracy Klubu Radnych PSL w Radzie 

Miejskiej Nowogard do czasu trwania Koalicji PSL-SLD, która w wyni-
ku szantażu politycznego przeprowadzonego przez Burmistrza Nowo-
gardu i Przewodniczącego Rady Miejskiej została w miesiącu styczniu 
2014 rozwiązana.

Zarząd wysoko ocenia pracę naszych radnych członków PSL ; to wła-
śnie dzięki Klubowi Radnych PSL zrealizowano inwestycje jakie wyni-
kały ze wspólnego przyjętego programu kadencyjnego.…

Zarząd nie przyjął rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącego Klu-
bu PSL. Kolegi radnego Stanisława Saniuka i powierzył mu nadal peł-
nienie tej funkcji, natomiast przyjął rezygnację Kol. Mieczysława La-
skowskiego z funkcji zastępcy przewodniczącego Klubu i funkcję tę po-
wierzył radnemu Kol. Rafałowi Paśko. Obecnie Klub Radnych PSL liczy 
6 radnych. 

 Zarząd omówił także przygotowania PSL do wyborów do Europar-
lamentu - Wśród kandydatów do Europarlamentu jest nasz przedsta-
wiciel Kol.Tomasz Kulinicz - pisze PSL w komunikacie, podpisanym 
przez Kazimierza Ziembę - prezesa PSL w Nowogardzie. 

telnika i jakie działania po-
dejmie Urząd Miejski, aby w 
przyszłości budynek nie stwa-
rzał już zagrożenia. 

Jeśli otrzymamy odpowie-
dzi na nasze pytania, opubli-

kujemy je oczywiście na ła-
mach dn. Liczymy jednak, 
że urzędnicy zareagują na in-
terwencję naszego Czytelnika 
niezwłocznie. 



25-28.04.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Z okazji 
60-tych urodzin 

szczęścia, zdrowia, 
pogody ducha 

i wszystkiego co najlepsze 
drogiemu 
jubilatowi 

Czesławowi Barszcz 
życzy 

rodzeństwo z rodzinami 

ŻyCzENIA

Testy gimnazjalistów 

Uczniowie w dobrych nastrojach
272 uczniów w nowogardzie i 45 w Osinie przystąpiło do testów zakańczających 
edukację na poziomie gimnazjum. w środę uczniowie rozwiązywali zadania z  
j. polskiego i historii. w czwartek zmierzyli się z tzw. blokiem przyrodniczo-mate-
matyczny. dzisiaj tj. piątek uczniowie pocili się nad pytaniami z języków obcych. 

W gminie Nowogard są cztery 
gimnazja, tj. nr 1 im Szarych Sze-
regów przy ul. Wojska Polskiego, 
nr 2 przy ul. Bohaterów Warsza-
wy (wchodzące w skład Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących) nr 
3 im. Zjednoczonej Europy na 
osiedlu Bema oraz gimnazjum 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-wychowawczym przy ul. Ponia-
towskiego. Łącznie we wszystkich 
szkołach do testów przystąpiło 
272 uczniów. Najwięcej, bo 129 
w Gimnazjum nr 2, 96 w Gimna-
zjum nr 1, 38 w Gimnazjum nr 3 
i 9 w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-wychowawczym przy ul. Po-
niatowskiego (SOSW). 

45 uczniów przystąpiło do te-
stów w Zespole Szkół Publicznych 
im. Bronisława Malinowskiego w 
Osinie. 

W pierwszy dzień testów o 
godz. 9.00 uczniowie dostali do 
rozwiązania testy z historii i wie-
dzy o społeczeństwie. Na rozwią-
zanie zadań mieli dokładnie 60 
minut. Następnie udali się na 60 
minutową przerwę, przed dru-
gim etapem egzaminu z języka 
polskiego. W tym czasie redakcja 
DN odwiedziła Gimnazjum nr 3 
na osiedlu Bema, by sprawdzić, w 
jakich nastrojach są gimnazjaliści 
po pierwszej turze pytań. 

- Jednym z zadań było napisanie 
co przedstawia i do czego zachęca 
obraz, na którym znajdowała się 
para ludzi z psem i skrzynka wy-
borcza. Napisałam, że rysunek ten 
zachęca do aktywności wyborczej. 
Mam nadzieję, że to dobra odpo-
wiedź – mówi Klaudia Kortoniuk. 

Uczniowie zgodnie przyznają, 
że pytania nie były trudne. 

- Egzamin był w sumie łatwy- 
mówi Paulina Pawłowska.

Były jednak pytania, które spra-
wiły uczniom małe trudności. 

- Najwięcej kłopotów sprawiło 
mi chronologiczne ułożenie trzech 

wydarzeń historycznych, tj. Kon-
stytucja 3 Maja, drugi Rozbiór Pol-
ski i Konfederacja Targowicka. Nie-
stety w przypadku dwóch dat strze-
lałem, bo byłem pewny tylko na 
50% poprawnej odpowiedzi – przy-
znaje Mikołaj Gała, jeden z lep-
szych uczniów w Gimnazjum nr 3.

Każdy z naszych rozmówców 
miał inne sposoby na przygotowa-
nie się do egzaminu. Jedni zaufa-
li zebranej przez prawie trzy lata 
wiedzy i postawili tylko na małą 
powtórkę. Inni postanowili wziąć 
korepetycje, a niektórzy rozwią-
zywali arkusze egzaminacyjne z 
ostatnich lat. 

W czwartek uczniowie pisali 
tzw. blok matematyczno-przyrod-
niczy. W piątek natomiast wszyscy 
będą musieli wykazać się umie-
jętnością władania językiem ob-
cym. - Ze względu na duży pogłos 
na sali, uczniowie będą pisali test w 
klasach. Musimy bowiem zapewnić 
odpowiednie warunki akustyczne. 
Dwie uczennice będą zdawały z ję-
zyka niemieckiego, gdyż wcześniej 
uczyły się w szkole niemieckiej. Po-
zostali uczniowie piszą angielski – 
informuje Irena Juszczyk, dyrek-
tor Gimnazjum nr 3. 

Również w Osinie ostatnie dni 

upływały w egzaminacyjnej at-
mosferze. 

- Egzamin przebiega bez zakłó-
ceń. Frekwencja jest 100%. Ucznio-
wie są podzieleni w ocenie stopnia 
trudności tegorocznych zadań. Jed-
ni mówią, że trudniejszy był „pol-
ski” inni, że „historia”- powiedziała 
wczoraj w rozmowie z DN, dyrek-
tor ZSP w Osinie Tatiana Olbert.

Nieco inaczej wyglądał egzamin 
dla gimnazjalistów ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-wychowawcze-
go przy ul. Poniatowskiego. 

- Gimnazjaliści otrzymali arku-
sze z zadaniami dostosowanymi 
dla uczniów z lekkim upośledze-
niem umysłowym. Ponadto mieli 
wydłużony o pół godziny czas na 
napisanie testu – informuje Elż-
bieta Ceranka, wicedyrektor pla-
cówki.

Poza tymi dwoma różnicami te-
sty gimnazjalistów z SOSW będą 
oceniane na takich samych zasa-
dach, jak w pozostałych szkołach.

Testy napisane przez naszych 
gimnazjalistów będzie ocenia-
ła komisja w Poznaniu. Wyniki 
mają być znane na tydzień przed 
zakończeniem roku szkolnego, ale 
uczniowie otrzymają je dopiero 
wraz ze świadectwami szkolnymi 
- 27 czerwca. 

Przystąpienie do egzaminu jest 
warunkiem ukończenia gimna-
zjum. Jeśli uczeń z powodu choro-
by lub ważnych wypadków loso-
wych nie może przystąpić do nie-
go w tym tygodniu, będzie go pisał 
w drugim terminie. 

Pocieszeniem dla wszystkich 
niech będzie informacja, że eg-
zaminu gimnazjalnego nie moż-
na „oblać”. Jednak ilość zdobytych 
punktów będzie miała wpływ na 
to, czy dany uczeń zostanie przyję-
ty do wybranej przez siebie szkoły 
średniej. 

Marcin Simiński

Od lewej: Klaudia Kortoniuk, Mikołaj Gała i Paulina Pawłowska – uczniowie klasy III a Gim-
nazjum nr 3. 

Komisja egzaminacyjna opuszcza salę po zakończeniu testu z historii. Arkusze z rozwiąza-
nymi zadaniami w kartonie niesie dyrektor Gimnazjum nr 3 – Irena Juszczyk. 

Przebudowa drogi w Wojcieszynie

Czy gmina dorzuci 
się do inwestycji?
Jeszcze w tym roku ma zostać przebudowana jedna z 
dróg we wsi wojcieszyn, należąca do powiatu. Chodzi o 
odcinek prowadzący od drogi nr 6 (zjazd na wysokości 
fabryki „dywaników”) do kilkunastu posesji. Inwestycja 
wyniesie około półtora miliona zł. 

To, że droga powiatowa w Woj-
cieszynie wymaga przebudowy, 
wie każdy, kto kiedyś miał (nie)
przyjemność nią jechać. Od lat 
mieszkańcy wsi upominali się o jej 
remont. Stan drogi wielokrotnie 
opisywany był również przez na-
szą redakcję. Istnieje bardzo duża 
szansa na to, że już w III kwartale 
tego roku ruszą pracę związane z 
przebudową drogi. 

Według kosztorysu inwestycja 
ma pochłonąć 1,5 mln złotych. 
Część kosztów, w ramach dofi-
nansowania, pokryje Urząd Mar-
szałkowski w Szczecinie. Cho-
dzi dokładnie o kwotę 324 tys. zł. 
Urzędnicy powiatu szukają jed-
nak kolejnych „współinwestorów”. 
Z tego powodu w środę (16 kwiet-
nia) wicestarosta Powiatu Go-
leniowskiego, Tomasz Kulinicz, 
spotkał się z burmistrzem Nowo-
gardu, by przy okazji rozmowy o 
inwestycjach powiatowych, które 
w 2014 roku mogą być zaplano-
wane na terenie naszej gminy, po-
ruszyć sprawę ewentualnego dofi-
nansowania przez Gminę Nowo-
gard przebudowy drogi w Wojcie-
szynie. - Burmistrz powiedział, że 
podtrzymuje swoją deklarację, w 
sprawie dofinansowania inwestycji 
w kwocie 100 tys. zł. Podkreślił jed-
nak, że decyzję w tej sprawie osta-
tecznie podejmie Rada Miejska, 
której on przedłoży taką propozy-
cję – relacjonuje spotkanie z bur-

mistrzem Nowogardu, wicestaro-
sta, Tomasz Kulinicz. 

We wtorek (22 kwietnia) o do-
finansowanie inwestycji zapyta-
liśmy również samego Roberta 
Czaplę. Niestety do momentu za-
mknięcia bieżącego nr DN, nie 
udzielił żadnego komentarza w tej 
sprawie. 

Niezależnie od decyzji Rady 
Miejskiej, mieszkańcy Wojcieszy-
na mogą mieć już powody do za-
dowolenia. Droga zostanie prze-
budowana, nawet gdy Gmina No-
wogard nie udzieli wsparcia fi-
nansowego. Powiat musi bowiem 
realizować umowę, którą na do-
finansowanie przebudowy drogi 
podpisał z Urzędem Marszałkow-
skim. Inwestycja może się jedynie 
wówczas nieco przedłużyć. 

Przetarg, który wyłoni wyko-
nawcę zadania, będzie ogłoszony 
w ciągu najbliższych miesięcy, tj. w 
maju lub czerwcu – zapowiedział 
w rozmowie z DN, wicestarosta 
Tomasz Kulinicz. 

 KR, fot. MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

z a P r O s z e N i e ! ! !
W najbliższą niedzielę tj. 27 kwietnia, na godz. 12.30 zaprasza-

my na Mszę Świętą do parafii św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie wszystkich tych, którzy kochają jazdę motocyklem, 
ścigaczem, motorem, quadem itd. po to by poświęcić swój kask 
przed nowym sezonem... Po tej uroczystości odbędzie się koro-
wód tych „maszyn” przez nasze miasto, dedykowany Świętemu 
Janowi Pawłowi II. Będzie to nasza manifestacja radości i wiary, 
z racji wyniesienia naszego rodaka na ołtarze...

Tego dnia nie może Ciebie zabraknąć!!

Ostatni odcinek naszego 
przygotowania do kanonizacji

nauki stanowe  
 JP II – do rodzin

27 kwietnia, w I Niedzielę 
po Wielkiejnocy, która jest za-
razem niedzielą Bożego Miło-
sierdzia, w Rzymie odbędzie 
się kanonizacja Jan Pawła II. 
Tym samym słowa Sancto Sub-
ito wyrażone przez lud wierny, 
zaraz po jego śmierci zostaną 
oficjalnie potwierdzone przez 
Kościół Powszechny. Kończy-
my nasze przygotowanie do tej 
uroczystości poprzez rozwa-
żanie wybranych fragmentów 
wypowiedzi błogosławionego 
Jana Pawła II, wygłoszonych w 
czasie jego pielgrzymek do Oj-
czyzny, a kierowanych do po-
szczególnych stanów. Dzisiaj 
część IV- Do rodzin

…Rodzina jest bowiem 
wspólnota najpełniejszą z 
punktu widzenia więzi mię-

dzyludzkiej. Nie ma więzi, któ-
ra by ściślej wiązała osoby niż 
więź małżeńska i rodzinna. Nie 
ma też innej, w której wzajem-
ne zobowiązanie byłoby rów-
nie głębokie i całościowe, a ich 
naruszenie godziłoby bardziej 
boleśnie w ludzką wrażliwość: 
kobiety, mężczyzny, dzieci, ro-
dziców. Słowa czwartego przy-
kazania skierowane są do dzie-
ci, do synów i córek. Mówią 
„Czcij ojca i matkę”. Z równą 
siłą jednak odnoszą się do ro-
dziców: „Pamiętaj abyś praw-
dziwie zasługiwał na tą część” 
Bądź godny imienia ojca! Bądź 
godna imienia matki! 

Homilia w czasie Mszy Św. 
odprawionej na lotnisku

- Kielce 3 czerwca 1991

Słowa Ewangelii według 
Świętego Jana (J 20,19-31) 
Zmartwychwstały ukazuje się 
apostołom. niewierny Tomasz.

 Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. Tam 
gdzie przebywali uczniowie, 
drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami, Jezus wszedł, sta-
nął pośrodku i rzekł do nich: Po-
kój wam! A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowa-
li się zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzekł 
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec 
Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam. Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpu-
ścicie grzechy, są im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden 
z Dwunastu, zwany Didymos, 
nie był razem z nimi, kiedy przy-
szedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: Widzieliśmy 
Pana! Ale on rzekł do nich: Je-
żeli na rękach Jego nie zobaczę 
śladu gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie 
włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę. A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli zno-
wu wewnątrz /domu/ i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: Pokój wam! Na-
stępnie rzekł do Tomasza: Pod-
nieś tutaj swój palec i zobacz 
moje ręce. Podnieś rękę i włóż /
ją/ do mego boku, i nie bądź nie-
dowiarkiem, lecz wierzącym. To-
masz Mu odpowiedział: Pan mój 
i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: 
Uwierzyłeś dlatego, ponieważ 
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
I wiele innych znaków, których 
nie zapisano w tej książce, uczy-
nił Jezus wobec uczniów. Te zaś 
zapisano, abyście wierzyli, że Je-
zus jest Mesjaszem, Synem Bo-
żym, i abyście wierząc mieli ży-
cie w imię Jego.

Błogosławieni, którzy nie wi-
dzieli, a uwierzyli

Kiedy Pan Bóg stworzył człowie-
ka, tchnął w jego nozdrza, dając 
mu tym samym życie, a wraz z nim 
dał mu wtedy również świadomość 
swojego istnienia. Dlatego człowiek 
zdaje sobie sprawę z tego, że jest 
obecny. A co najciekawsze, ta świa-
domość nigdy nie umrze. Nasza 
dusza jest nieśmiertelna. To bar-
dzo frapujące stwierdzenie. Ozna-
cza ono, że świadomość własnego 
istnienia nie opuści nas nawet po 
śmierci. To już zaczyna być coraz 
bardziej ciekawe. A przecież do-
świadczamy w swoim życiu tego, co 
jest tak bardzo związane ze śmier-
cią. Widzimy ją na co dzień. Cza-
sem, gdy dotyka kogoś nam bliskie-
go, potrafi nawet podkopać sen-
sowność istnienia, spowodować, 
że nadzieja zaczyna blednąć, a nie-
uniknioność naszego losu wywołu-
je coś, co zaczyna się smutkiem a 
kończy strachem. Jeśli tak, to po co 
w ogóle Pan Bóg nas stworzył, dał 
świadomość istnienia, możliwość 
poznania, umiejętność rozwijania 
się i jednocześnie pozwolił na to, 
by poczęstowano nas beznadziej-
nością?

Grzechem byłoby tak sądzić. 
Przecież mamy przed sobą Zmar-
twychwstałego. A właściwie to bę-
dziemy Go dopiero widzieli, gdy 
przyjdzie na to czas. Na razie wi-
dzą Go w wieczerniku Apostoło-
wie. Przychodzącego nic nie jest 
w stanie zatrzymać, ani zamknięte 
drzwi, ani zamknięte serca, ale za-
mknięte z obawy, a nie z powodu 
niechęci czy braku wiary. Ani Kaj-
fasz, ani Piłat, czy Herod i wszyscy, 
którzy odrzucili wcześniej Jezusa, 
nie otrzymali możliwości zobacze-
nia Go po zmartwychwstaniu. To-
masz nie był niewierzącym w ta-
kim sensie, jak tamci. On po prostu 
nie uwierzył swoim współbraciom. 
A skoro oni rzeczywiście widzie-
li Jezusa, to i on również osobiście 
chciał się o tym przekonać.

 „Po tych słowach tchnął na nich” 
– pisze Ewangelista, tak, jakby 
chciał nawiązać do momentu stwo-
rzenia. Tam człowiek otrzymał dar 
życia. Tu Apostołowie otrzymują 
dar Ducha Świętego, czyli również 
życie, ale w zupełnie innym wy-
miarze. Jest to prawdziwe życie, 
bez braków, wad, a przede wszyst-

kim bez grzechu i śmierci. To jest 
Boże życie w łasce uświęcającej. 
Życie, które niesie ze sobą ogrom-
ny dar pokoju, niezachwianą na-
dzieją i pewność płynącą z wiary, że 
już się nigdy nie skończy. Jezus po-
świadcza to swoimi ranami. Są one 
na Jego ciele od wydarzeń paschal-
nych, jako ciągle obecny dowód 
Jego nieskończonej miłości.

Tomasz przekonał się o tym oso-
biście. Jezus obdarował go nie tyl-
ko możliwością dotknięcia swych 
świętych znamion, przytulając swo-
jego Apostoła niejako do serca. Dał 
mu również dar wiary, której już te-
raz nic nie będzie w stanie zmącić. 
To na pewno był szczęśliwy dzień 
dla tak realnie patrzącego na rze-
czywistość człowieka. A my dzię-
ki sceptycyzmowi Tomasza otrzy-
maliśmy piękne słowa, określają-
ce tych, którzy są w stanie uwie-
rzyć, mimo tego, że nie zobaczą na 
własne oczy to, w co mają wierzyć. 
Szczęśliwi. Nie inaczej.

Didymos to po grecku znaczy 
bliźniak. Może miał bliźniacze ro-
dzeństwo. A może nie miał. To nie 
ważne. Ważniejsze może być to, że 
dla nas może on być jak nasz bliź-
niak. Oczywiście w wymiarze du-
chowym. Bo jeżeli uda nam się 
pójść w ślady Tomasza, to będzie-
my mogli otrzymać szansę na to, 
by tak jak on stać się szczęśliwy-
mi ludźmi. Sceptycyzm Didymosa 
udziela się również nam i to bardzo 
często. Będąc przyzwyczajonym do 
zmysłowego odbierania rzeczywi-
stości, człowiek woli zobaczyć, żeby 
uwierzyć. Tylko że to już nie by-
łaby wtedy wiara. A poza tym jak 
pojąć zmysłami to, co im się wy-
myka. Zmartwychwstanie, wiecz-
ność, Duch Święty, odpuszczenie 
grzechów, tego wszystkiego nie do-
tkniemy, nie zobaczymy, przynaj-
mniej teraz. A przecież właśnie te-
raz o to teraz chodzi.

Pozostaje nam wiara. List do He-
brajczyków mówi, że jest on „porę-
ką tych dóbr, których się spodzie-
wamy, dowodem tych rzeczywisto-
ści, których nie widzimy”(Hbr 11, 
1-2). Zresztą cały jedenasty roz-
dział tego listu to bohaterskie przy-
kłady wiary dla chrześcijan. Czy 
dołączymy do ich grona? Siebie o to 
nie pytam. Mam tylko nadzieję, że 
Bóg pomoże mi wytrwać.

Ks. Grzegorz Podlaski

Iskra miłosierdzia 
w każdej rodzinie

W najbliższą niedzielę w 
dniu Święta Miłosierdzia Bo-
żego i zarazem w dniu kano-
nizacji Jana Pawła II w na-
szych parafiach również no-
wogardzkich nastąp przeka-
zanie wiernym „iskry miło-
sierdzia” „ W związku z ka-
nonizacją Jana Pawła II chce-
my zjednoczyć Polaków przy 
Ogniu Miłosierdzia” – mówią 
inicjatorzy akcji, przedstawi-
ciele Fundacji „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”. W grudniu 
2003 r. Jan Paweł II pobłogo-
sławił ogień, który od tamtej 
pory pali się nieustannie pod 
obrazem Jezusa Miłosiernego 
w łagiewnickiej świątyni. Ten 
właśnie ogień został przeka-
zany przez kard Dziwisza w 
niedzielę 30 marca 2014 mło-

dzieżowym delegacjom ze 
wszystkich polskich diecezji. 
A w najbliższą niedzielę bę-
dzie przekazywany wiernym. 
Każdy kto przyjdzie do świą-
tyni ze świecą czy lampio-
nem będzie mógł ten ogień 
przejąć i zanieść do swojego 
domu. Do „rozniecania iskry 
Bożej łaski” i „przekazywa-
nia światu ognia miłosier-
dzia” wezwał sam Jan Paweł 
II podczas konsekracji Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach w sierpniu 
2002 r. Było to bezpośred-
nie nawiązanie do słów, któ-
re skierował Jezus do św. Fau-
styny Kowalskiej: 

„[Z Polski] wyjdzie iskra, 
która przygotuje świat na 
ostateczne przyjście moje”. 
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Grażyna Klimczak: lat 49, zmarła 19.04.2014, pogrzeb odbył 
się 23.04.2014 na cmentarzu w Nowogardzie

Irena Jarkiewicz: lat 85, zmarła 20.04.2014, pogrzeb odbył się 
23.04.2014 na cmentarzu w Nowogardzie 

Piotr Sulwiński: lat 77, zmarł 21.04.2014, pogrzeb odbył się 
24.04.2014 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 

Światowy Dzień Książki

Czytają na potęgę
w środę, 23 kwietnia, obchodziliśmy Światowy dzień 
Książki i Praw autorskich. Z tej okazji postanowili-
śmy sprawdzić, czy mieszkańcy naszej gminy pamię-
tają, jak wielkie znaczenie w życiu człowieka ma czy-
tanie książek. 

Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich to doroczne święto, 
organizowane przez UNESCO 
w celu promocji czytelnictwa, 
edytorstwa i ochrony własności 
intelektualnej za pomocą praw 
autorskich. Po raz pierwszy ob-
chodzono je w roku 1995. Data 
23 kwietnia nie jest przypadko-
wa. Została bowiem wybrana 
jako symboliczna dla literatury 
światowej – jest to dzień śmier-
ci wybitnych pisarzy światowej 
sławy, takich jak William Shake-
speare czy Miguel de Cervantes. 

Wielu mieszkańców naszej 
gminy, zarówno dzieci, jak i do-
rosłych, korzysta z możliwości 
wypożyczania książek. – W roku 
2013, do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Stefana Żeromskiego 

w Nowogardzie mieliśmy zapisa-
nych 4159 czytelników. Wypoży-
czyli oni łącznie 93 tys. 261 ksią-
żek i zbiorów specjalnych. Więk-
szość z nich to nasi stali i wierni 
miłośnicy książek, którzy syste-
matycznie odwiedzają bibliotekę 
– powiadomiła dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, Zo-
fia Pilarz. Spośród stałych czy-
telników wyszczególnić można: 
rodzinę Błaszczyków, Damasów, 
Grabowskich, Jasińskich, Kosa-
kiewiczów, Sawickich, Szweda, 
Wichurskich, Wójcików. Poni-
żej prezentujemy listę nazwisk 
tych najaktywniejszych, którzy 
w roku 2013 wypożyczyli naj-
więcej książek.

Karolina Klonowska

w dziale  
dla dzieci i Młodzieży:
Biniecka Aleksandra
Bojanowicz Izabela
Borkowska Aleksandra
Jankowska Anna
Marczuk Agata
Niemczyn Jakub
Stępniak Marta
Toruńska Oliwia

w wypożyczalni  
dla dorosłych:
Brzost Anna
Garbacz Jadwiga
Iglewska Dorota
Jackowiak Milena
Nieczaj-Brzozowska Ewa
Rosołowska Maria
Wiśniewska Stanisława
Zwierzyński Marcin
Żelazowska Danuta

Pracownicy biblioteki kładą duży nacisk na zachęcanie dzieci do czytania książek, organizu-
jąc różnego rodzaju akcje. Na zdjęciu - zajęcia w czasie ferii zimowych

Info: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie

zamiast felietonu 

Polska – przedsiębiorstwo ze 
100% udziałem kapitału obcego
Stale, od lat, na łamach dn upominamy się o właściwe traktowanie przez władze lokal-
nych przedsiębiorców. To oni bowiem na co dzień dają podstawowe zatrudnienie, two-
rzą większość dochodów podatkowych także gmin i dźwigają w wielkim trudzie naszą 
gospodarkę. Okazuje się jednak, że rządzący Polską nadal traktują rodzimych przed-
siębiorców jako tych „co muszą” przyjąć każde warunki a z Polski uczynili nie kraj do 
życia dla swoich ale raj do eksploatacji dla obcych. Oto streszczenie tekstu który prze-
czytaliśmy w „Gazecie Polskiej Codziennie”.

„Udział naszych firm w krajo-
wych zamówieniach publicznych 
wciąż maleje. Zarabia zagrani-
ca. W 2013 r. obce firmy pozyska-
ły od polskich instytucji zamówie-
nia publiczne za 60 mld zł, z tego 
blisko połowa przypadła na kon-
cerny niemieckie” Polski rząd i lo-
kalne samorządy dają zarobić za-
granicznym firmom miliardy zło-
tych. O ile dwa lata temu koncer-
ny spoza Polski wygrały ponad 600 
przetargów wartych 30 mld zł, to 
w 2013 r. – jak wynika z danych 
Urzędu Zamówień Publicznych – 
zagranicznym wykonawcom przy-
znano rekordową liczbę 704 zle-
ceń wartych dwa razy więcej, a 
więc ok. 60 mld zł. Blisko połowę 
tych kontraktów uzyskały firmy 
niemieckie, zarabiając 28 mld zł.

 Między ilością i wartością za-
mówień zdobywanych przez za-
graniczne koncerny u nas a tymi, 
jakie polskie firmy realizują w in-

nych krajach, jest kolosalna różni-
ca. Nasze przedsiębiorstwa wygra-
ły w 2013 r. niespełna 90 zagra-
nicznych przetargów wartych zale-
dwie 400 mln zł. 

 Jak wynika z badań przeprowa-
dzonych przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości (PARP), z 
roku na rok z rynku zamówień pu-
blicznych coraz bardziej wypycha-
ne są małe i średnie firmy z Polski. 
Jeszcze trzy lata temu aktywnych 
na tym rynku było 25 proc. przed-
siębiorstw sektora MŚP. Dwa lata 
temu tylko 18 proc., a w 2013 r. za-
ledwie 14 proc.

 To fatalne statystyki, bo ozna-
czają, że od zyskownych kontrak-
tów odcinani są rodzimi wyko-
nawcy, którzy mają być motorem 
polskiej gospodarki. Dość powie-
dzieć, że małe i średnie przedsię-
biorstwa zatrudniają trzy czwar-
te Polaków i wytwarzają 67 proc. 
polskiego PKB.”

 Sprawy zaszły tak daleko w złą 
stronę, że niezbędna jest szybka i 
zdecydowana reakcja społeczna. 
Mamy rok wyborczy taki będzie 
również następny. Właściwy sto-
sunek do rodzimych przedsiębior-
ców i rozumienie czym jest interes 
narodowy powinny stać się w nad-
chodzących kampaniach wybor-
czych głównym kryterium oceny 
kwalifikacji politycznych kandy-
dat ów na europosłów, radnych, 
burmistrzów czy posłów. Tak dro-
dzy Rodacy właśnie takie kwali-
fikacje a nie „bycie przystojnym”, 
„ładnym”, „bogatym”,” u władzy” 
itp. to kwalifikacje uprawniają-
ce do otrzymania godności odpo-
wiedzialności za wspólne sprawy. 
Póki tego nie zrozumiemy, póty 
dalej będziemy budować kraj dla 
obcych, a dla naszych dzieci emi-
grację – bo nawet tam są lepiej 
traktowane jak u siebie! 

ms

Sześciolatki w szkołach 

Rodzice szturmują poradnię!
wielu rodziców dzieci, objętych w roku 2014 obowiązkiem szkolnym, wnioskuje o od-
roczenie tegoż obowiązku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w nowogardzie.

Rok 2014 przyniósł ze sobą 
pewne zmiany w systemie szkol-
nictwa. Zgodnie ze zmianami w 
ustawie o systemie oświaty, od 
września 2014 r. obowiązek pój-
ścia do szkoły obejmie dzieci 
urodzone w roku 2007 oraz od 1 
stycznia do końca czerwca 2008 r. 
Wybór natomiast będą mieć ro-
dzice i opiekunowie sześciolatków 
urodzonych po 30 czerwca 2008 r. 
W związku z tym, do nowogardz-
kiej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej wpływa coraz więcej 
wniosków o odroczenie obowiąz-
ku szkolnego sześciolatków. Od 
jakiegoś czasu placówka przyjmu-
je indywidualne wnioski rodzi-
ców o przeprowadzenie diagno-
zy w kierunku gotowości szkolnej 
sześciolatków, mających rozpo-
cząć realizację obowiązku szkol-
nego w roku szkolnym 2014/2015. 
– Do połowy kwietnia odnotowali-
śmy 21 przypadków, w których ro-
dzice wnioskują o odroczenie obo-
wiązku szkolnego dziecka – tłu-

maczy w rozmowie z DN dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Nowogardzie, Bożena 
Kawicka – Jest to duża ilość. Poka-
zuje ona na poziomie społecznym 
jedną ważną rzecz: mimo konsul-
tacji społecznych, rodzice w taki 
sposób wyrażają swoje zdanie na 
ten temat, czyli niechęć do pusz-
czenia dziecka do szkoły w tym 
wieku. Nigdy nie robiliśmy niczego, 
co mogłoby ściągać do nas ludzi. 
Przyjście do nas to ich dobrowol-
ny wybór. Dlatego też myślę, że w 

ten sposób manifestują swoją opi-
nię na temat obowiązku szkolnego 
sześciolatków.

Dziecko, którego rodzic lub 
opiekun ubiega się o odroczenie 
obowiązku szkolnego, w wyzna-
czonym indywidualnie terminie 
poddawane jest badaniom psy-
chologicznym, pedagogicznym i 
logopedycznym. Odbywają one 
również konsultacje z innymi spe-
cjalistami, o ile zachodzi taka po-
trzeba.

Karolina Klonowska 
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Przedsiębiorcy z gminy Osina 

„Polka to bardzo miła nazwa...” 
w ramach cyklu „nasi przedsiębiorcy” prezentujemy także Państwu przedstawicieli osińskiej społeczności przedsiębiorców. Kolejnym 
przedsiębiorcą, prowadzącym działalność na terenie gminy Osina, który wystąpi w naszym cyklu jest pan Czesław dadeło właściciel 
sklepu sieciowego „Sklepy Polskie - POLKa” działającego od 2000 roku. 

dziennik nowogardzki: 
Minęły Święta wielkanocne, 
a jak pan przeżył jako han-
dlowiec okres przedświątecz-
ny? 

Czesław dadeło - Był to czas 
bardzo intensywnej pracy, bo-
wiem klienci chcieli zdążyć za-
opatrzyć się w towary potrzeb-
ne im na święta. W tym okresie 
najwięcej oblegane było stoisko 
z wyrobami wędliniarskimi.

Kiedy powstał pomysł zało-
żenia pana sklepu? 

Może zacznę od tego, że je-
stem mile zaskoczony, że 
Dziennik Nowogardzki rów-
nież przedsiębiorców z Osiny 
włączył do cyklu „Nasi przed-
siębiorcy”. Co do pańskiego py-
tania to było to około 14 lat 
temu. Był wówczas rok 2000, a 
dokładnie 1 sierpnia. 

Czy zawsze pan zajmował 
się handlem? 

Wcześniej zamiast sklepu 
prowadziłem szaszłykarnię, 

która miałem ustawioną przy 
trasie w kierunku do Szczecina, 
a konkretnie za Goleniowem. 

I wówczas postanowił pan 
także otworzyć sklep? 

Nie tak od razu. To, że jest 
dziś w tym miejscu stoi sklep 
to czysty przypadek. Otóż do-
wiedziałem się z tego co pa-
miętam to od mojego pracow-
nika po, którego przyjeżdżałem 
do Osiny, że jest działka do ku-
pienia. Po tej rozmowie posta-
nowiłem się konkretnie zorien-
tować i ostatecznie zdecydowa-
łem się na zakup tej działki, a 
następnie na budowę na jej te-
renie sklepu, który stoi po dzień 
dzisiejszy. 

Jakie są przesłanki, któ-
re pozwalają pana sklepowi 
funkcjonować, w tak niewiel-
kiej gminie, w której wielu 
zakładów pracy nie ma? 

 Jest ciężko w tej dziedzinie 
działalności, gdyż jest duża 
konkurencja pomiędzy sklepa-

mi mającymi w swojej ofercie 
równie dobre artykuły, w samej 
Osinie są aż 3 sklepy spożyw-
cze. Co do moich kryteriów to 
staram się mieć w ofercie szero-
ki asortyment charakteryzują-
cy się dużą różnorodnością ar-
tykułów.

Czy wejście do pana sklepu 
wiąże się z dużymi wydatka-
mi? 

Ależ skądże. Osina jest małą 
gminą, w której większość osób 
się zna. Staram się by artykuły 
spożywczo-przemysłowe, któ-
re znajdują się w mojej ofercie 
były jak najlepszej jakości, ale 
także by nie odstraszały klienta 
ceną. Zachęcam również klien-
tów do zakupu poprzez róż-
ne promocję, czy też gazetki, w 
których przedstawiana są ak-
tualne produkty. 

Z tego co widzę, klient 
może nabyć w pańskim skle-
pie wiele różnego rodzaju to-
warów? 

Zgadza się w moim skle-
pie jest wiele artykułów. Jeże-
li miał bym wymienić ilość po-
zycji handlowych to jest to licz-
ba na poziomie 9 tys. Klient 
może kupić artykuły spożywcze 
tj. pieczywo, nabiał, wędliny, 
ryby, alkohol, soki, kawa, jaja, 
herbata, słodycze, makarony 
i wiele jeszcze innych produk-
tów, które powinny się znajdo-
wać w takim sklepie. Może tak-
że zakupić artykuły chemii go-
spodarczej 

Sieć sklepów spożywczych 
„POLKa” to przed wszyst-
kim współpraca z siecią, 
która daje większe możli-
wości dla właściciela sklepu 
oraz jego klienta. ale czy ta 

sieć była z panem od począt-
ku? 

 Wcześniej współpracowałam 
z siecią sklepów „LEWIATAN”, 
ale po jakimś czasie zrezygno-
wałem i dołączyłem wraz jesz-
cze z innymi handlowcami do” 
POLKI” a dlaczego? Chodziło 
nam o to by nazwa kojarzyła 
się z naszym krajem. A przy-
zna pan, że „Polka” jest bardzo 
miłą nazwą kojarzącą się wła-
śnie z Polską. 

niewątpliwe klient w tak 
niewielkiej gminie jest waż-
ny niemal na „wagę złota”? 

 To prawda. Dlatego każdy 
jest tutaj dla mnie bardzo waż-
ny. Toteż korzystając z oka-
zji bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim klientom, za zaufa-
nie, za to że mnie odwiedzają 
i kupują potrzebne im artyku-
ły. Co do liczby, a jest ona za-
skakująca, to odwiedza nas 
tu średnio 600 osób dziennie. 
Przychodzą do nas klienci za-

równo z samej Osiny jak i z po-
bliskich miejscowości.

To oznacza, że ta dbałość 
o klienta sugeruje, ze nie 
jest tak dobrze w handlu, a 
w szczególności tym niedu-
żym? 

Jest bardzo ciężko. Kryzys 
w handlu narzucił niewielkie 
stawki, a jak są małe stawki to 
są niewielkie zyski. 

Sklep jest dość duży i po-
dzielony na kilka stoisk, ale 
obsługuje go tylko jedna oso-
ba? 

Pani obsługująca klientów 
paradoksalnie nie jest moją 
pracownicą, gdyż prowadzi 
ona własną działalność. Jeżeli 
chodzi o współpracę z tą Panią 

to jest ona na bardzo dobrym 
poziomie. 

Siedzą to z panem i rozma-
wiając, moją uwagę przyku-
ły znajdujące się w pomiesz-
czeniu trofea myśliwskie, czy 
to oznacza, że jest pan także 
myśliwym? 

Myślistwo to moje hobby. 
Dlatego jestem zrzeszony w 
kole łowieckim „Knieja” w Go-
leniowie. W wolnym czasie ra-
zem z kolegą zdarza nam się 
„wyskoczyć” do lasu, który jest 
dla nas miejscem odpoczynku 
od codziennych obowiązków.

nie wspomnieliśmy jeszcze 
o sposobach płatności, które 
pewnie są dwa w takich nie-
wielkich miejscowościach jak 
Osina: Gotówkowy i „zeszy-
towy”? Czy występują jakieś 
dni w miesiącu w których 
klientów jest więcej?

Zgodzę się, z gotówką, ale 
nie z zeszytem, bo zamiast nie-
go jest jeszcze terminal do kart 
kredytowych. System zeszytowy 
bezpowrotnie został zlikwido-
wany. W dniach w których są 
wypłaty rent, zasiłków czy in-
nych świadczenie, czyli w okoli-
cach 25 dnia miesiąca klientów 
jest dość sporo. 

Czy Pan jako przybysz z 
Goleniowa czuję się tu do-
brze, w dużo mniejszym mie-
ście? 

Bardzo dobrze się tu czu-
ję i nie mam powodu na tutej-
szych mieszkańców narzekać. 
W moim odczuciu mieszkają 
tu dobrzy ludzie. Chcę dodać, 
że w roku 2004 byłem jeszcze 
radnym tej gminy. Starałem 
się wypełniać tą rolę najlepiej 
jak potrafiłem. Jako handlo-
wiec i zarazem radny starałem 
się wypełniać tą funkcję bardzo 
aktywnie poprzez wspieranie i 
pomoc dla mieszkańców, mło-
dzieży szkolnej czy też młodych 
piłkarzy. 

Kończąc, jakie widzi pan 
lepsze perspektywy na przy-
szłość dla swojej gminy? 

Tutaj będę szczery w swojej 
wypowiedzi, ale z obecnym pa-
nem Wójtem tych właśnie lep-
szych perspektyw ja jak na ra-
zie cóż nie widzę. Kończąc ży-
czę mieszkańcom gminy jak 
również samej gminie Osina 
naprawdę jak najlepiej. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Czesław Dadeło - właściciel sklepu sieci POLKA

Sklep Polka mieści się w Osinie

Sklep oferuje szeroki asortyment mięs, wyrobów wędliniarskich 
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Twórczość poetycka w SP2

„Marzenia...”
17 kwietnia rozstrzygnięto konkurs twórczości po-
etyckiej pt. „Marzenia…” w SP2, w którym udział 
wzięło 9 szkół. wybrano najlepsze wiersze. 

Jak co roku, Krystyna Gra-
dzik, nauczycielka SP2 w No-
wogardzie, organizuje dla 
wszystkich chętnych uczniów 
piszących wiersze z naszej 
gminy konkurs twórczości po-
etyckiej. Tym razem temat na-
wiązywał do marzeń. Cieszyć 
może fakt, że do konkursu 
zgłosili się uczniowie z 9 szkół 
gminy Nowogard: SP1, SP2, 
SP4, SP Strzelewo, SP Błotno, 

SP Żabowo, SP Wierzbięcin, 
SP Orzechowo, SP Długołęka. 

Napłynęło mnóstwo cieka-
wych wierszy. Każdy z uczest-
ników reprezentował własny 
styl. Niestety, zdarzyło się tak, 
że niektórzy uczniowie za-
czerpnęli wiersze z Internetu, a 
przecież nie o to chodzi w kon-
kursach. Te napisane samo-
dzielnie były naprawdę dobre. 
Wiarygodność wierszy jest za-

w kategorii klas I – III zwyciężyli: 
1 miejsce – Staś Ochocki kl. III a, SP1, op. W. Michalak
2 miejsce – Wojciech Pawelczak kl. III a, SP1, op. W Michalak
3 miejsce – Maja Cieplak kl. II b, SP2, op. M. Wiśniewska
wyróżniono:
Kacpra Skowrońskiego (kl. III, SP Strzelwo, op. K. Szafran), Wojciecha Jarząba (kl. III b, SP2, 

op. K. Gradzik) oraz Martynę Owczarek (kl. III, SP4, op. Beata Sedlecka).

w kategorii klas IV – VI wybrano następujące osoby:
1 miejsce – Weronika Gargulińska kl. VI, SP Wierzbięcin, op. J. Ćmil
2 miejsce – Kamil Józefiak kl. V, SP Żabowo, op. J. Bińczyk-Zielińska
3 miejsce – Anna Dobruchowska kl. VI, SP Długołęka, op. M. Sawicka
wyróżnienia:
Oliwia Miśkiewicz (kl. IV, SP4, op. R. Lisowska), Martyna Woźniak (kl. IV, SP Orzechowo, op. 

L. Kamieniak), Karolina Skórzanka (kl. V c, SP1, op. M. Rogala – Bator).

Prezentujemy niektóre z nagrodzonych wierszy:

„Moje marzenie” – Staś Ochocki
Czasami marzę o Tm, by latać samolotem. Z dalekich prze-

stworzy oglądać lądy i morza, a czasem chciałbym być kotkiem. 
Chodzić sobie po płotku lub po zielonej łące gonić myszy i zające.

„Marzenie” – weronika Gargulińska 
Marzenia są po to,
by spełniać je
Dlatego musisz,
postarać się.
Czasem są małe, 
a czasem wielkie jak dąb.
I choć czasem staramy się, nie spełnić ich,
ni w ząb. 
Mamy głowę w chmurach
myślimy o nich wciąż.
I czasem się spełniają
lub znikają w ciemny kąt…

„dotyk” – Oliwia Miśkiewicz
Moim marzeniem jest… wznieść się nad ziemię
Choć tak troszkę, podreptać po kwiecistych głowach
Po co dotykać mi gwiazd
Czasem wystarczą piękne ludzkie słowa
Mieszkać na chmurze?
Dzisiaj… to już nie wyzwanie
Trudniej w miłości przeżyć
Słysząc jej wołanie

„Marzenia” – Maja Cieplak
Marzenia to piękna rzecz
Każdy pragnie je mieć.
I ja mam także marzenie
Aby kiedyś śpiewać na scenie,
Móc występować tak jak innych wielu
Dlatego będę wytrwale dążyć do celu!
Idąc ulicą widzę jak śpiewają ptaki
I jak w rytm kręcą się wiatraki.
Śpiewają rowery
Na których jadą ludzie,
Śpiewają auta – choć w wielkim trudzie!
Dla mnie śpiewa moje otoczenie
Cóż ja na to poradzę – chcę śpiewać – to moje marzenie!
W wyobraźni stoję na scenie
I spełnia się wówczas moje marzenie.
Marzenia to piękna rzecz,
Każdy pragnie je mieć,
I choć czasem się nie spełniają
To i tak w sercu pozostają. 

wsze sprawdzana. Nie można 
chcieć wygrać konkursu nie 
swoją twórczością. Warto o 
tym pamiętać. Oceny wierszy 
podjęła się, na prośbę organi-
zatorki, Biblioteka Publiczna w 
Nowogardzie. Komisja w skła-
dzie Danuta Baran i Wiesława 
Parzybut miała ogromny pro-

blem z wyłonieniem zwycięz-
ców. Panie sprawdzały i czytały 
wiersze kilkakrotnie. Dyrekcja 
SP2 w Nowogardzie oraz orga-
nizatorka konkursu, Krysty-
na Gradzik, składają serdecz-
ne podziękowania wszystkim 
uczestnikom, ich opiekunom, 
a przede wszystkim paniom 

oceniającym wiersze – D. Ba-
ran i W. Parzybut. 

Wszystkich piszących zachę-
camy i już teraz zapraszamy 
do uczestnictwa w konkursie 
w przyszłym roku. Dbajcie o 
swoje talenty. 

Info: własna
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II LO w Nowogardzie

wymiana z Heide 
w dniach 4-11 kwietnia, kolejny raz uczniowie II LO gościli swoich rówieśni-
ków ze szkoły partnerskiej z Heide. Uczennice z Heide mieszkały w polskich ro-
dzinach, gdzie miały okazję poznać naszą narodową gościnność, brały również 
udział w programie kulturalnym przygotowanym przez nauczycieli II LO. 

W czasie tygodniowego po-
bytu odbyły się m.in.: wyciecz-
ki do Szczecina, Świnoujścia 
i Kołobrzegu oraz wycieczka 
rowerowa. Goście mogli tak-
że zobaczyć, jak wyglądają lek-
cje w polskiej szkole, szczegól-
nie obserwując te zajęcia, któ-
re były dla nich zrozumiałe, 
czyli lekcje języka angielskie-
go, niemieckiego i matematy-
kę. Wszystkim uczestnikom 
wymiany bardzo podobały się 

warsztaty robienia biżuterii 
oraz warsztaty malowania na 
szkle i jedwabiu. 

Ważnym punktem progra-
mu, ze względu na partnerstwo 
miast Nowogardu i Heide, była 
wizyta w Ratuszu i spotka-
nie z burmistrzem Nowogar-
du Robertem Czaplą. Cieka-
wym doświadczeniem był też 
wyjazd do filharmonii, ponie-
waż większość osób, zarówno 
z grupy polskiej, jak i niemiec-

kiej była tam po raz pierwszy. 
Oprócz wielu gier integra-

cyjnych odbywały się też m.in. 
gry miejskie, wspólne gry w 
kręgle i w siatkówkę, lekcja 
tańca, lekcje języka polskiego 
dla gości w formie zabaw oraz 
wspólne gotowanie.

Dzięki naszemu spotkaniu 
mogliśmy zauważyć różnice, 
jakie występują między nami. 
Nasze koleżanki wolą jeść śnia-
danie na słodko, nie smakują 

im pierogi z kapustą i grzyba-
mi, biorą prysznic rano, a nie 
wieczorem, oraz piszą więcej 
sms-ów, niż rozmawiają przez 
telefon. Dziwne było dla nas 
także to, że nasze koleżanki 
witają i żegnają się ze swoimi 
nauczycielami poprzez „cześć”, 
i że w Niemczech można legal-
nie palić papierosy w obecno-
ści nauczycieli. Dziewczyny z 
Heide zdziwiło natomiast to, 
że tak często pijemy herbatę 
oraz, że jemy pizzę z ketchu-
pem. Niespodzianką okazał się 
być system oceniania w Polsce 
(w Niemczech ocena 6 jest naj-
gorsza a 1 najlepsza). Niem-
ki nie rozumiały też słowa Li-
ceum, ponieważ w Niemczech 
nie ma takiej szkoły – gimna-
zjum trwa 8/9 lat i kończy się 
maturą. W Gymnasium He-
ide – Ost nie ma szatni dla 
uczniów (uczniowie wieszają 
kurtki w klasach) oraz biblio-
teki szkolnej. Gabinety lekcyj-
ne są przyporządkowane do 
konkretnej klasy, a nie do na-
uczyciela – klasy przez wszyst-
kie lekcje przebywają więc w 
jednym pomieszczeniu, a na-
uczyciel musi się przemiesz-
czać. Ciekawe dla nas było 
również to, że w Gymnasium 
Heide – Ost od wielu lat istnie-
je orkiestra instrumentów dę-
tych. Uczniowie uczą się grać 
na tych instrumentach trzy 
razy w tygodniu, na lekcji mu-
zyki.

Zauważyliśmy jednak, że 
mimo tych różnic, więcej nas 
łączy niż dzieli. Słuchamy tej 
samej muzyki, czytamy po-
dobne książki i podobnie spę-
dzamy wolny czas. Przez cały 
tydzień musieliśmy komuni-
kować się w obcym języku - po 
angielsku lub po niemiecku. Z 
każdym dniem wychodziło to 
nam coraz lepiej i coraz bar-
dziej spontanicznie. 

Wymiana szkolna jest dobrą 
szkołą życia, bo oprócz lekcji 
kulturoznawczo – turystycznej 
spowodowała, że nie boimy się 
mówić w obcym języku, co na 
pewno zaprocentuje na matu-
rze ustnej. Nasze obawy i ste-
reotypy o Niemcach nie po-
twierdziły się.

Z nowymi koleżankami spo-
tkamy się we wrześniu w He-
ide i już z niecierpliwością cze-
kamy na to spotkanie. 

Bogaty program wymiany w 
Polsce pomiędzy II LO w No-
wogardzie i Gymnasium He-
ide – Ost nie miałby miejsca, 
gdyby nie wsparcie finansowe 
Polsko - Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży i Urzędu 
Miasta i Gminy Nowogard. Za 
pomoc dziękujemy również 
Radzie Rodziców II LO oraz 
Urzędowi Gminy Osina i Ra-
dzie Sołeckiej w Kościuszkach, 
za udostępnienie nam świetli-
cy wiejskiej w Kościuszkach w 
czasie wycieczki rowerowej. 

Info: własna

dzień Ziemi
w dniu 23.04.br., przedszkolaki z Zielonego Przedszkola obcho-
dziły dzień Ziemi. w scenerii leśnej polany otoczonej drzewa-
mi,„starszaki” wcieliły się w małych aktorów, prezentując spek-
takl zatytułowany „Miś Uszatek i dzieci na ekologicznej ścieżce”.

Trudno być przyjacielem 
przyrody, kiedy się las zaśmie-
ca dla własnej wygody. Ale 
jest przepis na piękną Ziemię! 
„Niech się lasy zielenią, niech 
śmieci zniknie ślad. Posprzą-
tajmy Ziemię, posprzątajmy 
Świat…”. Wszyst-
kie dzieci jedno-
głośnie po obej-
rzeniu przedsta-
wienia obiecały, że 
będą dbały o swo-
ją „zieloną planetę”. 
Uwieńczeniem ob-
chodów Dnia Ziemi 
było uroczyste paso-
wanie „starszaków” 
na „Miłośników Li-
gii Ochrony Przyro-
dy”, którego dokonał 
gość honorowy uro-

czystości – leśniczy, Pan Marek 
Heiser. „Od dziś przyrodzie my 
pomagamy – jej strażnikami się 
ogłaszamy. Nie można przecież 
bezkarnie śmiecić, to wiedzą 
nawet przedszkolne dzieci…” 
(J. Kasperkowiak)

Anna Grzelak

dzień Kosmonauty 
dnia 15 kwietnia br. Zielone Przedszkole zabrało w kosmiczną podróż wszystkie nowo-
gardzkie przedszkola. „Była na Ziemi taka rakieta, która wygrała kosmiczny przetarg. 
Cieszą się starsi, cieszą się dzieci – nasza rakieta w Kosmos poleci! I poleciała…”

Między przedszkolny „Dzień 
Kosmonauty” w Zielonym 
Przedszkolu rozpoczął się ko-
smiczną zabawą – konkursem 
wiedzy o kosmosie, w którym 
udział wzięli mali zdobywcy Ko-
smosu z następujących przed-
szkoli: Publiczne Przedszkole nr 
1, Publiczne Przedszkole nr 3, 
Publiczne Przedszkole nr 4 oraz 
Zielone przedszkole. Wśród ga-
laktycznych przestworzy sceno-
grafii przedszkolaki budowa-
ły z figur geometrycznych „Ra-
kietę Kosmiczną”, rozwiązywały 
„Kosmiczne Zagadki”, ćwiczyły 
prężnie podczas „Kosmiczne-
go aerobiku”. Zainteresowanie 
dzieci wiedzą o Kosmosie było 
ogromne. Natomiast „Kosmicz-
na dyskoteka” przełamała ostat-
nie chwile nieśmiałości, jedno-
cząc przy wspólnych tańcach i 
pląsach wszystkich przedszko-

laków… „już rakieta w niebo 
strzela, proszę trzymać się fote-
la…”. 

Podczas „Dnia Kosmonau-
ty” rozstrzygnięty został rów-
nież konkurs plastyczny. Zada-
niem jego uczestników było zi-
lustrowanie dowolną techniką 
tematu - „Dzień Kosmonauty”. 
Autorzy wszystkich prac, które 
wpłynęły na konkurs wykaza-
li się pomysłowością i niezwy-

kłą wyobraźnią twórczą. Nie 
było przegranych, zatem wszyst-
kie dzieci biorące udział w kon-
kursie otrzymały dyplomy i na-
grody… „leć rakieto, szybko leć, 
gwiazdkę z nieba chcemy mieć!” 
Gospodarze kosmicznej zabawy 
zapraszają już za rok w kolejną, 
niezwykłą podróż po wszech-
świecie radości, uśmiechu i do-
brej zabawy…

Anna Grzelak

zielone Przedszkole
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GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

Milena córka Marty 
Pobiehuszko ur. 
24.04.2014 z Rotnowa

Wiktoria córka 
Bienias Aleksandry ur. 
21.04.2014 ze Strzelewa

Jan syn Moniki i Macieja 
Dobrzanieckich ur. 
20.04.2014 z Węgorzyna

Maja córka Bienias 
Aleksandry ur. 
21.04.2014 ze Strzelewa

Aleksander syn Bernadety 
i Andrzeja Pająk ur. 
23.04.2014 z Nowogardu

Franek syn Karoliny i 
Dawida ur. 23.04.2014 
z Kulic

Fabian syn Katarzyny 
Geolasińskiej ur. 
21.04.2014 z Korytowa

 Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...

zSP w Osinie

Katyń – Golgota wschodu
Tytułowe słowa były tematem lekcji interdyscyplinarnej historyczno – polonistycznej, która 
odbyła się 15 kwietnia 2014 roku. Lekcja skierowana była dla uczniów Publicznego Gimna-
zjum w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.

Prowadzący zajęcia, pani 

Ewelina Wszelaki oraz pan Ja-
kub Zbyszyński chcieli przy-
bliżyć gimnazjalistom jedno z 
ważnych wydarzeń współcze-
snej historii Polski, o którym – 
jak podkreślili sami nauczycie-
le – nie wiemy jeszcze wszyst-
kiego.

W ciągu dwóch godzin lek-
cyjnych uczniowie nie tyl-
ko poznali fakty historyczne, 

ale także wysłuchali piosen-
ki podejmujące tę problema-
tykę, obejrzeli fragmenty fil-
mu „Katyń” Andrzeja Wajdy 
oraz przeczytali kilka wierszy 
o zbrodni katyńskiej.

W czasie prelekcji gimnazja-
liści wykonywali notatki, aby 
wypełnić karty pracy, ocenia-
jące poziom przyswojenia wie-
dzy.

Lekcja skończyła się bar-
dzo symbolicznym gestem, 
uczniowie oddali cześć pole-
głym w Katyniu żołnierzom 

zachowując minutę ciszy przy 
dźwiękach melodii: „Spij, ko-
lego śpij”.

Info: własna

Podumaj przez chwilę...
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy 
i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę. Wisława Szymborska, Nagrobek

Powyższe słowa stały się mottem wieczorku poetyckiego, który odbył się 15 kwietnia 
2014 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.

Kameralne spotkanie w na-
strojowej atmosferze - przy bla-
sku świec - było okazją do przy-
bliżenia wszystkim przybyłym 
osobom charakterystycznych 
cech twórczości polskiej no-
blistki Wisławy Szymborskiej. 
Uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum: Adrian Banasie-
wicz, Nikola Jasek, Aleksandra 
Natow, Mikołaj Wąsik, i Da-
mian Zimecki z dużym zaanga-
żowaniem zaprezentowali wy-
brane wiersze poetki. Specjalne 
podziękowania organizatorki 
wieczorku kierują do pani Re-
naty Langner, która zaszczyciła 
nas recytacją wiersza Gawęda 
o miłości ziemi ojczystej. Wie-
czorek był też okazją do ogło-
szenia wyników konkursu prze-
prowadzonego wśród uczniów 
Publicznego Gimnazjum. Kon-

kurs, który składał się z trzech 
etapów (wykonanie ilustracji 
do wybranego wiersza Wisławy 
Szymborskiej, napisanie opo-
wiadania, nawiązującego do 
słów wiersza „Nic dwa razy się 
nie zdarza…” oraz dokonanie 
analizy i interpretacji wyloso-
wanego wiersza poetki) wyma-

gał od uczniów dużego wysiłku. 
Z tego powodu, każdy uczeń, 
który wziął udział w zmaga-
niach, otrzymał pamiątkowy 
dyplom uczestnictwa. A miej-
sca na podium zajęły: Aleksan-
dra Natow – I miejsce, Jagoda 
Natow – II miejsce, Anita Łucz-
kowiak – III miejsce. Uczenni-
ce oprócz dyplomu otrzymały 
również nagrody rzeczowe. Or-
ganizatorkami konkursu i wie-
czorku poetyckiego były pa-
nie: Malwina Nowak, Wiesława 
Staszak oraz Ewelina Wszelaki, 
które dziękują za chwilę zadu-
my nad poezją jednej z najbar-
dziej znanych polskich poetek.

Ewelina Wszelaki

SP nr 2 w Nowogardzie

nowi czytelnicy
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłod-
szych uczniów do grona czytelników biblioteki szkol-
nej. Organizowane co roku weszło na stałe do kalenda-
rza imprez Szkoły Podstawowej nr 2 w nowogardzie. 

Tegoroczna uroczystość mia-
ła miejsce 15 kwietnia 2014 r. w 
świetlicy szkolnej. Dzieci z klas 
Ia i Ib ze swoimi wychowaw-
czyniami: p. Izabelą Płaczek i 
p. Marzeną Florczak obejrza-
ły przedstawienie „Calinecz-
ka”, specjalnie przygotowane 
na tę okazję przez Koło Teatral-
ne pod kierunkiem pań: Bar-
bary Żurak i Jolanty Modrze-

jewskiej. Najważniejszym mo-
mentem całej uroczystości było 
złożenie przyrzeczenia przez 
pierwszoklasistów, którego sło-

wami potwierdziły swoją wolę 
zostania czytelnikiem oraz sam 
fakt pasowania na czytelnika bi-
blioteki szkolnej. Aktu pasowa-
nia dokonała pani bibliotekar-
ka Jolanta Modrzejewska, któ-
ra dotykając zakładką ramienia 
każdego ucznia wypowiadała 
słowa: „Pasuję cię na czytelni-
ka biblioteki szkolnej”. Na pa-
miątkę tego wydarzenia ucznio-

wie otrzymali dyplomy, a na-
stępnie wypożyczyli do domu 
piękne kolorowe książki. Mamy 
nadzieję, że ciekawy spektakl i 
uroczysty akt pasowania zachę-
ci pierwszaków do cierpliwego 
czytania książek i częstych od-
wiedzin w szkolnej bibliotece.

Oprac: KR
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W14.12.śk.p.7.3.12.9

W12.4.śk.p.7.3.do

mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

W50.2.śk.p.28.3.18.4

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

W71.2.SK.P.4-25.04

P16.1.ś-k.15.04-16.05

P15.1.ś-k.15.04-16.05

W89.12.sk, wt+pt, 15.04-09.05

P4.2.O.d/o P6.2.O.d/o

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

W2.4.ŚK.p.14.3.25.4

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o
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Weekend z Pomorzaninem Nowogard 

Już tylko dla kibiców...
w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę zagrają odpowiednio kobiety, pierwszy i 
drugi zespół Pomorzanina, w ramach kolejnych kolejek w swoich rozgrywkach. 
Tak się złożyło, że każda z drużyn szanse na awans ma już tylko matematyczne, 
zatem piłkarzom w tym sezonie pozostało już jedynie godnie się zaprezentować 
przed własnymi kibicami. 

Na początek w piątek kobie-
ca drużyna Pomorzanina wy-
biera się do Stepnicy, aby ry-
walizować z tamtejszym Zale-
wem. W rundzie jesiennej w 
Nowogardzie padł wynik 1:1. 
Podopieczne Pawła Błaszczyka 

źle rozpoczęły rundę wiosenną 
notując dwie porażki. Zalew 
dla odmiany wygrał w ostat-
niej kolejce, natomiast wcze-
śniej pauzował. Piłkarki Za-
lewu są obecnie wiceliderem 
rozgrywek z 4 punktami prze-

wagi nad Pomorzaninem. 
W sobotę o godzinie 16:00 

pierwszy zespół Pomorzani-
na zagra przed własną publicz-
nością z Zorzą Dobrzany. W 
pierwszym meczu tych dru-
żyn Pomorzanin wygrał 0:2 po 

Szczypiorniści z SP 4 awansowali 
do finału województwa
w dniu 10 kwietnia w hali sportowej na Bohaterów warszawy w nowogardzie, 
odbył się półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców. Reprezentanci no-
wogardu z SP nr 4, stanęli na wysokości zadania i po świetnej grze wywalczyli 
awans do wielkiego finału. 

Grano systemem na „krzyż”, 
1A – 2B i 1B – 2A, zwycięzcy 
pierwszych spotkań grali w fi-
nale, natomiast przegrani o 3 
miejsce. Młodzi szczypiorni-
ści rywalizowali dwie połowy 
po 12 minut. Sędzią zawodów 
był Zbigniew Tarczykowski. W 
pierwszym meczu miało dojść 
do pojedynku pomiędzy SP 18 
z Koszalina i SP 55 ze Szczeci-
na, niestety ten mecz nie do-
szedł do skutku, gdyż ucznio-
wie ze Szczecina nie dojechali 
na zawody. Za sprawą walko-
wera faworyci całego turnie-
ju z Koszalina, automatycznie 
awansowali do finału, pod-
opieczni Wiesława Buczyń-
skiego, musieli o ten finał po-

walczyć z SP 7 ze Szczecinka. 
Dzięki dobrej grze w obronie, 
zawodnicy z „czwórki” po-
konali rywali 12:7 i przygoto-
wywali się do gry finałowej. 
Uczniowie z SP 7 Szczecinek, 
rywalizację ukończyli na 3 
miejscu. W finale faworyzowa-
na drużyna z Koszalina poko-
nała SP 4 z Nowogardu 22:14 i 
tak jak wszyscy przewidywali, 
zajęła pierwsze miejsce. Dodaj-
my, że SP 18 Koszalin to głów-
ny faworyt finałów wojewódz-
twa, które odbędą się w naj-
bliższy poniedziałek (28 kwiet-
nia), co ciekawe ponownie w 
hali sportowej ZSO w Nowo-
gardzie. Wszystko za sprawą 
przychylności organizatorów. 

Wszystkie zespoły walczące w 
półfinale wojewódzkim, zosta-
ły nagrodzone medalami i pu-
charami. Zatem 28 kwietnia o 
godzinie 10:30 rozpocznie się 
już ostatni etap wojewódzkich 
mistrzostw szkół podstawo-
wych w piłce ręcznej. Oprócz 
świetnie spisujących się szczy-
piornistów z SP nr 4 w Nowo-
gardzie, o mistrzostwo walczyć 
będą jeszcze: SP 18 Koszalin, 
SP 51 Szczecin i SP 3 Stargard. 
W imieniu organizatorów za-
praszamy wszystkich miłośni-
ków piłki ręcznej do hali przy 
ul. Bohaterów Warszawy, aby 
wspólnie dopingować zawod-
ników z Nowogardu. 

KR
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Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
24. kolejka:
Victoria 95 Przecław – Flota II Świnoujście  (26.04; 15:30)
Piast Chociwel – Osadnik Myślibórz  (26.04; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany  (26.04; 16:00)
Ina Ińsko – Polonia Płoty   (26.04; 16:00)
Stal Lipiany – Odra Chojna   (26.04; 16:00)
Klon Krzęcin – Morzycko Moryń   (27.04; 17:00)
Unia Dolice – Pogoń Barlinek   3:0 (walkower)
Gavia Choszczno – Pomorzanin Przybiernów 3:0 (walkower) 
Iskierka Szczecin – Śmierdnica    pauza

A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
15. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Hanza Goleniów  (26.04; 11:00)
Zryw Kołbaskowo – OKS Euroinsbud Goleniów (26.04; 16:00)
Pomorzanin II Nowogard – Grot Gardno  (27.04; 15:00)
Orzeł Grzędzice – Znicz Niedźwiedź   (27.04; 15:00)
Wicher Reptowo – Komarex Komarowo  (27.04; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Fagus Kołbacz   (27.04; 16:00)

III Liga Kobiet 2013/2014
10. kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard  (25.04; 16:00)
Olimp Gościno – Olimpia II Szczecin   (26.04; 12:00)
Fala Międzyzdroje – Olimpia III Szczecin   (27.04; 12:00)
Vielgovia Szczecin    Pauza

golach Krzysztofa Kieruzela i 
Michała Łukasiaka. Jednak to 
sobotni goście są zdecydowa-
nie wyżej w tabeli i wciąż wal-
czą o awans, zajmując 3 miej-
sce i tracąc 4 punkty do wice-
lidera. Zorza na wyjeździe gra 
w kratkę- 4 zwycięstwa, 4 re-
misy i 3 porażki, przy 19 strze-
lonych i 17 straconych go-
lach. Wymagający rywal to z 
pewnością nie lada gratka dla 
tych, którzy postanowią w so-
botę przyjść na nowogardzki 
stadion. 

Równie ciekawie zapowiada 
się niedzielny mecz „rezerw”, 

którzy o godzinie 15:00 w No-
wogardzie podejmować będą 
Grot Gardno. Goście zajmują 
4 miejsce w tabeli z 6 punkta-
mi przewagi nad Pomorzani-
nem II. Grot na boiskach ry-
wali 4 razy wygrał i zanoto-
wał 3 porażki, tracąc 10 goli 
i strzelając 17. W rundzie je-
siennej obydwie drużyny nie 
grały ze sobą, gdyż Pomorza-
nin nie przyjechał na stadion 
w Gardnie, oddając ten mecz 
walkowerem. Jak zakończy się 
ten mecz, przekonamy się w 
niedzielę.

KR 

I LO w Nowogardzie

Zwycięzcy w konkursie wiedzy
w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK 
w Szczecinie odbył się etap rejonowy konkursu wiedzy z Upowszechniania Mię-
dzynarodowego Prawa Humanitarnego. 

Wśród wszystkich uczestników 
znaleźli się także reprezentanci I 
LO w Nowogardzie. Można śmia-
ło stwierdzić, że swój cel ucznio-
wie osiągnęli, zajmując kolejno I 
miejsce - Iwo Duszyński z klasy 
III B oraz II miejsce – Jagoda Ros-
sa również z tej klasy. Zwycięstwo 
przyniosło uczniom nie tylko na-
grody rzeczowe, ale także dało 
awans do kolejnego etapu – okrę-
gowego, który odbędzie się w sie-
dzibie Oddziału PCK w Szczecinie 
10 maja.     Info: własna 
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Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW 
 w Nowogardzie, zaprasza w dniu 01.05.2014 r. 

na zawody wędkarskie 
 spiningowe z łodzi oraz spławikowe z brzegu.

Spotkanie zawodników koło restauracji Neptun o g. 6:30. 
Zapisy w sklepie wędkarz do dnia 28.04.2014 r.

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14, 72-200 Nowogard
ZAPRASZAMY 

Bezpłatne wydawanie odzieży, obuwia oraz bielizny pościelo-
wej i ręczników dla wszystkich potrzebujących bez konieczno-
ści posiadania skierowania z OPS oraz bez ograniczeń ilościo-
wych.

w Środę 30 kwietnia 2014 od godziny 10:00 do 12:00
Zapraszamy do siedziby Zboru ul. 700-lecia 14 
na I piętrze w pomieszczeniach po byłej szwalni

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz 

dLa PaŃ "PROFILaKTyKa RaKa PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NO-
WOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 10 maja 2014r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRi-
DO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-

nowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122 oraz u Lidii 
Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku labora-
torium przy szpitalu do godz 15-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW w Nowogardzie

informuje członków Koła, że dnia 3.05.2014 r. 

organizuje zawody 
spławikowe z łodzi 

 (otwarcie sezonu szczupakowego).
Zbiórka o godz. 7.00 przy plaży. Startowe wynosi 10 zł. 

Zapisy w sklepie Tęczak ul. Waryńskiego 12. 
Zapraszamy. 

Zarząd Koła Tęczak

Wymagania:
- ogólne prace warsztatowe
- prawo jazdy kategorii B
- mile widziana znajomość automatyki, pneumatyki i hydrauliki
- wykształcenie minimum zawodowe
- mile widziane uprawnienia na sztaplarkę

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Przyjmie do pracy 
PRACOWNIKA

A31.4.scz.25-29.04

W13.2.śk.p.7.3.do

Patrycja Drejas, mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, na-
zwisko, telefon kontaktowy), wy-
tnie i dostarczy bądź dośle do re-
dakcji DN, Bon Upominkowy, 
weźmie udział w losowaniu (za 
2 tygodnie) nagrody – 50 złoto-
wego bonu na dowolnie wybrany 
przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
natalia Furmańczyk. Gratuluję.

wielkanoc okiem kosmetologa
Zaczyna się od diety, która 

tym razem ma charakter du-
chowy. Zwyczajnie po ludzku 
bez wyliczania kalorii, unika-
my tłuszczu, słodyczy, alkoho-
lu. Wybieramy ryby, warzywa i 
przede wszystkim jemy mniej. 
Badania socjologiczne dowo-
dzą, co niekoniecznie musi być 
prawdą, że dzieje się tak ponie-
waż w morderczym szale zaku-
pów i porządków nie mamy 
czasu na normalny obiad. Pod-
świadomie wiemy, że nasz wy-
siłek i trud zostanie sowicie 
nagrodzony. Wesołego Allelu-
ja oznacza zapowiedź tego, co 
nieuchronne. Zdrowych, czy-
li z pasztetem, gołąbkami, bia-
łą kiełbaską, rodzinnych, że 
praktycznie przez dwa dni nie 
odejdziemy od stołu, rado-
snych jak w każdej Polskiej ro-
dzinie, bo co to za Święta bez 
mokrego Dynguska i spokoj-
nych jak uda nam się uleżeć sa-
dełko przed telewizorem. Gdy 
ten magiczny czas się kończy 
witają nas wyrzuty sumienia. 

Tłuszcz, celullit, fałdy i brzu-
sio dziękują za udane Święta. 
Do wakacji jak trąbią media 
jeszcze trochę czasu więc nie 
ma się co łamać zdążymy zre-
alizować postanowienia. Aby 
wspomóc, dietę, ruch i radość 
proponuję dermomasaż - za-
bieg, który aktywnie wpływa 
na skórną i podskórną tkan-
kę łączną. Wykorzystując sty-
mulację mechaniczną i pod-
ciśnienie, usprawnienia krą-
żenie i przemianę materii, co 
zmniejsza zatrzymanie wody, 
usprawnia usuwanie toksyn z 
organizmu, przyspiesza spala-
nie tkanki tłuszczowej, zwięk-
sza produkcję kolagenu i ela-
styny oraz wchłanianie kosme-
tyków. Dzięki temu w stosun-
kowo krótkim czasie mamy 
gołym okiem mniejszy cellulit, 
gładszą, jędrniejszą, lepiej na-
wilżoną i wizualnie młodszą 
skórę. Zaleca się wykonywanie 
zabiegu 1 – 2 razy w tygodniu. 
Liczba zabiegów ukierunko-
wana jest fazą celullitu, wie-

kiem i ogólną kondycją klien-
ta. Efekty są widoczne już po 
trzech tygodniach. Dermoma-
saż jeż zabiegiem leczniczym 
ponieważ oprócz efektów este-
tycznych wpływa na poprawę 
ukrwienia i odżywienia skóry. 
Dodatkowo zmniejsza i niwe-
luje rozstępy. Wykonanie ma-
sażu zajmuje maksymalnie go-
dzinę, a żeby utrwalić i utrzy-
mać efekt wystarczy go powtó-
rzyć raz w miesiącu.

W zależności od tego, kto 
przed królikiem wielkanoc-
nym był naszym idolem, war-
to wspomóc odchudzanie der-
momasażem albo po prostu 
ujędrnić, odkryć na nowo ko-
biece kształty. Z doświadcze-
nia wiem, że nie zawsze trzeba 
morderczego treningu i gło-
dówki żeby nasz tyłeczek pre-
zentował się jak w teledyskach 
u Jennifer Lopez.

Młodzież Pomorzanina zagra w Bad Doberan

Sommerfest 2014
współpraca pomiędzy Pomorzaninem nowo-
gard, a niemieckim klubem z Bad doberan, 
owocuje kolejnym wyjazdem. Tym razem, to 
nie zespół seniorów zagra w turnieju u zachod-
nich sąsiadów, a najmłodsi wychowankowie 
nowogardzkiego klubu. 

Turniej Sommerfest 2014 
odbędzie się w dniach 6-7 
lipca. Wystąpią w nim ze-
społy młodzików (rocz-
nik 2001/2002) oraz orlików 
(rocznik 2003/2004). Zespo-
ły Pomorzanina wystąpią w 
dwóch kategoriach: E-Junio-
ren i D-Junioren. Po losowa-
niu okaże się z jakimi dru-
żynami będą rywalizować w 
swoich grupach, może nią być 

któryś zespół gospoda-
rzy Doberaner FC, lub 
m.in. Bambini FA Ros-
tock, SC Staaken Ber-
lin, SVGO Bremen, La-
ager SV 03, 1.FC Lok 
Stendal, Post SV Dres-
den, Holstein Kiel. Wyjazd bę-
dzie z pewnością świetną lek-
cją dla młodych zawodników 
z Nowogardu. Jak udało nam 
się ustalić, zanim dojdzie do 

turnieju, Nowogard odwiedzą 
również zaproszeni przez Po-
morzanin delegaci z Bad Do-
beran. 

KR
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OGŁO SzE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

wynajmę mieszkanie 
 ul. Bankowa 3e i garaż 

 ul. Jana Pawla II. 
601 328 360 

W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-

gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMy NA WSI – GRUNTy 

•	  SPRzEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 poko-
jowe mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfi-
tów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność gospo-
darczą. vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 309.

• Sprzedam mieszkanie w Mostach,2-po-
koje 42m.2.ll-pietro,kuchnia,łazienka-
,wc. Cena 138 000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 m2, 
stan surowy otwarty, oraz działki bu-
dowlane. Tel.723025325, 662139837.

• WYNAJMĘ - DOM W NOWOGAR-
DZIE, kuchnia, salon, 4 sypialnie, 2 ła-
zienki,, garaż. Cena do uzgodnienia.
Tel.602474266.

• Mieszkanie samodzielne trzypokojowe, 
kuchnia, łazienka, 100 m2 wynajmę. 602 
474 266

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 m2, 
w Nowogardzie, cena do negocjacji, tel. 
889 614 406

• Do wynajęcia małe mieszkanie dla jed-
nej osoby. 602 474 266

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
667 700 795 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowo-
gardzie. 501 051 731 

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 107 m2 przy 
ul. Armii Krajowej 21 w Nowogardzie, 
osobne wejście, własny ogródek, garaż. 
Tel.695 264 594. 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
510 766 180 

• Poszukuję lokalu do wynajęcia od 
100-200m, na terenie Nowogardu.
Tel.501058765.

•	 SPRzEDAM mieszkanie, Nowogard 
100m2 + garaż. 795 210 677

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowla-
ną w Nowogardzie, z warunkami zabu-
dowy, w wyjątkowym miejscu – oaza 
spokoju i ciszy. 693 850 197 

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie 3-po-
kojowe ok. 70m2, I piętro, z balkonem. 
66 55 44 424 

• Do wynajęcia lokal ul. Bankowa na biuro 
lub gabinet lekarski. Tel. 606 401 128 

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 660  532  218 
lub 505 226 368 

• Wynajmę mieszkania: 1 pokojowe, 4 po-
kojowe.508309980.

• Sprzedam dom na wsi.518546925.

•  Sprzedam działkę ogrodową z al-
tanką murowaną przy ul; Zamkowej.
Tel.661630044.

• TANIO - sprzedam budynek po sklepie w 
Długołęce o pow. 55 m 2 na działce 255 
m 2. Tel.697108484.

• Wynajmę lokal przy ul; 700 Lecia 17 B na 
działalność gospodarczą 11 m 2, I piętro. 
Tel.501549818

• Kawalerka do wynajęcia.Tel.602405640.

• Sprzedam garaż murowany przy ul: 
Jana Pawła II.Cena 20 tyś. Nowogard. 
Tel.693700073.

• Sprzedam dom 110 m2 parterowy w No-
wogardzie z garażem. Tel. 600 954 846 

• Sprzedam przyczepę gastronomiczną 
- LODZIARNIE z wyposażeniem, tel. 519-
179-025

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku cena 
210 tys. Tel. 691 664 658 

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
Generała Bema.507045404.

• Sprzedam działkę uzbrojoną 1000 m2. 
Promocja - 35 tyś. 691180848.

• Sprzedam atrakcyjną działkę budow-
laną w Nowogardzie ok.15 arów lub 
mniejszą. Tel.693850197.

• Sprzedam działkę ogrodową, własno-
ściową, Bohaterów Warszawy za sta-
wem. 783 814 849 

• Kupię mieszkanie 2 pokojowe w Nowo-
gardzie. 694 876 138.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 67 
m2. 502 509 384 

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 3 poko-
je, salon, kuchnia,3 łazienki, spiżarnia, 
dwa garaże - duże, strych nad garażami, 
altana, oczko wodne, mała szklarnia, 
duży ogród – system nawadniający, 
działka 20 ar. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie mieszkanie 
2-poziomowe około 90m2, 3 pokoje, 2 
łazienki (urządzone), kuchnia (meble, 
zmywarka, kuchenka), szafy wnękowe, 
strych, C.O etażowe. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę 24 m2, w centrum. 
605 943 209 

• Nowogard okolice, działka pod zabudo-
wę ok. 30 ar po 10 zł/m2. Tel 889 133 882

• Ostrzyca dom na wsi do zamieszkania z 
ładną działką 147.000. Tel. 501 307 666 

• Trzechel – 1HA ziemi pod ubezpieczenie 
w KRUS-ie tanio 17000. Tel 502 103 432 

 MOTORyzACJA
• Kupię sprężynę przednią do Mercedesa 

Benz 123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi 
imobilizer pełna elektryka, gotowe do 
zarejestrowania w Polsce. 721 618 393

• Citroen Xsara Rok. pr. 1997, poj. 1360 
cm3, cena 1500 zł.Tel.663256636.

• Toyota Avensis 2001 r. silnik 1,9 D 4 D . 
Tel.536184403.

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.  cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• Sprzedam Opel Astra, poj. 1,6 benzyna, 
rocznik 1996, skrzynia biegów automat, 
cena – 3000zł. 784 088 261 

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i siano 

cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573 

• Kupię kombajn Forschnit lub Bizon.603 
467 609 

• Sprzedam owies jary. 726 190 628 

•	 Sprzedam redła do ziemniaków no-
wego typu. 661 751 296 

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 
95 

• Oddam limit mleka. Tel.661633977.

• Orka, talerzówka ciężka, siew.
Tel.608013995.

• Prosięta sprzedam. 791 817 107 

• Sprzedam prosięta. 515406298

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 

na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 
714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. 
Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 913920737 
; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, ma-
lowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•	 PRANIE - MAGIEL, PRANIE DyWANÓW, 
WyKŁADzIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, /SKÓRzANEJ MA-
TERIAŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/LANOLINĄ/. SPRzĄTANIE: CzySz-
CzENIE FUG. Tel: 604 373 143, 794 
229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

•	 DUR –DACH POKRyCIA, REMONTy 
DACHÓW. Tel.691621141.

•	 DACHy DOCIEPLENIA. Tel.609752854.

•	 USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki kompleksowo. 
721 988 735 

•	 Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, malo-
wanie natryskowe. Tel. 731 517 928

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, 
DOCIEPLENIA. TEL. 784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 784 053 493 

•	 Glazura terakota fachowo solidnie. 
Wykończenia wnętrz pod klucz.
Tel.607647515.

•	 Kierownik budowy. Inwentaryzacje, 
oceny techniczne, kosztorysowanie. 
604 269 301 

• USŁUGI TRANSPORTOWE: transport 
drewna wózkiem z hdsem, transport 
drewna przyczepami, wycinka drzewa i 
cięcie drzewa oraz inne. 726 649 215

• Szybka pożyczka również dla osób z 
zajęciami komorniczymi, dochodami z 
mops, zasiłkami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

•	 Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

• Mycie dachów, elewacji, kostki bru-
kowej. Przycinanie i wycinka drzew. 
510 672 264 

• Płytki, terakota, łazienki, kompleksowo. 
721 988 735 

• Projektowanie i zakładanie ogrodów: al-
tanki, fontanny, grille, oczka wodne, pla-
ce zabaw, ogrodzenia itp. 723 386 415 

• Układanie kostki granitowej, kamienia 
polnego oraz sprzedaż kostki granito-
wej. 726 403 937 

• Remonty mieszkań. 794 115 153 

• Malowanie, szpachlowanie, panele, re-
monty, dobre ceny. 666 047 905 

•	 www.paintball-redostowo.pl

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pracowni-

ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Przyjmę do pracy blacharza samo-
chodowego. Praca w Nowogardzie. 
605 276 271

•	 zatrudnię mechanika do serwisu 
samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278 

• Ośrodek Wczasowy w Dźwirzynie po-
szukuje kelnerek, pokojowych, pomoc 
kuchenną od kwietnia do październi-
ka – zakwaterowanie i wyżywienie. Tel. 
601 481 126 

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie 
doświadczenie, dyspozycyjność czaso-
wa możliwość opieki godzinowej w cza-

sie choroby itp. 602 690 897 

• Zaopiekuję się starszą chorą oso-
bą na terenie Nowogardu. Kontakt 
600 367 866

• Zatrudnię pilarza składacza. 
603541286. 

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię samodzielnych stolarzy za-
robki od 2tys. netto. 696 034 712

• Praca w Niemczech przy wykończeniu 
wnętrz. 662 123 370 

• Zatrudnię kierowcę kat C+E w ruchu 
krajowym pod spedycją „Trans-Car-
go”. Więcej informacji pod numerem 
515 050 133 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAzOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb., tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Sprzedam tuje i cyprysiki w promocyj-
nej cenie.607580172

• Oddam za darmo gałęzie / brzoza 
/.Tel.693850197.

• Sprzedam z rozbiórki : dachówkę ce-
mentową 800 szt., cegłę klinkierową, 
różną.

• Stół bilardowy / 4 kije /. Tel. 510155704.

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na pi-
lota. 728 582 293 

• Sprzedam owczarka niemieckiego, rok 
i cztery miesiące, z rodowodem, po 
championach polskich, ładny, czujny. 
510 620 109 
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wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
WIOSENNE BONUSY

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

 Zatrudni 
Operatora ciągnika z wózkiem 

do zrywki HDS/żurawiem

Wymagania:
- doświadczenie w pracy w lesie i rolnictwie,
- doświadczenie w operowaniu ciągnikiem 
z różnorodnym osprzętem i maszynami,
- samodzielność wykonywania powierzonych zadań,
- mile widziane doświadczenie w pracy 
na forwarderze,

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W93.2.scb.25-29.04

KOMINKI SOŁOWIEJ
Nowogard, ul. Boh Warszawy 103A/1

PROMOCJA

                  

Kontakt: www.kominkisolowiej.pl 
 

   e-mail: kominkisolowiej@idsl.pl

Sklep otwarty pon. –pt. 9-17; sob. 9-13

       Sprzedaż piecy i wkładow kominkowych

           Przedstawiciel �rm LECHMA,  SPARTHERM, BEF Polska, 
        KRATKI.pl

       Kominki elektryczne, Biokominki, płyn do biokominków.

          Akcesoria  montażowe, kominy, wkłady kominowe owalne 
       na dobrany  wymiar montaż

Piece grzewcze dostawa i montaż w cennie zakupu
Wkład  z szybą prawą i zabudowa marmurowa 5100 zł.
Wkład JOTULI 80 - 1500zł
WKŁADY z płaszczem wodnym od 2400 zł

W.86.6.scz.11-25.04

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

Aumix II
Sklep Motoryzacyjny

ul. Boh. Warszawy 22
tel. 91 39 22 180

czynny Pn.-Pt. 9-18; Sob. 9-14

Poleca:
duży wybór części

i akcesoriów do samochodów
w atrakcyjnych cenach.

Od kwietnia przy zakupie
pow. 30 zł dowóz towaru

na terenie Nowogardu
GRATIS

Zapraszamy
K8.2.ś-czb. 04.04-25.04 

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

A9.4.ś-czb.d/o

Zostałeś poszkodowany w wypadku skontaktuj się z nami 
i ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

tel. 791 933 607,  791 933 135, 91 350 71 07
biuro@expertprawny.pl • www.expertprawny.pl

SKUTECZNA POMOC PRAWNA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ 

W63.2.Scb P.04.04- 18.08

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056 

 www: probud-nowogard.pl

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CzARNOzIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

z DOWOzEM 
DO KLIENTA

A/0

 Zatrudni kierowcę 
MAN 6x6 /HDS 

EPSILON

Warunek:
- Uprawnienia C+ E , HDS
/żuraw leśny
-Mile widziane doświadczenie 
w obsłudze rębaka.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W93.2.scb.25-29.04

Zatrudnię dziewczynę 
do biura w Goleniowie (logistyka)

z biegłą znajomością języka 
angielskiego lub niemieckiego
CV na e-mail: kigar@kigar.com 

inf. tel. 606 651 290
W96.1.scb.25-29.04
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

* kubki   * tacki   * sztućce 
* serwetki   * obrusy jednorazowe

zaprasza pn-pt 8:00-18:00

Czas na majowy piknik

zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Lany Poniedziałek
Maria Kloch, Agnieszka Skowrońska, Urszula Kaczmarek, Iwona Kochelska, Irena Okolska, Lucyna An-

drzejczak, Pelagia Feliksiak, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Mirosława Rutkowska 
Zwycięzcy: Agnieszka Skowrońska, Pelagia Feliksiak, Urszula Kaczmarek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: list
Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Miłosz Wielgus, Nikola Mołka, Igor Grenda, Mar-

tyna Grenda, Marzena Okoń, Kinga Lewandowska, Hubert Łyczkowski, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Ar-
kadiusz Zaremba

Zwycięzca: Szymon Nocek
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SzCzECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SzCzECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzCzECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzCzECIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROzKŁAD JAzDy BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SzCzECIN GŁÓWNy
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV), 
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRzEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 - w poniedziałki
5 - w piątki
6 - w soboty
7 - w niedziele

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

A25.4.O.d/o

P3.2.O.doP7.4.O.d/o
P11.ś-k.do

A33.2.k.O.4.04.do

P.17.2.O.25.04-30.05

W.83.4.P.11.04-02.05

EcoGenerator. Generujemy dobrą energię
Przekształcanie odpadów komunalnych w energię to podstawowe zadanie EcoGeneratora, czyli Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Obiekt przed końcem 2015 roku stanie na Ostrowie Grabowskim w szczecińskim porcie.

Rocznie zakład będzie przekształcać 
150 tys. ton odpadów komunalnych. Dzię-
ki dwóm niezależnym liniom technologicz-
nym (o wydajności 10 ton na godzinę każ-
da) spalarnia będzie pracować 24 godziny 
na dobę.

Całość procesów związanych z rozłado-
waniem odpadów do bunkra, ich termicz-
nym przekształceniem, oczyszczaniem spa-
lin i odzyskiem energii ze spalania odpadów 
odbywać się będzie w  budynku proceso-
wym o długości 190, szerokości 68,6 i wy-
sokości 30 metrów.

Odpady w  EcoGeneratorze będą spa-
lane na ruszcie posuwisto-zwrotnym. To 

sprawdzona, najczęściej stosowana tech-
nologia w spalarniach europejskich. 

Wieloczęściowy system oczyszczania 
spalin zapewni neutralizację wszelkich szko-
dliwych substancji. W rezultacie przez komin 
spalarni do powietrza wydostawać się będą 
głównie azot, tlen, dwutlenek węgla oraz para 
wodna, a więc naturalne składniki powietrza.

W  zależności od potrzeb zakład będzie 
produkował ciepło (nom. 32 MW/h w  koge-
neracji) i energię elektryczną (9,35 MWe) albo 
samą elektryczność (14 MW/h w kondensacji). 

EcoGenerator stanie się ważnym źró-
dłem czystej energii dla Szczecina. Jego 
udział w  produkcji ciepła dostarczanego 

przez Szczecińską Energetykę Cieplną 
mieszkańcom Szczecina wyniesie  ok. 16%.

Dzięki tej inwestycji stolica Pomorza 
Zachodniego dostosuje swój system go-
spodarki odpadami do obowiązujących 
w  Europie norm prawnych i  standardów 
ekologicznych.  

Zakład będzie przetwarzać śmieci ze 
Szczecina i kilkudziesięciu gmin wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 

Za jego uruchomienie odpowiada miejska 
spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. 

Przetarg na budowę wygrał warszawski 
Mostostal. Planowany termin oddania Eco-
Generatora do użytku: grudzień 2015.

Projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Projekt współfinansowany jest przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
2007–2013. Główne źródła finansowania: 
255 mln zł – dotacja z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej, 280,7 mln – pożyczka z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, 60 mln zł – środki wła-
sne spółki.

Więcej: ecogenerator.eu

Facebook: EcoGenerator.Szczecin

Z niemałą pomocą UE

DM35.25.O25.04/25.04
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)
- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
Zbliża się lato. Zlikwiduj cellulit i nadwagę! 

                              Zgłoś się na wizytę u dietetyka 
                               i na zabiegi falą akustyczną 

- to najlepsza metoda usuwania cellulitu

Czytaj s. 5

s. 5 s. 6, 7 s. 9

Sylwia z Kikorza  
w Piekielnej 

kuchni 
z Polsatu

NASTĘPNE WYDANIE 
DzIENNIkA 

 NoWogArDzkIEgo
6 mAjA 2014 r.

Czytaj s. 11

Pożegnanie III klas 

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-doW5.4.P.p.7.3.do W72.4.P.P.4-25.04

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pani KATARZYNA ŁYCZKOWSKA Z NOWOGARDU

JAK NAZYWA SIĘ 
PROMOCYJNY

KREDYT GOTÓWKOWY
W CREDIT AGRICOLE??? 

W7.2.P.p.21.2-15.8

Jesteśmy, kiedy potrzebaW8.1.P.p.7.3.25.04

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Czy zwycięży 
zdrowy rozsądek?

RadCa PRawny 
Mariusz Lewandowski

udziela porad prawnych 
w Kancelarii przy ul. 700 Lecia 15, 

Nowogard (nad apteką Jantar), 
w każdy Wtorek i Czwartek 

 w godz. 16:00 – 18:00.
W88.1.P.11.04-16.05

FATIMA 6.09-21.09.2014
PARYŻ 28.04-3.05.2014

WILNO 19.08-21.08.2014

A2.2.P.d/o

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

A33.2.k.O.4.04.do

Punk rock, bałkańskie rytmy i disco polo, czyli...

dla każdego coś miłego

Strachy na Lachy.  foto. Radosław Polak Balkanoid      Voyager

Czytaj s. 3

Burmistrz chce 
świętować  
w mieście...

dożynki 
na Bema? 

wice-
mistrzowie 
z „czwórki”!
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Nasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz  do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

27 kwietnia 2014 roku,  podczas mszy kanonizacyjnej odprawionej przez papieża Fran-
ciszka na Placu Św. Piotra do katalogu świętych dołączyli  Jan Paweł II i Jan XXIII. w 
czasie mszy miliony Polaków zgromadziły się przed telewizorami, by chociaż w ten 
sposób łączyć się w modlitwie z wiernymi w Rzymie.  Zapytaliśmy czytelników dn, ja-
kie emocje towarzyszyły im w czasie oglądania telewizyjnej transmisji tego podniosłe-
go i historycznego wydarzenia? Co najbardziej utkwiło w ich pamięci? Poniżej odpo-
wiedzi przechodniów z nowogardu, a na stronie 4  mieszkańców gminy Osina. 

Zbigniew Piotrowski - Przyznam się, że nie oglądałem, bo no 
cóż, nie mam telewizora. Ale za to słuchałem w radio.  Bardzo się 
cieszę, że  Jan Paweł II został w końcu świętym. Był on dla nas 
Polaków bardzo wyjątkową postacią. 

Pani Katarzyna - Muszę powiedzieć, że transmisja z Rzymu 
bardzo mi się podobała i obejrzałam ją od samego początku do sa-
mego końca.  Było to dla mnie wydarzenie jedyne w swoim rodza-
ju, o którym będzie się jeszcze mówiło przez wiele tygodni nie tyl-
ko w Polsce, ale na całym świecie. Polska dzięki kanonizacji Jana 
Pawła II, znowu jest na ustach wszystkich obywateli świata. Moją 
największą uwagę zwróciła kobieta, która dziękowała za cudowne 
uzdrowienie. Ten moment transmisji był dla mnie niesamowity. Co 
do innych odczuć to powiem jeszcze, że nasz Jan Paweł II, dla mnie 
osobiście był świętym  od wielu lat i zawsze modliłam się do niego. 
Posiadał nieprzeciętną umiejętność jednoczenia ludzi, bez względu 
na wyznanie, poglądy polityczne, status społeczny czy wykształcenie. 

Marek Orłowski - Jak najbardziej, oglądałem transmisję z Rzy-
mu. Transmisja bardzo mi się podobała. Była piękna. Bardzo ją 
przeżywałem, bo świętym został przecież nasz papież Jan Paweł II. 

Monika Pękala - Powiem szczerze, że nie oglądałam, bo po pro-
stu musiałam być w pracy i nie bardzo miałam czas. Ale za to na-
słuchiwałam w radiu. Co najbardziej zapamiętałam? Chyba to, że 
do godności świętych w jednym dniu zostali wyniesieni dwaj papie-
że, a wśród nich był nasz - Jan Paweł II. To wydarzenie zdecydowa-
nie dla mnie jest bezprecedensowe, ale przede wszystkim radosne.

Monika Plichta -  Oglądaliśmy wspólnie kanonizację  z naszą  
całą liczną  6 osobową  rodziną, wśród których było nasze maleń-
stwo. Ogólnie to sama Msza Kanonizacyjna bardzo nam się podo-
bała. Co do szczegółów to na pewno zwróciliśmy uwagę na moment, 
kiedy świętym był ogłaszany nasz Ojciec święty Jan Paweł II. To był 
najbardziej podniosły moment. 

Iwona augustyniak - Nie oglądałam bardzo dokładnie transmi-
sji, gdyż musiałam wyjechać na grób moich rodziców i męża. Ale o 
kanonizacji wiedziałam i byłam dla tego wydarzenia pełna podzi-
wu. Dla mnie osobiście wyniesie Jana Pawła II do godności świętego 
jest wielką radością i my Polacy powinniśmy się cieszyć z tego fak-
tu, że mamy świętego - Wielkiego Polaka, jakim był nasz ukochany 
Jan Paweł II. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

21.04.2014 r.
Godz. 20.10 Na skat parku w 

Nowogardzie, doszło do kra-
dzieży plecaka marki NIKE 
z zawartością portfela z pie-
niędzmi, kluczy do roweru 
typu „imbus” oraz MP4  ze słu-
chawkami.

22.04.2014 
Godz. 00.40 Kolizja drogo-

wa w pobliżu miejscowości 
Wojcieszyn, gdzie pojazd mar-
ki Opel Zafira uderzył w zwie-
rzynę leśną. 

Godz. 10.00 Kolizja drogowa 
w miejscowości Osowo, gdzie 
doszło do zderzenia dwóch 
aut: VW Passat, Renault Sce-
nic. 

Godz. 14.15 Policjanci OPI 
w miejscowości Karsk ujaw-
nili kierującego samochodem 
marki Renault, Zdzisława M. 
znajdującego się w stanie po 
użyciu alkoholu z wynikiem 
0,31 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 19.10 Kolizja drogowa 
na parkingu przy sklepie Lidl, 
pomiędzy pojazdami Opel 
Vectra oraz Mann. 

23.04.2014 r. 
Godz.12.00 Powiadomienie 

o oszustwie na portalu inter-
netowym Allegro, przy zaku-
pie silnika spalinowego do ło-
dzi motorowej. 

Godz. 17.30 Kolizja drogowa 
na ul. Boh. Warszawy, gdzie 
doszło do zderzenia pojazdów 
marki Honda oraz Mercedes. 

24.04.2014 r. 
Godz. 01.00 Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na  ul. 
Poniatowskiego, ujawnił kie-
rującego samochodem marki 
Opel Astra, Krzysztofa W. nie-
posiadającego uprawnień do 
kierowania pojazdami. 

Godz. 08.45 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Gole-
niowie podczas kontroli au-
tobusu marki Setra, na Placu 
Szarych Szeregów ujawnili,  że 
kierujący Henryk K. posiada 
aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

Godz. 15.20 Zatrzymanie 
Kamila S., Marka S., Piotra S. 
sprawców kradzieży metalo-
wych przęseł ogrodzeniowych 
z terenu posesji przy ul. 15 Lu-
tego. 

26.04.2014 r. 
Kradzież piły spalinowej 

marki Husqvarna, piły elek-
trycznej marki Grizzli, nesese-
ra skórzanego, 20 m przewo-
dów elektrycznych oraz klu-
czy płaskich i kompletu śru-
bokrętów z pomieszczenia go-
spodarczego w miejscowości 
Szczytniki. 

Godz. 13.00 Powiadomienie 
o włamaniu do pomieszcze-
nia gospodarczego na ul. Boh. 
Warszawy, skąd dokonano za-
boru kosiarki spalinowej mar-
ki NAC. 

27.04.2014 r. 
Godz. 22.40 Kolizja drogo-

wa na ul. Gen. Bema, pomię-
dzy dwoma pojazdami Opel 
Vectra. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Kronika 
 policyjna
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.doP2.1.ś-czb.do W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zaginął pies 
24.04.2014  mieszaniec 
owczarka niemieckiego, 
miał czerwoną obrożę. 

Dla znalazcy przewidziana 
nagroda. 887 406 847 

Punk rock, bałkańskie rytmy i disco polo, czyli...

dla każdego coś miłego
w środę ruszają majówki. w programie imprezy jest kilka ciekawych pozycji 
muzycznych. Jedną z nich jest koncert polskiego zespołu Strachy na Lachy. For-
macja wystąpi w nowogardzie 2 maja (piątek). Ciekawie zapowiada się również 
występ grupy Balkanoid z niemiec, grającej bałkański folk.  

Strachy Na Lachy to forma-
cja powołana przez Krzyszto-
fa Grabowskiego, ksywa „Gra-
baż”  (błędną pisownię sto-
suje w oryginale sam właści-
ciel artystycznego pseudoni-
mu) i andrzeja Kozakiewi-
cza – „Kozak”, założycieli zna-
nej kapeli o dość kontrower-
syjnej nazwie Pidżama Porno. 
Zespół powstał w 2002 roku i 
do tej pory wydał 7 albumów. 
Wśród znanych przebojów 
grupy jest puszczana ostatnio 
dość często w audycjach radio-
wych piosenka pt. „Dzień do-
bry, kocham Cię”. Występ gru-
py, zgodnie z planem, powi-
nien zacząć się o godz. 21:30, 
na scenie przy Placu Szarych 
Szeregów w dniu 2 maja (pią-
tek). 

Koncert Strachy na La-
chy poprzedzi  występ Ro-
mantyków Lekkich Obycza-
jów (RLO) – zespołu z Olsz-
tyna założony w 2011 roku 
przez Damiana Lange i Ada-
ma Millera. Duet reprezentu-
je styl muzyczny będący, połą-
czeniem folku, rocka, piosenki 
kabaretowej i melodramatycz-
nego popu. 

Natomiast w dniu 1 maja 
(czwartek), na uwagę miłośni-
ków muzyki na żywo, powi-
nien zasłużyć sobie zespół Bal-

kanoid. To powstała w Ham-
burgu, międzynarodowa gru-
pa muzyków nieukrywająca 
swojej fascynacji do bałkań-
skich rytmów, popularyzowa-
nych do tej pory m.in. przez 
Gorana Bregovica. Na scenie 
zobaczymy siedmiu muzyków, 
pochodzących z kilku krajów, 
w tym również z Polski (Piotr 
Jazwinski, grający na instru-
mentach perkusyjnych).  

W dniu 30 kwietnia (środa), 
ok. godz. 20:30, na scenie po-
jawi się zespół Voyager – pol-
ska grupa wykonująca muzy-
kę disco polo. Zespół powstał 
w 1991 roku i do tej pory wy-
dał 10 albumów. Z pewno-
ścią przyciągnie rzeszę miło-
śników, łatwo wpadających 
w ucho melodii. Publiczność 
przed koncertem, jako suport, 
będzie rozgrzewał nasz lokalny 
Zespół Bursztyn, rodziny Za-
jąców z Wojcieszyna. Pomię-
dzy dwoma koncertami zapla-
nowano również pokaz kultu-
rystyczny w wykonaniu Kor-
neli Wielgus i Kamila Strze-
szewskiego z Nowogardu. 

W tym roku na organiza-
cję imprez majowych miasto 
wyda 42 tys. 500 zł. 

Pełny program majówek pu-
blikujemy w numerze. 

MS

Podziękowanie 
dr med. Markowi Kowalczykowi ordynatorowi  

oddziału chirurgii i personelowi tego oddziału za   
właściwe wskazania  i opiekę  nad  pacjentką Anną 
Słomską  oraz lekarzom  dyżurnym   dr Tomaszowi 
Rokickiemu  i  Rida yahfouf   za trafną i szybką  dia-
gnozę na izbie przyjęć  nowogardzkiego szpitala,  po-
dziękowania 

składa  Marek Słomski
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27 kwietnia 2014 roku,  podczas mszy kanonizacyjnej od-
prawionej przez papieża Franciszka na Placu Św. Piotra 
do katalogu świętych dołączyli  Jan Paweł II i Jan XXIII. 
Zapytaliśmy mieszkańców gminy Osina, jakie emocje to-
warzyszył im w czasie oglądania telewizyjnej transmisji 
tego podniosłego i historycznego wydarzenia?

Pani Krystyna (mieszkanka 
Redła) - Cała uroczystość bardzo 
mi  się podobała. Była dla mnie 
wzruszająca. Takim najbardziej 
zapamiętanym przeze mnie mo-
mentem było ogłoszenie, że Jan 
Paweł II został świętym. Niestety 
całej relacji nie oglądałam, gdyż 
musiał iść jeszcze na Mszę św. do 
naszego Kocioła. 

dorota Smaga (mieszkanka 
Osiny) - Oczywiście, oglądałem 
kanonizację.  Nie ukrywam, że 
trochę długo na tę szczególną 
chwilę wszyscy czekaliśmy. Mo-
ment ogłoszenia  Jana Pawła II 
świętym, bardzo mi zapadł w 
pamięci i głęboko mnie wzru-
szył. 

Ryszard Łuczak (mieszka-
niec Redła) - Uroczystość  była 
przepiękna choć nie oglądałem 
jej w całości, gdyż musiałem iść 
do naszego kościoła na Mszę św. 
Sama transmisja i jej szczególny 
charakter bardzo mnie wzruszył, 
bo przecież w tym dniu nasz pa-
pież Jan Paweł II został świętym.  

Dla mnie, jako Polaka, była to 
chwila bardzo wyjątkowa i czułem się bardzo szczególnie. 

Pani Barbara (mieszkanka 
Osiny ) - Cieszę się, że nasz pa-
pież Jan Paweł II został świętym. 
Niestety nie oglądałam całej re-
lacji, gdyż przyjechała do mnie 
rodzina, a później musiałam 
uczestniczyć w uroczystościach 
pogrzebowych. 

Zdzisław Szurgot (sołtys wę-
gorzyc) - Przeżycie i wzrusze-
nie dla mnie było duże, bo prze-
cież w tym dniu do grona świę-
tych wszedł nasz papież Polak 
- Jan Paweł II, który jak wiemy, 
poprzez cały swój pontyfikat, 
bardzo dużo zrobił dla Polski i 
świata. Wprawdzie nie do koń-
ca oglądałem całą relację z mszy, 

ale z tych fragmentów, które akurat śledziłem to bardzo mi się po-
dobało. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Sonda w Osinie O skromności  
i nadziei  w beznadziei

Skromność  wyszła z mody. 
Liczą się najróżniejsze formy 
przebojowości. Skoro skrom-
ność wyszła z mody, to i w 
konsekwencji  prawda wyszła 
z mody – można mówić, gło-
sić byle co, aby tylko jak naj-
więcej ludzi na to nabrać, i 

okazać się  skutecznie przebojowym  i dobrze się  
sprzedać.  Jak prawda wyszła z mody to i spór, 
dyskurs o prawdę wyszedł  z mody.  Nawet w cza-
sach, gdy w życiu publicznym  urzędowym  języ-
kiem był język propagandy, spór o prawdę  jed-
nak trwał i toczył się mniej lub bardziej oficjalnie.  
Ten dyskurs pozwalał na poziomie argumenta-
cji rozprawić się z wieloma ideologicznymi bred-
niami i produkowanymi przez ideologów  fałszy-
wymi  tezami czy mitami. Niestety intelektualny 
dorobek ludzkości w tym zakresie dzisiaj okazał 
się zagrożony, nie z powodu braku jego słuszno-
ści, ale z powodu  powszechnej ignorancji - po-
nieważ ta ostatnia  przestała być wstydliwa w cza-
sach braku mody na skromność i pokorę. Słyszy-
my czy czytamy więc np. ponownie po latach ta-
kie wydawałoby się zdyskredytowane już bzdury,  
jak np. twierdzenie, „Chrystus był pierwszym ko-
munistą”,  albo  dawne ideologiczne  zrównanie 
płci (z dowodem w postaci plakatu „dziewczyna 
na traktorze”), które dzisiaj podawane jest w nie-
co zmodyfikowanej formie rzekomej nauki czyli  
„ideologii  gender”.   Obserwujemy (a pokolenie, 
które czynnie walczyło o demokrację obserwuje z 
przerażeniem), jak wielu zamiast wolności, kocha 
różne formy serwilizmu i pozwala w ten sposób 
władzom, czy to rządowym, czy samorządowym, 
uprawiać „rządzenie się” i „rządzenie obywatela-
mi”, zamiast skutecznej i mądrej służby społecz-
ności.  Samorząd w wielu miejscach to swoisty 
nierząd, gdzie pełno patologii – nepotyzmu, nie 
tylko rodzinnego, ale tego towarzyskiego czy par-
tyjnego, pełno egoizmu - liczy się reelekcja  gru-
py trzymającej władzę, a nie dalekowzroczna po-
lityka dbająca o dobro wspólne i losy przyszłych 
pokoleń. Pieniądz publiczny wzmacnia zwłaszcza 
kieszenie rządzących (nieprzyzwoite zarobki np. 
naszego burmistrza), czy pozycje grupy (to ich i 
ich dzieci i popleczników zatrudnia się na miej-
scach pracy powstałych z inwestowania pieniędzy 
podatników - patrz R-XXI). Ale ponieważ prze-
bojowość a nie prawda jest w modzie, a  leniwe 
zniewolenie łatwiejsze od wymagającej wolności 
to bywa, że tego nikt nie zauważy. I tak dochodzi-

my do absurdu, gdy lokalny pospolity  „smrodek” 
staje się, nawet w oczach biednych i wykorzysty-
wanych, obrazem jakiegoś dobra. Gdy przeżywa-
liśmy w tych dniach rzymskie wydarzenia kanoni-
zacji Jana Pawła II (ale i Jana XXIII), można było 
zaobserwować, jak  wielkie wrażenie i znaczenie 
dla świata miał intelektualny opór kościoła w Pol-
sce -  tak znacząco uosobionego w Janie Pawle 
II-    wobec komunizmu, jako ideologii fałszu i 
poniżania ludzi  (notabene: komunista miał tyle 
wspólnego z Chrystusem, co mają plewy z ziar-
nem).  „Jan Paweł II był osobą która zrobiła bar-
dzo dużo dla Polski i dla całego świata. Niedzielne 
wydarzenie przejdzie do historii, tak jak nasz pa-
pież. Wielu ludzi będzie wspominało to, co zrobił 
- mówił  na antenie Radia Gdańsk Robert Kubica 
nasz rajdowy kierowca - Sądzę, że Polska bardzo 
dużo zawdzięcza osobie Jana Pawła II. Byłem i je-
stem fanem jego osoby - dodał Kubica.   Niestety, 
gdyby Kubica jechał z tego Gdańska w kierunku 
Szczecina (tak jak mój znajomy), to przejeżdża-
jąc tego dnia przez Nowogard poczułby się bar-
dzo osamotniony w swoim przytoczonym wyżej 
stwierdzeniu.

 Wszędzie jak jechałem było widać, że Polacy 
świętują ten szczególny dzień, ale w Nowogardzie 
nic prawie na to nie wskazuje, nawet przejeżdżając 
koło kościoła nie zauważyłem flag – może były po 
drugiej stronie? – dodaje pytająco mój znajomy. 

Nie oceniam społeczności, też mojego miasta,  
Nowogardu - nie moja to kompetencja - ale oce-
niam fakty społeczne, bo to jest zadanie odpowie-
dzialnych środków przekazu.  A fakty w Nowo-
gardzie są takie, jak każdy widzi co ma oczy, i jak 
każdy słyszy co ma uszy - każdy kto dba o te or-
gany, aby widziały ostro i słyszały wyraźnie i nie 
da się omotać propagandą, fałszem i złudzeniem. 
Na ten precyzyjny odbiór   trzeba też mieć trochę 
odwagi, aby znać swoją godność, cenić wolność 
bardziej niż wygodę, i dbać o niemodną  skrom-
ność, aby umieć słuchać mądrzejszych, a nie kla-
skać „przebojowo” na zawołanie rządzących. Mą-
drość nam zaś mówi,  że  za tym co zmysłowe   jest  
ponadto jeszcze to czego nie widzimy „ „Zmar-
twychwstanie, wieczność , Duch Święty, odpuszcze-
nie grzechów tego wszystkiego nie dotkniemy , nie 
zobaczymy, przynajmniej teraz….pisał w ostatni 
piątek w swoim cotygodniowym rozważaniu w 
DN ks.  Grzegorz Podlaski. I niech to zostanie na-
szą wielką radosną nadzieją nawet w  materiali-
stycznie przebojowej  beznadziei.                                                            

Marek Słomski

Janina Klimczak: lat 86, zmarła 27.04.2014, pogrzeb odbędzie 
się 30.04.2014 o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W TYch DNIAch oDESzlI Do WIEczNoścI 

Pomóżmy sobie!
Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziec-

ka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy, pralka automa-
tyczna tel. 514  466 037 

 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 
669 517 964 lub 91 39 10762

Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchen-
ny na dwa mieszadła, tel. 513 520 798

Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy 
mieszaniec Dalmatyńczyk, tel.667 431 363 

Przyjmę od zaraz używaną lodówkę i pralkę automa-
tyczną, które są mi bardzo potrzebne, tel. 695 988 425

Oddam w dobre ręce małego dwumiesięcznego pieska. 
Piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 91 39 793 21

Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 
91 39 793 21 

Przyjmę pilnie używane meble kuchenne 694 509 752 
Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatycz-

ną, tel. 723 642 566
Oddam w dobre ręce czteromiesięcznego, czarnego pie-

ska 993 979 321
Przyjmę dwie kanapy tel. 609 833 063 
Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692  302 

754
Oddam w dobre ręce pieski - samce tel. 91 39 17 305
Oddam za darmo młodego pieska 4m-ce, biały- łaty 

szare. Kontakt, ul. Woj. Polskiego 43\5 po godz. 17:00 lub 
grzecznościowy Woj. Polskiego 43\2

Oddam kanapotapczan tel. 91 39 26 612 
Oddam nieodpłatnie 5 małych piesków (kundelki) 6 ty-

godniowych – 723 916 319 
Oddam ławę rozkładaną w kolorze jasnym oraz łóżko 

sypialniane drewniane 160/220, bez materaca 665 544 114 
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Burmistrz chce świętować w mieście...

dożynki na Bema? 
Święto Plonów w mieście? Taką propozycję złożył na piątkowym spotkaniu z sołtysami  
Robert Czapla, burmistrz nowogardu. dożynki Gminne miałyby się odbyć na osiedlu 
Bema, w drugi weekend września - dokładnie na dwa miesiące przed wyborami samo-
rządowymi. Koncepcja burmistrza podzieliła jednak sołtysów. 

Tym razem zebranie odby-
ło się w Wojcieszynie na no-
wym boisku. Organizacja te-
gorocznych dożynek była jed-
nym z kilku tematów cyklicz-
nych spotkań z sołtysami.  R. 
Czapla złożył propozycję, aby 
w tym roku święto plonów od-
było się w mieście, a konkret-
nie na osiedlu Bema. 

- Gdy w zeszłym roku rozma-
wialiśmy o tym, w którym miej-
scu robić dożynki, padła propo-
zycja, by raz na 4 lata dożynki 
odbywały się w mieście – mó-
wił burmistrz. - Nowogard leży 
w centrum naszej gminy, więc 
każdy ma blisko. Poza tym jest 
prostsza logistyka techniczna. 
Minus jest taki, że dożynki to 

święto rolników, a w mieście jak 
wiadomo, jest ich mniej niż na 
wsi – argumentował R. Cza-
pla i dodał: W zeszłym roku 
zgłosiła się do nas Rada Osie-
dla na ul. Generała Bema, wy-
rażając chęć organizacji doży-
nek. Uznała jednak, że jest jesz-
cze za mało przygotowana, gdy 
zobaczyła ile to kosztuje wysił-
ku oraz pieniędzy, a jak wiado-
mo, Rada nie ma własnego fun-
duszu. W tym roku oficjalne-
go zgłoszenia od osiedla Bema 
jeszcze co prawda nie ma, ale 
pamiętamy te rozmowy i dlate-
go dzisiaj podnosimy ten temat 
- ciągnął Burmistrz. 

Wśród zgromadzonych soł-
tysów od razu zawrzało. 

- Moim zdaniem pomysł jest 
dobry. Tyle razy dożynki były 
na wsi, a przecież mieszkańcom 
miasta też się coś należy – mó-
wiła Danuta Nowak, sołtys wsi 
Błotno, gospodarza dożynek w 
2011 roku. 

Na słowa te energicznie zare-
agował sołtys Wyszomierza. 

- Ja mam odmienne zdanie i 
dziwię się, że pani broni intere-
sów miasta. Miasto ma wszyst-
ko, kino, mola, boiska, a wieś? 
- mówił Andrzej Kania, przy-
pominając, że już od kilku lat 
wnioskuje o organizację doży-
nek w jego miejscowości. 

Do debaty przyłączyła się 
również Małgorzata Stańczyk z 
Żabowa. Wieś w zeszłym roku 

starała się o organizację świę-
ta plonów na swoim  terenie. 
Wybrano finalnie Wierzbięcin.

- Jak my organizujemy do-
żynki, musimy poświęcić na to 
część przyznanego funduszu so-
łeckiego. Pytanie, czy Bema też 
dołoży jakieś pieniądze, czy za 
wszystko zapłaci miasto? - py-
tała Sołtysowa.

Stanęło na tym, że w przecią-
gu kilku najbliższych tygodni, 
chętni na objęcie roli gospo-
darza tegorocznego najważ-
niejszego święta dla rolników, 
mają złożyć wniosek do Urzę-

du Miejskiego. Już dziś wia-
domo, że wpłyną co najmniej 
dwie propozycje: jedna z Wy-
szomierza, a druga z Ostrzycy. 
O tym, gdzie ostatecznie od-
będzie się w tym roku uroczy-
stość dziękczynienia za plo-
ny, zdecyduje Konwent Sołty-
sów. Wstępnie za to ustalono 
już datę dożynek. Mają się one 
odbyć w sobotę, 13 września. 
Tydzień po wojewódzkich 
obchodach Święta Plonów w 
Barzkowicach. 

Marcin Simiński

Piątkowe spotkanie burmistrza  z sołtysami, na którym dyskutowano o miejscu organizacji 
tegorocznych dożynek gminnych. 

Komisja wydała raport w sprawie słupków na Bema 

Czy rozsądek zwycięży?
Komisja drogowa  nie zostawiła suchej nitki na słupkach, jakie przy dwóch 
przejściach dla pieszych ustawiono z polecenia gminnych urzędników. 

Redakcja DN dotarła do pro-
tokołu kontroli przeprowadzo-
nej w dniu 3 kwietnia 2014 roku 
w zakresie zarządzania ruchem 
na drogach powiatowych i gmin-
nych w Powiecie Goleniowskim. 
Jedną z ulic poddaną ocenie była 
właśnie ul. Generała Józefa Bema 
w Nowogardzie. Przypomnijmy, 
że to właśnie przy dwóch przej-
ściach dla pieszych, wymalowa-
nych na tej ulicy, zamontowano 
„blokady”, nie konsultując tego z 
mieszkańcami. Poprzez montaż 
urządzeń zablokowano całkowicie 
jedyny dojazd do pobliskich blo-
ków oraz  jednego z osiedlowych 
spożywczaków. Mieszkańcy nie 
kryli swojego oburzenia całą spra-
wą. Najpierw powiadomili o słup-
kach redakcję DN. Kilka dni póź-
niej zwrócili się do burmistrza z 
prośbą o demontaż blokad. Osob-
ne pismo w tej sprawie do Roberta 
Czapli, wystosowała również wła-
ścicielka jednego z osiedlowych 
„spożywczaków”, której ustawio-
ne barykady utrudniły prowadze-
nie działalności. Na pisma nie ma 
jednak do dziś odpowiedzi. 

Swoją opinię na ten temat wy-
dało za to Starostwo powiatowe, a 
konkretnie „komisja drogowa”, w 
skład której obok przedstawiciela 
policji, wchodzili również urzęd-
nicy z powiatu i gminy Goleniów. 
Z raportu pokontrolnego wynika 

jasno, że słupki zamiast wpłynąć 
na poprawę bezpieczeństwa, ra-
czej stwarzają zagrożenie dla ru-
chu. Komisja powieliła wszystkie 
obawy, na jakie w związku z mon-
tażem słupków od początku mie-
li mieszkańcy pobliskich bloków. 
Brak możliwości dojazdu samo-
chodów dostawczych do sklepu; 
posadowienie słupków na środ-
ku ciągów pieszych przy niedosta-
tecznym oświetleniu przejścia dla 
pieszych, może stanowić zagro-
żenie dla użytkowników chodni-
ka; słupki blokujące U-12c, znaj-
dujące się przy drugim przejściu 
dla pieszych znajdują się za blisko 
krawędzi jezdni – to tylko część 
wniosków, jakie po kontroli spo-
rządziła w specjalnym raporcie 
„komisja drogowa”. 

Urzędnicy odnieśli się również 
do innych nieprawidłowości, na 
które przy okazji montażu słup-
ków zwrócili uwagę mieszkańcy 

Osiedla Bema. Chodzi tu m.in. o 
zbyt małą liczbę miejsc parkin-
gowych na wysokości omawiane-
go przejścia dla pieszych. Komisja 
zauważa również, że miejsca dla 
osób niepełnosprawnych nie po-
siadają obniżonych krawężników, 
ani nie są w żaden sposób sko-
munikowane z ciągami pieszych 
- należy obniżyć krawężniki i po-
łączyć te 2 miejsca z istniejącym 
ciągiem pieszym. 

Raport z kontroli został wysła-
ny do Urzędu Miejskiego w No-
wogardzie. W sensie formalno-
-prawnym nie jest on jednak wią-
żący dla gminy. Jest jedynie doku-
mentem o charakterze „informa-
cyjnym”. To czy miejscy urzędnicy 
uznają wnioski płynące z rapor-
tu, będzie bardziej zależało od ich 
dobrej woli niż administracyjnego 
obowiązku. 

Marcin Simiński

„Skok” na policję – wracamy do sprawy

Śledztwo nadal trwa...
Już dwa miesiące trwa śledztwo w sprawie zniknięcia około 
20 tys. sztang papierosów z terenu Komisariatu Policji w no-
wogardzie. Prokuratura Okręgowa nadal nie ujawnia jednak 
szc1zegółów prowadzonego postępowania. wiadomo jedy-
nie że, na razie, nikomu nie przedstawiono zarzutów. 

Przypomnijmy, że papierosy, 
stanowiące dowody rzeczowe, 
zniknęły z  budynku, gdzie przed 
laty wydawano paszporty. Jak już 
informowaliśmy,  papierosy były 
tam złożone kilka lat temu na zle-
cenie jednej z prokuratur. Pieczę 
nad towarem miała ponoć spra-
wować Komenda Wojewódzka 
Policji w Szczecinie. Na co dzień 
jednak dowodów strzec mieli no-
wogardzcy policjanci. 

Akta sprawy trafiły do Proku-
ratury w Szczecinie w dniu 26 
lutego, które  zostały przekaza-
ne przez Prokuraturę Rejonową 
w Goleniowie. Papierosy zniknę-
ły jednak prawdopodobnie dużo 
wcześniej. Początkowo nie ujaw-
niano kto zawiadomił o tym fak-
cie prokuraturę. Redakcja DN 
ustaliła, że zawiadomienie  zło-
żyli funkcjonariusze policji z No-
wogardu. 

Śledczy nadal jednak nie ujaw-
niają, czy mają jakąś hipotezę na 
temat tego, w jaki sposób papie-
rosy zniknęły z komisariatu. Nikt 
też do tej pory nie usłyszał zarzu-
tów. - Postępowanie jest prowa-
dzone w sprawie, a nie przeciw-
ko komuś.  Prokuratura wykonu-
je standardowe czynności. Polega-
ją one m.in. na przesłuchiwaniu 
świadków. Analizowana jest rów-

nież dokumentacja budynku, któ-
ry jak się okazało był w przeszłości 
remontowany – mówi M. Wojcie-
chowicz. 

Remont budynku, z którego 
skradziono papierosy, to zupełnie 
nowy wątek w sprawie. Śledczy z 
pewnością będą badać czy w cza-
sie wykonywanych prac towar był 
odpowiednio zabezpieczony i czy 
dostęp do niego mogli mieć cy-
wile np. pracownicy firmy wyko-
nującej na zlecenie policji roboty 
budowlane. 

Prokuratura nie określa ile 
czasu mogą  potrwać czynności 
zmierzające do wyjaśnienia oko-
liczności kradzieży papierosów z 
nowogardzkiego komisariatu. 

Do sprawy wrócimy jak tyl-
ko pojawią się nowe fakty.

Marcin Simiński 

Drzwi do budynku, z którego zniknęły pa-
pierosy, są zaplombowane. 
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Uroczyste zakończenie roku w  I LO  

Czy wybiorą pracę w policji?
Tegoroczne zakończenie roku w I Liceum Ogólnokształcącym były nietypowe. w tym 
roku bowiem szkoła pożegnała pierwszy rocznik uczniów z klasy o profilu policyjnym. 

Uroczyste zakończenie roku 
odbyło się w czwartek, 24 kwiet-
nia, o godz. 17:00, w sali gimna-
stycznej szkoły. Najważniejszymi 
gośćmi akademii było oczywiście 
118 tegorocznych maturzystów. 
Na sali nie mogło zabraknąć rów-
nież całego grona pedagogiczne-
go, na czele z dyrektor I LO, panią 
Kariną Surmą, jak również rodzi-
ców i zaproszonych gości – przed-
stawicieli policji i władz samorzą-
dowych. Wśród absolwentów była  
grupa 29 osób - pierwszy rocznik 
klasy o profilu policyjnym. 

- Dzisiaj żegnamy I rocznik, któ-
ry rozpoczynał i „przecierał”  szlak 
o profilu policyjnym. Chcę powie-
dzieć, że okres nauki i obserwacji 
tych uczniów dał mi wyobrażenie, 
kto tak naprawdę,  według mnie, 
nadaje się do służby w Policji, a kto 
powinien jednak poszukać sobie in-
nego zawodu – mówił w rozmowie 

z reporterem DN  komisarz  Mar-
cin Kraszewski, nauczyciel Edu-
kacji Policyjnej w I LO w Nowo-
gardzie. - Jest to dla mnie ogrom-
ny sukces, który nie byłby możliwy 
do zrealizowania bez pomocy kilku 
osób, w tym m.in. dyrektor szkoły, 
Kariny Surmy, oraz zastępcy dy-
rektora Jolanty Machut. Szczegól-
ne podziękowania kieruję również 
do byłego Komendanta Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie, a teraz I 
zastępcy Komendanta Powiatowe-
go Komendy Powiatowej Policji w 
Goleniowe, nadkomisarza Leszka 
Nowaka, a także Komendanta Po-
wiatowego Policji w Goleniowe, in-
spektora Krzysztofa Targońskiego-
-mówił policjant prowadzący lek-
cje profilowe w klasie policyjnej. 

Kilka słów do opuszczających 
mury szkoły uczniów skierowa-
ła, w imieniu całego grona pe-
dagogicznego, dyrektor I LO. - 

Okres szkoły średniej to okres chy-
ba najpiękniejszych lat dla każde-
go człowieka – mówi Karina Sur-
ma. - Przyszliście tu jako dzieci, a 
dziś wychodzicie jako dorośli, choć 
młodzi ludzie pełni praw obywa-
telskich, już często z dokumentem 
prawa jazdy, ale nie tylko, bo prze-
cież tutaj również przeżyliście wie-
le miłych wspomnień takich jak: 
wycieczki, wyjazdy czy połowin-
ki. Mam nadzieję, że te wszystkie 
chwile będziecie wspominać z ra-
dością, a już niebawem organizo-
wać może wspólne zjazdy absol-
wentów. Życzę wszystkim, by wa-
sze marzenia się spełniły, szcze-
gólnie w tym czasie te związane z 
dalszą edukacją na wybranych kie-
runkach studiów.  A już tak na ko-
niec, byście na swej drodze życio-
wej spotkali życzliwych wam ludzi 
i zawsze pamiętali o naszej szkole 
– życzyła świeżo upieczonym ab-

najlepsi uczniowie  rocznik 2011 2014
Marta Papuszka -  Wśród wielu wyróżnień  została Stypen-

dystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014
Iwo duszyński - Między innymi za wybitne osiągnięcia w 

dziedzinie naukowej otrzymał finansową Nagrodę Starosty 
Goleniowskiego za rok szkolny 2012/2013   

Żaneta Zacharewicz - Między innymi  za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie sportowej otrzymała finansową Nagrodę Sta-
rosty Goleniowskiego za rok szkolny 2012/2013. Uczennica 
otrzymała także Stypendium sportowe Burmistrza Nowogardu 
na rok 2013/2014   

Konrad Sidor - Miedzy innymi  za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie naukowej, artystycznej oraz społecznej otrzymał fi-
nansową Nagrodę Starosty Goleniowskiego za lata  2011/2012 
i 2012/2013  

Bartosz Jemilianowicz - Miedzy innymi za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie sportowej otrzymał finansową Nagro-
dę Starosty Goleniowskiego za  lata  2011/2012 i 2012/2013.
Otrzymał także Stypendium sportowe Burmistrza Nowogardu 
na rok 2014/2015  

solwentom Dyrektor I LO. 
Wszyscy uczniowie otrzyma-

li świadectwa ukończenia szkoły 
średniej. Kilkunastu osobom wrę-
czono również dyplomy i podzię-
kowania za wybitne wyniki w na-
uce, jak również reprezentowanie 
szkoły na różnych konkursach i 
olimpiadach. Nie zabrakło też po-
dziękowań dla zaangażowanych 

w samorząd szkoły rodziców. Li-
stę wyróżnionych osób publikuje-
my obok. 

Teraz przed maturzystami zo-
stało już tylko jedno – matura. 
Tegoroczny egzaminy dojrzałości 
rozpoczyna się 5 maja. Wszyst-
kim maturzystom  z I LO redakcja 
DN życzymy połamania piór. 

Jarek Bzowy

Poświęcili swoje kaski i motory 
warkot silników, skórzane stroje, zapach benzyny w powietrzu - wszystko to towarzy-
szyło  niedzielnej Mszy św. w Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w nowogardzie, 
podczas której  poświecono  kaski i motocykle należące do nowogardzkich miłośników 
jazdy na motorach, skuterach czy quadach. 

Mszy św. przewodniczył ks. 
Marcin Gudełajski, który podczas 
kazania mówił o czerpaniu przy-
jemności z jazdy na motocyklach, 
ale też ostrzegał jeżdżących, iż ko-
rzystając z tej przyjemności, nie 
można zapomnieć o bezpieczeń-
stwie i odpowiedzialności za dru-
giego człowieka. - Jazda na moto-
rze niesie za sobą wiele przyjemno-
ści, ale musi ona być odpowiedzial-
na i bezpieczna dla miłośników 
tego pięknego sportu jak i wszyst-
kich mijanych uczestników ruchu. 

Pod koniec Mszy św. ksiądz po-
święcił kaski złożone przed ołta-
rzem, a następnie ustawione przed 
kościołem motocykle, skutery i 
quady. W ten sposób nowogardzki 

sezon motocyklowy można uznać 
za otwarty. 

W niedzielnej uroczystości 
udział wzięło kilkudziesięciu no-
wogardzkich motocyklistów. Po 

zakończeniu Mszy św. cała grupa 
cyklistów udała się swoimi pojaz-
dami na mini paradę ulicami mia-
sta. 

Jarek Bzowy 
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Pożegnanie III klas w II LO

Rzeko, płyniesz szybko tak...
w piątek, 25 kwietnia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w nowogardzie odbyło się 
uroczyste pożegnanie klas maturalnych. wszystkim absolwentom wręczono świadec-
twa ukończenia szkoły, a rodzicom zasłużonych uczniów – listy gratulacyjne.

W tym roku z murami szko-
ły pożegnało się 82 uczniów. Ce-
remonia przebiegła w luźnej, acz 
uroczystej atmosferze. Całość 
rozpoczęła się o godz. 17:00. Uro-
czystości przewodniczyli ucznio-
wie klasy III c – Aurelia Zubek i 
Maciej Przybylski. Po przywita-
niu przybyłych gości, głos zabrał 
dyrektor szkoły, Leszek Becela. – 
Życzę sobie i wam, aby 25 czerw-
ca, kiedy będę wręczał wam świa-
dectwa dojrzałości, na waszych 
twarzach, tak jak dzisiaj, widniały 
uśmiechy – mówił dyrektor, koń-
cząc swoje przemówienie – Póki 
co, życzę wam wytrwałości w pra-
cy, a potem – radości z wyników. 

Zanim opiekunki absolwenc-
kich klas wręczyły swoim wy-
chowankom świadectwa ukoń-
czenia szkoły, dyrektor placówki, 
Leszek Becela, oraz wicedyrektor, 
Elżbieta Janiak, na ręce rodziców 
wyróżnionych uczniów złożyli li-
sty gratulacyjne. Niewątpliwie był 

to moment bardzo wzruszający, 
szczególnie dla odbierających po-
chwałę rodziców. 

Tradycją jest, że najlepsi ucznio-
wie, za całokształt trzyletniej na-
uki i zasługi na rzecz szkoły, uzy-
skują możliwość wpisania się do 
Złotej Księgi. Wręczono również 
wyróżnienia za konkursy, olim-
piady oraz wybitne osiągnięcia 
sportowe. Ostatnim krokiem było 
rozdanie świadectw wszystkim 
absolwentom. Wychowawczynie 
klas, Elżbieta Lignarska, Beata Be-
cela oraz Izabela Koladyńska, nie 
kryły dumy i zadowolenia, ściska-
jąc dłonie swoim podopiecznym. 
Zwieńczeniem całej uroczystości 
było odsłonięcie tablo absolwen-
tów 2014, które na zawsze zawi-
śnie w szkolnych murach. 

Rzeko, która niesiesz mnie, po-
wiedz, ile jeszcze razy zmienisz 
bieg, wiedzieć chcę. Rzeko, płyniesz 
szybko tak, czemu nie pozwalasz 
pięknym chwilom trwać, dłużej 

trwać… – słowa piosenki Anity 
Lipnickiej przyświecały całej ce-
remonii pożegnania trzecioklasi-
stów. Niewątpliwie wielu z nich z 
wielkim sentymentem powracać 
będzie do czasów szkolnej ławy. 
Teraz czekają ich nowe doświad-
czenia i kolejne wyzwania, już 
poza murami II LO. Czas płynie 
nieubłaganie, ale jest coś, czego 
nikt nie zdoła człowiekowi ode-
brać – wspomnienia i pamięć o 
tych, których spotkaliśmy w swo-
im życiu.  

Egzamin dojrzałości już za pa-
sem…

W tym roku matury zaczynają 
się 5 maja (poniedziałek). Ucznio-
wie zmierzą się wówczas z częścią 
pisemną egzaminu z języka pol-
skiego. 6 maja będą musieli stawić 
czoła matematyce, a 7 – językowi 
angielskiemu. Dalsze dni zarezer-
wowane są na resztę przedmiotów 
oraz części ustne egzaminów języ-
kowych.  Korzystając z okazji, po-

W tym roku szkolne mury opuściło 82 uczniów

Joanna Karska, Magda Matera, Katarzyna Kołcz i Justyna Majcherczak, absolwentki klasy III b

stanowiliśmy zapytać absolwen-
tów II LO, jak idą im przygoto-
wania do matury i czy mają jakiś 
sposób na to, by jak najefektyw-
niej chłonąć wiedzę. – Staramy 
się systematycznie powtarzać ma-
teriał przede wszystkim z matema-
tyki, biologii i chemii – mówią ab-
solwentki klasy III B (profil biolo-
giczno-chemiczny) – Rozwiązu-
jemy arkusze maturalne z różnych 
przedmiotów. A jeśli chodzi o język 
polski, to czytamy streszczenia lek-
tur. Przypominamy sobie wszyst-
kie najważniejsze informacje, któ-
re będą nam potrzebne do napisa-
nia wypracowania na egzaminie. 
Dziewczęta przyznały, że podczas 
ceremonii w oku kręciła się łza. – 
Dobrze by było ze wszystkimi spę-
dzić chociaż jeszcze jeden miesiąc 
– powiedziała Justyna, jedna z te-
gorocznych maturzystek. 

Wśród absolwentów klasy III C 
panowały podobne nastroje. – Na 
pewno będziemy tęsknić za ludź-
mi, których tu poznaliśmy – przy-
znają zgodnie Maciej i Jakub, byli 
podopieczni pani Koladyńskiej 
– Jeśli chodzi o przygotowania do 
matury, właściwie połowę dnia po-
święcamy na przypomnienie sobie 
materiału, którego uczyliśmy się 
wcześniej. Matura nie jest przecież 
egzaminem jedynie z trzech lat, 
ale całości wiedzy, jaką dotychczas 
zdobyliśmy w szkole. Należy przy-
pomnieć sobie zatem nie tylko in-
formacje z liceum, ale również te 

podstawowe z gimnazjum, które 
mogły już wylecieć z głowy. Poza 
tym, arkusze, arkusze i jeszcze raz 
arkusze maturalne – to taka naj-
ważniejsza rzecz, na którą warto 
zwrócić uwagę przy przygotowy-
waniu się do matury. Najlepszym 
sposobem na przypominanie i 
przyswajanie sobie wiedzy jest chy-
ba porcjowanie nauki – w małych 
ilościach, ale często. Wtedy wiedza 
wchodzi do głowy najlepiej. 

Jakub Wojciechowski i Maciej Pikuła, absol-

wenci klasy III c

Oj, za dzień matura! Za godzi-
nę! – tak przed kilkudziesięcioma 
laty śpiewały Czerwone Gitary. 
Niebawem wszyscy maturzyści z 
nowogardzkich szkół będą mogli 
zanucić sobie te słowa. Kasztany 
już kwitną, a to znak, że matura 
coraz bliżej. Redakcja DN życzy 
wszystkim tegorocznym maturzy-
stom połamania piór i jak najlep-
szych wyników z egzaminów. 

 Karolina Klonowska 
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04
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Do udziału w programie namówił mnie mąż

Sylwia z Kikorza w Piekielnej Kuchni Polsatu 
Hell’s Kitchen (Piekielna Kuchnia) to emitowany przez telewizję Polsat program typu reality show, w którym tematem przewodnim jest 
gotowanie. Jedna z jego uczestniczek, Sylwia Biały, pochodzi z gminy Osina. Zanim wyjechała na południe Polski, kilka lat spędziła w 
swojej rodzinnej miejscowości, Kikorzu, gdzie do dziś mieszkają jej rodzice. Swoimi odczuciami oraz doświadczeniami z programu po-
dzieliła się z dziennikiem nowogardzkim.

Pani Sylwia pochodzi z Ki-
korza. Uczęszczała do Szko-
ły Podstawowej w Osinie (kla-
sy I-III). Kiedy miała niespeł-
na 10 lat, wyjechała do Wro-
cławia, gdzie zamieszkała z 
babcią. – Babcia poświęciła mi 
całe swoje życie. To jej zawdzię-
czam umiejętność gotowania. 
Nauczyła mnie miłości i sza-
cunku do jedzenia. Godzina-
mi potrafiłam lepić z nią pie-
rogi i rozmawiać – przyznaje 
nasza rozmówczyni. Obecnie 
pani Sylwia mieszka w Lubi-
nie (woj. dolnośląskie). Mimo, 
że rozstała się ze swoją rodzin-
ną miejscowością dawno temu, 
nadal chętnie do niej powraca. 
– Okolica ta wciąż jest bardzo 
bliska mojemu sercu, a to za 
sprawą rodziny, którą tutaj zo-
stawiłam. W Kikorzu mieszka-
ją moi rodzice, w Nowogardzie 
brat z dziewczyną, a w Mokrym 
– ojciec chrzestny z rodziną – 
mówi uczestniczka Hell’s Kit-
chen.

Od pasji do udziału w pro-
gramie…

Paradoksalnie, pani Sylwia 
początkowo związała się bynaj-
mniej nie z branżą kulinarną, 

ale windykacyjną oraz turysty-
ką. Przygoda z gotowaniem za-
częła się nieco później. – Kiedy 
mój mąż dostał bardzo dobrą 
pracę, postanowiłam, że zajmę 
się domem i wychowaniem dzie-
ci – wyznaje nasza rozmówczy-
ni – Gotowanie od zawsze było 
moją pasją, odskocznią od ży-
cia codziennego, radością i mi-
łością – takim spełnieniem. Do 
dziś uwielbiam patrzeć, jak moi 
najbliżsi zajadają się tym, co im 
ugotuję. Stąd już tylko krok do 
poświęcenia życia temu, co się 
kocha, w tym przypadku – go-
towaniu. – Do wysłania zgłosze-
nia do programu namówił mnie 
mąż – wyznaje pani Sylwia – 
Powiedział mi, że skoro wszyscy 
mówią, że dobrze gotuję, powin-
nam zrobić coś w tym kierunku, 
coś dla siebie! Wysłałam zatem 
zgłoszenie. Zadzwoniono do 
mnie i zaproszono mnie na ca-
sting do Warszawy. Pojechałam. 
Na miejscu zastałam multum 
ludzi. Byłam święcie przekona-
na, że przepadnę niezauważo-
na. Tak się jednak nie stało i te-
raz możemy oglądać wyczyny 
kulinarne pani Sylwii w telewi-
zji. – Każdy z obecnych tam lu-

dzi miał jakiś pomysł na siebie 
– jedni śpiewali, inni gotowa-
li w przedziwnych ubiorach… 
Ja postanowiłam, że będę sobą 
– wyznaje kobieta. To okaza-
ło się najlepszą receptą na suk-
ces – wystarczyło, by dostać się 
do programu. – Zwykła kobie-
ta, matka dwójki dzieci jest w 
pierwszej edycji Hell’s Kitchen! 
Cieszyłam się ogromnie – do te-
raz nie mogę uwierzyć, że ma-
rzenie mojego życia się spełnia!

Piekielna kuchnia „od 
kuchni”…

Prowadzącym polską edy-
cję Hell’s Kitchen jest Wojciech 
Modest Amaro – jeden z naj-
wybitniejszych polskich szefów 
kuchni, właściciel restauracji, 
która jako pierwsza w Polsce 
oznaczona została gwiazdką 
Michelin (największym odzna-
czeniem w dziedzinie gastro-
nomii). Nie dziwi zatem fakt, 
że wymagania prowadzącego 
często przerastają możliwości 
kulinarne uczestników progra-
mu. Niemniej, każdy stara się 
jak może, by nadrobić zaległo-
ści. – W programie zawsze czuć 
było rywalizację. Nigdy wcze-
śniej się nie znaliśmy, a jednak 

przyszło nam razem zamiesz-
kać i nauczyć się współpracować 
– wyznaje pani Sylwia – Często 
wybuchały awantury, ale były 
również chwile, kiedy się solida-
ryzowaliśmy i pomagaliśmy so-
bie nawzajem. Myślę, że po pro-
gramie z kilkoma uczestnikami 
się zaprzyjaźnię. 

Wojciech Modest Amaro po-

trafi być dla uczestników bez-
względny. Podczas kręcenia 
programu, bywa oschły i nie-
ugięty, a jego komentarze – 
bardzo dosadne. Wszystko po 
to, by zmobilizować kucharzy 
do efektywnego działania. Za-
nim pozwoli, by przygotowane 
przez uczestników dania trafiły 
pod widelec klientów restaura-
cji, sprawdza, czy wyglądają i 
smakują tak, jak powinny. Je-
śli nie – kucharze zderzają się 
z okrutną rzeczywistością. – 
Zawsze, kiedy nasze dania lą-
dowały w koszu, chciało mi się 
płakać – nawet w drugim od-
cinku ryczałam – przyznaje 
pani Sylwia – Pewnie, że były 
chwile zwątpienia. W domu, w 
którym mieszkaliśmy, nie mieli-
śmy dostępu do Internetu, tele-
fonów ani nawet zegarków. Tę-
skniłam za rodziną,  za dzieć-
mi… Niemniej, jednocześnie 
czułam przypływ determina-
cji. Byłam uparta i za wszelką 
cenę chciałam iść do przodu. Je-
stem matką, a my, matki, jeste-
śmy silne! Właśnie dla swoich 
dzieci. Chciałam, żeby one były 
ze mnie dumne! Jestem kurą 
domową – w programie mó-

wię o tym otwarcie, przy czym 
w moim głosie nie ma za grosz 
żalu, ale duma. Chciałabym, 
żeby inne takie kobiety mogły 
we mnie dostrzec siłę i zaanga-
żowanie, bo tylko od nas zależy, 
jak ułoży  się nasze życie. 

Polędwica wołowa na szóst-
kę…

W jednym z odcinków pro-

gramu zadaniem uczestników 
było przyrządzenie steków, po-
przedzone filetowaniem po-
lędwicy wołowej. Pani Sylwia, 
jak sama zresztą przyznała 
przed kamerami, robiła to po 
raz pierwszy w życiu. Poradzi-
ła sobie śpiewająco. – Wbrew 
pozorom, zadanie było bardzo 
trudne, ale skupiłam się naj-
mocniej, jak tylko potrafiłam, 
i udało mi się – wspomina na-
sza rozmówczyni – Każda po-
chwała z ust takiego rewelacyj-
nego i uzdolnionego szefa kuch-
ni to dla mnie zaszczyt. Zawsze 
marzyłam, by móc pracować z 
szefem Amaro, ale myślałam, 
że jedyne, na co mogę liczyć, 
to zmywak. Nigdy nawet przez 
myśl mi nie przeszło, że mogę 
stać koło niego i jeszcze słuchać 
jego pochwał. Każde słowo sze-
fa jest dla mnie bardzo ważne, 
krytyka również. Lubię wie-
dzieć, co robię źle. 

nie tylko nauka gotowa-
nia…

Program Hell’s Kitchen nie-
wątpliwie uczy uczestników 
pokory i determinacji, a co 
najważniejsze – wiary w sie-
bie i swoje możliwości. – Dziś 
wiem, że trzeba o siebie wal-
czyć, bo każde marzenie może 
się spełnić, jeżeli bardzo w nie 
wierzymy i dążymy do celu, nie 
zapominając przy tym, skąd 
pochodzimy i kim jesteśmy – 
zaznacza pani Sylwia – Pro-
gram nauczył mnie, że war-
to wierzyć w siebie i swoją in-
tuicję. Dzięki niemu odkryłam 
w sobie ogromne pokłady siły. 
Proszę mi wierzyć, że napraw-
dę bardzo ciężko tam pracowa-
liśmy, a ja, mimo wszystko, by-
łam w stanie włączać kolejny 
bieg i do przodu! 

Zapytaliśmy panią Sylwię o 
to, co mogłaby powiedzieć lu-
dziom, którzy dopiero zaczy-
nają swoją przygodę z gotowa-
niem. – Warto spełniać swoje 
marzenia i iść do przodu! Mam 
to szczęście, że mogę uczyć się 
od najlepszych. Nie wolno zapo-
minać, że w programie zajmo-
wali się nami szef Dariusz Kuź-
niak i szef Piotr Ślusarz, od któ-
rych nauczyłam się bardzo wie-
le i za to im dziękuję, za cierpli-
wość również!

Rozmawiała: 
Karolina Klonowska

Sylwia Biały jest jedną z uczestniczek popularnego programu kulinarnego. źródło TV Polsat

Wszyscy uczestnicy Hell’s Kitchen w komplecie. W środku - szefowie, Daiusz Kuźniak i Piotr 
Ślusarz. źródło TV Polsat
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Krasnołęka

Jak na dzikim Zachodzie!
w sobotę, 26 kwietnia na terenie gospodarstwa agroturystycznego Jolanty i Ka-
zimierza Bąk, odbył się turniej na „najzręczniejszego Jeźdźca na dzikim Za-
chodzie o puchar burmistrza”. 

Turniej jest jednocześnie ofi-
cjalnym otwarciem tegorocz-
nego sezonu jeździeckiego. 
Wzięło w nim udział 17 zawod-
ników. Mówi gospodarz turnie-
ju Kazimierz Bąk – Uczestni-
cy zmagali się w trzech konku-
rencjach. W pierwszej jeździec 
musiał podjechać z dziesięciu 
metrów w galopie z maczugą i 
uderzyć w tarczę, która miała 
się dwa razy przekręcić i prze-
wrócić. Druga konkurencja 
polegała na uderzeniu maczu-
gą w zawieszoną na kołku bla-
szaną gwiazdę. Natomiast naj-
trudniejsza była trzecia konku-
rencja, w trakcie której jeździec 
miał podnieść w galopie worek 
z piaskiem. Ta ostatnia konku-
rencja udała się tylko jednemu 
zawodnikowi, zresztą zwycięz-
cy całego turnieju Mirosławowi 
Filipczukowi z Nowogardu.

- W takim turnieju wzią-
łem udział pierwszy raz w ży-

ciu.  Ćwiczę na tej stadninie od 
8 miesięcy. Włożyłem wszyst-
kie siły w te konkurencje. Mam 
nadzieję, że jeśli będzie oka-
zja w przyszłości, to pokaże-
my jeszcze więcej – stwierdził 
zwycięzca turnieju w Krasno-
łęce Mirosław Filipczuk.

Na inaugurację sezonu przy-
były też zaprzyjaźnione stad-
niny m.in. z Mostów, Żółwiej 

Błoci, Ostrzycy i Nowogardu.
Pan Kazimierz prowa-

dzi stadninę przeszło 14 lat. - 
Obecnie znajdują się tu 4 duże 
konie – dwie klacze i dwa wa-
łachy oraz jeden kucyk. Jak co 
roku będzie można nas spotkać 
podczas różnych imprez plene-
rowych w naszym regionie. – 
stwierdził K. Bąk.

Red.

Najmłodszy adept jeździectwa zaprzyjaźnia się z koniem

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Piasecki, Natalia Pietruszka, Mirosław Filipczuk oraz Kazimierz 
Bąk

W trakcie turniejowych zmagań

dzień Otwarty w I LO
16 kwietnia br. w naszej szkole gościliśmy uczniów wraz z opieku-
nami okolicznych gimnazjów w ramach dnia Otwartego. 

Rano uczniowie zwiedzili Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. 
Poniatowskiego, by następnie bliżej 
poznać naszą szkołę. Cieszyła się ona 
ogromnym zainteresowaniem ze stro-
ny młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie 
naszej szkoły podczas prezentacji na 
sali gimnastycznej, starali się przybli-
żyć młodzieży funkcjonowanie szkoły 
i proponowane kierunki kształcenia w 
nowym roku. Wszystkie informacje są 
szczególnie istotne, ponieważ w tym 
roku podsumowujemy pierwszy cykl 
klas o profilu policyjnym oraz tworzy-
my nowy profil – ratowniczo-medycz-
ny. Gimnazjaliści mieli również moż-
liwość zapoznać się z bieżącą pracą 
szkoły, osiągnięciami starszych kole-
gów, ich zainteresowaniami i pasjami, 
a także poznali całą ofertę edukacyjną 
naszej placówki.

Nasza szkoła to nie tylko lekcje, ale 
szereg zajęć dodatkowych, kółek za-
interesowań, prowadzonych akcji i 
projektów, a także aktywność fizycz-
na młodzieży i spore osiągnięcia w tej 
dziedzinie. Swoje umiejętności tech-
nik bokserskich oraz samoobrony za-
prezentowała klasa policyjna.  

Następnie młodzież zwiedzała bu-
dynek szkoły, gdzie w poszczególnych 
klasach została szczegółowo zapozna-
na z każdym z proponowanych profi-
li kształcenia. Gimnazjaliści otrzyma-
li także ulotki informacyjne, plakaty 
z ofertą edukacyjną oraz wykaz nie-
zbędnych dokumentów. Całość im-
prezy wypełnił występ szkolnego ka-
baretu, a zaproszeni goście wraz z 
opiekunami udali się na poczęstunek.

Info: własna

Dzień Ziemi w Przedszkolu 
nr 1 im. NIEZAPOMINAJKA

W dniu 24 kwietnia, w naszym przed-
szkolu odbyła się uroczystość pod ha-
słem „Razem możemy uratować Ziemię”, 
którą zorganizowały Marzena Wiśniew-
ska i Karolina Grygowska. Celem uro-
czystości była popularyzacja haseł i dzia-
łań na rzecz ochrony przyrody, uświado-
mienie dzieciom, że ochrona środowi-
ska jest obowiązkiem każdego człowieka. 
Podczas wspólnych zabaw zintegrowała 
się cała społeczność przedszkolna. Dzie-
ci wykazały się wiedzą dotyczącą ekologii, 

rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki, 
recytowały wiersze i wspólnie bawiły się. 
Każda grupa wiekowa ubrana była w ko-
lory symbolizujące żywioły, czyli ziemia, 
ogień, woda i powietrze. Na zakończenie 
dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa w tym niezwykle ważnym 
wydarzeniu, po czym zgodnie obiecały  
dbać o naszą planetę.

Tekst: Marzena Wiśniewska i Karolina 
Grygowska
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I Runda Pucharu Polski w strzelectwie sportowym

Jakub Cieplak poza podium
w dniach 24-27 kwietnia, we wrocławiu, rozegrana została I runda Pucharu Polski w 
strzelectwie sportowym. Udział brał w niej Jakub Cieplak z nowogardzkiej sekcji KSS 
„Tarcza” LOK Goleniów. 

J a k u b 
C i e p l a k 
n a j l e p s z y 
start zano-
tował do-
kładnie 27 
k w i e t n i a , 
w katego-

rii Junior, w konkurencji: ka-
rabin dowolny 60 strzałów le-
żąc. Niestety nie udało mu 
się wywalczyć medalu w fina-
le, mimo tego zajął wysokie 5 
miejsce. Jego klubowy kolega 
z Goleniowa, Marcin Majka, 
zdobył w tej konkurencji zło-
ty medal. 

Nasz reprezentant, rywali-
zował jeszcze 26 kwietnia w 
konkurencji: karabin dowolny 
3x40 strzałów. Tu został skla-
syfikowany na 12 miejscu. Z 
kolei 25 kwietnia oddając 60 
strzałów z karabinu pneuma-
tycznego, zajął 24 miejsce.  Z 
dumą można jednak poinfor-
mować, że na oficjalnej stro-
nie związku widnieją nazwi-
ska naszych mieszkańców, 
jako członków kadry narodo-
wej! Skład kadry Narodowej 
Polskiego Związku Strzelec-
twa Sportowego na okres 1.01- 
31.12.2014 r. (www.pzss.org.

pl) – Karabin Juniorzy- Jakub 
Cieplak - KSS “Tarcza” LOK 
Goleniów 

KR

Na zdjęciu Jakub Cieplak

Finał Wojewódzki IMS - mini piłki ręcznej chłopców

wicemistrzowie z „czwórki”!
Ogromny sukces odnieśli młodzi szczypiorniści z SP nr 4 w nowogardzie, którzy w 
poniedziałek (28 kwietnia), wywalczyli drugie miejsce w województwie zachodniopo-
morskim, w mini piłce ręcznej chłopców. Mistrzostwa rozgrywane były w hali sporto-
wej ZSO przy ul. Boh. warszawy.

Turniej rozpoczął się od me-
czu pomiędzy faworytami z 
SP18 Koszalin, a SP 51 Szcze-

cin. Pomimo ambitnej wal-
ki Szczecinian, Koszalin wy-
grał 12:9  i przygotowywał się 

już do meczu finałowego. Ry-
wala miał wyłonić pojedynek 
pomiędzy SP 4 Nowogard, a 

SP 3 Stargard Szczeciński. Ci 
którzy tego dnia przyszli oglą-
dać młodych piłkarzy ręcz-
nych, z pewnością nie mo-
gli żałować. Mecz „czwórki” 
z gośćmi ze Stargardu obfito-
wał w gole, agresywną obronę i 
przede wszystkim to, co kibice 
lubią najbardziej, czyli drama-
turgię. Co rusz na tablicy wy-
ników na prowadzenie wycho-
dził inny zespół. W samej koń-
cówce, podopieczni Wiesła-
wa Buczyńskiego remisowali 
18:18, wówczas  zostało nie-
wiele ponad 60 sekund gry, na 
ławkę kar powędrował zawod-
nik z Nowogardu, mimo tego 
SP 4 Nowogard rzuca bramkę 
na 19:18. Zawodnicy ze Star-
gardu Szczecińskiego atako-
wali, jednak nowogardzianie 
wykazali się szczelną obroną, 
na kilka sekund przed koń-
cem, sędzia odgwizdał rzut 
karny dla gości, czas upłynął i 
rywale „czwórki” stanęli przed 
szansą doprowadzenia do do-
grywki. Szczypiornista SP 3 
Stargard, rzucił centymetry 
od słupka bramki strzeżonej 
przez Karola Kollessa, co ozna-
czało, że młodzi szczypiorniści 
z Nowogardu już mogą cieszyć 
się przynajmniej ze srebrnych 
medali! To ogromny sukces tej 
szkoły, wywalczony po praw-
dziwym sportowym horrorze.

Następnie po krótkiej prze-
rwie, zawodnicy ze Stargar-
du przystąpili do walki o 3 
miejsce, jednak ich rywale ze 
Szczecina, okazali się za moc-
ni i pewnie wygrali ten mecz 
19:13. Tym samym SP 51 
Szczecin, zakończyła mistrzo-
stwa województwa z brązo-

wym medalem. Podopieczni 
Wiesława Buczyńskiego przy-
stąpili natomiast do walki o 
złoto z Koszalinem, który w 
półfinale pokonał już „czwór-
kę”. Pomimo ambitnej gry, go-
ście z Koszalina spokojnie wy-
grali ten mecz 21:12  i jak na 
faworytów przystało, sięgnęli 
po mistrzostwo województwa. 
Trzeba przyznać, że to bar-
dzo radosny dzień dla SP nr 4 
w Nowogardzie, wielki sukces 
młodych utalentowanych za-
wodników, którzy są wspierani 
przez Pomorzanin Nowogard. 
Kto wie, być może ci zdolni 
chłopcy niebawem będą stano-
wić o sile nowogardzkiej piłki 
ręcznej, i pomogą w odrodze-
niu się tej sekcji w Pomorza-
ninie? Zawodnicy prowadzeni 
przez Wiesława Buczyńskiego, 
zostali uhonorowani srebrny-
mi medalami, pucharem, dy-
plomem oraz najlepszy zawod-
nik drużyny, statuetką, a tym 
okazał się być Michał Zając. 
Dodajmy, że przez cały tur-
niej, zawodników z „czwórki” 
głośno dopingowały koleżanki 
z SP nr 4. Tytuł wicemistrzów 
województwa wywalczyli dla 
swojej szkoły następujący za-
wodnicy: Karol Kolless (bram-
karz), Maciej Piotrowski, Ma-
ciej Podbiegło, Michał Zając, 
Damian Walaszczyk, Kacper 
Wdowczyk, Dawid Polak, Da-
wid Druciarek, Miłosz Żabec-
ki, Dawid Tracz, Hubert Da-
wid. Gratulujemy tym szczy-
piornistom sukcesu i wierzy-
my, że to dopiero początek ich 
sportowej drogi.

KR

Pamiątkowe zdjęcie srebrnych medalistów z SP nr 4, wraz ze swoim trenerem oraz dyrektor szkoły

Niecelny rzut karny SP 3 Stargard, który przesądził o awansie do finału szczypiornistów z 
Nowogardu- w bramce Karol Kolless

Michał Zając został wybrany najlepszym zawodnikiem swojej drużyny
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Bezbramkowy remis z Zorzą

Powiało nudą...
w sobotę na stadionie w nowogardzie, Pomorzanin walczył o ligowe punkty z czwartą 
drużyną w tabeli, Zorzą dobrzany. Mecz nie stał na wysokim poziomie i zakończył się 
bezbramkowym remisem. 

Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany 0:0
Skład: Mateusz Krupski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) , Natan Wnuczyński, Michał Łu-

kasiak – Piotr Winogrodzki, Dominik Wawrzyniak, Łukasz Olechnowicz, Kamil Antonyk, Dawid Ku-
rek – Kamil Lewandowski; zmiany: Tomasz Łysiak, Michał Cyran, Maciej Syfert, Krzysztof Haberski. 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
24. kolejka:
Victoria 95 Przecław – Flota II Świnoujście  2:2
Piast Chociwel – Osadnik Myślibórz  3:0
Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany  0:0
Ina Ińsko – Polonia Płoty   2:1
Stal Lipiany – Odra Chojna   0:2
Klon Krzęcin – Morzycko Moryń   3:2
Unia Dolice – Pogoń Barlinek   3:0 (walkower)
Gavia Choszczno – Pomorzanin Przybiernów 3:0 (walkower)  
Iskierka Szczecin – Śmierdnica    pauza
25. kolejka:
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard   (30.04; 17:00)
26. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna  (03.05; 16:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 25 56 57 26 18 2 5
2 Odra Chojna 23 54 64 24 17 3 3
3 Zorza Dobrzany 25 48 54 30 14 6 5
4 Piast Chociwel 23 48 40 15 15 3 5
5 Gavia Choszczno 23 45 53 31 14 3 6
6 Polonia Płoty 24 48 78 33 13 5 6
7 Flota II Świnoujście 25 41 56 46 12 5 8
8 Stal Lipiany 23 39 50 38 12 3 8
9 Pomorzanin Nowogard 23 39 44 33 11 6 6
10 Ina Ińsko 23 33 30 33 10 3 10
11 Unia Dolice 23 28 31 35 7 7 9
12 Morzycko Moryń 23 21 37 62 7 0 16
13 Victoria 95 Przecław 24 21 29 52 6 3 15
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 24 21 26 54 6 3 15
15 Klon Krzęcin 23 19 34 71 6 1 16
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* w tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z Pogonią Barlinek 
i Pomorzaninem Przybiernów

Mecz nie stał na najwyższym po-
ziomie, zatem najlepiej będzie o nim 
jak najszybciej zapomnieć... Goście 
robili co w ich mocy, aby wciąż po-
zostać w grze o awans, Pomorzanin 
walczył o godne zaprezentowanie 
się przed własną publicznością. Goli 
jednak zabrakło. Jedynym ważnym 
punktem tego meczu był debiut w 
pierwszej drużynie Michała Cyra-
na, oraz zaskakująca zmiana mię-

dzy słupkami nowogardzkiej druży-
ny. W trakcie meczu Krupskiego za-
stąpił Haberski. Teraz przed Pomo-
rzaninem pracowity tydzień i bar-
dzo wymagający rywale. Najpierw 
w najbliższą środę, podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego spróbują za-
trzymać w Płotach Polonie, która 
jest najskuteczniejszym zespołem 
całej ligi i regularnie aplikuje swo-
im rywalom mnóstwo bramek. Z 

kolei 3 maja (sobota), do Nowogar-
du przyjedzie wicelider rozgrywek, 
Odra Chojna, która w poprzedniej 
rundzie ośmieszyła nowogardzki 
zespół wygrywając 8:0. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyników, 
aktualną tabelę i zapowiedź najbliż-
szych spotkań.

KR

„Rezerwowi” pokonują Grot Gardno

Piątkowski znów w bramce
drugi zespół Pomorzanina nowogard,w niedzielę pokonał piłkarzy Grota Gardno, po-
nownie grając w mocno odmłodzonym składzie. Swój debiut w seniorskiej drużynie 
zaliczył bramkarz Michał Piątkowski, który jest synem najlepszego nowogardzkiego 
bramkarza Marka Piątkowskiego. 

Pomorzanin II Nowogard – Grot Gardno 2:1 (1:1)
` samob. ` Sławomir Połatyński
Skład:  Michał Piątkowski – Grzegorz Skrzecz (Paweł Królik), Krzysztof Domanowski (c) , Andrzej 

Piotrowicz, Maciej Dobrowolski – Tomasz Szafran, Krystian Kubicki (Maciej Syfert), Michał Cyran 
(Karol Pakulski), Dariusz Iwaniuk (Sebastian Suchy), Sławomir Połatyński – Damian Adameczek.

Juniorzy Pomorzanina, którzy 
ogrywają się w drugim zespole, 
wsparci przez bardziej doświadczo-
nych kolegów, w ładnym stylu ogra-
li piłkarzy z Gardna. Choć mecz 
nie ułożył się po myśli drugiego ze-
społu. Goście zdobyli bramkę jako 
pierwsi, jednak jeszcze przed prze-
rwą po golu samobójczym, Pomo-
rzanin zdołał wyrównać. Po zmia-
nie stron, trzy punkty dla nowo-
gardzkiej drużyny stały się faktem, 
po bramce Sławomira Połatyńskie-
go. Między słupkami Pomorzanina 
zadebiutował młodziutki bramkarz, 

Michał Piątkowski, który poszedł w 
ślady ojca. Dla tych, którzy mogą 
nie pamiętać, Marek Piątkowski 
przez wiele lat bronił bramki Pomo-
rzanina, kontynuował również swo-
ją karierę m.in. na boiskach II ligi w 
barwach  Stali Szczecin i zespołu ze 
Szczytna. Pozostaje wierzyć, że mło-
dy bramkarz, da nowogardzkiemu 
klubowi równie dużo radości, a kto 
wie, może nawet więcej... W najbliż-
szą niedzielę drugi zespół uda się do 
Kołbacza, aby rywalizować z lide-
rem A Klasy.

KR

A Klasa Szczecin  gr. 3 2013/2014
15. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Hanza Goleniów  0:1
Zryw Kołbaskowo – OKS Euroinsbud Goleniów 1:4
Pomorzanin II Nowogard – Grot Gardno  2:1
Orzeł Grzędzice – Znicz Niedźwiedź    0:2
Wicher Reptowo – Komarex Komarowo  6:1
Vielgovia Szczecin – Fagus Kołbacz    0:2
16. kolejka:
Fagus Kołbacz – Pomorzanin II nowogard  (04.05; 17:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 15 38 52 16 12 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 15 35 41 11 11 2 2
3 Hanza Goleniów 15 28 31 19 8 4 3
4 Wicher Reptowo 15 28 43 19 8 4 3
5 Grot Gardno 15 25 36 22 8 1 6
6 Pomorzanin II Nowogard 15 22 24 31 7 1 7
7 Vielgovia Szczecin 15 22 26 22 7 1 7
8 Znicz Niedźwiedź 15 19 22 25 6 1 8
9 Wołczkowo - Bezrzecze 15 18 23 33 6 0 9
10 Zryw Kołbaskowo 15 14 25 33 4 2 9
11 Orzeł Grzędzice 15 6 10 48 2 0 13
12 Komarex Komarowo 15 6 15 69 2 0 13

Zalew Stepnica lepszy od kobiet z Pomorzanina

Trwa seria porażek
w piątek w Stepnicy grały piłkarki Pomorzanina nowogard, choć trzeba powiedzieć sobie 

szczerze, że grać zaczęły dopiero po utracie kilku goli... Ostatecznie, Zalew wygrywa 4:2, a 
podopieczne Pawła Błaszczyka przedłużają serię porażek.

Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard  4:2 (2:0)
` Katarzyna Piotrowska, ` Małgorzata Wołk
Skład: Magdalena Jeż (c) – Anna Nowicka, Anita Nowakowska, Martyna Stępień, Wiktoria Tupko 

(Ada Szemiot) – Monika Krystkiewicz (Oliwia Czerewacz), Patrycja Bobik, Katarzyna Piotrowska, 
Anita Skowrońska (Julia Górniacka), Małgorzata Wołk – Klaudia Korgiel.   

III Liga Kobiet 2013/2014
10. kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin Nowogard 4:2
Olimp Gościno – Olimpia II Szczecin   0:0
Fala Międzyzdroje – Olimpia III Szczecin  7:0
Vielgovia Szczecin    Pauza
11. kolejka:
Pomorzanin nowogard – Vielgovia Szczecin (04.05; 13:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimp Gościno 9 23 59 2 7 2 0
2 Zalew Stepnica 8 17 26 18 5 2 1
3 Olimpia II Szczecin 7 15 29 5 4 3 0
4 Fala Międzyzdroje 9 12 20 27 4 0 5
5 Pomorzanin Nowogard 9 10 16 20 3 1 5
6 Vielgovia Szczecin 8 3 12 24 1 0 7
7 Olimpia III Szczecin 8 3 3 69 1 0 7

Na zdjęciu debiutujący w seniorach Michał 
Piątkowski, który w meczu rezerw, zastąpił 
między słupkami Adama Łuczaka

Piłkarki Pomorzanina wystąpiły 
wzmocnione powrotem Magdale-
ny Jeż między słupki, oraz osłabio-
ne brakiem Karoliny Kowalczuk. To 
był kolejny mecz w którym Pomo-
rzanin atakował, a rywalki zdoby-
wały gole, na skutek tego, do prze-
rwy piłkarki Pomorzanina zeszły 
z dwubramkowym bagażem. Po 
zmianie stron gospodynie zdobyły 

trzeciego i czwartego gola, a Pomo-
rzanin wkońcu się otrząsnął. Czym 
dłużej trwał mecz, tym lepiej gra-
ły podopieczne Pawła Błaszczyka. 
Najpierw Katarzyna Piotrowska w 
swoim stylu przeprowadziła indy-
widualną akcję i mocno uderzyła z 
ponad 20 metrów, strzelając pierw-
szego gola. Następnie ponownie 
Piotrowska, tym razem w roli asy-

stującej. Po jej wrzutce z rzutu roż-
nego, bramkę zdobywa Małgorzata 
Wołk. Na więcej zabrakło czasu. W 
niedzielę o godzinie 13:00 w Nowo-
gardzie, zawodniczki Pomorzanina 
zagrają z Vielgovią Szczecin. Wie-
rzymy, że w tym meczu przerwana 
zostanie seria porażek. 

KR
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mobilnamyjnia 
  parowa

e-mail: mat-paul.mmp@wp.pl
www.mat-paul-mobilna-myjnia-parowa-nowogard.pl

tel. 723 907 601 • 605 930 489

DOJEŻDŻAMY 
DO KLIENTA

• kompleksowe mycie samochodów
• mycie izoterm
• czyszczenie tapicerek
• pranie dywanów, mebli tapicerowanych
• czyszczenie elewacji, kostki brukowej

W50.2.śk.p.28.3.18.4

HURTPOL 
Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Przyjmie ucznia 
na praktyczną naukę zawodu 

sprzedawca
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt:
Ul. Młynarska 1a; Nowogard

kadry@hurtpol.pl lub 
tel. 91 579-29-18 

A29.2.śk.21.3-29.4

W71.2.SK.P.4-25.04P16.1.ś-k.15.04-16.05

P15.1.ś-k.15.04-16.05

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o
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W12.4.śk.p.7.3.do

 OFERTA WAŻNA OD 5-13 maja 2014 r.

mebli i dodatków
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TANIEJ O PODATEK
MEBLE

NOWOGARD

UWAGA: 1,2,3 maja sklep nieczynny 
ul. ARMII KRAJOWEJ 49 

ŁAP OKAZJĘ!!!

www.forte.com.pl
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

dzień Otwarty Szkoły, czyli 
wszystkie drogi prowadzą do 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

16 kwietnia nasza szkoła go-
ściła uczniów klas trzecich 
gimnazjum, którzy przybyli do 
nas z nowogardzkich szkół a 
także z Golczewa, Reska, Osi-
ny, Maszewa i Dobrej. Przygo-
towania do tego święta szko-
ły rozpoczęły się kilka tygodni 
wcześniej, po to by wszystko 
odbyło się zgodnie z planem. 
Gimnazjaliści poznawali szko-
łę poruszając się po wyzna-
czonych trasach, które obfito-
wały w wiele niespodzianek. 
Mogli odwiedzić np.: gabinety 
języków obcych, gdzie odby-
wały się gry i zabawy języko-
we, przygotowane na przyję-
cie gości pracownie (żywienia, 
ekonomiczną, handlową, logi-
styczną, informatyczne), inter-

nat, warsztaty, recepcję. W sali 
gimnastycznej znajdowały się 
stoiska prezentujące wszystkie 
kierunki kształcenia, jakie ofe-
ruje nasza szkoła. 

Zachęcamy gimnazjalistów 

do wyboru Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych. 

drogi gimnazjalisto, w na-
szej szkole będziesz czuć się 
dobrze!

Punkty informacyjne w sali gimnastycznej 
Przyszli uczniowie klasy mechanicznej 

Nasi goście podczas studiowania informatora

Gimnazjaliści byli zainteresowani ofertą szkoły

Międzyszkolny Konkurs 
wiedzy Ekologicznej 

Uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych zaję-
li I miejsce w Międzyszkol-
nym Konkursie wiedzy Eko-
logicznej, który odbył się 16 
kwietnia w II Liceum Ogól-
nokształcącym. 

Konkurs był imprezą towa-
rzyszącą tegorocznemu Eko-
filmowi i skierowany był do 
uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Zespół z naszej szko-

ły okazał się najlepszy pokonu-
jąc uczniów z nowogardzkich 
liceów. Opiekunem uczniów 

jest Pani Grażyna Kostrzew-
ska. 

GRATULUJEMY!!!

Zdjęcie pamiątkowe z Panią Grażyną Kostrzewską

Zespół z naszej szkoły podczas konkursowych zmagań

Mistrzowie rachunkowości 
w Szczecinie

Uczniowie ZSP wzięli udział w Dniu 
Otwartym Rachunkowości na Wy-
dziale Ekonomicznym Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie, który został 
zorganizowany przez Studenckie Koło 
Naukowe Rachunkowości „FIFO”. 
Młodzież wzięła udział w konkursie, 

który składał się z dwóch części – in-
dywidualnej i drużynowej. W części 
indywidualnej nasi uczniowie zajęli 
wysokie pozycje: I miejsce zajęła Do-
minika Strzelczyk zaś II miejsce zaję-
ła Monika Romasłowska. Opiekunem 
uczniów jest Pani Ewa Balov. 

Monika Romasłowska

Sportowy sukces uczniów ZSP
drużyna chłopców z naszej szkoły zajęła I miejsce w wojewódzkiej 
Licealiadzie w piłkę ręczną, która odbyła się 14 kwietnia w Szczeci-
nie. Skład drużyny:

Jacek Kopiecki
Bartosz Lorent
Tomasz Iwan
Damian Baranowski
Maciej Baranowski
Karol Razik
Błażej Majewski

Marek Wiatr
Patryk Nowicki
Paweł Królik
Cezary Grygiel
Mateusz Marszałek 
Nasza drużyna poko-

nała zespoły z Kosza-

lina (30:15) i Szczeci-
na (24:21). Opiekunem 
chłopców jest Pani Anna 
Pikuła-Bielska. 

GRATULUJEMY!!!
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Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW 
 w Nowogardzie, zaprasza w dniu 01.05.2014 r. 

na zawody wędkarskie 
 spiningowe z łodzi oraz spławikowe z brzegu.

Spotkanie zawodników koło restauracji Neptun o g. 6:30. 
Zapisy w sklepie wędkarz do dnia 28.04.2014 r.

dLa PaŃ "PROFILaKTyKa RaKa PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NO-
WOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 10 maja 2014r. 
organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRi-
DO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejo-

nowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122 oraz u Lidii 
Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku labora-
torium przy szpitalu do godz 15-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. 
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA! 

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Uwaga wędkarze
Zarząd Koła PZW w Nowogardzie

informuje członków Koła, że dnia 3.05.2014 r. 

organizuje zawody 
spiningowe z łodzi 

 (otwarcie sezonu szczupakowego).
Zbiórka o godz. 7.00 przy plaży. Startowe wynosi 10 zł. 

Zapisy w sklepie Tęczak ul. Waryńskiego 12. 
Zapraszamy. 

Zarząd Koła Tęczak

Spotkanie w Kole Nowogard
Dnia 05 maja 2014 spotkanie członków i sympatyków Koła 

Nowogard wyjątkowo odbędzie się w Centrum Edukacyj-
nym w Nowogardzie przy ul. Zielonej 11 w sali nr 12 (była 
spółdzielnia mieszkaniowa). Na spotkaniu będziemy gościli 
przedstawiciela firmy Apotex Panią Annę Polakowską.

Program spotkania:
Wykład przedstawiciela firmy Apotex Pani Anny Polakow-

skiej o zastosowaniu UniGel w zespole stopy cukrzycowej.
Zaproszenie na obchody „Dnia Godności Osób Niepełno-

sprawnych” organizowanego przez stowarzyszenie dla dzieci 
niepełnosprawnych „SERDUSZKO” w Nowogardzie w dniu 
08-05-2014.

Zaproszenie do udziału w I Powiatowym Maratonie ZUM-
BY w Maszewie.

  Przygotowania do zakończenia III edycji Nowogardzkiej 
„Szkoły Cukrzycy”.

Spotkanie integracyjne w Płotkowie.
Wolne wnioski.

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD, Koła Nowogard

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056 

 www: probud-nowogard.pl
A/0

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14, 72-200 Nowogard
ZAPRASZAMY 

Bezpłatne wydawanie odzieży, obuwia oraz bielizny pościelo-
wej i ręczników dla wszystkich potrzebujących bez konieczno-
ści posiadania skierowania z OPS oraz bez ograniczeń ilościo-
wych.

w Środę 30 kwietnia 2014 od godziny 10:00 do 12:00
Zapraszamy do siedziby Zboru ul. 700-lecia 14 
na I piętrze w pomieszczeniach po byłej szwalni

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz 

SPORTOwE wIEŚCI 
Międzyszkolna Liga Halowa LUKS Siatkarz 

Zakończyły się zawody Mię-
dzyszkolnej Ligi Halowej 
LUKS Siatkarz Nowogard w 
kategorii dziewcząt. W roz-
grywkach wzięły udział uczen-
nice z I LO (opiekun Pan Emil 
Grygowski), ZSO Nowogard 
(opiekun Pani Joanna Dzi-
kowska) oraz ZSP Nowogard 
(opiekun Pani Małgorzata Pie-
truszewska).

Mecze rozgrywały się w hali 
sportowej każdej z drużyn. W 
każdym obiekcie rozegrane 
były                  3 mecze (każdy z 
każdym). Wyniki przedstawiły 
się następująco: 

Miejsce I     -    I LO  Nowo-
gard

Miejsce II    -   ZSP Nowo-
gard

Miejsce III   -   ZSO Nowo-
gard 

Skład naszej drużyny: 

 Katarzyna Piotrowska
Justyna Świercz 
Aleksandra Żóralska 
Paulina Fedak 
Ania Nowicka 
Patrycja Florczak 
Patrycja Pietrzyk 
Marta Furmańczyk 
Najlepszym zawodnikiem 

turnieju została Emilia Ko-
walczyk (I LO Nowogard).

Organizatorzy chcą serdecz-
nie podziękować Panu Dyrek-
torowi Stefanowi Sitkowskie-
mu, Panu Dyrektorowi Lesz-
kowi Beceli, Pani Dyrektor 
Karinie Surmie, oraz Panu Sę-
dziemu Grzegorzowi Tandec-

kiemu  za pomoc w organiza-
cji ligi. 

następna edycja Turnie-
ju Międzyszkolnego dziew-
cząt i chłopców odbędzie się 
w roku 2014/2015.

Łukasz Jałowiec 

X MP ADCC Szczecin 2014

Srebrny Maksym Sobczyk
w miniony weekend zawodnicy Berserker’s Team, filia nowogard, rywalizowali pod-
czas Mistrzostw Polski adCC rozgrywanych w Szczecinie. Bardzo dobrze zaprezento-
wał się junior Maksymilian Sobczyk, który został srebrnym medalistą. 

X Mistrzostwa Polski ADCC 
Szczecin 2014, na długo zapad-
ną w pamięć nowogardzkiej fi-
lii Berserker’s Team. Świet-
nie zaprezentował się Maksy-
milian Sobczyk, który stanął 
na drugim stopniu podium 
w kategorii juniorów, tym sa-
mym potwierdził po raz ko-
lejny swój wielki talent i duże 
umiejętności w brazylijskim 
jiu-jitsu. Gratulujemy i życzy-
my kolejnych równie udanych 
startów. 

KR Pierwszy z lewej Maksymilian Sobczyk, srebrny medalista MP rozgrywanych w Szczecinie

Mistrzostwa Polski w Kulturystyce

Kamil Strzeszewski na „piątkę”
w miniony weekend, Kamil Strzeszewski zadebiutował na Mistrzostwach Polski w 
Kulturystyce, które odbywały się w Kielcach. Oprócz niego, na scenie zaprezentowała 
się również Kornela wielgus. 

Kamil Strzeszewski zadebiu-
tował w rozgrywanych w Kiel-
cach w Mistrzostwach Polski. 
Zdołał awansować do finału, 
gdzie ostatecznie zajął wyso-
kie 5 miejsce. Choć Kamil był 
bardzo dobrze przygotowany 
do mistrzostw, konkurencja 
była naprawdę silna. Tak samo, 
jak w kategorii bikini/fitness, 
w której startowała Kornela 
Wielgus. Reprezentantka No-
wogardu nie przebrnęła elimi-
nacji i nie zakwalifikowała się 
do finałowej „szóstki”. To jed-

nak z pewnością nie zniechęci 
jej do kolejnych startów. Gra-
tulujemy Kamilowi debiutu i 

życzymy kolejnych udanych 
startów kulturystom z Nowo-
gardu.                                      KR 

Kornela Wielgus i Kamil Strzeszewski podczas MP w Kielcach
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

wynajmę mieszkanie 
 ul. Bankowa 3e i garaż 

 ul. Jana Pawla II. 
601 328 360 

W16.1.śczb.7.3.23.5

SKUP  
ZŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OFeRuJe NOWe 
WyżSZe CeNy

Zapraszamy od 7 - 16  

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J.22...

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-

dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojowe 
mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Wynajmę lokal na działalność gospodarczą. 
vis’a’vis szpitala. Tel. 887 467 309.

• Sprzedam mieszkanie w Mostach,2-pokoje 
42m.2.ll-pietro,kuchnia,łazienka,wc. Cena 
138 000tys. Tel.508663961

• SPRZEDAM - dom Olchowo 250 m2, stan 
surowy otwarty, oraz działki budowlane. 
Tel.723025325, 662139837.

• Mieszkanie samodzielne trzypokojowe, 
kuchnia, łazienka, 100 m2 wynajmę. 602 
474 266

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 m2, w 
Nowogardzie, cena do negocjacji, tel. 889 
614 406

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 667 700 795 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731 

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 107 m2 przy ul. Ar-
mii Krajowej 21 w Nowogardzie, osobne wej-
ście, własny ogródek, garaż. Tel.695 264 594. 

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 
510 766 180 

• Poszukuję   lokalu  do  wynajęcia od 100-200m 
, na  terenie  Nowogardu.Tel.501058765.

•	 SPRZEDAM mieszkanie, Nowogard 100m2 + 
garaż. 795 210 677

• Sprzedam atrakcyjną działkę budowlaną w 
Nowogardzie, z warunkami zabudowy, w 
wyjątkowym miejscu – oaza spokoju i ciszy. 
693 850 197 

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie 3-poko-
jowe ok. 70m2, I piętro, z balkonem. 66 55 
44 424 

• Do wynajęcia lokal ul. Bankowa na biuro lub 
gabinet lekarski. Tel. 606 401 128 

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 660  532  218 lub 
505 226 368 

• Wynajmę  mieszkania: 1 pokojowe , 4 poko-
jowe.508309980.

• Sprzedam  dom  na  wsi.518546925.

•  Sprzedam    działkę   ogrodową   z  al-
tanką  murowaną  przy  ul; Zamkowej 
.Tel.661630044.

• TANIO   -  sprzedam  budynek  po sklepie  w  
Długołęce  o pow. 55 m 2  na działce  255 m 2 
. Tel.697108484.

• Wynajmę   lokal  przy  ul;  700  Lecia  17 B   na  
działalność   gospodarczą  11  m 2 , I  piętro. 
Tel.501549818

• Kawalerka   do  wynajęcia .Tel.602405640.

• Sprzedam  garaż murowany przy ul: 
Jana Pawła II .Cena 20 tyś. Nowogard. 
Tel.693700073.

• Sprzedam dom 110 m2 parterowy w Nowo-
gardzie z garażem. Tel. 600 954 846 

• Sprzedam przyczepę gastronomiczną - LO-
DZIARNIE z wyposażeniem, tel. 519-179-025

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku cena 210 
tys. Tel. 691 664 658 

• Sprzedam  budowę  w  stanie  surowym. Ge-
nerała  Bema.507045404.

• Sprzedam  działkę  uzbrojoną  1000 m2 . Pro-
mocja  - 35 tyś. 691180848.

• Sprzedam  atrakcyjną  działkę  budowlaną  
w  Nowogardzie  ok.15  arów lub  mniejszą. 
Tel.693850197.

• Sprzedam działkę ogrodową, własnościową, 
Bohaterów Warszawy za stawem. 783 814 849 

• Kupię   mieszkanie  2  pokojowe  w  Nowogar-
dzie. 694 876 138.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 67 m2. 
502 509 384 

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 3 pokoje, sa-
lon, kuchnia,3 łazienki, spiżarnia, dwa garaże 
-  duże, strych nad garażami, altana, oczko 
wodne, mała szklarnia, duży ogród – system 
nawadniający, działka 20 ar. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie mieszkanie 2-po-
ziomowe około 90m2, 3 pokoje, 2 łazienki 
(urządzone), kuchnia (meble, zmywarka, ku-
chenka), szafy wnękowe, strych, C.O etażowe. 
Tel. 668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę 24 m2, w centrum. 
605 943 209 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 28 m2, 
widna kuchnia. 665 124 502

• Sprzedam  sklep  Gen.Bema  40/ 
B.Tel.693808537.Emisje ; 29  04  2014 . 06 , 09  
05  2014r.  

• Kupię   mały  domek  do  ok. 100 m 2,  wolno-
stojący.511926600.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Golcze-
wie 53m2 w bloku lub zamienię na kawalerkę 
w Nowogardzie. 507 547 321 

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886 

• Poszukuje pokoju do wynajęcia w Nowogar-
dzie. 796 698 332 

• Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Armii 
Krajowej. 605 846 230 

 MOTORYZACJA
• Kupię sprężynę przednią do Mercedesa Benz 

123. Tel. 605 576 908

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 
2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobili-
zer pełna elektryka, gotowe do zarejestrowa-
nia w Polsce. 721 618 393

• Citroen    Xsara    Rok. pr. 1997 , poj. 1360  cm3 
, cena  1500 zł.Tel.663256636.

• Toyota    Avensis   2001 r. silnik  1,9   D 4 D  . 
Tel.536184403.

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340. 
Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault Lagu-
na I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Almery 
z 2001 roku.   cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam Opel Astra, poj. 1,6 benzyna, rocz-
nik 1996, skrzynia biegów automat, cena – 
3000zł. 784 088 261  

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i siano cena 2, 

20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. Tel. 
91 39 20 307

• Sprzedam łubin. 502 853 573 

• Kupię kombajn Forschnit lub  Bizon.603 
467 609 

• Sprzedam owies jary. 726 190 628 

•	 Sprzedam redła do ziemniaków nowego 
typu. 661 751 296 

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Oddam  limit  mleka . Tel.661633977.

• Orka ,  talerzówka  ciężka , siew.Tel.608013995.

• Prosięta sprzedam. 791 817 107 

• Sprzedam   prosięta. 515406298

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 

konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. Kazimie-
rza Wielkiego 7, Tel. 913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowa-
nie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Rozliczę PIT. 661 196 022

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•	 PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. 
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG. Tel: 604 
373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

•	 DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY DA-
CHÓW. Tel.691621141.

•	 DACHY DOCIEPLENIA. Tel.609752854.

•	 USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. tel. 
532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki kompleksowo. 
721 988 735 

•	 Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, malowanie 
natryskowe. Tel. 731 517 928

• Mycie okien. 505 371 529

• UŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, DOCIE-
PLENIA. TEL. 784 053 493 

• TRANSPORT BUS – MAX. Tel 784 053 493 

•	 Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

•	 Kierownik budowy. Inwentaryzacje, oceny 
techniczne, kosztorysowanie. 604 269 301 

• USŁUGI TRANSPORTOWE: transport drewna 
wózkiem z hdsem, transport drewna przy-
czepami, wycinka drzewa i cięcie drzewa oraz 
inne. 726 649 215

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

•	 Potrzebujesz gotówki? Pożyczki gotówko-
we „Dziesiątka”. Tel. 881 492 934 

• Mycie dachów, elewacji, kostki brukowej. 
Przycinanie i wycinka drzew. 510 672 264 

• Płytki, terakota, łazienki, kompleksowo. 
721 988 735 

• Projektowanie i zakładanie ogrodów: altanki, 
fontanny, grille, oczka wodne, place zabaw, 
ogrodzenia itp. 723 386 415 

• Układanie kostki granitowej, kamienia po-
lnego oraz sprzedaż kostki granitowej. 
726 403 937 

• Remonty mieszkań. 794 115 153 

• Malowanie, szpachlowanie, panele, remonty, 
dobre ceny. 666 047 905 

•	 www.paintball-redostowo.pl

• Malowanie , szpachlowanie, panele . 
788566432.

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pracownika do prac 

wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 
emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Przyjmę do pracy blacharza samochodowe-
go. Praca w Nowogardzie. 605 276 271

•	 Zatrudnię mechanika do serwi-
su samochodowego w Goleniowie. 
606 948 278 

• Ośrodek Wczasowy w Dźwirzynie poszukuje 
kelnerek, pokojowych, pomoc kuchenną od 
kwietnia do października – zakwaterowanie i 
wyżywienie. Tel. 601 481 126 

• Zaopiekuję się dzieckiem, wieloletnie do-
świadczenie, dyspozycyjność czasowa możli-
wość opieki godzinowej w czasie choroby itp. 
602 690 897 

• Zaopiekuję się starszą chorą osobą na terenie 
Nowogardu. Kontakt 600 367 866

• Zatrudnię    pilarza    składacza . 603541286. 

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię samodzielnych stolarzy zarobki od 
2tys. netto. 696 034 712

• Praca w Niemczech przy wykończeniu 
wnętrz. 662 123 370 

• Zatrudnię kierowcę kat C+E w ruchu krajo-
wym pod spedycją „Trans-Cargo”. Więcej in-
formacji pod numerem 515 050 133 

• Zatrudnię wykonawcę do naprawy dachu 
pod papę. Stanisław Wiąz Boh.Warszawy 83. 
Tel. 91 39 22 239

• Zatrudnię pracownika : recepcjonistkę i na 
bar. 602 474 266 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte 

i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Sprzedam    tuje   i   cyprysiki   w  promocyjnej  
cenie.607580172

• Oddam  za  darmo  gałęzie /  brzoza 
/.Tel.693850197.

• Sprzedam  z rozbiórki : dachówkę  cemento-
wą  800 szt., cegłę  klinkierową,  różną.

• Stół  bilardowy  /  4  kije / . Tel.  510155704.

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na pilota. 
728 582 293 

• Sprzedam owczarka niemieckiego, rok i czte-
ry miesiące, z rodowodem, po championach 
polskich, ładny, czujny. 510 620 109 
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wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

 Zatrudni 
Operatora ciągnika z wózkiem 

do zrywki HDS/żurawiem

Wymagania:
- doświadczenie w pracy w lesie i rolnictwie,
- doświadczenie w operowaniu ciągnikiem 
z różnorodnym osprzętem i maszynami,
- samodzielność wykonywania powierzonych zadań,
- mile widziane doświadczenie w pracy 
na forwarderze,

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W93.2.scb.25-29.04

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

A9.4.ś-czb.d/o

Zostałeś poszkodowany w wypadku skontaktuj się z nami 
i ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

tel. 791 933 607,  791 933 135, 91 350 71 07
biuro@expertprawny.pl • www.expertprawny.pl

SKUTECZNA POMOC PRAWNA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ 

W63.2.Scb P.04.04- 18.08

A11.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

 Zatrudni kierowcę 
MAN 6x6 /HDS 

EPSILON

Warunek:
- Uprawnienia C+ E , HDS
/żuraw leśny
-Mile widziane doświadczenie 
w obsłudze rębaka.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W93.2.scb.25-29.04

Zatrudnię dziewczynę 
do biura w Goleniowie (logistyka)

z biegłą znajomością języka 
angielskiego lub niemieckiego
CV na e-mail: kigar@kigar.com 

inf. tel. 606 651 290
W96.1.scb.25-29.04

W99.4.scb.29.04 9,13.05

Wymagania:
- ogólne prace warsztatowe
- prawo jazdy kategorii B
- mile widziana znajomość automatyki, pneumatyki i hydrauliki
- wykształcenie minimum zawodowe
- mile widziane uprawnienia na sztaplarkę

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Przyjmie do pracy 
PRACOWNIKA

A31.4.scz.25-29.04

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
 3

2

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

* kubki   * tacki   * sztućce 
* serwetki   * obrusy jednorazowe

zaprasza pn-pt 8:00-18:00

Czas na majowy piknik

zu

I Historyczny Zlot Pokoleń
„Redostowiaka”

Już dziś zapraszamy wszystkich wraz z osobami towarzyszącymi dnia 12 lipca 2014 r. (sobota), o go-
dzinie 14:00, na I Historyczny Zlot Pokoleń „Redostowiaka”, który odbędzie się w Redostowie. 

Więcej informacji pod nr tel.:
798 616 328 – Jolanta Buksińska Sikorska
506 999 902 – Tadeusz Łukaszewicz
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 9 marca 2014 roku – 26 kwietnia 2014 roku
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
SZCZECIN GŁÓWNY
5:10 (kursuje do 25.IV, w 1-5, oprócz 21.IV), 
6:02 (kursuje codziennie, oprócz 20-21.IV), 
7:58 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV), 
11:02 (kursuje w 6-7 oraz 21.IV), 
14:48 (kursuje w 1-5 i 7), 
16:48 (kursuje codziennie), 
18:30(kursuje codziennie)
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:58 i 18:24, jadą przez Port 
Lotniczy w Goleniowie

KOŁOBRZEG
7:25 (kursuje 1-6, oprócz 21.IV), 
10:00 (kursuje w 6,7 oraz 21.IV), 
12:07 (kursuje codziennie), 
13:47 (kursuje do 25.IV, w 1-5 oprócz 21.IV), 
15:48 (kursuje codziennie), 
17:54 (kursuje codziennie), 
21:06 (kursuje codziennie, oprócz 20.IV)

LEGENDA 
1 - w poniedziałki
5 - w piątki
6 - w soboty
7 - w niedziele

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P3.2.O.do

P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki
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P11.ś-k.do

P.17.2.O.25.04-30.05

W.83.4.P.11.04-02.05
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W89.12.sk, wt+pt, 15.04-09.05

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292

Skup zboża

W2.4.ŚK.p.14.3.25.4

P19.8.ś-k.29.04

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do W13.2.śk.p.7.3.do
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Nasza sonda
28.04.2014 r. 
Godz. 17.30 Kierownik dyskon-

tu Biedronka przy ul. Warszawskiej 
powiadomił o zatrzymaniu spraw-
cy kradzieży sklepowej. Na miejscu 
Partol OPI wylegitymował Krystia-
na W. 

29.04.2014 r. 
Godz. 10.20 Kradzież tablic re-

jestracyjnych z pojazdu marki VW 
Golf, zaparkowanego przy ul. Armii 
Krajowej. 

Godz. 10.15 Włamanie do domu 
jednorodzinnego przy ul. Monte 
Cassino, skąd sprawca dokonał kra-
dzieży pieniędzy. 

Godz. 12.45 Uszkodzenie zapar-
kowanego przy ul. Warszawskiej 
pojazdu marki Jeep, przez kierują-
cego samochodem marki Peugeot. 

Godz. 16.00 Kolizja drogowa na 
ul. Warszawskiej, pomiędzy pojaz-
dami Opel i VW.

Godz. 18.00 Kradzież 7 uli drew-
nianych wraz z rodzinami pszczeli-
mi z działki rolnej w miejscowości 
Wierzbięcin. 

Godz. 19.00 Kradzież czterech 
sztuk przewodów czterożyłowych 
z urządzeń elektrycznych oraz sze-
ściu sztuk przedłużaczy elektrycz-
nych czterożyłowych z budyn-
ku gospodarczego w miejscowości 
Brzozowo. 

Godz. 20.20 Kradzież telefo-
nu marki LG L3 z terenu placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w No-
wogardzie.

30.04.2014 r. 
Godz. 10.50 Kolizja drogowa na 

ul. 3 Maja, pomiędzy pojazdem 
marki Audi A6 i motocyklem mar-
ki Yamaha. 

Godz. 13.30 Zdarzenie drogowe 
za przejazdem kolejowym w miej-
scowości Żabowo, gdzie kierujący 
samochodem marki Peugeot 206 
zasnął za kierownicą, uderzył w 
drzewo, a następnie dachował. 

Godz. 14.00 Pracownik sklepu 
Lidl powiadomił o ujęciu nieletnie-

go, sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Adrian S. 

Godz. 19.30 Nietrzeźwy kieru-
jący motorowerem marki Yiben 
ujawniony na drodze w miejsco-
wości Wyszomierz. Dawid W. miał  
1,30 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 20.30 Dyspozytor Pogo-
towia Ratunkowego w Szczeci-
nie powiadomił o zdarzeniu, gdzie 
paralotniarz wpadł do jeziora 
nowogardzkiego w pobliżu ul. Wa-
ryńskiego. 

01.05.2014 r. 
Godz. 04.20 Patrol OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. 700 Lecia 
ujawnił, że kierujący samochodem 
marki BMW, Krzysztof R. nie po-
siada uprawnień do kierowania po-
jazdem, pojazd niedopuszczony jest 
do ruch oraz brak jest ubezpiecze-
nia OC. 

02.05.2014 r. 
Godz. 21.40 Kolizja drogowa w 

miejscowości Wojcieszyn, gdzie 
kierujący pojazdem marki DAF 
uderzył w zwierzynę leśna. 

04.05.2014 r. 
Godz. 10.15 Kradzież torebki z 

zawartością pieniędzy, telefonu ko-
mórkowego Samsung Galaxy ACE 
i dokumentów z korytarza domu 
jednorodzinnego przy ul. Lubo-
szan. 

Godz. 18.30 Ochrona sklepu Bie-
dronka przy ul. Boh. Warszawy, po-
wiadomiła o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej, którym okazał się 
Roman S. 

Godz. 19.40 Personel sklepu Bie-
dronka przy ul. Warszawskiej, po-
wiadomił o kradzieży myjki ciśnie-
niowej. Sprawca, Krystian W. odda-
lił się z miejsca zdarzenia, a następ-
nie zatrzymany został przez funk-
cjonariusza Zakładu Karnego. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Matura to zawsze niezwykłe wydarzenie, zarówno dla maturzystów, jak i zapewne dla 
ich rodziców. Co zapamiętali ze swojego egzaminu maturalnego ci ostatni, zdający 
przed laty ten egzamin? Z takim pytaniem zwróciliśmy się w naszej sondzie do nie-
których z tych osób, pełniących dzisiaj ważne funkcje w społeczności nowogardzkiej. 

mjr Artur Bojanowicz - rzecznik prasowy w ZK Nowogard - Jeżeli 
chodzi o moją maturę, to powiem, że była ona dość dawno, bo w roku 1983. 
Niemniej pamiętam ją doskonale, gdyż dla mnie i innych osób, które zda-
wały ze mną ten ważny egzamin, był to dzień niezapomniany. Zwłaszcza 
zapamiętałem, egzamin z matematyki. z uwagi na fakt, że potwierdziła się, 
a może nie potwierdziła, moja wiara w przesądy. Otóż, w drodze na matu-
rę, którą zdawałem w Resku, przebiegł mi ją czarny kot. To sygnalizowało 
i dało mi jasny znak, że na egzaminie może być niedobrze. Kiedy już wsze-
dłem do klasy, tu kolejna niespodzianka, wylosowałem nr 13, którego miej-
sce było zaraz w ławce przed komisją. Po tak mocnym wejściu, usiadłem 
sobie spokojnie w ławce i nawet nie spojrzałem na zadania, podparłem się 

i zacząłem zwyczajnie zjadać przygotowane przez rodziców dla każdego maturzysty kanapki. Gdy już się naja-
dłem i rozejrzałem po klasie, tak po ok. pół godzinie, nie wierząc oczywiście w możliwość napisania z powodze-
niem całego egzaminu, spojrzałem na pytania i stwierdziłem, że są piekielnie łatwe. Maturę zdałem również 
na 5, tak z języka polskiego, jak i języka obcego. Dodatkowo zdawałem egzamin z historii. Natomiast z języka 
polskiego i matematyki z egzaminów ustnych byłem zwolniony z uwagi na to, że bardzo dobrze napisałem egza-
miny pisemne. Reasumując, twierdzę, że nie warto się przejmować przesądami, takimi jak czarny kot czy nr 13, 
a lepiej skupić się i napisać maturę. Korzystając z okazji, życzę tegorocznym abiturientom pomyślnego zdania 
matury i dostania się na wymarzony kierunek studiów. 

Teresa Skibska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie - To było tak dawno, a konkretnie 40 lat temu, że już niewiele z 
tego dnia pamiętam. Bardzo maturę przeżywałam, a zdawałam ją z takich 
przedmiotów, jak: język polski, matematyka i język rosyjski. Tutaj muszę 
powiedzieć, że pomogły mi „pomoce naukowe”, w formie wcześniej przy-
gotowanych ściąg. Niemniej jednak, egzamin kosztował mnie wiele przygo-
towań i wytężonej nauki i ma się rozumieć, że także stresu. Ale odchodząc 
trochę od pana pytania powiem, że najbardziej przeżywałam maturę nie 
swoją, lecz swoich dzieci. Bal maturalny, maturę i lata szkolne wspomi-
nam z ogromnym sentymentem. Tegorocznym maturzystom życzę oczywi-
ście zdania matury i pogody ducha. 

Magdalena Pędzik - kierownik Zespół Ekonomiczno Administracyj-
ny Szkół w Nowogardzie - Maturę zdawałam w 1991 roku, co do tamtych 
dni i czasu, to wyzwalają one u mnie uśmiech i budzą sentyment. Mimo, 
że upłynęło już trochę czasu, to pamiętam, że egzaminy zdawałam m.in.: z 
języka polskiego i biologii. Mimo, że nie byłam najlepsza z języka polskie-
go, to pamiętam, że sama napisałam maturę i dostałam z tego przedmiotu 
ocenę dobrą. Niestety, niewiele pamiętam już tematów jakie wtedy były ale 
kojarzę, że z j. polskiego był to chyba temat związany z twórczością A. Mic-
kiewicza. Muszę wspomnieć jeszcze o maskotkach pluszowych, które wtedy 
można było jeszcze zabierać na egzaminy, a także kanapkach, które dla nas 

przygotowywali nasi rodzice, którzy byli bardzo zaangażowani w pomoc i ogromnie przeżywali te egzaminy. 

Barbara Sroka - p.o. kierownika Referatu Edukacji Urzędu Miejskie-
go w Nowogardzie - Powiem, że w związku z moim egzaminem matu-
ralnym było troszeczkę stresu, natomiast bardzo dobrze pamiętam to, że 
bardziej stresowałam się, zdając egzamin do LO, niż samym egzaminem 
maturalnym. Mimo, że nie pamiętam już głównych tematów z języka pol-
skiego, to do dziś z tamtego okresu zachowałam sobie notatki, które prze-
chowuję na pamiątkę w domu. Do takich jeszcze miłych chwil, związanych 
z tym okresem, mogę zaliczyć fakt prowadzenia gali studniówkowej, które 
dla mnie były bardzo miłym przeżyciem.

Kazimiera Fecak - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w No-
wogardzie - Egzamin maturalny zdawałam 40 lat temu. Co do emocji, któ-
re mi towarzyszyły, to były one oczywiście bardo duże. Niemniej, ten okres 
wspominam bardzo miło i z dużym sentymentem. Egzaminy maturalne 
zdawałam z języka polskiego, matematyki i biologii. By jeszcze bardziej być 
dokładną, to powiem, że temat maturalny z języka polskiego był następu-
jący - „Prasa w okresie pozytywizmu”. Oczywiście wszystkie pytania były 
zaskoczeniem, bo nikt o nich nie wiedział. Dlatego każda z osób zdających 
musiała wykazać się wiedzą. Co do szczególnych momentów, jakie zapa-
miętałam, to była matura próbna, po której bałam się pójść na maturę już 

prawdziwą. Ale ostatecznie te wątpliwości były niepotrzebne, gdyż wszystko 
na egzaminie maturalnym poszło mi dobrze i bez żadnych problemów. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Janina Grzesiak: lat 86, zmarła 27.04.2014, pogrzeb odbył się 
30.04.2014 na cmentarzu w Nowogardzie.

Cecylia Kowalska: lat 79, zmarła 27.04.2014, pogrzeb odbył się 
01.05.2014 na cmentarzu w Nowogardzie

Aleksandra Sokołowska: lat 87, zmarła 27.04.2014, pogrzeb odbył 
się 02.05.2014 na cmentarzu w Nowogardzie 

Czesław Grabowski: lat 71, zmarł 29.04.2014, pogrzeb odbył się 
02.05.2014 na cmentarzu w Nowogardzie

Stanisława Pawiłajts: lat 91, zmarła 01.05.2014, pogrzeb odbył się 
05.05.2014 na cmentarzu w Mieszewie

Janusz Aftewicz: lat 60, zmarł 03.05.2014, pogrzeb odbędzie się 
07.05.2014 o godz. 13:00 Msza św. w Grabinie, pochówek na cmenta-
rzu w Błotnie 

Bogdan Kasprzyk: lat 66, zmarł 05.05.2014, pogrzeb odbędzie się 
07.05.2014 o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Zofia Raducha: lat 81, zmarła 05.05.2014, pogrzeb odbędzie się 
07.05.2014, o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 w Tych dniach odeszli do wieczności 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

60-lecie OSP w Osowie 

Podziękowania za trud i odwagę 
W sobotę, 3 maja, w Osowie odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia istnienia działającej we wsi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
(OSP). Jubileusz był okazją do wręczenia nagród i odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa. 

Uroczystość była połączo-
na z Gminnym Świętem Stra-
żaków. Dzień później, a więc 
w niedzielę, kościół katolicki 
wspominał bowiem osobę św. 
Floriana – patrona wszystkich 
strażaków. 

To jednak obchody 60 rocz-
nicy utworzenia w Osowie jed-
nostki OSP  były wydarzeniem 
dominującym tego dnia. Dru-
żyna powstała w 1954 roku. 
Jej założycielem był druh Ed-
mund Matysiak, który peł-
nił funkcję jej naczelnika do 
1983 roku. Warto dodać, że w 
tym czasie jednostka była za-
rejestrowana jako Zakłado-
wa Ochotnicza Straż Pożarna 
przy Stacji Nasienno-Szkółkar-
skiej w Osowie. Na początku, 
jednostka była wyposażona w 
podstawowy sprzęt do prowa-
dzenia samodzielnych akcji ga-
śniczych, jedynie na swoim te-
renie. Jej pierwszym kierowcą 
był dh Stanisław Dębicki. 

Dziś OSP Osowo posiada 
dwa samochody bojowe, a od 
2002 roku decyzją Komendan-
ta Głównego PSP, jest włączo-
na do Krajowego Systemu Ra-
towniczo - Gaśniczego. Bierze 
udział nawet w 20 akacjach w 
ciągu roku. Zrzesza 20 druhów. 

Dla jednego z nich  uroczy-
stość miała podwójne znacze-
nie. Stanisław Dynarski, na-
czelnik OSP w Osowie, tego 
dnia również obchodził swój 
jubileusz 60-lecia w ochotni-
czej służbie. 

- Wszystko zaczęło się w 
Zwierzynku (gm. Dobra – dop. 

red.), skąd pochodzę – wspo-
minał w rozmowie z DN Stra-
żak. - Był to rok 1954. Wówczas 
naciskano na zakładanie Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. Ponieważ byłem dość 
wyrośnięty jak na swój wiek, 
postanowiłem, że spróbuję swo-
ich sił.

Tak zaczęła się przygoda 
dh St. Dynarskiego z pożar-
nictwem. Wówczas młody,  
13-letni chłopiec, nie mógł 
wiedzieć, że potrwa ona 60 lat. 
W tym czasie pan Józef ukoń-
czył chyba wszystkie możliwe 
kursy i szkolenia. Do jednostki 
w Osowie przeniósł się w 1971 
roku. Do 1983 pełnił funkcję 
z-cy Naczelnika, funkcjonują-
cej tu OSP. W 1985roku, zo-
stał jej naczelnikiem i funkcję 

tę pełni do dziś. Członkostwo 
w OSP jest tradycją w rodzinie 
Dynarskich, którą zapoczątko-
wał ojciec Strażaka. Do OSP 
Osowo, oprócz dh Stanisława, 
należą dziś: syn Bogdan Dy-
narski, zięć Waldemar Razik i 
wnuczek - Gracjan Razik. Jego 
brat oraz bratanek służą nato-
miast  w macierzystej jedno-
stce pana Stanisława, tj. OSP 
Zwierzynek. Obaj byli obecni 
na podniosłej uroczystości w 
Osowie. 

Przez lata pan Stanisław 
uczestniczył w setkach, a może 
i tysiącach akcji gaśniczych. 
Jedną z nich zapamiętał szcze-
gólnie. W roku 1972 uratował 
z płonącego mieszkania dwoje 
małych dzieci. 

- Pojechałem po moją dziew-
czynę do Mieszewa, by zaprosić 
ją do kina objazdowego, które 
akurat zawitało do Zwierzyn-
ka. Ona niestety nie mogła się 
ze mną wybrać, gdyż okazało 
się, że jest chora. Gdy wraca-
łem, zauważyłem, że w jednym 
z budynków pali się mieszkanie. 
Dobiegłem do drzwi, które były 
zamknięte na kłódkę. Mało my-
śląc, wszedłem do mieszkania 
przez okno. Dziewczynkę zna-
lazłem od razu. Chłopca szu-
kałem dłużej, ale też udało mi 
się go wydostać. Okazało się, 
że dzieci próbowały rozpalić w 
piecu pod nieobecność rodzi-
ców, którzy właśnie w tym cza-
sie byli w kinie, do którego mia-
łem zamiar się wybrać ze swo-
ją dziewczyną, moją późniejszą 

żoną – wspominał wzruszony 
Stanisław Dynarski. Gdy wieść 
o bohaterskiej postawie stra-
żaka się rozniosła, dowódz-
two postanowiło go uhonoro-
wać Brązowym Medalem Za-
sługi dla Pożarnictwa. Było 
to pierwsze tak ważne odzna-
czenie w jego życiu, ale, jak się 
okazało, nie ostatnie. W roku 
1989 zdobył już Złoty Medal 
za Zasługi dla Pożarnictwa, a 
w roku 2005 przyznano mu za-
szczytny Honorowy Medal im. 
Bolesława Chomicza (jedne-

go z pierwszych organizatorów 
polskiej straży pożarnej).

W sobotę otrzymał kolejne 
wyróżnienia: Odznakę za Wy-
sługę Lat, topór strażacki oraz 
pamiątkową tablicę, na któ-
rej wyryto jubileuszowe ży-
czenia i podziękowania za 60 
lat ofiarnej służby w OSP. Na 
zakończenie wszyscy strażacy 
zaśpiewali mu tradycyjne „Sto 
lat” i wręczyli beczkę piwa. 
Wyraźnie wzruszony Strażak 

zdołał wydusić z siebie jedynie 
słowo dziękuję. 

Oprócz J. Dynarskiego, wy-
różniono kilkunastu innych 
strażaków, wręczając im medale 
i odznaki za trud w ochotniczej 
służbie. Pełną tabelę z nazwi-
skami publikujemy poniżej. Na-
tomiast cała drużyna z OSP w 
Osowie, z okazji 60-lecia swego 
istnienia, otrzymała z rąk bur-
mistrza Roberta Czapli i prze-
wodniczącego RM Antoniego 
Bielidy figurę św. Floriana.  

Marcin Simiński 

Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Szczecinie wyróżnił:
Złotymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa: 
dh Piotra Dobruchowskiego (OSP Wyszomierz), 
dh Mariana Jeża (OSP Osowo), 
dh Tomasza Jakubiuka (OSP Osowo), 
dh Tomasza Paś (OSP Osowo)
Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa: 
dh Marcina Jakubiuka (OSP Osowo), 
dh Krzysztofa Borowskiego (OSP Osowo), 
dh Marcina Rąpała (OSP Osowo),
Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa: 
dh Pawła Seweryniaka (OSP Orzechowo), 
dh Waldemara Razika (OSP Osowo).
Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymał: 
dh Piotr Michalski (OSP Wyszomierz)
Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Nowogardzie przyznał 
Odznaki za Wysługę Lat - wyróżnienia otrzymali:
za 60 lat - dh Stanisław Dynarski (OSP Osowo)
za 40 lat - dh Krzysztof Białczak (OSP Orzechowo)
za 40 lat - dh Jan Ciechanowski (OSP Orzechowo)
za 10 lat - dh Dawid Pałczyński (OSP Wyszomierz)
za 5 lat - dh Paweł Seweryniak (OSP Orzechowo)
za 5 lat - dh Piotr Michalski (OSP Orzechowo)

Na uroczystość w Osowie przybyli strażacy OSP z terenu całej gminy

Drużyna OSP Osowo: Marcin Jakubiuk, Tomasz Jakubiuk, Marcin Rąpała, Jarosław Karpiński, Waldemar Razik, Sebastian Sobian, Stanisław Dynarski, Gracjan Razik, 
Mariusz Wasilewski (z tyłu), Adam Kutowicz, Marian Jeż.
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Czy to zemsta za „ 3 Maja”?

Przebudowana ulica do… przebudowy 
Magistrat ma plan, jak z szerokiej wylotowej ulicy 3 Maja uczynić ciasny przesmyk. Według naszych włodarzy, należy wzdłuż niej zbu-
dować ścieżkę rowerową po obydwu stronach jezdni, mimo że równolegle nad jeziorem jest znacznie lepsza i zdrowsza trasa do wyko-
rzystania na taką ścieżkę, a także zabudować 3 Maja parkingami, mimo że tutaj właśnie problemu (tak jak w innych częściach miasta) 
braku parkingów w zasadzie nie ma. Całość ma kosztować 0,5 mln złotych.

Co i kto, i po co To wymyślił?
W tych dniach opublikowano zawiadomienie o rozpisa-

niu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 
technicznej, dotyczącej m.in. budowy parkingów przy ul. 
3 Maja, począwszy od bramy REM, czyli byłej krochmal-
ni, do skrzyżowania z ulicą Pocztową, a także po przeciw-
nej stronie jezdni od sklepu Promyk w stronę byłego ZDZ. 
W ramach pomysłu ma być też wykonana po obu stronach 
jezdni ścieżka rowerowa. Kolejna cześć planu przewiduje 
budowę parkingów przy ulicy 3 Maja, także na fragmencie 
pomiędzy światłami a budynkiem Opieki Społecznej. Spo-
woduje to istotne zwężenie części jezdni, przeznaczonej do 
ruchu pojazdów. Wizualizację prostą koncepcji zawierają 
zamieszczone rysunki. Całość przedsięwzięcia ma koszto-
wać, bagatela, ponad pół miliona złotych. Pewne pieniądze 
już wydano opłacając autora pisemnej koncepcji projektu (z 
niej pochodzą publikowane rysunki), czyli biuro projekto-
we Ryszard Kowalski ze Szczecina. Ze względu na rozmiar 
inwestycji pytamy nowogardzkich radnych gminnych, czy 
i w jakiej formie konsultowano z nimi założenia projektu. 
Nie prowadzono w tej sprawie żadnych konsultacji z radny-
mi- mówi nam radny Rafał Szpilkowski, który jak wiado-
mo jest z zawodu architektem i w związku z tym powinien 
być szczególnie pytany o opinię w takiej sprawie. Nie znam 
szczegółów tej koncepcji - mówi radny Marek Krzywania - 
choć postulowałem, aby przemyśleć możliwość „ożywienia" 
ulicy 3 Maja. Radny, dopiero po zapoznaniu się bliżej z po-
mysłem, będzie w stanie ocenić, czy ożywienie, które miał 
na myśli, polega na zwężeniu jezdni i budowie parkingów 
przy 3 Maja w mocno dyskusyjnych miejscach.

 Takie rzeczy wiedzą nawet laicy 
Miasto ze swoim układem urbanistycznym stanowi nie 

tylko przestrzeń funkcjonalną, ale także wyrażającą róż-
ne walory estetyczne czy historyczne. O układzie urbani-
stycznym można przeczytać w wypowiedziach fachowców 
urbanistów i architektów, że tworzy on swoisty krajobraz 
miejski i jako taki powinien być modyfikowany w sposób 
chroniący jego i założenia, i naturalne funkcje i wartości 
wizualno-sentymentalne. Jak uroczym miasteczkiem był 
Nowogard przed 1945 rokiem, pokazuje wiele fotografii 
naszego miasta, które i DN niejednokrotnie zamieszczał, 
a i które opublikowano w 3 pozycjach książkowych o No-
wogardzie, wydanych w ostatnich latach. Wyzwoliciele z 
A.CZ. wyburzyli doszczętnie całe centrum tak, że ostał się 
w tym miejscu tylko Ratusz, Kościół, budynek na Sądowej 
i na ul. Luboszan. Dzieło zniszczenia dokonano też wzdłuż 
dzisiejszej ulicy 700-lecia prawie do samych torów, ale i 
trochę poza nimi. Za PRL budowano jak nakazywały ko-
lejne zjazdy umiłowanych partii sojuszu robotniczo-chłop-
skiego, a nie kunszt architektów i urbanistów, których to w 
zasadzie przepędzono z przestrzeni publicznej. Dowodów 
na to aż nadto do dzisiaj, i w Nowogardzie, i w całym kraju 
też. Z powodu takiej ruiny urbanistyczno-architektonicz-
nej, jakiej dopuszczono się na substancji materialnej pol-
skich miast, należy szczególnie dzisiaj chronić co się dobre-
go od decyzji sekretarzy szczęśliwie ostało, ponieważ te po-
zostałości mają także znaczenie edukacyjne dla przyszłych 

pokoleń – pokazują, że rodzaj ludzki ma rozum, gust i ta-
lent, a nie tylko podszytą strachem przed władzą potulną i 
egoistyczną głupotę. Takim objawem rozumu, gustu i ta-
lentu, nawet jeśli tylko na skalę lokalną, jest w Nowogardzie 
zachowany w dużym stopniu, też w zabudowie przyulicz-
nej, układ ulicy 3 Maja. 

Dlatego trzeba to przemyśleć jeszcze raz
 Poza bardzo ładną panoramą tej ulicy o charakterze alei, 

jej szczególnym walorem funkcjonalnym jest właśnie sze-
rokość. Szerokość ta jest ważna również z powodu bezpie-
czeństwa i płynności ruchu. Jest to bowiem ulica wylotowa 
z miasta, gdzie natężenie ruchu jest duże i to nawet, gdy po 
oddaniu obwodnicy nie pełni już ona roli głównego traktu 
tranzytowego. Ten walor znika po realizacji koncepcji. Tak 
samo, jak zniszczona zostaje wtedy wspomniana już prze-
stronna i ładna panorama tej ulicy. Parkingi bowiem, jak 
tylko się da, umieszcza się tak, aby nie stanowiły one pierw-
szego planu, głównie z tego powodu, że są na ogół mało es-
tetyczne i tworzą wrażenie bałaganu. Tę zasadę  stosuje się 
wszędzie, za wyjątkiem makabrycznych parkingów marke-
tów, gdzie nikt nie dba o estetykę tylko o zainteresowanie 
klienta, który jak widzi dużo samochodów przed sklepem 
to podświadomie pomyśli - co tam sprzedają, że takie zain-
teresowanie? I może wejdzie, by sprawdzić. W wolnej Pol-
sce, której 25 lat w tym roku będziemy obchodzić, bardzo 
dużo pozytywnego zrobiono w zakresie zabudowy miej-
skiej, poddając renowacji zgodnie z zasadami architektu-
ry i urbanistyki (gdzie są także wpisane, funkcjonalność 
uwzględniająca aktualne potrzeby) i rekonstruując ogrom-
ne obszary, zwłaszcza centrów miast. Niestety, w Nowogar-
dzie dalej po staremu, czyli po komunistycznemu, jak za 
PRL - robić nie z głową, ale ku czci panujących. Dlatego 
mamy, jak nigdzie takie nonsensy (tylko z bieżącej kadencji 
i tylko 3 wybrane przykłady). 

- lampa, co oświeca pustą ścianę rzęsiście – koszt - w ra-
mach oświetlenia całego Ratusza, za które zapłacono po-
nad 100 tys., plus comiesięczny koszt zużywanej energii. 

- lampa, która nie świeci w ogóle, mimo że napędza ją 
wiatrak i płyta fotowoltaiczna - koszt 16 tys. zł

- molo, które nie wiadomo czemu ma służyć – na spa-
cery bowiem za wąskie i niewłaściwie zabezpieczone, nie 
posiada też funkcji mariny, a także w 2/3 długości jest bez-
użyteczne dla kąpiących się. Tylko ptaki upatrzyły je sobie 
za grzędę, dlatego wydano kolejne pieniądze na „odstra-
szacze” (ponoć to mało skuteczne – dlatego proponuje-
my społeczne dyżury urzędników na czele z pomysłodaw-
cą wszystkiego - burmistrzem celem przeganiana „świnią-
cych” poręcze ptaszków) - koszt 600 tys. zł

Wszystko wskazuje na to, że plan dotyczący zabudowy 
3 Maja, zwłaszcza w zakresie większości projektowanych 
tu miejsc parkingowych, burzących krajobraz urbanistycz-
ny, i zwężenia jezdni, to kolejny, tym razem znacznie bar-
dziej szkodliwy jak na wymienione, a także również bardzo  
kosztowny nonsens made in Czapla. Pytany o opinię na 
ten temat radny Michał Wiatr powiedział  nam: O ile temat 
przedłużenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja nad je-
zioro, oczywiście po niezbędnych modyfikacjach ma sens, to 

pomysł usytuowania nowych parkingów na 3 Maja, a także 
na istniejącym pasie zieleni przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i 
700-lecia, wydaje się co najmniej dziwaczny. 

Wiele miejsc w Nowogardzie, o wiele bardziej wymaga re-
gulacji parkingowej, przykład ulicy Cmentarnej przy bocz-
nej bramie cmentarza, gdzie sytuacja jest katastrofalna. Czę-
sto kierowcy muszą wjeżdżać na chodnik, żeby ominąć inny 
samochód. Wystarczyłoby porozumieć się z powiatem w tej 
sprawie, gdyż jest to droga powiatowa i wspólnie wykonać 
długi parking wzdłuż ogrodzenia cmentarza.

 Warto tutaj też przypomnieć, że nie tak dawno wymie-
niono przy ulicy 3 Maja chodniki po obydwu stronach 
jezdni, za niemałe wtedy pieniądze. Te chodniki trzeba bę-
dzie teraz, jak zapisano wprost w koncepcji, w większo-
ści… rozebrać. Ale co to ma za znaczenie w ekonomii so-
cjalistycznej. 

I trzeba się zapytać … 
 Ale jak rzadko rzeczywistość jest czarno – biała, tak i w 

tym wypadku być może, że jakiś element koncepcji jest wart 
realizacji, a inny trzeba zmodyfikować, z czegoś wreszcie 
zrezygnować. Warto zatem pytać, zanim wyda się publicz-
ne pieniądze, teraz już na dokumentację, spytać miejsco-
wych architektów (jest nim nawet jeden z radnych), spy-
tać też mieszkańców, zwłaszcza tych z ulicy 3 Maja. Trzeba 
pytać też potencjalnych użytkowników, np. rowerzystów, 
których zachęcamy do refleksji, chociażby nad tym rysun-
kiem zamieszczonym w koncepcji i ukazującym jak zosta-
nie zwężony pas ruchu samochodowego i gdzie będą poru-
szać się rowerzyści. 

Takie zwężenie dotknie ulicę 3 Maja na odcinku ponad 
600 metrów! Rowerzysto, poczułeś się bezpiecznie! Jak się 
robi niespodzianki, to trzeba mieć pewność, że niespo-
dzianka ucieszy. Trzeba też pytać kierowców, dla których 
ponoć zbędny środkowy pas neutralny, pozwala dzisiaj zje-
chać bez tamowania ruchu na liczne okoliczne uliczki w le-
woskręcie (tych lewoskrętów mogłoby być więcej). Mówi 
znane powiedzenie „Kto pyta, nie błądzi”, ale u nas władze 
wyznają chyba inne „kto rządzi, nie błądzi, i pytać nie bę-
dzie”. My jednak nie rządzimy, więc mamy nadzieję, że w 
sprawie wypowiedzą się różni zainteresowani. Zapraszamy.

sm 

Widok na ulicę 3 Maja od PHU "Okno" do ulicy Pocztowej po planowanej przebudowie

Ilustracja znajdująca się w gminnej koncepcji przebudowy. To nie 
jest pełna szerokość, do tego dochodzą chodniki i parkingi 
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Czas co galopem stale goni 
Niczego co przemija nie uchroni

Lecz nie tknie  a   zatrzyma się w  bojaźni
Przed  prostotą  wdzięczności i przyjaźni.

Stanisławie Nowak 
W dniu imienin 

Moc serdecznych  życzeń 
Wszelkiego Dobra  

Składa  Chrześnica z rodziną

ŻyCZENiA

Matury 2014 w nowogardzkich szkołach rozpoczęte!

Zestresowani, ale dobrej myśli 
Wczoraj, tj. w poniedziałek, 5 maja 2014, o godzinie 9:00, aż 274 abiturientów z nowogardzkich szkół średnich, przystąpiło do najważ-
niejszego sprawdzianu w życiu, który wprowadzi ich w dorosłość i zweryfikuje  stopień  przyswojenia wiedzy z kilku lat nauki. 

Jak co roku wraz z  kwitnący-
mi kasztanami, choć przy nie-
co chłodniejszej pogodzie niż 
w roku ubiegłym, uczniowie z 
ostatnich klas nowogardzkich  
szkół średnich, przystąpili do 
egzaminu dojrzałości. W tym 
roku  egzamin  maturalny, za-
równo w części ustnej, jak i pi-
semnej, trwa od 5 do 30 maja. 
W Nowogardzie  do egzaminu 
dojrzałości przystąpiło 274 ab-
solwentów Szkół Ponadgim-
nazjalnych. Największą liczbę 
zdających, bo 99 osób, stanowią 
absolwenci I LO w Nowogar-
dzie. Następnymi są uczniowie 
z ZSP w Nowogardzie 93, nato-
miast 82 osoby z piszących te-
goroczną maturę to  uczniowie 
z LO nr II w Nowogardzie. Ma-
turzyści od rana gromadzili się 
na korytarzach, by raz jeszcze 
powtórzyć czy przedyskutować 
z innymi rówieśnikami tema-

ty, które mogłyby się pojawić 
na egzaminie dojrzałości. Oto 
co nam na chwilę przed egza-
minem dojrzałości powiedziała 
jedna z tegorocznych abiturien-
tek, Beata Hałas z ZSP w Nowo-
gardzie, kierunek Technik Eko-
nomista: „Nie ukrywam, że je-
stem przed egzaminem bardzo 
zestresowana i miniona noc nie 
była dobrze przespana. Ale je-
stem wraz z moimi koleżanka-
mi dobrej myśli, że wszystko do-
brze się zakończy. Co do tema-
tów, to sama nie mam pojęcia, 
ale typuję temat z „Lalki” oraz  
„Bogurodzicy”. Korzystając z 
okazji, wszystkim tegorocznym 
maturzystom życzę zdania z po-
wodzeniem matury”. Atmosfe-
ra ożywienia w związku z eg-
zaminem, również towarzyszy-
ła nauczycielom szkoły, którzy 
sprawdzali, wspólnie z dyrek-
torem szkoły, czy wszystko jest 

dopięte na ostatni, przysłowio-
wy guzik.- Jak zwykle przy ma-
turze wyczuwamy  mały  stres 
naszej młodzieży. Niemniej wie-
rzę, że każdy sobie świetnie po-
radzi i napisze dzisiejszy egza-
min najlepiej jak będzie potra-
fił. Wiem, że ze zdawalności w 
naszej szkole mamy dość dobre  
wyniki, a w szczególności z kie-
runków handlowych i ekono-
micznych, troszeczkę gorzej jest 
z kierunków informatycznych i 
mechanicznych, ale to nie ozna-
cza, że i  ten wynik nie ma ten-
dencji wzrostowej z każdym ro-
kiem. Kończąc życzę wszystkim 
motorzystom spokoju, mądro-
ści, skupienia się i przekonania 
podczas pisania, że „dam radę”, 
podczas tych 170 minut i kolej-
nych egzaminów w następnych 
dniach - powiedział dyrek-
tor ZSP w Nowogardzie,  Stefan 
Sitkowski. 

 Pod koniec czerwca, ma-
turzyści poznają swoje wyni-
ki egzaminów pisemnych. Re-
dakcja DN, naturalnie życzy 
wszystkim tegorocznym abi-
turientom zdania egzaminów 
maturalnych, a następnie do-

stania się na wymarzone kie-
runki studiów. 

PS. Jak się okazało tematy te-
goroczne  w zakresie prac pi-
semnych to jednak „Potop” i 
„Wesele”. 

Jarek Bzowy 

Przed przystąpieniem do egzaminu najpierw losowano miejsce

95 lat mieszkanki Redła 

Zdrowie dopisywało mi od młodych lat
W poniedziałek, 5 maja, swoje 95. urodziny świętowała Emilia Gryszówka – mieszkanka Redła (gm. Osina). Oprócz rodziny, na przy-
jęciu urodzinowym pojawił się wójt Osiny, Krzysztof Szwedo, oraz przewodniczący Rady Gminy, Arkadiusz Witkowski. Solenizantce 
wręczono kwiaty oraz list gratulacyjny od władz samorządowych.

Przyjęcie urodzinowe roz-
poczęło się o godz. 14:00. – W 
imieniu pana przewodniczą-
cego i wszystkich mieszkańców 
gminy, chciałbym życzyć pani 
przede wszystkim zdrowia, bo 
czego więcej w takim wieku 
potrzeba – mówił Krzysztof 
Szwedo – Życzę, aby kochająca 
rodzina zawsze o pani pamię-
tała i dbała o panią jak najle-
piej. A jak nie będą posłuszni, 
to może pani im laską pogrozić i 
przywołać do porządku. Na od-
powiedź solenizantki długo nie 

trzeba było czekać: – Nie mogę 
powiedzieć, że nie pamiętają o 
mnie, bo na razie nie zapomi-
nają, a jak będzie dalej, to nie 
wiem, zobaczymy – powiedzia-
ła, uśmiechając się szeroko. Jak 
widać, pani Emilii nie opusz-
czał dobry humor. Kobieta nie 
kryła wzruszenia, a na jej twa-
rzy przez cały czas rysował się 
promienny uśmiech.

Pani Emilia jest trzecią pod 
względem wieku najstarszą 
osobą w gminie Osina. Trady-
cją jest, że solenizantów i jubi-
latów pytamy o receptę na dłu-
gowieczność. – Na szczęście ni-
gdy nie miałam większych pro-
blemów ze zdrowiem, od mło-
dych lat mi ono dopisywało 
– wyznała w rozmowie z DN 
pani Emilia – Mimo, że praco-
wałam ciężko na gospodarce, 
zdrowie mnie nie opuszczało. 
Poza drobnymi chorobami, ni-
gdy nic mi nie dolegało. Jak za-
pewnia syn Emilii Gryszów-
ki, pan Sylwester, starsza pani 
uwielbia spędzać czas na świe-
żym powietrzu, a to z pewno-

ścią ma ogromny wpływ na 
zdrowy tryb życia.   

W Redle od ponad 60 lat…
Emilia Gryszówka przyje-

chała na ziemie zachodnie 
po II wojnie światowej (prze-
łom 1946 i 1947 r.). Wcześniej 
mieszkała nieopodal Tarno-
wa, w gminie Bolesław (powiat 
dąbrowski, dawne wojewódz-
two tarnowskie, dziś – mało-
polskie). Pani Emilia pocho-
dzi z dużej rodziny. Jest jedną 
z dziewięciorga rodzeństwa. Z 
mężem, którego poznała jesz-
cze zanim przyjechała na zie-
mie zachodnie, miała troje 
dzieci. Doczekała się ośmio-
ro wnucząt i dziesięcioro pra-
wnucząt. Dziś jest szczęśliwą 
starszą panią, zewsząd otoczo-
ną rodzinnym ciepłem.

Z okazji 95. urodzin redak-
cja DN składa pani Emilii ser-
deczne życzenia oraz kolejnych 
lat życia w zdrowiu, szczęściu i 
pomyślności. 

Karolina Klonowska  
 

Wójt gminy Osina, Krzysztof Szwedo, wręcza solenizantce kwiaty.
Bohaterka wczorajszej uroczystości, 
Emilia Gryszówka
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A  mogło być tak miło...

Wysyp Laurów...
W tym roku, kapituła Laura Cisowego była wyjątkowo „hojna”. Przyznała aż sie-
dem honorowych odznaczeń, za szczególne zasługi dla Ziemi Nowogardzkiej. 

Uroczysta gala wręczenia Lau-
rów Cisowych odbyła się trady-
cyjnie w dniu 30 kwietnia w No-
wogardzkim Domu Kultury. Pro-
wadziła ją dyrektor instytucji, 
Aneta Drążewska. W tym roku 
kapituła, pod przewodnictwem 
burmistrza Roberta Czapli, posta-
nowiła wręczyć aż siedem wyróż-
nień. To o trzy więcej niż w roku 
ubiegłym. 

I tak, Laura w kategorii „dzia-
łalność społeczna” wręczono 
Annie Brzost, która  przez po-

nad 20 lat pełniła funkcję Preze-
sa Nowogardzkiego Zarządu Pol-
skiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej. W imieniu wyróżnionej 
odznaczenie odebrał syn - Stani-
sław Brzost. 

W kategorii „biznes i gospodar-
ka”, Laura otrzymała Szczecińska 
Fundacja Talent-Promocja-Po-
stęp w Nowogardzie, działająca w 
Centrum Edukacji i Przedsiębior-
czości „Profit” przy ul. Wojska 
Polskiego (dawny RCP), kierowa-
nym przez Jerzego Jabłońskiego. 

Nagrodę odebrał Jacek Piechota – 
honorowy prezes Fundacji, opinii 
społecznej znany jednak bardziej 
jako minister gospodarki w rzą-
dzie Leszka Millera. 

Specjalnego Laura Cisowego 
otrzymał Zoran Balev –Macedoń-
czyk od 25 lat mieszkający w No-
wogardzie i tutaj prowadzący fir-
mę. Inicjator partnerskiej współ-
pracy pomiędzy miastami Nowo-
gard i Vales w Macedonii, której 
jednym z owoców jest coroczna 
wymiana młodzieży pomiędzy 

uczniami z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. St. Staszica w 
Nowogardzie i szkołą w Veles. 

Poza tym przyznano trzy zło-
te Laury. Otrzymali je: Adam Fe-
deńczak właściciel firmy Han-
dlowo – Usługowej AF, Mariusz 
Konieczny i Robert Mieleńczuk, 
właściciele spółki Bono Fur Farm, 
zajmującej się od 10 lat hodowlą 
norek, oraz Jan Kozłowski - di-

ler samochodów marki Toyo-
ta i Opel. Warto dodać, że w tym 
roku przedsiębiorca ten obchodzi 
40-lecie działalności gospodar-
czej. 

Na zakończenie wszyscy wy-
różnieni pozowali do wspólnego 
zdjęcia, które publikujemy przy 
tekście. 

MS
Komentarz 

Szkoda, że i tym razem ktoś musiał popsuć całkiem przyzwoitą im-
prezę i z szacownego Laura uczynił  niezbyt zrozumiałą laurkę. Trud-
no bowiem przejść obojętnie obok faktu wręczenia honorowego od-
znaczenia, jakim jest Laur Cisowy, „Fundacji  Talent- Promocja - Po-
stęp”.  Nie bez znaczenia jest bowiem, w kontekście kategorii w której  
Laura Fundacji przyznano, że jej twarzą jest Jacek Piechota – będą-
cy ministrem gospodarki w czasie, gdy upadała Stocznia Szczecińska 
– zatrudniająca w latach świetności nawet około 8 tysięcy pracowni-
ków. Nieodwracalne konsekwencje tej politycznej rozgrywki cały re-
gion odczuwa do dziś.  

W oczach kapituły przyznającej Laury Cisowe, człowiek ten jednak 
zasłużył się w dziedzinie rozwoju gospodarczego, szczególnie na tere-
nie Ziemi Nowogardzkiej. W jaki sposób? Tego już w czasie gali nikt 
nie wyjaśnił. Może nagrodę przyznano za to, że w Nowogardzie, Fun-
dacja  Piechoty,  otrzymała  kilka lat temu za „złotówkę” wart  niema-
ło gminny obiekt na Wojska Polskiego i corocznie z  budżetu miasta 
otrzymuje, jako jedyna,  prezent w postaci 20 tys. zł z tytułu umorze-
nia podatku od nieruchomości, jaki w normalnych warunkach mu-
siałaby zapłacić za użytkowanie  tego budynku ? Nie płaci, bo taką 
ma umowę z hojnym, jak się okazuje w tym przypadku  miastem. W 
tym wymiarze to rzeczywiście dość „szczególna” współpraca Funda-
cji z miastem, i to  fundacji tylko z nazwy, ponieważ w istocie wyna-
jem komercyjny powierzchni darowanego budynku to jej podstawo-
we działanie. Odpowiedź na pytanie, czy to wszystko Laura godne,  
pozostawiamy Czytelnikom. 

Marcin Simiński

Stanowisko w związku z informacją, zamieszczoną w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 25 kwietnia br., jako oświadczenie Zarządu 
Miejsko – Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie.

W związku z publikacją prasową, 
zamieszczoną w piątek 25 kwietnia 
br., w Dzienniku Nowogardzkim, 
jako oświadczenie Zarządu Miejsko–
Gminnego Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego w Nowogardzie, pragniemy 
zauważyć, że po raz kolejny Zarząd 
Miejsko – Gminny PSL przedstawia 
nieprawdziwą sytuację, związaną z 
rozpadem koalicji SLD – PSL, pró-
bując się ze wszystkich sił wybielić i 
postawić w korzystnym świetle.

Odnosząc się do informacji, za-
wartych w opublikowanym oświad-
czeniu Zarządu Miejsko – Gminnego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
informujemy, że ani nowogardzkie 
SLD ani Burmistrz Nowogardu wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Nowogardzie, nie dążyliśmy do 
rozpadu koalicji SLD-PSL.

Zarząd Miejsko – Gminny Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego w No-
wogardzie, próbuje nieprawdziwie 
przedstawić chronologię wydarzeń, 
które w ostateczności doprowadziły 
do rozpadu koalicji SLD – PSL z winy 
i z nieznanych nam bliżej powodów, 
którymi kierował się Zarząd Miejsko 
– Gminny PSL. Obecnie całą winę 
próbuje zrzucić, tylko i wyłącznie na 
osobę burmistrza oraz przewodni-
czącego. 

W dniu 15 listopada 2013 roku 
burmistrz podpisał projekt budżetu 
na rok 2014, który został wcześniej 
uzgodniony i omówiony z radnymi z 
klubu PSL.

W grudniu 2013 roku, burmistrz 

Nowogardu, po wcześniejszej roz-
mowie z wicestarostą Tomaszem 
Kuliniczem, skierował pismo do 
Rady Powiatu o wyrażenie zgody na 
rozwiązanie umowy o pracę z w/w 
osobą (ponieważ wydział, w którym 
był wcześniej zatrudniony już nie ist-
niał, a ponadto sam zainteresowany 
nie przewidywał powrotu do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie na sta-
nowisko, które formalnie przestało 
istnieć). Prezes K. Ziemba poczuł się 
dotknięty tym posunięciem i spotkał 
się z burmistrzem Nowogardu, aby 
go poinformować, że jeżeli nie wy-
cofa swego pisma do Rady Powiatu, 
to radni PSL nie poprą budżetu na 
rok 2014. Wystosował też list w tej 
sprawie do Przewodniczącego Klubu 
Radnych Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej w Nowogardzie:
•	 Działając w oparciu o uchwałę pod-

jętą na posiedzeniu Zarządu Miej-
sko – Gminnego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Nowogardzie 
wyrażamy zdecydowany sprzeciw 
wobec podjętych przez Pana dzia-
łań mających na celu rozwiązanie 
umowy o pracę zawartej pomiędzy 
Urzędem Miejskim w Nowogardzie 
a Panem Tomaszem Kuliniczem, 
obecnie Wicestarostą Powiatu Gole-
niowskiego – Radnym Powiatu Go-
leniowskiego, a jednocześnie Człon-
kiem Zarządu MG PSL(...)

•	 Wobec powyższego domagamy się 
wycofania przez Pana ze Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie pisma 
w sprawie wyrażenia zgody przez 

Radę Powiatu na rozwiązanie umo-
wy o pracę z Panem Tomaszem Ku-
liniczem.

•	 W przypadku nie zrealizowania 
naszego postulatu Zarząd Miejsko 
Gminny Polskiego Stronnictw Lu-
dowego rozważy dalsze funkcjono-
wanie koalicji PSL-SLD na szczeblu 
Gminy Nowogard.
„Szantaż” się powiódł, bo jak wie-

my pismo zostało wycofane, ale nie-
stety druga strona nie dotrzymała 
umowy i spowodowała, że w grudniu 
2013 roku została wykreślona uchwa-
ła o przyjęciu budżetu i przesunięto 
to głosowanie nad budżetem na na-
stępną sesję.

Rozpoczęły się jednak dziwne 
ruchy PSL wokół istniejącej koali-
cji. Doszło do spotkania, po którym 
Zarząd Miejsko – Gminny Polskie-
go Stronnictwa Ludowego w Nowo-
gardzie z dniem 21 stycznia 2014 r. 
rozwiązał umowę koalicyjną na VI 
kadencję Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie w latach 2010-2014, zawartą 
w dniu 15.02.2011 roku pomiędzy 
Polskim Stronnictwem Ludowym w 
Nowogardzie a Sojuszem Lewicy De-
mokratycznej w Nowogardzie. SLD 
otrzymało tą uchwałę Zarządu Miej-
sko – Gminny Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w dniu 23 stycznia br., jed-
nak nie zawierała ona uzasadnienia. 
Radni SLD i burmistrz o powodach 
rozwiązania koalicji i treść uzasad-
nienia poznali dopiero z piątkowego 
wydania Dziennika Nowogardzkiego. 
Zaś w piątkowe popołudnie wpłynęło 

do klubu radnych SLD uzasadnienie 
podjętej uchwały, w którym PSL winą 
obarczyła burmistrza i przewodni-
czącego rady, argumentując, że pró-
bowali ich szantażować utratą stano-
wisk, jeżeli nie poprą budżetu. 

PSL szybko podjął rozmowy ze 
Wspólnym Nowogardem, aby uzy-
skać większość w Radzie Miejskiej, 
próbując udowodnić wszystkim, że 
ma pełną władzę. W czasie sesji RM 
doszło jednak do rozłamu i rozbicia 
klubu radnych PSL. Nie dość, że opo-
zycja nie uzyskała większości, to stra-
ciła jednego radnego, który zrzekł sie 
członkostwa w PSL i został radnym 
niezależnym, a 3 pozostałych rad-
nych wbrew decyzji swej partii, za to 
zgodnie z sumieniem i logiką zagło-
sowało za przyjęciem budżetu.

Reasumując: 
1. To nie burmistrz ani przewod-

niczący rady szantażowali PSL, lecz 
to PSL przez swojego prezesa Zarzą-
du Miejsko – Gminnego Polskiego 
szantażowali Burmistrza w sprawie 
rozwiązania umowy z wicestarostą 
Kulinieczem, którego stanowisko 
przestało istnieć.

2. PSL doprowadził do zerwania 
koalicji z SLD, mimo że pismo do 
Rady Powiatu zostało wycofane.

3. Mimo całej zaistniałej sytuacji, 
nikt z PSL, nie stracił stanowiska, nie 
został zwolniony czy też zdegrado-
wany.

4. Jedyną osobą, która ucierpiała 
w wyniku dziwnej gry politycznej K. 
Ziemby i nowogardzkiego PSL była 

osoba wiceburmistrza Damiana Si-
mińskiego, który musiał zrezygnować 
ze stanowiska, choć otrzymał propo-
zycję od burmistrza, aby pozostał na 
swym dotychczasowym stanowisku.

5. Nawet sami radni z PSL (4 rad-
nych) sprzeciwili się decyzji Zarzą-
du Miejsko – Gminnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Nowogar-
dzie i głosowali wbrew jej decyzji, po-
pierając budżet autorstwa burmistrza 
Nowogardu.

6. 14 marca br. publicznie na sesji 
Rady Miejskiej radny Stanisław Sa-
niuk poinformował, iż przestał być 
przewodniczącym klubu radnych 
PSL, a radny Mieczysław Laskow-
ski powiadomił radę, iż przestał być 
wiceprzewodniczącym tegoż klubu. 
Stanowisko w tej kwestii jakiejkol-
wiek partii nie ma znaczenia, ponie-
waż jest to sprawa wewnętrzna Rady 
Miejskiej w Nowogardzie.

Podsumowując, należy stwierdzić, 
że fakty przeczą temu, co po raz ko-
lejny próbuje wmówić mieszkańcom 
Nowogardu PSL, że to przez burmi-
strza Nowogardu i Przewodniczące-
go Rady Miejskiej doszło do rozpadu 
koalicji SLD-PSL. Winne całej sytu-
acji jest i było samo nowogardzkie 
PSL z jej przewodniczącym  Zarzą-
du Miejsko – Gminnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Nowogar-
dzie Kazimierzem Ziembą.

Z wyrazami szacunku:
Antoni Bielida - Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Nowogardzie
Robert Czapla 

- Burmistrz Nowogardu

KOMUNiKAT PŁATNy
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Serdeczne 
podziękowania, 

dla Pani 
Sylwii  

Ochockiej 
za wieloletnią współpracę, 

składają 
uczestnicy 

i pracownicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Nowogardzie

Państwu 
Antoninie 

i Władysławowi 
Wiśniewskim 

za podarowanie sadzonek 
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podziękowania 
składają uczestnicy  

i pracownicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  

w Nowogardzie 

Konkurs wiedzy o Ziemi Nowogardzkiej

Znają historię Nowogardu jak własną kieszeń
W sobotę, 3 maja, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, odbyły się finały XVIII edycji konkursu 
wiedzy na temat Ziemi Nowogardzkiej – jej historii oraz spraw bieżących. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. 

Tegoroczna edycja konkursu 
nosiła nazwę „Nowogard i oko-
lice”. Do rywalizacji przystąpiło 
24 uczniów ze szkół podstawo-
wych oraz 10 z gimnazjów. Kon-
kurs składał się z dwóch etapów. 
W pierwszym uczniowie mu-
sieli odpowiedzieć na 20 pytań. 
Spośród 24 uczniów szkół pod-
stawowych, do kolejnego etapu 
komisja konkursowa zakwalifi-
kowała 13, natomiast z 10 gim-
nazjalistów, do drugiego etapu 
przeszło 6. Po zakończeniu dru-
giej części, złożonej z 10 pytań, 
wyłoniono laureatów trzech 
pierwszych miejsc w kategorii 
szkół podstawowych oraz zdo-
bywczynię I miejsca w katego-
rii gimnazjów. O II i III miej-

sce wśród gimnazjalistów trwa-
ła walka w dogrywce. Przy ar-
tykule prezentujemy nazwiska 
uczniów z podium. Dyrektor 
Biblioteki, Zofia Pilarz, szcze-
gólną uwagę zwróciła na zna-
komite przygotowanie uczniów 
w temacie dziejów Ziemi No-
wogardzkiej. Przybyłym peda-
gogom poleciła, by w następ-
nym roku, przygotowując pod-
opiecznych do konkursu, więk-
szy nacisk położyli na eduka-
cję na temat współczesności i 
spraw bieżących.  

Tego samego dnia rozstrzy-
gnięto również konkurs pla-
styczny, którego tematem 
przewodnim była Ziemia No-
wogardzka. Odbył się on w 

czterech kategoriach: „zerów-
ki”, szkoły podstawowe kl. I–
III, szkoły podstawowe kl. IV–
VI oraz gimnazja. Do kon-
kursu plastycznego przystą-

pili uczniowie z 12 placówek 
oświatowych z terenu Gminy 
Nowogard. Spośród 270 zgło-
szonych prac, komisja konkur-
sowa wyłoniła laureatów w po-
szczególnych kategoriach. Przy 
artykule prezentujemy wyniki 
rywalizacji.

Laureaci wszystkich katego-
rii konkursu zostali wyróżnie-
ni pamiątkowymi dyplomami 
oraz  otrzymali nagrody. 

Karolina Klonowska
Info: Referat Edukacji UM

Po rozdaniu dyplomów i nagród, laureatom wykonano pamiątkowe zdjęcie

KONKURS WIEDZY O ZIE-
MI NOWOGARDZKIEJ

Eliminacje gminne w katego-
rii szkoły podstawowe wygrali 
następujący uczniowie:

I miejsce – Radosław Kędzier-
ski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogardzie

II miejsce – Szymon Karapu-
da ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogardzie

III miejsce – Emilia Rogoziń-
ska ze Szkoły Podstawowej w 
Orzechowie

Eliminacje gminne w katego-
rii gimnazja wygrali następują-
cy uczniowie:

I miejsce –  Wiktoria Kiryk z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

II miejsce –   Daria Urbaniak z 
Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

III miejsce – Michał Tębłow-
ski z Gimnazjum nr 2 w Nowo-
gardzie

KONKURS PLASTYCZNY
Dzieci z oddziałów „0” szkół 

podstawowych i przedszkoli:
I miejsce – Aleksandra Mrów-

czyńska ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Nowogardzie

II miejsce – Jagoda Borowiec-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie

III miejsce – Nikolas Macie-
jewski ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Nowogardzie

Uczniowie kl. I – III szkół 
podstawowych:

I miejsce – Aleksandra Bąk ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w No-
wogardzie

II miejsce – Klaudia Krusiń-
ska ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie 

III miejsce – Łukasz Kukuła ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w No-
wogardzie

Wyróżnienie – Wiktoria Szcze-
śniak ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Nowogardzie

Uczniowie kl. IV – VI szkół 
podstawowych:

I miejsce – Julia Langner ze 
Szkoły Podstawowej w Strzelewie

II miejsce – Izabela Bojano-
wicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Nowogardzie

III miejsce – Eliza Szabat ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w No-
wogardzie

Uczniowie gimnazjów:
I miejsce – Piotr Kufta z Gim-

nazjum nr 3 w Nowogardzie
Wyróżnienie – Wiktoria Kiryk 

z Gimnazjum nr 2 w Nowogar-
dzie 

Ponadto, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nowo-
gardzie, Zofia Pilarz, wyróżni-
ła nagrodą specjalną uczennicę  
Szkoły Podstawowej nr 3 w No-
wogardzie: Agatę Marczuk

PODZięKOWANiA PODZięKOWANiA

Wspólnie budują ideę wolontariatu 
W minioną niedzielę, w czasie Mszy świętej, o godz. 11.00, działający przy parafii pw. WNMP 
Zespół Caritas, złożyli podziękowania członkom Szkolnych Kół Caritas, którzy w tym roku 
kończą edukację w swoich szkołach. Wręczono też legitymacje dla nowych wolontariuszy. 

Pomysł  założenia Szkolnych 
Kół Caritas powstał w roku 
2012. 

- Dzięki dyrektorom szkół uda-
ło się nam zrealizować to marze-
nie, pomogli nam w tym opieku-
nowie Kół, Bogdan Wawryczuk, 
Gabriela Bartos i Barbara Pa-
puszka. Byliśmy zachwyceni, jak 
wielka grupa dzieci i młodzieży 
podjęła dzieło wolontariatu. Po-
magali w akcjach Parafialnego 
Zespołu Caritas, realizowali wo-
lontariat w  szkołach np. zbiórka 
odzieży, szli do osób starszych i 
samotnych. Dzisiaj na zakończe-
nie tygodnia miłosierdzia, chce-
my podziękować tym członkom 
Szkolnych Kół Caritas, którzy 
kończą edukację w swoich szko-
łach – mówiła do zgromadzo-
nych w kościele Grażyna Ryn-
kiewicz, działaczka Caritas przy 
parafii WNMP, po czym wymie-
niła z imienia i nazwiska wszyst-
kich wolontariuszy, którzy do-
tychczas angażowali się w po-
moc, w ramach działań podej-
mowanych przez Caritas. A byli 
to: Wiktoria Pawłowska, Ka-
rolina Kobus, Patrycja Grzyb, 
Oliwia Pietrzyk, Paula Olesiń-
ska, Paulina Nurek ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz Klaudia 
Duda, Łukasz Brewka, Aleksan-

dra Sobczak, Maja  Berezowska, 
Natalia Skowrońska, Anita Bie-
nias, Aneta Matuszów, Malwina 
Kwiatkowska, Adrianna Fedak, 
Laura Wróbel, Nicola Zaborek  z 
Gimnazjum nr 1. Podziękowano 
także młodzieży z I LO: Daria 
Cieślak, Maciej Głąbecki, Ewa 
Knioła, Marta Kozłowska, Mar-
dżana Łukasik, Agnieszka Ple-
wińska, Konrad Sidor, Klaudia 
Sosnowska, Karolina Wołodźko, 
Natalia Wróbel. 

Przywitano też  nowych człon-
ków Szkolnych Kół Caritas, któ-
rzy otrzymali specjalne legity-
macje członkowskie. Są to: Wik-
toria Strojny, Wikotoria Olesiń-
ska, Agata Mikołajczyk, Wero-
nika Wróbel z SP nr 1; Wikto-
ria Pawłowska, Karolina Kobus, 

Patrycja Grzyb, Oliwia Pietrzyk, 
Paula Olesińska, Paulina Nurek, 
Natalia Obracianko, Oliwia Gór-
niacka  z Gimnazjum nr 1; Mar-
lena Głąbecka, Daria Karońska, 
Justyna Mędrek, Edyta Drapi-
kowska, Dominika Kaczmarek, 
Aleksandra Nowakowska, Patry-
cja Zacharewicz, Marta Śledziń-
ska, Mateusz Muraszko, Anna 
Źróbek, Patrycja Kożybska, Ra-
dosława Śmieciuch z LO I. 

Na zakończenie wręczono 
również odznaki  Parafialne-
go Zespołu Caritas opiekunom 
szkolnych kołom Caritas. Otrzy-
mali je:  Bogdan Wawryczuk (SP 
nr 1), Gabriela Bartos (Gimna-
zjum nr 1) i Barbara Papuszka  
(I LO). 
 opr. i foto: MS

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”.  
Jan Paweł II 

Członkowie szkolnych kół Caritas..JPG
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04
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Największy teleskop astronomiczny w ZSO

Obserwacje trwały do północy
W poniedziałek, 28 kwietnia, o godz. 18:30, do Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nowogardzie przywieziono teleskop astronomiczny SOWA. Jest on naj-
większym w Polsce amatorskim urządzeniem tego typu.

Pojawienie się w Nowo-
gardzie teleskopu szkoła za-
wdzięcza nauczycielowi fizy-
ki, Szymonowi Grygowskie-
mu, który nawiązał kontakt 
z prezesem Polskiego Towa-
rzystwa Miłośników Astrono-
mii w Szczecinie, Tadeuszem 
Smelą. Fenomenem urządze-
nia niewątpliwie jest jego roz-
miar – 600 mm Newton o 
ogniskowej 3 m.

Zeszłotygodniowe spotka-
nie podzielone zostało na 
dwie części – teoretyczną i 
praktyczną. O godz. 19:00, 
w sali K1 w ZSO, rozpoczął 
się dwugodzinny wykład z 
astronomii, dotyczący ewo-
lucji gwiazd. Wziął w nim 
udział także dyrektor placów-
ki, Leszek Becela. Po zaję-
ciach teoretycznych, o godz. 
21:00, wszyscy zgromadze-
ni udali się na zewnątrz, by 
tam móc przejść do właści-
wego punktu spotkania – ob-

serwacji. Na szczęście, wa-
runki atmosferyczne sprzy-
jały całemu przedsięwzięciu. 
W obserwacjach brał również 
udział szkolny teleskop, Sky 
Watcher, o średnicy zwiercia-
dła 150 mm i ogniskowej 750 
mm. Oba teleskopy stworzo-
ne są do obserwacji obiek-
tów głębokiego nieba (De-
epSky), takich jak: mgławice, 
galaktyki czy gromady kuli-
ste. Niemniej, obrazy planet 
także potrafią zapierać dech 
w piersi obserwatora. Tele-
skop SOWA jest tak duży, że 
do rozstawienia go potrzebne 
są co najmniej 2 osoby, a masa 
całego urządzenia to 73 kg, 
więc z całą pewnością stwier-
dzić można, że nie jest to te-
leskop balkonowy. SOWA jest 
tak wysoki, iż do obserwacji 
obiektów w zenicie potrzebna 
była specjalna drabina. Prezes 
Polskiego Towarzystwa Miło-
śników Astronomii w Szcze-

cinie, Tadeusz Smela, kiero-
wał teleskop przede wszyst-
kim na DS-y, a zatem wzrok 
można było cieszyć mgławi-
cami i gromadami kulistymi. 

Uczestnicy przedsięwzięcia 
obserwowali również Satur-
na, po raz pierwszy tej nocy. 
Na obu teleskopach widoczne 
były pierścienie Saturna i jego 
księżyce. Obserwacjom pod-
dane zostały również Jowicz 
i Mars. Dzięki teleskopowi 
SOWA, na Jowiszu dostrzec 
można było słynną ciemną 
plamę. 

Obserwacje astronomiczne 
zakończyły się przed półno-
cą, dokładnie o godz. 23:50. 
Uczestnicy wyrażają nadzie-
ję, że współpraca ZSO z Pol-
skim Towarzystwem Miłośni-
ków Astronomii Szczecin na-
dal będzie się rozwijać.

Info: Szymon Grygowski
Opr. Karolina Klonowska

    
Foto. ZSO

Foto. ZSO
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Nasze   kościoły - Żabowo
Żabowo, kościół para-

fialny, pw. MB Różaco-
wej.  pośw. 28 X 1945 r. 
odpust  7 X.

Kościół z 1847 r. z 
ciosów granitowych i 
cegły, neoromański.
źródło: Schematyzm Archidie-
cezji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  
Szczecin 2007.

P16.1.ś-k.15.04-16.05P15.1.ś-k.15.04-16.05

W89.12.sk, wt+pt, 15.04-09.05
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 OFERTA WAŻNA OD 5-13 maja 2014 r.

mebli i dodatków
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ybranych mebli z oferty FORTE, o szczegóły 
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TANIEJ O PODATEK
MEBLE

NOWOGARD

UWAGA: 1,2,3 maja sklep nieczynny 
ul. ARMII KRAJOWEJ 49 

ŁAP OKAZJĘ!!!

www.forte.com.pl

Kancelaria 
 Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077
A/0

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. 
Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż..J.Korczak

ZAPROSZENiE
DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 W NOWOGARDZIE
UL.WOJSKA POLSKIEGO 6

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DZIECI 5, 6 i 7 
– LETNIE WRAZ Z RODZICAMI NA DRZWI 
OTWARTE SZKOŁY,

które odbędą się dnia 13 maja 2014 r.- od godz. 16.30-18.30
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty 

szkoły, programu oraz zajęć dodatkowych.
W programie między innymi:
- zwiedzanie klasopracowni, sali komputerowej, sali gimnastycznej
- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły
- prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów naszej szkoły
- gry i zabawy komputerowe
- zajęcia sportowe, plastyczne, udzielania pierwszej pomocy itp.
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Majówka 2014 w obiektywie DN

Podczas tegorocznej majówki, organizowana była także akcja „Psu na 
budę”, której celem jest niesienie pomocy dla psów ze schroniska w Sosno-
wicach, do którego trafiają psy z gminy Nowogard. Od lewej koordynator-
ka akcji Paulina Gwiazdowska-Nowacka wraz z Magdaleną Krakowiak. 

3 maja - uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości. 

Kombatanci podczas mszy św. w intencji Ojczyzny - 3 maja, kościół pw. 
WNMP

3 maj - koszykarze rozgrzewający się przed turniejem streetball. 

Turniej szachowy, w dniu 3 maja, świetlica "Promyk". 

3 maja - kolejny turniej o nagrodę Burmistrza, tym razem deskę. 

W czasie majówek dzieci korzystały z przygotowanego dla nich parku zabaw

3 maja - tenisowe zmagania o rakietę Burmistrza Nowogardu. 

3 maj - zawody wędkarskie na jeziorze nowogardzkim. Na zdjęciu 
jeden z uczestników - pan Tadeusz Kozioł. 

2 maja - zmagania strongmanów, oglądała mniejsza liczba wi-
dzów. Czyżby to ze względu na spadek firmy siłaczy?

2 maja - występ jednego z zespołów NDK. 

Niektórzy żartowali, że z okazji 1 maja do Nowogardu przywiezio-
no sobowtóra Marksa. Prostujemy. Pan z okazałą siwą brodą to 
przedstawiciel władz niemieckiego miasta Heide.

Najwięcej publiczności zgromadził występ zespołu Strachy na La-
chy - 2 maja. 

Po pokazie kulturystyki wspólne zdjęcie z fanami Kamila Strze-
szewskiego i Korneli Wielgus. W tle koncert zespołu Voyager
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Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża 

Sukcesy nowogardzkich strzelców
W dniach 01.05 do 03.05.2014 r, w miejscowości Ustka, odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrze-
ża w strzelaniu sportowym. 

Na zdjęciu Przemysław Ostaszewski

PROŚBA O POMOC W ODZYSKANIU SKRADZIONYCH 
RZECZY W NOCY:  03 NA 04 MAJA 2014 r. PRZY  

UL. LUBOSZAN W NOWOGARDZIE

Płaszczyk damski w kolorze czarnym 
ze skórzanymi pikowanymi  rękawami 
zapinany na złoty zamek w rozmiarze 
s.

Telefon samsung ace - koloru  czar-
nego

Męski portfel z dokumentami kolo-
ru czarnego

Damski portfel z dokumentami kolo-
ru jasno różowy

Bardzo proszę o pomoc i kontakt  
na nr telefonu 794 933 300. Oferuję pieniężną nagrodę

„Policjant,  
który mi 
pomógł”

Trwa VII edycja ogólno-
polskiego konkursu, służące-
go wyróżnieniu policjantów, 
którzy w szczególny sposób 
działają na rzecz ofiar prze-
mocy domowej. Kandydatów 
do wspomnianego konkursu 
mogą zgłaszać osoby indywi-
dualne oraz organizacje i in-
stytucje na stronie interneto-
wej www.policjant.niebieska-
linia.pl.

Serdecznie zapraszamy !!!

Weekend na drogach
Pomimo dobrych warunków pogodowych, wiosenna aura osłabiła niestety 
ostrożność niektórych kierujących.

Goleniowscy policjanci w 
pierwszych dniach majowego 
weekendu odnotowali na drogach 
powiatu 7 kolizji drogowych oraz 
zatrzymali jednego nietrzeźwego 
kierowcę. 

Do groźnie wyglądającej sytu-
acji doszło na drodze krajowej nr 
6 w miejscowości Żabowo, gdzie 
kierujący samochodem peugeot, 
prawdopodobnie w wyniku za-
śnięcia, wjechał samochodem do 

rowu, uderzył w drzewo i dacho-
wał. Na szczęście mężczyzna je-
chał sam. Był trzeźwy. Z ogólnymi  
potłuczeniami został przewiezio-
ny do szpitala. Za jazdę po pija-
nemu został zatrzymany w Wy-
szomierzu kierowca motoroweru. 
W jego organizmie urządzenie do 
badania stanu trzeźwości wykaza-
ło 1,3 promila alkoholu.

Wzmożone siły funkcjonariu-
szy drogówki podczas majowego 

weekendu, bacznie zwracają uwagę 
na sytuację na drogach, jednocze-
śnie eliminując z ruchu tych, któ-
rzy kierują łamią przepisy i zagra-
żają bezpieczeństwu innych użyt-
kowników dróg. Jednak pamiętaj-
my, że to, czy dojedziemy bezpiecz-
nie do celu, w dużej mierze zależy 
od nas samych – kierujących i pie-
szych. Dlatego policjanci apelują o 
bezpieczną i rozważną jazdę.

asp. Julita Filipczuk

Tydzień Bibliotek 2014 pod hasłem 

„Czytanie łączy pokolenia”
Czytanie nieodłącznie kojarzy się 

z biblioteką. Biblioteka stanowi cen-
trum wymiany międzypokoleniowej, 
w którym doświadczenie współgra 
z nowym spojrzeniem na rzeczy-
wistość. Czytelnik w każdym wieku 
odnajduje w bibliotece skarbnicę 
wiedzy, przyjemność obcowania z 
literaturą piękną, czy cenne świadec-
twa minionych pokoleń. 

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 
nawiązuje do jubileuszu „650 lat w 
służbie książki”, który będzie miał 
miejsce w tym roku.

Nasz biblioteka już po raz jedena-
sty włącza się w organizowaną przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich akcję w dniach 

8-15 maja 2014 r.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Przygotowaliśmy program pro-

mujący czytelnictwo i biblioteki
oraz poprawiający społeczny wize-

runek książki.
10 maja
godz. 11.00 – IV nowogardzki 

konkurs ortograficzny organizowa-
ny przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Integracji Osób Niepełnosprawnych 
„Nasze Szanse”

13 maja
 -  godz. 11.00 – Poranek malucha 

dla dzieci 2-3 letnich
 - godz. 17.00 – Spotkanie z Pa-

nem Jackiem Stróżyńskim – wykład 
i pokaz multimedialny „AKCJA BU-
RZA”

14 maja
-  godz. 11.00 – Poranek malucha 

dla dzieci 3-5 letnich
W dniach od 8 do 15 maja w godz. 

10-15 proponujemy spotkania dla 
zorganizowanych grup/klas na na-
stępujące tematy:

dla przedszkoli: Przedszkolak w 
bibliotece

- „CZAS NA SPOTKANIE – 
CZAS NA CZYTANIE”

- dla młodszych klas szkół pod-
stawowych: „JAK POWSTAWAŁY 
MUMINKI”, lekcja biblioteczna z 
okazji 100-lecia urodzin Tove Jans-
son dla starszych klas szkół podsta-
wowych, gimnazjalistów i liceali-
stów:

- prezentacje multimedialne „HI-
STORIA KSIĄŻKI”, „HISTORIA 
NOWOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI”

- spotkanie i lekcja biblioteczna „O 
KSIĄŻKACH I (NIE)CZYTANIU”

- lekcja biblioteczna „REGIONA-
LIA W NASZEJ BIBLIOTECE”, po-
kaz fotografii starego  Nowogardu

Wystawy:
- prac plastycznych na konkurs 

„Nowogard i okolice”
- „Najciekawsze książki naszej 

biblioteki”
Przypominamy i zachęcamy do 

udziału w trwających konkursach 
ogłoszonych w miesiącu kwietniu br.

- Konkurs czytelniczy „Myślę 
więc czytam, czytam więc jestem”

- konkurs fotograficzny „Zaczyta-
ni – fotografowani 2014”

Regulaminy konkursów dostępne 
są na stronie internetowej Bibliote-
ki – www.nowogard.naszabiblioteka.
com

Tradycyjnie już w miesiącu maju 
nie pobieramy kary za przetrzymy-
wanie książek.

Opiekunów grup zorganizowa-
nych prosimy o wcześniejszy kontakt 
tel. 913926260 lub 913926261

Dyrektor Biblioteki
     Zofia Pilarz

Celem zawodów była popu-
laryzacja strzelectwa sporto-
wego, umożliwienie rywaliza-
cji międzynarodowej polskim 
zawodnikom, promocja spor-
tu strzeleckiego, przygotowa-
nie do Mistrzostw Polski Ju-
niorów oraz Finału Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. 
Oraz m.in. umożliwienie uzy-
skania najwyższych klas spor-
towych, zdobywanie punktów 
do klasyfikacji najlepszego za-
wodnika roku 2014.  Organi-

zatorem zawodów był Woj-
skowy Klub Sportowy „Flota” 
Gdynia. W zawodach uczest-
niczyli zawodnicy z Sekcji 
Strzeleckiej LOK Nowogard - 
Klubu Strzelectwa Sportowego 
„Tarcza” LOK Goleniów. Nasi 
strzelcy spisali się dobrze, zdo-
bywając w swych kategoriach 
i konkurencjach strzeleckich 
punktowane miejsca.

W kategorii junior młodszy 
z karabinka sportowego 3x20, 
(to jest po 20 strzałów w pozy-
cji klęczącej, leżącej i stojącej) 
na odległość 50 m, Przemysław 
Ostaszewski  wywalczył pierw-
sze miejsce wynikiem 543 pkt. 
zdobywając  złoty medal w tej 
konkurencji oraz srebrny me-
dal w konkurencji karabin 
sportowy 60 strzałów, leżąc na 

odległość 50 m wynikiem 564 
pkt. i srebrny medal w konku-
rencji karabin pneumatyczny 
40 strzałów na odległość 10 m 
wynikiem 392,7 punktów. W 
tej samej kategorii startował 
Maciej Pietrzycki, w konku-
rencji pistolet sportowy 30+30 
strzałów, (to jest 30 strza-
łów część szybka i 30 strzałów 
część dokładna) na odległość 
25 m zajął siódme miejsce uzy-
skując 502 punkty oraz piąte 
miejsce w konkurencji pistolet 
dowolny 40 strzałów na odle-
głość 50 m wynikiem 317 pkt. 
i dziewiąte miejsce z pistoletu 
pneumatycznego 40 strzałów 
na odległość 10 m uzyskując 
354 punkty.

Info: własna

Pistolet pneumatyczny 40 
strzałów - junior młodszy

1. Szachniuk Mariusz
9. Pietrzycki Maciej - sekcja 

Nowogard
25. Szarek Mateusz - sekcja 

Nowogard
Pistolet sportowy 30+30 

strzałów - junior młodszy
7. Pietrzycki Maciej - N-d
9. Szachniuk Mariusz
11. Szarek Mateusz - N-d
Pistolet dowolny 40 strza-

łów - junior młodszy
5. Pietrzycki Maciej - N-d
11. Szachniuk Mariusz
15. Szarek Mateusz - N-d
Karabin sportowy 3x20 

strzałów - junior młodszy
1. Ostaszewski Przemysław - 

sekcja Nowogard
Karabin pneumatyczny 40 

strzałów - junior młodszy
2. Ostaszewski Przemysław - 

sekcja Nowogard
Karabin sportowy 60 strza-

łów leżąc - junior młodszy
2. Ostaszewski Przemysław - 

sekcja Nowogard
Karabin pneumatyczny 60 

strzałów - junior
5. Majka Marcin
10. Szałkiewicz Rafał - sekcja 

Nowogard
Karabin dowolny 3x40 

strzałów - junior
1. Majka Marcin
9. Szałkiewicz Rafał - sekcja 

Nowogard
Karabin dowolny 60 strza-

łów leżąc - junior
6. Majka Marcin
10. Szałkiewicz Rafał - sekcja 

Nowogard
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Vielgovia przegrywa z piłkarkami Pomorzanina

Przerwały serię porażek
W niedzielę (4 maja), piłkarki Pomorzanina Nowogard gościły Vielgovię Szcze-
cin. Wreszcie podopieczne Pawła Błaszczyka udowadniają wszystkim, że w piłkę 
grać potrafią i po zwycięstwie 2:0, przerywają serię 3 porażek z rzędu. O zwycię-
stwie przesądziły dwie indywidualne akcje. 

Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin  2:0 (0:0)
` Monika Krystkiewicz, `Katarzyna Piotrowska
Skład: Daria Partyka – Karolina Kowalczuk, Anna Nowicka, Anita 

Nowakowska, Ada Szemiot (Wiktoria Tupko) – Martyna Stępień, Ka-
tarzyna Piotrowska (c) , Patrycja Bobik, Małgorzata Wołk, Monika 
Krystkiewicz (Klaudia Kaczor) – Klaudia Korgiel (Anita Skowrońska). 

Vielgovia nie miała w tym me-
czu zbyt wiele do powiedzenia, a 
to na skutek ładnej gry w obronie 
podopiecznych Pawła Błaszczy-
ka. Pomimo optycznej przewagi, 
Pomorzanin na przerwę schodzi 
przy bezbramkowym remisie. O 
przerwaniu serii porażek zade-
cydowały indywidualne akcje. 
Najpierw Monika Krystkiewicz, 
przez kilkadziesiąt metrów mi-

jała, jak tyczki, swoje rywalki i 
skutecznie strzeliła obok bezrad-
nej bramkarki ze Szczecina. Na-
stępnie po prostopadłym poda-
niu, również po długim rajdzie 
w pole karne, wpadła Katarzyna 
Piotrowska, jej strzał bramkarka 
Vielgovii zdołała obronić, jed-
nak była bezradna wobec dobitki 
Piotrowskiej, która była pierw-
sza przy odbitej piłce. Tak więc 

po długim oczekiwaniu i rozcza-
rowaniach, zawodniczki Pomo-
rzanina udowodniły wszystkim, 
że nie zapomniały jak się wy-
grywa. Teraz podopieczne Paw-
ła Błaszczyka czeka pauza w roz-
grywkach, na boisko powrócą 24 
maja, wówczas o punkty powal-
czą z najsłabszym zespołem roz-
grywek – Olimpią III Szczecin. 

KR

III Liga Kobiet 2013/2014
11. kolejka:
Olimpia II Szczecin – Fala Międzyzdroje 6:0
Olimpia III Szczecin – Zalew Stepnica  (brak danych)
Pomorzanin Nowogard – Vielgovia Szczecin 2:0
Olimp Gościno    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimp Gościno 9 23 59 2 7 2 0
2 Olimpia II Szczecin 8 18 35 5 5 3 0
3 Zalew Stepnica 8 17 26 18 5 2 1
4 Pomorzanin Nowogard 10 13 18 20 4 1 5
5 Fala Międzyzdroje 10 12 20 33 4 0 6
6 Vielgovia Szczecin 10 6 16 26 2 0 8
7 Olimpia III Szczecin 9 3 3 73 1 0 8

W sobotę (26 kwietnia), w Trzebnicy (woj. dolnośląskie), odbywał się VIII 
Trzebnicki Maraton Rowerowy „Żądło Szerszenia”. Udział w zabawie wzięła 
mieszkanka Nowogardu Małgorzata Kubicka, jeżdżąca w „Drużynie Szpiku”. 

Organizatorami maratonu jest 
Kolarskie Stowarzyszenie Spor-
towe „Szerszenie Trzebnica”. Wy-
ścig odbywał się na dystansie 75 
km. Pośród zawodniczek i za-
wodników z takich miejscowości 
jak: Wrocław, Bielsko Biała, Wło-
cławek, Kraków czy też Leszno, 
nie zabrakło nowogardzkiego 
akcentu. W maratonie wzięła 
udział Małgorzata Kubicka, któ-
ra w swoim wyścigu zajęła wy-

sokie 5 miejsce. Wolałabym po-
chwalić się lepszym miejscem po 
Maratonie, zajęłam jednak tylko 
5 pozycję. Ale na swoje uspra-
wiedliwienie mam to, że zaliczy-
łam małą kraksę, trochę jestem 
poobdzierana  (śmiech), najbar-
dziej szkoda mi kasku, który pękł 
mi po uderzeniu w asfalt – opo-
wiada Małgorzata Kubicka. Naj-
ważniejsze, że naszej mieszkan-
ce nic się nie stało i przyjechała 

na metę w pierwszej dziesiątce. 
Piąte miejsce w swoim wyścigu, 
M. Kubickiej pozwoliło w sumie 
uplasować się na 12 miejscu w 
całej klasyfikacji Open Kobiet. 
Dystans 75 km, mieszkanka No-
wogardu pokonała w 2 godziny 
6 minut i 8 sekund. Gratulujemy 
wyniku i życzymy kolejnych star-
tów w ogólnopolskich zawodach.

KR

Rezerwowi przegrywają u lidera

Grają w kratkę
W niedzielę (4 maja), Pomorzanin II Nowogard walczył w Kołbaczu z tamtej-
szym Fagusem. Lider A Klasy pewnie wygrał 4:0 z odmłodzonym drugim zespo-
łem i jest coraz bliżej awansu do regionalnej okręgówki. 

Fagus Kołbacz – Pomorzanin II Nowogard 4:0 (2:0)
Skład: Adam Łuczak – Krzysztof Domanowski (c) , Andrzej Piotro-

wicz, Paweł Królik, Grzegorz Skrzecz – Maciej Grzejszczak, Michał Cy-
ran, Bartosz Kuleta, Dariusz Iwaniuk, Krystian Kubicki – Karol Pakul-
ski; zmiany: Sebastian Suchy, Tomasz Szafran.

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
16. kolejka:
Hanza Goleniów – Wicher Reptowo  3:0
Komarex Komarowo – Vielgovia Szczecin 2:5 
Grot Gardno – Orzeł Grzędzice  2:1
Znicz Niedźwiedź – Zryw Kołbaskowo 5:0
Fagus Kołbacz – Pomorzanin II Nowogard  4:0
OKS Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze 4:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 16 41 56 16 13 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 16 38 45 12 12 2 2
3 Hanza Goleniów 16 31 34 19 9 4 3
4 Wicher Reptowo 16 28 43 22 8 4 4
5 Grot Gardno 16 28 38 23 9 1 6
6 Vielgovia Szczecin 16 25 31 24 8 1 7
7 Znicz Niedźwiedź 16 22 27 25 7 1 8
8 Pomorzanin II Nowogard 16 22 24 35 7 1 8
9 Wołczkowo - Bezrzecze 16 18 24 37 6 0 10
10 Zryw Kołbaskowo 16 14 25 38 4 2 10
11 Orzeł Grzędzice 16 6 11 50 2 0 14
12 Komarex Komarowo 16 6 17 74 2 0 14

Odmłodzony zespół Pomo-
rzanina II Nowogard gra w 
kratkę. Dobre występy przepla-
ta porażkami, takimi jak ta w 
Kołbaczu. Jednak piłkarze Fa-
gusa to silny zespół, który jest 
głównym faworytem do awan-
su. Od początku gospodarze 
przeważali na boisku, do prze-

rwy pewne prowadzenie 2:0, 
natomiast po zmianie stron, Fa-
gus zaaplikował gościom kolej-
ne dwa gole. To co może cieszyć 
to fakt, że Pomorzanin w dal-
szym ciągu stawia na młodych 
piłkarzy, którzy z meczu na 
mecz czują się pewniej. Między 
słupki nowogardzkiej bram-

ki powrócił Adam Łuczak, któ-
ry pomimo wpuszczenia 4 goli, 
prezentował się przyzwoicie i 
uchronił swój zespół przed ko-
lejnymi straconymi golami. Po-
morzanin po porażce spada na 
8 miejsce w tabeli, ze stratą 3 
punktów, do 6 pozycji.

KR

VIII Trzebnicki Maraton Rowerowy „Żądło Szerszenia”
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

A9.4.ś-czb.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Podziękowanie
Organizatorzy Ogniska, 

na którym śpiewano pieśni patriotyczne 
serdecznie dziękują 

Pani i Panu Prezesowi INTERMARCHE 
za sponsorowanie tego przedsięwzięcia.
Ognisko było organizowane przy parafii 

pw. św. Rafała Kalinowskiego.
w imieniu organizatorów

Barbara Gontarska

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 10 maja 

2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpi-

tal Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 
122  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biurze fun-
dacji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDRO-
WIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                                   Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Zaginął pies 
24.04.2014, mieszaniec 

owczarka niemieckiego, czar-
ny. Nagroda gwarantowana. 

Tel. 887 406 847 

Polonia rozstrzelała Pomorzanin, Odra nowym liderem

Ponad miesiąc bez zwycięstwa...
W środę (30 kwietnia), i sobotę (3 maja), piłkarze pierwszego zespołu Pomorza-
nina, grali odpowiednio z Polonią w Płotach i Odrą Chojna w Nowogardzie. W 
Płotach nowogardzianie, w eksperymentalnym składzie, zaznali srogiej poraż-
ki, z kolei przed własną publicznością, po golu w ostatniej minucie, przegrali z 
nowym liderem z Chojny. Pomorzanin ostatni raz wygrał 29 marca... Prezes za-
powiada, że niektórzy piłkarze poniosą konsekwencje swojego zachowania, czy 
to początek budowania nowego zespołu?

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard  7:3 (4:1)
`41 min. Michał Cyran, `59 min. Konrad Winczewski, `77 min. Dawid Kurek
Skład: Michał Piątkowski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) , Michał 

Łukasiak, Michał Cyran – Gracjan Wnuczyński, Sławomir Paszkowski, Łu-
kasz Olechnowicz, Dawid Kurek, Dominik Wawrzyniak – Kamil Lewandow-
ski; zmiany: Kamil Antonyk, Paweł Królik, Sebastian Suchy.

Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna 0:1 (0:0)
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c) , Konrad Winczewski, Natan 

Wnuczyński, Michał Łukasiak – Piotr Winogrodzki, Gracjan Wnuczyński, 
Dominik Wawrzyniak, Sławomir Paszkowski, Dawid Kurek – Kamil Lewan-
dowski; zmiany: Sebastian Suchy, Kamil Antonyk. 

Tak jak pisaliśmy w zapowie-
dzi, mecz w Płotach nie będzie 
należał do najłatwiejszych, a 
piłkarze Polonii w tym sezo-
nie imponują skutecznością. 
Nie inaczej było w środę, gdy 
Pomorzanin w eksperymental-
nym składzie wysoko przegrał. 
Już do przerwy wynik brzmiał 
4:1, gol dla nowogardzian zdo-
był Michał Cyran. Po zmianie 
stron kolejną bramkę zdoby-
li gospodarze, natomiast Po-
morzanin odpowiedział przy 
wyniku 5:1, trafieniem Konra-
da Winczewskiego. Przy stanie 
6:2, ostatniego gola dla nowo-
gardzian zdobył Dawid Kurek, 
Polonia dobiła rywali siód-
mym golem i w taki oto sposób, 
podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego, wysoko przegry-
wają 7:3. W sobotę było już o 
niebo lepiej. Wicelider z Choj-
ny, miał w Nowogardzie trud-
ne zadanie. Mimo wszystko, 
po najprawdopodobniej błę-
dzie sędziego i nie dopatrzeniu 
się pozycji spalonej, w ostat-
nich minutach meczu, Odra 
obejmuje prowadzenie i nie 
oddaje go do końca spotkania. 
Po niespodziewanej porażce 
Osadnika Myślibórz, piłkarze 

Odry Chojna zostają nowymi 
liderami rozgrywek. Pomo-
rzanin natomiast od 29 marca 
nie potrafi wygrać. Wówczas 
trzy punkty nowogardzianie 
wywalczyli z Flotą II Świno-
ujście. Przez złe wyniki zrobi-
ła się gorąca atmosfera wokół 
klubu. Kibice na różne sposo-
by wyrażają swoje niezadowo-
lenie i domniemają, co może 
być przyczyną tak słabych wy-
ników w ostatnich występach 
swojej drużyny. O sytuację, w 
„szatni” Pomorzanina, zapyta-
liśmy prezesa nowogardzkiego 
klubu. Mogę tylko powiedzieć, 
że wraz z końcem sezonu, na 
pewno ktoś poniesie konse-

kwencje swojego 
podejścia do gry w nowogardz-
kim klubie. Najprawdopodob-
niej skończy się to pożegna-
niem z piłkarzami, którzy nie 
mają zamiaru przykładać się w 
treningach oraz do swoich wy-
stępów – mówi zaniepokojo-
ny ostatnimi wynikami Mar-
cin Skórniewski. Jakie to będą 
konsekwencje, oraz kto je po-
niesie, czas pokaże. Wierzymy, 
że okaże się to korzyścią dla 
klubu, tak aby od przyszłego 
sezonu Pomorzanin ponownie 
walczył o awans, a nie jak wie-
lu przewiduje, jedynie o utrzy-
manie...

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
25. kolejka:
Odra Chojna – Ina Ińsko   3:0
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard   7:3
Zorza Dobrzany – Unia Dolice   0:2
Osadnik Myślibórz – Gavia Choszczno  4:0
Flota II Świnoujście – Iskierka Szczecin-Śmierd. 0:0
Morzycko Moryń – Stal Lipiany    6:0
Pogoń Barlinek – Piast Chociwel   3:0 walkower
Pomorzanin Przybiernów – Victoria 95 Przecław 3:0 walkower
Klon Krzęcin     Pauza

26. kolejka:
Victoria 95 Przecław – Osadnik Myślibórz  4:0
Piast Chociwel – Zorza Dobrzany   2:2
Unia Dolice – Polonia Płoty   1:0
Pomorzanin Nowogard – Odra Chojna  0:1
Stal Lipiany – Klon Krzęcin   3:3
Ina Ińsko – Morzycko Moryń   1:2
Gavia Choszczno – Pogoń Barlinek  3:0 walkower
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Pomorzanin Przybiernów 3:0 walkower
Flota II Świnoujście    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 25 60 68 24 19 3 3
2 Osadnik Myślibórz 27 59 61 30 19 2 6
3 Zorza Dobrzany 27 49 56 34 14 7 6
4 Piast Chociwel 24 49 42 17 15 4 5
5 Polonia Płoty 26 47 85 37 14 5 7
6 Gavia Choszczno 24 45 53 35 14 3 7
7 Flota II Świnoujście 26 42 56 46 12 6 8
8 Stal Lipiany 25 40 53 47 12 4 9
9 Pomorzanin Nowogard 25 39 47 41 11 6 8
10 Unia Dolice 25 34 34 35 9 7 9
11 Ina Ińsko 25 33 31 38 10 3 12
12 Morzycko Moryń 25 27 45 63 9 0 16
13 Victoria 95 Przecław 25 24 33 52 7 3 15
14 Iskierka Szczecin - 

Śmierdnica
25 22 26 54 6 4 15

15 Klon Krzęcin 24 20 37 74 6 2 16
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z 
Pogonią Barlinek i Pomorzaninem Przybiernów
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OGŁO SZE NiA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

SKUP  
ZŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OFERUJE NOWE 
WYżSZE CENY

Zapraszamy od 7 - 16  

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J22.2.śczb.29.04.6.05

NiERUCHOMOŚCi

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMy NA WSi – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 
76 m2, w Nowogardzie, cena do 
negocjacji, tel. 889 614 406

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 107 
m2 przy ul. Armii Krajowej 21 w 
Nowogardzie, osobne wejście, 
własny ogródek, garaż. Tel.695 
264 594. 

• SPRZEDAM mieszkanie, Nowo-
gard 100m2 + garaż. 795 210 677

• Do wynajęcia lokal ul. Bankowa 
na biuro lub gabinet lekarski. Tel. 
606 401 128 

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 
660 532 218 lub 505 226 368 

• TANIO   -  sprzedam  budynek  
po sklepie  w  Długołęce  o pow. 
55 m 2  na działce  255 m 2 . 
Tel.697108484.

• Wynajmę   lokal  przy  ul;  700  
Lecia  17 B   na  działalność   go-
spodarczą  11  m 2 , I  piętro. 
Tel.501549818

• Sprzedam  garaż murowany przy 
ul: Jana Pawła II .Cena 20 tyś. No-
wogard. Tel.693700073.

• Sprzedam dom 110 m2 parterowy 
w Nowogardzie z garażem. Tel. 
600 954 846 

• Sprzedam przyczepę gastrono-
miczną - LODZIARNIE z wyposa-
żeniem, tel. 519-179-025

• Sprzedam nowy dom w Karsku 
cena 210 tys. Tel. 691 664 658 

• Sprzedam  budowę  w  stanie  suro-
wym. Generała  Bema.507045404.

• Sprzedam  atrakcyjną  dział-
kę  budowlaną  w  Nowogar-
dzie  ok.15  arów lub  mniejszą. 
Tel.693850197.

• Sprzedam działkę ogrodową, wła-
snościową, Bohaterów Warszawy 
za stawem. 783 814 849 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojo-
we 67 m2. 502 509 384 

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 
3 pokoje, salon, kuchnia,3 ła-
zienki, spiżarnia, dwa garaże -  
duże, strych nad garażami, alta-
na, oczko wodne, mała szklarnia, 
duży ogród – system nawadniają-
cy, działka 20 ar. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie miesz-
kanie 2-poziomowe około 90m2, 
3 pokoje, 2 łazienki (urządzone), 
kuchnia (meble, zmywarka, ku-

chenka), szafy wnękowe, strych, 
C.O etażowe. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 28 m2, widna kuchnia. 
665 124 502

• Sprzedam  sklep  Gen.Bema  40/ 
B.Tel.693808537. 

• Kupię   mały  domek  do  ok. 100 m 
2,  wolnostojący.511926600.

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we w Golczewie 53m2 w bloku lub 
zamienię na kawalerkę w Nowo-
gardzie. 507 547 321 

• Sprzedam działkę ogrodową przy 
ul. Armii Krajowej. 605 846 230 

• Dom w  Dobrej  sprzedam  lub za-
mienię .607719505.

• Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Domek  jednorodzinny  do  wyna-
jęcia.607289286.

• Magazyn  z  zapleczem  socjalnym 
do  wynajęcia.Tel.607289286.

• Wynajmę  kawalerkę  
.Tel.602405640. 

• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
90 m2 w Płotach. 605 098 061

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 
80 000 do negocjacji. 605 943 209 

 MOTORyZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Con-
tinental Conti 2, 215 50 17 91 
w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340. 
Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.   cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam Opel Astra, poj. 1,6 
benzyna, rocznik 1996, skrzynia 
biegów automat, cena – 3000zł. 
784 088 261  

• Sprzeda, koła 13, letnie, pięć sztuk 
w bardzo dobrym stanie. 88 91 
20 929 

• WV  Multivan , 1995 r. prod. 2,4 
poj. D, przegląd   do  2015.04.30,  
kpl. kół  zimowych i   letnich. Cena  
9.900 zł. Tel. 782860130. 

• Sprzedam na części Daewoo la-
nos, rocznik 98, benzyna+gaz. 
601 586 592 

ROLNiCTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHiTE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 
01 39 95 

• Orka ,  talerzówka  ciężka , siew.
Tel.608013995.

• Sprzedam   prosięta. 515406298

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki 
.Tel.791817107. 

• Sprzedam tuczniki. Tel. 
515 439 366 

• Sprzedam kurczaki broilery, kacz-
ki francuskie i gęsi. 782 429 405

USŁUGi

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zielo-
na 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawic-
ki, ul. Kazimierza Wielkiego 7, Tel. 
913920737 ; 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANiE - MAGiEL, PRANiE Dy-
WANÓW, WyKŁADZiN, TAPi-
CERKi MEBLOWEJ, SAMOCHO-
DOWEJ, /SKÓRZANEJ MATE-
RiAŁOWEJ/.- POŚCiELi WEŁNiA-
NEJ /LANOLiNĄ/. SPRZĄTANiE: 
CZySZCZENiE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRyCiA, REMON-
Ty DACHÓW. Tel.691621141.

• DACHy DOCiEPLENiA. 
Tel.609752854.

• USŁUGi DEKARSKiE. 
Tel.785562104.

• Matematyka – korepetycje SP, G. 
tel. 532 557 381

• Płytki, terakota, łazienki komplek-
sowo. 721 988 735 

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budyn-
ków, malowanie natryskowe. Tel. 
731 517 928

• Mycie okien. 505 371 529

• Glazura  terakota  fachowo  so-
lidnie.  Wykończenia  wnętrz  
pod  klucz.Tel.607647515.

• USŁUGI TRANSPORTOWE: 
transport drewna wózkiem 
z hdsem, transport drewna 
przyczepami, wycinka drze-
wa i cięcie drzewa oraz inne. 
726 649 215

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

• Płytki, terakota, łazienki, komplek-
sowo. 721 988 735 

• www.paintball-redostowo.pl

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788566432.

• Remonty łazienek, dachy, ogro-
dzenia. 786 265 017

• Pisanie prac – dział pedagogika i 
resocjalizacja. 88 123 80 37 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracow-
nika do prac wykończeniowych. 
Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zaopiekuję się starszą chorą oso-
bą na terenie Nowogardu. Kon-
takt 600 367 866

• Zatrudnię    pilarza    składacza . 
603541286. 

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracownika w skle-
pie spożywczo-przemysłowym 
w Wierzbięcinie (najchętniej 
studentkę lub osobę na zasił-
ku przedemerytalnym) z moż-
liwością odnajęcia mieszkania. 
515 736 457 

iNNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PiECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

• Oddam  za  darmo  gałęzie /  brzo-
za /.Tel.693850197.

• Sprzedam  z rozbiórki : dachówkę  
cementową  800 szt., cegłę  klin-
kierową,  różną. Stół  bilardowy  /  
4  kije / . Tel.  510155704.

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne 
na pilota. 728 582 293 

• Oddam szczeniaka, owczarek nie-
miecki. 661 933 969 

• Odpady tartaczne – oflisy sprze-
dam na opał pocięte w klocki lub 
w całości do samodzielnego po-
cięcia. 514 740 538 

• Piasek płukany – żwir sprzedam, 
dowiozę. Tel. 514 740 538 
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Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
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REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROCKi   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃCZyK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONiEDZiAŁKU DO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENiÓW – SZCZECiN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECiN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECiŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECiŃSKi – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PiASEK, ŻWiR,  
CZARNOZiEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWiROWNiA  
DŁUGOŁęKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLiENTA

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora i 4
KONTAKT: PiB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

P11.ś-k.do

wydruKi
Kolorowe 

w nisKich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
Tel. 91 392 21 65

A/0

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

A/0

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

C

M

y

K

Nauczyciele z i LO w Nowogardzie

Wizyta w Gimnazjum 
w Pasewalku

W dniu 10 kwietnia 2014, kilkunastu nauczycieli z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie, pojechało z wizytą do Gimnazjum im. 
Oskara Pichta w Pasewalku. Wyjazd był odpowiedzią na wizytę kadry 
pedagogicznej z Gimnazjum w Niemczech w naszej szkole w kwietniu 
ubiegłego roku. 

Już na początku spotkania zostaliśmy bardzo serdecznie powitani w 
progach szkoły przez dyrektora R. Hundta. Po ciepłym powitaniu i wy-
słuchaniu kilku informacji na temat historii szkoły, zostaliśmy zapro-
szeni do sali na kawę i słodki poczęstunek, w trakcie którego mieliśmy 
możliwość obejrzenia dokumentacji Wymiany, którą nasza szkoła pro-
wadzi z Gimnazjum w Pasewalku już od ponad 15 lat. Następnie Dy-
rektor oprowadził nas po szkole prezentując słynne wahadło Foucaul-
t’a, którego powolna zmiana płaszczyzny ruchu względem Ziemi do-
wodzi jej obrotu wokół własnej osi. Uczniowie przygotowali dla nas 
wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat działań po-
dejmowanych przez szkołę z zakresu przedmiotów ścisłych, zwłaszcza 
fizyki, oraz zaprezentowali przygotowane przez siebie doświadczenia 
fizyczne. Kolejnym punktem programu był udział polskich nauczy-
cieli (oczywiście w roli obserwatorów) w lekcjach biologii, języka nie-
mieckiego, informatyki, matematyki, tańca i sportu. Następnie udali-
śmy się na małą wycieczkę krajoznawczą po Pasewalku, mieście, któ-
rego początki sięgają XII wieku. Okazuje się, że Nowogard i Pasewalk 
mają wiele wspólnych punktów w historii, począwszy do Średniowie-
cza, przez wojnę XXX-letnią, I Wojnę Światową , XX-lecie Międzywo-
jenne aż po historię współczesną. Podobna jest nawet budowa mia-
sta z charakterystycznym dla miast średniowiecznych murem obron-
nym. Po obiedzie w restauracji w Baszcie zwiedziliśmy Muzeum Miej-
skie, w którym obejrzeliśmy wystawę składającą się z trzech części: w 
pierwszej części znajdowała się wystawa naparstków, zbiory zawierały 
ok. 550 eksponatów z całego świata, następnie zbiór monet z okresu 
Średniowiecza, eksponaty z czasów I Wojny Światowej (w tym roku 
przypada 100 rocznica wybuchu I WŚ) a na koniec obejrzeliśmy wy-
stawę prac i warsztat pracy malarza i rysownika Paula Holza. Zwie-
dziliśmy również przepiękny katolicki kościół gotycki, gdzie mieliśmy 
możliwość wejścia na wieżę, skąd podziwialiśmy malowniczą panora-
mę miasta. Na początku, jako myśl przewodnią tekstu, napisałam sło-
wa czołowego niemieckiego poety i pisarza z okresu Sturm und Drang 
(okres Burzy i Naporu) Johanna Wolfganga von Goethe, który powie-
dział że nie poznamy ludzi, gdy do nas przyjdą, Musimy udać się do 
nich, aby się dowiedzieć, jak to z nimi jest. Polsko-Niemiecka Wymia-
na Młodzieży obu zaprzyjaźnionych szkół trwa nieprzerwanie od po-
nad 15 lat. W tym czasie zdążyliśmy się już poznać, polubić, zaprzy-
jaźnić. Nie musieliśmy dzisiaj tam jechać po to, aby zobaczyć „jak to z 
nimi jest”. Zorganizowaliśmy to spotkanie po to, aby pokazać naszym 
partnerom z Niemiec, ze nasza współpraca jest dla nas bardzo ważna, 
spotkaliśmy się, aby wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, 
metodami pracy, aby poznać warunki, w jakich na co dzień pracują 
nasi partnerzy z Niemiec. Spotkanie było bardzo udane, wracaliśmy do 
domu z myślą, że warto pielęgnować taką współpracę, opartą na przy-
jaźni zaufaniu i wzajemnej sympatii. A że przy okazji nasi uczniowie ( a 
dziś nauczyciele) nabędą nowe doświadczenia, przełamią obawę przed 
porozumiewaniem się w języku obcym, nawiążą nowe znajomości, 
poznają historię sąsiada (tych pozytywnych aspektów Wymiany mo-
głabym wymieniać w nieskończoność) to już tylko kolejny argument 
przemawiający za tym, jak ważne są tego typu spotkania.

M. Werner-Tomasikiewicz
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Przygotowaliśmy                    na Dzień Matki 

informacje w gabinecie, tel. 609 456 577

- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii • porady dietetyka
- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

Podaruj swojej mamie
pakiet zabiegów fizykoterapeutycznych

Czytaj s. 15

s. 4 s. 7 s. 9

Nasi przedsiębiorcy:
 „Cafe 

Piwnica” 

Czytaj s. 11

Relacja 
z pielgrzymki 

do Włoch

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.4-25.04

W8.1.P.p.7.3.25.04

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pani  HALINA DOMAGALSKA  Z NOWOGARDU

JAK NAZYWA SIĘ 
AKTORKA 

REKLAMUJĄCA BANK
CREDIT AGRICOLE??? 

W7.2.P.p.21.2-15.8

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Poczta 
powinna się 

wstydzić

RadCa PRawny 
Mariusz Lewandowski

udziela porad prawnych 
w Kancelarii przy ul. 700 Lecia 15, 

Nowogard (nad apteką Jantar), 
w każdy Wtorek i Czwartek 

 w godz. 16:00 – 18:00.
W88.1.P.11.04-16.05

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Meksyk, Indie, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:
• diagnostyka i farmakoterapia psychiatryczna
• psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa
• diagnostyka i poradnictwo psychologiczne

W102.6.p.9.05.27.06

I Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Nowogardzie 

Każdy ich gest uczy jakiejś prawdy!

Wędkarze 
rozpoczęli 
sezon

Rozwiązanie 
umowy 
o pracę
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W obiektywie DN

P8.4.ś-czb.d/o

Proboszcz z Burmistrzem umówili się, że zatrzymają w mieście 
czas...Niestety najwyraźniej nie dogadali się co do dokładnej godziny, 
od której wstrzymują bieg zdarzeń w naszym mieście. Zegar na ratu-
szu zatrzymał się dwie minuty przed dziewiątą, a ten na kościele nieco 
ponad 7 minut później. Zdjęcie zostało wykonanie przez jednego z na-
szych czytelników w środę 7 maja. 

W miniony wtorek, ok. godz. 8.00,  przez Nowogard przejechał nie-
typowy skład towarowy.  Kilkadziesiąt wagonów wypełnionych po 
brzegi kruszcem różnej wielkości zmierzało w kierunku Kołobrzegu. 
Przejazd kolejowy był przez kilkanaście minut zamknięty dla ruchu. 

W trakcie majówek na jeziorze pojawiły się żaglówki. Tym samym, 
kolejny sezon, rozpoczęli żeglarze z nowogardzkiego klubu „Knaga”. 
Miejmy nadzieję, że w tym roku wiatry będą sprzyjały miłośnikom że-
glarstwa i takie ożywiające taflę naszego akwenu widoki będziemy mo-
gli podziwiać jak najczęściej. 

Spłonął Seat na Radosławiu 
we wtorek (6 maja), około godz.7:00 rano, na osiedlu Radosław spłonął samo-
chód marki Seat. 

 Na miejsce zdarzenia we-
zwano jednostkę straży pożar-
nej. Auta nie udało się jednak 
uratować. Wcześniej bezsku-
tecznie, za pomocą samocho-
dowej gaśnicy, płomienie pró-
bował gasić właściciel auta. 

Na szczęście w samochodzie 
nikogo nie było. Nie ucierpiały 
też auta ustawione w sąsiedz-
twie. Z naszych informacji wy-
nika, że przyczyną pożaru było 
samoczynne zwarcie instalacji 
elektrycznej. 

O zdarzeniu poinformo-
wał nas jeden z naszych czy-
telników, mieszkaniec osiedla. 
Mężczyzna przesłał też do nas 
zdjęcia z przebiegu akcji gaśni-
czej.  

MS

wymusił pierwszeństwo 
w dniu 06.05.2014 r.  około godz. 12:20. przy ulicy 3 Maja w nowogardzie do-
szło do kolizji dwóch  samochodów Fiat i Vw.  

Przyczyną koli-
zji było nieustąpie-
nie pierwszeństwa 
przejazdu przez 
samochód włą-
czający się do ru-
chu z ulicy Banko-
wej. Sprawcą oka-
zał się kierowca sa-
mochodu marki 
Volkswagen, 21 let-
ni mieszkaniec No-
wogardu. Policjan-
ci uznali, że za swój 
błąd będzie mu-
siał odpowiedzieć 
przed sądem i tam 
skierowali wniosek 
o ukaranie. 

Jarek Bzowy 

IV NOWOGARDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
O LaPTOPa UFUNDOWANEGO PRZEZ BURMISTRZA NOWOGARDU.
Z SZANSY TEJ MOŻNA BĘDZIE SKORZYSTAĆ 10 MaJa 2014 r. 
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU, KTÓRY UMIESZCZONY JEST 

NA STRONIE INTERNETOWEJ www.soswnowogard.republika.pl
ZGŁOSIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA
OSOBIŚCIE: SOSW, UL. PONIATOWSKIEGO 17, 72-200 NOWOGARD
TELEFONICZNIE:  663 366 399, ew. 913920 108

POCZTĄ MAILOWĄ: soswnowogard@op.pl
ZARZĄD I CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ INTEGRACJI

 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NASZE SZANSE”
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.doP2.1.ś-czb.do W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

I Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Nowogardzie 

Każdy ich gest uczy jakiejś prawdy!
8 maja, z pewnością przejdzie do historii. Tego dnia, w nowogardzie odbyła się pierwsza edycja dni Godności Osób niepełnospraw-
nych. Ulicami miasta przeszedł barwny korowód, by po przybyciu na Plac Szarych Szeregów spędzić czas na wspólnym pikniku. Orga-
nizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych „Serduszko”. 

Równość, akceptacja oraz 
sprzeciw wobec dyskrymi-
nacji – to główne hasła, które 
przyświecały temu wydarze-
niu, którego głównymi boha-
terami były osoby borykają-
ce się z różnymi dysfunkcjami 
swojego organizmu. O godz. 
9:00, spod siedziby Stowarzy-
szenia, przy ul. Poniatowskie-
go, wyruszył marsz osób nie-
pełnosprawnych. Korowód, 
na którego czele szła strażacka 
Orkiestra Dęta z Gryfic, prze-
maszerował głównymi ulicami 
miasta, by następnie spotkać 
się na Placu Szarych Szeregów. 
Tam na każdego czekała moc 
atrakcji. Zanim jednak zabawa 
zaczęła się na dobre, wszyst-
kich powitali prezes Stowarzy-
szenia „Serduszko” i przyjaciel 
organizacji Dariusz Wacławek. 

- Dziś obchodzimy to święto 
w Nowogardzie po raz pierw-
szy. Organizując ten dzień 
godności, chcemy podkreślić, 
że człowiek niepełnosprawny 
może być osobą pozytywne-
go wizerunku, która czuje tak 
samo jak my, ludzie zdrowi. 
Mam nadzieję, że ten dzień zo-
stanie mocno w pamięci. Dlate-
go serdecznie wszystkim dzię-
kuję za przybycie i zapraszam 
do wspólnej zabawy - mówiła 
wyraźnie wzruszonym głosem 
Dorota Banach.

- Często się zastanawia-
my, jak mamy podejść do oso-
by  niepełnosprawnej, by jej np. 
nie urazić. Dlatego dziś mamy 
okazję się zintegrować, poprzez 
właśnie  marsz Godności Osób 
Niepełnosprawnych, który dziś 
mamy po raz pierwszy w No-
wogardzie - dodał D. Wacła-
wek. 

Następnie z głośników po-
płynęły słowa listu Bruno Fer-
rero (włoskiego salezjanina i 
pisarza katolickiego, zajmują-
cego się głównie tematyką wy-
chowania w rodzinie), za po-
mocą którego poeta próbuje 
wytłumaczyć, że opieka nad 
dziećmi niepełnosprawny-

mi to wyjątkowy dar od Boga 
(treść publikujemy obok). 

Podczas „pikniku” każdy z 
uczestników mógł wziąć udział 
w grach, zabawach, jak rów-
nież zwiedzić ekspozycję wy-
jątkowych prac wykonanych 
własnoręcznie przez uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej i Nowogardzkim Domu 
Opieki Społecznej. Na scenie 
odbywały się wspólne wystę-
py artystyczne w wykonaniu 
dzieci sprawnych, jak i tych 
walczących z przeciwnościami 
zdrowotnymi.  A na specjal-
nie przygotowanych stoiskach 
uczestnicy imprezy mogli się 
przekonać o niezwykłej aktyw-
ności i kreatywności osób nie-
pełnosprawnych. Nie zabrakło 
też poczęstunku w postaci gro-
chówki i kiełbasy. Organizato-
rzy stanęli na wysokości zada-
nia. W trakcie obchodów no-
wogardzkiego Dnia Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych 
udało nam się porozmawiać z 
kilkoma uczestnikami impre-
zy. Oto co nam powiedzieli: 

Kubiak anna, matka cór-
ki z porażeniem mózgowym: 
Te obchody były bardzo nam tu 
potrzebne i mam nadzieję, że w 
kalendarzu imprez nowogardz-
kich zawitają już na stałe. Mam 
nadzieję, że impreza ta zwróci 
uwagę społeczeństwa, że wśród 
nas żyją osoby niepełnospraw-
ne, które czują i chcą być ko-

chane.  Obchody są przecudow-
ne i gratuluję organizatorom, że 
podjęli się tego zadania. Życzę, 
by w przyszłym roku impreza 
nabrała jeszcze większego roz-
machu. 

Maria Ziemkowska, babcia 
niepełnosprawnej amelki: 
Bardzo się cieszę, że taka im-
preza powstała. Jest wzruszają-
ca i bardzo ciekawa dla uczest-
ników. Ta uroczystość jest wy-
jątkowa, a odczytany dialog i 
występ jednej z  uczestniczek 
spowodował we mnie ogromne 
wzruszenie i wiarę, że człowiek 
niepełnosprawny jest bardzo 
ważny. Życzę wszystkim opie-
kunom, rodzicom dzieci nie-
pełnosprawnych, wiele sił i wy-
trwałości. 

Niepełnosprawność może 
dotknąć każdego z nas w naj-
mniej oczekiwanym momen-
cie.  Nikt też sam, z wyboru, 
nie decyduje się na zamknię-
cie w nieporadnym i niedosko-
nałym ciele. Nigdy nie wiemy, 
co może nas spotkać. Może być 
tak, że jutro, pojutrze, za rok, 
niepełnosprawność dotknie i 
nas. Dlatego też nie można się 
zamykać na ludzi, którzy choć 
na zewnątrz wyglądają i zacho-
wują się inaczej, w środku ni-
czym się od nas, zdrowych, nie 
różnią. Bo wszyscy jesteśmy 
przecież tacy sami. 

Należy wierzyć, że I Obcho-
dy Dnia Godności Osób Nie-
pełnosprawnych, na stałe wpi-
szą się w kalendarz wydarzeń 
w naszym mieście i sprawią, że 
zniknie strach i dystans przed 
innością. 

Foto i tekst: Jarek Bzowy 

Jak Bóg wybiera matki 
dzieci niepełnosprawnych?

„Czy zapytaliście się kiedyś 
siebie, w jaki sposób Pan Bóg 
wybiera matki niepełnospraw-
nych dzieci? Oto toczy się roz-
mowa: ·Bóg: Tej dajmy dziecko 
upośledzone.

Anioł: ·- Dlaczego właśnie tej 
Panie? Jest taka szczęśliwa.

- Właśnie tylko, Dlatego – 
mówi uśmiechnięty Bóg. Czy 
mógłbym powierzyć upośledzo-
ne dziecko kobiecie, która nie 
wie, czym jest radość? Byłoby to 
okrutne.

- Ale czy będzie miała cierpli-
wość? – Pyta anioł.

- Nie chcę, aby miała dużo 
cierpliwości, bo utonęłaby w 
morzu łez, roztkliwiając się 
nad sobą i nad swoim bólem. A 
tak jak jej tylko przejdzie szok 
i bunt, będzie potrafiła sobie ze 
Wszystkim poradzić.

- Panie wydaje mi się, że ta 
kobieta nie wierzy nawet w Cie-
bie.

Bóg uśmiechnął się: ·- To nie-
ważne… mogę temu przeciw-
działać. Ta kobieta jest dosko-
nała. Posiada w sobie właściwą 
ilość egoizmu.

Anioł nie mógł uwierzyć swo-
im uszom.

- Egoizmu? Czyżby egoizm 
był cnotą?

Bóg przytaknął.
- Jeśli nie będzie potrafiła od 

czasu do czasu rozłączyć się ze 
swoim dzieckiem, nie da so-
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bie nigdy rady. Tak, taka ma 
być właśnie kobieta, którą ob-
darzyłem dzieckiem dalekim 

od doskonałości. Kobieta, która te-
raz nie zdaje sobie sprawy, że kie-
dyś będą jej tego zazdrościć. Ni-
gdy nie będzie pewna żadnego sło-
wa. Nigdy nie będzie ufała żadne-
mu swemu krokowi. Ale kiedy jej 
dziecko po raz pierwszy powie: 
mamo, uświadomi sobie cud, któ-

rego doświadczyła. Widząc drze-
wo lub zachód słońca lub niewido-
me dziecko, będzie potrafiła bar-
dziej niż ktokolwiek inny dostrzec 
moją moc. Pozwolę jej, aby wi-
działa rzeczy, tak jak ja sam widzę 
(ciemnotę, okrucieństwo, uprze-
dzenia) i pomogę jej, aby potrafi-
ła wzbić się ponad nie. Nigdy nie 
będzie samotna. Będę przy niej 
w każdej minucie jej życia, bo to 

ona w tak troskliwy sposób wyko-
nuje swoją pracę, jakby była wciąż 
obok mnie.

- A święty patron? – Zapytał 
anioł, trzymając zawieszone w po-
wietrzu gotowe do napisanie pióro.

Bóg uśmiechnął się…
- Wystarczy jej lustro.”

Bruno Ferrero

Każdy ich gest uczy jakiejś prawdy!

„Poczta powinna się wstydzić”
na telefon alarmowy redakcji dn, w czwartek (8 maja), zadzwonił mieszkaniec 
nowogardu, który zwrócił uwagę na zdewastowany parking i drogę przy budyn-
ku poczty przy ul. 3 Maja. 

Jak zauważa nasz czytel-
nik, teren znajdujący się przy 
budynku poczty, nie zachę-
ca do korzystania z parkin-
gu. Chciałbym zwrócić uwagę, 
głównie przedstawicielom Pocz-
ty Polskiej. Teren tuż przy bu-
dynku jest w opłakanym stanie. 
Strach jest tam wjeżdżać samo-
chodem, gdyż można narazić 
się na poważne usterki. Dziury, 
zniszczona jezdnia, to z pewno-
ścią nie zachęca do korzystania 
z tego obiektu. Poczta powinna 
się wstydzić, że ma w posiada-
niu tak zniszczony teren. Mam 
nadzieję, że jeśli osoby, które są 
odpowiedzialne za infrastruk-
turę tego terenu, przeczytają 
na swój temat w lokalnej pra-
sie, to wreszcie zaczną działać 
coś w tym kierunku, aby po-
prawić wszystko, a szczególnie, 
możliwość podjazdu pod pocztę 

– mówi czytelnik DN, podczas 
krótkiej rozmowy. Pozosta-
je nam przychylić się do słów 
naszego rozmówcy, bo jak wy-
gląda parking przy poczcie na 
3 Maja, każdy kto z niego ko-

rzysta, doskonale o tym wie. 
Problem ilustruje również za-
mieszczone przy artykule zdję-
cie.

KR

Telefonuję do państwa, bo 
chciałem przypomnieć panu 
Burmistrzowi o obietnicy, jaką 
złożył jakiś czas temu, w biule-
tynie wydawanym przez Gmi-
nę Nowogard. Zapowiedział, że 
na Leśnej wkrótce zostaną za-
montowane ławki.  Ucieszyłem 
się, bo chętnie usiadłbym so-
bie na takiej ławeczce i podzi-
wiał przyrodę. Niestety. Do dziś 
żadne ławki nie powstały, no, 
chyba że pan burmistrz pomy-
lił ulicę Generała Bema z Le-
śną, bo na tej pierwszej siedzisk 
ustawiono aż nadto. Mam na-

dzieję, że po moim sygnale bur-
mistrz przypomni sobie, co nam 
obiecywał, że ławki zostaną za-
montowane. Przy okazji po-
zwolę sobie przypomnieć jesz-
cze jedną sprawę panu burmi-
strzowi, bo mam wrażenie, że 
ta również mu uleciała w natło-
ku spraw. Otóż, wciąż czekamy 
na remont zniszczonej, podczas 
budowy obwodnicy, drogi bie-
gnącej pod naszymi blokami, 
który to był nam obiecywany. 

***
Jakiś czas temu, poruszali-

ście państwo kwestię braku ła-

wek pod przychodnią przy ul. 
Kościuszki. Niestety sygnał ten 
najwyraźniej nie wzruszył wła-
ścicieli przychodni, gdyż ławek 
jak nie było, tak nie ma. To 
wielkie utrudnienie, szczególnie 
dla osób starszych, które mu-
szą często od 5 rano wystawać 
w kolejce, by zarejestrować się 
na jakiś przyzwoity termin do 
lekarzy specjalistów. Może mój 
telefon w tej sprawie spowodu-
je, że ktoś poważnie przyjrzy się 
tej sytuacji. 

Red. 

 Halo redakcja 

PS.  Zachęcamy naszych Czytelników do komentowania bieżących wydarzeń. Wszelkie zgło-
szenia, uwagi, spostrzeżenia i informacje przyjmujemy w godzinach 8.00-16.00 pod numerem 
tel. 91 39 22 165 lub całodobowo pod nr dyżurnym 513 088 309. 

Pomóżmy sobie!
Przyjmę używany stół pokojowy, 

krzesła, fotel dla dziecka, fotel rozkła-
dany, tapczan dwuosobowy, pralka 
automatyczna tel. 514  466 037 

Przyjmę meble kuchenne i meblo-
ściankę pokojową, tel. 669  517  964 
lub 91 39 10762

Przyjmę dwuosobowy tapczan, 
używany robot kuchenny na dwa 
mieszadła, tel. 513 520 798

Oddam w dobre ręce 2 małe pieski 
i 5-letnią sukę rasy mieszaniec Dal-
matyńczyk, tel.667 431 363 

Przyjmę od zaraz używaną lodów-
kę i pralkę automatyczną, które są mi 
bardzo potrzebne, tel. 695 988 425

Oddam w dobre ręce małego dwu-
miesięcznego pieska. Piesek jest czar-
ny, lekko podpalany, tel. 91 39 793 21

Oddam w dobre ręce małego  pie-
ska o czarnej maści tel. 91 39 793 21 

Przyjmę pilnie używane meble ku-
chenne 694 509 752 

Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, 
pralkę automatyczną, tel. 723 642 566

Oddam w dobre ręce czteromie-
sięcznego, czarnego pieska 993  979 
321

Przyjmę dwie kanapy tel. 609  833 
063 

Przyjmę segment kuchenny, stół i 
krzesła tel. 692 302 754

Oddam za darmo młodego pieska 
4m-ce, biały- łaty szare. Kontakt, ul. 
Woj. Polskiego 43\5 po godz. 17:00 
lub grzecznościowy Woj. Polskiego 
43\2

Oddam nieodpłatnie 5 małych pie-
sków (kundelki) 6 tygodniowych – 
723 916 319 

Oddam ławę rozkładaną w ko-
lorze jasnym oraz łóżko sypialnia-
ne drewniane 160/220, bez materaca 
665 544 114 

Przyjmę sprawna lodówkę i meble 
kuchenne - 516648561

Czytelnicy komentują

Zwężenie  3 Maja
Przeczytałem w waszej gaze-

cie artykuł dotyczący planowanej 
przebudowy ulicy 3 Maja. Chciał-
bym zapytać, kiedy będzie sesja 
RM, bo chętnie się na nią wybio-
rę i posłucham, który to z panów 
wpadł na ten niedorzeczny po-
mysł. Zamiast budować parkingi 
tam, gdzie naprawdę są potrzebne, 
ktoś wpadł na pomysł, by znisz-
czyć tak piękną ulicę. Proszę odno-
tować mój sygnał w gazecie. U nas 
zaczyna być tak, jak kiedyś mówili, 
że jedni budują, a drudzy za nimi 
rozbierają...

Tekst  o  przebudowie ,  o któ-
rej wspomina  Czytelnik  (wyd. 
wtorkowe z 06. 05 ) wzbudził 
duże poruszenie naszych Czytel-
ników. Przypomnijmy, że zgodnie 
z koncepcją  gminną na  odcinku 

ponad 600 metrów ulicy 3 Maja, 
jezdnia  dla samochodów ma być 
zwężona.  Na obecnym zarysie 
jezdni  mają powstać dodatkowo, 
po obydwu stronach, ścieżki ro-
werowe Planuje się także wzdłuż 
ulicy  liczne parkingi, w tym m.in. 
26 stanowisk na długości mię-
dzy bramą REM a ulicą  Poczto-
wą, i  27 stanowisk po likwidacji 
drzew i zieleni na skwerze przed 
sklepem Rodzynek.  Odpowiada-
jąc naszemu Czytelnikowi  infor-
mujemy, że najbliższe posiedze-
nie RM ma odbyć się dopiero w 
czerwcu, ale nie jest wiadome czy 
będzie na niej poruszany temat, 
budzącej  sprzeciw wielu osób, 
koncepcji  przebudowy 3 Maja.

Red. 
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PKS Gryfice skończył 60 lat 

Od „ogórków” po autokary dla vipów
w miniony wtorek, gryficki przewoźnik PKS zainaugurował obchody 60-lecia swojej działalności. Uroczystość odbyła się w Restauracji 
Motel 32 w Gryficach, należącej do Przedsiębiorstwa. Redakcja dn miała również przyjemność wziąć w niej udział. 

Historia PKS Gryfice, naj-
większego dziś przedsiębior-
stwa transportowego na Po-
morzu Zachodnim,  rozpoczy-
na się w 1954 r. W wyniku po-
działu Krajowej Komunikacji 
Samochodowej w Szczecinie, 
powstaje wówczas, Stacja Te-
renowa PKS w Gryficach. Po-
czątki działalności przewozo-
wej to czasy legendarnych Sa-
nów, Jelczów zwanych „ogór-
kami” i Karosów, z charak-
terystycznym logo w postaci 
czarnej kierownicy na żółtym 
tle, z napisem „PKS”. Kolej-
ne 20 lat to okres dynamicz-
nego rozwoju firmy. Wówczas 
kieruje nią Józef Dziewa. Był 
drugim  z kolei dyrektorem 

przedsiębiorstwa. Został od-
wołany w 1974 za to, że część 
ówczesnej załogi PKS-u wzięła 
udział w pamiętnych strajkach 
w Szczecinie. Firma szczyci się 
już jugosłowiańskimi Tama-
mi, „ekskluzywnymi” Auto-
sanami. W latach 1974-1984 
Przedsiębiorstwem PKS za-
rządzają kolejno dyrektor, Jan 
Miler (1974-1979) oraz dyrek-
tor, Zygmunt Dziewguć (1979-
1984) – obecny prezes spół-
ki PKS Gryfice.  Rosnące za-
potrzebowanie na przewozy 
powoduje ciągły rozwój pla-
cówki, oraz konieczność za-
kupu kolejnych pojazdów. Są 
to m.in.: autobusy TAM do 
obsługi regularnych linii oraz 

Autosan H9L z podwyższo-
nymi siedzeniami do przewo-
zów turystycznych. Lata 70. 
to  również okres największe-
go zatrudnienia. Przedsiębior-
stwo zatrudnia wówczas oko-
ło 540 pracowników. Lata 80-
te to kryzys gospodarczy i ko-
lejne przekształcenia. Od 1984 
r. Przedsiębiorstwo funkcjo-
nuje jako Krajowa Państwowa 
Komunikacja Samochodowa. 
Na drogach „królują” Jelcze i 
Autosany. W 1990 r. w wyni-
ku likwidacji oddziałów KPKS 
powstaje 167 samodzielnych 
przedsiębiorstw, w tym Przed-

siębiorstwo Państwowej Ko-
munikacji Samochodowej w 
Gryficach, na czele którego 
staje dyr. Zygmunt Dziewguć. 

W 2000 r. Przedsiębiorstwo 
staje się Spółką Prawa Handlo-
wego − powstaje Przedsiębior-
stwo PKS Gryfice Sp. z o. o., na 
czele z prezesem Z. Dziewgu-
ciem. 

Obecnie Przedsiębiorstwo 
PKS Gryfice Sp. z o. o. posia-
da 149 autobusów (w tym rów-
nież tzw. vipowskie) i 5 skła-
dów towarowych. Świadczy 
usługi w zakresie przewozów 
pasażerskich, krajowych i mię-
dzynarodowych przewozów 
turystycznych, oraz międzyna-
rodowego transportu ładun-
ków. Przedsiębiorstwo unowo-
cześnia swoje obiekty, inwestu-

je w nowe technologie. Rów-
nież dywersyfikuje swoje usłu-
gi, korzystając przy tym z do-
finansowania z Regionalnego 

Programu Operacyjnego woj. 
zachodniopomorskiego. 

Dzięki temu powstaje bezdo-
tykowa myjnia samochodowa 
oraz stacje paliw. Klienci firmy 
mogą też skorzystać z usług 
gastronomiczno – hotelarskich 
w nowoczesnym kompleksie 
Restauracja 32 Motel. 

Spółka zatrudnia obecnie 
350 osób. Stawia ją na liście 
największych pracodawców w 
powiecie gryfickim, i jednym z 
największych w regionie. 

Od wielu lat obecna jest rów-
nież w Nowogardzie. Stąd ob-
sługuje znaczną ilość  linii w 
ramach komunikacji między-
miastowej. PKS posiada swój 
przystanek przy ul. Rzeszow-
skiego, przy budynku dyskon-
tu Inter Marche. W obiekcie 
znajduje się kasa z informa-
cją oraz niewielka poczekal-
nia. Wcześniej na tym terenie 
funkcjonował wielostanowi-
skowy dworzec. 

Od lat spółka z Gryfic wy-
konuje również zadania w ra-
mach komunikacji miejskiej 
na terenie naszego miasta, zle-
canej przez Gminę. 

Warto dodać, że w ramach 
obchodów 60-lecia, spółka 
przygotowała także szereg nie-
spodzianek dla pasażerów np. 
we wrześniu będzie obowią-
zywała 40% zniżka na bilet ro-
dzinny do wykorzystania na 

Co roku przy tej okazji 
jesteśmy przy Tobie 
z naszymi gorącymi

 uczuciami niech to będzie 

dzień niezapomniany

Z okazji 16 urodzin 
córeczce i wnuczce

adriannie Rataj  
najserdeczniejsze życzenia 

składa
mamusia z dziadkiem 

Kazimierzem 

ŻYCZENIA

terenie całego województwa 
zachodniopomorskiego. 

W trakcie uroczystości, 
marszałek województwa, Ol-
gierd Geblewicz, przekazał 
na ręce Zygmunta Dziewgu-
cia, Odznakę Honorową Gry-
fa Zachodniopomorskiego dla 
Przedsiębiorstwa PKS Gryfice 
sp.o.o. 

Tekst i foto: Marcin Simiński 

Spółka jest „samowystraczalna”. Posiada  m.in. własne zaplecze diagnostyczne i remonto-
we oraz malarnię. Na zdjęciu jeden z boksów, gdzie serwisowane są autokary. 

 Na uroczystość zaproszono wójtów i burmistrzów z gmin, na terenie których PKS Gryfi-
ce świadczy swoje usługi. Wśród nich był wójt Gminy Osina, Krzysztof Szwedo. Wręczył Z. 
Dziewguciowi rysunek, wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Osinie. 

Przeładunek drewna na stacji PKP 

Zapachniało lasem 
w dniu 08.05.2014,  na stacji w nowogardzie odbył się  duży  przeładunek drewna z kilkunastu ciężarówek 
do wagonów. 

Na naszej  stacji  kolejowej ruch towarowy, od wielu lat prak-
tycznie już zamarł. Inaczej było w ostatni  czwartek, gdy na bocz-
nicy stały dwa duże składy z drewnem, a na  starej rampie odby-
wał się intensywny załadunek wagonów kolejowych dużymi par-
tiami drewna. Jak się dowiedzieliśmy, to u nas właśnie towar, w 
ilości około 1465 m sześciennych drewna, był  przeładowywa-

ny z ciężarówek na wagony, które następnie odjadą do Niemiec, 
już do bezpośredniego odbiorcy, który zlecił zamówienie. Firma, 
która skupowała i transportowała drewno, również z okolic No-
wogardu, pochodzi z Dąbrowy Górniczej. 

Jarek Bzowy 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana (J 10,1-10) dobry Pa-
sterz

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie wchodzi do owczar-
ni przez bramę, ale wdziera się 
inną drogą, ten jest złodziejem i 
rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi 
przez bramę, jest pasterzem owiec. 
Temu otwiera odźwierny, a owce 
słuchają jego głosu; woła on swo-
je owce po imieniu i wyprowadza 
je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, 
staje na ich czele, a owce postępu-
ją za nim, ponieważ głos jego zna-
ją. Natomiast za obcym nie pójdą, 
lecz będą uciekać od niego, bo nie 
znają głosu obcych. Tę przypowieść 
opowiedział im Jezus, lecz oni nie 
pojęli znaczenia tego, co im mówił. 
Powtórnie więc powiedział do nich 
Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam wam: Ja jestem bramą owiec. 
Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnika-
mi, a nie posłuchały ich owce. Ja 
jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony - 
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 
Złodziej przychodzi tylko po to, aby 
kraść, zabijać i niszczyć. Ja przysze-
dłem po to, aby /owce/ miały życie i 
miały je w obfitości.

nie pojęli znaczenia tego, co 
im mówił

Nie dano nam innego imienia, 
w którym moglibyśmy być zba-
wieni. Nie ma dla nas innej możli-
wości na zdobycie życia wieczne-
go, jak pójście za Chrystusem. To 
jedyna droga. W wieczerniku, tuż 
przed wydarzeniami paschalny-
mi, powiedział Apostołom, że On 
jest drogą, prawdą i życiem. Pod-
kreślił, że nikt nie przychodzi do 
Jego Ojca inaczej, jak tylko przez 
Niego. Jest jedyny i niezastąpiony. 
Jest prawdziwym Pasterzem, któ-
ry oddaje życie za swoje owce. Na-
ukę swoją potwierdził czynami w 
stu procentach. 

   Ale przyszedł czas, żeby po-
żegnać się ze swoimi uczniami. 
Odszedł do nieba, dając nam jed-

nocześnie Pocieszyciela – Ducha 
Świętego. Właśnie w taki tajem-
niczy sposób jest obecny ze swo-
im ludem. Obiecał być z nami do 
skończenia świata. A że zawsze 
dotrzymuje swoich obietnic, to o 
Jego obecność możemy być spo-
kojni. Jest ciągła i niezależna od 
niczego, bez względu na to, jak to-
czy się historia, a szczególnie ta 
dotycząca Kościoła. 

   Tajemniczość tej Jego obec-
ności powoduje, że wydaje się 
ona być czasem wręcz nieobecno-
ścią. Jest tak subtelna i delikatna, 
że wielu ludzi może ją całkowicie 
przeoczyć. W dzisiejszym świecie 
widać to szczególnie wyraźnie. Z 
natury swojej bardzo słabo widzą-
cy człowiek ośmiela się  na stwier-
dzenie, że skoro Go nie widać, 
to po prostu Go nie ma. Z dru-
giej strony nie ma się co dziwić, 
bo skoro nie potrafimy zobaczyć 
bardzo wyraźnych i często rzuca-
jących się wręcz w oczy sytuacji, 
jak chociażby czyjegoś cierpienia, 
smutku, czy prośby o cokolwiek, 
to jakim cudem dostrzeżemy to, 
że jest On z nami?

   Nie tylko nasze niedoskonałe 
zmysły nam przeszkadzają. Ta ich 
niedoskonałość powoduje, że sku-
piamy się na tym, co widzimy. A 
skoro nie widzimy wyraźnie i nie 
wszystko, to przyjmujemy, że to, 
co i jak dostrzegamy, jest prawdzi-
we. Jeżeli odniesiemy tą sytuację 
do drugiego człowieka, to od razu 
doświadczymy, jak bardzo można 
się pomylić. Takie doświadczenia 
na pewno przeżywaliśmy już wie-
le razy i jeszcze pewnie wiele ich 
przed nami. Niestety jesteśmy na 
nie skazani. Nie wyłączając nasze-
go bycia we wspólnocie Kościoła 
z realnie obecnym w nim Jezusem 
Chrystusem. Tu też nie raz można 
się rozczarować.

   Zbawiciel daje nam swoich 
pasterzy, których powołuje do tej 
wyłącznej służby. Wysyła słabe-
go człowieka, aby słabym ludziom 
pomagał w dojściu do wieczności. 
No i taki powołany robi to w stylu, 
w jakim potrafi. Oczywiście  pod 
warunkiem, że się stara. Bo jeżeli 
nie, to wygląda to jeszcze bardziej 
mizernie. Dlatego też ciągle po-
trzebna jest modlitwa o nowych 
pasterzy, a także za tych, którzy 

są już z nami. Trudne to zadanie 
być dobrym pasterzem. Nigdy nie 
było ono łatwe, ale w dzisiejszym 
świecie staje się szczególnym wy-
zwaniem, biorąc pod uwagę prze-
ciwności, które się nawarstwiają. 
Nie pomaga nam w tym nasza sła-
ba kondycja i fizyczna, i psychicz-
na, a przede wszystkim duchowa. 
Pasterze mocno muszą się natru-
dzić, żeby jakoś sprostać wymaga-
niom swojej profesji. 

   Ale i owcom wcale nie jest ła-
twiej. Muszą niekiedy wiele po-
święcić, żeby chociażby usłyszeć 
głos pasterza. O pójściu za nim 
już nie wspomnę, bo to wydaje 
się dla niektórych nieosiągalne. 
A przecież innej drogi nie było i 
nie będzie. Tylko w ten sposób, 
słuchając tego, co mówi pasterz 
i wprowadzając to w swoje życie, 
możemy osiągnąć to, co jest dla 
nas przygotowane przez Boga. 
Jest oczywiście inna opcja, w któ-
rej człowiek traci wszystko z wy-
jątkiem świadomości, że nic nie 
ma i że stało się tak na jego własną 
prośbę. Temu wszystkiemu oczy-
wiście towarzyszy cierpienie, któ-
re trudno sobie wyobrazić.

   Skoro tak się sprawy mają, to 
wybór powinien być bardzo pro-
sty. Ale wcale taki nie jest. Może 
dlatego, że brakuje nam, zarówno 
pasterzom jaki i owcom, otwarto-
ści na siebie, życzliwości, wyrozu-
miałości, serdeczności, wzajem-
nej modlitwy, zdolności wyba-
czania, umiejętności zapomina-
nia, chęci niesienia pomocy, nie-
ulegania presji nieprzychylnych, 
bo tacy zawsze się znajdą, niepo-
wielania stereotypów, ale przede 
wszystkim brakuje najzwyklejszej 
pracy nad sobą, jak również wie-
lu innych czynników, bardzo po-
mocnych w pokonywaniu wła-
snych ograniczeń, spowodowa-
nych tą naszą osłabioną naturą.

   Jest jeszcze jedna sprawa, 
o której nigdy nie wolno zapo-
mnieć. To Jezus Chrystus obecny 
w swoim Kościele, to Duch Święty 
działający w nim nieustannie, To 
Bóg Ojciec opiekujący się każdym 
człowiekiem, bez wyjątku. Kto bę-
dzie potrafił to dostrzec, nigdy się 
nie zawiedzie.

Ks. Grzegorz Podlaski

Paweł Sachryń: lat 32, zmarł 05.05.2014, pogrzeb odbędzie się 
10.05.2014, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Eugeniusz waliszewski: lat 85, zmarł 07.05.2014, pogrzeb od-
będzie się 10.05.2014, o godz. 13:00 Msza św. w Bielicach, po-
chówek na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Relikwie  świętego  Jana  Pawła II  
w Nowogardzie 

wielkie przywitanie 
17 maja
17 maja, o godzinie 10:00, na pl. wolności nastą-
pi przywitanie relikwii świętego Jana Pawła II, któ-
re zostaną na stałe w naszym mieście w parafii pw. 
wMnP. Uroczystościom przewodniczyć będzie ks. 
arcybiskup andrzej dzięga.

Począwszy od  śmierci Jana  
Pawła II w 2005 roku,  w no-
wogardzkim  kościele  pw. 
WNMP,  każdego  2 dnia mie-
siąca, o godzinie  21, w roczni-
cę tego wydarzenia  odbywa-
ły się tzw. Msze papieskie . W 
trakcie tych liturgicznych spo-
tkań wierni wspominali na-
uczanie Jana Pawła II , odświe-
żali sobie fragmenty  życiorysu 
tego świętego człowieka i wiel-
kiego kapłana  i polaka, a także 
zgodnie z jego prośbą z ostat-
niej pielgrzymki  do Ojczy-
zny, modlili się za niego i póź-
niej po beatyfikacji  do niego.  
Zawsze też po rozesłaniu roz-
brzmiewała  donośnie, wspól-
nie śpiewana,  ulubiona pieśń 
Jan Pawła II -„Barka”.  Ten sys-
tematyczny kult  świętego  Jana  
Pawła II  uprawiany w naszej 
parafii, został dostrzeżony przez  
naszego ks. arcybiskupa – mówi 
DN, ks. proboszcz Grzegorz 
Legutko-   został on też w szcze-
gólny sposób nagrodzony przez  
darowanie parafii relikwii świę-
tego Jana Pawła II.  Uroczysto-
ści związane z przybyciem re-
likwii świętego papieża do No-
wogardu, odbędą  się  z udzia-
łem ks. arcybiskupa metropo-
lity szczecińsko- kamieńskie-

go,  Andrzeja Dzięgi, w dniu 17 
maja bieżącego roku. O godzi-
nie 10:00, na placu Wolności, 
nastąpi przywitanie relikwii, a 
następnie procesyjne wprowa-
dzenie do kościoła, gdzie ks. 
arcybiskup będzie przewodni-
czył uroczystej Mszy Świętej. 
Relikwiarz zawierający dro-
biny krwi świętego, zostanie 
umieszczony obok płaskorzeź-
by świętego Jana Pawła II , któ-
ra znajduje się  z lewej strony 
po wejściu do naszego kościo-
ła . Chcemy nadal być  gorliwi 
w kultywowaniu osoby świętego 
Jan Pawła II -  mówi proboszcz 
Grzegorz Legutko – dlatego 
Msze Święte papieskie będą na-
dal odprawiane każdego 2 dnia 
miesiąca, przenosimy  je tylko  
z godziny 21 na godzinę 18 – 
kończy ks. proboszcz.  Wyda-
rzenie  17 stycznia zostanie też  
połączone  z poświęceniem ob-
razu Matki Boskiej Ostrobram-
skiej, ufundowanego przez  no-
wogardzkich pielgrzymów do 
Wilna i ozdobionego złotem 
ofiarowanym przez  naszych 
parafian. Obraz zawiśnie na 
ołtarzu, który znajduje się  w 
bocznej prawej nawie świątyni. 

sm   
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Relacja z pielgrzymki do Włoch pielgrzymów z parafii pw. WNMP (cz. I)

Drzwi, które otworzył Ojciec Święty...
Poniżej publikujemy relację z pielgrzymki, jaką do włoch z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, odbyli pątnicy z parafii pw. wniebowzięcia nMP 
w nowogardzie, autorstwa ks. Roberta dąbrowskiego, który był opiekunem pielgrzymującej grupy. Pielgrzymka przebiegała w dniach 22 – 30 kwietnia. 
dzisiaj zapraszamy na pierwszą część relacji przygotowaną przez Ks. Roberta, która kończy się w dniu 26 kwietnia w Lunciano. Za tydzień w piątek, opu-
blikujemy część drugą, będącą wspomnieniem z udziału we Mszy kanonizacyjnej i opisem drogi powrotnej pielgrzymów do Polski. Jednocześnie skła-
damy Bóg Zapłać ks. Robertowi za trud, jaki włożył w przygotowanie obszernej relacji, jakoby wieńczącej pielgrzymkę parafian z nowogardu do włoch. 

Nasze pielgrzymowanie rozpo-
częliśmy od odprawienia Mszy 
świętej w naszym kościele para-
fialnym pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, o godzinie 5.30, 
której przewodniczył Ks. Pro-
boszcz Grzegorz Legutko.  Nasza 
grupa pielgrzymów liczyła 44 oso-
by. Po Mszy świętej wyjechaliśmy 
z Nowogardu i  udaliśmy się w 
kierunku Czech do miejscowości 
Trebic na Morawach. Jest to jedno 
z najbardziej zabytkowych miast 
w Czechach. Posiada świetnie za-
chowany zespół staromiejski. Ba-
zylika św. Prokopa oraz dzielni-
ca żydowska znajdują się na liście 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Zakwaterowanie i obiado-
kolacje mieliśmy w hotelu Grand.

Drugiego dnia wstaliśmy wcze-
śnie rano. Przywitaliśmy  się po 
czesku - dobry den i  po porannej 

toalecie i śniadaniu, które było w 
formie bufetu szwedzkiego, wyru-
szyliśmy  w dalszą drogę ku gra-
nicy z Austrią. Towarzyszył  nam 
podczas całej pielgrzymki  śpiew 
godzinek, śpiew pieśni religijnych, 
odmawiana modlitwa różańco-
wa oraz Koronka do Bożego Mi-
łosierdzia.

Po drodze podziwialiśmy  pięk-
ne krajobrazy i tak dojechaliśmy  
do miejscowości  Znojmo, jed-
nego  z najstarszych zabytkowych 
miast morawskich, gdzie przekro-
czyliśmy  granicę z Austrią. Cze-
chy odbieraliśmy jako kraj spo-
kojny, niewiele różniący się od na-
szych krajobrazów w Polsce. 

 Jednak po przejechaniu na 
stronę austriacką, zauważyliśmy 
różnicę. Wszędzie widzieliśmy za-
gospodarowane tereny, było  bar-
dzo czysto. Kiedy zbliżaliśmy się 
do Wiednia, mijaliśmy dolinę Du-
naju. Szkoda, że nie było czasu na 
zwiedzanie tego pięknego miasta. 

Nasz Pilot, pan Witold, podał 
nam krótką informację o historii 
i kulturze Wiednia. 

Mijając Wiedeń, jechaliśmy  au-
tostradą, która jest jedną z głów-
nych autostrad w Austrii. Au-
tostrada prowadziła  z Wiednia 
przez Graz, Klagenfurt i Villach 
do granicy włoskiej.

Austria to przepiękne krajobra-
zy, które wszyscy podziwialiśmy.  
Zachwyceni tym pięknem  wzdy-
chaliśmy do Boga, gdyż jeszcze 
bardziej czuliśmy Jego obecność 
i dziękowaliśmy Mu, że stworzył 
taki piękny  świat. 

Na trasie robiliśmy krótkie 
przerwy, a czas w autokarze umi-
laliśmy śpiewem, modlitwą, roz-
mową.  Wsłuchiwaliśmy  się w 
przemówienia Ojca Świętego  
Jana Pawła II, i od czasu do czasu 
oglądaliśmy filmy  religijne.

Minęliśmy Graz, zbliżając  się 
do Klagenfurt, trasą, która  wio-
dła  przez tunele w Alpach, któ-

rych było mnóstwo, one też  nas 
zachwyciły. 

Minęliśmy  Villach, piękność 
tych terenów zapierała  nam dech 
w piersiach.

Około południa przyjechaliśmy 
się doTarvisio - miasta leżącego 
na pograniczu Włoch i Austrii. 

W wysokich partiach Alp dało 
się zauważyć  leżący śnieg, który 
mienił  się w słońcu. Krajobraz 
gór włoskich był  cudowny. 

Minęliśmy góry, tunele, rozcią-
gającą  się równinę  z winnicami, 
brzoskwiniami, sosnami pinia, 
charakterystycznymi dla tych te-
renów. 

Ominęliśmy  Wenecję położoną 
na licznych bagnistych wyspach 
na Morzu Adriatyckim i kiero-
waliśmy się na Padwę, leżąca nad 
rzeką Bacchiglione na Nizinie Pa-
dańskiej. 

Zwiedziliśmy  Bazylikę Św. An-
toniego z pięknymi freskami, we-
wnątrz której znajduje się grób św. 
Antoniego Padewskiego i jego ję-
zyk. Atmosfera była  niezwykle 
podniosła, pełna skupienia, słychać 

było tylko szmer modlitw. Święty 
Antoni jest patronem osób i rze-
czy zagubionych. Chyba każdy zna 
modlitwę-wierszyk „Święty Antoni 
Padewski/ pocieszycielu niebieski/ 
niech się stanie wola twoja/ niech 
się znajdzie zguba moja”.

Padwa to piękne zabytkowe 
miasto. Można spacerować bez 
pośpiechu, zachwycając się ciszą i 
urodą zaułków i placyków. 

W Padwie znajduje się jeden z 
najstarszych uniwersytetów w Eu-
ropie, założony w 1222 r.

O godz. 18.00 w Bazylice św. 
Antoniego odprawiliśmy Mszę 
świętą, której przewodniczyłem. 
Koncelebrowało ją 30 kapłanów 
Polaków, którzy przybyli wraz ze 
swymi pielgrzymami. Przed bło-
gosławieństwem końcowym po-
dziękowałem w języku włoskim 
kustoszom OO. Franciszkanom 
za życzliwość i miłe nas przyjęcie. 
Po Mszy świętej dalej  podążyli-
śmy w kierunku hotelu, trasą Via 
Adriatica do miejscowości Roso-
lina Mare, gdzie mieliśmy  obia-
dokolację  i  nocleg… .

Rosolina Mare oddalona jest od 
Wenecji około 60 km (na połu-
dnie) i otoczona jest przyrodą del-
ty rzeki Pad. Zakwaterowani  zo-
staliśmy w hotelu Sole (co ozna-
cza słońce). 

Następnego dnia po porannym 
śniadaniu wyjechaliśmy w kie-
runku Loreto.  

 W Loreto znajduje się sank-
tuarium kultu maryjnego, z tzw. 
Świętym Domkiem, który według 
legendy jest nazaretańskim do-
mem Maryi. Miał on zostać prze-
niesiony z Nazaretu przez grec-
ką rodzinę Angeli, która chciała 
w ten sposób uchronić go przed 
zniszczeniem. 

Wszystkim katolikom Loreto 
kojarzy się z Litanią Loretańską 
do Matki Bożej.

W bazylice znajduje się wspa-
niała kaplica polska z freskami 
przedstawiającymi chwałę pol-
skiego oręża. Papież Jan Paweł II 
po wyjściu z kaplicy miał powie-
dzieć, że dostrzegł w tym miej-
scu „cząstkę swej Ojczyzny”. Tuż 
za bazyliką, na trzech tarasach 
schodzących w stronę Adriatyku, 
znajduje się Polski Cmentarz Wo-
jenny, na którym spoczywa 1080 
polskich żołnierzy, poległych w 
1944 roku w walkach. Wśród nich 
także ci, którzy wyzwalali Lore-
to. Po odprawieniu Mszy świętej 
w Sanktuarium o godzinie 14.00, 
odwiedziliśmy cmentarz i odmó-
wiliśmy modlitwę za tych, co spo-
czywają w Loreto oraz za wszyst-
kich polskich żołnierzy poległych 
na ziemi Włoskiej.

Po tych wzruszających chwilach 
pojechaliśmy na nocleg do hote-
lu w miejscowości Campomari-
no Lido położonej nad Adriaty-
kiem. Następnego dnia rano po 
śniadaniu, jedziemy do San Gio-
vanni Rotondo do Ojca Pio. Na-
wiedzamy miejsca związane z ży-
ciem i działalnością św. Ojca Pio 
(kościół pw. Matki Bożej Łaska-
wej, w którym spoczywało pier-
wotnie ciało świętego, muzeum, 
cela  w której mieszkał).  O go-
dzinie 12.00 w nowym kościele, 
gdzie znajdują  się obecnie reli-
kwie św. Ojca Pio, odprawiliśmy 
Msze świętą. 

Tutaj każdy z pielgrzymów 
mógł złożyć  swoje prośby za 
wstawiennictwem Ojca Pio do 
Pana Boga, przede wszystkim o 
pogłębienie wiary, uzdrowienia i 
inne nam tylko wiadome.

Towarzyszyła nam piękna sło-
neczna pogoda w San Giovanni 
Rotondo. 

Ostatnie trzy noclegi mieliśmy  
w miejscowości Fiuggi Terme (70 
km od Rzymu) w hotelu Cristallo.

 W sobotę 26 kwietnia po śnia-
daniu wyjechaliśmy do Lancia-
no, w kierunku  Bari. Około 9-ej 
zajechaliśmy do  Lanciano, gdzie  
przechowywane są z wielką czcią 
dowody jednego z pierwszych i 
największych cudów euchary-
stycznych.  Cud ten zdarzył się w 
VIII stuleciu. Dowiadujemy się, że 
współczesne  badania wykazały, 
że ciało jest prawdziwym ciałem. 
Krew jest prawdziwą krwią. Ciało 
stanowią tkanki mięśnia sercowe-
go. Ciało i Krew należą do gatun-
ku ludzkiego. W tym  kościółku 
o godzinie 10.00, odprawiliśmy 
Mszę świętą dla naszej grupy piel-
grzymkowej.

Stamtąd udaliśmy  się do  miej-
scowości  Manopello do  małego  
kościółka oddalonego o 180 km 
od Rzymu. Tutaj  znajduje się nie-
zwykła relikwia, nazywana „Chu-
stą z Manopello”, spoczywa w ga-
blocie nad ołtarzem. Na niesły-
chanie cienkiej i przejrzystej tka-
ninie uwieczniony jest wizerunek 
Zmartwychwstałego Jezusa Chry-
stusa. Wizerunek z Manopello 
przechowywany i wystawiany jest  
w obustronnie oszklonej mon-
strancji . Kościół ten nawiedzają 
pielgrzymi, którzy przybywają do 
włoskiego miasteczka, by zoba-
czyć „Boskie Oblicze”. 

ks. Robert – opiekun

W następnym wydaniu DN ciąg 
dalszy z relacji o Kanonizacji

Od lewej ks. Robert Dąbrowski i ks. proboszcz Grzegorz Legutko..JPG

Grupa pielgrzymów w San Giovanni Rotondo. 25.04.2014 r..JPG
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04
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Nasi przedsiębiorcy - Restauracja - Cafe Piwnica, Edyta Szcześniak 

Restauracja z „mocnym”  brzmieniem.
Restauracja CaFFE PIwnICa, funkcjonuje od 2009. Klimatyczny wystrój i bogate menu, to nie jedyne jej atuty. ale także, często roz-
brzmiewająca muzyka, i to w wydaniu koncertowym, gromadzi liczną rzeszę publiczności. To taka ogólna wizytówka Restauracji CaF-
FE PIwnICa, kolejnej firmy prezentowanej w cyklu „nasi przedsiębiorcy” 

dziennik nowogardz-
ki:   Zacznę naszą rozmo-
wę, nie od pytania o histo-
rię  Cafe Piwnica, lecz od  wy-
jaśnienia tajemnicy państwa 
kuchni. niektórzy bowiem są 
przekonani, że serwowane u 
was dania nie są przygotowy-
wane na miejscu,   ale są do-
starczane ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3, gdzie prowadzi 
działalność gastronomiczną 
pani Ewa Kasprzyk, która jak 
powszechnie   wiadomo, jest 
dla państwa  rodziną ? 

Edyta Szcześniak - Bardzo 
dobrze, że zadał pan na począ-
tek to pytanie, które wbrew po-
zorom nie jest   dla nas jakieś 
niezręczne, gdyż mam wreszcie 
okazję ten mit   „obalić” i kate-
gorycznie oświadczyć, że jest to 
zwyczajna plotka. Moja mama, 
od wielu lat prowadzi swo-
ją firmę, i dla mnie na pewno 
jest   dobrą inspiracją. Współ-
pracujemy od początku naszej 
działalności z firmą P.P.P.U 
„EWA”, lecz są to dwa odręb-
ne podmioty gospodarcze nie 
mające nic ze sobą wspólnego. 
Oświadczam, że jeżeli chodzi o 
menu mojej restauracji, to jest 
ono całkowicie przygotowywa-
ne na miejscu w lokalu, a wyko-
nane przez zespół naszych ku-
charzy.

Głównym powodem, 
dla   którego się spotkali-
śmy,   jest prezentacja restau-
racji, która nie zawsze 

tak wyglądała, ale zachowa-
ła się jej dawna nazwa?  

Jak pamiętamy, Piwnica to 
pierwsza nazwa tej restauracji, 

która kiedyś bardziej była ja-
dłodajnią niż restauracją. Mia-
łam okazję bywać w niej wraz z 
mężem  i czasami kosztować te 
słynne kotlety mielone, których 
zapach rozchodził się wokół ca-
łego budynku?  Obecny wygląd 
restauracji, w stosunku do po-
przedniego, jest diametralnie 
inny. Proszę mi wierzyć, że ten 
efekt wynika z ciężkiej naszej 
pracy, jak również nakładów 
finansowych, które wspólnie z 
małżonkiem ponieśliśmy.     Re-
stauracja  z nowym wystrojem, 
smacznym menu, oraz możli-
wością wysłuchania i uczestni-
czenia w koncertach jest zupeł-
nie inna- odrodzona. Myślę, że 
nasza restauracja ma dobry od-
biór i cieszy się świetną opinią. 
Stara nazwa Piwnica pozosta-
ła, bo zawsze kojarzy się ona z 
tym budynkiem z marketingo-
wego punktu widzenia, zmia-
na nazwy nie byłaby korzystna. 
Choć przyznaję, że mieliśmy w 
planach zmianę nazwy na inną, 
nawet zrobiliśmy krótki sondaż 
wśród znajomych, ale oni zasu-
gerowali, by jednak ta nazwa 
pozostała. 

Pani Magda Gesller, zna-
na restauratorka i autorka 
programu „Kuchenne rewo-
lucje”, wyznaje zasadę:   jedz, 
módl się, kochaj…, a pań-
stwo? 

To bardzo trudne pytanie, ale 
rozumiemy, że musimy dać od-
powiedź. Dlatego może powie-
my, że tu w Caffe Piwnica sta-
ramy się, by dania były smacz-
ne, świeże oraz gotowane z ser-
cem i zaangażowaniem - czyli 
tak, jak nakazuje pani Magda 

w swoim programie. Podsta-
wa dobrej kuchni to również 
współpraca ze sprawdzonymi 
dostawcami produktów. Przy 
okazji serdecznie dziękujemy 
wszystkim naszym dostawcom 
za dobrą współpracę.

Skąd w państwa przypadku 
narodził się pomysł na taki 
właśnie biznes, jak prowadze-
nie lokalu, który posiada tra-
dycję kulinarną?  

Pomysł zrodził się jeszcze, 
gdy byłam studentką w Wyższej 
Szkole Morskiej, którą ukoń-
czyłam na Wydziale Logistyki i 
Spedycji Morskiej w Szczecinie, 
a tytuł mgr uzyskałam na Poli-
technice Szczecińskiej. Właśnie 
będąc studentką, w wolnych 
chwilach dorabiałam w szcze-
cińskich kawiarniach jako bar-
man- kelner. Klimat panujący 
w ładnej, zadbanej i oryginalnej 
kawiarni zawsze mi się podo-
bał, i rodził pomysł stworzenia 

kiedyś   własnej. Udało mi się 
wspólnie z małżonkiem stwo-
rzyć  taką, ale nie w Szczecnie, 
a właśnie tu w Nowogardzie, i 
z tego faktu ogromnie się cieszy-
my. Moje   marzenia udało się 
więc zrealizować, w 2009 roku 
w „Caffe Piwnica”.   Myślę,   że 
sprawdzam się w tej branży, 
mimo, że nie mam w tym kie-
runku wykształcenia. Ale przy-
znam, że prowadzenie restau-
racji w dzisiejszych czasach jest 
bardzo ciężkim „kawałkiem 
chleba”. Stołówka czy jadłodaj-
nia jest zupełnie inną   formą 
działalności, ponieważ   jest w 
niej najczęściej tylko jeden ze-
staw obiadowy, obowiązujący 

na dany dzień. W restauracji, 
takiej jak nasza,  tych zestawów 
musi być kilkanaście, bo klient 
musi mieć wybór.  

Zawsze interesowało mnie, 
czy   nowogardzianie chęt-
nie jadają obiady w restau-
racjach, jak to jest w naszym 
mieście?

Zadał nam pan kolejne bar-
dzo trudne pytanie, potrzeby 
czy oczekiwania klientów re-
stauracyjnych stale się zmienia-
ją, również u nas w Nowogar-
dzie.   W ostatnim czasie np. w 
restauracjach zapadła moda na 
tzw. „Danie dnia”, czyli takie, 
które jest przygotowane: szyb-
ko, niedrogo, smacznie i jest go 
dużo. Trzeba gdzieś znaleźć ten 
złoty środek w danym  mieście, 
gdzie jest jeszcze dość duża kon-
kurencja i wobec zmieniających 
się upodobań i potrzeb klien-
tów, podołać za nim. Nowo-
gardzki rynek gastronomiczny 

dość mocno się zmienił w ostat-
nich latach. Powstało i funkcjo-
nuje dość   dużo   punktów ga-
stronomicznych, klient ma duży 
wybór, sam decyduje gdzie chce 
zjeść. Ale odpowiadając wprost 
na   pana pytanie powiem, że 
wielu  klientów  bardzo chętnie 
żywi  się w restauracjach,  rów-
nież w naszej, gdyż dzięki temu 
później mogą czas poświęcić 
na swoje sprawy, czy mieć czas 
dla rodziny. Muszę  tutaj  jesz-
cze wspomnieć o cateringu, któ-
ry również w ofercie ma nasza 
restauracja.   Jednorazowo je-
steśmy  w stanie obsłużyć kom-
pleksowo imprezę na 250 osób. 
Dlatego korzystając z okazji za-

praszam do skorzystania z na-
szej oferty wszystkich zaintere-
sowanych. 

Mówiła pani, że modne są 
tzw. „dania dnia”, które z 
nich cieszą się szczególną po-
pularnością?  

Potwierdzamy, że jest to 
ostatnio bardzo popularne. Ta-
kie danie jest   niedrogie i co-
dziennie inne. Do takich naj-
bardziej popularnych mogę wy-
mienić, pierogi czy kluski ślą-
skie z kapustą. Ale jest też kotlet 
de volaille i jeszcze kilka innych 
fajnych dań. 

Oryginalne menu, to głów-
na siła każdego lokalu.  Co u 
państwa można  sobie zamó-
wić i skąd bierzecie pomysły 
na  wasze dania? 

Kartę z daniami mamy tak 
skomponowaną, by każdy mógł 
znaleźć coś smacznego dla sie-
bie. A więc są zupy, dania dro-
biowe przyrządzane na kilka 
sposobów, ryby, pierogi, placek 
po węgiersku, czy też przeką-
ski. Ale na uwagę zasługuje u 
nas tzw. kącik malucha - czy-
li dania takie jak: kotlecik dro-
biowy czy chrupiące rybki, naj-
bardziej popularne wśród dzie-
ci naleśniki z serem i z dżemem 
oraz pierożki z owocami.  Musi-
my jeszcze wspomnieć o sałat-
kach i pastach, spaghetti carbo-
nara, wyśmienitej zupie gula-
szowej, która bardzo smakuje 
naszym klientom,   a jej recep-
tura  to nasz bardzo chroniony 
sekret.  Jeżeli chodzi o tę drugą 
część pytania to powiem, że po-
mysły podsuwa nam życie i in-
wencja własna, którą  musimy 
się wykazywać my sami jak i 
nasz zespół kucharzy.

To pytanie nie będzie łatwe, 
dlatego proszę o bardzo prze-
myślaną wypowiedź. Mówi-
cie państwo otwarcie, że boli 
was, gdy „konkurencja „ ko-
rzysta  bezkompromisowo 
z pomysłów, które dotyczą 
menu i konkretnych dań da-
nej restauracji? 

Otwierając restaurację i two-
rząc własne menu, chcieliśmy, 
by jej dnia kojarzone były wy-
łącznie z nią. Cóż, rynek restau-
racyjny jest rynkiem otwartym 
i tutaj każdy powinien pra-
cować uczciwe sam na sie-

Właściciele Krzysztof i Edyta Szcześniakowie

Obsługa restauracji
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Pierwsza Edycja Gry Międzyszkolnej w SP nr 3

„Jestem bezpieczny na drodze i w domu”
6 maja 2014 roku, w Szkole Podstawowej nr 3 w nowogardzie, odbyła się pierwsza edycja gry międzyszkolnej  „Jestem Bezpieczny na 
drodze i w domu”, organizowanej przy współpracy Komisariatu Policji w nowogardzie, reprezentowanego przez p. Klaudię Gieryń. 

Celem konkursu było kształtowanie 
postaw i zachowań sprzyjających bez-
pieczeństwu własnemu i innych ludzi, 
wdrażanie do prawidłowego zachowa-
nia się w przypadku kontaktu 

z przedmiotami niebezpiecznymi, jak 
również przypomnienie zasad ruchu 
drogowego. 

Uczestnicy mieli do rozwiązania 
test, który  składał się z 20 pytań za-
mkniętych. Po części pisemnej na-
stąpiła druga część konkursu-zada-
nia praktyczna. Zespoły uczniow-
skie wykonywały zadania praktyczne 
na 9 stacjach, gdzie wyniki notowa-
ne były na specjalnych kartach starto-
wych. do pierwszej edycji konkursu 
przystąpiły drużyny  SP nr 1, SP nr 3,             
SP nr 4, SP Strzelewo i SP Błotno. 

a oto miejsca poszczególnych dru-
żyn:

I  miejsce – SP nr 1 nowogard
II miejsce –SP Błotno
III miejsce ex aequo - SP Strzelewo, 

SP nr 4 Nowogard, i SP nr 3 Nowogard  

Wszystkim uczestnikom i opieku-
nom gratulujemy serdecznie i dzięku-
jemy za przybycie, zapraszamy serdecz-
nie za rok. Szczególne podziękowania 
należą się również uczniom klasy poli-
cyjnej z I Liceum Ogólnokształcącego, 
którzy czuwali nad prawidłowym  prze-
biegiem  konkursu. Dziękujemy rów-
nież sponsorom Firmie Mattel, PZU i 
Komisariatowi Policji w Nowogardzie. 

inf. własna
 

bie i pilnować swojego biz-
nesu, nie powielając pomy-

słów, ale tworzyć swoje własne, 
które na pewno przynoszą wie-
le satysfakcji i radości. Dobrze 
być wzorem dla innych, ale tyl-
ko wzorem, a nie źródłem in-
formacji i wykorzystywania. W  
dobie Internetu i podróży, każ-
dy może odnaleźć dla siebie  ja-
kiś przepis lub pomysł na da-
nie, drinka czy deser. Na dobrą 
sprawę, każdy z restauratorów 
może teraz budować swoje wła-
sne menu, właśnie przy pomocy 
sieci i własnej wyobraźni. 

Są państwo właściciela-
mi i   menagerami swojej re-
stauracji, która ma   specy-
ficzną  lokalizację  i  wyborną 
kuchnię, czy to wystarczy dla 
poczucia satysfakcji? 

Oczywiście bardzo ważna jest  
wyborna kuchnia, ale dla mnie 
największym wskaźnikiem po-
wodzenia  jest frekwencja klien-
tów i ich opinia. U nas siłą nie 
są paradoksalnie nasze potra-
wy, lecz ich świeże składniki 
oraz kucharz, który je przygoto-
wuje, oraz zaangażowanie ca-
łej załogi. Ludzi w jedzeniu nie 
można oszukać, czego potwier-
dzeniem są te ostre czasami sce-
ny z Kuchennych Rewolucji, 
gdzie Magda Gesller skutecznie 
i otwarcie mówi o tym, że na je-
dzeniu, klienta nie można oszu-
kiwać, a dania należy podawać 
mu zgodnie z obowiązującymi 
kulinarnymi przepisami, któ-
re powinny być przestrzegane, 
gdyż są one gwarancją na do-
bre, smaczne danie. 

To może teraz dla równo-
wagi, czy są jakieś dania obia-
dowe, które idą powoli w za-
pomnienie, a   które darzą 
państwo szczególnym senty-
mentem?

Nie przypominam sobie, by 
było jakieś danie, które odcho-
dzi w zapomnienie. Bardziej 
powiedziałabym, że są da-
nia, których ja pozbyłabym się 
z karty. Ale nie bardzo jest to 
możliwe, bo każde danie, nawet 
to w moim odczuciu nie lubia-
ne, ma swojego klienta, który w 
tym biznesie zawsze powinien 
być najważniejszy. 

Ta restauracja to nie tylko 
lokalizacja, wystrój, dobre je-
dzenie, ale koncerty i muzy-
ka... 

Zacznę od tego, że   pierwot-
ny pomysł polegał na zamia-
rze   organizacji   tylko niekie-
dy małych występach artystów, 
takich pojedynczych lub recita-
li. Jednak życie pokazało, że tak 
nie będzie, trzeba to zmodyfiko-
wać, bo nowogardzka publicz-
ność bardzo polubiła te kon-
certy, co dla nas miało być je-
dynie tylko niewielkim, ale bar-
dzo ważnym epizodem w całej 
działalności. Pamiętam pierw-
szy koncert, który się odbył, był 
to koncert oparty na twórczo-
ści Edith Piaf. To on bardzo do-
brze się przyjął i spowodował, 
że były już następne.  Zagrali i 
zaśpiewali  na nich tacy artyści 
jak: Wojtek Kubiak z Chocola-
te Spoon,i pierwszy wokalista 
MAFII zaraz przed  Andrzejem 
Piasecznym , Damian  Ukeje  -  

zwycięzca programu The Voice 
od Poland, a także  STONERO-
SES - bardzo dobrze znany  ze-
spół grający rocka lat 80′- 90′ 
z Nowogardu, Don’t stop the 
QUEEN z utworami zespołu 
Queen, Cover Band z polski-
mi hitami z lat 70-80, zespół 
SPECYFICZNI  z Goleniowa, 
a ostatnio uczestnicy progra-
mu „Must be the Music” grupa 
Riffertone czy szczeciński raper 
ŁONA  . Apelujemy również do 
nowogardzkich artystów, któ-
rzy chcieliby się zaprezento-
wać,  by zgłaszali się do nas, a 
my na pewno nieodpłatnie zor-
ganizujemy dla nich ich wła-
sny koncert.  Na koniec dodam, 
że nasza scena również gości-
ła zagranicznych artystów ta-
kich jak:  Julii Vikman w , który 
wraz z zespołem śpiewał Balla-
dy i Romanse Rosyjskie. Nasza 
scena lubi brzmienia rokowe i 
artyści   tego gatunku najczę-
ściej nas odwiedzają, a wraz z 
nimi bardzo liczna publiczność, 

która świetnie się tu bawi.  Dla-
tego korzystając z okazji bar-
dzo serdecznie dziękujemy na-
szej publiczności koncertowej, 
za to, że tak chętnie przycho-
dzą na koncerty, obiecujemy, że 
będą one miały jeszcze nie jed-
ną odsłonę, a także zapraszamy 
na wieczory tematyczne,  które 
spotkały się z bardzo dobrym 
odbiorem.   Jesteśmy z małżon-
kiem zżyci z tym miastem, tutaj 
chcemy żyć, pracować i wkła-
dać naszą energię, która w po-
łączeniu z dobrą kuchnią, mu-
zyką,  jest jak mama, nadzieją,  
jakąś  ciekawą i  dobrą propozy-
cją tak dla naszych mieszkań-
ców   jak i przyjezdnych.   Dla-
tego obiecujemy, że formuła re-
stauracji będzie wzbogacana i 
zapraszani nowi artyści. Spe-
cjalne dla naszych gości. 

Zbliżając sie powoli do koń-
ca wywiadu, chciałbym jesz-
cze zapytać o personel, które-
go skład dość często się zmie-
nia. Co jest tego powodem? 

Jeżeli chodzi o personel, to 
mamy zatrudnionych 6 osób, 
łącznie z kelnerkami. Co do od-
powiedzi na pana pytanie to 
powiem, że bywa czasami tak, 
że niektóre osoby mylą pojęcie 
zawodu kelnera czy barmana, 
nie wiedząc, jak ciężkie są to 
zawody, w których liczy się nie 
tylko sprawność, ale i m.in. po-
dejście do klienta. Jest taka opi-
nia, że jesteśmy wymagającymi 
i często surowymi pracodawca-
mi, ale mając swoją firmę, za 
którą bierze się całkowitą od-
powiedzialność, nie jest niczym 
złym wymagać od zatrudnio-
nych osób oraz kompetencji i 
profesjonalizmu. To jest nasza 
firma, która rodziła się napraw-
dę z wielkim zaangażowaniem, 
dlatego jej poziom musi  odpo-
wiadać  wysokim  standardom. 

I już rzeczywiście ostatnie   
pytanie - czy wiedzą coś pań-
stwo na temat „Kuchennych 
rewolucji”, które mają być po-
noć  zrealizowane w którejś  z 
nowogardzkich restauracji  ? 

Odpowiemy wspólnie dość 
enigmatycznie. Coś tam wie-
my, ale nie powiemy, ale bardzo 
dobrze byłoby w naszym mie-
ście gościć tak znaną osobę. My, 
jako restauratorzy, możemy tyl-
ko obiecać, że będziemy się za-
wsze starać iść w tym dobrym 
kierunku i z korzyścią dla klien-
ta. Korzystając z okazji bardzo 
serdecznie dziękujemy naszej 
załodze za dobą współpracę, 
którą oceniamy na bardzo do-
brym poziomie. 

rozmawiał: Jarek Bzowy 

Wystrój sali tworzy dobrą atmosferę
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Forum pokrzywdzonych

Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę
Tym razem w naszej rubryce forum pokrzywdzonych przez państwo radzi, publikujemy tekst dotyczący wypowiedzenia lub rozwiąza-
nia umowy o pracę. 

Nie ma dnia w moim życiu 
zawodowym, w którym  nie 
miałabym zapytania odnośnie 
wypowiedzenia lub rozwiąza-
nia umowy o pracę. Obie te in-
stytucje prawne są przez moich 
klientów permanentnie mylo-
ne. Zazwyczaj nie rozróżnia-
cie Państwo wypowiedzenia 
od rozwiązania umowy o pra-
cę i oba te sposoby rozwiązania 
umowy o pracę wrzucacie do 
„jednego worka”.

Niestety instytucje te bardzo 
różnią się od siebie – to jakby 
dwa zupełnie odmienne świa-
ty. Wypowiedzenie umowy o 
pracę – niezależnie od tego ja-
kie ono jest, to jednostronne 
oświadczenie pracodawcy lub 
pracownika, które powodu-
je ustanie stosunku pracy po 
upływie okresu wypowiedze-
nia. Oznacza to, że skutek wy-
powiedzenia nie następuje od 
razu po jego otrzymaniu a do-
piero po pewnym czasie. Inny-
mi słowy, jeśli dostaniecie wy-
powiedzenie, to na następny 
dzień przychodzicie do pracy i 
pracujecie aż do upływu okresy 
wypowiedzenia.

W zasadzie istnieją dwa ro-
dzaje wypowiedzenia   - facho-
wo określa się je jako defini-
tywne i zmieniające. A teraz po 
polsku :)

Przeważnie mamy do czy-
nienia z wypowiedzeniem de-
finitywnym, czyli takim, któ-
re polega na bezwarunkowym 
zakończeniu z nami stosunku 
pracy. Oznacza to, że praco-
dawca nam je wręcza, jeśli nie 
chce już z nami dalej praco-
wać. W tej grupie ja wyróżniam 
dwa podtypy. Być może moje 
wyróżnienie nie jest specjalnie 
naukowe, niemniej na pewno 
jego kryterium są prawa pra-
cownicze i możliwość ich do-
chodzenia. Toteż mamy wypo-
wiedzenia umowy o pracę na 
czas nieokreślony i umowy na 
czas określony. Umowa o pracę 
na czas nieokreślony nie może 
zostać wypowiedziana bez żad-
nego powodu. Pracodawca wy-
powiadając taką umowę musi 
to uzasadnić. Uzasadnienie 
musi być prawdziwe i pełne. To 
oznacza, że pracodawca pono-
si odpowiedzialność za to, co 
wpisał w uzasadnieniu wypo-
wiedzenia w tym sensie, że je-
śli okoliczności te nie potwier-

dzą się w procesie sądowym 
– pracodawca będzie musiał z 
powrotem przyjąć pracownika 
do pracy albo wypłacić mu od-
szkodowanie. Jeśli u pracodaw-
cy działa związek zawodowy, a 
pracownik do niego należy, to 
wypowiedzenie umowy o pracę 
na czas nieokreślony musi być 
ze związkiem skonsultowane. 
W takiej sytuacji pracodawca 
przesyła do związku informa-
cję o tym, że zamierza zwolnić 
danego pracownika i dlaczego 
ma taki zamiar. Na tę informa-
cję związek może odpowiedzieć 
w terminie 5 dni od jej otrzy-
mania.

UWAGA:Dni terminu liczy-
my kolejno niezależnie od tego, 
czy w trakcie terminu będą so-
boty i niedziele. Termin będzie 
przedłużony o jeden dzień, je-
śli ostatni dzień terminu przy-
padnie na niedzielę bądź dzień 
ustawowo wolny od pracy. 
Konsultacja wypowiedzenia 
często powoduje, że my jako 
strona związkowa już wiemy, że 
dany pracownik może się takie-
go wypowiedzenia spodziewać. 
Poza tym jako związek możemy 
już znacznie wcześniej podjąć 
się obrony pracownika właśnie 
w pismach konsultacyjnych. 
Konsultacja nie oznacza odmo-
wy lub potwierdzenia zgody na 
zwolnienie. Oczywiście zwią-
zek może napisać pracodaw-
cy, że negatywnie odnosi się do 
tego wypowiedzenia, jednak to 
nie będzie traktowane jako wią-
żący pracodawcę brak zgody – 
za wyjątkiem pracowników na 
ochronie związkowej.

Niestety te uprawnienia nie 
dotyczą drugiego rodzaju wy-
powiedzenia umowy o pracę 
– czyli wypowiedzenia umowy 
na czas określony. Tutaj praco-
dawca może jako podstawę wy-
powiedzenia wpisać cokolwiek. 
Nie ma też w takiej sytuacji 
ustawowego obowiązku kon-
sultacji związkowej.

W mojej praktyce zdarzały 
się przypadki, że taka konsulta-
cja miała miejsce ze względu na 
to, że wynikało to albo z układu 
zbiorowego pracy albo z regula-
minu. Niemniej to bardzo rzad-
kie rozwiązania. Niezależnie od 
rodzaju wypowiedzenia, mamy 
7 dni na odwołanie się od nie-
go do sądu pracy, które liczymy 
od otrzymania wypowiedze-

nia. Stosunek pracy może także 
ustać na skutek wręczenia pra-
cownikowi przez pracodawcę 
wypowiedzenia zmieniającego. 
W takim wypowiedzeniu pra-
codawca proponuje pracowni-
kowi nowe warunki pracy. Je-
śli pracownik do połowy okre-
su wypowiedzenia nie odmówi 
pracy na nowych warunkach to 
one go obejmą po okresie wy-
powiedzenia. Jeśli jednak pra-
cownik odmówi, to stosunek 
pracy ustanie po upływie okre-
su wypowiedzenia.

UWAGA: Przy wypowiedze-
niu zmieniającym czym innym 
jest możliwość odwołania do 
sądu pracy a czym innym de-
cyzja o przyjęciu lub odrzuce-
niu nowych warunków. Możli-
wa jestem zatem sytuacja – i to 
w mojej praktyce się zdarza- że 
pracownik przyjmuje nowe wa-
runki, a jednocześnie składa 
sprawę do sądu pracy.

Termin na odwołanie od tego 
wypowiedzenia także wynosi 7 
dni – czyli zazwyczaj jest znacz-
nie krótszy niż termin na zde-
cydowanie się, czy przyjmuje-
my nowe warunki czy nie. Oba 
terminy są niezależne, także 
jeszcze raz podkreślam -moż-
na złożyć pozew do sądu pra-
cy np. po 5 dniach od wypo-
wiedzenia i jednocześnie przy-
jąć nowe warunki. Po prostu 
utrzymamy pracę, a w sądzie 
będziemy kwestionować nowe 
warunki. Sąd pracy będzie bo-
wiem rozpatrywał, czy wypo-
wiedzenie zmieniające było za-
sadne. Rozwiązanie umowy o 
pracę to jednostronne oświad-
czenie pracownika lub praco-
dawcy, które powoduje, że sto-
sunek pracy ustaje z dniem do-
ręczenia PISMA O ROZWIĄ-
ZANIU UMOWY O PRACĘ 
a (nie wypowiedzenia). W ta-
kiej sytuacji, ponieważ nie ma 
okresu wypowiedzenia, usta-
wodawca przyznał dłuższy ter-
min na zaskarżenie sprawy do 
sądu pracy – 14 dni. Pracodaw-
ca może rozwiązać z pracowni-
kiem umowę o pracę w nastę-
pujących sytuacjach:

1) ciężkiego naruszenia przez 
pracownika podstawowych 
obowiązków pracowniczych, 

popełnienia przez pracowni-
ka w czasie trwania umowy o 
pracę przestępstwa, które unie-
możliwia dalsze zatrudnianie 

go na zajmowanym stanowisku, 
jeżeli przestępstwo jest oczywi-
ste lub zostało stwierdzone pra-
womocnym wyrokiem,

zawinionej przez pracownika 
utraty uprawnień koniecznych 
do wykonywania pracy na zaj-
mowanym stanowisku

jeżeli niezdolność pracowni-
ka do pracy wskutek choroby 
trwa: 

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy 
pracownik był zatrudniony u 
danego praco-dawcy krócej niż 
6 miesięcy, 

b) dłużej niż łączny okres po-
bierania z tego tytułu wynagro-
dzenia i zasiłku oraz pobierania 
świadczenia rehabilitacyjne-
go przez pierwsze 3 miesiące – 
gdy pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy co naj-
mniej 6 miesięcy lub jeżeli nie-
zdolność do pracy została spo-
wodowana wypadkiem przy 
pracy albo chorobą zawodową, 

w razie usprawiedliwionej 
nieobecności pracownika w 
pracy z innych przyczyn niż 

wymienione w powyższe, trwa-
jącej dłużej niż 1 miesiąc.

W powyższej sytuacji  w ra-
zie umowy o pracę na czas nie-
określony, powinna nastąpić 
konsutlacja związkowa, przy 
czym związek ma jedynie 3 dni 
na przekazanie swojego stano-
wiska.

Pracownik może rozwiązać 
umowę o pracę bez wypowie-
dzenia, jeżeli zostanie wyda-
ne orzeczenie lekarskie stwier-
dzające szkodliwy wpływ wy-
konywanej pracy na zdrowie 
pracownika, a pracodawca nie 
przeniesie go w terminie wska-
zanym w orzeczeniu lekarskim 
do innej pracy, odpowiedniej 
ze względu na stan jego zdro-
wia i kwalifikacje zawodowe. 
Pracownik może rozwiązać 
umowę wtedy, gdy pracodaw-
ca dopuścił się ciężkiego naru-
szenia podstawowych obowiąz-
ków wobec pracownika. W in-
nych przypadkach rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowie-
dzenia jest niedopuszczalne.

Konkurs DN

wygraj bilety na 
koncert 
Mamy dla państwa, dwa 
podwójane zaproszenia 
na koncert Sylwii Grzesz-
czak, który odbędzie się w 
sobotę, 24 maja, w Teatrze 
Letnim w Szczecinie.  

Sylwii Grzeszczak nie trzeba 
przedstawiać szerszej publicz-
ności. Wokalistka, kompozy-
torka, autorka tekstów, któ-
ra od dwóch lat podbija ser-
ca fanów w całej Polsce. Dała 
się poznać poprzez współpra-
cę z Liberem i niezwykły duet 
– połączenie młodzieńczej 
siły i doświadczenia, piękne-
go śpiewu i gry na fortepianie 
z elektryzującym rapem, któ-
ry kolejny rok z rzędu podbi-
ja serca fanów w całej Polsce. 
Ich największe hity „Co z nami 
będzie” , „Nowe szanse” czy 
„Mijamy się”, długo utrzymy-
wały się na szczytach najwięk-
szych polskich rozgłośni ra-
diowych, jak RMF FM, Radio 
Zet czy Radio Eska. Ostatnio 

szturmuje listy przebojów pio-
senką „Księżniczka”, jednym z 
utworów promujących kolej-
ny, trzeci już  album artystki 
pt. „Komponując siebie”. 

Co zrobić, aby zdobyć zapro-
szenia na koncert? Wystarczy 
w dniu dzisiejszym (tj. 9 maja 
br.) wysłać sms  na numer  513 
088 309 o treści „Koncert” z 
podaniem imienia i nazwiska 
osoby biorącej udział w kon-
kursie. Bilety trafią do dwóch 
pierwszych osób, które prze-
ślą do nas wiadomość. O wy-
nikach konkursu poinformu-
jemy w kolejnym wydaniu DN 
tj. 13 maja. 

Zapeszamy do udziału w 
konkursie i życzymy szczęścia. 

 Red. 
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Franciszek syn Samanty 
i Bartosza Chyła ur. 
30.04.2014 z Tuczy

Jaś syn Marcina i Justyny 
ur. 2.05.2014 z Radowa 
Małego

Ksawery syn Agnieszki 
i Ireneusza Pomykała 
ur. 27.04.2014 z Kikorzy

Syn Patrycji Leder ur. 
30.04.2014 z Nowogardu

Julia córka Weroniki i 
Grzegorza ur. 29.04.2014 
z Orzechowa

Zosia córka Lucyny i 
Jarosława ur. 4.05.2014 
z Korytowa

Eliza córka Justyny 
i Kamila Śluz ur. 
25.04.2014 z Osowa

Antoś syn Moniki 
Skowrońskiej
ur. 30.04.2014 
z Wyszomierza

Bartosz syn Magdaleny 
i Artura Połuch ur. 
29.04.2014 z Rogowa

Cyprian syn Marzeny
 i Kamila ur. 1.05.2014
 z Nowogardu

Natan syn Natalii 
Andrzejczak 
ur. 29.04.2014 z Maszkowa

Zuzanna córka Katarzyny 
i Piotra Michalskich ur. 
5.05.2014 z Goleniowa

Julia córka Klaudi i 
Damiana ur. 27.04.2014 
z Cerkwicy

Adať syn Anny i Piotra 
Kochanowicz 
ur. 1.05.2014 
z Nowogardu

 Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital NowogardWitamy wśród nas...
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56. Mały Wyścig Pokoju – Kobyłka

Piotr Sowiński imponuje formą
Trzech podopiecznych Ryszarda Posackiego, wzięło udział w czterodniowym 
Małym wyścigu Pokoju, który rozgrywany był w Kobyłce (woj. mazowieckie). 
damian Teodorczyk, adrian Zając i Piotr Sowiński zaprezentowali się z dobrej 
strony, szczególnie ten ostatni, który w klasyfikacji końcowej zajął 2 miejsce. do 
zwycięstwa w tej prestiżowej imprezie zabrakło mu zaledwie jednego punktu...

56. Mały Wyścig Pokoju – Kobyłka 2014, klasyfikacja indywidualna:
M Imię i nazwisko Klub I 

etap
II etap III etap IV 

etap
Suma

1 Jakub Kasperek Mayday Team Start Lublin 47 41 29 35 152
2 Piotr Sowiński Chrabąszcze Nowogard 50 32 37 32 151
3 Sebastian Płaza GKŻ OSiR Żyrardów 39 33 34 38 144
4 Daniel Król KS Społem Ulisse Central Łódź 37 30 31 29 127
5 Kacper Simiński KS Społem Ulisse Central Łódź 28 28 40 30 126
6 Bartłomiej Kucharski GKŻ OSiR Żyrardów 35 31 32 27 125
7 Adrian Zając Chrabąszcze Nowogard 38 28 22 31 119
17 Damian Teodorczyk Chrabąszcze Nowogard 20 16 3 26 65

   
56. Mały Wyścig Pokoju – Kobyłka 2014, klasyfikacja drużynowa:

M I etap II etap III etap IV etap Suma
1 KS Społem Ulisse Central Łódź 98 159 80 83 420
2 GKŻ OSiR Żyrardów 95 163 72 72 402
3 Chrabąszcze Nowogard 92 156 72 67 390

To już 56. edycja Małego Wy-
ścigu Pokoju. Rywalizacja skła-
dała się z 4 etapów rozgrywa-
nych na przestrzeni 1-4 maja. 
Zawody rozegrane zostały pod 
patronatem Mariana Więc-
kowskiego z Mazowiecko-War-
szawskiego Związku Kolarskie-
go. Trener „Chrabąszczy”, Ry-
szard Posacki, do Kobyłki zabrał 
trzech podopiecznych startują-
cych w kategorii młodzik, byli 
nimi Piotr Sowiński, Adrian Za-
jąc i Damian Teodorczyk. Do-
dajmy, że wszyscy są uczniami 
Gimnazjum nr 1 w Nowogar-
dzie. Podczas pierwszego eta-
pu, młodzicy z Nowogardu ry-
walizowali na dystansie 19.2 
km. Po niezwykle emocjonują-
cym finiszu, o centymetry zwy-
ciężył Piotr Sowiński, który wy-
przedził na długość koła Jaku-
ba Kasperka z klubu Mayday 
Team Start Lublin. Tym samym, 
Sowiński, po pierwszym dniu 
zgromadził maksymalną ilość 
punktów, czyli 50. Jego klubowy 
kolega Adrian Zając, wywalczył 
miejsce 10, z kolei Damian Teo-
dorczyk przyjechał na 21 miej-
scu. Po tak udanym pierwszym 
dniu, młodzicy z Nowogardu, 
przenieśli się na trasę Warsza-
wa-Białołęka, gdzie na dystansie 
4 km rozegrano jazdę indywi-
dualną na czas. Najszybszy był 
Jakub Kasperek z Lublina, jed-
nak drugie miejsce padło łupem 
Adriana Zająca z „Chrabąszczy” 
Nowogard, który dzięki zgro-
madzonym punktom z drugiego 
etapu, przesunął się w klasyfika-
cji generalnej na 4 pozycję. Piotr 
Sowiński uzyskał w tej rozgryw-
ce 5 czas, przez co spadł w „ge-
neralce” na drugie miejsce, ze 
stratą 6 punktów do lidera. Z 
kolei Damian Teodorczyk, zajął 
21 lokatę i przeskoczył w klasy-
fikacji o jedno miejsce w górę. 
Zatem trener młodych kolarzy 
z Nowogardu, mógł być bardzo 
zadowolony z dokonań swoich 
podopiecznych w drugim etapie 
Małego Wyścigu Pokoju. 

W dniu 3 maja, kolejny etap 
rozgrywany był już na uli-
cach Grodziska Mazowieckie-
go, gdzie młodzicy startowali na 
dystansie 20 km. To był kolejny 
niezwykle emocjonujący finisz 
w wykonaniu Piotra Sowińskie-

go, który potwierdza świetną 
formę. Tym razem jednak za-
wodnik z Nowogardu musiał 
uznać wyższość Kacpra Simiń-
skiego z klubu KS Społem Ulis-
se Central Łódź. Punkty zgro-
madzone przez Sowińskiego za 
drugie miejsce, wobec 7 miej-
sca dotychczasowego lidera, 
pozwoliły mu awansować na 1 
miejsce w klasyfikacji general-
nej. W trzecim etapie, ponow-
nie w pierwszej dziesiątce upla-
sował się Adrian Zając, dokład-
nie na 8 miejscu. Tego etapu do 
udanych nie mógł zaliczyć Da-
mian Teodorczyk, który zajął 33 
lokatę. Tak więc przed decydu-
jącym IV etapem, liderem był 
„Chrabąszcz”, Piotr Sowiński, 
na nagradzanym 6 miejscu

plasował się Adrian Zając, na-
tomiast Damian Teodorczyk 
zajmował 25 pozycję. 

Decydująca rozgrywka odby-
ła się ponownie na trasie War-
szawa-Białołęka, tym razem na 
dystansie 24 km. Bardzo dobra 
jazda Piotra Sowińskiego, po-
zwoliła mu zająć 3 miejsce, nie-
stety Jakub Kasperek z Lublina, 
zajął 2 pozycję, przez co rzutem 
na taśmę, zaledwie o 1 punkt, 
wyprzedził Sowińskiego i zgar-
nął mu sprzed nosa tytuł mi-
strza 56. edycji Małego Wyści-
gu Pokoju w kategorii młodzik. 
Przebudził się Damian Teodor-
czyk, który po gorszych swoich 

pierwszych startach, w ostatnim 
wyścigu, zajął 8 miejsce, przez 
co znacznie przesunął się w „ge-
neralce” z 25 na 17 miejsce. Bra-
wa za ambitną walkę. Nie tyl-
ko Sowiński przegrał „o włos” 
jedną lokatę w klasyfikacji całe-
go wyścigu. Adrian Zając w IV 
etapie uplasował się na 12 miej-
scu, przez co wypadł z pierwszej 
szóstki i ostatecznie zakończył 
Mały Wyścig Pokoju na 7 pozy-
cji. Do nagradzanego 6 miejsca, 
Zającowi zabrakło zaledwie 6 
punktów. Cała drużyna „Chra-
bąszcze” Nowogard, w klasyfi-
kacji drużynowej wywalczyła 3 
miejsce, za co należą się brawa 
zarówno dla kolarzy, jak i ich 
trenera, Ryszarda Posackiego.

Słowem podsumowania, na-
leży pochwalić młodych kola-
rzy z Nowogardu, za to, że zacię-
cie walczyli przez 4 dni  ze swo-
imi rówieśnikami z całej Polski, 
a jeden z nich, mianowicie Piotr 
Sowiński, zajął bardzo dobre 2 

miejsce. Przy artykule, prezen-
tujemy klasyfikację generalną 
na czołowych pozycjach, wraz 
z punktacją poszczególnych eta-
pów. 

KR

Od lewej - Adrian Zając, Piotr Sowiński i Damian Teodorczyk, w tle symbol gminy Kobyłka
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

W14.12.śk.p.7.3.12.9

P16.1.ś-k.15.04-16.05 P15.1.ś-k.15.04-16.05

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o
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W12.4.śk.p.7.3.do

 OFERTA WAŻNA OD 5-13 maja 2014 r.

mebli i dodatków
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TANIEJ O PODATEK
MEBLE

NOWOGARD

UWAGA: 1,2,3 maja sklep nieczynny 
ul. ARMII KRAJOWEJ 49 

ŁAP OKAZJĘ!!!

www.forte.com.pl

W89.12.sk, wt+pt, 15.04-09.05

Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30.pdf

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056 

 www: probud-nowogard.pl

A/0

P3.2.O.do

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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Zatrudnimy:

Wymagania:
- prawo jazdy lategorii C+E, 
- karta kierowcy. Tel. 722 205 050

kierowcę w ruchu międzynarodowym

W111.2.scz-b.09-13.05

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Boh. warszawy 69 w nowogardzie

Zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie remontu budyn-
ku mieszkalnego. 

Zakres remontu budynku, o którym mowa wstępnie obejmuje:
- remont dachu
- docieplanie stropodachu
- remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych
- wymiana okien piwnicznych i drzwi wejściowych do budynku
Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli Zarządca 

Wspólnoty Mieszkaniowej nr. Tel. 696 016 786 
Oferty należy składać w terminie do 24 maja 2014 pod adresem: 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boh Warszawy 69/11, 72-200 Nowo-
gard. Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. 

K14.4.śczb.09.05-20.05

BIURO 
KREDYTOWE

- pożyczki gotówkowe
- konsolidacyjne 
- chwilówki 

Oferta wielu banków 
Pl. Wolności 5 

Nowogard
Wejście od strony apteki 

Tel. 502 193 472, 
91 39 27 220 

K15.2śczb.09-13.05

Do Morynia po zwycięstwo

„Rezerwowi” z outsiderem
w najbliższy weekend pierwszy i drugi zespół Pomorzanina, powalczy o kolejne ligowe 
punkty. Piłkarze z okręgówki wybiorą się do Morynia, na mecz z tamtejszym Morzyc-
kiem. Z kolei w niedzielę, przed własną publicznością, Pomorzanin II podejmować bę-
dzie najsłabszy zespół rozgrywek, Komarex Komarowo.

W poszukiwaniu pierwsze-
go zwycięstwa od ponad mie-
siąca, Pomorzanin wybierze się 
do Morynia, aby rywalizować z 
Morzyckiem. Rywal, jak poka-
zuje ligowa tabela, choć nie wy-
magający, to jednak potrafi wy-
grywać. W ostatnich dwóch me-
czach, Morzycko wygrało „u sie-
bie” 6:0 ze Stalą Lipiany i przed 
tygodniem w Ińsku 1:2. Morzyc-
ko w całym sezonie wygrało tyl-
ko 9 razy, notując 16 porażek, 
co ciekawe, piłkarze z Mory-

nia nie remisują w tym sezonie! 
Idąc tym tropem, w sobotę z bo-
iska któryś zespół zejdzie poko-
nany. Przypomnijmy, że w run-
dzie jesiennej Pomorzanin roz-
gromił w Nowogardzie Morzyc-
ko 6:1, jednak był to inny zespół 
Pomorzanina, wystarczy dodać, 
że gole wówczas strzelało trzech 
nieobecnych w klubie zawodni-
ków: Maciej Gołdyn, Krzysztof 
Kieruzel, Paweł Galus. Oprócz 
nich na listę strzelców wpisali 
się: Kamil Lewandowski, Łukasz 

Olechnowicz i Krystian Kubicki. 
Natomiast w niedzielę, o go-

dzinie 15, na stadionie w No-
wogardzie, drugi zespół Po-
morzanina zagra z outsiderem 
3 grupy A-Klasy, Komarexem 
Komarowo. „Rezerwowi” nie 
mogą jednak lekceważyć rywa-
li, przypomnijmy, że Komarex 
wygrał w tym sezonie tylko dwa 
razy, w tym 4:2 z... Pomorzani-
nem. Piłkarze z Komarowa mają 
na koncie 6 punktów, tak samo 
jak Orzeł Grzędzice i to te dwie 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
27. kolejka:
Zorza Dobrzany – Gavia Choszczno  (10.05; 16:00)
Odra Chojna – Unia Dolice   (10.05; 17:00)
Polonia Płoty – Piast Chociwel   (10.05; 17:00)
Osadnik Myślibórz – Iskierka Szczecin-Śmierd.(10.05; 17:00)
Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard  (10.05; 18:00)
Klon Krzęcin – Ina Ińsko   (11.05; 17:00)
Pogoń Barlinek – Victoria 95 Przecław  0:3 walkower
Pomorzanin Przybiernów – Flota II Świnoujście 0:3 walkower
Stal Lipiany     Pauza
A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
17. kolejka:
Zryw Kołbaskowo – Grot Gardno   (10.05; 13:00)
Pomorzanin II Nowogard – Komarex Komarowo (11.05; 15:00)
Orzeł Grzędzice – Fagus Kołbacz   (11.05; 15:00)
Wicher Reptowo – Wołczkowo-Bezrzecze  (11.05; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Hanza Goleniów  (11.05; 16:00)
Znicz Niedźwiedź – OKS Euroinsbud Goleniów (11.05; 17:00)

Nowogardzianie z Sarmaty zaczęli od zwycięstw

Snajper norbert dworak
w niedzielę (27 kwietnia), oldboje Sarmaty dobra, w której występuje wielu no-
wogardzkich piłkarzy, zwycięstwem zainaugurowali rundę wiosenną. Tydzień 
później, na własnym boisku pokonali oldbojów z Tychowa, hat-tricka ustrzelił 
znany kibicom Pomorzanina, norbert dworak. 

Z racji, że w barwach Sarma-
ty Dobra, od dawna występu-
je liczna grupa nowogardzkich 
piłkarzy, sporadycznie będzie-
my „zaglądać” do rozgrywek I 
ligi oldbojów. A ci swoją run-
dę wiosenną zainaugurowa-
li w niedzielę, 27 kwietnia. W 
wyjazdowym meczu przeciw-
ko najsłabszej drużynie rozgry-
wek, Sarmata skromnie wygra-
ła 1:2. Lider rozgrywek z Bia-
łogardu, niespodziewanie zre-
misował bezbramkowo na wła-
snym boisku, dzięki czemu, pił-
karze z Dobrej odrobili 2 punk-
ty. Tydzień później, w sobotę (3 
maja), o godzinie 17:00, Sarma-
ta gościła oldbojów z Tychowa. 
Tak się składa, że o sile dober-
skiej drużyny stanowi były na-
pastnik Pomorzanina Nowo-
gard, Norbert Dworak, który 

zdobył dwa gole wyprowadza-
jąc Sarmatę na prowadzenie. 
Goście zdobyli bramkę kontak-
tową, jednak w odpowiedzi na 
3:1 podwyższył Andrzej Mio-
duszewski. Gdy zawodnicy z 
Tychowa ponownie zbliżyli się 
do Sarmaty na jedną bramkę, 
gości ostatecznie dobił Dwo-
rak, kompletując hat-tricka. 
Który to mecz Norberta Dwo-
raka ze strzelonymi co najmniej 
trzema bramkami? To wie tyl-
ko chyba sam strzelec, choć 
biorąc pod uwagę ilość spo-
tkań, w których zagrał podczas 
swojej przygody z piłką nożną, 
można stracić rachubę... Osta-
tecznie Sarmata wygrywa 4:2 i 
umacnia się na pozycji wiceli-
dera, tracąc do Iskry zaledwie 2 
punkty. Runda wiosenna zapo-
wiada się bardzo emocjonująco 

i z pewnością Sarmata wspie-
rana przez oldbojów z Nowo-
gardu, będzie się liczyć w wal-
ce o mistrzostwo I ligi. W me-
czu przeciwko Oldbojom Ty-
chowo, w barwach doberskiego 
klubu zagrali: Jan Szczęsny, Ma-
rek Kowalczyk, Jarosław Jasz-
czuk, Henryk Łuczak, Zdzisław 
Szkup, Andrzej Mioduszewski, 
Marek Podbiegło, Daniel Kub-
ski, Bogdan Kaczor, Karol So-
snowski, Norbert Dworak, Ja-
nusz Raczyński, Jacek Borowik, 
Andrzej Jaromin, Piotr Mazu-
rek. W następnym meczu rywa-
lem Sarmaty będą piłkarze Po-
morzanina Sławoborze, którzy 
zajmują wysokie 4 miejsce w 
tabeli. Mecz zostanie rozegrany 
w Dobrej, w sobotę (10 maja), o 
godzinie 17:00. 

KR

I Liga Oldbojów 2013/2014
10. kolejka:
Lotnik Mirosławiec – Sarmata Dobra  1:2
11. kolejka:
Sarmata Dobra – Jesion-Trans-Oldboje Tychowo 4:2
12. kolejka:
Sarmata Dobra – Pomorzanin Sławoborze  (10.05; 17:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskra Białogard 11 26 33 12 8 2 1
2 Sarmata Dobra 11 24 36 22 8 0 3
3 Zryw Kretomino 11 22 41 22 7 1 3
4 Pomorzanin Sławoborze 11 17 25 25 5 2 4
5 Olimp Złocieniec 11 16 34 33 5 1 5
6 Ina Ińsko 11 15 37 29 6 0 5
7 Amator Kołobrzeg 11 14 22 21 4 2 5
8 Pamet Świdwin 11 12 23 27 3 3 5
9 Jesion–Trans–Oldboje Tychowo 11 4 18 40 2 1 8
10 Lotnik Mirosławiec 11 3 11 49 1 0 10

drużyny rozstrzygną pomię-
dzy sobą, kto spadnie do B-Kla-
sy. Właśnie dlatego nie można 
lekceważyć niedzielnych rywa-
li, bo dla nich każdy punkt jest 

na wagę utrzymania. Czy Pomo-
rzanin II zrewanżuje się za nie-
chlubną porażkę z Komarowa? 
Przekonamy się już niebawem. 

KR
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Patrycja Drejas, mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Ewa dymek. Gratuluję.

O solidnym scenariuszu kosmetologicznej fantazy
w tym tygodniu zacznę nieco sentymentalnie, albowiem od podziękowań za liczne zapytania i dobre słowo w postaci życzeń, gratulacji, komen-
tarzy, które coraz liczniej spływają na moją skrzynkę mailową. dziękuję, i również Lubię to!, tym wszystkim, którzy mnie wspierają. 

W związku z tym, iż duża 
część zapytań dotyczy prze-
ciwwskazań związanych z 
poszczególnymi zabiega-
mi, ewentualnych zagrożeń 
i powikłań pozabiegowych, 
oraz czasu oczekiwania na 
efekty, postaram się obalić 
albo potwierdzić kilka pod-
stawowych kosmetologicz-
nych mitów. Czytając moje 
artykułu można mieć pewne 
wątpliwości, ale uroczyście 
przysięgam, że kosmetolo-
gia to nie dział fantastyki, a 
najprawdziwsza dziedzina 
naukowa. Pani kosmetolog 
zwana wróżką lub wiedź-
mą, mimo iż efekty jej pracy 
określane są często jako cu-
downe i zdumiewające, nie 
posługuje się magią, a sze-
roką wiedzą z zakresu che-
mii, biologii, budowy skó-
ry, działania i obsługi skom-
plikowanej aparatury, co 

daje łącznie kilka lat nauki i 
praktyki na Hogwarcie, Ły-
sej Górze czy innym PUMie. 
Księżniczki istnieją! Każda 
kobieta to królewna, ale o 
piękno trzeba profesjonalnie 
dbać. Przemiana Kopciusz-
ka od machnięcia różdżki, 
jeden pocałunek żeby żab-
ka zniknęła – to bajki. Pięk-
ny wygląd równa się zdrowy 
i naturalny, żeby go uzyskać 
trzeba indywidualnie dopa-
sować zabieg lub serię za-
biegów i stosować się ściśle 
do wskazówek specjalisty, 
używać odpowiednio do-
pasowanego kremu oraz po 
niektórych zabiegach (jak 
np. mikrodermabrazja), nie 
wolno się opalać. Podstawo-
wą zasadą jest cierpliwość. 
Większość zabiegów pobu-
dza skórę do działania, co w 
praktyce oznacza zaczerwie-
nienia, drobne ranki, obrzę-

ki, zanim poprawi się kolo-
ryt, wygładzą bruzdy, znik-
ną zaskórniki i prosaki. Jeże-
li natomiast wystąpią jakieś 
inne objawy, o których nie 
było mowy, trzeba w akcie 
paniki zadzwonić do winne-

go kosmetologa, który uspo-
koi i zadziała adekwatnie do 
problemu. Pod żadnym po-
zorem nie wolno ekspery-
mentować i działać na wła-
sną rękę, ponieważ możemy 
wtedy zepsuć zakończenie 
indywidualnie napisanej dla 
nas bajki. Każdy z nas jest 
inny, dlatego efekty zabiegu 
przejawiają się różnie u każ-

dego z nas. Na szczęście nie 
trzeba tego wszystkiego pa-
miętać, bo o tym wszystkim 
wie i poinformuje państwa 
każdy specjalista. Jedyne co 
trzeba, to się zrelaksować, 
zamknąć oczy i odpłynąć w 
marzeniach, a ja zadbam o 
to, żeby powrót do rzeczy-
wistości był piękniejszy.

inf. własna

Wędkarze rozpoczęli sezon
Koło MG PZw w nowogardzie

W dniu 01.05.2014 r., odbyły się za-
wody towarzyskie spinningowe z ło-
dzi oraz spławikowe z brzegu, z okazji 
otwarcia sezonu. Zwycięzcy poszcze-
gólnych konkurencji otrzymali pucha-
ry oraz nagrody rzeczowe, a także za-
wodnicy do siódmego miejsca, rów-
nież nagrody w postaci sprzętu węd-
karskiego. Zawody zakończono pie-
czeniem kiełbasek oraz tradycyjnie 
wspólną fotografią. W wyniku rywali-
zacji, najlepsi zawodnicy osiągnęli na-
stępujące wyniki: zawody spławikowe 
– 1. Antoni Leśniczek (5540 pkt.), 2. 

Michał Sołowiej (2550 pkt.), 3. Stani-
sław Wróbel (1920 pkt.), 4. Stefan Pio-
trowski (1800 pkt.), 5. Marek Ryma-
nowicz (1580 pkt.), 6. Bogdan Kon-
dratowicz (1500 pkt.), 7. Łukasz Olej-
nik (1440 pkt.). Zawody spinningo-
we – 1. Eugeniusz Ryter (3960 pkt.), 
2. Andrzej Sarom (2380 pkt.), 3. Jarek 
Krysiak (2260 pkt.), 4. Stanisław No-
tyl (1120 pkt.), 5. Zygmunt Lisowski 
(1000 pkt.), 6. Arkadiusz Pietruszew-
ski (760 pkt.), 7. Jan Muca (568 pkt).

Oprac: KR
Koło MG PZW w Nowogardzie

PZw Tęczak 
Koło PZW Tęczak w Nowogardzie, 

zorganizowało w dniu 03.05.2014 r., za-
wody wędkarskie w kategorii spinnin-
gowej z łodzi, na jeziorze nowogardz-
kim, w których udział wzięło 23 zawod-
ników. Szczupak, Kamila Palety, okazał 
się sukcesem w tych zawodach. Węd-
karz uzyskał 1100 pkt. i tym samym 
zajął pierwsze miejsce. Drugie miejsce 
przypadło Marcinowi Rabiejewskiemu, 
który zgromadził 600 pkt. Na trzecim 
miejscu uplasował się zdobywca 500 
pkt. - Robert Macełko. 

Na pozostałych miejscach znaleźli się 

m.in.: 4. Andrzej Wybrzak – 230 pkt., 
5. Jakub Szcześniak – 180 pkt., 6. Zyg-
munt Zamara – 140 pkt. za okonia. Ci 
zawodnicy zostali uhonorowani upo-
minkami rzeczowymi. Do upominków 
ufundowanych przez koło Tęczak, do-
łączyli się również państwo Marzena 
i Wojciech Kazimierczak (kamizelka) 
oraz prezes koła Zygmunt Heland (tor-
ba wędkarska). Zawody zakończyły się 
w bardzo miłej atmosferze przy grillu 
oraz  wspólnym zdjęciem uczestników.

Oprac: KR
info i foto:

członek zarządu Paweł Pińkowski
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

wynajmę mieszkanie 
 ul. Bankowa 3e i garaż 

 ul. Jana Pawla II. 
601 328 360 

W16.1.śczb.7.3.23.5

SKUP  
ZŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OFERuJE NOWE 
WyżSZE CENy

Zapraszamy od 7 - 16 

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J22.2.śczb.29.04.6.05

Sprzedam 
garaże 

12 szt. na zamkniętym 
placu, ogrodzonym
wybetonowanym, 

ok. osiedla bloków. 
Świetna inwestycja

tel. 604 679 249 
K12.2.sczb.9-16.05.pt

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2,  

polbruk 500m2 pod 
samochody ciężarowe 
cena do uzgodnienia

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

K13.2.sczb.9-16.05.pt

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-

gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY 

•	 SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 poko-
jowe mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfi-
tów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 m2, 
w Nowogardzie, cena do negocjacji, tel. 
889 614 406

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 107 m2 przy 
ul. Armii Krajowej 21 w Nowogardzie, 
osobne wejście, własny ogródek, garaż. 
Tel.695 264 594. 

•	 SPRZEDAM mieszkanie, Nowogard 
100m2 + garaż. 795 210 677

• Do wynajęcia lokal ul. Bankowa na biu-
ro lub gabinet lekarski. Tel. 606 401 128 

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 660  532  218 
lub 505 226 368 

• TANIO   -  sprzedam  budynek  po sklepie  
w  Długołęce  o pow. 55 m 2  na działce  
255 m 2 . Tel.697108484.

• Wynajmę   lokal  przy  ul;  700  Lecia  17 
B   na  działalność   gospodarczą  11  m 2 
, I  piętro. Tel.501549818

• Sprzedam  garaż murowany przy ul: 
Jana Pawła II .Cena 20 tyś. Nowogard. 
Tel.693700073.

• Sprzedam dom 110 m2 parterowy w No-
wogardzie z garażem. Tel. 600 954 846 

• Sprzedam przyczepę gastronomiczną - 
LODZIARNIE z wyposażeniem, tel. 519-
179-025

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku cena 
210 tys. Tel. 691 664 658 

• Sprzedam  budowę  w  stanie  surowym. 
Generała  Bema.507045404.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 67 
m2. 502 509 384 

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 3 poko-
je, salon, kuchnia,3 łazienki, spiżarnia, 
dwa garaże -  duże, strych nad garaża-
mi, altana, oczko wodne, mała szklar-
nia, duży ogród – system nawadniający, 
działka 20 ar. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie mieszkanie 
2-poziomowe około 90m2, 3 pokoje, 2 
łazienki (urządzone), kuchnia (meble, 
zmywarka, kuchenka), szafy wnękowe, 
strych, C.O etażowe. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 28 
m2, widna kuchnia. 665 124 502

• Sprzedam  sklep Gen. Bema 40/ 
B.Tel.693808537. 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w 
Golczewie 53m2 w bloku lub zamie-
nię na kawalerkę w Nowogardzie. 
507 547 321 

• Dom w  Dobrej  sprzedam  lub zamienię. 
607719505.

• Najtańsze działki budowlane obok szko-
ły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Domek  jednorodzinny  do  wynaję-
cia.607289286.

• Magazyn  z  zapleczem  socjalnym do  
wynajęcia.Tel.607289286.

• Wynajmę  kawalerkę. Tel.602405640. 

• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 90 m2 
w Płotach. 605 098 061

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 80 000 
do negocjacji. 605 943 209 

•	 WYDZIERŻAWIĘ   -  Bar – Restaurację  
na  Campingu  „Wiking” w  Dziwnów-
ku . Tel.601707363.

 MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, go-
towe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.  cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• WV  Multivan , 1995 r. prod. 2,4 poj. D, 
przegląd   do  2015.04.30,  kpl. kół  zi-
mowych i   letnich. Cena  9.900 zł. Tel. 
782860130. 

• Sprzedam na części Daewoo lanos, rocz-
nik 98, benzyna+gaz. 601 586 592 

ROLNICTWO
• Sprzedam słomę w snopkach i siano 

cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 
95 

• Orka ,  talerzówka  ciężka , siew.
Tel.608013995.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki .Tel.791817107. 

• Sprzedam tuczniki. Tel. 515 439 366 

• Sprzedam kurczaki broilery, kaczki fran-
cuskie i gęsi. 782 429 405

• Sprzedam świerk zwykły wysokość po-
wyżej 1 m 10 zł/szt. Tel. 796 144 225 

• Blisko Nowogardu ok. 30 ar pod 
zabudowę, prąd, woda. Tanio. 
889 133 882

• Działka rolna pod KRUS 1ha 17 000. Tel. 
502 103 432 

• Dom na wsi przy lesie 6km. od Nowo-
gardu 147 000. Tel. 501 307 666

• 12.50 ha k/Redła pod uprawy, 260 000. 
Tel. 783 534 677 

• Sprzedam prosiaki, warchlaki. Tel. 
515 406 298

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 

na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-

ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• NAPRAWA SPRZĘTU RTV Sawicki, ul. Ka-
zimierza Wielkiego 7, Tel. 913920737 ; 
888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, ma-
lowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•	 PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, /SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ/.- POŚCIELI 
WEŁNIANEJ /LANOLINĄ/. SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG. Tel: 604 373 
143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

•	 DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY 
DACHÓW. Tel.691621141.

•	 DACHY DOCIEPLENIA. Tel.609752854.

•	 USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

• Płytki, terakota, łazienki kompleksowo. 
721 988 735 

•	 Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, malo-
wanie natryskowe. Tel. 731 517 928

• Mycie okien. 505 371 529

•	 Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

• USŁUGI TRANSPORTOWE: transport 
drewna wózkiem z hdsem, transport 
drewna przyczepami, wycinka drzewa 
i cięcie drzewa oraz inne. 726 649 215

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

•	 Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

• Płytki, terakota, łazienki, kompleksowo. 
721 988 735 

•	 www.paintball-redostowo.pl

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788566432.

• Remonty łazienek, dachy, ogrodzenia. 
786 265 017

• Pisanie prac – dział pedagogika i reso-
cjalizacja. 88 123 80 37 

• WYKOŃCZENIA – wnętrz, remonty 
mieszkań , glazura , terakota. Fachowo, 
profesjonalnie. Tel. 608364330.

• Remonty  mieszkań . tel.798147191.

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI STATY-
STYKI I EKONOMETRII DLA LICEALISTÓW 
I STUDENTÓW PROFESJONALNE PRZY-
GOTOWANIE  DO ZALICZEŃ EGZAMI-
NÓW ORAZ EGZAMINÓW POPRAWKO-
WYCH ZDAWALNOŚĆ 100% Tel. kom. 
600 924 128 email: iwonand1@wp.pl

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pracownika do 

prac wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zaopiekuję się starszą chorą oso-
bą na terenie Nowogardu. Kontakt 
600 367 866

• Zatrudnię    pilarza    składacza. 603541286. 

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Przyjmę brukarza do pracy. 662 125 370 

•	 Zatrudnię pracowników z do-
świadczeniem do koszenia traw. 
604 409 996 po 18stej

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy części zamien-
ne grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin 
Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Sprzedam  z rozbiórki : dachówkę  ce-
mentową  800 szt., cegłę  klinkierową,  
różną. Stół  bilardowy  /  4  kije / . Tel.  
510155704.

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na pilo-
ta. 728 582 293 

• Odpady tartaczne – oflisy sprzedam na 
opał pocięte w klocki lub w całości do 
samodzielnego pocięcia. 514 740 538 

• Piasek płukany – żwir sprzedam, dowio-
zę. Tel. 514 740 538 

• Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samochodo-
wą. 880 690 659 

• Sprzedam  komputer, monitor  LG , kla-
wiaturę  podświetl., myszkę , głośniki, 
biurko, krzesło – stan b.dobry.  700,- zł. 
Tel. 690040424.
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wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

A9.4.ś-czb.d/o

Zostałeś poszkodowany w wypadku skontaktuj się z nami 
i ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

tel. 791 933 607,  791 933 135, 91 350 71 07
biuro@expertprawny.pl • www.expertprawny.pl

SKUTECZNA POMOC PRAWNA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ 

W63.2.Scb P.04.04- 18.08

A11.4.ś-czb.d/o

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

W99.4.scb.29.04 9,13.05

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.9.05-13.06

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ 

z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 
10 maja 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 

NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny 

Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 
wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biu-
rze fundacji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDRO-
WIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ
 

 C+E, transport krajowy,
 

 tel. 606 651 290
W108b.1.ś-czb.09.05-16.05

ZATRUDNIĘ 
KIEROWCĘ C+E,

transport 
międzynarodowy,

 
tel. 606 651 290

W108a.1.ś-czb.09.05-16.05

 Zatrudnię osobę
 do biura w spedycji,

wymagania: znajomość 
j. niemieckiego 
lub agnielskiego

Goleniów, 
tel. 606 651 290

W108.1.ś.-czb.09.05-16.05

A41.6.sczb.9-15.05

PH „aRnO” sp. z o.o.
ul. Boh. warszawy 7a 

nOwOGaRd
tel. 91 392 10 88

ZaTRUdnI
Handlowców

Wymagania 
- język niemiecki (obsługa rynku niemieckiego 
- język francuski  (obsługa rynku francuskiego)
- prawo jazdy kat. B

montażystów stolarki PCV oraz ALU
z doświadczeniem

Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- mile widziana znajomość języka niemieckiego (komunikatywny)

Oferty proszę składać osobiście w siedzibie firm
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...
zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Bierz los w swo-
je ręce 

Krystyna Gęglawa, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Kata-
rzyna Łyczkowska, Grażyna Siedlecka, Halina Stefańska, Sła-
womir Skowroński, Cecylia Furmańczyk, Christiana Syfert, 
Malwina Bryndza, Jan Furmańczyk, Maria Kloch, Stanisława 
Pokorska, Irena Okolska, Justyna Grenda, Andrzej Leszczyń-
ski, Bachor Edward, Barbara Bartosik, Alicja Wypych, Józef 
Kochelski, Jolanta Kozioł, Grażyna Kosmalska, Pelagia Felik-
siak

 Zwycięzcy: Grażyna Kosmalska, Bachor Edward, Malwi-
na Bryndza 

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: kotwica
Hubert Łyczkowski, Marzena Okoń, Kinga Feliksiak, Kac-

per Skowroński, Bartek Feliksiak, Julia Furmańczyk, Błażej 
Wyczkowski, Miłosz Wielgus, Igor Grenda, Martyna Gren-
da, Magdalena Skowrońska, Arkadiusz Zaremba, Weronika 
Lewandowska

Zwycięzca: Weronika Lewandowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Pora majówki
Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Irena Okolska, Ju-

styna Grenda, Marek Kozioł, Alicja Wypych, Pelagia Felik-
siak, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Stanisław 
Furmańczyk, Christiana Syfert, Genowefa Maćkowska, Ha-
lina Stefańska, Krystyna Gęglawa, Teresa Januszonek, Jolanta 
Gruszczyńska, Mirosława Rutkowska, Edward Bachor

Zwycięzcy Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Miro-
sława Rutkowska

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w re-
dakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: tort
Igor Grenda, Martyna Grenda, Mateusz Zaremba, Mate-

usz Lewandowski, Nikola Molka, Julia Furmańczyk, Oliwia 
Feliksiak, Kacper Skowroński 

Zwycięzca: Mateusz Zaremba
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

A25.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P11.ś-k.do

P.17.2.O.25.04-30.05

W.83.4.P.11.04-02.05

C

M

Y

K

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową 
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL. 
Adresy Dealerów na www.stihl.pl

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

899,-

Moc:   0,75 kW  / 1,0 KM

Ciężar: 4,9 kg

Silnik: 2-MIX

PROMOCJA

Dogodne 
systemy 
ratalne

W.107.18.o.9-30.05

A33.2.k.O.4.04.do
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Osina: Wielka 
inwestycja  
w małej gminie

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 6 s. 9s. 5

16 maja 2014 r.
od 11.00 - 12.00 

(piątek)
 udzielane będą 

bezpłatne porady prawne 
w redakcji 

ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 11

Czytaj s. 13

Pewnego razu 
w Rzymie

Co dalej 
z domkami 

na plaży?

Kancelaria 
 Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 2

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

wydruKi 
Kolorowe 

w nisKich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65

A/0

Oświadczenia majątkowe naszych władz 

Tym to się 
powodzi...

Do końca kwietnia samorządowcy musieli złożyć swoje oświadczenia majątkowe 
za rok 2013. Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o swo-
ich zarobkach i stanie majątku ciąży na radnych, dyrektorach szkół oraz najważniej-
szych urzędnikach w gminie. Począwszy od bieżącego wydania, podobnie jak w latach ubiegłych, bę-
dziemy prezentować oświadczenia złożone zarówno przez urzędników na szczeblu gminy, jak i powiatu.

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Z ostatniej 
chwili

Kolizja  
przy 3 Maja

Leśna: 
Kolejna 
bezmyślna  
inwestycja

SPORT

3 medale  
dla Nowogardu

Turniej Wiedzy 
o Ruchu 
Drogowym 

Nasi  
uczniowie  
najlepsi
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Nasza sonda
W poniedziałkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego zastanawialiśmy się, jaka 
padnie racjonalna kwota od respondentów odnośnie wynagrodzenia burmistrza Ro-
berta Czapli? Dlatego, aby się przekonać, zwróciliśmy się do naszych respondentów w 
cotygodniowej sondzie z pytaniem: Jak Pan/ Pani ocenia poziom wynagrodzenia bur-
mistrza Nowogardu, który obecnie pobiera, co miesiąc 12.000 tys. zł brutto 

Artur Kacprzak z synem Leonem -Uważam, że zarobki 
burmistrza chyba są nieco przesadzone. Powinny być one na po-
ziomie od 5, 000 do 8, 000 tys. zł . Owszem jego praca na rzecz 
miasta jest zauważalna, gdyż w mieście są nowe chodniki itp. 
Ale co z tego, gdy nie ma tu  pracy oraz zakładów, gdzie można 
byłoby zarobić na utrzymanie rodziny czy życie.

Pan Czesław - Prawdę mówiąc, te 12, 000 tys. zł to trochę za 
dużo jak na takie małe miasto, gdzie jest bezrobocie. Ta kwota 
dorównuje chyba diecie posła? Uważam, że ta kwota jest prze-
sadzona i powinna być „ociupinę” mniejsza. Myślę, że pan bur-
mistrz nie powinien się aż tak wychylać z tymi zarobkami i się 
afiszować, gdyż Nowogard jest miastem dość biednym, w którym 
nie ma pracy. Dobrze by było, aby część tej płacy, np. 2, 000 tys. zł 
przeznaczał na jakieś cele charytatywne, jak np. na dzieci niepeł-
nosprawne, które bardzo potrzebują wsparcia  w naszym mieście. 

Adam Babiarczuk - Burmistrz zarobki ma dobre do tego 
stopnia, że będąc na jego miejscu skakałbym chyba  do samej 
góry! Szkoda, że tylko z zarobkami innych ludzi w naszym mie-
ście jest „lipa”. Niemniej, do samego burmistrza nic nie mam, 
że tyle zarabia, ale powinien tu robić coś więcej pod względem 
pracy, bo jak na razie jest  pod tym względem tu w Nowogardzie 
jest „sajgon”. 

Anna Urbańczyk - Uważam, że zarobki pana burmistrza 
są za duże. Dlatego powinien zarabiać on nieco mniej. Bo co 
on robi? Wszystko robią za niego, a pan burmistrz tylko potrafi 
rządzić i wydaje odpowiednie dyspozycje.  Uważam, że kwota 6, 
000 tys. zł byłaby zupełnie kwotą przyzwoitą dla pana burmi-
strza. Chociaż nie powiem, bo trochę w tym mieście udało mu 
się zrobić. Przykładem są chodniki czy jeszcze inne prace, które 
są widoczne w mieście czy nad jeziorem. 

Jacek Misiewicz - Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi 
burmistrzami z innych gmin to nasz pan burmistrz zdecydowanie 
zarabia za dużo. Wobec tego pytam - dlaczego inne miasta swoim 
władarzom płacą mniej? Dlaczego Nowogard, będąc biedniejszym 
miastem i gminą, płaci więcej? To jest dla mnie trochę bez sensu. 
Dlatego ta kwota w moim odczuciu jest zbyt duża. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

05.05.2014 r. 
Godz. 14.00 Zdarzenie dro-

gowe  za miejscowością Ża-
bówko, gdzie kierujący pojaz-
dem marki VW Golf, wymu-
sił pierwszeństwo przejazdu i 
zderzył się z motorowerzystą.

Godz. 15.15 Powiadomienie 
o kradzieży artykułów kosme-
tycznych w sklepie Natura przy 
ul. 700 Lecia. 

Godz. 19.00 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Gole-
niowie w miejscowości Olcho-
wo ujawnili kierującego pojaz-
dem marki Ford będącego w 
stanie po użyciu alkoholu. Ka-
mil B. miał 0,39 promila alko-
holu w wydychanym powie-
trzu. 

06.05.2014 r .
Godz. 12.20 Kolizja drogowa 

na ul. Bankowej, pomiędzy po-
jazdami VW Passat i Fiat Ci-
nqecento. 

Godz. 14.30 Patrol OPI na 
ul. Nadtorowej zatrzymał Kry-
stiana M. kierującego moto-
rowerem marki Huatian, bez 
obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC. 

Godz. 07.15 Pracownik skle-
pu Orlen powiadomił o kra-
dzieży paliwa. 

07.05.2014 r. 
Godz. 07.30 Na ul. Boh. 

Warszawy doszło do samoza-

palenia się samochodu marki 
Seat Cordoba. 

Godz. 09.20 Powiadomienie 
o kradzieży biżuterii złotej z 
mieszkania przy ul. Roosevel-
ta. 

Godz. 09.30 Włamanie do 
mieszkania przy ul. 3 Maja, 
skąd dokonano kradzieży Lap-
topa marki Asus. 

Godz. 23.50 Patrol OPI na 
ul. Wojska Polskiego zatrzymał 
Daniela G. kierującego moto-
cyklem BMW, bez wymaga-
nych dokumentów pojazdu. 

08.05.2014 r.
Godz. 09.30 Kradzież deko-

dera telewizyjnego z mieszka-
nia przy ul. 3 Maja przez An-
drzeja Ś.

Godz. 17.40 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP Gole-
niów na ul. Żeromskiego ujaw-
nili nietrzeźwego kierującego 
samochodem marki Lublin. 
Tadeusz Ł. miał 0,63 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

09.05.2014 r.
Godz. 15:50 Kradzież telefo-

nu marki ZTE Blade G
Godz. 16:30 Zabór w celu 

krótkotrwałego użycia pojaz-
du marki VW Passat, a następ-
nie porzucenie go w komplek-
sie leśnym w miejscowości Ba-
bigoszcz.

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla 

dziecka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy, pral-
ka automatyczna tel. 514  466 037 

•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, 
tel. 669 517 964 lub 91 39 10762

•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot ku-
chenny na dwa mieszadła, tel. 513 520 798

•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę 
rasy mieszaniec Dalmatyńczyk, tel.667 431 363 

•	 Przyjmę od zaraz używaną lodówkę i pralkę automa-
tyczną, które są mi bardzo potrzebne, tel. 695 988 425

•	 Oddam w dobre ręce małego dwumiesięcznego 
pieska. Piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 91 
39 793 21

•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści 
tel. 91 39 793 21 

•	 Przyjmę pilnie używane meble kuchenne 694 509 752 

•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automa-
tyczną, tel. 723 642 566

•	 Oddam w dobre ręce czteromiesięcznego, czarnego 
pieska 993 979 321

•	 Przyjmę dwie kanapy tel. 609 833 063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692 302 

754
•	 Oddam za darmo młodego pieska 4m-ce, biały- łaty 

szare. Kontakt, ul. Woj. Polskiego 43\5 po godz. 17:00 
lub grzecznościowy Woj. Polskiego 43\2

•	 Oddam nieodpłatnie 5 małych piesków (kundelki) 6 
tygodniowych – 723 916 319 

•	 Oddam ławę rozkładaną w kolorze jasnym oraz łóż-
ko sypialniane drewniane 160/220, bez materaca 
665 544 114 

•	 Przyjmę sprawna lodówkę i meble kuchenne - 
516648561

Z ostatniej chwili 

Kolizja przy 3 Maja 
Wczoraj, o godz. 19.00, przy ul. 3 Maja, na wysokości 
przychodni lekarskiej Praxis 2,  doszło do groźnej kolizji. 

Jak ustalił na miejscu nasz re-
porter, wyjeżdżający z parkin-
gu koło przychodni samochód 
osobowy wymusił pierwszeń-
stwo jadącej od strony Szczeci-
na Hondy (na zdjęciu). Kierow-
ca auta, chcąc uniknąć zderze-
nia z zajeżdżającym mu drogę 
drugim pojazdem, próbował 

go ominąć, po czym stracił pa-
nowanie nad kierownicą  i ude-
rzył w kiosk ruchu znajdują-
cy się po drugiej stronie ulicy. 
Na miejsce zdarzenia wezwa-
no policję i karetkę pogotowia. 
Kierowca Hondy został odwie-
ziony do nowogardzkiego szpi-
tala na badania lekarskie.   Red. 
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Oświadczenia majątkowe naszych władz 

Tym to się powodzi....
Do końca kwietnia samorządowcy musieli złożyć swoje oświadczenia majątkowe za rok 2013. Obowiązek podawania do publicznej wia-
domości informacji o swoich zarobkach i stanie majątku ciąży na radnych, dyrektorach szkół oraz najważniejszych urzędnikach w gmi-
nie. Począwszy od bieżącego wydania, podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy prezentować oświadczenia złożone zarówno przez 
urzędników na szczeblu gminy, jak i powiatu. 

Zaczynamy od publikacji zeznań, jakie złożyli: burmistrz Robert Czapla i 
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida. Czy urzędnikom się powodzi, 
czy też wiedzie się im gorzej niż w poprzednich latach? Dla porównania publi-
kujemy również oświadczenia majątkowe złożone w zeszłym rok tj. 2013, za rok 
2012. 

Zgodnie z prawem burmistrz  i przewodniczący Rady Miejskiej zobowiązani są 

przedłożyć swoje oświadczenia na biurko wojewody. Natomiast radni oraz kie-
rownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim (dyrekto-
rzy szkół, ZBK, NDK itd.) składają swoje oświadczenia do biura rady w Urzędzie 
Miejskim i tutaj są one analizowane. 

Wszystkie złożone oświadczenia muszą być zgodne z zeznaniami podatkowymi 
składanymi do Urzędu Skarbowego.           red.

Oświadczenia za rok 2013

Imię i nazwisko Zasoby pie-
niężne

Nieruchomo-
ści Zarobki Kredyty 

Majątek 
ruchomy 
pow. 10 
tys. zł 

Robert  
Antoni Czapla 
(burmistrz  
Nowogardu)

- 53 tys. 834  
zł (oszczęd-
ności na kon-
cie)
- 4200 zł (10 
akcji PZU o 
wartości)

- Mieszkanie 
o pow.  47,17 
m2 - wartości 
170 tys. zł 
- Mieszkanie 
o pow. 48,47 
m2 o wartości 
40 tys. zł (da-
rowizna od 
matki)
- garaż muro-
wany o pow. 
18 m2 – war-
tość 10 tys. zł 

150 tys. 548 
zł- wyna-
grodzenie 
ze stosun-
ku pracy 
(Urząd Miej-
ski) 
- 403 zł – 
dywidendy 
- 7 tys. 686 
zł – wyna-
jem miesz-
kania 

Nie doty-
czy 

Nie dotyczy 

Antoni Bielida 
(Przewodniczący 
Rady Miejskiej)

- 48 tys. zł  
(oszczędno-
ści na koncie)
- 15 tys.  
530 zł 
(papiery 
dłużne) 
- 4 tys. 801 zł 
(osobisty 
program in-
westycyjny)
- 1 570 Euro 
(środki w wa-
lucie obcej) 

- mieszkanie 
o pow. 57 m2 
– wartość 150 
tys. zł 
- mieszkanie 
67,90 – war-
tość 500 tys. 
zł 

- 110 tys. 
423 zł (za-
trudnienie 
w RXXI) 
- 32 tys.  
415 zł 
(emerytura)
- 18 tys. zł 
(dieta rad-
nego)

43 tys. 
300 tys. 
zł -  kre-
dyt na 
zakup 
miesz-
kania 
udzielo-
ny przez 
bank 
PKO PB

- Opel Astra 
rok prod. 
2007
- Toyo-
ta Corrola   
rok prod. 
2004  

Źródło: UW Szczecin

I dla porównania  co się zmieniło rok poprzedni: Oświadczenia za rok 2012 

Imię 
nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki Kredyty 

Majątek 
ruchomy 
pow. 10 
tys. zł 

Robert 
Antoni 
Czapla 
(burmistrz 
Nowogardu)

- 49,5 tys. zł 
(oszczędności 
na koncie)
- 4073 zł
(10 akcji PZU 
o wartości)

- Mieszkanie o 
pow.  47,17 m2 
- wartości 170 
tys. zł 
- garaż 
murowany o 
pow. 18 m2 – 
wartość 10 tys. zł 

148 tys. 501 zł- 
wynagrodzenie 
ze stosunku 
pracy (Urząd 
Miejski) 
- 181,30 zł – 
dywidendy 

Nie 
dotyczy 

Nie 
dotyczy 

Antoni 
Bielida 
(Przewod-
niczący Rady 
Miejskiej)

- 32 tys. zł 
- 9 tys. 875 zł 
papiery 
dłużne 
- 1 tys. 900 zł 
osobisty 
program 
inwestycyjny 

- dom o pow. 220 
m2 – wartość 
350 tys. zł (1/3 
własności) 
- mieszkanie 
o pow. 59 m2 
– wartość 150 
tys. zł 
- mieszkanie 
67,90 – wartość 
500 tys. zł 
- działka 
budowlana o 
pow. 1800 m2 
(1/3 udziału) – 
wartość 80 tys. zł 
- dwa boksy 
garażowe (1/3 
udziału) – 
wartość 40 tys. zł 

- 108 tys. 059 zł 
– zatrudnienie 
- 31 tys. 228 
-emerytura
- 20 tys. 905 zł 
- dieta radnego 
- 1 tys. 160 zł 
- inne funkcje 
społeczne 

50 tys. zł 
– kredyt 
na zakup 
miesz-
kania 
udzielony 
przez 
bank PKO 
PB

- Opel 
Astra rok 
prod. 
2007
- Toyota 
Corrola   
rok prod. 
2004  

Źródło: UW Szczecin 

Leśna: Kolejna bezmyślna  
inwestycja
W poniedziałek (12 maja), na telefon alarmowy DN zadzwonił mieszkaniec ul. Leśnej, 
który zwrócił uwagę na kolejną inwestycję, która może uchodzić za pozbawioną jakie-
gokolwiek sensu. Mianowicie, na zniszczonej asfaltowej drodze, ktoś postanowił za-
montować wysepkę, która spełnia zadanie progu zwalniającego.

- Chciałbym zwrócić pań-
stwa uwagę na to, co w tej chwi-
li dzieje się na ulicy Leśnej, tuż 
przy budynku szkoły. Właśnie 
teraz widzę, jak zrywany jest 
fragment asfaltu i montowa-
ny nowy próg zwalniający, wy-
konany z kostki brukowej. Za 
pośrednictwem DN chciałbym 
zadać następujące pytanie: kto 
wydaje decyzje o instalacji pro-
gów zwalniających na terenie 
miasta? Od 40 lat, ta ulica nisz-
czeje i nikt nie postanowił w ca-

łości jej naprawić. Od tylu też lat dziury są jedynie łatane, po 

czym powstają nowe. A teraz 
ktoś mądry postanowił wybu-
dować na tej zniszczonej ulicy 
piękne progi zwalniające. Nie 
kwestionuję potrzeby umiej-
scowienia tutaj nowego progu 
zwalniającego, gdyż stare są już 
zniszczone. Jednak, po co to ro-
bić, skoro ta droga cała powin-
na zostać najpierw naprawio-
na!? W końcu za rok czy dwa, 
miasto będzie musiało ją wy-
remontować i wtedy co, rozbio-
rą tę nową wysepkę? – pyta od-
powiedzialne za to służby nasz 
czytelnik.

Zaraz po tym telefonie, uda-
liśmy się na wskazane przez 
naszego czytelnika miejsce. 
Okazuje się, że na tej zniszczo-
nej jezdni powstanie wysep-
ka z przejściem dla pieszych, 
która będzie spełniała również 
funkcję progu zwalniającego. 

Prace są wykonywane na zle-
cenie gminy. 

Nieważne, że każdy dostrzega 
w tej inwestycji bezmyślne dzia-
łania i najpierw należałoby wy-
remontować drogę. Dla urzęd-
ników w pierwszej kolejności 
powinna powstać wysepka...

KR
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Nasza sonda z Osiny SZANOWNI PAŃSTWO, 
MIESZKAŃCY 

NOWOGARDU!
PLANOWANE 

14 MAJA 2014 ROKU 
O GODZINIE 11.00

NA PLACU WOLNOŚCI 
W NOWOGARDZIE

SPOTKANIE 
Z PRZEWODNICZĄCYM SOJUSZU 

LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 
LESZKIEM MILLEREM ORAZ
POSŁEM DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO
PROF.BOGUSŁAWEM 

LIBERADZKIM

NIE ODBĘDZIE SIĘ Z PRZYCZYN 
OBIEKTYWNYCH.

WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM 

W SPOTKANIU SERDECZNIE 
PRZEPRASZAMY.

JEDNOCZEŚNIE 
ZAPRASZAMY 

25 MAJA 2014 ROKU
DO UDZIAŁU W WYBORACH 

DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO  
I GŁOSOWANIA NA 

KANDYDATÓW KOMITETU 
WYBORCZEGO SLD-UP.

ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY SLD 
W NOWOGARDZIE

OGŁOSZENIE

W Nowogardzie jest sporo zakładów opieki  medycznej, gdzie mieszkańcy mogą ko-
rzystać  z opieki czy to lekarza rodzinnego czy z porady specjalisty. A jak mieszkańcy 
gminy Osina  oceniają swój dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz możliwości 
skorzystania z  lekarzy specjalistów?  Z takim pytaniem zwróciliśmy się w cotygodnio-
wej sondzie do  osób, które spotkaliśmy na  terenie Osiny.  Przy okazji pozdrawiamy 
panią doktor Magdalenę Bogusławską  z Osiny, która stała się główną  bohaterką na-
szej sondy. 

Halina Gwiazdowska - Oceniam służbę zdrowia i dostęp do 
lekarza, czy to rodzinnego czy specjalisty, bardzo pozytywnie. 
Nasza Pani doktor bez problemu kieruje, jak jest potrzeba, do in-
nego lekarza specjalisty czy też na  rehabilitację. O dziwo, ale  w 
tym temacie jak na razie nie napotykam u nas na jakieś trudno-
ści czy problemy.

Pani Anna z wnuczką Zuzią - Jeśli chodzi o tę  sprawę, to dla 
mnie nie ma żadnego problemu. Wszystko, czego potrzebuję od 
naszej Pani dr,  uzyskuję, czy to receptę czy skierowanie do le-
karza, też lekarza specjalisty. Owszem, trzeba czasami czekać, 
gdyż są kolejki, ale generalnie nie ma żadnego problemu. Może, 
też  dlatego tak spostrzegam, że dzięki Bogu,  ja osobiście jak na 
razie, nie choruję i oby ten stan trwał jak najdłużej.  

Pani Bogumiła - Z dostaniem się do lekarza pierwszego kon-
taktu nie mam jak na razie żadnych problemów. Tak się składa, 
że raz w miesiącu bywam u naszego lekarza rodzinnego, który 
wystawia zwolnienie lekarskie, które jest mi potrzebne. Jeśli cho-
dzi o inne skierowania do lekarzy specjalistów, to tu też nie ma 
jakichś większych przeszkód. Zawsze je otrzymuję od Pani dr, 
gdy tylko o nie poproszę. 

Jania Detz - Jeżeli chodzi o kontakt z lekarzem pierwszego 
kontaktu i z lekarzem specjalistą, to mamy tu swoiste Eldora-
do. Co bardzo osobiście mnie cieszy. Pani dr bardzo o nas, jako 
pacjentów tej gminy, dba, co na pewno potwierdzą jeszcze inni 
mieszkańcy. Jeżeli jest taka potrzeba, to lekarzy specjalistów też 
nam jest w stanie sprowadzić. Mamy możliwość przebadania się 
np. u lekarza diabetologa czy też od nerek i prostaty dla męż-
czyzn. Dodatkowo jest możliwość zbadania się jeszcze w kierun-
ku innych chorób.  Podsumowując, jak na razie ja osobiście i za-
pewne inni mieszkańcy nie odczuwamy jakichś trudności w tym temacie i powiem, że jest naprawdę 
nieźle. 

Bronisław Koziura - Oceniam dostęp do lekarza rodzinnego 
i innych specjalistów bardzo dobrze. Nie ma problemu z pomo-
cą, a nawet, jak trzeba, to zostanie wezwane pogotowie. Dlatego, 
w porównaniu z innymi miejscowościami, mamy tu na chwilę 
obecną bardzo dobrze.  Nasza Pani dr jest bardzo przyjemną ko-
bietą i naprawdę stara się nam tu pomagać. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Byłeś świadkiem  
ciekawego zdarzenia,  

zadzwoń  
Tel. 513 088 309
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze  

śp. Józefa 
Ochęckiego

serdeczne 
podziękowania 

składa pogrążona 
w smutku rodzina

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze  

śp. Pawła 
Sachryń 

serdeczne 
podziękowania 

składa pogrążona 
w smutku rodzina

KONDOlENCjE KONDOlENCjE

Osina: Nowa oczyszczalnia za 2,5 mln zł 

Wielka inwestycja  
w małej gminie
W Osinie pracuje już nowa oczyszczalnia. W pełni zautomatyzowany obiekt, wy-
posażony w najnowocześniejsze rozwiązania, na razie przyjmuje ścieki z trzech 
miejscowości, ale wkrótce dołączą kolejne. Choć oficjalne oddanie do użytku 
oczyszczalni ma się odbyć za kilka tygodni, nam udało się z obiektywem zwiedzić 
inwestycję już teraz. Co kryje w sobie obiekt wybudowany za ponad 2 mln złotych? 

To, co na pierwszy rzut oka 
wyróżnia oczyszczalnię, to 
fakt, że jej „serce”, a więc cała 
instalacja, znajduje się w ziemi. 
Na zewnątrz nie ma charakte-
rystycznych basenów czy ka-
nałów. Nie ma też, co jest rów-
nie ważne, przykrego zapachu 
w powietrzu. 

- Oczyszczalnia została wy-
budowana w technologii SBR, 
czyli sekwencyjnego, oczysz-
czalni ścieków – tłumaczy na 
miejscu Piotr Tomków, dyrek-
tor techniczny w Przedsiębior-
stwie Usług Wodnych i Sani-
tarnych z Nowogardu, które to 
jest administratorem oczysz-
czalni w Osinie. - To rozwiąza-
nie, które zapewnia odporność 
na nierównomierność przepły-
wu np. w czasie obfitych opa-
dów deszczu. Chodzi o ilość i 
jakość ładunku wprowadzane-
go do systemu. Poza tym tech-
nologia ta zapewnia niskie 
koszty eksploatacji.

Oczyszczalnia jest w pełni 
zautomatyzowana. Do jej ob-
sługi w zasadzie niepotrzebny 
jest człowiek. Pełni on jedynie 
rolę dozorcy. Praca oczyszczal-
ni monitorowana jest na ekra-
nie komputera, znajdującego 
się w centralnej sterowni. 

- Każde urządzenie posiada 
swój własny sterownik. Jeden 
schemat sterowniczy z progra-
mem znajduje się na kompute-
rze. Poza tym, odpowiednie po-
zycje można ustawiać również 
z pozycji tablicy sterowniczej. 
Podgląd na pracę oczyszczalni 
ma pracujący na miejscu ope-
rator, technolog, a także wójt – 
mówi P. Tomków. 

Centrum dowodzenia 
oczyszczalni mieści się w bu-
dynku, pod którym znajdu-
ją się dwie komory systemu 
(SBR-y – stąd nazwa techno-
logii,  w której wybudowano 
oczyszczalnie w Osinie). To 
do nich, za pomocą przepom-
powni, poprzez komory reten-
cyjne, trafiają ścieki. Wcześniej 
kanaliza przepływa przez sito-
-piaskownik, odpowiedzialny 

za wstępne oczyszczenie ście-
ków z substancji nierozpusz-
czalnych. A więc wszystkie-
go, co człowiek zdoła wrzucić 
do ubikacji, a co niekoniecz-
nie powinno się tam znaleźć. 
Obiekt posiada własne, nieza-
leżne źródło zasilania w po-
staci agregatu prądotwórcze-
go. Ciekawostką jest znajdują-
cy się na terenie przyległym do 
oczyszczalni w pełni automa-
tyczny punkt zlewny, pozwala-
jący na automatyczne i bezob-
sługowe przyjmowanie nieczy-
stości płynnych z wozów ase-
nizacyjnych. W skrócie, kie-
rowca, chcący zrzucić nieczy-
stości z samochodu za pomo-
cą przewodów rurowych, musi 
najpierw na specjalnym pul-
picie wpisać swój kod, za po-
mocą którego zostania ziden-
tyfikowany. Gdy kod okaże się 
prawidłowy, automat odbierze 
ścieki. Po opróżnienia zbiorni-
ka na samochodzie kierowca 
otrzymuje wydruk, z informa-
cją na temat ilości odebranych 
od niego ścieków. Urządzenie 
jest wyposażone również w 
specjalne sondy, które zablo-
kują spływ, w chwili, gdy oka-
że się, że ścieki nie odpowiada-
ją określonym wymogom (np. 
będą zbyt kwaśne).

Oczyszczane ścieki trafiają 
do płynącej przez Osinę rze-
ki Stepnicy. Średnio, przy każ-
dej fazie spustu, odbywają-
cej się co 6 godzin, do rzeki 
trafia ok. 150 m³ uzdatnionej 
wody. Oczyszczalnia jest jed-
nak w stanie przerobić grubo 
ponad 200 m³. Na razie bo-
wiem  przyjmuje nieczystości z 
trzech miejscowości, tj. Osiny, 
Kościuszek i Kikorza, które w 
ostatnim czasie skanalizowa-
no. Za kilka miesięcy do syste-
mu mają być podłączone kolej-
ne wsie.  

- W pierwszym etapie wyko-
naliśmy kanalizację w Osinie 
tam, gdzie jej nie było, oraz w 
Kikorzu i Kościuszkach. Drugi 
etap to budowa nowej oczysz-
czalni, gdyż ta poprzednia była 

już przestarzała i nie opłaca-
ło się jej remontować, by funk-
cjonowała i uzyskiwała odpo-
wiednie wskaźniki. Trzeci etap 
to budowa kanalizacji w na-
stępnych dwóch miejscowo-
ściach, czyli Węgorzy i Redo-
stowie, który właśnie teraz wy-
konujemy. Planujemy, że budo-
wa sieci do tych wsi zakończy 
się w połowie listopada – mówi 
wójt Gminy Osina, Krzysztof 
Szwedo. Wówczas oczyszczal-
nia osiągnie 100% obciążenie i 
będą trafiać do niej ścieki wy-
twarzane przez 70% miejsco-
wej ludności, co daje 2 tysiące 
osób.

Włodarz nie ukrywa jednak, 
że inwestycje te nie byłyby 
możliwe do zrealizowania bez 
dofinansowania z zewnątrz. – 
Wszystkie te inwestycje łączą 
się w jedno zadanie pod na-
zwą „porządkowanie gospodar-
ki ściekowej w gminie”. Nie da-
libyśmy rady ich zrealizować z 
własnych środków – przyznaje 
Szwedo. 

Sama budowa oczyszczalni 
pochłonęła przeszło 2,5 mln 
złotych, z czego kwota dofi-
nansowania  z Programu Ob-
szarów Wiejskich (PROW) 
wyniosła 989 tys. zł. Resztę 
ze środków własnych pokryła 
Gmina, z tym że ok. 300 tys. zł 
Vatu zostanie odzyskane i wró-
ci do budżetu Osiny. Z tego sa-
mego Programu uzyskano do-
finansowania budowy kanali-
zacji w Osinie, Kościuszkach i 
Kikorzu. Wówczas uzyskano 3 
mln dotacji, wykorzystując w 
ten sposób 4 mln pulę, jaką do 
dyspozycji miały samorządy 
w ramach PROW.  Powstająca 
sieć w dwóch ostatnich miej-
scowościach również powsta-
je przy wsparciu środków ze-
wnętrznych – tym razem po-
chodzących z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, ob-
sługiwanego przez Urząd Mar-
szałkowski w Szczecinie. 

Marcin Simiński 

Cały proces oczyszczania ścieków odbywa się w zbiornikach znajdujących się pod 
budynkiem sterowni.  Pracy urządzeń przyglądają się Krzysztof Szwedo, wójt Osi-
ny (po lewej) i Piotr Tomków dyrektor z PUWiS. 

 Aż trudno uwierzyć, że woda wypływająca z tej rury, wcześniej wpłynęła do oczysz-
czalni w postaci ścieków. 

Po tym niepozornym budynkiem znajduje się cała instalacja służąca do oczyszcza-
nia ścieków. 

Komputer w centralnej sterowni oczyszczalni. Na zdjęciu, operator Andrzej Kowaluk. 
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Co dalej z domkami na plaży?

Nowy właściciel robi porządki
W dzisiejszym wydaniu wracamy do sprawy stojących na nowogardzkiej plaży dom-
ków letniskowych, o których na łamach DN pisaliśmy już niejednokrotnie. Nowy wła-
ściciel budynków zapewnia, że niebawem obiekty będą w pełni gotowe na przyjęcie let-
ników. Z racji zbliżającego się wielkimi krokami sezonu, postanowiliśmy sprawdzić, co 
nowego słychać w nowogardzkim ośrodku rekreacyjnym.

Sprawa domków, znajdu-
jących się na miejskiej plaży, 
przez dłuższy czas owiana była 
tajemnicą. DN pisał o tym na 
początku sierpnia 2013 r. Przy-
pomnijmy, że wszystko zaczęło 
się w 2008 r. Gmina rozwiązała 
wówczas umowę o dzierżawę 
terenu z Romualdem Kowal-
skim i przejęła obiekt. Plażę 
podzielono na dwie części. Na 
dzierżawę jednego z fragmen-
tów plaży, z domkami i po-
lem namiotowym, ogłoszono 
przetarg. Wygrał go Zbigniew 
Gumienny. Umowę podpisa-
no na 10 lat. W połowie wrze-
śnia 2012 r., czyli po niespełna 
czterech latach, właściciel wy-
powiedział Gminie umowę. 
Od tamtej pory władza bez-
skutecznie starała się wyłonić 
nowego dzierżawcę. W maju 
ubiegłego roku ogłoszono ko-
lejny przetarg, który został 
rozstrzygnięty w październiku. 
Okazało się, że wygrali go pań-
stwo Piotr i Magdalena Obra-
cianko. Obecnie to oni są wła-
ścicielami terenu.

Ośrodek rekreacyjny powo-

li wraca do stanu używalności. 
Jak zapewnia nowy dzierżaw-
ca, Piotr Obracianko, dom-
ki letniskowe będą gotowe na 
przyjazd letników już w tym 
roku. Póki co, trwają prace re-
montowe.  – Na dzień dzisiej-
szy niektóre lokale są już w peł-
ni przystosowane do przyjmo-
wania gości – poinformował w 
rozmowie z DN pan Piotr – W 
tym roku wszystkie domki będą 
udostępnione dla letników. 
Przygotowywane jest również 
pole namiotowe. Zakupiony 
został całkiem nowy sprzęt ra-
tunkowy oraz pływający. Od 30 
czerwca planujemy też otwar-
cie baru. Niebawem będziemy 
montować kominki, a zatem 
domki przystosowane będą do 
całorocznego użytku gości. Jak 
przyznał nasz rozmówca, każ-
dy lokal (a jest ich łącznie 6) 
wymaga generalnego remon-
tu. Ze względów finansowych 
oraz czasowych, nie wszystkie 
lokale uda się w tym roku wy-
remontować kompleksowo. 

Cisza i spokój – tak nowy 
właściciel domków letni-

skowych argumentuje słusz-
ność wyboru swojego terenu 
na spędzenie kilku dni. – Jeśli 
chodzi o atrakcje, mogę powie-
dzieć tyle, że będzie tu plac za-
baw, postawimy również basen. 
Być może będziemy rozwijać 
to wszystko w tym samym kie-
runku, co pan Kowalski, ale za 
wcześnie, by o tym mówić. Zo-
baczymy, w jakim kierunku to 
pójdzie – stwierdza Piotr Ob-
racianko – Pierwszy rok bę-
dzie najtrudniejszy. W zasadzie 
jest on po to, by ściągnąć tu go-
ści. W tym roku nie liczymy na 
ogromne zyski. Nastawiamy się 
raczej na zachęcenie letników 
do skorzystania z naszej oferty 
w kolejnych latach.

Być może nowi właściciele 
domków tchną nieco życia w 
nadjeziorny teren letniskowy 
w Nowogardzie. Pozostaje cze-
kać na efekty. Czy odrestau-
rowany ośrodek rekreacyjny 
sprowadzi do Nowogardu let-
ników – okaże się niebawem.

Karolina Klonowska

Zakupiony został sprzęt pływający i ratunkowy - powiedział nam Piotr Obracian-
ko, dzierżawca terenu na plaży

Czy domki letniskowe przyciągną gości - zobaczymy

Nie ma zgody na takie działanie

„Znowu nas zablokują”
To jest absurd! – tak mówi pan Mieczysław, mieszkaniec budynku przy ulicy, 
przylegającej do ul. 3 Maja, która również odczuje opisywany przez nas tydzień 
temu pomysł władz miasta, dotyczący przebudowy tej części Nowogardu. Nasz 
czytelnik osobiście odwiedził redakcję DN w piątek (9 maja), aby podzielić się z 
nami swoimi spostrzeżeniami, które publikujemy niżej.

Swoją negatywną opinię w 
sprawie koncepcji zmian przy 
ulicy 3 Maja pan Mieczysław 
argumentuje tym, że plano-
wana przez gminę przebudo-
wa i zwężenie jezdni na odcin-
ku 600 metrów, spowoduje po-
wrót do stanu, jaki miał miej-
sce przed oddaniem do użytku 
obwodnicy.  

 - Dopiero co odblokowali tę 
drogę, a tu znowu to samo. Po-
nownie będą korki na długo-
ści całej ulicy. Jak ktoś będzie 
chciał wjechać np. w ulicę Ki-

lińskiego, to będzie blokował 
cały ruch, teraz może zjechać 
do środka jezdni. To samo tyczy 
się zjazdu na osiedle 3 Maja 31. 
Skręt w lewo będzie istną trage-
dią! Jak dojdzie do wypadku, to 
kto za to będzie odpowiadał – 
burmistrz? Nad takim planem 
powinien zasiąść jakiś człowiek 
od służby ruchu drogowego, a 
nie przypadkowy urzędnik, któ-
ry nie ma o tym pojęcia – grzmi 
pan Mieczysław. 

Nasz rozmówca bardzo ne-
gatywnie wypowiada się na te-

mat usytuowania planowanej 
ścieżki rowerowej, która mia-
łaby się znaleźć tuż przy jezd-
ni. Jego doświadczenie zawo-
dowe nakazuje mu również 
zwrócić uwagę na utrudnio-
ną pracę służb ratunkowych i 
mundurowych. 

 - Ścieżka rowerowa? Absurd! 
Niech dziecko tamtędy jedzie z 
ojcem rowerem, przejedzie tir 
i je zdmuchnie! Jak pan bur-
mistrz sobie wyobraża bezpie-
czeństwo na tej ścieżce rowero-
wej? Przecież będziemy świad-

Sygnały Czytelników
kami licznych wypadków. Ab-
solutnie nie można wypuszczać 
rowerzystów na asfalt! Ten, co 
to wymyślił, jest pozbawiony 
wyobraźni! Proszę mi powie-
dzieć, jak teraz na tej wąskiej 
drodze przeciśnie się karetka, 
straż pożarna lub policja? W 
jaki sposób dojadą do poszko-
dowanego, których wobec tak 
niebezpiecznie usytuowanej 
ścieżki rowerowej, niestety nie 
będzie brakować... Osoby, które 
wpadły na ten pomysł, nie wie-
dzą, co to znaczy stracić bliskie 
osoby w wypadku. Kim jest ten 
inżynierek, który nam będzie 
ponownie blokował Nowogard? 
Ja pracowałem wiele lat w po-
gotowiu i doskonale wiem, jak 
takie zwężenie jezdni utrudni 
ratownikom dojazd na czas – 
komentuje pan Mieczysław. 

Dla naszego czytelnika loka-
lizacja w Nowogardzie ścież-
ki rowerowej jest tylko jedna 
– wokół jeziora. Ponadto, pan 
Mieczysław słusznie zauwa-
ża minusy, dotyczące budowy 
parkingów przed balkonami 
mieszkańców bloku, dokład-

niej przy sklepie „Rodzynek”.
 - Jeśli ktoś chcę robić ścież-

kę rowerową, to tylko nad je-
ziorem! To wspaniałe miejsce, 
na którym skorzysta miasto. 
Poza tym, chciałbym się zapy-
tać mieszkańców bloku 3 Maja 
31, czy oni chcą, aby pod ich 
balkonami został wybudowa-
ny parking? Jestem pewien, że 
nikt nie chce, kosztem zieleni, 
kilku miejsc parkingowych, tym 
bardziej, że w obrębie tego osie-
dla znajdują się miejsca, któ-
re można wygospodarować na 
parking, choćby górka naprze-
ciwko Waryńskiego, gdzie i tak 
na pasie zieleni od lat parko-
wane są pojazdy – słusznie za-
uważa nasz rozmówca. 

Odcinek jezdni, który ma 
ulec zwężeniu, powinien być 
poddany kosmetycznym zmia-
nom, wie o tym każdy, kto czę-
sto tą drogą uczęszcza. 

 - Drugą sprawą jest to, że na 
tym odcinku jezdni, który gmi-
na chcę przebudować, jest kilka 
mankamentów do poprawy. Po 
pierwsze, są to wysepki, np. ta 
przy zjeździe w kierunku cmen-
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Festiwalu Filmów Ekologicznych – zapowiedź 
Prezentacje kilkudziesięciu  

filmów o tematyce ekologicz-
nej w ramach dwóch kategorii  
konkursowych oraz wiele in-
nych różnorodnych wydarzeń, 
m. in. warsztatów edukacyj-
nych, wystaw zdjęć i plakatów, 
a także targi ekologiczne i kon-
kursy z supernagrodami, zna-
lazły się w programie Między-
narodowego i Ogólnopolskie-
go Festiwalu Filmów Ekolo-
gicznych im. Macieja Łukow-
skiego. Impreza odbędzie się w 

Nowogardzie w dniach 19-23 
maja 2014.  

Od kilku dni trwają festiwa-
lowe przedbiegi, czyli imprezy 
zapowiadające wydarzenie. To 
ogólnodostępne warsztaty o 
różnej tematyce, mające głów-
nie promować zdrowy tryb ży-
cia poprzez aktywność fizycz-
ną np. zajęcia fitness, nordic 
walking czy trening z Tai Chi. 
Są także wydarzenia nakiero-
wane na edukację ekologicz-
ną. To m.in. Ekowarsztaty dla 

szkół. Propozycja dla uczniów, 
chcących poszerzyć swoją wie-
dzę na temat racjonalnej go-
spodarki odpadami i poznać 
jej wpływ na otaczające środo-
wisko poprzez wizytę w Regio-
nalnym Zakładzie Gospodaro-
wania Odpadami w Słajsinie. 

Natomiast w dniu 19 maja 
rozpocznie się Festiwal Eko-
film. Będzie to już 13. edycja 
tejże imprezy, która potrwa do 
23 maja. Głównym wydarze-
niem Festiwalu będzie oczy-

wiście przegląd filmów o te-
matyce przyrodniczej i ekolo-
gicznej. Konkurs odbywać się 
będzie w dwóch kategoriach 
„Ekofilm” i „Natura 2000”, któ-
rej patronem jest Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowi-
ska. Filmy zgłoszone do obu 
konkursów oceni profesjonal-
ne Jury, a pula nagród, o któ-
rą walczą filmowcy, wynosi 
ponad 50 tys. złotych. Twórca 
najlepszego filmu, oprócz na-
grody pieniężnej, otrzyma tak-

że  puchar, ufundowany przez  
Prezydenta RP, Bronisława Ko-
morowskiego. W tym roku do 
konkursu zgłoszono 40 filmów. 

Oprócz konkursu filmo-
wego, w programie Festiwalu 
znalazło się wiele innych wy-
darzeń.  Poniżej prezentujemy 
program imprezy, jaki dostar-
czył nam Nowogardzki Dom 
Kultury – główny organizator 
Festiwalu Ekofilm. 

Opr. MS

tarza (na ul. Batalionów Chłop-
skich, przyp. red.). Codziennie 
kilkanaście tirów uczęszcza dro-
gą od strony cmentarza w kie-
runku Szczecina. Wówczas, wy-
jeżdżając, aby wykonać skręt, te 
tiry jeżdżą po tej wysepce nisz-
cząc ją, niech sobie wszyscy te-
raz wyobrażą, że ta jezdnia zo-
stanie zwężona, wówczas, jeśli 
ruch dla tirów nie zostanie za-
mknięty, to te pojazdy będą „ob-
cierały” inne samochody i zmu-
szały do ucieczki ze ścieżki ro-
werzystów. W tym miejscu cała 
ta wysepka powinna być przesu-
nięta w stronę Szczecina. Druga 
sprawa to znajdujące się w fa-
talnym stanie oświetlenie przy 
przejściach dla pieszych, przy 
tych wysepkach na długości ul. 3 

Maja. To tym powinna się zająć 
nasza gmina. Tym, abyśmy czuli 
się bezpieczniej na tym odcinku, 

a nie tym, aby to bezpieczeństwo 
zdecydowanie zmalało – słusz-
nie zauważa pan Mieczysław. 

Na koniec rozmowy, w obec-
ności dziennikarzy, pan Mie-
czysław zadeklarował, że zrobi 
wszystko, aby ten pomysł szyb-
ko został wybity z głów rządzą-
cych. Widząc nastawienie na-
szego rozmówcy, trzeba uznać, 
że na pewno jest on zdetermi-
nowany w swoim postanowie-
niu.

 - Na zakończenie chciałbym 
dodać, że jak będzie trzeba, to 
zwołam wszystkich mieszkań-
ców i wyjdziemy na ulicę albo 
zablokujemy burmistrzowi ra-
tusz i to nie są pogróżki, tylko 
obiecuję i słowa dotrzymam, że 
nie pozwolimy na takie działa-
nia naszej gminie. Dziękuję za 
wysłuchanie mojej skromnej 
osoby, moje dane osobowe po-

zostawiam do wiadomości re-
dakcji DN, a dla zainteresowa-
nych jestem mieszkańcem No-
wogardu, który od lat jeździ 
po ulicach naszego miasta i nie 
życzę sobie, aby ponownie były 
zablokowane – kończy pan 
Mieczysław. 

Wygląda na to, że mieszkań-
cy ulicy 3 Maja słusznie prze-
jęli się planem przebudowy ich 
okolic i postanowili o tym gło-
śno mówić na łamach prasy. 
Wierzymy również, że to nie 
ostatni sygnał w tej sprawie. 
Zachęcamy wszystkich do wy-
rażania swoich opinii, czy to za 
pomocą listu, telefonicznie czy 
osobiście przychodząc do re-
dakcji DN. 

Zanotował: KR

Program Festiwalu Ekofilm 
19.05 – 24.05.2014

19.05.2014, godz. 16:00
Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu (NDK)

20.05 – 22.05.2014, godz. 10:00 – 16:00
EkoBazar / targi ekologiczne (Plac Szarych 

Szeregów)
EkoBazar to propozycja dla wszystkich, któ-

rym nie jest obce propagowanie idei ekologicz-
nych i życie w zgodzie ze środowiskiem natural-
nym. EkoBazar to promocja ekologicznych tech-
nologii związanych z recyklingiem oraz wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł energii,  a tak-
że promocja i popularyzacja żywności ekologicz-
nej, naturalnej i niskoprzetworzonej. Celem tar-
gów jest także prezentacja instytucji i firm, które 
za cel obrały sobie usuwanie i  łagodzenie szko-
dliwych efektów współczesnej cywilizacji i pre-
zentowanie możliwości modelowania przestrze-
ni życiowej zgodnego z  ideami ekologii. 

EkoBazar – wystawcy: GENERALNA DYREK-
CJA OCHRONY ŚRODOWISKA; CELOWY 
ZWIĄZEK GMIN R-XXI; NADLEŚNICTWO 
NOWOGARD; NADLEŚNICTWO ROKITA; 
NADLEŚNICTWO KLINISKA; POLICJA; LIGA 
OCHRONY PRZYRODY; STRAŻ POŻARNA; 
TOYOTA; PiTern / fotowoltaika, kolektory sło-
neczne, ekologiczna energia; SCHRONISKO 
DLA ZWIERZĄT w SOSNOWICACH; STO-
WARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŻYWNO-
ŚCI METODAMI EKOLOGICZNYMI „EKO-
LAND”; KOŁO PSZCZELARZ W NOWOGAR-
DZIE

20.05.2014, godz. 17:00
Wykład „Feng shui. Życie w harmonii z otocze-

niem” / prowadzi Jacek G. Turant (NDK)
Projekcje filmów konkursowych Ekofilm 2014 

(NDK)

21.05.2014, godz. 17:00
Warsztaty pieczenia chleba na zakwasie / pro-

wadzi Beata Brodzka (NDK)
Wykład „Bociany gminy Nowogard” / prowa-

dzi Marek Hajzer (NDK)
Wykład „Rekultywacja jeziora Nowogardzkiego” 

/ prowadzi Joanna Krępa (NDK)
Projekcje filmów konkursowych Ekofilm 2014 

(NDK)

22.05.2014, godz. 17:00
Wystawa podstawowego sprzętu pszczelarskie-

go i degustacja miodów (NDK)
Wykład „Bioróżnorodność pożytków pszcze-

lich szansa czy konieczność” / prowadzi dr Jerzy 
Samborski (NDK)

Projekcja filmu „Więcej niż miód” (NDK)
Projekcje filmów konkursowych Ekofilm 2014 

(NDK)

23.05.2014, godz. 16:00
Uroczyste zakończenie Festiwalu (NDK)

24.05.2014, godz. 09:00
EkoRajd „Zielona Szprycha” Nowogard - Płot-

kowo - Nowogard (NDK)

„Zielona Szprycha” to impreza rowerowa skie-
rowana do wielbicieli dwóch kółek. Rajd w sa-
mym sercu prastarej puszczy, pośród wspania-
łych starodrzewi buka i dębu z urokliwą rzeką 
Trzechelską Strugą oraz zarastającymi śródleśny-
mi jeziorkami, które są przebogate pod wzglę-
dem fauny i flory.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
programie.

Źródło: NDK

Czy mieszkańcy bloku 3 Maja 31, zgodzą się na ulokowanie tuż przed ich balkonami 
parkingu na 27 miejsc
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04

P16.1.ś-k.15.04-16.05 P15.1.ś-k.15.04-16.05

wydruKi Kolorowe 

w nisKich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A
Tel. 91 392 21 65
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 OFERTA WAŻNA OD 5-13 maja 2014 r.

mebli i dodatków
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TANIEJ O PODATEK
MEBLE

NOWOGARD

UWAGA: 1,2,3 maja sklep nieczynny 
ul. ARMII KRAJOWEJ 49 

ŁAP OKAZJĘ!!!

www.forte.com.pl

Warto wiedzieć, kupując prezent komunijny 

Dzieci głupieją  
przez nowoczesne technologie 
Sprzęt elektroniczny staje się  ostatnio  kolejnym modnym prezentem pierwszokomu-
nijnym. Warto się jednak zastanowić, czy kupienie tabletu  dziecku w prezencie z oka-
zji Pierwszej Komunii Świętej to jest najlepszy pomysł?

Jesteśmy w tzw.  komunijnym 
czasie. Jedno z ważniejszych ży-
ciowych   wydarzeń  większość z 
nas przeżywało właśnie w maju. 
Przyjęcie sakramentu Pierwszej 
Komunii  Świętej wiąże się też  z 
uroczystością,  na którą zjeżdżają 
się na ogół całe rodziny a  boha-
ter czy bohaterka tego dnia zastaje 
obdarowany(a) prezentami. Przez 
lata, zgodnie ze zmianami cywili-
zacyjnymi,   różne    przedmioty 
stawały się dominujące w zestawie  
prezentów  pierwszokomunijnych. 
Były więc rowery, zegarki, telefo-
ny. W ostatnim czasie do tego ze-
stawu dołączył sprzęt elektronicz-
ny, w tym tablety, przeznaczone 
dla najmłodszych. Są jednakże 
kraje w których rozpowszechnie-
nie sprzętu elektronicznego wśród 
dzieci trwa od lat. Dla dobra dzie-
ci warto  więc skorzystać z do-
świadczeń, które  tam  już zebra-
no: Wiedzą jak „przesunąć ekran” 
tabletu i obsłużyć menu, ale nie po-

trafią budować z klocków. Dzieci 
głupieją przez nowoczesne  techno-
logie – alarmuje rodziców Brytyj-
skie  Stowarzyszenie Nauczycie-
li i Wykładowców. Jak się okazu-
je, technologie cyfrowe zaburzają 
u dzieci rozwój zdolności moto-
rycznych.  Liczba  dzieci  posłu-
gujących się nowoczesnymi urzą-
dzeniami wzrasta z roku na rok. 
W 2012 r. tablety były używane w 
20 proc. brytyjskich gospodarstw, 
w 2013 już w 51 proc. Najmłodsi 
spędzają na „zabawie” z gadżeta-
mi długie godziny, na czym cierpi 
zręczność ich palców, ale również 
pamięć. Nauczyciele obserwują w 
związku z tym niepokojące zjawi-
sko – uczniowie coraz częściej nie 
potrafią ręcznie wypełnić testu.  
Coraz częściej  także zdarzają się 
wymagające terapii przypadki za-
chowań kompulsywnych, których 
przyczyną jest korzystanie od uro-
dzenia z internetu i urządzeń cy-
frowych. Po nocy spędzonej na 

grach komputerowych dzieci mają 
ograniczona uwagę do takiego stop-
nia, że można odnieść wrażenie, iż 
są nieobecne na  lekcjach - uważa-
ją nauczyciele obecni na poświę-
conej temu tematowi konferencji  
Brytyjskiego Stowarzyszenie Na-
uczycieli i Wykładowców. Dlate-
go zadanie rodziców i nauczycie-
li, aby i kontrolować  stopień  ko-
rzystania  przez dzieci  z urządzeń 
elektronicznych jest nie do przece-
nienia.  Trzeba, aby tej sprawy nie 
bagatelizowano właśnie z powodu 
skutków  zdrowotnych i w zakresie 
zdrowia fizycznego (groźba otyło-
ści) i prawidłowego rozwoju oso-
bowościowo i społecznego dzieci. 
Warto się też zastanowić, od kie-
dy dziecko winno mieć własny 
tablet, laptop czy telefon komór-
kowy i być może przemyśleć, czy 
koniecznie należy  darować taki 
sprzęt w ramach pierwszokomu-
nijnych prezentów.

RED.
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Wyszogóra, kościół filialny parafii w Żabo-
wie, pw. MB Królowej Polski.  pośw. 1946 r. 
odpust  3 V.

Świątynia z przełomu XV i XVI w. z gła-
zów narzutowych, gruntownie przebudowa-
na w II poł. XIX w. przy użyciu cegły. Wieża 
z czasu przebudowy.
źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Kamień-
skiej,  Szczecin 2007.
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Nasze   kościoły - Wyszogóra

Pewnego razu w Rzymie…
W dniach od 30 kwietnia do 5 maja br. nowogardzka młodzież wyruszyła  wraz z duchowym druhem - ks. Marcinem Gudełajskim - wi-
kariuszem parafii św. Rafała Kalinowskiego na pielgrzymkę autokarową do wiecznego Miasta. Pielgrzymka była organizowana przez 
szczecińskich obrońców życia skupionych wokół Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz Bractwa Małych Stópek.

Impulsem, by nawiedzić 
Rzym, był dla nas organizowany 
w dniu 4 maja Narodowy Marsz 
dla Życia, który przeszedł uli-
cami Wiecznego Miasta z Pal-
cu Republiki na  Plac Święte-
go Piotra. Marsz - to sprzeciw 
wobec zabijania niewinnych 
dzieci i legalizacji aborcji.

Udział w Marszu dla Ży-
cia to był cel priorytetowy na-
szego pielgrzymowania, resz-
tę naszych chwil spędzonych 
w Wiecznym Mieście poświę-
ciliśmy na zwiedzanie i odkry-
wanie zakątków tego pięknego 
miasta położonego nad Tybrem. 
Odwiedziliśmy takie miejsca 
jak: Koloseum, Forum Roma-
num, Vittoriano, Plac Wenecki, 
Zamek Świętego Anioła, Fon-
tannę di Trevi, Panteon, Scho-
dy Hiszpańskie, Piazza Navo-
na,  Fontannę del Tritona, Teatr 
Marcellusa, Usta Parwdy, Park 
Villa Borghese.

Pomimo tłumów turystów, 
udało nam się również odwie-
dzić Bazylikę św. Piotra - zbu-
dowaną na miejscu męczeństwa 

św. Piotra - główny ośrodek kul-
tu chrześcijańskiego i  najwięk-
szy chrześcijański kościół na 
świecie. Arcydzieło renesansu 
i baroku, kryjące w swoim wnę-
trzu cenne dzieła, m.in. Pietę 
Michała Anioła. Tu w piątkowy 
poranek przeżywaliśmy Eucha-
rystię przy grobie Świętego Jana 
Pawła II. Była to dla nas cenna 
łaska od od Boga, iż mogliśmy 
przeżywać Mszę Świętą, przy 

sarkofagu naszego świętego. 
Dzięki życzliwości ks. Tomasz 
Tylutkiego (byłego wikariusza 
parafii św. Rafała Kalinowskie-
go, który studiuje w Rzymie), 
który  poświęcił nam swój wol-
ny i cenny czas,  udało nam się 
odwiedzić Ogrody Watykań-
skich, gdzie mieliśmy ogromne 
szczęście spotkać papieża Fran-
ciszka udającego się do pracy z 
Domu św. Marty - gdzie obec-

nie mieszka, do Kurii Rzym-
skiej. Głośny śpiew i oklaski, 
wymusiły , iż papież Franciszek 
serdecznie nas pozdrowił. 

Nie omieszkaliśmy spróbo-
wać kuchni włoskiej. Odwie-
dzając co dzień to nową pizze-
rie, kosztowaliśmy różnych ro-
dzajów pizzy oraz przepysznych 
lodów włoskich, gdzie ich smak 
do dziś czujemy w naszych 
ustach. 

Ciężko było opuszczać to cu-
downe miejsce, które tętni ży-
ciem, ma rozrywkowe oblicze, 
w którym ilość różnorodnych 
kawiarenek, lodziarni oraz piz-
zeri przyprawia o kolorowy za-
wrót głowy...Klimat i atmosfera 
tego miejsca pozwala się w nim 
zakochać. Pięć dni spędzonych 
w Rzymie nie można nazwać 
jeszcze „rzymskimi wakacjami”, 
ale z pewnością była to niezapo-
mniana, głównie za sprawą ma-
gii tego niesamowitego miejsca, 
pielgrzymka. To wspólne wę-
drowanie ubogaciło zapewne 
nasze życie duchowe, wzmocni-
ło więzi i relacje przyjacielskie. 
Mamy nadzieję, że jeszcze tam 
powrócimy, bo wrzuciliśmy 
pieniążek do Fontany di Trevi 
(turyści zwyczajowo wrzucają 
do fontanny drobne monety  - 
przez ramię, do tyłu - by zapew-
nić sobie „powrót do Rzymu”) a 
dziś pozostają nam tylko wspo-
mnienia.

 (RM)
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Marian Piłka:  Bikiniarze polskiej polityki

W USA  mówią, że neokonser-
watysta to taki liberał, który został 
pobity przez lewaka za wyzna-
wanie nie dość skrajnych poglą-
dów. I te ciosy przywróciły ame-
rykańskiemu liberałowi przynaj-
mniej częściowe rozumienie rze-
czywistości. Stąd neokonserwa-
tyści zrezygnowali z części wcze-
śniej wyznawanych lewicowych 
poglądów na gospodarkę i pań-
stwo, powrócili do bardziej wol-
norynkowych koncepcji gospo-
darczych, zaakceptowali realizm 
w relacjach międzypaństwowych 
i częściowo w stosunkach we-
wnętrznych. Ale neokonserwa-
tyzm nie zmienił już ich poglą-
dów na transcendentny wymiar 
ludzkiej natury i rzeczywistości, 
charakter państwa i sens polityki. 
Stąd, nawet jeżeli doceniają zna-
czenie religii, to jest ocena natu-
ry socjologicznej, a nie światopo-
glądowej i filozoficznej. Po prostu 
neokonserwatyzm, czyli amery-
kańska „nowa prawica”, to libera-
lizm, który pogodził się z częścią 
rzeczywistości doczesnej, ale za-
chował jądro swojego materiali-
stycznego i indywidualistyczne-
go widzenia świata, które w wie-
lu zasadniczych kwestiach nadal 
rzutuje na charakter uprawianej 
polityki. To powoduje, że choć w 
konkretnych kwestiach jest moż-
liwe porozumienie prawicy z neo-
konserwatystami, to jednak dzieli 
je zasadniczy spór co do charak-
teru państwa i sensu. 

Podobne zjawisko widzimy tak-
że w Europie, z tym że tu general-
nie tradycyjna prawica na ogół 
znajduje się już po za sceną par-
lamentarną, a prawą stronę sceny 
politycznej zajmują partie liberal-
ne, nacjonalistyczne, konserwa-
tywne lub chadeckie, wszystkie 
bardziej lewicowe, niż prawicowe. 
Co więcej, te procesy przesuwa-
nia partii, uważanych za prawico-
we, na lewo czy ich zastępowanie 
przez „nową prawicę” nie omijają 
także Polski. I nie dotyczy to nie 
tylko PO, ale także takiego zjawi-
ska „kulturowego”, bo trudno je 
nazwać politycznym, jakim jest 
„Nowa Prawica” Korwina Mikke.

Otóż, Korwin Mikke prezentu-
je się jako esencja prawicy, uwa-
żając wszystkich swoich przeciw-
ników i krytyków za socjalistów. 
Nie dyskutuje z nimi, tylko okła-

da ich przezwiskiem, bez wzglę-
du, czy ma do czynienia z komu-
nistami, socjalistami, narodowca-
mi czy konserwatyzmami. Epitet 
nie tylko zastępuje dyskusję, ale 
daje także jego młodym wyznaw-
com pozorne rozumienie rzeczy-
wistości. Właśnie w okresie wkra-
czania w życie dorosłe występuje 
silna potrzeba całościowego ro-
zumienia świata, przeciwstawio-
nego światopoglądowi pokolenia, 
dominującemu w życiu publicz-
nym. Odpowiedzią na tę potrze-
bę jest ideologia Korwina, która 
ma dostarczyć klucza młodym lu-
dziom do rozumienia rzeczywi-
stości. A że jest to pozorne rozu-
mienie, to przychodzi z czasem, 
gdy okazuje się , że rzeczywistość 
nie jest tak prostacka, jak w Kor-
winowej recepcie, że jest bardziej 
skomplikowana, a co więcej, że 
znacznie się różni od tego, co pro-
ponuje Korwin. A co więcej, że 
nie jest to żadna polityka , tylko 
pajacowanie, które wzbudza za-
interesowanie, jak każde ekscen-
tryczne zjawisko, ale nie prowadzi 
do żadnego pozytywnego celu. 
Potem się z tego wyrasta, jak wy-
rasta się z młodzieńczych prysz-
czy. Tylko że na ogół terminowa-
nie w sekcie Korwina demorali-
zuje i uczy cynizmu, nie tylko po-
litycznego, a młodzi ludzie, jeżeli 
się nie rozczarowali do życia poli-
tycznego, to trafiają najczęściej do 
jeszcze bardziej cynicznej Platfor-
my i tak już płyną z prądem w le-
wicowym kierunku. Doświadcze-
nie pokazuje, że dla młodego po-
kolenia zafascynowanie Korwi-
nem i jego bon motami prowadzi 
na polityczne manowce. Dlate-
go ważne jest zrozumienie istoty 
tego, co Korwin proponuje w ży-
ciu publicznym.

Otóż, sama koncepcja Korwi-
nowej prawicy jest fałszywa. Kor-
win uważa się za liberała, a libera-
lizm za esencję prawicy, a wszyst-
ko, co jest sprzeczne z liberali-
zmem, uważa za socjalizm. Otóż, 
liberalizm ma się tak do prawicy, 
jak neokonserwatyzm do kon-
serwatyzmu. To nie jest prawica, 
choć za prawicę pragnie ucho-
dzić. Nie tylko w Polsce mamy do 
czynienia z pojęciem prawicy sy-
tuacyjnej, tzn. że za prawicę uwa-
ża się te ugrupowania, które są na 
prawo od lewicy. W rzeczywisto-
ści, to stalinowska formuła pra-
wicy. Bo dla komunistów wszy-
scy na prawo od nich byli uwa-
żani za prawicę, także socjaliści, 
zwani w języku komunistycznym 
socjal-faszystami. Fundamentem 
prawicowej wizji rzeczywistości 
jest bowiem klasyczna koncepcja 
państwa i polityki zaadoptowa-
na przez chrześcijańską filozofię 
polityczną. Właśnie chrześcijań-
ska antropologia i socjologia wy-

znacza definicje prawicowości. Jej 
istotą jest przekonanie o natural-
nej społecznej naturze człowie-
ka, doskonalącej się w różnora-
kich wspólnotach. Zaś państwo 
jest instytucją naturalną, związa-
ną z samą naturą osoby ludzkiej. 
Z tego wynika koncepcja dobra 
wspólnego, jako nadrzędnej kate-
gorii politycznej, która jest rozpo-
znawana przez rozum, zdolny do 
rozpoznania prawa naturalnego, 
dobra i zła,  zachowań sprawiedli-
wych i niesprawiedliwych, oraz że 
postęp w życiu publicznym pole-
ga przede wszystkim na dosko-
naleniu cnót osobowych i moral-
nych. Rewolucja francuska, która 
jest paradygmatem współczesno-
ści, wybuchła właśnie przeciw-
ko chrześcijańskiej wizji polityki, 
która choć w sposób ułomny legi-
tymizowała podstawy starego po-
rządku. U podstaw tej rewolucji 
leżała bowiem materialistyczna i 
mechanistyczna koncepcja czło-
wieka, liberalna koncepcja „umo-
wy społecznej”, kwestionująca na-
turalny charakter wspólnoty pań-
stwowej i negująca dobro wspól-
ne, jako klasyczny cel polityki, 
oraz degradująca rozum z funk-
cji rozpoznawczej dobra i zła . To 
liberalizm, z jego indywiduali-
styczną koncepcją człowieka, za-
kwestionował stary porządek i li-
beralizm jest pierwszą formułą le-
wicy we współczesnym świecie.

Liberalizm nie tylko zakwestio-
nował klasyczną koncepcje pań-
stwa i polityki, ale stał się pod-
stawą ekspansji różnych odmian 
socjalizmu. Wszystkie odmiany 
socjalizmu, poprzez komunizm, 
socjaldemokrację, nazizm, fa-
szyzm, postmodernizm, „kultu-
rę krytyczną”, feminizm  czy  gen-
der,  mają swoje korzenie w libe-
ralnej koncepcji człowieka i poli-
tyki. Karol Marks mówił o filozo-
fii Tomasa Hobbes`a: „my wszy-
scy z niego”. To dzieci liberalizmu. 
Przede wszystkim mają wspól-
ną podstawę światopoglądową w 
postaci materialistycznego świa-
topoglądu i wspólnej indywidu-
alistycznej koncepcji człowieka. 
Także w marksizmie jądrem tej 
ideologii jest indywidualistyczna 
koncepcja człowieka, koncentru-
jąca się jedynie na realizacji do-
czesnych pragnień. Tylko że w sy-
tuacji dominacji ustroju kapitali-
stycznego, realizującego przede 
wszystkim cele warstwy posiada-
jącej, skuteczność realizacji inte-
resów warstw pracowniczych wi-
dzi w kolektywizmie przeciwsta-
wionym warstwie posiadającej. 
Marksizm mógł tylko powstać w 
liberalnym klimacie intelektual-
nym i moralnym. 

Te ideologie różnią się jedynie 
stopniem odrzucenia czy redukcji 
rzeczywistości, ich jednak wspól-

ną podstawą jest relatywizm mo-
ralny i poznawczy i koncepcja 
państwa, jako umowy społecznej, 
służącej takiej czy innej ideologii. 
Państwo nie realizujące ideologii 
jest wrogiem, jest opresją, z której 
należy się wyzwolić, dlatego dąży 
się do przejęcia państwa, albo do 
ograniczenia jego kompetencji.

Dlatego nazywanie przez Kor-
wina-Mikke liberalizmu prawicą 
jest zupełnie nieuprawnione. Li-
beralizm jest przejawem lewico-
wej koncepcji państwa i polityki 
i jest podstawą wszelkich lewico-
wych dewiacji współczesnej po-
lityki.. „Nowa Prawica” Korwina 
nie jest prawicą, jest liberalizmem, 
czyli jest jedną z form światopo-
glądowej i filozoficznej lewicy. I 
nie zmienia to faktu, że różne od-
miany liberalizmu są często wza-
jemnie wrogie i skonfliktowane.  
Wyrazem tego jest indywiduali-
styczna i mechanistyczna kon-
cepcja państwa, wyrażająca się w 
jego haśle domagającym się jak 
najniższych podatków. Podatki tu 
zostały potraktowane jako instru-
ment walki z państwem. Im niż-
sze podatki, tym lepsze państwo 
głosi Korwin.  Oczywiście, w nor-
malnej sytuacji podatki powin-
ny być tak niskie, jak to możliwe, 
ale ich wysokość nie powinna li-
mitować koniecznych dla rozwo-
ju narodu funkcji państwa. Otóż, 
jest zasadnicza różnica pomiędzy 
państwem minimum, postulowa-
nym przez liberałów, a państwem, 
którego głównym zadaniem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa i 
rozwoju narodu. Państwo mini-
mum ma tylko dbać o indywidu-
alistyczne interesy, zaś państwo 
narodowe dba przede wszystkim 
o dobro wspólne całego narodu. I 
w tej koncepcji, oprócz potrzeby 
akumulacji kapitału koniecznego 
do rozwoju gospodarczego, pań-
stwo musi dbać także o inne spo-
łeczne potrzeby życia narodowe-
go, nie tylko bezpieczeństwo, ale 
także budowanie własnego po-
tencjału narodowego, budowa-
nie wspólnoty i kultury narodo-
wej itp. Wysokość podatków jest 
więc kwestią praktyczną, zależ-
ną od potrzeb państwa w wypeł-
nianiu jego narodowych funkcji. 
Natomiast nadanie hasłu niskich 
podatków funkcji ideologicznej 
oznacza sprowadzenie roli pań-
stwa tylko do funkcji realizacji 
„państwa-stróża nocnego”, czyli 
ideologicznego konceptu. W rze-
czywistości jest to postulat wypy-
chania państwa z rzeczywistości 
społecznej. To postawa, w swej 
istocie anarchistyczna, limitowa-
na tylko niezbędną koniecznością 
liczenia się z rzeczywistością…

Nic więc dziwnego, że po naj-
częściej chwilowej, najdłużej kil-
kuletniej, fascynacji Korwinem 

jego wyznawcy dojrzewają w tym 
sensie, że przyjmują za własną 
ideologie egoizmu i jeżeli anga-
żują się w życiu publicznym, to 
najczęściej trafiają do PO, partii 
nihilizmu narodowego. Taki jest 
realny rezultat politycznej aktyw-
ności Janusza Korwina Mikke.

Korwin z polityki robi wido-
wisko, tym samym nie traktując 
życia publicznego w sposób po-
ważny. Dla niego ważniejsze jest 
szokowanie, niż uprawianie po-
lityki. To nawet nie jest, jak nie-
którzy twierdzą, mylenie funk-
cji publicysty i polityka, to w rze-
czywistości jest sprowadzanie ży-
cia publicznego do absurdu i wy-
śmiewanie się z tego absurdu.  
Zachowanie Korwina i jego zwo-
lenników przypomina opisywany 
przez Tyrmanda świat bikiniarzy, 
którzy nie godzili się na rzeczy-
wistość lat 50-tych w pewien spe-
cyficzny sposób, okazując swój 
sprzeciw poprzez noszenie czer-
wonych skarpetek czy wyśmie-
wając się z ówczesnej rzeczywi-
stości. To postawa demonstrowa-
nia swojej wyższości i niezgody, 
ale tak naprawdę swojej pozornej 
niezgody na ówczesna rzeczywi-
stość. Bo z tego pokazywania ję-
zyka czy demonstrowania swojej 
odmienności nic dokładnie nie 
wynikało. Takie zachowanie mia-
ło na celu tylko szokowanie pu-
bliczności i to szokowanie wów-
czas właściwie zupełnie bezpiecz-
ne, w porównaniu z ówczesną 
niezgodą na istniejący system… 
Dlatego warto dostrzec to, co jest 
rzeczywiste w jego kontrkulturo-
wej propozycji, że poza egoistycz-
nym i materialistycznym świato-
poglądem, mamy do czynienia z 
pozornym buntem, buntem czer-
wonych skarpetek i pokazywa-
niem języka, że jest to właściwie 
tylko współczesna forma biki-
niarstwa, równie jałowa, jak po-
przednia i równie mało intelektu-
alnie atrakcyjna.

W jednym natomiast należa-
łoby się zgodzić z Korwinem, 
a mianowicie w jego stosunku 
do jednej z kategorii niepełno-
sprawnych, o której on jednak nie 
wspomina, a którzy, moim zda-
niem, nie powinni pokazywać się 
publicznie. Chodzi o niepełno-
sprawnych moralnie. Bo to jest 
jedyny rodzaj niepełnosprawno-
ści, który dyskwalifikuje. Nieste-
ty, przykro stwierdzić, ale wypo-
wiedzi Korwina, pełne pogardy, 
obrażające niepełnosprawnych, 
sytuują go właśnie wśród tej ka-
tegorii niepełnosprawnych mo-
ralnie, jedynych, dla których nie 
powinno być miejsca na publicz-
nej scenie.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej



13-15.05.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

IV  Nowogardzki Konkurs Ortograficzny rozstrzygnięty!  
Tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Nowogardzkiej przysługuje pani Agnieszce Biegańskiej – Sawickiej, która popełniła najmniej błędów. 

Gratulujemy! Burmistrz No-
wogardu wręczył zwyciężczy-
ni laptopa, a ona przekazała go  
Stowarzyszeniu na Rzecz In-
tegracji Osób Niepełnospraw-
nych „NASZE SZANSE” z 
przeznaczeniem na licytację, 

która odbędzie się podczas ko-
lejnego balu charytatywnego. 

W tym roku było mniej 
uczestników, ale atmosfera tak 
samo miła i gorąca. Treść dyk-
tanda nie była bardzo trudna, 
ale mogła zaskoczyć niektóry-

mi wyrazami, np. przedzierz-
gnęli, szczeżuja, haubica. 

 Organizatorzy kon-
kursu, czyli członkowie stowa-
rzyszenia „NASZE SZANSE” 
bardzo dziękują za udzieloną 
pomoc:

- Burmistrzowi Nowogardu 
za ufundowanie nagrody

- p. dyrektor i pracownicom 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
za gościnę i życzliwość

- „Dziennikowi Nowogardz-
kiemu” za patronat medialny.

Tekst dyktanda znajduje się 
na stronie: www.soswnowo-
gard.republika.pl. 

Członkowie stowarzyszenia 
„NASZE SZANSE”

Foto: DN 

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym 

Nasi uczniowie najlepsi 
W miniony piątek, tj. 9 maja  na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie odbył się ko-
lejna edycja Ogólnopolskiego  Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogo-
wym. Wystartowało łącznie 23 drużyny dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gim-
nazjów z całego powiatu. Najlepsi okazali się  uczniowie z gminy Nowogard.  

Były to powiatowe elimina-
cje Ogólnopolskiego Turnieju  
Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym. Zawody rozpoczęły się 
od rozwiązania testów przygo-
towanych przez  policjantów. 
Należało się w nich wykazać 
wiedzą z zakresu przepisów 
ruchu drogowego. W kolej-
nym etapie uczestnicy musie-
li wykazać się  umiejętnością 
udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Następ-
nie  drużyny stanęły do wspól-

nej rywalizacji na specjalnie 
przygotowanym  torze spraw-
nościowym. Ostatnią częścią 
konkursu był przejazd uliczka-
mi rowerowego miasteczka na 
Placu Szarych Szeregów, zgod-
nie z obowiązującymi w ruchu 
drogowym  przepisami.

W kategorii szkół podsta-
wowych zwyciężyła drużyna z 
Orzechowa, II miejsce zajęła 
drużyna z Maszewa, a  III SP z 
Przybiernowa. Wśród gimna-
zjalistów zwyciężyli uczniowie 

z Gimnazjum nr 3 w Nowogar-
dzie, II miejsce zajęła drużyna 
gospodarzy.  Gimnazjum nr 1 
z Nowogardu, III miejsce dru-
żyna z Osiny. W kategorii szkół 
podstawowych indywidualnie 
zwyciężyła Emilia Rogozińska 
ze SP w Orzechowie. W kate-
gorii szkół gimnazjalnych naj-
lepszym zawodnikiem okazał 
się Hubert Czapp z Osiny.  

Organizatorzy podkreśla-
ją jednak, że w konkursie nie 
było przegranych.

- Celem turnieju jest działa-
nie na rzecz poprawy stanu bez-
pieczeństwa  ruchu drogowego, 
w tym bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży szkolnej  poprzez po-
pularyzowanie przepisów i za-
sad bezpiecznego poruszania 
się po  drogach, kształtowanie 
partnerskich zachowań wobec 
innych uczestników  ruchu, a 
także popularyzowanie podsta-
wowych zasad i umiejętności  
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz popula-
ryzowanie roweru,  jako środ-
ka transportu, rekreacji i spor-
tu. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy, a zwycię-
skim zespołom życzymy powo-
dzenia podczas zawodów woje-
wódzkich - powiedziała rzecz-
nik policji, Julita Filipczuk.  

Każdy zawodnik wraz ze 
swoim  opiekunem otrzymał 
nagrodę, a w trakcie turnieju 
na uczestników czekały  pącz-
ki, napoje i grochówka. 

Organizatorem zawodów 
była Komenda Powiatowa Po-
licji w Goleniowie przy udzia-
le Stowarzyszenia Na Rzecz 
Bezpieczeństwa Powiatu Gole-
niowskiego. 

Turniej nie odbyłby się bez 
osób i firm zaprzyjaźnionych, 
którzy ufundowali wspania-
łe nagrody, a w szczególno-
ści samorządowców lokalnych 
powiatu goleniowskiego oraz 
firmy Asprod i Mar-Pol Miro-
sław Stefaniak. 

Opr. MS
foto: JB
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Pomorzanin wciąż bez zwycięstwa

Do Morynia w jedenastu...
Pomorzanin Nowogard po raz kolejny rozczarował wynikiem. Mało tego, do Morynia 
pierwszy zespół wyjechał tylko jedenastoma piłkarzami! Dzięki bramce z rzutu karne-
go, nowogardzianie nie przegrali, jednak remis ze słabo spisującym się Morzyckiem, 
nie może cieszyć kibiców. Do końca rozgrywek jeszcze kilka spotkań, miejmy nadzieję, 
że piłkarze nie „wykruszą” się jeszcze bardziej.

Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard  1:1 (0:0)
` Konrad Winczewski (rzut karny)
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c) , Konrad Winczewski, 

Natan Wnuczyński, Michał Łukasiak – Piotr Winogordzki, Maciej Sy-
fert, Dawid Kurek, Sławomir Paszkowski, Dominik Wawrzyniak – 
Kamil Lewandowski. 

W zapowiedzi sobotniego me-
czu Pomorzanina, przedstawia-
liśmy statystykę rywali, którzy 
przez cały sezon albo wygrywa-
li, albo przegrywali. Ani razu ich 
mecz nie zakończył się remisem. 
Do czasu, aż w Moryniu zagrali 
piłkarze z Nowogardu. A tych na 
mecz zebrało się zaledwie jede-
nastu... To bardzo niepokojące, 
wygląda na to, że kilka spotkań 
bez zwycięstwa, tak źle wpłynęła 
na atmosferę w zespole, że mało 
komu chce się  grać. Ci co przy-
jechali na stadion Morzycka, ro-
bili wszystko co w ich mocy, aby 

przerwać serię bez zwycięstwa. 
Pomimo starań nowogardzian, 
do przerwy wynik był bezbram-
kowy. Po zmianie stron, gospo-
darze przełamali niemoc strze-
lecką i zdobyli pierwszego gola 
w tym meczu. Na szczęście Po-
morzanin nie złożył broni i wal-
czył o zmianę rezultatu. Pomógł 
w tym rzut karny, który sędzie 
odgwizdał po faulu na Dawi-
dzie Kurku. Do futbolówki usta-
wionej 11 metrów od bramki 
podszedł Konrad Winczewski  
i zdobył bramkę dającą remis. 
Na więcej piłkarzy obydwu dru-

żyn nie było już stać. Od 5 spo-
tkań, podopieczni Roberta Ko-
paczewskiego nie potrafią wy-
grać (nie licząc walkowerów z 
Przybiernowem i Barlinkiem). 
Pomorzanin w ciągu tych 5 gier, 
wywalczył tylko dwa punkty, 
strzelił 5 i stracił 11 goli. Nowo-
gardzianom pozostało już tyl-
ko 6 meczów, czy przez ten czas 
zmieni się coś w zespole? Czas 
pokaże. Na razie, lepiej dla Po-
morzanina aby ten sezon już się 
zakończył.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
27. kolejka:
Zorza Dobrzany – Gavia Choszczno  1:2 
Odra Chojna – Unia Dolice   3:0
Polonia Płoty – Piast Chociwel   1:4
Osadnik Myślibórz – Iskierka Szczecin-Śmierd. 4:2 
Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard  1:1 
Klon Krzęcin – Ina Ińsko   3:0
Pogoń Barlinek – Victoria 95 Przecław  0:3 walkower
Pomorzanin Przybiernów – Flota II Świnoujście 0:3 walkower
Stal Lipiany     Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 26 63 71 24 20 3 3
2 Osadnik Myślibórz 28 62 65 32 20 2 6
3 Piast Chociwel 25 52 46 18 16 4 5
4 Zorza Dobrzany 28 49 57 36 14 7 7
5 Gavia Choszczno 25 48 55 36 15 3 7
6 Polonia Płoty 27 47 86 41 14 5 8
7 Flota II Świnoujście 26 42 56 46 12 6 8
8 Stal Lipiany 25 40 53 47 12 4 9
9 Pomorzanin Nowogard 26 40 48 42 11 7 8
10 Unia Dolice 26 34 34 38 9 7 10
11 Ina Ińsko 26 33 31 41 10 3 13
12 Morzycko Moryń 26 28 46 64 9 1 16
13 Victoria 95 Przecław 25 24 33 52 7 3 15
14 Klon Krzęcin 25 23 40 74 7 2 16
15 Iskierka Szczecin – Śmierdnica 26 22 28 58 6 4 16
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z Pogonią Barlinek 
i Pomorzaninem Przybiernów 

W Nowogardzie bez niespodzianki w A Klasie

Rezerwy ogrywają outsidera
Drugi zespół Pomorzanina w niedzielę (11 maja) w ładnym stylu ograł najsłab-
szy zespół A Klasy, Komarexa Komarowo. Po raz kolejny z dobrej strony zapre-
zentowali się młodzi zawodnicy Pomorzanina, Krystian Kubicki zdobył dwie 
bramki, z kolei Sebastian Suchy zanotował dwie asysty. 

Pomorzanin II Nowogard – Komarex Komarowo         4:0 (2:0)
` Krystian Kubicki x2, ` Tomasz Szafran x2
Skład: Krzysztof Haberski (Adam Łuczak) – Andrzej Piotrowicz, 

Krzysztof Domanowski (c) , Maciej Grzejszczak, Tomasz Szafran – 
Sławomir Połatyński (Grzegorz Skrzecz), Bartosz Kuleta (Karol Pa-
kulski), Maciej Dobrowolski, Michał Cyran, Krystian Kubicki – Se-
bastian Suchy.  

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
17. kolejka:
Zryw Kołbaskowo – Grot Gardno   3:1
Pomorzanin II Nowogard – Komarex Komarowo 4:0
Orzeł Grzędzice – Fagus Kołbacz   0:1
Wicher Reptowo – Wołczkowo-Bezrzecze  5:2
Vielgovia Szczecin – Hanza Goleniów  4:2
Znicz Niedźwiedź – OKS Euroinsbud Goleniów 1:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 17 44 57 16 14 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 17 41 48 13 13 2 2
3 Hanza Goleniów 17 31 36 23 9 4 4
4 Wicher Reptowo 17 31 48 24 9 4 4
5 Vielgovia Szczecin 17 28 35 26 9 1 7
6 Grot Gardno 17 28 39 26 9 1 7
7 Pomorzanin II Nowogard 17 25 28 35 8 1 8
8 Znicz Niedźwiedź 17 22 28 28 7 1 9
9 Wołczkowo – Bezrzecze 17 18 26 42 6 0 11
10 Zryw Kołbaskowo 17 17 28 39 5 2 10
11 Orzeł Grzędzice 17 6 11 51 2 0 15
12 Komarex Komarowo 17 6 17 78 2 0 15

Pomorzanin II od początku 
dominował na boisku w No-
wogardzie. Pierwszy gol to za-
sługa dwóch młodych zawod-
ników drugiego zespołu. Seba-
stian Suchy dograł, a Krystian 
Kubicki skutecznie wykoń-
czył akcję zespołu. Przy dru-
giej bramce ponownie asysto-
wał Suchy, tym razem jego po-
danie pozwoliło Tomaszowi 
Szafranowi w sytuacji sam na 
sam zdobyć drugiego gola dla 
swojej drużyny i na przerwę 
schodzić, przy dwubramko-
wym prowadzeniu. Po zmia-
nie stron nowogardzianie nie 

zwolnili tempa, jednak przy 
trzeciej bramce pomogli rywa-
le z Komarowa. Obrońca go-
ści zagrał ręką w polu karnym, 
a sędzia wskazał na „wapno”. 
Skutecznie rzut karny wyko-
nał Krystian Kubicki i było już 
3:0. Kropkę nad „i”, postawił 
Tomasz Szafran, który strza-
łem głową wykończył dośrod-
kowanie Michała Cyrana. Po 
raz kolejny mieszanka młodo-
ści z rutyną w zespole rezerw 
Pomorzanina, zdaje egzamin, 
choć trzeba przyznać, że rywal 
mimo walki o utrzymanie, nie 
był zbyt wymagający. 

KR

Zawody strzelectwa sportowego we Wrocławiu

Nowogardzianie na 8 miejscu
W dniach 8-11 maja 2014 roku we Wrocławiu, odbyły się  zawody o Puchar Pre-
zesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

W zawodach uczestniczyli 
zawodnicy z klubu LOK „Tar-
cza” Goleniów w tym zawod-
nicy 

z Sekcji Strzeleckiej z Nowo-
gardu. Nasza skromna trzy-
osobowa reprezentacja klubo-
wa zajęła dobre 8   miejsce, na 
26 sklasyfikowanych klubów, 
z dorobkiem 24 punktów. Za-

wodnicy, którzy startowali w 
tych zawodach mieli możli-
wość uzyskać (lub potwierdzić 
wcześniej zdobytą) odpowied-
nią klasę w strzelectwie spor-
towym. Gratulujemy wyniku 
i życzymy kolejnych udanych 
startów.

Info: własna
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

A9.4.ś-czb.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Znaleziono pieska 
w czwartek, koło SP 2
ratlerek, czarny

tel. 693 730 901

Zatrudnimy:

Wymagania:
- prawo jazdy lategorii C+E, 
- karta kierowcy. Tel. 722 205 050

kierowcę w ruchu międzynarodowym

W111.2.scz-b.09-13.05

ZGUBIONO KlUCZE
koło przedszkola nr 3

na Poniatowskiego

Proszę kontakt 517 376 267 
Czeka nagroda

W17.śczb.p.7.3.do

BIURO 
KREDYTOWE

- pożyczki gotówkowe
- konsolidacyjne 
- chwilówki 

Oferta wielu banków 
Pl. Wolności 5 

Nowogard
Wejście od strony apteki 

Tel. 502 193 472, 
91 39 27 220 

K15.2śczb.09-13.05

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Boh. Warszawy 69 w Nowogardzie

Zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie remontu budyn-
ku mieszkalnego. 

Zakres remontu budynku, o którym mowa wstępnie obejmuje:
- remont dachu
- docieplanie stropodachu
- remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych
- wymiana okien piwnicznych i drzwi wejściowych do budynku
Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli Zarządca 

Wspólnoty Mieszkaniowej nr. Tel. 696 016 786 
Oferty należy składać w terminie do 24 maja 2014 pod adresem: 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boh Warszawy 69/11, 72-200 Nowo-
gard. Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. 

K14.4.śczb.09.05-20.05

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEl. 913 922 165
 TEl. 91 577 20 07

XIV Ultramaraton Rowerowy – Świnoujście

Świetne starty kolarzy z Nowogardu
W sobotę (10 maja) w Świnoujściu odbył się XIV Ultramaraton Rowerowy im. Olka 
Czapnika, w którym udział wzięli także mieszkańcy Nowogardu. Najlepszy w katego-
rii Open Mężczyzn okazał się Jan Zugaj z Nowogardu, natomiast w kategorii Open Ko-
biet, Małgorzata Kubicka zajęła wysokie 5 miejsce.

To już czternasta edycja Ul-
tramaratonu Rowerowego im. 
Olka Czapnika, który roz-
grywany jest wzdłuż Zalewu 
Szczecińskiego w Świnoujściu. 
W sobotę (10 maja) udział w 
nim wzięli zawodnicy amato-
rzy oraz sympatycy kolarstwa z 
całego kraju. Rywalizowano na 
trzech dystansach 108 km, 216 
km i 324 km. Pośród uczestni-
ków nie zabrakło kolarzy z No-
wogardu, a wszyscy reprezen-
tanci naszego miasta o których 
piszemy, startowali na dystan-
sie 108 km.  

Najlepiej w kategorii  męż-
czyzn, zaprezentował się Jan 
Zugaj. Czas jaki osiągnął w 

swoim wyścigu 2h 51 min. 15 
sek., okazał się być najlepszym 
pośród wszystkich zawod-
ników tej kategorii, przez co 
mieszkaniec Nowogardu zwy-
ciężył z ponad 15 sekundową 
przewagą, nad reprezentantem 
Gorzowa Wlkp. Kolejnym wy-
soko sklasyfikowanym nowo-
gardzianinem był Michał Urt-
nowski, który startował na tym 
samym dystansie i w swoim 
wyścigu Zajął 2 miejsce. Czas, 
który uzyskał 3h 2 min. 34 sek. 
pozwolił mu na zajęcie 10 miej-
sca w klasyfikacji generalnej. 
Oprócz Jana Zugaja i Michała 
Urtnowskiego, na tym dystan-
sie startowali jeszcze i ukończy-

li wyścig: Janusz Pietruszewski, 
Arkadiusz Pietruszewski, Jan 
Baran i Jan Kopyciński. 

Na tym samym dystansie 108 
km, w kategorii Open Kobiet 
wystartowała Małgorzata Ku-
bicka. W swoim wyścigu, re-
prezentantka Nowogardu zajęła 
1 miejsce uzyskując czas 3h 56 
min. 52 sek. Wynik ten pozwo-
lił Małgorzacie Kubickiej, w kla-
syfikacji generalnej pośród Ko-
biet, zająć wysokie 5 miejsce. 
Pozostaje pogratulować nowo-
gardzkim kolarzom, którzy star-
tują w amatorskich maratonach 
i życzyć, jak najwięcej udanych 
występów. 

KR

Na zdjęciu z nr 305, zwycięzca w kategorii Open na dystansie 108 km - Jan Zugaj

Alsecco Cup w brazylijskim jiu jitsu

3 medale dla Nowogardu
Aleksandra Borkowska, Jan Duda, Borys Sobczyk i Ja-
kub Maciąg, to najmłodsi zawodnicy nowogardzkiej sek-
cji Berserker’s Team, którzy brali udział w Alsecco Cup. 
Z zawodów młodzi reprezentanci Nowogardu przywieźli 
aż trzy medale. 

Alsecco Cup – Puchar Ber-
serker’s Junior, to międzyna-
rodowy otwarty turniej w bra-
zylijskim jiu jitsu dla dzieci i 
młodzieży. Odbywał się w so-
botę (10 maja) w Szczecinie. 
Trener nowogardzkiej sekcji 
podczas turnieju, do walki wy-
stawił czterech młodziutkich 
mieszkańców Nowogardu. W 
kategorii wiekowej 6 lat, wy-
startował Borys Sobczyk i Jan 
Duda. Obaj wywalczając me-
dal dla swojej sekcji. Borys 
Sobczyk zdobył drugie miej-
sce, z kolei Jan Duda do domu 
wrócił z brązowym medalem. 

Trzeci z chłopców to Jakub 
Maciąg, który pomimo ambit-
nej walki w kategorii wiekowej 
10 lat, tym razem nie wywal-
czył miejsca na podium. No-
wogard reprezentowała jesz-
cze dziewczynka – Aleksandra 
Borkowska, która w katego-
rii wiekowej 9 lat, wywalczy-
ła srebro. Gratulujemy sukce-
su najmłodszym reprezentan-
tom nowogardzkiej sekcji Ber-
serker’s Team i życzymy kolej-
nych udanych występów pod-
czas turniejów.

KR

Na zdjęciu od lewej - Jakub Maciąg, Borys Sobczyk, Aleksandra Borkowska, Jan 
Duda, wraz z trenerem Bartoszem Węgielnikiem oraz Arturem Pietrzyckim
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

SKUP  
ZŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OfeRUJe NOWe 
WyżSZe CeNy

Zapraszamy od 7 - 16 

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J22.2.śczb.29.04.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY 

• SPRZEDAjEMY, KUPUjEMY. TEl. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 
m2, w Nowogardzie, cena do nego-
cjacji, tel. 889 614 406

• Sprzedam 1/2 domu o pow. 107 m2 
przy ul. Armii Krajowej 21 w No-
wogardzie, osobne wejście, własny 
ogródek, garaż. Tel.695 264 594. 

• SPRZEDAM mieszkanie, Nowogard 
100m2 + garaż. 795 210 677

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 
660 532 218 lub 505 226 368 

• Wynajmę   lokal  przy  ul;  700  Lecia  
17 B   na  działalność   gospodarczą  
11  m 2 , I  piętro. Tel.501549818

• Sprzedam  garaż murowany przy 
ul: Jana Pawła II .Cena 20 tyś. Nowo-
gard. Tel.693700073.

• Sprzedam dom 110 m2 partero-
wy w Nowogardzie z garażem. Tel. 
600 954 846 

• Sprzedam przyczepę gastronomicz-
ną - LODZIARNIE z wyposażeniem, 
tel. 519-179-025

• Sprzedam  budowę  w  stanie  suro-
wym. Generała  Bema.507045404.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
67 m2. 502 509 384 

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 3 
pokoje, salon, kuchnia,3 łazienki, 
spiżarnia, dwa garaże -  duże, strych 
nad garażami, altana, oczko wod-
ne, mała szklarnia, duży ogród – sys-
tem nawadniający, działka 20 ar. Tel. 
668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie mieszka-
nie 2-poziomowe około 90m2, 3 po-
koje, 2 łazienki (urządzone), kuchnia 
(meble, zmywarka, kuchenka), szafy 
wnękowe, strych, C.O etażowe. Tel. 
668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 28 m2, widna kuchnia. 
665 124 502

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 
w Golczewie 53m2 w bloku lub za-
mienię na kawalerkę w Nowogar-
dzie. 507 547 321 

• Dom w  Dobrej  sprzedam  lub za-
mienię. 607719505.

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Domek  jednorodzinny  do  wynaję-
cia.607289286.

• Magazyn  z  zapleczem  socjalnym 
do  wynajęcia.Tel.607289286.

• Wynajmę  kawalerkę. Tel.602405640. 

• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 90 
m2 w Płotach. 605 098 061

• Sprzedam kawalerkę w centrum, 
80 000 do negocjacji. 605 943 209 

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami + garaż nad jeziorem. 
722 300 700 

• Kupię   mieszkanie  2  pokojowe  w  
Nowogardzie.Tel.602474157.

• Sprzedam  dom  na  wsi . 
Tel.518546925.

• Wynajmę  garaż  na  ul: Zamkowej.
Tel.721039454.

• Sprzedam  mieszkanie  3 pokojowe 
58 m 2, I  piętro  lub zamienię na  2 
pokojowe do  45 m 2. Pośrednikom 
dziękuję.Tel.663695260.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
67 m2, wysoki parter. 600 325 984 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w No-
wogardzie. 501 051 731 

• WYDZIERŻAWIĘ   -  Bar – Restau-
rację  na  Campingu  „Wiking” w  
Dziwnówku . Tel.601707363.

 MOTORYZACjA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11  500 zł do uzgod-
nienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi 
Do Nissana Almery z 2001 roku.  cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

• WV  Multivan , 1995 r. prod. 2,4 poj. 
D, przegląd   do  2015.04.30,  kpl. kół  
zimowych i   letnich. Cena  9.900 zł. 
Tel. 782860130. 

• Sprzedam na części Daewoo la-
nos, rocznik 98, benzyna+gaz. 
601 586 592 

• WV  Multivan, 1995 r. prod. 2,4 poj. 
D, przegląd do  2015.04.30,  kpl. kół  
zimowych i   letnich. Cena  9.900 zł. 
Tel. 782860130. 

ROlNICTWO

• Sprzedam słomę w snopkach i 
siano cena 2, 20 zł/ snopek. Tel. 
782 036 086

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

• jaja lęgowe kur rasy WHITE lE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Orka ,  talerzówka  ciężka , siew.
Tel.608013995.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki .Tel.791817107. 

• Sprzedam tuczniki. Tel. 515 439 366 

• Sprzedam kurczaki broilery, kaczki 
francuskie i gęsi. 782 429 405

• Sprzedam świerk zwykły wyso-
kość powyżej 1 m 10 zł/szt. Tel. 
796 144 225 

• Sprzedam prosiaki, warchlaki. Tel. 
515 406 298

• Koszenie, mulczowanie i beltowa-
nie traw, siana. 608 01 39 95

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE - MAGIEl, PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BlOWEj, SAMOCHODOWEj, /SKÓ-
RZANEj MATERIAŁOWEj/.- PO-
ŚCIElI WEŁNIANEj /lANOlINĄ/. 
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG. 
Tel: 604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY 
DACHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPlENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, ma-
lowanie natryskowe. Tel. 731 517 928

• Mycie okien. 505 371 529

• Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  
klucz.Tel.607647515.

• USŁUGI TRANSPORTOWE: transport 
drewna wózkiem z hdsem, trans-
port drewna przyczepami, wycin-
ka drzewa i cięcie drzewa oraz inne. 
726 649 215

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

• www.paintball-redostowo.pl

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788566432.

• Remonty łazienek, dachy, ogrodze-
nia. 786 265 017

• Pisanie prac – dział pedagogika i re-
socjalizacja. 88 123 80 37 

• WYKOŃCZENIA – wnętrz , remonty 
mieszkań , glazura , terakota. Facho-
wo, profesjonalnie. Tel.608364330.

• Remonty  mieszkań . tel.798147191.

• Układanie  kostki  granitowej, kamie-
nia polnego. Sprzedaż  kostki gra-
nitowej. Projektowanie i zakładanie  
ogrodów , altanki , grille , place  za-
baw , ogrodzenia. Tel.726403937.

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI STA-
TYSTYKI I EKONOMETRII DLA LICE-
ALISTÓW I STUDENTÓW PROFESJO-
NALNE PRZYGOTOWANIE  DO ZALI-
CZEŃ EGZAMINÓW ORAZ EGZAMI-
NÓW POPRAWKOWYCH ZDAWAL-
NOŚĆ 100% Tel. kom. 600 924  128 
email: iwonand1@wp.pl

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

PRACA

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zaopiekuję się starszą chorą oso-
bą na terenie Nowogardu. Kontakt 
600 367 866

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594

• Przyjmę brukarza do pracy. 
662 125 370 

• Zlecę  pracę  murarską.
Tel.660010540.

• Zatrudnię  doświadczonego sto-
larza. Zarobki  od 2000,-zł.Netto.
tel.696034712.

• Zatrudnię pracowników z do-
świadczeniem do koszenia traw. 
604 409 996 po 18stej

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na 
pilota. 728 582 293 

• Odpady tartaczne – oflisy sprzedam 
na opał pocięte w klocki lub w ca-
łości do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538 

• Piasek płukany – żwir sprzedam, do-
wiozę. Tel. 514 740 538 

• Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samo-
chodową. 880 690 659 

• Sprzedam  komputer, monitor  LG , 
klawiaturę  podświetl., myszkę , gło-
śniki, biurko, krzesło – stan b.dobry.  
700,- zł.Tel.690040424.

• Sprzedam   pralkę , lodówkę . Uży-
wane  bardzo  dobrym  stanie.
Tel.504208709.

• Sprzedam  Brojlery chów ekologicz-
ny.Tel.607580172.
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REGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - linia Regularna  -  TEl.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOlENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
NZOZ MEDEX  - 91 392 16 32
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KlIENTA

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

wydruKi
Kolorowe 

w nisKich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
Tel. 91 392 21 65

A/0

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

C

M

Y

K

Konkurs wiedzy o parkach narodowych w SP 3

Najlepszy Wierzbięcin
W piątek, 9 maja, w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków odbyła się XI edy-
cja konkursu przyrodniczego „Parki Narodowe Polski”. W rywalizacji wzięło udział dziesięć 
szkół podstawowych z gminy Nowogard. Najlepszymi okazali się uczniowie z SP Wierzbięcin.

W tym roku zgłębiano wiedzę 
na temat trzech parków narodo-
wych: Magurskiego Parku Naro-
dowego, Babiogórskiego Parku 
Narodowego oraz Gorczańskie-
go Parku Narodowego. Każda 
szkoła, biorąca udział w rywali-
zacji, wystawiła po dwie osoby. 
W komisji konkursowej zasia-
dły członkinie Zarządu Okręgo-
wego Ligi Ochrony Przyrody w 
Szczecinie, Danuta Chodynicka 
oraz Maria Bochenek. 

Głównym założeniem odby-
wającego się od wielu lat kon-

kursu jest popularyzowanie 
wiedzy na temat przyrody Pol-
ski, poznanie obszarów, zacho-
wanych w niezmienionym sta-
nie, oraz poznanie gatunków 
roślin i zwierząt, żyjących na 
terenie naszego kraju. W tym 
roku zadaniem poszczegól-
nych drużyn było m.in. uzu-
pełnienie tabeli i tekstu, nazw 
gatunkowych roślin i zwierząt, 
rozpoznanie na zdjęciach żyją-
cych w parkach zwierząt i ro-
snących tam roślin, dopasowa-
nie definicji ekologicznych do 

opisu oraz rozwiązanie krzy-
żówki. Maksymalnie można 
było zgromadzić 126 punktów. 
Komisja wyłoniła trzech laure-
atów:

I miejsce – SP Wierzbięcin 
– 88,5 punktów (op. Jolanta 
Przybylska)

II miejsce – SP 3 Nowogard 
– 85 punktów (op. Agnieszka 
Białczak)

III miejsce – SP 2 Nowogard 
– 84 punkty (op. Danuta Mar-
cinkiewicz, Grażyna Jackow-
ska)

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
13 maja br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie z Panem Jackiem Stróżyńskim 
(dyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana 

w Zielonej Górze)  na temat „AKCJA BURZA”

W konkursie wyróżniono 
również drużyny: SP Strzele-
wo, SP Orzechowo, SP Błotno, 
SP 4 Nowogard, SP Długołęka, 
SP 1 Nowogard oraz SP Żabo-
wo. Opiekunka SP 3, Agnieszka 
Białczak, pragnie pogratulować 
wszystkim uczniom ogrom-
nej wiedzy, opiekunom drużyn 
podziękować za przygotowa-
nie dzieci do konkursu, a ko-
misji za rzetelne ocenianie oraz 

przydatne komentarze. Ser-
deczne podziękowania składa-
ne są również sponsorom, bez 
których konkurs by się nie od-
był: Radzie Rodziców przy SP 
3 Nowogard, Ewie Kasprzyk, 
Państwu Pędziszczak, a także 
Wydziałowi Promocji z Urzę-
du Powiatowego w Goleniowie.

Opr. Karolina Klonowska
Info: Agnieszka Białczak
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

Przygotowaliśmy                    na Dzień Matki 

informacje w gabinecie, tel. 609 456 577

- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii • porady dietetyka
- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

Podaruj swojej mamie
pakiet zabiegów fizykoterapeutycznych

s. 4 s. 7 s. 9

Nasi przedsiębiorcy:
 Katarzyna

 Kolles

Oddali 
„srebra 

rodowe”...

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.4-25.04

W8.1.P.p.7.3.25.04

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pani  ALICJA JEMILIANOWICZ z WIERZBIĘCINA

JAKIEGO KOLORU 
JEST SZCZĘŚLIWE 

KRZESŁO 
W CREDIT AGRICOLE??? 

W7.2.P.p.21.2-15.8

Biurokracja 
kontra 

obywatel

RadCa PRawny 
Mariusz Lewandowski

udziela porad prawnych 
w Kancelarii przy ul. 700 Lecia 15, 

Nowogard (nad apteką Jantar), 
w każdy Wtorek i Czwartek 

 w godz. 16:00 – 18:00.
W88.1.P.11.04-16.05

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Meksyk, Indie, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:
• diagnostyka i farmakoterapia psychiatryczna
• psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa
• diagnostyka i poradnictwo psychologiczne

W102.6.p.9.05.27.06

A33.2.k.O.4.04.do

Jest wanna, ale kobiety w niej nie rodzą 

Potrzeba czy ekstrawagancja? 

17 maja g. 10.00 
Plac Wolności

przywitanie relikwii 
św. Jana Pawła II
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 
interesujących 

wiadomości? Zadzwoń  
lub napisz  do nas  

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, 

e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu. Radni zaopiniowali kilka doku-
mentów mających charakter raportu. Wśród nich była m.in.  analiza dzia-
łalności Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie w zakresie aktywizacji 
osób bezrobotnych w latach 2012/2013, a także  ocena stanu bezpieczeń-
stwa sanitarnego Powiatu Goleniowskiego za 2013 rok. Głosowano także 
nad kilkoma projektami uchwał, m.in. strategii Rozwoju Powiatu Gole-
niowskiego. W trakcie obrad przyjęto również sprawozdanie z działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej za rok ubiegły.  Poszczególne tematy poru-
szane na sesji będzie przybliżać w kolejnych wydaniach DN. 

W miniony wtorek, w NDK, członkowie obwodowych komisji wybor-
czych, którzy będą na naszym terenie obsługiwać w dniu 25 maja wybo-
ry do Parlamentu Europejskiego odbyli szkolenie. Obok sekretarz gminy 
Agnieszki Sawickiej-Biegańskiej poprowadził je pochodzący z Nowogar-
du, sędzia Piotr Brodniak z Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W sa-
mej Gminie Nowogard powołano 19 komisji w tym 15 stałych i 4 zamknię-
te (szpital, Zakład Karny, DPS). We wszystkich nad prawidłowym przebie-
giem wyborów będzie czuwało 129 osób. W szkoleniu udział wzięli także 
członkowie komisji obwodowych z gmin: Osina i Dobra Nowogardzka. Za 
pracę w komisji wypłacane są z urzędu diety w kwocie 160 zł.  MS

„Cała przyjemność po naszej stronie”... Tak jeden z naszych czytelników 
skomentował odnowione przez gminę, a odebrane osobiście przez burmi-
strza garaże przy ul. Promenady i przesłał zdjęcia obrazujące stan estetycz-
ny budynków po drugiej stronie. Jak widać, na fotografiach elewację bok-
sów odnowiono, ale  tylko z jednej strony (patrz foto 1/UM) - oczywiście 
tej bardziej narażonej na spojrzenia obywateli. Remont z pełną powagą od-
notowano na stronach urzędu miejskiego. Oczywiście o tym, jak garaże 
wyglądają od frontu już nie wspomniano... (patrz foto 2). Tak to w UM 
rozumieją pojęcie obiektywizmu, o którego brak ciągle posądzają DN. MS
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Wielkie wydarzenie - 17 maja 2014 r.   

Przywitajmy godnie relikwie 
św. Jana Pawła II
17 maja, o godzinie 10:00, na pl. wolności nastąpi przywitanie relikwii święte-
go Jana Pawła II, które zostaną na stałe w naszym mieście w parafii pw. wMnP. 
Uroczystościom przewodniczyć będzie ks. arcybiskup andrzej dzięga.

Począwszy od  śmierci Jana  
Pawła II w 2005 roku,  w nowo-
gardzkim  kościele  pw. WNMP,  
każdego  2. dnia miesiąca, o go-
dzinie  21, w rocznicę tego wy-
darzenia  odbywały się tzw. 
Msze papieskie. W trakcie tych 
liturgicznych spotkań wier-
ni wspominali nauczanie Jana 
Pawła II, odświeżali sobie frag-
menty  życiorysu tego świętego 
człowieka i wielkiego kapłana  i 
polaka, a także zgodnie z jego 
prośbą z ostatniej pielgrzymki  
do Ojczyzny, modlili się za nie-
go i później po beatyfikacji,  do 
niego.  Zawsze też po rozesła-
niu rozbrzmiewała  donośnie, 
wspólnie śpiewana, ulubio-
na pieśń Jan Pawła II -„Barka”.  
Ten systematyczny kult  świę-
tego  Jana  Pawła II  uprawia-
ny w naszej parafii, został do-
strzeżony przez  naszego ks. ar-
cybiskupa – mówi DN, ks. pro-
boszcz Grzegorz Legutko - Zo-
stał on też w szczególny sposób 

nagrodzony przez  darowanie 
parafii relikwii świętego Jana 
Pawła II.  Uroczystości, związa-
ne z przybyciem relikwii święte-
go papieża do Nowogardu, od-
będą  się  z udziałem ks. arcybi-
skupa metropolity szczecińsko- 
kamieńskiego,  Andrzeja Dzię-
gi, w dniu 17 maja bieżącego 
roku. O godzinie 10:00, na pla-
cu Wolności, nastąpi przywita-
nie relikwii, a następnie proce-
syjne wprowadzenie do kościo-
ła, gdzie ks. arcybiskup będzie 
przewodniczył uroczystej Mszy 
Świętej. Relikwiarz, zawierający 
drobiny krwi świętego, zostanie 
umieszczony obok płaskorzeź-
by świętego Jana Pawła II, któ-
ra znajduje się  z lewej strony 
po wejściu do naszego kościo-
ła. Chcemy nadal być  gorliwi 
w kultywowaniu osoby świętego 
Jan Pawła II -  mówi proboszcz 
Grzegorz Legutko – Dlatego 
Msze Święte papieskie będą na-
dal odprawiane każdego 2. dnia 

miesiąca, przenosimy  je tylko  z 
godziny 21 na godzinę 18 – koń-
czy ks. proboszcz.  Wydarze-
nie  17 maja zostanie też  połą-
czone  z poświęceniem  gwiazd 
i korony obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, ufundowanego 
przez  nowogardzkich pielgrzy-
mów do Wilna i ozdobionego 
złotem ofiarowanym przez  na-
szych parafian. Obraz zawiśnie 
wkrótce  na ołtarzu, który znaj-
duje się  w bocznej prawej nawie 
świątyni. Zapraszamy wszyst-
kich  mieszkańców Nowogardu 
i gminy na te sobotnie  uroczy-
stości oraz zachęcamy, aby ude-
korować  swoje okna na przywi-
tanie relikwii naszego wielkiego 
świętego Jana Pawła II. Niech 
ks. arcybiskup zobaczy na wła-
sne oczy,że kult  Jana Pawła II w 
Nowogardzie jest  powszechny i 
głęboki i że potrafimy dać jemu 
godny wyraz.

sm   

Uwaga! Komunikat dla firm, instytucji…
Od 1 lipca  zmiana zasad wywozu odpadów

Zarząd Budynków Komunalnych w nowogar-
dzie przypomina wszystkim właścicielom nie-
ruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych 
o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

Zgodnie z przyjętą 26 września 2012 r. uchwałą 
nr XIX/160/12 Rada Miejska zdecydowała o obję-
ciu gminnym systemem gospodarowania odpada-
mi komunalnymi nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady. W 
konsekwencji właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych mają obowiązek złożyć stosowną de-
klarację w terminie od 5 maja do 15 czerwca 2014 
r. Można je składać w Zarządzie Budynków Ko-
munalnych w Nowogardzie przy ul. 700 Lecia 14.

Wywóz odpadów z nieruchomości niezamiesz-
kałych w ramach gminnego systemu rozpocz-
nie się 1 lipca 2014 r. Właściciele tych nierucho-
mości powinni do tego czasu rozwiązać umowę                          
z dotychczasowym odbiorcom odpadów komu-
nalnych. W przypadku nowogardzkiego Zakładu 
Usług Komunalnych okres wypowiedzenia wyno-
si 1 miesiąc.

Szczegółowe informację można uzyskać pod 
numerami telefonów: 91 578 53 60, 91 578 53 55.

Uwaga. w ramach gminnego systemu będą 
odbierane tylko i wyłącznie odpady komunal-
ne. Odpadów z produkcji i innych tego typu od-
padów należy pozbywać się na dotychczasowych 
zasadach.

p.o. Kierownika ZBK, Grażyna Grosicka 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.doP2.1.ś-czb.do W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Jest wanna, ale kobiety w niej nie rodzą 

Potrzeba czy ekstrawagancja? 
w wannie do porodów, w którą wyposażono w trakcie rozbudowy nowogardzki szpital, nie urodziło się jeszcze ani 
jedno dziecko. dlaczego? Przyczyn jest kilka. Przede wszystkim brakuje sondy KTG, monitorującej pracę serca pło-
du, mogącej pracować pod wodą. Poza tym, porody w wodzie to w rzeczywistości swoista położnicza ekstrawagancja. 
Po co w takim razie zakupiono sprzęt wart 40 tys. zł, który nie jest w pełni wykorzystywany? 

Wyposażona w hydromasaż 
profesjonalna wanna do przyj-
mowania porodów w wodzie 
była jednym z tych urządzeń 
medycznych, którymi w cza-
sie otwarcia nowej bryły szpi-
tala szczególnie się chwalono. 
Niczym magnez, miała przy-
ciągać przyszłe mamy do ro-
dzenia w Nowogardzie. Do-
datkowym atutem miał być 
fakt, że urządzenie ustawiono 
w sali do porodów indywidu-
alnych.  Pełen komfort. Okazu-
je się jednak, że w wannie, jak 
dotąd, nie urodziło się ani jed-
no dziecko.  Dlaczego? 

- To nie jest taka prosta spra-
wa. Poród w wodzie jest na 
pewno trudniejszy do moni-
torowania. Trzeba mieć sondę 
KTG, która może pracować w 
zanurzeniu. Aktualnie nie po-
siadamy takiego aparatu. Poza 

tym personel musi być odpo-
wiednio przeszkolony – mówi 
ordynator oddziału ginekolo-
giczno-położniczego w nowo-
gardzkim szpitalu, Zbigniew 
Szychowski. Lekarz w rozmo-
wie z DN zapewniał jednak, że 
sprzęt się nie marnuje.

- To nie jest tak, że wanna 
stoi nieużywana. Wykorzystu-
jemy ją dość często, proponując 
rodzącym przebywanie w niej 
w trakcie pierwszej fazy poro-
du, a więc do momentu pełne-
go rozwarcia – dodaje Z. Szy-
chowski.

Dzięki temu, jak uważa spe-
cjalista, rodzące znoszą lepiej 
poród. Pytanie tylko, czy do 
tego niezbędny był wydatek 
rzędu 40 tys. zł? Być może dla 
„relaksu” pacjentki wystar-
czyłaby równie dobrze wan-
na z hydromasażem w wer-

sji „domowej”, będąca kilku-
krotnie tańsza?

- Wanna ma służyć latami. 
Prędzej czy później, poród się 
w niej odbędzie. W mojej opi-
nii nie są to pieniądze wyrzu-
cone w błoto – odpowiada py-
tany o to Ordynator. Przyzna-
je jednak, że do tej pory żad-
na z pacjentek w wodzie rodzić 
nie chciała, a i porody w wan-
nach to rzadkość. - Są oddzia-
ły, gdzie się to robi. Nie jest to 
jednak standard w położnic-
twie. Są to raczej porody oka-
zyjne. Ja osobiście nie spotka-
łem się z panią, która chciałaby 
rodzić w taki sposób  – mówi Z. 
Szychowski.

Przypomnijmy, że nową bry-
łę szpitala oficjalnie otwarto 
24 maja zeszłego roku. Dopie-
ro jednak po kilkunastu tygo-
dniach przeniesiono do niej 

pacjentów. Do dziś „nieczyn-
ny” jest Oddział Intensywnej 
Opieki Medycznej (OIOM). 

nasz komentarz 
Trudno byłoby oczekiwać od 

lekarza, aby ten narzekał, że ma 
na oddziale nowy sprzęt dający 
dodatkowo komfort pacjentom 
– nawet jeśli nie wykorzystuje w 
pełni jego możliwości. Na takie 
ulgowe podejście nie może jed-
nak liczyć już dyrekcja szpita-
la. To bowiem zarządzający jed-
nostką decydowali, w jakie urzą-
dzenia medyczne wyposażony 
zostanie szpital. Wybór ten nie 
powinien być jednak spełnia-
niem jakichś fantazji, a podyk-
towany raczej aktualnym, mi-
nimalnym  zapotrzebowaniem 
sprzętowym. Szczególnie że roz-
budowę szpitala i zakup sprzę-
tu sfinansowano z pieniędzy pu-

blicznych, a szpital jest (póki co) 
w rękach gminy, a nie prywat-
nych udziałowców...

Skoro jednak, co przyznaje 
doktor Szychowski, porody w 
wodzie, to swoista ekstrawagan-
cja w położnictwie, bardziej po-
dyktowana przemijającą wciąż 
modą niż argumentami me-
dycznymi, trudno nie mieć wra-
żenia, że zakup wanny był zbęd-
nym wydatkiem... przynajmniej 
na razie. 

Teza ta staje się jeszcze bar-
dziej wiarygodna, gdy rozejrzy-
my się czego w szpitalu brakuje...
na przykład centralnej steryliza-
torni, czy chociażby wyczekiwa-
nego przez lekarzy tomografu. 

Redakcja

Mimo pełnej gotowości sprzę-
towej przeciągają się procedu-
ry zezwalające na uruchomie-
nie oddziału. Nie ma też zapo-
wiadanej pracowni tomogra-
ficznej, którą ostatecznie miał 
prowadzić medyczny podmiot 
zewnętrzny.  Przy szpitalu nie 
powstało, jak dotychczas, za-
powiadane lotnisko dla heli-
kopterów Lotniczego Pogoto-
wia Ratowniczego. 

Marcin Simiński

Śniadanie z premierem 
w minioną środę (14 maja), do nowogardu przyjechał z krótką wizytą wicepremier i 
minister gospodarki, Janusz Piechociński. 

Spotkanie pod hasłem „śnia-
danie z premierem” odbyło się 
w restauracji Kamena. Oprócz 
działaczy i sympatyków PSL 
wzięła w nim udział kilkuna-
stoosobowa grupa nowogardz-
kich przedsiębiorców. Spotkanie 
miało charakter zamknięty. Ja-
nusz Piechociński w pół godzin-
nym wystąpieniu nawoływał do 
wspólnej pracy na rzecz rozwoju 
polskiej gospodarki. Namawiał 
do inwestowania w kapitał ludz-
ki i innowacyjność - Dziś trud-
no już konkurować ceną. Trze-
ba przekonywać wysoką jakością 
produktów – mówił do zgroma-
dzonych na sali. - Dlatego należy 
inwestować przede wszystkim w 
wykształcenie i wysoko wykwali-
fikowanych pracowników, inży-
nierów – dodał. 

Wicepremier, wywołany do 
tablicy przez obecnego na spo-
tkaniu przedstawiciela izb rol-
niczych, poruszył również temat 
rolnictwa w regionie. - Rolnictwo, 

szczególnie w tym regionie, stało 
się monokulturowe, nastawione 
na produkcję rośliną. Ta jednak 
nie daje zatrudnienia.  Moim zda-
niem, należy odbudować model 
gospodarstwa rolno-spożywczego, 
oparty na spółdzielczości.  Trzeba 
jednak wiedzieć, co chce się pro-
dukować i czy znajdzie się na to 
zbyt – mówił Piechociński. 

Nie obyło się również od ak-
centów wyborczych. Wicepre-
mier namawiał, aby przedstawi-
cieli władzy wybierać oceniając 
ich kompetencję, a nie na skalę 
popularności w mediach i licz-
bę wywoływanych skandali. - 
Kto kazał wybierać wam Paliko-
ta?  Kto pozwala, aby jedynkami 

na listach byli ludzie, którzy plu-
ją na kościół. Powinniśmy więcej 
wymagać od siebie. Demokracja 

Jednym z nielicznych, którzy zadali pytanie 
wicepremierowy, był Grzegorz Mieleńczuk. 
Pytał o to, dlaczego produkcja norek jest 
niedostrzegana przez rządzących. Odpo-
wiedzi nie usłyszał

będzie taka, jaką ją sami stwo-
rzymy. Zastanówmy się więc, czy 
chcemy, aby reprezentował nas 
ktoś, kto przed wyborami potrafi 
tylko machać szabelką  – mówił, 
gdy z sali jeden z gości zapytał 
go, kiedy zmieniona zostanie or-
dynacja wyborcza do sejmu, tak 
by obywatele mieli realny wpływ 
na wyniki wyborów. 

Przyjazd  do Nowogardu był 
jednym z punktów dwudniowej 
wizyty wicepremiera Piecho-
cińskiego w Zachodniopomor-
skiem. 

MS
Od lewej: J. Piechociński i T.Kulinicz
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Biurokracja kontra obywatel

Nie chodzi o budynek, chodzi o zasady
To kolejna już w ostatnim czasie opowieść o tym, jak obywatel zderza się z urzędniczą znieczulicą. Historia, która po raz kolejny dowo-
dzi, że z biurokratycznym bełkotem trudno jest nawet polemizować, a co dopiero wygrać…

Para małżeńska, która zwró-
ciła się do nas o pomoc, pra-
gnie zachować anonimowość. 
W związku z tym, ich dane 
personalne pozostają jedynie 
do wiadomości redakcji, a w 
artykule określać ich będziemy 
jako państwo Nowak. 

Państwo Nowakowie na sta-
łe mieszkają za granicą. W No-
wogardzie bywają dość często, 
ponieważ mają tu mieszkanie 
oraz działkę, których prawny-
mi właścicielami są od roku 
2005. Są trzecim z kolei użyt-
kownikiem nieruchomości. W 
momencie kupna lokalu wraz z 
działką, od jego poprzedniego 
właściciela otrzymali klucze do 
budynku gospodarczego, znaj-
dującego się na tejże właśnie 
działce. Ku ich wielkiemu zdzi-
wieniu, niespełna rok temu, 
decyzją Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, ów budynek go-
spodarczy przeznaczony został 
do sprzedaży. Okazało się bo-
wiem, że przynależy on do bu-
dynku mieszkalnego sąsiadki 
państwa Nowaków, mimo że 
znajduje się on na ich działce. – 
Zabawne jest to, że między na-
szą działką a działką, do której 
prawnie przynależy ten budy-
nek gospodarczy, są jeszcze dwa 
inne ogrody. Oba obiekty znaj-
dują się zatem w całkiem in-
nych miejscach – mówi w roz-
mowie z DN pan Nowak – Na-
sza sąsiadka nie wiedziała, że 
budynek należy do niej, aż do 
dnia, w którym Gmina wysta-
wiła go na sprzedaż. Zresztą, 
nikt o tym nie wiedział. Skoro 
od poprzedniego właściciela do-
staliśmy klucze, użytkowaliśmy 
ten budynek, wychodząc z zało-
żenia, że należy do nas, bo prze-
cież stoi na naszej działce. Kto 

by podejrzewał, że wszystko się 
tak potoczy.

Po nieoczekiwanych wie-
ściach, państwo Nowakowie 
postanowili skorzystać z prawa 
pierwokupu. W piśmie, które 
wysłali do Urzędu Miejskiego, 
wyjaśniają, w jaki sposób mo-
gło dojść do tak absurdalnego 
obrotu sprawy: (…) W latach 
80. miała miejsce administra-
cyjna zmiana numerów lokali w 
naszym budynku. W dokumen-
tach sąsiadów, którzy mieszka-
ją pod nr y (dane do wiadomo-
ści redakcji), są zapisy potwier-
dzające, że jeszcze w roku 1984 
ich lokal oznaczony był nr x. W 
nadziei, że próba wyjaśnienia 
nieporozumienia będzie mia-
ła pozytywny wpływ na finał 
całej sprawy, państwo Nowa-
kowie oczekiwali na przyzwo-
lenie na skorzystanie z prawa 
do pierwszeństwa wykupie-
nia budynku. Ich zdaniem nie 
było bowiem żadnych powo-
dów, dla których przyzwolenie 
to nie miałoby być im udzielo-
ne, wszak w określonym przez 
prawo terminie się zmieści-
li (art. 34 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 
35 ust. 2 Ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami). Jakież 
było ich zdziwienie, gdy z Wy-
działu Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnic-
twa UM w Nowogardzie nade-
słano decyzję odmowną, mo-
tywując ją co najmniej dziwnie 
(fragmenty): (…) Do każdego 
lokalu z czterech lokali miesz-
kalnych, mieszczących się w bu-
dynku, zostały dołączone po-
mieszczenia przynależne, nie-
koniecznie mieszczące się w bu-
dynku mieszkalnym. W takiej 
sytuacji budynki gospodarcze, 
zlokalizowane na działce nr X, 

zostały przypisane do poszcze-
gólnych lokali mieszkalnych o 
nr x,y,z. Wszelkie dokumenty 
sprzedaży lokalu mieszkalnego 
nr p nie zawierają żadnej infor-
macji o budynku gospodarczym 
przynależnym do lokalu nr p. 
Ponadto, informuję, że w mie-
siącu sierpniu 2013 roku gmi-
na Nowogard sprzedała ostat-
ni lokal mieszkalny wraz z po-
mieszczeniami przynależnymi 
i udziałem w działce na rzecz 
najemcy. W związku z powyż-
szym, Pani podanie nie może 
być załatwione pozytywnie – 
napisała kierownik Wydziału 
GNGiR, Ewa Jakubcewicz.

Mimo urzędniczej spycho-
logii, państwo Nowakowie nie 
poddali się bez walki. Napi-
sali do burmistrza Nowogar-
du zażalenie, w którym zapy-
tali, dlaczego nie pozwolono 
im skorzystać z prawa pier-
wokupu, skoro wszelkie kroki 
prawne podjęte zostały prawi-
dłowo. Do pisma państwa No-
waków swoje uwagi dołączyła 
również jedna z ich sąsiadek, 
uskarżając się na pracę urzęd-
ników Wydziału GNGiR, z 
Ewą Jakubcewicz na czele: 
(…) Nie każdy przepis należy 
traktować jako rzecz prawną i 
nieodwracalną. Zapisy można 
zmienić, aby nie krzywdzić ni-
kogo, nie wprowadzać chaosu i 
mieć na uwadze jakże ważny 
czynnik ludzki – a tego urzęd-
nikom w Wydziale Geodezji 
zabrakło. W piśmie wyjaśnio-
no również, w jaki sposób do-
szło do niefortunnej pomył-
ki. Otóż, w latach 70. właści-
ciele lokali w budynku miesz-
kalnym podzielili działki mię-
dzy siebie. Podziały te nie są 
co prawda udokumentowane 

wpisami do ksiąg wieczystych, 
ale od ponad 40 lat nikt nie 
miał nikomu za złe, że tak to 
zostało rozwiązane. Odzewu 
ze strony burmistrza nie było. 
Mimo usilnych prób obudze-
nia w urzędniku człowieka, 
miesiąc później do państwa 
Nowaków przyszła kolejna 
decyzja odmowna, nie wno-
sząca tak naprawdę niczego 
nowego do sprawy. Chowając 
się za przepisami prawnymi, 
Ewa Jakubcewicz po raz kolej-
ny wyjaśniła, że prośba intere-
santów nie zostanie spełnio-
na i żadne roszczenia niczego 
tu nie zmienią. – Proszę nam 
wierzyć, że teraz to już nie cho-
dzi nawet o ten budynek, nie 
zależy nam na nim aż tak bar-
dzo. Chodzi po prostu o zasady, 
o to, by podejść do sprawy po 
ludzku, jak człowiek – mówi 
pani Nowak – Nasz błąd, że 
nie sprawdziliśmy, czy ten bu-
dynek rzeczywiście przynale-
ży do naszego lokalu, ale kto 
by się spodziewał, że może nie 
należeć? Myśleliśmy, że w tak 
wyjątkowych okolicznościach 

można nas zrozumieć. Stało 
się i trudno. Dlatego chcieliśmy 
skorzystać z prawa do pierwo-
kupu. Dlaczego nie można było 
załatwić tej sprawy po ludzku? 
Chodzi nam po prostu o trochę 
empatii i zrozumienia. 

Państwo Nowakowie walczą 
z wiatrakami od kilku miesię-
cy. Małżeństwo się nie podda-
je i nadal chce dowieść swoich 
praw. W poniedziałek, 12 maja, 
po raz kolejny udali się do UM, 
tym razem na spotkanie z bur-
mistrzem. Tam, jak twierdzą, 
nie dowiedzieli się niczego no-
wego. Cała sprawa odbiła się 
przede wszystkim na stosun-
kach międzysąsiedzkich. Pra-
wowita właścicielka budynku 
unika sąsiadów jak ognia. Już 
nie po raz pierwszy sposób zała-
twiania spraw przez pracowni-
ków UM w Nowogardzie poróż-
nia ludzi i wywołuje niepotrzeb-
ne konflikty międzyludzkie, a 
Wydział GNGiRnie schodzi ze 
świecznika (niedawno opisywa-
liśmy przypadek państwa Ma-
zurkiewiczów z Żabówka). 

Karolina Klonowska

Oto kość niezgody - budynek gospodarczy, o którym mowa w artykule

Niechaj wspólnie spędzone lata będą spełnieniem najskrytszych 
marzeń. Radości na dalsze lata wspólnego przebywania.

Z okazji 50 lecia 
pożycia małżeńskiego 

dla Marii i Stefana 
Kośmider

Mira i Jurek Przybyłek 
z rodziną

dalej o przejściu dla pieszych na Leśnej 
w poprzednim numerze dn 

pisaliśmy o rozpoczętej  budo-
wie przejścia wraz ze spowalnia-
czami ruchu w formie wysepki 
na ulicy Leśnej.  Część mieszkań-
ców (w tym osoba, która sprawę 
zgłosiła do redakcji ) uważa, że to  
zbędne „wyrzucanie pieniędzy”, 
ponieważ najpierw należy wyre-
montować, bardzo zniszczoną i 
pełną dziur na tym odcinku uli-
cę. ale okazuje się ,że są też tacy, 
którzy mają odmienne zdanie.

Po publikacji tekstu naszą re-
dakcję odwiedził  członek miejsco-

wej  Rady Osiedla  pozostawiając 
następujące stanowisko w sprawie 
rozpoczętej budowy:           

Czy dbałość o bezpieczeństwo 
dzieci można nazwać bezmyślną 
inwestycją? Wejście na teren placu 
zabaw i terenu szkoły, zostało wy-
budowane na wniosek rady osie-
dla, a wnioski takie składali ustnie 
mieszkańcy ul. Leśnej, argumentu-
jąc je,  że od ich strony nie ma wej-
ścia na teren szkoły i placu zabaw. 
Na spotkaniu z burmistrzem, któ-
re organizowała rada osiedla, padł 
wniosek do burmistrza wybudowa-

nia takiego wejścia i bezpiecznego 
dojścia do niego. Na ul. Leśnej bę-
dzie to jedyne bezpieczne przejście 
przez drogę w tej chwili. Znajduje 
się ono w nieprzypadkowym miej-
scu, gdyż zła nawierzchnia na ul. 
Leśnej-Bema, nie jest przeszkodą 
dla niektórych kierowców, aby roz-
wijali nadmierną prędkość. Wnio-
sek rady podyktowany był dbałością 
o bezpieczeństwo przede wszystkim 
dzieci, jak i dorosłych, którzy chęt-
nie korzystają z tego przejścia. 

Członek Rady Osiedla 

ŻyczENIA
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Informacja o rozstrzygnięciu konkursu 

Kto wygrał bilety 
na koncert? 

Osoby, które jako pierwsze wysłały do nas smsa (w dniu 9 
maja) z hasłem „Koncert” i tym samym wygrały bilety na kon-
cert Sylwii Grzeszczak to:  Marta Ulewicz oraz Anna Zatylny. 
Gratulujemy! Po odbiór biletów proszę się zgłaszać do biura re-
dakcji Dziennika Nowogardzkiego przy ul. Boh. Warszawy 7A w 
godzinach od 8.00 do 16.00. 

Przypominamy, że koncert Sylwii Grzeszczak odbędzie się w 
dniu 24 maja w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczeci-
nie (Park Kasprowicza). 

Red. 

Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Zofii 
Siwej 

serdeczne 
podziękowania 
składa pogrążona 
w smutku rodzina

KONDOlENcJE

Komentarze, opinie...
Poniżej publikujemy list  radnego Rafała Szpilkowskiego, w którym autor komentuje fakt przyznania Szczecińskiej Fundacji Talent-
-Promocja-Postęp Laura Cisowego w kategorii „biznes i gospodarka”.

Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji

Rafał Szpilkowski
Radny Rady Miejskiej
Wspólny Nowogard

4 maja w sali widowiskowej 
NDK dokonano uroczystego 
wręczenia Laurów Cisowych.  
Kapituła pod przewodnictwem 
burmistrza Czapli (SLd) uzna-
ła, że w naszej gminie, w roku 
2013, najbardziej zasłużonym 
w kategorii „biznes i gospodar-
ka” podmiotem była… Szcze-
cińska Fundacja Talent-Pro-
mocja-Postęp. Po odbiór na-
grody wyszedł przewodniczą-
cy rady fundacji, Jacek Piecho-
ta (SLD), a aktu wręczenia do-
konał Antoni Bielida (SLD). W 
ramach dobrego żartu ze sceny 
padła deklaracja, że teraz spe-
cjalna premia należy się Jerzemu 
Jabłońskiemu (SLD). Nie muszę 
chyba dodawać, że wszyscy wy-
mienieni członkowie SLD pro-
mieniowali radością i satysfak-
cją oraz wzajemnym dla siebie 
uznaniem. Jako nowogardzki 
przedsiębiorca odebrałem tę 
całą hucpę jako siarczysty po-
liczek wymierzony wszystkim 
osobom prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą w naszej 
gminie.

Mało kto zapewne kojarzy, 
czym jest fundacja Talent-Pro-
mocja-Postęp i gdzie w ogóle 
można ją w Nowogardzie zna-
leźć. Otóż od lat zajmuje ona bu-

dynek byłego żłobka przy zbie-
gu ulic Wyszyńskiego i Wojska 
Polskiego. W budynku tym pro-
wadzi ona zupełnie komercyj-
ny wynajem pomieszczeń biu-
rowych oraz bliżej nieokreśloną 
działalność edukacyjną pod na-
zwą Centrum Edukacji i Przed-
siębiorczości „Profit”. Zapewne 
niewiele osób wie, że budynek 
ów jest własnością gminy No-
wogard i „użyczany” jest fun-
dacji TPP nieodpłatnie. Powtó-
rzę, aby nie było wątpliwości: 
Burmistrz Czapla nie pobiera 
od fundacji TPP ani złotów-
ki za wydzierżawienie budyn-
ku o powierzchni 1358 m2, zaj-
mującego grunt o powierzchni 
3635 m2 znajdujący się w ści-
słym centrum miasta. To się 
nazywa biznes! Czy któryś z no-
wogardzkich przedsiębiorców 
dostaje takie prezenty od gmi-
ny?

Aby fundacji TPP nie było 
zbyt ciężko w jej znojnej pra-
cy na rzecz rozwoju przedsię-
biorczości w Nowogardzie, bur-
mistrz Czapla co roku umarza 
jej podatek od nieruchomości. 
w roku 2012 budżet gminy zo-
stał przez to pomniejszony o 
31.800 zł. Trzeba tutaj dodać, 
że nowogardzcy przedsiębiorcy, 
powołując się na różne wypadki 
losowe i kryzys gospodarczy, co 
roku składają kilkanaście wnio-
sków o umorzenie podatku od 
nieruchomości. Odchodzą jed-
nak z kwitkiem. Zasadą Cza-
pli jest, że nie udziela żadnych 
umorzeń podatkowych. Jak się 
jednak okazuje, zasady te nie 
dotyczą kolegów z SLD.

Sytuacja jest skrajnie nieuczci-
wa wobec wszystkich nowo-
gardzkich przedsiębiorców po-
siadających lokale biurowe na 

wynajem. Fundacja TPP, dzię-
ki powiązaniom partyjnym, ma 
o wiele korzystniejsze warun-
ki działalności gospodarczej niż 
lokalne podmioty, które muszą 
ponosić pełne koszty utrzyma-
nia powierzchni biurowych. Jest 
to po prostu generowanie nie-
uczciwej konkurencji w sto-
sunku do nowogardzkich  płat-
ników podatków. A trzeba pa-
miętać, że właśnie z tych podat-
ków pochodzą pieniądze m.in. 
na wynagrodzenie burmistrza 
Nowogardu.

Przyjemną funkcję dyrekto-
ra opisanego obiektu pełni Jerzy 
Jabłoński (SLD). Niektórzy mó-
wią, że to ciepła posadka przy-
znana przez partyjnych kolegów 
na otarcie łez po wyborczej po-
rażce. Zapewne są to czyste zło-
śliwości, gdyż dyrektor Jabłoński 
w pocie czoła zarządza 4-osobo-
wym personelem obsługującym 
biurowiec. Wygląda na to, że kil-
kutysięczna wypłata nie zaspo-
kaja finansowych jego ambicji, 
gdyż łączy on swoje obowiązki 
z funkcją specjalisty ds. BHP  w 
Zakładzie Gospodarki Odpada-
mi w Słajsinie. Zatrudnił go tam 
A. Bielida (SLD). Oczywiście na 
podstawie konkursu.

Następnie dodam jeszcze, że 
burmistrz Czapla (SLd) przy-
znał w roku 2013 CEiP „Pro-
fit”, którym kieruje J. Jabłoń-
ski (SLd) dotację w wysokości 
20.000 zł na realizację zadania 
„Wspieranie przedsiębiorczości 
i rozwoju gospodarczego wśród 
mieszkańców Gminy Nowo-
gard”. Za tę kwotę zorganizowa-
no kurs dla 10 osób. Tak, to nie 
pomyłka – dziesięciu.  Wisienką 
na torcie niech będzie informa-
cja, że szkolenia dla tych 10 osób 
przeprowadził …członek SLD. 
Wystawił za to fakturę na kwo-
tę 7020 zł. Tak się robi interesy!

Zatem, gdy bliżej przyjrzeć się 
jak działa w Nowogardzie owa 
Szczecińska Fundacja TPP, to 
może okazać się, że od lat hodu-
jemy na organizmie naszej gmi-
ny zwyczajnego pasożyta. na-
leżałby się jej raczej Specjalny 
Laur Cisowy w kategorii „Jak 
wydoić gminę nowogard”, czy-
li mówiąc wprost – nas wszyst-
kich, którzy tą gminę tworzy-
my. Świadomość, że to wszyst-
ko tak funkcjonuje jest rzeczą 
wyjątkowo smutną. Po cichu to-
czyło się to od wielu lat. Nato-
miast objawem czystej arogan-
cji partyjnej kliki z SLd jest 

fakt publicznego uhonorowa-
nia tej pasożytniczej działalno-
ści Laurem Cisowym w katego-
rii „biznes i gospodarka”. Jest to 
oczywista drwina zarówno z no-
wogardzkich przedsiębiorców, 
jak i wszystkich obywateli naszej 
gminy.

Prowadzenie działalności go-
spodarczej to w naszym kraju 
ciężki kawałek chleba. Za niepo-
wodzenia lub błędy w wypełnia-
niu setek papierków grozi utrata 
własnego majątku. Ogromnym 
ciężarem jest też odpowiedzial-
ność za wszystkich zatrudnio-
nych pracowników. Niezależnie 
od tego czy się jest na plusie, czy 
na minusie, trzeba wypłacić co 
miesiąc wynagrodzenia i oddać 
boleśnie duże kwoty ZUSowi. 
Przedsiębiorca nie ma płatnych 
urlopów, a na choroby nie ma 
czasu, bo firma się sama nie po-
prowadzi. Przedsiębiorstwa lo-
kalne, mające siedzibę na tere-
nie naszej gminy, są wyjątkowo 
ważne dla jej dobrobytu. To one 
generują miejsca pracy, to one 
płacą podatki od nieruchomości, 
od środków transportu, podatki 
rolne. Do gminy wraca również 
37% podatku CIT i PIT płaco-
nego przez lokalne firmy. Dzię-
ki tym pieniądzom działają nasze 
placówki oświatowe, kulturalne, 
możliwe są różne inwestycje.

nowogardzkim przedsię-
biorcom ze strony władzy sa-
morządowej należą się wyra-
zy szacunku, podziękowania 
i wsparcia, zwłaszcza w trud-
nych czasach dekoniunktury. 
Właściwym miejscem dla takich 
gestów jest właśnie gala wręcze-
nia Laurów Cisowych. Nieste-
ty Czapla, ze sceny, przez pół 
godziny tej uroczystości, witał 
przybyłych gości, łącznie z kie-
rowcą samochodu delegacji z 
Heide. Następne pół godziny 
poświęcił na nachalną propa-
gandę sukcesu, gdzie wymie-
nił chyba każdy nowy chodnik i 
ławkę. Zabrakło natomiast choć-
by kilku słów podziękowania dla 
wszystkich osób prowadzących 
działalność gospodarczą w na-
szej gminie. Zamiast tego zebra-
ni na sali nowogardzianie mo-
gli zobaczyć poklepujących się 
po plecach panów z SLD. Zdo-
minowana przez członków tej 
partii kapituła Lauru Cisowego 
przyznała tę nagrodę podmio-
towi obcemu, który nie przynosi 
naszej gminie żadnych korzyści, 
wręcz przeciwnie - drenuje bu-

dżet gminy nie płacąc za dzier-
żawę naszego mienia i nie płacąc 
podatków od nieruchomości. 
Główną zasługą tego podmiotu 
jest odpowiednia orientacja po-
lityczna.

Jestem przekonany, że ten 
Laur Cisowy bardziej należał 
się każdej z osób prowadzą-
cych w naszej gminie zakład 
fryzjerski, gabinet kosmetycz-
ny,  kiosk z prasą lub warzyw-
niak na targowisku. Zasługu-
je na niego bardziej każdy no-
wogardzki rolnik, budowlaniec, 
elektryk i lekarz. Wszyscy pra-
cujemy dla wspólnego dobroby-
tu naszej gminy, dla jej następ-
nych pokoleń.

Wydaje się niestety, że w na-
tłoku codziennych obowiązków 
trudno nam znaleźć czas na re-
fleksję. Umknęło naszej uwadze, 
że ster władzy samorządowej w 
naszej gminie dzierży partyjna 
sitwa, która szczodrze obdziela 
się nawzajem pieniędzmi, po-
sadami i zaszczytami. Dosko-
nale czują się w swoim towarzy-
stwie i nie znają żadnego umia-
ru. Na jej czele stoją 3-4 oso-
by, których nazwiska doskonale 
znamy. Czy naprawdę potrzeba 
tak wielkiego wysiłku, aby ich 
odspawać od ciepłych stołków i 
nauczyć szacunku do zwykłego 
człowieka?

Skrajne upartyjnienie nasze-
go samorządu szkodzi właściwe-
mu funkcjonowaniu i rozwojowi 
naszej gminy. Legitymacja par-
tyjna jest ważniejszą zaletą od 
wykształcenia, kompetencji, do-
świadczenia zawodowego. Aby z 
nadzieją spoglądać w przyszłość 
musimy zmienić ten stan rzeczy. 
dobro naszej wspólnoty gmin-
nej i jej mieszkańców zawsze 
powinno stać wyżej niż partyj-
ne  interesy i powiązania.
Zachęcam Państwa do podzielenia 

się swoją opinią na ten temat: 
szpilkowski@poczta.fm
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Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według 
Świętego Jana (J 14,1-12) Do 
domu Ojca

Niech się nie trwoży serce wa-
sze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 
wierzcie. W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele. Gdyby tak nie 
było, to bym wam powiedział. Idę 
przecież przygotować wam miej-
sce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabio-
rę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę. Odezwał się do Nie-
go Tomasz: Panie, nie wiemy, do-
kąd idziesz. Jak więc możemy znać 
drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja 
jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca ina-
czej jak tylko przeze Mnie. Gdy-
byście Mnie poznali, znalibyście i 
mojego Ojca. Ale teraz już Go zna-
cie i zobaczyliście. Rzekł do Niego 
Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to 
nam wystarczy. Odpowiedział mu 
Jezus: Filipie, tak długo jestem z 
wami, a jeszcze Mnie nie pozna-
łeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca. Dlaczego więc mó-
wisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a 
Ojciec we Mnie? Słów tych, któ-
re wam mówię, nie wypowiadam 
od siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, 
a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - 
wierzcie przynajmniej ze wzglę-
du na same dzieła. Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: Kto we 
Mnie wierzy, będzie także dokony-
wał tych dzieł, których Ja dokonu-
ję, owszem, i większe od tych uczy-
ni, bo Ja idę do Ojca.

Kto Mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca

Jak wygląda Bóg? Gdyby tak 
można było Go zobaczyć, może 
rozwiałyby się wszystkie wątpli-
wości. Może wielu sceptyków 
zmieniłoby zdanie i wszystko by-
łoby jasne i oczywiste. Nikt nie 
poddawałby w wątpliwość ist-
nienia tego, co nadprzyrodzone. 

Wieczność byłaby sprawą oczy-
wistą, itd. A tylko dlatego, że 
możliwe byłoby zobaczyć, jak ten 
Bóg wygląda. 

   To, przepraszam za wyrażenie, 
bzdura. Chcieć w taki sposób zo-
baczyć Boga, to tak, jakby sprowa-
dzić Go do poziomu stworzenia, 
umieścić Go w jednym szeregu 
nawet z największymi tego świa-
ta, odebrać Mu cały wymiar Jego 
boskości, tę tajemniczą niedo-
stępność. Taki Bóg w konsekwen-
cji stałby się zależnym nawet od 
nas. My sami byśmy decydowa-
li o tym, co On powinien zrobić, 
albo czego nie powinien. To było-
by bardzo wygodne, nie przeży-
wałby człowiek tylu stresów. I za-
pewne wielu chciałoby, żeby spra-
wy przyjęły taki właśnie obrót. 

Na całe szczęście można spo-
kojnie skwitować to słowami 
typu: Nic z tego, zapomnij! Bo 
to rzeczywiście niemożliwe. Po-
twierdza to cała historia, która 
w każdej epoce próbowała okre-
ślić Boga w taki ludzki sposób, 
postawić Go w miejscu, z które-
go nie przeszkadzałby człowie-
kowi w jego poczynaniach, spra-
wić, że to sam człowiek decydo-
wałby o swoim losie. I nie tylko 
o swoim. Spełniłyby się pragnie-
nia, które ktoś dawno temu obu-
dził w człowieku mówiąc mu, że 
może być tak jak Bóg. A człowiek 
oczywiście bardzo chętnie w tę 
pokusę wszedł. A wyszedł z grze-
chem pierworodnym i jego kon-
sekwencjami, z czymś, czego po-
zostałości pozbyć się nie da. I tym 
bardziej teraz, mając ten balast 
ze sobą, człowiek, który ma takie 
dążenia, wygląda żałośnie i powi-
nien raczej wzbudzać śmiech. 

Ale nikt się nie śmieje. Na pew-
no nie Bóg i nikt z Jego towarzy-
stwa. Przeciwnik owszem. On 
cieszy się z każdego najmniej-
szego nawet naszego potknię-
cia. A patrząc na to, co się dzie-
je, musi chyba śmiać się cały czas. 
Ale to na szczęście do czasu. On o 
tym dobrze wie. A zarazem robi 
wszystko, żeby człowiek tego nie 
wiedział, albo żeby o ty skutecz-
nie zapomniał. Bo wtedy łatwiej 
kimś takim sterować.

   Zaiste, cierpliwość Boga nie 
zna granic. Zadziwia fakt, że tak 

konsekwentnie szanuje naszą 
wolność. Swój nieograniczony 
dostęp do nas uzależnia od na-
szej chęci przyjęcia Jego, który 
jest w swoich wszystkich przeja-
wach nieograniczony. Nawet w 
najmniejszym stopniu nie zmu-
sza do podjęcia decyzji, by Go za-
akceptować. Nie objawia swojego 
majestatu w sposób, który jedno-
znacznie pokazywałby, gdzie tak 
naprawdę jest nasze miejsce, uci-
nając tym samym wszelkie dywa-
gacje na temat swojego istnienia. 
Może. A może tych wątpliwości 
byłoby jeszcze więcej? Prawdo-
podobnie doprowadziłyby one do 
sytuacji, która bardzo przypomi-
nałaby niewolnictwo.

Możemy w ogóle nie brać pod 
uwagę takiego scenariusza. Bóg 
ze względu na swoją wszechmoc 
może spokojnie pozwolić sobie na 
takie delikatne wtargnięcie w na-
sze życie. Chociaż z drugiej stro-
ny czy rzeczywiście jest ono takie 
delikatne? Bo tym wtargnięciem 
jest przecież Jezus Chrystus. Z 
Jego boskiej perspektywy rzeczy-
wiście jest delikatne, bo przecież 
jest ono uniżeniem się Boga, po-
zwoleniem ograniczyć się przez 
rzeczywistość wcześniej przez 
Niego samego stworzoną. Tylko 
Bóg to potrafi. Ale z naszej strony 
to wydarzenie Jezusa, zaistnienie 
w czasie, któremu w swojej ludz-
kiej naturze podlegał tak, jak każ-
dy z nas, jest czymś, co jednocze-
śnie przekracza nasze zdolności, 
a zarazem pozwala uczestniczyć 
nam w sposób bardzo realny w tej 
niesamowitej tajemnicy. 

Kto zobaczył Jezusa, zobaczył 
także Ojca. To dla tych, którzy 
wtedy z Nim byli. A dla nas by-
łyby słowa, że kto poznał Jezusa, 
poznał także Ojca. Poznał naj-
pierw ze słyszenia, że jest miło-
sierny, kochający, cierpliwy, spra-
wiedliwy, wymagający… Wystar-
czy poczytać choćby przypowie-
ści. A później, gdy usłyszane sło-
wa zostaną zaakceptowane i przy-
jęte, gdy spowodują chęć naślado-
wania takiej postawy, nastąpi dal-
sze poznanie, poprzez czyny. Oby 
to były również nasze czyny, bo 
taka właśnie jest droga do domu 
Ojca.

Ks. Grzegorz Podlaski

Powieść „BEZ POŻEGNA-
NIA” BARBARY RYBAŁTOW-
SKIEJ to pierwsza część sagi o 
burzliwych losach matki i córki, 
z którymi przemierzymy pra-
wie pół świata w czasie II woj-
ny światowej. Książka powstała 
w oparciu o prawdziwe wyda-
rzenia z życia autorki. BARBA-
RA RYBAŁTOWSKA, pisarka, 
piosenkarka, autorka tekstów 
piosenek, aktorka, malarka, au-
torka wielu powieści i biografii. 
Jako mała dziewczynka została 
wraz z matka wywieziona na Sy-
berię, skąd przez Pakistan, Iran, 
Ugandę wróciła do Polski. Te 
przeżycia posłużyły jej za kanwę 
sagi. Opisuje wydarzenia takie 
jakie są, z całą ich okrutnością i 
surowością. 

Cała historia głównej boha-
terki Zofii Markowskiej rozpo-
czyna się w sielskich więc wa-
runkach na urokliwej i spokoj-
nej polskiej wsi, gdzie wraz z 
córką Kasią spędza wakacje. Te 
radosne chwile przerywają na-
pływające wieści o zbliżającej się 
wojnie. Zosia opisuje nam ge-
hennę życia pod okupacją so-
wietów, brak wszelkich hamul-
ców, poszanowania własności, 
okrucieństwo okupanta wobec 
ludności polskiej. Książka wcią-
ga od pierwszych stron, śledząc 
losy naszych bohaterek aż trud-
no uwierzyć, że mimo tych tra-
gicznych sytuacji, strachu o 
dzień jutrzejszy, przyglądaniu 

się jak odchodzą bliscy, przyja-
ciele, znajomi Zosia potrafi cie-
szyć się życiem. Nie załamuje 
się, ma dziecko dla którego musi 
żyć i przetrwać.

Całą saga składa się z pięciu 
części:

Cz. I Bez pożegnania
Cz. II Szkoła pod Baobabem
Cz. III Koło Graniaste
Cz. IV Mea Culpa
Cz. V Czas darowany nam.
Jestem przekonana, że po 

przeczytaniu części I, sięgniecie 
po następne. Ostatni tom roz-
poczyna się w latach 70 ubie-
głego wieku. „Życie, jakie by nie 
było, zawsze jest silniejsze od 
śmierci”. Te słowa Zofii stają się 
myślą przewodnią dalszych lo-
sów jej córki Kasi.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„KSIĄŻKI – OKRĘTy 
MyŚLI ŻEGLUJĄCE PO 
OCEANACH CZASU I 
TROSKLIWIE NIOSĄCE 
SWÓJ DROGOCENNY 
ŁADUNEK Z POKOLENIA 
NA POKOLENIE”

FRANCIS BACON

Józef Ochęcki: lat 59, zmarł 08.05.2014, pogrzeb odbył się 
10.05.2014, na cmentarzu w Nowogardzie

Zofia Siwa: lat 94, zmarła 09.05.2014, pogrzeb odbył się 
13.05.2014,  na cmentarzu w Nowogardzie 

Mirosław Kreft: lat 44, zmarł 10.05.2014, pogrzeb odbył się 
14.05.2014,  na cmentarzu w Nowogardzie

anna wilińska: lat 87, zmarła 13.05.2014, pogrzeb odbędzie się 
16.05.2014, pochówek o godz. 13:00  na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Niechaj nas Zofia o książki nie pyta
Bo kiedy  co dzień w bibliotece siedzi 

I myśl w słowie zamkniętą z uporem śledzi... 
Któż tu ekspertem?  Ta  co wszystko czyta.   

Z okazji imienin najlepsze życzenia

dla Pani Zofii Pilarz
składa 

redakcja Dziennika Nowogardzkiego
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Pamiętkowe zdjęcie na schodach do Bazyliki św. Piotra w Rzymie

Relacja z pielgrzymki do Włoch cz. 2 

Drzwi, które otworzył Ojciec Święty...
Poniżej publikujemy drugą i zarazem ostatnią część relacji z pielgrzymki, jaką do włoch, z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, odbyli 
pątnicy z parafii pw. wniebowzięcia nMP w nowogardzie, autorstwa ks. Roberta dąbrowskiego, który był opiekunem pielgrzymującej grupy. Piel-
grzymka przebiegała w dniach 22 – 30 kwietnia. 

Kanonizacja 
Najważniejszy dzień podczas 

naszej Pielgrzymki to Kanoni-
zacja dwóch papieży bł. Jana 
Pawła II i bł. Jana XXIII. Pobud-
kę mieliśmy o 2-ej  w nocy. O 
godz. 3.00 wyjechaliśmy a oko-
ło godzony 5-ej  zajechaliśmy do 
Rzymu.

Na Plac Św. Piotra dotarliśmy 
około godz. 6.00 i nie mieliśmy  
już szans, aby być w centrum, 
więc rozlokowaliśmy  się w 
możliwie jak najlepszym miej-
scu. Mieliśmy telebim na wprost  
Fortu  Anioła. Rozpostarliśmy 
nasze flagi i transparenty z napi-
sem Nowogard  i nazwą naszej 
Parafii.  Atmosfera była  niesa-
mowita, wszędzie radosne śpie-
wy. Dużo było  pielgrzymów z 
całego świata. 

O godzinie 10.00 rozpoczę-
ła się Msza święta kanonizacyj-
na pod przewodnictwem Ojca 
Świętego Franciszka. Byliśmy 
wszyscy  wzruszeni, modliliśmy 
się, ogólnie atmosfera była pod-
niosła. Puszczone w niebo balo-
ny układały się w kształt  ryby, 
robiło to niesamowite wrażenie.

Po Mszy świętej  udaliśmy 
się  na zwiedzanie Starożytnego 
Rzymu : Koloseum z uświadcze-
niem Forum Romanum, Palaty-

nu i Placu Weneckiego. Następ-
nego dnia, w 2. dniu pobytu, w 
Rzymie, na Placu Świętego Pio-
tra przed Bazyliką, uczestniczy-
liśmy o godzinie 10.00 we Mszy 
świętej dziękczynnej za kanoni-
zację Jana Pawła II, której prze-
wodniczył i homilię wygłosił 
kard. Angelo Comastri. Po za-
kończonej Mszy świętej udało 
nam się wejść do Bazyliki Świę-
tego Piotra, nawiedzić i pomo-
dlić się przy grobach  Święte-
go Jana Pawła II i Świętego Jana 
XXIII. 

Wedle tradycji bazylika stoi 
na miejscu ukrzyżowania i po-
chówku św. Piotra, którego grób 
leży pod głównym ołtarzem. 
Widok wnętrza jest przepięk-
ny. W centralnej części kościo-
ła, pod kopułą, znajduje się oł-
tarz główny, wykonany z brą-
zu barokowy baldachim. Ołtarz 
ten znajduje się  nad grobem św. 
Piotra.

Widzieliśmy słynne dzieło 
Michała Anioła, przedstawiające  
Maryję trzymającą w ramionach 
zdjętego z krzyża Jezusa (Pieta). 

Zwiedzaliśmy  Kaplicę Syk-
styńską ozdobioną freskami. 
Ścianę po lewej stronie ( patrząc 
od strony ołtarza), zdobi 6 scen 
ze Starego Testamentu, a po pra-

wej umieszczono 6 scen z No-
wego Testamentu. Odbywają się 
tu konklawe, tj. wybory nowego 
papieża. Całą historię opowiadał 
nam nasz pilot – Pan Witold.

Po  krótkiej  modlitwie i zro-
bieniu pamiątkowych  zdjęć wy-
ruszyliśmy na zwiedzanie scho-
dów Hiszpańskich i najsłynniej-
szej Fontanny di Trevi. Po dro-
dze zwiedziliśmy jeszcze Bazyli-
kę  Św. Jana na Lateranie, która 
poświęcona jest dwóm świętym, 
św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty. Z bazyliką sąsiaduje 
dawna kaplica papieska, w któ-
rej zobaczyć można obraz Chry-
stusa Acheropita. Jak głosi le-
genda, malowanie rozpoczął św. 
Łukasz, a zakończyli aniołowie. 
Obraz ten można zobaczyć przez 
okratowane okienko, do którego 
podchodzimy po Świętych Scho-
dach  - obowiązkowo na kola-
nach, które w 326 roku z Jerozo-
limy przywiozła św. Helena, a po 
których w pałacu Poncjusza Pi-
łata, 3 wieki wcześniej, wspinać 
się miał sam Jezus Chrystus.

Następnie udaliśmy się do 
Bazyliki Matki Bożej Większej 
(Santa Maria Maggiore) ina-
czej Matka Boża Śnieżna. Był to 
ostatni punkt zwiedzania w Rzy-
mie

Następnego dnia, o godz. 
6-ej rano, było  śniadanie i wy-
jazd w kierunku Polski. Po dro-
dze zwiedziliśmy  jeszcze Asyż. 
O godzinie 13.00 w Bazylice Św. 
Franciszka mieliśmy Mszę świę-
tą,  której przewodniczył nasz 
Ks. Proboszcz Grzegorz Legut-
ko. Następnie zwiedziliśmy  Ba-
zylikę, udaliśmy  się do grobu 
św. Franciszka na krótką modli-
twę. Stamtąd spacerem przeszli-
śmy   do Kościoła świętej Klary. 
Również tam odwiedziliśmy  jej 
grób w podziemiach kościoła i  
pomodliliśmy się przy jej gro-
bie. Z Asyżu wyjechaliśmy oko-
ło godziny 18-ej. Do Nowogar-

du dotarliśmy 30 kwietnia o go-
dzinie 16.00. Wróciliśmy do na-
szych domów trochę smutni, że 
już nasz pobyt we Włoszech się 
zakończył.

Jestem  bardzo wdzięczny 
Wam wszystkim, którzy chcie-
liście z nami pielgrzymować. 
Dziękuję za obecność osobom 
z Nowogardu, Szczecina, Ka-
mienia Pomorskiego, Trzebiato-
wa, Świnoujścia i innych miej-
scowości, których nie pamię-
tam. Niech Pan Bóg Wam za to 
wszystko stokrotnie wynagro-
dzi. Dziękuję Wam za to i pole-
cam Was w moich  modlitwach.

ks. Robert – opiekun 

Program Festiwalu Ekofilm  
19.05 – 24.05.2014

19.05.2014, godz. 16:00
Uroczyste rozpoczęcie Festi-

walu (NDK)

20.05 – 22.05.2014, godz. 
10:00 – 16:00

EkoBazar / targi ekologiczne 
(Plac Szarych Szeregów)

EkoBazar to propozycja dla 
wszystkich, którym nie jest 
obce propagowanie idei eko-
logicznych i życie w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym. 
EkoBazar to promocja ekolo-
gicznych technologii związa-
nych z recyklingiem oraz wy-
korzystaniem odnawialnych 
źródeł energii,   a także pro-
mocja i popularyzacja żyw-
ności ekologicznej, natural-
nej i niskoprzetworzonej. Ce-

lem targów jest także prezen-
tacja instytucji i firm, które za 
cel obrały sobie usuwanie i ła-
godzenie szkodliwych efektów 
współczesnej cywilizacji i pre-
zentowanie możliwości mode-
lowania przestrzeni życiowej 
zgodnego z  ideami ekologii. 

EkoBazar – wystawcy: GENE-
RALNA DYREKCJA OCHRO-
NY ŚRODOWISKA; CELOWY 
ZWIĄZEK GMIN R-XXI; NAD-
LEŚNICTWO NOWOGARD; 
NADLEŚNICTWO ROKITA; 
NADLEŚNICTWO KLINISKA; 
POLICJA; LIGA OCHRONY 
PRZYRODY; STRAŻ POŻAR-
NA; TOYOTA; PiTern / fotowol-
taika, kolektory słoneczne, eko-
logiczna energia; SCHRONISKO 
DLA ZWIERZĄT w SOSNO-

WICACH; STOWARZYSZENIE 
PRODUCENTÓW ŻYWNO-
ŚCI METODAMI EKOLOGICZ-
NYMI „EKOLAND”; KOŁO 
PSZCZELARZ W NOWOGAR-
DZIE

20.05.2014, godz. 17:00
Wykład „Feng shui. Życie w 

harmonii z otoczeniem” / pro-
wadzi Jacek G. Turant (NDK)

Projekcje filmów konkurso-
wych Ekofilm 2014 (NDK)

21.05.2014, godz. 17:00
Warsztaty pieczenia chleba 

na zakwasie / prowadzi Beata 
Brodzka (NDK)

Wykład „Bociany gminy No-
wogard” / prowadzi Marek Haj-
zer (NDK)

Wykład „Rekultywacja jezio-
ra Nowogardzkiego” / prowadzi 
Joanna Krępa (NDK)

Projekcje filmów konkurso-
wych Ekofilm 2014 (NDK)

22.05.2014, godz. 17:00
Wystawa podstawowego 

sprzętu pszczelarskiego i degu-
stacja miodów (NDK)

Wykład „Bioróżnorodność 

pożytków pszczelich szansa czy 
konieczność” / prowadzi dr Je-
rzy Samborski (NDK)

Projekcja filmu „Więcej niż 
miód” (NDK)

Projekcje filmów konkurso-
wych Ekofilm 2014 (NDK)

23.05.2014, godz. 16:00
Uroczyste zakończenie Festi-

walu (NDK)

24.05.2014, godz. 09:00
EkoRajd „Zielona Szprycha” 

Nowogard - Płotkowo - Nowo-
gard (NDK)

„Zielona Szprycha” to im-
preza rowerowa skierowana do 
wielbicieli dwóch kółek. Rajd w 
samym sercu prastarej puszczy, 
pośród wspaniałych starodrze-
wi buka i dębu z urokliwą rzeką 
Trzechelską Strugą oraz zarasta-
jącymi śródleśnymi jeziorkami, 
które są przebogate pod wzglę-
dem fauny i flory.

Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmian w programie.

Źródło: NDK
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KANCELARIA  
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

WYDRUKI KOLOROWE 
W NIS KICH CENACH

ul. Boh. Warszawy 7A    TEL . 91 392 21 65
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04
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Nasi przedsiębiorcy - Sklep ogrodniczy i kwiaciarnia Katarzyny Kolless

Czym jest i może być ogród? 
Odpowiedź na to pytanie usłyszmy od kolejnej bohaterki rubryki „nasi przedsiębiorcy”, którą jest pani Katarzyna Kolless, właścicielka 
sklepu „Mały ogrodnik” z ulicy Bema, który działa od 2011 roku. 

dziennik nowogardzki: 
Sklep ogrodniczy przy ulicy 
Bema jest od wielu lat. Jakie 
były jej początki? 

Katarzyna Kolless, właści-
cielka sklepu „Mały ogrod-
nik” - Odkąd pamiętam to 
chyba zawsze chciałam praco-
wać w ogrodnictwie, które dla 
mnie jest pasją. Jeszcze przed 
laty pracowałam w obcej fir-
mie i tam wyklarował się po-
mysł i marzenie, by rozwijać 
swoje zainteresowanie ogrod-
nictwem i rolnictwem otwiera-
jąc własną działalność. Dlatego 
otworzyłam własny sklep z tego 
typu asortymentem w tej dzi-
siejszej lokalizacji. Nie była ona 
przypadkowa, bo przez zacią-
gnięte informacje stwierdziłam, 
że właśnie ta ulica i to miejsce 
będzie właściwe. Z perspekty-
wy czasu myślę, że był to bar-
dzo dobry pomysł na życie. Ale 
branża, w której pracuję, nie 
jest branżą łatwą i wymagającą 
wiele wysiłku i pracy. 

a czym zatem dla Pani jest 
właśnie ogród? 

Ogród jest dla mnie miej-
scem, gdzie człowiek może od-
naleźć spokój. A także jeszcze 
miejscem, gdzie można znaleźć 
również odrobinę radości, której 
czasami nam w życiu trochę bra-
kuje, bo ono jest takie, jakie jest, 
czyli szybkie, często pozbawione 
czasu dla bliskich i wypoczyn-
ku. Dlatego ogród jest miejscem, 
gdzie zwyczajnie możemy się za-

trzymać relaksować i przekonać 
się, że czas w tym miejscu może 
się nieco zatrzymać.

Jest już maj, a wraz z nim 
przychodzi pora na prace w 
ogrodzie. a to oznacza, że i w 
sklepie ogrodniczym jest chy-
ba także wiele pracy? 

Potwierdzam, że jest bardzo 
wiele pracy. Maj to najczęściej 
miesiąc, gdzie rusza sezon na tego 
typu działalność. Niemniej jest 
on uwarunkowany również pogo-
dą. W tym roku, sezon w naszych 
sklepach zaczął się bardzo wcze-
śnie, gdyż na szczęście nie mieli-
śmy bardzo srogiej zimy. A ona 
sama bardzo prędko się skończy-
ła, co spowodowało, że działkow-
cy zaczęli już w marcu a w ślad 
za ich aktywnością zaczął się już 
wtedy wiosenny ruch w sklepie. 
Dlatego tegoroczny maj w obecnej 
sytuacji jest już takim „półmet-
kiem” tego, co zawsze w sklepie 

robimy, aby zaopatrzyć naszych 
klientów na początku sezonu. A 
oni najczęściej szukają rozsadów 
oraz nawozów, by poprawić ży-
zność gleby. Ale jest też wiele pra-
cy przy „materiale szkółkarskim” 
oraz sadzonkach jak np. pomido-
ry, ogórki. Czyli przy takich roz-
sadach, które w obecnym czasie 
są bardzo popularne, szczególnie 
w ogrodach czy działkach. 

działkowicz, Pani klient, 
jest więc teraz bardzo zapra-
cowany… 

Oczywiście. Działkowiec czy 
ogrodnik zakupione rozsady w 
moim sklepie musi nawadniać, 
użyźniać czy też zwyczajnie pie-
lęgnować, gdyż posadzone rozsa-
dy są żywymi małymi sadzonka-
mi, które muszą urosnąć, ale by 
tak się stało, musimy o nie bar-
dzo starannie dbać. 

Sklep jest położony w czę-
ści miasta, oddalonej od cen-
trum, ale to nie oznacza, że do 
sklepu klienci nie przychodzą? 

Muszę przyznać, że na brak 
klientów nie mogę narzekać. 
Otwierając tu sklep, a wcześniej 
szukając pomysłu na własny biz-
nes, analizowałam wiele miejsc 
w Nowogardzie, ale ostatecz-
nie wybrałam właśnie ten rejon 
miasta, ponieważ spostrzegłam, 
że w tej części nie ma zbyt wie-
le propozycji punktów dla ku-
pujących. Są tu, tylko niewiel-
kie sklepiki spożywcze, które w 
swojej ofercie nie mają tego typu 
asortymentu, który jest tu w 
moim sklepie. Kolejnym powo-
dem, dla którego się zdecydowa-
łam otworzyć tu swój sklep, była 
chęć zmiany tutejszego krajobra-
zu i zasugerowania pomocy w 
jego zmianie poprzez moje rośli-
ny, które klienci mogli posadzić 
sobie na tutejszych działkach 
ogrodowych, których właśnie w 
tej okolicy jest dość dużo. Dlate-
go mój sklep miał wychodzić na-

przeciw tego rodzaju potrzebom 
mieszkańców tego osiedla. Ci, 
którzy do mnie przychodzą,  z 
tego, co wiem są bardzo zadowo-
leni, że taki sklep działa. Dlatego 
bardzo serdecznie im za to dzię-
kuję i polecam moje produkty i 
sadzonki czy nasiona oraz jesz-
cze inne artykuły ogrodnicze. 

a jak to wygląda ilościowo, 
ilu przychodzi ich tak na co 
dzień? 

To trudne do oszacowania, bo 
częstotliwość odwiedzin klientów 
uwarunkowana jest pogodą ale i 
jeszcze innymi czynnikami. Sza-
cunkowo to jest tutaj w grani-
cach od 50 do 100 osób dziennie, 
ale w sezonie wiosenno-letnim. 
Zauważyłam, że przychodzą 
klienci w różnym wieku, głównie 
starszym wieku, ale też są mło-
dzi. Jest jeszcze grupa klientów, 
która przyjeżdża tu do sklepu z 
innych okolicznych miejscowości

 asortyment, jak postrze-
gam na półkach, jest bardzo 
urozmaicony, ale czy wśród 
tych wszystkich pozycji jest 
pozycja, która jest szczególna 
dla tego sklepu? 

Może powiem, co może klient 
kupić. Do tych obecnie najważ-
niejszych pozycji zaliczają się 
nasiona i to one mają w obec-
nym czasie bardzo dobre wzię-
cie, nawozy, doniczki, sadzonki, 
drzewka, krzewy, kwiaty, rośli-
ny do sadzenia, kwiaty sztuczne, 
narzędzia ogrodnicze typu szpa-
del czy grabie, ale są również 
w sprzedaży słoiki, które mają 
wzięcie, gdy jest okres na robie-
nie przetworów. A tą szczególną 
pozycją, o którą pan zapytał,  jest 
regał z akcesoriami pszczelarski-
mi, gdzie są np. podkarmiaczki 
czy też odstępniki, podajniki do 
kwasów mrówkowych, itp. czy-
li to wszystko, co jest potrzebne 
pszczelarzom, do których rów-
nież i ja sama należę. 

nowogardzki Rynek ogrod-
niczy na tle innych miast, 
mam wrażenie, że prezentuje 
się chyba dobrze. nasze mia-
sto pod tym względem nie po-
winno mieć kompleksów, bo-
wiem na terenie   jest kilka 
sklepów czy hurtowni, które 
bardzo dobrze są zaopatrzone 
w tego typu asortyment? 

Przyznam, że oferta sklepów 
czy hurtowni ogrodniczych jest 
bardzo dobra i jest, w czym wy-
bierać, jeżeli chodzi o sam asor-
tyment. Z tego, co zauważyłam 
,to sklepy i hurtownie są bardzo 
dobrze zaopatrzone w towary. 

Dlatego myślę, że klient powi-
nien być zadowolony z tak do-
brego i dużego wyboru, jakie ofe-
ruje również mój sklep i inne, w 
tym hurtownie ogrodnicze. 

Czy planuje   Pani jesz-
cze  rozbudować swój sklep, a 
jeżeli tak, to co w nim miało-
by być?

To bardzo perspektywicz-
ne pytanie, bo rozwój firmy za-
wsze jest bardzo mile widziany 
przez klienta. Chce on mieć tak-
że świadomość, że sprzedawca 
oferuje mu, co najlepsze i naj-
nowsze. Dlatego powinno się jeź-
dzić również na targi i wystawy 
ogrodnicze, na których można 
podpatrzeć najnowsze trendy w 
tej dziedzinie. Niestety, sam bu-
dynek sklepu nie jest moją wła-
snością, lecz tylko dzierżawą, co 
ogranicza plany inwestycyjne. 
Moja działalność ma charak-
ter typowo rodzinny, pomaga-
ją mi mój mąż i czasami dzie-
ci. Wprawdzie myślałam o tym, 
by kogoś tu dodatkowo zatrud-
nić, ale ostatecznie zrezygno-
wałam. Branża ogrodnicza jest 
branżą specyficzną, bo tu sezon 
najczęściej zaczyna się w mar-
cu, a kończy się jak dla mnie, z 
dniem 1 listopada, czyli po Dniu 
Wszystkich Świętych, gdzie za-
czyna się okres bardzo trudny 
dla tej działalności, bo zaczyna 
się zima i okres grzewczy, który 
niesie ze sobą dość duże opłaty 
za paliwa typu gaz czy węgiel. 
Dlatego pozostaje tylko czasami 
modlitwa, by zima trwała jak 
najkrócej, tak jak miało to miej-
sce w tym roku.

Kończąc nasz wywiad, pro-
szę wymienić rzeczy, bez któ-
rych praca w ogrodzie nie bę-
dzie bardziej wydajna?  

Nie wyobrażam sobie pracy 
w ogrodzie bez narzędzi ogrod-
niczych, nawozów i zaangażo-
wania, bez którego roślina sama 
raczej nie wyrośnie a jeżeli już, 
to nie będzie taka, jaka powin-
na być. Ważne jest to w przy-
padku każdej rośliny, nawet tra-
wy - zawsze powtarzam kliento-
wi, że porządny trawnik jest jak 
poranna obowiązkowa toaleta. 
Jeżeli człowiek nie wykona po-
rannej toalety to będzie wyglą-
dał niechlujne, tak samo jest z 
trawnikiem czy ogrodem, dlate-
go zachęcam do podlewania, ści-
nania trawy czy też nawożenia 
ziemi nawozami, a wówczas, czy 
to trawnik czy ogród, będą wy-
glądały ładnie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Nasi przedsiębiorcy Katarzyna Kolless

Sklep w ofercie ma  sprzęt ogrodniczy i preparaty
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To trzeba przeczytać 

Oddali „srebra rodowe” i dalej kandydują...
Idą kolejne wybory, w których te same tabuny „sprawdzonych i niezastąpionych” ludzi ubiegają się o kolejną kaden-
cję. Co ta kadencja oznacza dla tych wybieranych – to już dobrze oni wiedzą: spokój i dobrobyt. Co oznacza dla nas, 
wyborców? Oto mała próbka tego, co przez lata ci wybitni politycy zrobili np. z różnymi dobrami narodowymi. 

Dyskusja o tym, że w Polsce eli-
ty polityczne bezmyślnie i opacznie 
rozumieją tzw. wolny rynek, trwa 
od lat. Ale niestety nie przynosi ona 
żadnego praktycznego efektu i stra-
tegia wyprzedaży majątku narodo-
wego nadal króluje, a teza, że kapi-
tał nie ma narodowości, jest z naj-
wyższą powagą lansowana w me-
diach i wmawiana Polakom, albo 
przez opłacanych przez światowe 
koncerny ekspertów, albo pożytecz-
nych „idiotów”, dla których media 
krajowe mają zawsze otwarte łamy 
i studia nadawcze. Zdarzają się jed-
nak wśród dużych wydawców tacy, 
którzy przekazują trochę prawdy o 
politycznych posunięciach w świe-
tle polskiej racji stanu (tak, tak, 
to pojęcie istnieje i cały świat je ro-
zumie, poza naszymi politykami i 
wtórującymi im publicystami). W 
tych dniach przeczytaliśmy doko-
nane przez Dziennik Polski zesta-
wienie polskich marek, które kie-
dyś, nie tak dawno, były polskie, a 
które już „poszły w świat”. Trzeba 
to poczytać - gwarantujemy, że się 
Państwo zdziwicie!

1. absolwent, Bols, Soplica, Żu-
brówka - do grudnia zeszłego roku 
pełną kontrolę nad produkcją i dys-
trybucją naszych lokalnych wódek 
miał amerykański gigant CEDC – 
jeden z największych producentów 
alkoholu w Europie. W kwietniu 
2013 roku UOKiK zatwierdził osta-
teczne przejęcie CEDC przez firmę 
Russian Standard.

2. allegro - portal sprzedaży in-
ternetowej

3. alpinus - Polska marka odzie-
ży outdoorowej oraz sprzętu wspi-
naczkowego należy teraz do Euro-
mark.

4. amino
5. Biedronka - sieć założona 

przez Polaka, od 1997 r. w rękach 
Portugalczyków.

6. Biogened S.a. - Firma far-
maceutyczna z ponad pięćdziesię-
cioletnią tradycją, znana wcześniej 
pod nazwą Polon, producent m.in. 
kosmetyków Dermedic i Phenome 
zmienił właściciela na holenderski 
fundusz inwestycyjny Life Science 
Technologies 

7. Bobo Frut - Historia marki 
związana jest z rzeszowską fabry-
ką cukierków Alima, która powsta-
ła w latach 20. XX wieku. W latach 
60. głównym produktem przedsię-
biorstwa stały się soki przecierowe 
BOBO FRUT – do dzisiaj najchęt-
niej kupowane przez rodziców soki 
dla dzieci. W roku 1991, w wyni-
ku przekształceń własnościowych, 
właścicielem polskiej spółki pro-
dukującej soki BOBO FRUT stała 
się amerykańska firma Gerber Pro-
ducts Company. We wrześniu 2007 

roku przedsiębiorstwo produku-
jące ulubione soki polskich dzieci 
dołączyło do grupy Nestlé. 

8. Cafe Prima
9. Calisia - Założona w 1945 eli-

tarna fabryka fortepianów i pianin 
znajduje sie obecnie w rękach chiń-
skiego Vershold.

10. delecta - Zalążkiem firmy 
była Fabryka Cykorii Ferdynand 
Bohm et Co. założona we Wło-
cławku w 1816. W 1996 r. spół-
ka została kupiona przez norweski 
koncern Rieber & Son ASA.

11. delikatesy Centrum - Wła-
ścicielem jest portugalski Eurocash

12. dermika - Założona w 1994 r. 
W 2010 sprzedana firmie Unilever. 

13. drobimex - Firma Drobimex 
od ponad 55 lat zajmuje się pro-
dukcją kurcząt, a od ponad 35 lat 
rozwija produkcję wyrobów dro-
biowych, w tym kiełbas, szynek, 
parówek i pasztetów. Od 2002 roku 
firma należy do znanej na rynku 
europejskim, niemieckiej grupy 
drobiarskiej PHW.

14. drosed - Przedsiębiorstwo 
spożywcze założone w 1957 r., od 
2000 r. część francuskiej grupy 
L.D.C.

15. E - Słynny polski proszek do 
prania ma teraz brytyjska Grupa 
PZ Cussons

16. Fortuna - Marka jest w po-
siadaniu szwedzkiego funduszu 
inwestycyjnego IK Investment 
(Agros-Nova).

17. Gadu-Gadu - W 2007 r. 
przejęte przez południowoafrykań-
ski Naspe

18. Hortex - Firma powstała w 
1958 r. Od 2006 r. należy do Ar-
gan Capital, wcześniej do Bank Of 
America.

19. Inka firmy Grana - Tradycje 
zakładu sięgają początku XX wie-
ku. Sprzedane niemieckiej Cafea 
GmbH

20. Ivona Software - Firma pro-
dukująca syntezatory mowy na po-
czątku 2013 została przejęta przez 
amerykańskiego giganta Amazon

21. Ixi - Ojcem proszku w 1965 
był Mieczysław Wilczek. W 2013 r. 
Henkel kupił go od PZ Cussons.

22. Kamis - Przedsiębiorstwo 
powstało w 1991 r. Po podziale 
część zajmująca się przyprawami i 
musztardą została sprzedana mię-
dzynarodowej firmie McCormick.

23. Krakus - Od 1999 r. właści-
cielem polskiej grupy Animex był 
amerykański gigant Smithfield Fo-
ods, aż do momentu przejęcia go 
przez chiński Shuanghui Interna-
tional Holdings.

24. Kolastyna - Grupa Kolastyna 
posiadająca min. markę Kolastyna 
sprzedała ją greckiemu gigantowi 
Sarantis. Na szczęście polska Gru-
pa zostawiła sobie prawo do marki 
Miraculum

25. Lajkonik - Producent naj-
bardziej znanych „paluszków”. Od 
1993 w rękach niemieckiej firmy 
Bahlsen.

26. Lech - Należy do Kompanii 
piwowarskiej, której od 2009 r. wła-
ścicielem jest SabMiller.

27. Lewiatan - Właścicielem jest 
portugalski Eurocash

28. Luksja - Największy polski 
producent mydła został przejęty 
przez brytyjską Grupę PZ Cussons

29. Łowicz - Marka jest w posia-
daniu szwedzkiego funduszu inwe-
stycyjnego IK Investment (Agros-
-Nova).

30. Matercook - Firma AGD 
przejęta przez hiszpański Fagor i 
doprowadzona do upadłości

31. Mazury, 39. Morliny - Od 
1999 r. właścicielem polskiej gru-
py Animex był amerykański gigant 
Smithfield Foods, aż do momentu 
przejęcia go przez chiński Shuan-
ghui International Holdings.

 32. Mieszko - Firma powstała w 
1993 r. W 2002 r. sprzedane holen-
derskiemu Central European Con-
fectionery Holdings, od 2007 r. w 
rękach Alta Capital Partners.

33. Morpol - Firma zajmująca 
sie przetwórstwem ryb została ku-
piona przez norweski Marine Ha-
rvest

35. nasza Klasa - Serwis uru-
chomiony w 2006 r. W tej chwi-
li największe udziały ma rosyjski 
Digital Sky Technologies, część 
udziałów kupił też Naspers.

36. naviExpert - Firma produ-
kująca pierwszy polski system na-
wigacji. Od 2007 r. jest w posiada-
niu amerykańskiej Tech Venture.

37. Okocim - Browar założony 
w 1845 r. W 1996 roku głównym 
akcjonariuszem w spółce została 
duńska firma Carlsberg.

38. Pekao S.a. - Powstał w roku 
1929, jedna z najbardziej zasłu-
żonych instytucji w historii pol-
skiej bankowości. Niestety w wy-
niku przetargu Ministerstwa Skar-
bu Państwa od 1999 bank kontro-
lowany jest przez włosko-niemiec-
kie konsorcjum UniCredito Italia-
no S.p.A. i Allianz AG.

39. Perła - Browary Lubelskie 
powstały w 1948 r. W 2005 roku 
48% pakiet akcji Perły został za-
kupiony przez duński koncern pi-
wowarski Bryggerigruppen A/S i 
oddany jego spółce zależnej Royal 
Unibrew Polska. 51% akcji znalazło 
się natomiast w posiadaniu Garmo 
Holdings Limited. Od tego czasu 
głównymi udziałowcami stawały 
się kolejno różne spółki zarejestro-
wane na Cyprze.

40. Pikok - Marka wędlin w Li-
dlu, dla której produkują min. fir-
ma austriacka Stastnik i Morliny, 
które polskie już nie są. Mimo tego 
produkty te otrzymały godło „Te-

raz Polska”. Wprawdzie jest tam ak-
cent polski w postaci kiełbasy su-
chej z szynki, produkowanej przez 
poską firmę Madej&Wróbel, ale i 
tak przyznanie tej nagrody wzbu-
dziło sporo kontrowersji i zosta-
ło skwitowane przez jednego z ko-
mentujących: „Teraz Polska jutro…
Czechy”

41. Polar - Istniejący od lat 50. 
polski producent sprzętu AGD. 
Kontrolowana obecnie przez firmę 
Whirpool

 42. Pollena - Część fabryk nadal 
jest polska, sprzedano:

Pollena-Bydgoszcz – Unilever
Pollena-Helenówek – L’oreal
Pollena-Lechia – Beiersdorf-Le-

chia SA
Pollena-Malwa – Global Cosmed
Pollena-Nowy Dwór Mazowiec-

ki – Benckiser
Pollena-Racibórz – Henkel
Pollena-Uroda – zlikwidowana 

przez PZ Cussons Polska S.A.
Pollena-Wrocław – PZ Cussons 

Polska S.A.
43. Pudliszki - Historia firmy 

sięga 1847 roku. W latach 90. zna-
lazła się w pierwszej pięćsetce naj-
efektywniejszych przedsiębiorstw 
państwowych w Polsce. Była jedną 
z najbardziej cenionych polskich 
marek spożywczych. Od 1997 roku 
większościowy pakiet akcji należy 
do koncernu Heinz.

44. Pysio - Marka w jest posia-
daniu szwedzkiego funduszu inwe-
stycyjnego IK Investment (Agros-
-Nova).

45. Pwn - Od 1992 w rękach 
międzynarodowego przedsiębior-
stwa Luxembourg Cambridge Hol-
ding Group (LCHG) za którym stoi 
amerykański inwestor.

46. Ruch - Sieć wykupił amery-
kański fundusz inwestycyjny Eton 
Park Capital Management.

47. Saga - Marka herbaty należy 
do brytyjskiej firmy Unilever.

48. Sobieski - Markę wódki wy-
kupił francuski Belvedere.

49. Sokołów - Był pierwszą spół-
ką mięsną, która w 1993 roku tra-
fiła na Giełdę Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. W poło-
wie sierpnia 2006 r. Spółka opuści-
ła GPW. Obecnym jej stuprocento-
wym właścicielem jest Saturn Nor-
dic Holding AB z siedzibą w Göte-
borgu, Szwecja, utworzony przez 
Danish Crown AmbA oraz HK 
SCAN Corporation.

50. Soraya - Polska firmę kosme-
tyczną przejął szwedzki Cederroth.

51. Tarczyn - Marka w jest po-
siadaniu szwedzkiego funduszu 
inwestycyjnego IK Investment 
(Agros-Nova).

52. Telekomunikacja Polska - 
Od 2000 r. francuska firma pań-
stwowa France Telekom (właściciel 
Orange) sukcesywnie wykupywa-

ła udziały TP, w 2010 r. osiągnęła 
większościowy pakiet akcji.

53. Turek - Obecna Mleczarnia 
Turek jest historycznym dziedzi-
cem przedsiębiorstwa, które po-
wstało w roku 1925, w 1999 r. prze-
jęła ją francuska firma Bongrain.

54. Toska - Zakład powstał w 
1922 r. Producent min. serka Tar-
tare również należy do francuskiej 
firmy Bongrain.

55. Tyskie - Piwo, którego histo-
ria sięga co najmniej 1613 r. jest te-
raz w rękach południowoafrykań-
skiego SABMiller

56. wawel - Założona w 1898 r. 
W tej chwili największym akcjona-
riuszem jest niemiecki Hosta In-
ternational AG

57. wedel - Pierwsza w Polsce 
fabryka czekolady, sięga 1845 r. 
w 1991 r. przejęta przez PepsiCo. 
Obecnie właścicielem jest japoński 
koncern Lotte Group.

58. winiary - Firma założona 
w 1947 r. przez Niemca polskiego 
pochodzenia. W 1974 roku z linii 
produkcyjnej zszedł pierwszy Ma-
jonez Dekoracyjny – dziś numer 
jeden na rynku majonezów w Pol-
sce. W 1994 r. spółka stała się czę-
ścią Nestlé.

59. włocławek –m.in. ketchup 
- Nowy właściciel to firma Agros-
-Nova, czyli szwedzki IK Investe-
ment.

60. wrozamet - Dawne Wro-
cławskie Zakłady Metalowe, w tej 
chwili w rękach polskiego oddzia-
łu hiszpańskiej firmy Fagor (Ma-
stercook), która obecnie chyli się 
ku upadkowi.

61. wyborowa- wódka - W la-
tach dziewięćdziesiątych koncern 
przejęła francuska firma Pernod 
Ricard

62. Zakłady Papiernicze Krap-
kowice - Producent drugich, naj-
częściej kupowanych marek pa-
pieru toaletowego w Polsce, Alfa i 
Finezja, w 2002 r. został przejęty 
przez fińską firmę Metsa Tissue.

63. Zelmer - Od 2013 w rekach 
niemieckiego BSH.

64. Żabka - W 2007 r. sprzedana 
czeskiemu inwestorowi, od 2010 r. 
w rękach Tesco.

65. Żywiec - Browar powstał w 
1838 r. Obecnie należy do koncer-
nu Heineken.

To oczywiście tylko wybór i to 
głównie marek „konsumpcyjnych” 
i firm je produkujących. Nie ma 
tutaj np. polskich hut, przejętych 
przez hindusów, polskich kopalni 
kruszcu, przejętych przez Niem-
ców, także nie ma przejętych  przez 
Niemców polskich cukrowni czy 
cementowni itd. Osobną kategorią 
są firmy doprowadzone do upa-
dłości, czyli np. polski przemysł 
okrętowy czy rybołówstwo dale-
komorskie, ale także bałtyckie. Po-
litykom zaś, teraz zwłaszcza tym 
„ciągnącym do Brukseli”, życzymy 
dalszego dobrego samopoczucia i 
rychłej rewolucji, wywołanej przez 
prawie 2/3 społeczeństwa, która na 
wybory na ogół nie chodzi bo nie 
wierzy w ten instrument naprawy 
rzeczywistości.   

Oprac. red
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Wypłynęli na Głębię z Janem Pawłem II 

Recytowali poezję Świętego
Kanonizacji Jana Pawła II w nowogardzie nie świętowano w szczególny sposób. 
O Papieżu Polaku pamiętano jednak w SP nr 4 w 97. rocznicę Objawień Fatim-
skich. dnia 13 maja, w szkole, której patronuje Jan Paweł II, odbyła się już IX 
edycja gminnego Konkursu Recytatorskiego poezji – wyPŁyŃ na GŁĘBIĘ...

Tegoroczny konkurs był 
pierwszym, w którym oficjal-
nie recytowano poezję święte-
go Papieża Polaka. Dzieci re-
cytowały poezję Jana Pawła II 
oraz tę, która poświęcona jest 
postaci polskiego papieża. Im-
preza rozpoczęła się od wysłu-
chania archiwalnego przemó-
wienia Ojca Świętego. Donio-
sły nastrój podkreślił wytęp 
Nikoli Bartnickiej, która za-
śpiewała „Wadowice”. Następ-
nym, równie miłym gestem, 
była prezentacja tekstu napisa-
nego specjalnie na tę okolicz-
ność przez panią Halinę Zając. 
Utwór poetycki, razem z bab-
cią, recytowała wnuczka - Mał-
gorzata Zając, uczennica SP4. 
Oficjalnego otwarcia konkursu 
dokonali Renata Lisowska i ks. 
Ireneusz Kamionka. Organiza-
torzy podkreślili we wstępie, 
że nie ma wśród uczestników 
przegranych, bowiem pochy-
lenie się nad poezją Świętego- 
Jana Pawła II to już początek 
zwycięstwa. Dyrektor szkoły, 
Beata Kuligowska, przedsta-
wiła skład komisji i przywita-
ła wszystkich przybyłych na 
to spotkanie recytatorów, ich 
opiekunów, gości i wielolet-
nich sponsorów. Do konkursu 
przystąpiło osiem szkół z na-
szej gminy. Mali recytatorzy 
prezentowali słowo z wielkim 
uczuciem i  duchowym unie-

sieniem, czemu bacznie przy-
słuchiwali się członkowie ko-
misji, w  następującym skła-
dzie: Zofia Pilarz - dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej, Izabela Ko-
ladyńska - polonistka z II LO, 
siostra Hiacynta z parafii pw. 
WNMP, Andrzej Jędrzejewski 
- wiceburmistrz z Kamienia 
Pomorskiego, twórca tekstów, 
a przede wszystkim  człowiek, 
który osobiście spotykał się ze 
św. Janem Pawłem II. Podczas 
konkursu, nie zabrakło po-
częstunku. Oprócz papieskich 
kremówek, uczestnicy mogli 
posilić się ciastem czy kanap-
kami. To wszystko dzięki hoj-
ności osób, które w organiza-
cji imprezy pomagają od kil-
ku lat: Marianna Malinowska, 
Piekarnia „Karsk”, Piekarnia 
Barbary i Waldemara Pędzisz-
czaków, Ewa Kasprzyk. Kon-
kurs swoim występem uświet-
niły również dzieci z klasy „0”. 
Tę atrakcję, jak co roku, przy-
gotowały pod kierunkiem Ewy 
Sawickiej. Tuż przed ogłosze-
niem wyników, uczestnicy 
konkursu pracowali wraz ze 
swoimi opiekunami w grupach 
i tworzyli strony do książki pt. 
„Dziecięcym okiem…”. Pełna  
wrażeń była przerwa, po któ-
rej przewodnicząca komisji - 
Izabela Koladyńska odczytała  
protokół z posiedzenia (wyniki 
prezentujemy obok na szarym 

tle). Pani  dyrektor, organizato-
rzy i komisja wręczyli wszyst-
kim uczestnikom i gościom 
podziękowania i upominki. 
Każde dziecko wygrało, każde 
zostało obdarowane, a wszyst-
ko to za sprawą kolejnych ge-
stów dobroci ze strony dar-
czyńców: Stowarzyszenia Civi-
tas Christiana  z panią Bernar-
dą Korycko na czele, Ks. Dzie-
kana Kazimierza Łukjaniuka, 
Ks. Ireneusza Kamionki, Ks. 
Grzegorza Legutki, Agnieszki 
Karapudy, Agnieszki Koladyń-
skiej, Rady Rodziców ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 . Nad cało-
ścią konkursu  czuwali organi-
zatorzy: Renata Lisowska, Inga  
Płosaj- Jurek, Irmina Lasota- 
Kowalska, Edward Tychoniec. 
Wszyscy oni są szczęśliwi, że 
wspólnie z nową dyrektorką 
szkoły Beatą Kuligowską nadal 
„wypływają na głębię” i mogą 
być blisko swojego Patrona. Są 
też dumni, że ich trud został 
doceniony i objęty patronatem 
medialnym przez TVP Szcze-
cin, Radio Szczecin i oczy-
wiście niezmiennie Dziennik 
Nowogardzki. Dyrektor i orga-
nizatorzy serdecznie dziękują 
za okazaną pomoc i życzliwość 
wszystkim włączającym się w 
to przedsięwzięcie mieszkań-
com Nowogardu. 

Info: własna

wyniki       
w kategorii klas I-III komisja przyznano następujące miejsca:
I miejsce- Olga Gargulińska – SP 2, op. Marzenna Florczak
II m. Bartłomiej Jeremicz – SP 4, op. Beata Siedlecka
III m. Jakub Nadolski – SP Orzechowo op. Bogumiła Pawelec
Byli także wyróżnieni :
Daria Kinowska  SP 1, Wojciech Jarząb SP 2, Oliwia Maciejuniec SP 3, 

Aleksandra Borkowska SP 4
w kategorii klas IV- VI:
I m. Martyna Dworak SP 1 op. Martyna Rogala- Bator
II m. Paweł Sikora SP 1 op. Martyna Rogala- Bator
III m. Maria Korszeń SP 2 op. Anna Buczyńska
wyróżnienia:
Natalia Tomkowiak SP Żabowo, Jakub Papuszka  SP Orzechowo, Julia Lan-

gner SP Strzelewo, Maja Kowalska SP 4

Laureaci w kategorii klas 4-6 wspólnie z organizatorami konkursu i jury. Fot. Irmina Lasota-Kowalska

Laureaci w kat. klas 1-3. Fot. Irmina Lasota-Kowalska

SP nr 2 w Nowogardzie

Ortograficzne zmagania 
dnia 14 maja 2014 roku, w SP2 w nowogardzie, odbył się gminny konkurs orto-
graficzny „Mistrz ortografii klas II”. 

Do konkursu zgłosiło się 7 
szkół z gminy: SP1, SP2, SP3, 
SP4, SP Długołęka, SP Strze-
lewo, SP Orzechowo. W or-
tograficznych zmaganiach 
rywalizowało 19 uczniów. 
Komisja, w skład której we-
szli nauczyciele z przybyłych 
szkół, wnikliwie sprawdzi-
ła każdą pracę. Dzieci, pod-
czas obrad komisji, skorzy-
stały ze słodkiego poczęstun-
ku. Po zliczeniu punktów, 
ustalono miejsca (klasyfika-
cję prezentujemy przy artyku-
le). Punktem kulminacyjnym 

było wręczenie dyplomów i 
nagród. Cieszyć może fakt, że 
w tym konkursie nie brakuje 
chętnych dzieci, które dosko-
nalą zasady ortografii w prak-
tyce. Szczególne podziękowa-
nia należą się wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do uświet-
nienia tego konkursu: Księ-
garni „Cymelia”, reprezento-
wanej przez P. Agnieszkę Ka-
rapudę, nowo powstałej księ-
garni „Małgorzata”, znajdują-
cej się za cukiernią „Asprod”. 
Księgarnie te ufundowały na-
grody, dzięki którym żadne 

dziecko nie wyszło z naszej 
szkoły bez podarunku. Po-
dziękowania należą się także 
Jednostce Banku Pekso S.A. 
oddz. w Nowogardzie. Nato-
miast o słodki poczęstunek 
zadbała cukiernia „Asprod” 
z dyrekcją w Kliniskach.  Ser-
deczne podziękowania  za ten 
szlachetny gest, płynący z ser-
ca darczyńców, składa dyrek-
cja SP2 oraz organizatorzy 
konkursu, Izabela Płaczek i 
Krystyna Gradzik.

Info: własna

wyniki:
I miejsce- Julia Koc, SP1, op. E. Kwiatkowska
II miejsce- Aleksandra Borkowska, SP4, op. B. Andrysiak
III miejsce- Katarzyna Gan, SP1, op. I. Nazarczyk
wyróżnienia:
Natalia Staszak- SP1, op. I .Nazarczyk
Gabriela Bartkowiak- SP2, op. E. Żylak
Monika Kamieniak- SP Orzechowo, op. A. Pluta
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Michał syn Agnieszki 
Wszoły ur. 10.05.2014 
z Dobrej

Adrian syn Doroty 
Kowalewskiej 
ur. 13.05.2014 
z Osiny

Maja córka Barbary 
i Marka Wiater 
ur. 12.05.2014
 z Starej Dobrzycy

Julia córka Pauliny 
Golomskiej 
ur. 8.05.2014 z Dębic

Eryk syn Patrycji Witek 
ur. 5.05.2014 
z Trzechla

Wiktor syn Marii Lew 
ur. 13.05.2014 z Łobza

Tycjan syn Pauliny 
Wojciechowskiej ur. 
10.05.2014 z Dobieszewa

Julia córka Anita Szymczak 
ur. 14.05.2014 
z Grzęzna

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard
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Sobotnie mecze zespołów Pomorzanina

Zagrają o przerwanie złej passy
Już w najbliższą sobotę (17 maja), zarówno pierwszy, jak i drugi zespół Pomo-
rzanina, rozegrają kolejne mecze w swoich ligach. Podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego postarają się przerwać serię bez zwycięstwa w rywalizacji z bronią-
cym się przed spadkiem Klonem Krzęcin. Pomorzanin II pojedzie do Golenio-
wa, gdzie czekać będzie 3. zespół rozgrywek  a Klasy – Hanza.

Turniej Żaków rocznik 2005 i młodsi

Pomorzanin najlepszy
w sobotę (10 maja), na Stadionie Miejskim w nowogardzie, został rozegrany 
Turniej Żaków 2005 i młodsi. Udział w nim wzięły dwie drużyny Pomorzanina, 
z czego jedna zajęła 1. miejsce.

W turnieju udział brało 5 
drużyn - dwa zespoły Klu-
czevii Stargard i Hanza Gole-
niów, oraz dwie drużyny Po-
morzanina Nowogard. Nie-
pokonaną drużyną całego tur-

nieju okazał się Pomorzanina 
Nowogard I , który wywalczył 
pierwsze miejsce. Wszyscy ry-
wale byli mocnymi przeciwni-
kami. Najlepszym strzelcem 
został Hubert Mełech z Po-

morzanina Nowogard, z ko-
lei najlepszym bramkarzem, 
jego klubowy kolega, Cyprian 
Marchewka. Tytuł najlepsze-
go piłkarza przypadł Jakubo-
wi Jankowskiemu z Kluczevii 
Stargard. Dodajmy, że młodzi 
piłkarze Pomorzanina, którzy 
rywalizowali na turnieju, są 
podopiecznymi brazylijskie-
go trenera, Roberto Mendesa, 
prowadzącego szkółkę piłkar-
ską „Brazil da Bola”. Dla dzie-
ci i sympatyków futbolu było 
to widowisko obfitujące w 
najszczersze piłkarskie emo-
cje. Dodajmy, że rozgrywki 
Żaków podlegają okręgowym 
Związkom Piłki Nożnej. Przy 
artykule, wyniki nowogardz-
kich drużyn oraz tabela koń-
cowa.

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
28. kolejka:
Victoria 95 Przecław – Zorza Dobrzany (17.05; 16:00)
Gavia Choszczno – Polonia Płoty  (17.05; 16:00)
Piast Chociwel – Odra Chojna  (17.05; 16:00)
Unia Dolice – Morzycko Moryń  (17.05; 16:00)
Ina Ińsko – Stal Lipiany   (17.05; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Klon Krzęcin (17.05; 16:00)
Flota II Świnoujście – Osadnik Myślibórz (18.05; 17:00)
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Pogoń Barlinek 3:0 walkower 
A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
18. kolejka:
Hanza Goleniów – Pomorzanin II Nowogard (17.05; 13:30)
Wołczkowo-Bezrzecze – Vielgovia Szczecin (17.05; 17:00)
OKS Euroinsbud Goleniów – Wicher Reptowo (18.05; 15:00)
Komarex Komarowo – Orzeł Grzędzice  (18.05; 16:00)
Grot Gardno – Znicz Niedźwiedź   (18.05; 16:00)
Fagus Kołbacz – Zryw Kołbaskowo  (18.05; 17:00)

Pierwszy zespół Pomorzani-
na boryka się ze sporymi pro-
blemami, jednak kibice wie-
rzą, że Klon Krzęcin przegra 
w Nowogardzie, tym samym 
miejscowi piłkarze przerwą se-
rię bez zwycięstwa. Klon Krzę-
cin zagrożony jest spadkiem z 
wojewódzkiej okręgówki, to-
też z pewnością bez walki nie 

odda punktów. Statystyki nie 
przemawiają jednak za gość-
mi. Klon, w dotychczasowych 
meczach na wyjeździe, zwy-
ciężył tylko raz, zanotował 
dwa remisy i 9 porażek, strze-
lając 14 goli i tracąc ich aż 43! 
To średnio 3,5 gola na mecz. 
Czy Pomorzanin zdoła doło-
żyć coś do tej niechlubnej sta-

tystyki? W ostatnich meczach, 
goście z Krzęcina udowadnia-
ją jednak, że nie mają ocho-
ty na spadek z ligi, wygrywa-

ją na swoim boisku i na pew-
no powalczą również w No-
wogardzie. W pierwszym me-
czu tych drużyn, Pomorzanin 
pewnie wygrał w Krzęcinie 
0:2, gole strzelali Konrad Win-
czewski i Krzysztof Kieruzel. 
Początek meczu z Klonem w 
sobotę o godzinie 16:00.

Przed Pomorzaninem II 
trudne zadanie. Drugi zespół 
czeka wyjazd do Goleniowa, 
gdzie w sobotę, o godzinie 
13:30, zagra z tamtejszą Han-
zą. Rywale to trzeci zespół roz-

grywek. Hanza na własnym 
boisku jeszcze nie przegrała, 
notując 6 zwycięstw i 2 remisy. 
Wszystko przy skuteczności 
25 strzelonych goli i zaledwie 
6 straconych... W rundzie je-
siennej, nowogardzianie prze-
grali u siebie 0:1, po golu w 73. 
minucie. Jak na obiekcie rywa-
la sprawdzi się młodzież Po-
morzanina, wsparta doświad-
czonymi piłkarzami? Przeko-
namy się w najbliższą sobotę. 

KR

wyniki:
 Pomorzanin I - Pomorzanin II  9:0
Pomorzanin I - Kluczevia I  2:1
Pomorzanin II - Hanza   2:2
Pomorzanin I - Hanza   3:0
Pomorzanin II - Kluczevia II  0:1
Pomorzanin II - Kluczevia I  0:5
Pomorzanin I - Kluczevia II  13:0
Klasyfikacja:
1. Pomorzanin I 12  27-1
2. Kluczevia I   9  23-4
3. Hanza   4  7-14
4. Kluczevia II   3  5-28
5. Pomorzanin II  1  2-17

najlepszy zawodnik: Jakub Jankowski (Kluczenia Stargard)
najlepszy strzelec: Hubert Mełech (Pomorzanin Nowogard)
najlepszy bramkarz: Cyprian Marchewka (Pomorzanin Nowogard)
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NOWOGARD
ul. ARMII KRAJOWEJ 49 

WYMIARY:
szer. 238, gł. 150, wys. 80
pow. spania 140x204

2xpojemnik na pościel
automatycze otwieranie
sprężyna bonell

Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30.pdf

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056 

 www: probud-nowogard.pl

A/0

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 

PSÓW i KOTÓW:

W114.2.sk.16.05-06.06

W116.6.sk.16-23.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

W3.25.O.pw.14-3.29-04

zapraszamy do Placówki 
w Nowogardzie

ul. Warszawska 14
tel. 91 391 03 78

pn.-pt. 09:00-17:30 
sob. 10:00-13:00
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Środy na torze – I i II seria

Udane starty adama Salamona
w środę (7 maja), zainaugurowane zostały cykliczne zawody, które odbywają się na  szczecińskim torze kolarskim. Od lat, reprezentan-
ci nowogardu z klubu „Chrabąszcze” biorą udział w konkurencjach kolarstwa torowego, rywalizując z zawodnikami z całego regionu. 
Za nami już dwie pierwsze serie. 

Słowem wstępu, „Środy na 
torze” to cykliczne zawody, 
które rozgrywane są na szcze-
cińskim torze kolarskim im. 
Zbysława Zająca. Organizato-
rami jest grupa kolarska Piast 
Szczecin. Rozpoczynają się 7 
maja, obejmują 10 zawodów, 
rozgrywanych co tydzień, oraz 
zawody finałowe, które w tej 
edycji zostaną rozegrane 16 
lipca. Wyścigi odbywają się w 
każdą środę o godzinie 17:00. 
Startują w nich zawodnicy w 
kategoriach  Żaków młod-
szych i starszych, Młodzików 
oraz Juniorów młodszych. Jak 
co roku, do rywalizacji zgło-
szeni są kolarze z Nowogardu, 
którzy przez prawie 3 miesiące 
walczyć będą o punkty do kla-
syfikacji generalnej. Przypo-
mnijmy, że w ubiegłych latach 
cykl odbywał się w czwartki 
pod nazwą „Czwartki na to-
rze”. W 2013 roku „Chrabąsz-
cze” wywalczyli 1 złoty i trzy 
brązowe medale. Złoty medal 
wywalczył w kategorii Żak Hu-
bert Grygowski, dla którego 
był to również debiutancki se-
zon na torze kolarskim. W tej 
samej kategorii brąz trafił do 
Jacka Fecaka. Również brązo-
we krążki wywalczyli Młodzik 
Piotr Sowiński oraz Junior 
Młodszy Remigiusz Komisa-
rek. W 2012 roku złoto wy-
walczył Remigiusz Komisarek, 
srebro Piotr Sowiński, a brąz 
Damian Ubych. Nic więc dziw-
nego, że i w tym roku, bacznie 
będziemy śledzić osiągnięcia 
naszych reprezentantów w po-
szczególnych etapach, tym ra-
zem już w „Środach na torze”.

I seria 
Tradycyjnie relacje zaczyna-

my od kategorii Żak młodszy, 
a w niej jeden zawodnik z No-
wogardu, obrońca tytułu Hu-
bert Grygowski. Swoją konku-
rencję wyścig na 400 m, Gry-

gowski ukończył na 2 miejscu, 
przegrywając tylko z Aleksan-
drem Rychtarskim ze Szczeci-
na.  W tej kategorii zawodni-
cy odbyli tylko jeden start, ina-
czej było w żakach starszych, 
do których został przeniesiony 
Jacek Fecak, który wraz z Szy-
monem Walczakiem z Bogo 
Szczecin, są najmłodsi spośród 
całej stawki. Widać to było po 
pierwszych startach Fecaka w 

nowej kategorii, w wyścigu na 
3 okrążenia, nasz zawodnik za-
jął 7 miejsce. Następnie przy-
szła 6 pozycja w wyścigu eli-
minacyjnym, co w klasyfika-
cji pierwszej serii dało Jacko-
wi 7 miejsce. W kategorii wie-
kowej Młodzik trzech naszych 
reprezentantów: Adrian Zając, 
Damian Teodorczyk i Mateusz 
Gliwka. W wyścigu na 400 m. 
ze startu zatrzymanego, najle-
piej zaprezentował się Zając, 
który zajął 7 miejsce. W wyści-
gu eliminacyjnym, tym razem 
to Damian Teodorczyk oka-
zał się być najwyżej spośród 
nowogardzian, plasując się na 
7 miejscu.  Wyścig punkto-
wy to już przyzwoita jazda ca-
łej trójki, Adrian Zając uplaso-
wał się na 4 pozycji, Damian 
Teodorczyk ukończył wyścig 
jako 7 zawodnik, z kolei Mate-
usz Gliwka zajął 9 miejsce. W 
klasyfikacji generalnej Teodor-
czyk i Zając plasują się w środ-
ku stawki, natomiast Gliwka, 
musi walczyć o opuszczenie 
dolnych rejonów. Na zakoń-
czenie kategoria Junior młod-
szy, w której Nowogard repre-
zentuje Adam Salamon i Paweł 
Damecki. W wyścigu na 20 m. 
ze startu lotnego, Salamon za-
jął 4 miejsce, jego klubowy ko-
lega uplasował się na przed 
ostatniej pozycji. Następnie 
odbyły się wyścigi sprinterskie, 
w których swojego biegu elimi-
nacyjnego nie przebrnął Paweł 
Damecki, natomiast Adam Sa-
lamon wygrał i awansował do 
półfinału. W kolejnym starciu 
„Chrabąszcz” przegrał i pozo-
stała mu walka o 3 miejsce. W 
rywalizacji z kolarzem Baszty 

Golczewo, Salomon zwyciężył 
i tak w konkurencji sprint za-
jął bardzo dobre 3 miejsce. Na 
zakończenie wyścig scratch 20 
okrążeń w którym zarówno Sa-
lamon jak i Damecki nie zajęli 
czołowych lokat. Po pierwszej 
serii, w klasyfikacji generalnej 
wysoko plasuje się Adam Sala-
mon, który zajmuje 4 miejsce. 
Paweł Damecki jest 9 w stawce 
13 zawodników.

II seria
W II serii, która odbyła się 

w minioną środę (14 maja) w 
zawodach nie brał udziału Żak 
młodszy Hubert Grygowski, 
który spadł przez to na 3 miej-
sce w „generalce”. W kategorii 
Żak starszy wyścig na 3 okrą-

żenia opuścił Jacek Fecak, z ko-
lei w wyścigu eliminacyjnym 
nie zaprezentował się najlepiej 
i w klasyfikacji generalnej pla-
suje się po dwóch seriach na 8 
miejscu. W kategorii Młodzik, 
do trójki Chrabąszczy dołączył 
debiutant Dominik Ołubiec. 
W wyścigu na 200 m ze star-
tu lotnego, 6 miejsce uzyskał 
Adrian Zając, na 10 pozycji 
sklasyfikowany został Damian 
Teodorczyk, a tuż za nim 11 
był Mateusz Gliwka. Następ-
ny był wyścig eliminacyjny w 
którym Damian Teodorczyk, 
Adrian Zając i Mateusz Gliw-
ka zajęli odpowiednio 6, 7 i 9 
miejsce. Młodzikom z „Chra-
bąszczy” Nowogard pozosta-
ła jeszcze walka w wyścigu ke-
irin, a w nim eliminacje i starty 
w walce o poszczególne lokaty. 
Najwyżej uplasował się Adrian 
Zając, na 5 miejscu. Na 9 pozy-

cji swój start ukończył Damian 
Teodorczyk, natomiast Mate-
usz Gliwka zajął 11 miejsce. 
Tak więc po II serii w klasy-
fikacji generalnej, spośród 19 
zawodników szósty jest Adrian 
Zając, zaraz za nim plasuje się 
Damian Teodorczyk, z kolei po 
swoich udanych startach Ma-
teusz Gliwka przesunął się na 
11 miejsce. Dodajmy, że po-
śród Młodzików dwie pierw-
sze serie opuścił Piotr Sowiń-
ski, który co roku na szcze-
cińskim torze walczy o meda-
le, a w tym sezonie jego starty 
świadczą, że wyrasta na lide-
ra drużyny. Pozostała już tyl-
ko kategoria Junior młodszy, a 
w niej Adam Salamon i Paweł 
Damecki. Tym razem obaj za-

wodnicy, plasowali się na są-
siednich miejscach. Najpierw 
w wyścigu na 20 m. ze startu 
lotnego Salamon i Damecki za-
jęli odpowiednio 4 i 6 miejsce. 
Następnie, po eliminacjach i 
wyścigach o poszczególne lo-
katy, w keirinie Adam Sala-
mon był 3, a Paweł Damecki 
6. Wyścig punktowy 15 okrą-
żeń, przyniósł 4 miejsce Sala-
mona i 6 pozycje Dameckie-
go. Po II serii klasyfikacja ge-
neralna powiększyła się do 14 
zawodników, spośród których 
Adam Salamon zajmuje trze-
cie miejsce ze stratą 6 punktów 
do wicelidera, natomiast Paweł 
Damecki przesunął się o jedno 
miejsce i jest obecnie ósmy, ze 
stratą zaledwie 3 punktów do 
szóstej pozycji. III seria zapla-
nowana jest na najbliższą śro-
dę (21 maja).

KR

Adam Salamon (na zdjęciu) bardzo dobrze 
rozpoczął sezon na szczecińskim torze ko-
larskim

Podium Młodzik 2013, z prawej - Piotr Sowiński, który opuścił dwie pierwsze serie, trener nie 
chiał zdradzić redakcji, co było przyczyną jego absencji. Wierzymy, żę wróci na tor za tydzień

Uczestniczka Piekielnej 
kuchni w Osinie
w niedzielę, 18 maja, o godz. 13:00, w świetli-
cy w Osinie odbędzie się spotkanie z Sylwią Bia-
ły – uczestniczką programu Hell’s Kitchen. Piekielna 
Kuchnia, emitowanego przez telewizję Polsat.  

O Sylwii Biały pisaliśmy w wydaniu DN z dnia 29 kwiet-
nia br. Przypomnijmy, że przed laty była ona mieszkanką Ki-
korza. Teraz, wraz z rodziną, mieszka na Dolnym Śląsku. Jest 
jedną z uczestniczek kulinarnego programu typu reality show. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na niedzielne spo-
tkanie z panią Sylwią.   

Red.
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„Szkoła cukrzycy” zaprasza 
Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć.  Stopa cukrzycowa.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard zaprasza osoby pragnące przybliżyć sobie 

zagadnienia związane z cukrzycą do Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy” w piątek 16 maja 2014r. 
na godz. 16:00. Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” Szcze-
cińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp w Nowogardzie przy ul. Wojska Polskiego 3 w sali 
107. Uczestnikiem Szkoły Cukrzycy możne być osoba z cukrzycą, członkowie jej rodziny oraz 
każda w tym również zdrowa zainteresowana profilaktyką zdrowotną w kierunku cukrzycy. 

Zajęcia są nieodpłatne dla wszystkich uczestników.

Temat wykładu: Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć.   Stopa cu-
krzycowa.

Retinopatia – „Choroba oka wywołana długotrwałą cukrzycą, początkowo zagrażająca utratą 
ostrości widzenia, a później całkowitą utratą wzroku. To zagrożenie dotyczy prawie każdego cho-
rego na cukrzycę.”

nefropatia – „U 60-70% chorych przebiega w sposób utajony nie wywołując żadnych objawów.  
Cukrzyca jest obecnie główną przyczyną schyłkowej niewydolności nerek.

neuropatia – „Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego (włókien nerwowych) 
spowodowane cukrzycą”

Stopa cukrzycowa – „Infekcja, owrzodzenie poniżej kostki i/lub destrukcja tkanek głębokich 
w połączeniu z zaburzeniami neurologicznymi oraz chorobami naczyń obwodowych w różnym 
stopniu zaawansowania w kończynach dolnych u pacjentów z cukrzycą”.

Wykład poprowadzi lekarz  prowadzący Nowogardzką „Szkołę Cukrzycy” Pani dr Marzena 
Kargul.

Aktualne informacje o zajęciach w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” można uzyskać  w każ-
dy poniedziałek od godz. 14:00 do 15:00 w Siedzibie PSD Koła Nowogard, ul. Wojska Polskiego 
7 (budynek laboratorium Szpitala w Nowogardzie) lub telefoniczne pod nr: 500 553 190; 660 238 
483; 512 626 744, również za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl  bieżące informa-
cje są również publikowane w internecie na stronie: www.cukrzycanowogard.lh.pl

Zajęcia w Nowogardzkiej „Szkole Cukrzycy” są wspierane przez Urząd Miejski w Nowogardzie 
www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD Koła Nowogard

„Knaga” 
zaprasza 

Klub Żeglarski „Knaga” 
informuje swoich członków 
i sympatyków,  że oficjalne 
rozpoczęcie sezonu żeglar-
skiego odbędzie się w dniu 
23 maja (piątek) o godz. 
17.00. na plaży miejskiej, w 
siedzibie Stowarzyszenia. 

Serdecznie Zapraszamy 

Stowarzyszenie dla dzieci  
Niepełnosprawnych Serduszko

Składamy serdeczne podziękowania  za objęcie patronatem  
Obchodów  Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych: 

Burmistrzowi Nowogardu, Staroście Powiatu Goleniowskiego, Wójtowi  Gminy Osina,  Re-
daktorowi Naczelnemu Dziennika  Nowogardzkiego oraz wszystkim osobom i przedstawicie-
lom firm, instytucjom  zaangażowanym w realizację jak i wsparcie, między innymi:
•	 Celowemu  Związkowi Gmin R-XXI
•	 Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
•	 Firmie Lodos, Nadleśnictwu Nowogard
•	 Pizzerii NEPTUN, Piekarni SATURN
•	 Nowogardzkiemu Domu  Kultury 
•	 Państwu Wiesi i Jurkowi Furmańczykom  oraz Annie i Sebastianowi  Furmańczykom 
•	 Firmie Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak
•	 Pani Magdzie Rogojsza z NFOP, Panu Banachomskiemu,
•	 Państwu Ewelinie i Dominikowi Tomczyk, Panu Michałowi Wiatr
•	 Panu Pawłowi Lewiński,  Państwu Irenie i Wiesławowi Juszczyk 
•	 GEO-GIS PROJEKT, Panu Leszkowi Ostrowskiemu
•	 INTER MARCHE w Nowogardzie, 
•	 Pracownikom  BANKU PEKAO S.A. o/Nowogard
•	 Firmie PUWiS Nowogard, Zakładowi Usług Komunalnych Nowogard
•	 Panu Janowi Bąk, Państwu Filipiak, Pani Marzenie Jabłońskiej,
•	  Pani J. Soszyńskiej z WIiT Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego,
•	 Warsztatom Terapii Zajęciowej,  DPS Nowogard, 
•	 Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu z Nowogardu, 
•	 OREW Profi- Med Goleniów,  Przedszkolu nr 3, 
•	 Szkole Podstawowej nr 1, 2,3,4,  Gimnazjum nr 1,2,3,  Liceum I i II, 
•	 Funkcjonariuszom Policji z Nowogardu, Stażakom z Osiny,  
•	 wolontariuszom, członkom Stowarzyszenia, naszym rodzinom  oraz  występującym artystom. 

Dziękujemy Wszystkim, którzy spędzili z nami ten Dzień. Za solidarność i  integrację z oso-
bami niepełnosprawnymi. Za wsparcie i wspólną zabawę.

 Oby ten dzień na długo pozostał w naszej pamięci, jego cel i zadanie przyświadczało (przy-
świecało) nam każdego następnego dnia.

Z całego Serduszka  serdecznie dziękujemy
                            Dorota Banach, Darek Wacławek  

Odbiór odpadów zielonych
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informu-

je, że  wkrótce zostanie zorganizowana zbiórka odpadów zie-
lonych z nieruchomości zamieszkałych.

w piątek 23 maja br. zbiórka odbędzie się na obsza-
rze wiejskim gminy Nowogard. Natomiast w ponie-
działek 26 maja na terenie miasta nowogard. 

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby się pozbyć skoszonej 
trawy, liści, przeciętych gałęzi i innych tego typu odpadów po-
winni do wtorku 20 maja zgłosić potrzebę ich odbioru Za-
kładowi Usług Komunalnych w Nowogardzie pod numerami 
telefonu 91 39 21 322 i 91 39 21 582 lub Zarządowi Budyn-
ków Komunalnych w Nowogardzie pod numerami telefonu 
91 578 53 61 i 91 578 53 55. 

W razie konieczności pracownicy ZUK Nowogard dostar-
czą worki na odpady zielone. Wypełnione worki w dniu od-
bioru należy przed godziną 7.00 wystawić przed posesję.  

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Firma z branży przemysłowej

zATRUDNI kierowcę 
na samochód ciężarowy 

wymagane: 
prawo jazdy kategorii C+E, 
karta kierowcy, 
badania psychotechniczne, 
uprawnienia do przewozu rzeczy. 
dodatkowym atutem będzie doświadczenie i uprawnienia HDS. 
Oferujemy pracę w stabilnej firmie posiadającej ugruntowaną po-

zycję na rynku. 
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem 

na adres e-mailowy: prac.kierowca@wp.pl 
(K16.4.śczb.16.05-20.05.)

Sołectwo Żabowo 
dziękuje Burmistrzowi 

Robertowi Czapli 
za płyty chodnikowe oraz 

Lucjanowi Pietrzak 
za transport 

UWAGA DzIEcI! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje, że dnia 01.06.2014 organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
z okazji dnia dziecka. 

UWAGA: Startować mogą dzieci w wieku szkolnym tj. 6-14 
lat. Zapisy przy restauracji Neptun dnia 01.06.2014 od godz. 
8-8.30. Obowiązkowo należy posiadać siatkę na ryby. 

Zapraszamy
Zarząd Koła PZW Tęczak

(K17.śczb.16.05-30.05)

kominkowe i opałowe.
Lisowo

tel. 691 446 441

Sprzedam 
drewno

W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 
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OGŁO SzE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

wynajmę mieszkanie 
 ul. Bankowa 3e i garaż 

 ul. Jana Pawla II. 
601 328 360 

W16.1.śczb.7.3.23.5

SKUP  
zŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OFERuJE NOWE 
WyżSzE cENy

Zapraszamy od 7 - 16 

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J22.2.śczb.29.04.do

Sprzedam 
garaże 

12 szt. na zamkniętym 
placu, ogrodzonym
wybetonowanym, 

ok. osiedla bloków. 
Świetna inwestycja

tel. 604 679 249 
K12.2.sczb.9-16.05.pt

Sprzedam halę  
z działką

6 tys. m2, z hala 200 m2,  

polbruk 500m2 pod 
samochody ciężarowe 
cena do uzgodnienia

przemysłowo-inwestycyjna. 
Ogrodzona płotem 

betonowym (wys. 1,8 m)
Nowogard 

ul. Boh. Warszawy. 
tel. 604 679 249

K13.2.sczb.9-16.05.pt

NIERUcHOMOŚcI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-

gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRzEDAJEMy, KUPUJEMy. TEl. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 m2, w 
Nowogardzie, cena do negocjacji, tel. 889 
614 406

•	 SPRzEDAM mieszkanie, Nowogard 100m2 
+ garaż. 795 210 677

• Sprzedam kawalerkę. Tel. 660 532 218 lub 
505 226 368 

• Wynajmę   lokal  przy  ul;  700  Lecia  17 B   
na  działalność   gospodarczą  11  m 2 , I  
piętro. Tel.501549818

• Sprzedam  garaż murowany przy ul: 
Jana Pawła II .Cena 20 tyś. Nowogard. 
Tel.693700073.

• Sprzedam przyczepę gastronomiczną - 
LODZIARNIE z wyposażeniem, tel. 519-
179-025

• Sprzedam  budowę  w  stanie  surowym. 
Generała  Bema.507045404.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 67 m2. 
502 509 384 

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 3 pokoje, 
salon, kuchnia,3 łazienki, spiżarnia, dwa 
garaże -  duże, strych nad garażami, al-
tana, oczko wodne, mała szklarnia, duży 
ogród – system nawadniający, działka 20 
ar. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie mieszkanie 
2-poziomowe około 90m2, 3 pokoje, 2 ła-
zienki (urządzone), kuchnia (meble, zmy-
warka, kuchenka), szafy wnękowe, strych, 
C.O etażowe. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 28 
m2, widna kuchnia. 665 124 502

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Gol-
czewie 53m2 w bloku lub zamienię na ka-
walerkę w Nowogardzie. 507 547 321 

• Dom w  Dobrej  sprzedam  lub zamienię. 
607719505.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Domek  jednorodzinny  do  wynaję-
cia.607289286.

• Magazyn  z  zapleczem  socjalnym do  wy-
najęcia.Tel.607289286.

• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 90 m2 w 
Płotach. 605 098 061

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkania-
mi + garaż nad jeziorem. 722 300 700 

• Kupię   mieszkanie  2  pokojowe  w  Nowo-
gardzie.Tel.602474157.

• Sprzedam  dom  na  wsi . Tel.518546925.

• Sprzedam  mieszkanie  3 pokojowe 58 
m 2, I  piętro  lub zamienię na  2 poko-
jowe do  45 m 2. Pośrednikom dziękuję.
Tel.663695260.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 67 m2, 
wysoki parter. 600 325 984 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731 

• Kawalerka  do  wynajęcia.Tel.667621070.

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę od 
01.06.14r. (pralka, zmywarka) 800 zł +opła-
ty+ kaucja za 2 miesiące. Tel. 666 128 274 

•	 Poszukuję garażu do wynajęcia przy ul. 
Kowalskiej lub zamkowej. 783 753 593 

• Sprzedam nowy dom w Karsku cena 210 
tys. Tel. 691 664 658

• Wynajmę  małą  kawalerkę umeblowaną  1 
osobie.Tel.602474266.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Do wynajęcia  lokal 43 m2 , Bankowa.
Tel.606401128.

• Sprzedam  garaż  ul; Jana Pawła. Cena  20 
tyś zł. Do  negocjacji. Tel. 607083893.

• Sprzedam  działkę  ogrodową  przy ul: Ar-
mii  Krajowej.Tel.605846230.

• Sprzedam  ½ bliźniaka  96  m2  w  Gole-
niowie: parter  2 pokoje +kuchnia,1 piętro 
2 pokoje + kuchnia , garaż  , działka  534 
m2.Cena do negocjacji.Tel.606123636.

• Sprzedam działki przy ul. Okulickiego. 
509 424 606 

• WYDZIERŻAWIĘ   -  Bar – Restaurację  na  
Campingu  „Wiking” w  Dziwnówku . 
Tel.601707363.

 MOTORyzAcJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe do zareje-
strowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 
3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Al-
mery z 2001 roku.   cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

• Sprzedam na części Daewoo lanos, rocznik 
98, benzyna+gaz. 601 586 592 

• WV  Multivan, 1995 r. prod. 2,4 poj. D, prze-
gląd do  2015.04.30,  kpl. kół  zimowych i   
letnich. Cena  9.900 zł. Tel. 782860130. 

• Sprzedam Mercedesa A klasa, poj. 1700, 
diesel, rocznik 2000, wersja bogato wypo-
sażona. Cena 7000. 666 092 923 

• Sprzedam samochód Renault Chama-
de 1.9, rocznik 1992, stan bardzo dobry. 
697 959 583 

ROlNIcTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE lEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Orka ,  talerzówka  ciężka , siew.
Tel.608013995.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam kurczaki broilery, kaczki francu-
skie i gęsi. 782 429 405

• Sprzedam prosiaki, warchlaki. Tel. 
515 406 298

• INDYK  REDŁO – przyjmie  do pracy  na  Fer-
mę :  traktorzystę , mechanika, pracownika  

pracującego przy obsłudze  drobiu. Dobre  
warunki  płacowe. Tel.913910315. Dariusz 
Gulewicz.

• Kupię ciągnik zarejestrowany. 667 17 12 83 

• Zboże, siano, słomę sprzedam. 502 853 573 

• Kupię przetrząsaczo-zgrabiarkę siedmio 
gwiazdową. 667 788 719 lub 9139 107 79 

• Sprzedam mieszankę zbożową ok.2 ton. 
609 640 478 

•	 Koszenie, mulczowanie i beltowanie 
traw, siana. 608 01 39 95

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 

konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•	 PRANIE - MAGIEl, PRANIE DyWANÓW, 
WyKŁADzIN, TAPIcERKI MEBlOWEJ, 
SAMOcHODOWEJ, /SKÓRzANEJ MATE-
RIAŁOWEJ/.- POŚcIElI WEŁNIANEJ /lA-
NOlINĄ/. SPRzĄTANIE: czySzczENIE 
FUG. Tel: 604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

•	 DUR –DAcH POKRycIA, REMONTy DA-
cHÓW. Tel.691621141.

•	 DAcHy DOcIEPlENIA. Tel.609752854.

•	 USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 
607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, malowa-
nie natryskowe. Tel. 731 517 928

• Mycie okien. 505 371 529

•	 Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożyczki gotówko-
we „Dziesiątka”. Tel. 881 492 934 

• www.paintball-redostowo.pl

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788566432.

• WYKOŃCZENIA – wnętrz , remonty miesz-
kań , glazura , terakota. Fachowo, profesjo-
nalnie. Tel.608364330.

• Remonty  mieszkań . tel.798147191.

• Układanie  kostki  granitowej, kamie-
nia polnego. Sprzedaż  kostki granitowej. 
Projektowanie i zakładanie  ogrodów , al-
tanki , grille , place  zabaw , ogrodzenia. 
Tel.726403937.

• Cyklinowanie. 692 478 465 

•	 SERWIS ElEKTRONIKI. Damian Breyer. 
512 626 561, Nadtorowa 12. 

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI STATYSTYKI 
I EKONOMETRII DLA LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW PROFESJONALNE PRZYGOTO-
WANIE  DO ZALICZEŃ EGZAMINÓW ORAZ 
EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH ZDAWAL-
NOŚĆ 100% Tel. kom. 600 924 128 email: 
iwonand1@wp.pl

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

PRAcA
• Przyjmę samodzielnego pracownika do 

prac wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zlecę  pracę  murarską.Tel.660010540.

• Zatrudnię  doświadczonego stolarza. Za-
robki  od 2000,-zł.Netto.tel.696034712.

• Zatrudnię  do  sklepu  studenta /
tkę/ , emerytkę , lub  osobę  na  zasił-
ku przedemerytalnym. Istnieje  możli-
wość  wynajęcia  mieszkania  na miejscu. 
Tel.515736457.

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-

cięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIEcE GAzOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – kominko-
we. 726 649 215

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na pilota. 
728 582 293 

• Odpady tartaczne – oflisy sprzedam na 
opał pocięte w klocki lub w całości do sa-
modzielnego pocięcia. 514 740 538 

• Piasek płukany – żwir sprzedam, dowiozę. 
Tel. 514 740 538 

• Sprzedam drewno suche, pocięte w kloc-
ki 100 zł za przyczepkę samochodową. 
880 690 659 

• Sprzedam   pralkę , lodówkę . Używane  
bardzo  dobrym  stanie. Tel. 504208709.

• Sprzedam  Brojlery chów ekologiczny.
Tel.607580172.

• Sprzedam   Harmonię   30  basową . 
Tel.511627210.
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wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.Ścz.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

W99.4.scb.29.04 9,13.05

§ prawo gospodarcze,
§ prawo cywilne, 
§ prawo rodzinne
   (rozwody,alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.9.05-13.06

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ
 

 C+E, transport krajowy,
 

 tel. 606 651 290
W108b.1.ś-czb.09.05-16.05

ZATRUDNIĘ 
KIEROWCĘ C+E,

transport 
międzynarodowy,

 
tel. 606 651 290

W108a.1.ś-czb.09.05-16.05

 Zatrudnię osobę
 do biura w spedycji,

wymagania: znajomość 
j. niemieckiego 
lub agnielskiego

Goleniów, 
tel. 606 651 290

W108.1.ś.-czb.09.05-16.05

A41.6.sczb.9-30.05

PH „aRnO” sp. z o.o.
ul. Boh. warszawy 7a 

nOwOGaRd
tel. 91 392 10 88

ZaTRUdnI
•	Handlowców
Wymagania: 
- język niemiecki (obsługa rynku niemieckiego 
- język francuski  (obsługa rynku francuskiego)
- prawo jazdy kat. B

•	Montażystów	stolarki	PCV	oraz	ALU
  z doświadczeniem
Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- mile widziana znajomość języka niemieckiego (komunikatywny)

•	Okuwaczy	i	szklarzy	-	tylko	z	praktyką
Oferty proszę składać osobiście w siedzibie firm

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

BIURO 
KREDyTOWE

- pożyczki gotówkowe
- konsolidacyjne 
- chwilówki 

Oferta wielu banków 
Pl. Wolności 5 

Nowogard
Wejście od strony apteki 

Tel. 502 193 472, 
91 39 27 220 

K15.2śczb.09-13.05

wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Boh. warszawy 69 w nowogardzie

Zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie remontu budyn-
ku mieszkalnego. 

Zakres remontu budynku, o którym mowa wstępnie obejmuje:
- remont dachu
- docieplanie stropodachu
- remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych
- wymiana okien piwnicznych i drzwi wejściowych do budynku
Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli Zarządca 

Wspólnoty Mieszkaniowej nr. Tel. 696 016 786 
Oferty należy składać w terminie do 24 maja 2014 pod adresem: 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boh Warszawy 69/11, 72-200 Nowo-
gard. Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. 

K14.4.śczb.09.05-20.05
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...
zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Najlepsze są nowe ubrania i starzy przyjaciele
Krystyna Gęglawa, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Pelagia Feliksiak, Sowińska Maria, 

Furmańczyk Natalia, Jolanta Kozioł, Lucyna Andrzejczak, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Tere-
sa Januszonek , Grażyna Siedlecka, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Zdzisława Chocian, Małgorzata 
Krawczyk

Zwycięzcy:  Andrzej Leszczyński, Danuta Borowik, Zdzisława Chocian
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: kolega
Ela Goc, Julia Furmańczyk, Nikola Molka, Igor Grenda, Bartłomiej Feliksiak, Kacper Skowroński, Kinga 

Feliksiak, Miłosz Wielgus, Hubert Łyczkowski, Arkadiusz Zaremba, 
Zwycięzca: Ela Goc
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR lOKAlNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGUlARNA lINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃczyK - linia Regularna 
 TEl. 607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIElA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOlENIÓW – SzczEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SzczEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASzEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASzEWO – STARGARD SzczEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SzczEcIŃSKI – MASzEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROzKŁAD JAzDy BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P.17.2.O.25.04-30.05

c

M

y

K

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową 
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL. 
Adresy Dealerów na www.stihl.pl

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

899,-

Moc:   0,75 kW  / 1,0 KM

Ciężar: 4,9 kg

Silnik: 2-MIX

PROMOCJA

Dogodne 
systemy 
ratalne

W.107.18.o.9-30.05

P3.2.O.do

R E K l A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Dni 
otwarte

PROMOCJE: 
Okna dachowe VELUX
Ogrodzenia panelowe ocynkowane i w kolorze
Materiały ścienne PROTON, POROTHERM 
Dachówka betonowa EURONIT - skład fabryczny
Skup palet EURO

Dachówka ceramiczna 
doskonałej jakości w promocyjnej cenie

W118.6.o.k.16-23.05 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Po ulewie...
"Nad jeziorem coraz 
ładniej"

s. 5s. 3 s. 5

Ruszył  "Ekofilm" Na Waryńskiego 
domagają się 

drogi

Czytaj s. 10

Czytaj s. 4

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

Czytaj s. 3

Walka z nadwagą
Skorzystaj z konsultacji - odbierz własny program żywieniowy
Walka z nadwagą

Badania pro�laktyczne: 
Termin 22 MAJA br. (czwartek) 
Nowogard • Medyk 
ul. Woj. Polskiego 7A

w125.5.p.20.05

W121.1.p.20-23.0

A43.6.p.20.05

Czy czeka nas komunikacyjny paraliż?

Zamkną przejazd na kilka tygodni 

Sprawdź 
gdzie 
możesz 
głosować?

W drugiej połowie czerwca ruszy remont jednego z dwóch przejazdów kolejowych w Nowogardzie. Chodzi o ten 
przecinający ul. 700 Lecia. Zła wiadomość to taka, że w ramach robót PKP planuje zamknąć przejazd dla ruchu i to 
na kilka tygodni! Przed komunikacyjnym chaosem mają nas uchronić zmiany organizacji ruchu i wyznaczone objaz-
dy. Będzie to jednak szalenie trudne w okresie wakacyjnym. 

"Piekielne" 
gotowanie 
w Osinie

Przyjęliśmy 
relikwie  
św. Jana  
Pawła II

Wywiad 
z dr Lesławem 
Bąkiem
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Nasza sonda

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia,  
zadzwoń   Tel. 513 088 309

Już w niedzielę, 25.05.2014 r., odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Dla-
tego tym razem, w ramach cotygodniowej sondy, zwróciliśmy się do mieszkańców No-
wogardu z prośbą, by odpowiedzieli nam na pytanie: Czy wybierzesz się na zbliżające 
się wybory do Europarlamentu i czy wiesz, jak będziesz głosować? 

Lidia Wiznerowicz-Gliwna - W nadchodzących wyborach 
do Parlamentu Europejskiego na pewno będę brała udział, gdyż 
robię to od wielu lat i staram się nie zaniedbywać tego, jak uwa-
żam,  obowiązku. Samo głosowanie jest  bardzo proste,  polega 
na postawieniu krzyżyka przy nazwisku kandydata, którego wy-
brał wyborca. Wcześniej spokojnie się zastanówmy, nim wrzuci-
my do urny kartę z zaznaczonym nazwiskiem wybranego przez 
nas kandydata. 

Pani Agnieszka - Na pewno będę uczestniczyła w niedziel-
nych wyborach do Parlamentu Europejskiego.  Powiem więcej, 
mam nawet konkretnego swojego kandydata, na którego będę 
głosowała. Wydaje mi się, że  wybór akurat tego kandydata jest 
jak najbardziej, z mojej strony, uzasadniony.  

Edward Gwiazdowski - Jak najbardziej, pójdę na niedzielne 
wybory. Uważam, że jest to obowiązek każdego Polaka, obowią-
zek i przywilej. Jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, ponie-
waż dzięki niej w Polsce wiele się zmieniło, choćby pod względem 
dróg. Co do głosowania, to tak jak wcześniej powiedziałem, będę 
głosował, ale jeszcze nie wiem na kogo? Dlatego śledzę programy 
wyborcze w TVP i do niedzieli podejmę właściwy wybór kandy-
data. 

Krystyna Witkowska - Pewnie, że będę uczestniczyła w nie-
dzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Skoro żyję i 
mieszkam w Polsce, to uważam, że jest to mój obowiązek oraz 
przywilej. Nie mam jeszcze pojęcia, na kogo i jak będę głosować, 
ale mam nadzieję, że tym głosem polepszę byt swój i naszej mło-
dzieży, która niestety wyjeżdża coraz częściej z naszego kraju. 
Ostatnio byłam w Szczecinie i dostałam jakieś wyborcze ulotki. 
Dlatego do niedzieli spokojnie sobie je poczytam i wybiorę odpo-
wiedniego kandydata. 

Pan Stanisław - Do niedzielnych wyborów na pewno pójdę, bo 
robię to od zawsze. Jeszcze nie wiem, na kogo będę głosował, ale 
wiem za to jak, bo oglądałem spoty wyborcze w TVP. Zachęcam, 
by oddawać głosy na kandydatów z naszego regionu. 

Halina Podgórska z wnuczkiem Aleksandrem - Nie zasta-
nawiałam się jeszcze nad tą sprawą, ale w nadchodzących wy-
borach uczestniczyć będę na pewno. Niemniej, nie mam jeszcze 
jakiegoś pewnego kandydata, na którego chciałabym oddać swój 
głos. Zastanawiam się tylko, czy coś te wybory zmienią w Polsce? 
W moim odczuciu chyba nic. Będzie pewnie tak, jak jest, albo 
jeszcze gorzej. Lecz do wyborów pójść trzeba, bo jest to naszym 
obowiązkiem. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

12.05.2014 r. 
Godz. 09.15 Pracownik skle-

pu Biedronka przy ul. Plac 
Wolności, powiadomił o za-
trzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej, którym okazał się 
Rafał K. 

Godz. 15.20 Policjanci Ru-
chu Drogowego KPP w Gole-
niowie ujawnili kierującego sa-
mochodem marki Volvo, Ma-
cieja T. znajdującego się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
1,32 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

13.05.2014 r. 
Godz. 15.00 Kolizja drogowa 

na  ul. 3 Maja, pomiędzy po-
jazdem VW  Passat i motoro-
werem Hanglon. 

Godz. 15.10 Powiadomienie 
o oszustwie za pośrednictwem 
portalu internetowego allegro. 

14.05.2014 r. 
Godz. 16.00 Policjanci OPI 

w miejscowości Wierzchy za-
trzymali kierującego ciągni-
kiem rolniczym marki Ursus 
znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości. Andrzej M. miał 
0,70 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 20.00 Włamanie do 
pomieszczenia gospodarcze-
go w miejscowości Bodzę-
cin, skąd dokonano kradzieży 
piły stołowej i rowerów marki 
MTB oraz Falkon. 

15.05.2014 r.
Godz. 11.20 Policjanci Refe-

ratu Kryminalnego KP w No-
wogardzie, zatrzymali Michała 
M. i Łukasza G., podejrzanych 
o dokonanie włamania. 

Godz. 17.20 Kolizja drogowa 
w miejscowości Miętno, po-
między kierującym samocho-
dem marki VW Golf i skute-
rem. 

16.05.2014 r. 
Godz. 16.30 Policjanci Ru-

chu Drogowego KPP w Gole-
niowie w miejscowości Woj-
cieszyn ujawnili kierującego 
VW Golf, Adama S. znajdują-
cego się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1,00 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

17.05.2014 r. 
Godz. 06.00 Zdarzenie dro-

gowe w miejscowości Kikorze, 
gdzie kierujący cysterną, prze-
wożąc 29 tys. l cieczy, nie za-
chowawszy należytej ostroż-
ności zjechał na pobocze dro-
gi, a następnie do przydrożne-
go rowu. 

Godz. 08.40 W miejscowo-
ści Redło ujawniono kierują-
cego ciągnikiem rolniczym, 
Kazimierza S. znajdującego się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 0,58 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 14.00 Kradzież silnika 
od piły typu krajzega w miej-
scowości Krasnołęka. 

19.05.2014 r. 
Godz. 04.50 Kolizja drogowa 

w miejscowości Żabowo, gdzie 
doszło do zderzenia samocho-
du marki Ford ze zwierzyną le-
śną. 

Godz. 05.20 Patrol OPI na 
ul. Boh. Warszawy ujawnił kie-
rującego pojazdem marki VW 
Passat, znajdującego się w sta-
nie nietrzeźwości. Rafał W. 
miał 1,16 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

Godz. 06.40 Kolizja drogowa 
w miejscowości Wierzbięcin, 
gdzie doszło do zderzenia sa-
mochodu marki Ford ze zwie-
rzyną leśną. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Serdeczne podziękowania 
dla pani doktor 

Marzeny Drobińskiej 
oraz pielęgniarek 

środowiskowych Katarzyny 
Jaworskiej i Marzeny 

Wawrzyniak za opiekę nad 

śp. Bogdanem 
Kasprzykiem 

składa 
żona z siostrą i dziećmi 

Serdeczne 
podziękowania 

dla pani 
Grażyny 
Włodek 
za pomoc 

składa 
Iwona Kasprzyk 

POdzięKOWaNia
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Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O Pa Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EdBa” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Zakład  Stolarski  
PrZYJMIE  uCZNIA  

na  praktyczną  
naukę  zawodu. 

Tel. 606 830 893
J2.1.ścz.20-27.05

Czy czeka nas komunikacyjny paraliż?

Zamkną przejazd na kilka tygodni 
W drugiej połowie czerwca ruszy remont jednego z dwóch przejazdów kolejowych w Nowogardzie. Chodzi o ten, przecinający ul. 700 -lecia. Zła 
wiadomość to taka, że w ramach robót PKP planuje zamknąć przejazd dla ruchu i to na kilka tygodni! Przed komunikacyjnym chaosem mają nas 
uchronić zmiany organizacji ruchu i wyznaczone objazdy. Będzie to jednak szalenie trudne w okresie wakacyjnym. 

O tym, że przejazdy przy ul. 
700-lecia i Batalionów Chłop-
skich proszą się o remont, nie  
trzeba chyba nikomu przypo-
minać,  szczególnie kierowcom. 
Być może stan techniczny prze-
jazdów nikogo by nie obcho-
dził, gdyby nie fakt, że obydwa 
przecinają ważne arterie komu-
nikacyjne w mieście. Przejazd 
przy ul. 700-lecia, po wyraźnej 
rozbudowie tej części miasta, 
znalazł się w jego centrum. Ale 
i ten przy Batalionów Chłop-
skich ma ogromne znaczenie. 
To tędy codziennie przejeż-
dżają ciężarówki dowożące to-
war do znajdujących się po tej 
części miasta dużych zakładów 
pracy, m.in. Hurtopol przy ul. 
Młynarskiej i Profur przy Nad-
torowej. 

O tym, że oba przejazdy 
mają być remontowane, mówi 
się od lat. PKP wpisało je w 
ogólnopolski program zakła-
dający modernizację takich 
miejsc. Łącznie ma być wyre-
montowanych kilkaset prze-
jazdów w całej Polsce. Postę-
powanie na to zadanie, mają-
ce być sfinansowane z fundu-
szy unijnych, przedłużało się 
jednak. Przetarg był ogłasza-

ny aż cztery razy. Jak poinfor-
mowano nas wczoraj w szcze-
cińskim oddziale PKP Polskie 
Linie Kolejowe (PLK), postę-
powanie udało się zakończyć. 
- Ogólnopolski program prze-
jazdowy został wreszcie roz-
strzygnięty – powiedział An-
drzej Piechocki, zastępca dy-
rektora PKP PLK w Szczecinie. 

Co to oznacza dla Nowo-
gardu? Biuro prasowe PKP, do 
którego odesłano nas po szcze-
gółowe informacje, zdradza, że 
w tym roku zmodernizowany 
zostanie tylko jeden przejazd 
w Nowogardzie – ten przy ul. 
700-lecia. Remont drugiego, 
przecinającego ul. Batalionów 
Chłopskich, zaplanowano na 
rok przyszły. 

- Remont przejazdu kolejo-
wo – drogowego w ciągu ul. 700 
Lecia przewidziany jest do wy-
konania w 2014 r. Rozpoczęcie 
robót zaplanowane jest na dru-
gą połowę czerwca br. Przewi-
dujemy, że remont przejazdu w 
ciągu ul. Batalionów Chłopskich 
będzie realizowany w pierwszej 
połowie 2015 r. - informuje nas 
drogą e-mail Zbigniew Wolny z 
zespołu prasowego spółki PKP 
PLK.

Wiadomo na razie, że w trak-
cie modernizacji naprawiona 
zostanie nawierzchnia przejaz-
du oraz tory kolejowe w jego 
obrębie. Ma to poprawić  bez-
pieczeństwo ruchu kolejowego 
i drogowego. Więcej szczegó-
łów, dotyczących technicznej 
strony tejże inwestycji, ma być 
znanych po podpisaniu umo-
wy z wykonawcą, wyłonionym 
w przetargu, co ma nastąpić z 
końcem maja. 

Niestety, jest i zła wiado-
mość. W trakcie remontu, 
przejazd będzie całkowicie za-

mknięty zarówno dla ruchu 
samochodowego, jak i piesze-
go. 

- Technologia robót przewi-
duje całkowite zamknięcie drogi 
na czas remontu oraz zamyka-
nie linii kolejowej, bez zmian w 
kursowaniu pociągów. Objazdy 
dla pojazdów drogowych będą 
wyznaczone zgodnie z opraco-
waną tymczasową organizacją 
ruchu, zatwierdzoną przez za-
rządcę drogi i Policję. Obecnie 
trwają uzgodnienia z zarządcą 
drogi, dotyczące terminów i za-
kresu zamknięcia drogi na czas 

remontu – informuje rzecznik 
PKP PLK S.A. 

Ile potrwa remont? Na to py-
tanie rzecznik nam nie odpo-
wiedział. Z pewnością kilka 
tygodni. Niezależnie od tego, 
termin robót zahaczy o okres 
wakacji, a to może oznaczać 
poważne utrudnienia w ru-
chu i nie tylko miejskim. Ulica 
700-lecia, oprócz tego, że jest 
kluczową nitką dla mieszkań-
ców Nowogardu, leży na tra-
sie podróżujących nad morze 
turystów z południowych re-
jonów Polski (wjeżdżających 
do miasta od strony Stargar-
du Szczecińskiego). Z nieofi-
cjalnych wiadomości wynika, 
że kierowcy ci już w Masze-
wie będą kierowani na objazd 
wytyczony przez Goleniów. W 
samym Nowogardzie, objazd 
będzie prawdopodobnie zor-
ganizowany w ramach dwóch 
alternatywnych tras.  Pierw-
sza, prowadząca od ulicy Dą-
browszczaków w górę do prze-
jazdu kolejowego bez rogatek, 
potem w dół w kierunku bazy 
zarządu dróg,  później wzdłuż 
targowiska,  aż do drogi wy-
chodzącej przy przejeździe na 
ulicy 700-lecia. Druga: ulicami 

Widok na rogatkę z okna nastawni znajdującej się przy targowisku miejskim

Młynarską, Cmentarną i dalej 
Batalionów Chłopskich bądź 
Rzeszowskiego, przez 3 Maja 
lub Bankową do 700-lecia. 

Jak informuje rzecznik spół-
ki PKP PLK, koszt naprawy 
przejazdu wyniesie około 700 
tys. zł. 

Marcin Simiński 

Pieczenie chleba, degustacja miodów i 
przegląd filmów przyrodniczych, czyli...

Ekofilm 2014
Wczoraj ruszyła 13. edycja Festiwalu Filmów Ekologicz-
nych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”. Przez najbliż-
sze 5 dni, w ramach imprezy, odbędzie się wiele cieka-
wych wydarzeń.  

Będą warsztaty z pieczenia 
chleba i wykłady na temat żyją-
cych w naszej gminie zwierząt.  
Od dzisiaj będzie też można od-
wiedzić Ekobazar na placu Sza-
rych Szeregów. Nie zabraknie 
również wystaw, w tym zaplano-
wanej na 22 maja w NDK pre-
zentacji sprzętu pszczelarskiego 
połączonej z degustacją miodu. 

Głównym wydarzeniem Festi-
walu będzie jednak przegląd fil-
mów o tematyce przyrodniczej 
i ekologicznej. W tym roku do 
konkursu zgłoszono 40 filmów. 
Projekcje zgłoszone do obu 
konkursów oceni profesjonalne 
Jury, a pula nagród, o którą wal-

czą filmowcy, wynosi ponad 50 
tys. złotych. Twórca najlepsze-
go filmu, oprócz nagrody pie-
niężnej, otrzyma także  puchar 
ufundowany przez Prezydenta 
RP, Bronisława Komorowskiego. 
Wręczenie nagród odbędzie się 
w piątek, 23 maja, podczas uro-
czystości zamknięcia Festiwalu. 

Ostatnim akcentem Ekofilmu 
będzie EkoRajd „Zielona Szpry-
cha” Nowogard-Płotkowo-No-

wogard, czyli rowerowa impreza 
dla miłośników dwóch kół, napę-
dzanych tylko siłą ludzkich mię-
śni. Krajoznawcza wycieczka roz-
pocznie się w sobotę, o godz. 9.00. 

Niestety, w oficjalnym  pro-
gramie imprezy, (który druko-
waliśmy w poprzednich wyda-
niach DN), nie podano, skąd 
rajd wystartuje.

Opr. MS
foto: Karolina Klonowska 

Występ artystyczny, uświetniający wczorajszą galę rozpoczęcia "Ekofilmu"
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Nasza sonda z Osiny
Podobnie jak w Nowogardzie, tak w gminie Osina zwróciliśmy się do mieszkańców, by 
odpowiedzieli nam na pytanie: Czy wybierzesz się na zbliżające się wybory do Euro-
parlamentu i czy wiesz, jak będziesz głosować? 

Franciszek Mędryk - Jeszcze się nie zastanawiałam nad kan-
dydatem. Prawdę mówiąc, zauważyłem, że tam się „pchają” tyl-
ko takie osoby, które chcą podwyższyć swoje zarobki. Dlatego nie 
wiem, czy w ogóle pójdę na te wybory. 

Pan Zbigniew - Głosuję tylko na ten rząd, który pochodzi z 
nieba, bo tylko on daje mi gwarancję pewnej przyszłości. A tu, 
na ziemi, jak na razie nie mam właśnie żadnej gwarancji i pew-
ności, że będzie żyło mi się lepiej. Dlatego nie będę uczestniczył 
w tych wyborach, gdyż  w moim odczuciu tu i tak już się nic 
nie zmieni. Bieda z nędzą jak była, tak nadal jest, co jest niedo-
strzegalne przez tych „wybranych”, którzy, mam wrażenie, poja-
dą tam tylko po to, by nabić swoją  „kabzę”. Więc dlaczego mam 
pójść głosować? Jak wiem, że i tak lepiej nie będzie. 

Janina Grabowska - Na pewno będę uczestniczyła w najbliż-
szych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ chcę 
wybrać taką osobę, która by naprawdę poprawiła nasz byt i god-
nie reprezentowała nasz region i kraj tam, w Europarlamencie. 
Nie wiem jeszcze, jak będę głosować, ale znam kandydatów i 
będę musiała się głęboko zastanowić, na kogo ostatecznie oddać 
swój głos. 

Jerzy Sikorski, mieszkaniec redostowa - Na najbliższe wy-
bory do Parlamentu Europejskiego na pewno nie pójdę i zdarzy 
mi się to po raz pierwszy od wielu lat. A dlaczego? Bo mam już 
całej tej sytuacji w naszym kraju serdecznie dosyć. Rządzi tu 
mafia w imię prawa, które sama sobie stanowi. Dlatego przykro 
mi, ale tym razem nie pójdę i, jak już wspomniałem, zdarzy mi 
się to po raz pierwszy, a mam już ukończone 60 lat i jeszcze w 
poprzednich wyborach głosowałem, a nawet byłem członkiem 
komisji wyborczej. 

Kazimierz Szymański -  Oczywiście, wybieram się na wybo-
ry i mam już wytypowanego kandydata, na którego oddam swój 
głos. Co do samego uczestnictwa, to wydaje mi się, że to chyba 
dobrze, że mamy i będziemy mieli swoją reprezentację z Polski 
w Europarlamencie. Osobiście bardzo mnie to cieszy i dla mnie, 
jako Polaka, jest sprawą bardzo ważną.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Piekielne gotowanie w Osinie

Zostałam tu przyjęta bardzo serdecznie
W niedzielę, 18 maja, w świetlicy w Osinie odbyło się spotkanie z Sylwią Biały – uczestniczką emitowanego przez telewizję Polsat programu Hel-
l’s Kitchen. Piekielna kuchnia. Pani Sylwia, na oczach wszystkich zgromadzonych, przyrządziła danie, którego nauczyła się robić podczas pobytu 
w reality show.

Kuchenne zmagania Sylwii 
Biały rozpoczęły się o godz. 
13:00. Przybyli na spotkanie 
mieszkańcy z zaciekawieniem 
obserwowali poczynania ku-
linarne gospodyni pokazu. W 
menu figurowały jajka w ko-
szulkach oraz gotowane szpa-

ragi z sosem holenderskim. 
Podczas prezentacji, pani Syl-
wia zdradziła uczestnikom 
spędu kilka pożytecznych 
wskazówek, dotyczących pra-
widłowego przyrządzenia tej 
potrawy. Jednak, jak wiado-
mo, najlepszym sposobem na 

utrwalenie teorii jest zasto-
sowanie jej w praktyce, toteż 
wszystkich zgromadzonych 
zaproszono do wspólnego go-
towania. Ogromnym zaanga-
żowaniem wykazały się szcze-
gólnie najmłodsi uczestnicy 
spotkania, co wyraźnie widać 

na załączonym do artykułu 
zdjęciu.

W trakcie pokazu, każdy 
mógł zadawać Sylwii Biały 
mniej lub bardziej kłopotliwe 
pytania, związane zarówno 
z gotowaniem, jak i progra-
mem Piekielna kuchnia. O ile 
z odpowiedziami na pytania 
natury kulinarnej nie mia-
ła żadnego problemu, o tyle 
dalsze losy uczestników Hel-
l’s Kitchen stanowiły swoisty 
temat tabu, co jest oczywiście 
zrozumiałe. Można było za to 
posłuchać opowieści o panu-
jącej w programie atmosfe-
rze oraz o tym, jaki prywat-
nie jest szef Wojciech Modest 
Amaro.

Po zakończeniu pokazu, 
nadszedł czas na obiektyw-
ną ocenę efektu kulinarnych 
zmagań pani Sylwii. Kilkoro 
uczestników spotkania zapro-
szono do degustacji. Pierw-
szym, który spróbował przy-
gotowanej przez panią Sylwię 
potrawy, był wójt Gminy Osi-
na, Krzysztof Szwedo. Recen-
zja była jak najbardziej po-
chlebna, podobnie zresztą jak 
pozostałe. 

Spotkanie zakończyło się 
rozdaniem zdjęć z autografa-
mi. Sylwia Biały nie kryła sa-
tysfakcji z przebiegu spotka-
nia oraz możliwości powrotu 
w rodzinne strony: – Zacznij-
my od tego, że ja kocham lu-
dzi, więc zawsze jestem pozy-
tywnie do nich nastawiona. 
Dzisiejsze spotkanie było bar-
dzo przyjemne. Wszyscy byli 
uśmiechnięci, weseli i zadawa-
li mnóstwo pytań. Zostałam 
tu przyjęta bardzo serdecznie. 
Z miłą chęcią będę tutaj po-
wracać, jeśli tylko otrzymam 

takie zaproszenie. Staram się 
powracać w rodzinne strony 
jak najczęściej, przynajmniej 
raz na trzy miesiące. Mam 
tu przecież najbliższą rodzi-
nę, więc przyjeżdżam bardzo 
chętnie – mówi pani Sylwia w 
rozmowie z DN.  

Prace nad nagraniami do 
odcinków Piekielnej kuch-
ni zostały zakończone już ja-
kiś czas temu. Finał nato-
miast odbędzie się na żywo 
10 czerwca. Pani Sylwia nie 
chciała zdradzić, kto wystąpi 
w decydującym starciu. – Nie 
mogę powiedzieć, kto wystąpi 

w odcinku finałowym. Wiado-
mo, że wszystkim zależało na 
tym, by znaleźć się w finale, 
mnie również. Każdy z uczest-
ników zastanawiał się, co po-
winien jeszcze ulepszyć w swo-
jej pracy, by dobrnąć do decy-
dującego odcinka. Proszę śle-
dzić nasze losy i trzymać kciu-
ki. Wszystko wyjaśni się 10 
czerwca – mówi Sylwia Biały.

Karolina Klonowska

Pani Sylwii chętnie pomagali przybyli na spotkanie mieszkańcy. Najbardziej zaan-
gażowane w gotowanie były dzieci

Sylwia Biały wraz z mężem, Przemy-
sławem. To on namówił ją na udział w 
Piekielnej kuchni
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Serdeczne 
podziękowania 

dla pana Sebastiana 
Furmańczyka za pomoc 

w zorganizowaniu 
pogrzebu 

śp. Bogdana 
Kasprzyka 

składa 
żona z siostrą i dziećmi

Po ulewie...

„Nad jeziorem  coraz ładniej”
Z propagandą dyskutować to jak rzucać słowa na wiatr. Naszym nowogardzkim specja-
listom od „patyny” niestety nie tylko słowa, ale i fakty nie pomagają.

Nad jeziorem coraz ładniej – 
czytamy wczoraj na stronach 
UM. No i trudno byłoby się nie 
zgodzić, że nie będzie ładniej, gdy 
murki zostaną wzmocnione, a 
pokruszony asfalt zastąpi gładka i 
nowa  nawierzchnia. Z tym, że jak 
wszędzie, tak i tu, kolejność jest 
ważna takie coś najpierw, coś po-
tem –  trywialnie: najpierw trze-
ba się umyć, aby założyć  świeżą 
koszulę. Niezależnie bowiem, ile 
wyrzucimy na nową nawierzch-
nię, wiele to nie da, jeśli zalewa-
na ona będzie fekaliami, wydo-
bywającymi się ze  studzienek ka-
nalizacyjnych przy każdym więk-
szym deszczu. Tak też się stało po 
raz już kolejny nocą z soboty na 
niedzielę. Usuwanie śmierdzą-
cej brei przez służby komunalne 
z alejek obok fontanny  trwało w 

niedzielę do samego południa. 
Jak wielokrotnie pisaliśmy i co w 
Nowogardzie od lat wie nie tylko 
każdy radny, ale i każde dziecko 
takie wylewy to efekt braku roz-
dzielania kanalizacji ściekowej od 
burzowej. Dlaczego więc od lat 
sytuacja nie ulega zmianie? Od-
powiedź przynajmniej w tej ka-
dencji wydaje się prosta. Aktu-
alna władza nie wydaje bowiem 
grosza na to, czego nie widać go-
łym okiem. Jak bowiem można 
będzie się pochwalić  czymś, co 
zaraz zostanie zasypane ziemią, 
a i w trakcie pracy tylko bała-
gan? Chodniki i ławeczki – te to 
widać! Dlatego wszelkie poważ-
ne inwestycje infrastrukturalne, 
w tym wspomniane rozdziele-
nie sieci, „leżą” w Nowogardzie i 
czekają na lepsze czasy. Ponieważ 

zarówno dobra robota dla „paty-
niarzy”, jak i fakty dla propagan-
dy żadnego znaczenia nie mają 
to władze temat remontu kana-
lizacji ściekowej nad jeziorem 
jako „załatwiony”  już dawno od-
trąbiły. To „załatwienie” mogli-
śmy znowu zobaczyć i na doda-
tek wyraźnie poczuć w ostatnią 
niedzielę. Ale co my widzimy, a 
co powinniśmy widzieć  - o tym 
dowiemy się na stronie miasta:  
burmistrz złożył obietnicę, że do-
prowadzi do poprawy estetykę te-
renów nad jeziorem… widać, że 
obietnica ta została przez burmi-
strza zrealizowana, a wspomnia-
ne miejsce stało się atrakcyjnym 
terenem rekreacyjnym do wypo-
czynku dla mieszkańców Nowo-
gardu i turystów.

sm
A z drugiej strony trwa układanie nowej nawierzchni (do kolejnej ulewy)

Pracownicy PUWiS kończą usuwanie śmierdzącej brei

Mieszkańcy Waryńskiego domagają się drogi

Porobili zdjęcia i... cisza
Na łamy DN powraca sprawa należącej do gminy drogi wewnętrznej, przy blokach przy ul. 
Waryńskiego nr 4, 19 i 20. Mieszkańcy, za pośrednictwem radcy prawnego, złożyli stosow-
ne pismo do burmistrza. Miesiąc temu, urząd Miejski przysłał swoich pracowników, którzy 
zrobili zdjęcia, po czym temat zamknięto. Mieszkańcy wciąż nie otrzymali żadnej odpowie-
dzi, w związku z czym, my również zapytaliśmy uM w Nowogardzie, co dalej z tą drogą?

Temat drogi przy ul. Wa-
ryńskiego, która znajduje się 
w opłakanym stanie, przedsta-
wialiśmy już w wydaniu DN z 
28 marca. Dodajmy, że oprócz 
remontu odcinka wewnętrz-
nej drogi, nasi rozmówcy do-
magali się również zrobienia 
porządku ze starą studnią głę-
binową, której właz zaczął pę-
kać, stwarzając realne zagro-
żenie nie tylko dla przechod-
niów, ale również dla środowi-
ska, gdyż często stawały na nim 
pojazdy, z których wyciekają-
ce ciecze spływały do studni. 
Nasz artykuł był relacją, ukazu-
jącą niezadowolenie mieszkań-
ców tego osiedla, którzy zapo-
wiadali, że złożą w tej sprawie 
odpowiednie pismo do burmi-
strza Nowogardu. Tak też zro-
bili. W dniu 7 kwietnia 2014 
roku, radca prawny, który zo-
stał pełnomocnikiem Wspól-
not Mieszkaniowych, złożył na 
biurko burmistrza odpowied-
nie pismo (tekst pisma w cało-
ści publikujemy przy artykule). 
Jak poinformowała nas miesz-
kanka jednego z bloków, ty-

dzień później gmina przysłała 
swoich ludzi. – Porobili zdjęcia 
i położyli na studnie płyty be-
tonowe, aby przykryć dziurę... 
Gdy zapytałam, kiedy zaczną 
remontować drogę, powiedzieli, 
że na dniach ruszą prace. I ci-
sza... Nic nie zaczęli robić, na-
wet nie odpowiedzieli na pismo 
Wspólnoty Mieszkaniowej na-
szej ulicy – komentuje kobieta. 
Lokatorzy poprosili, aby redak-
cja DN użyła swojego aparatu 
prawnego, by uzyskać od gmi-
ny wiadomości dotyczące tego, 

co dalej z tą ulicą. Działając na 
podstawie art. 10 i art. 13. ust. 
1 (...)udostępnienie informacji 
publicznej następuje bez zbęd-
nej zwłoki(...)- przesłaliśmy w 
poniedziałek (19 maja) do UM 
pytania dotyczące rozwoju sy-
tuacji w tej konkretnej sprawie. 
Do momentu złożenia tego 
numeru DN, odpowiedzi nie 
otrzymaliśmy. Jak rozwinie się 
ta sytuacja oraz dlaczego pra-
cownicy Urzędu niebezpieczną 
studnię zabezpieczają betono-
wymi płytami (które, jak widać 

na zdjęciu, łatwo odsunie na-
wet dziecko), poinformujemy, 
gdy tylko burmistrz zdecydu-
je nam na te pytania odpowie-
dzieć. Mieszkańcy budynków 
przy ul. Waryńskiego wierzą, 
że droga zostanie wyremonto-
wana, co ułatwi im życie, nato-
miast studnia należycie zabez-
pieczona bądź zlikwidowana. 
Na razie pozostaje im jedynie 
czekać, aż ktoś „łaskawie” ich 
o zamierzeniach w tym zakre-
sie poinformuje. 

KR

Tak Urząd Miejski zabezpiecza uszkodzony właz do byłej studni głębinowej

Nowogard, dnia 7 kwietnia 2014 r.

Szanowny Panie Burmistrzu!

Imieniem Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. 
Waryńskiego Nr 4, 19, 20 w Nowogardzie, na podstawie udzie-
lonego pełnomocnictwa, wnoszę o wykonanie remontu drogi 
wewnętrznej będącej własnością Gminy. 

Zgodnie z mapą Województwa Zachodniopomorskiego Po-
wiat Goleniowski Miasto Nowogard, Gmina jest właścicielem 
przedmiotowej drogi wewnętrznej. 

Mając na uwadze Art. 19 Ustawy o drogach publicznych, obo-
wiązek naprawy, spoczywa na właścicielu i zarządcy czyli w 
tym przypadku na Gminie. 

W tych okolicznościach, mając na uwadze przepisy prawne 
i orzeczenia sądów powszechnych w tym zakresie, niniejsze pi-
smo jest w całości uzasadnione. 

Nadto, w gazecie nowogardzkiej pojawił się artykuł o przed-
miotowej drodze oraz wypowiedzi mieszkańców Wspólnot, któ-
rzy mówili o wadliwym korzystaniu z drogi. 

Jednocześnie, wnoszę również o wiadomość w jakim czasie 
zostanie wykonany remont, bez kierowania ewentualnej sprawy 
na drogę postępowania sądowego.  
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Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła ii do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Święty Janie Pawle, patronie nasz!
uroczystość miała miejsce w sobotę, 17 maja, o godz. 10 rano. rozpoczęła się od modlitwy na Placu Wolności, gdzie ustawiony został specjalny oł-
tarz, na którym umieszczono relikwiarz. relikwie Jana Pawła II, zawierające krople krwi, przywiózł z Krakowa ks. proboszcz Grzegorz Legutko, 
który otrzymał je z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Poświęcenia relikwiarza na Placu dokonał ks. arcybiskup Andrzej Dzięga.

Następnie rozpoczęła się 
uroczysta procesja z Placu 
Wolności do kościoła farne-
go pw. Wniebowzięcia NMP, w 
trakcie której relikwie były nie-
sione po kolei przez przedsta-
wicieli poszczególnych grup, 
środowisk i stanów lokalnej 
społeczności. W trakcie przej-
ścia odśpiewana została pieśń 
„Barka”.

Punktem kulminacyjnym 
zaś była uroczysta Msza św. 
koncelebrowana, której prze-
wodniczył i homilię wygło-
sił J. E. ks. arcybiskup Andrzej 
Dzięga. Zwracając się do wier-
nych, pasterz archidiecezji po-
wiedział m.in. - Czcigodni bra-
cia kapłani, zarówno duszpa-
sterze tego miasta i dekanatu 

na czele z księdzem dziekanem, 
jak też kapłani przybyli z in-
nych miast i środowisk  aby tę 
liturgię z nami tu przeżywać – 

bądźcie pozdrowieni u stóp re-
likwii Jana Pawła II, kapła-
na szczególnego charyzmatu 
w naszym pokoleniu. Siostry 
i bracia różnych urzędów, po-
sług i zadań społecznych, róż-
nej odpowiedzialności za dru-
giego człowieka – bądźcie po-
zdrowieni przy tych relikwiach 
świętego Jana Pawła II, który 
czuł w swoim sercu i na swo-
ich barkach odpowiedzialność 
za wszystkich ludzi, a także 
za sprawy całego Kościoła i za 
sprawy świata. I wszyscy, któ-

rzy czujecie się zapomniani, 
osłabieni, cierpiący, niedyspo-
nowani, którzy czujecie, że po-
trzebujecie Bożej i człowieczej 

pomocy – bądźcie pozdrowie-
ni przy tych relikwiach świę-
tego Jana Pawła II, który staje 
w naszym pokoleniu, obok św. 
Ojca Pio, jako patron szczegól-
ny, który umie słuchać, który 
dotyka człowieka cierpiącego 
na duszy i na ciele i który chce 
pomagać – nie on, jako sam z 
siebie, ale tak jak powtarzał 
często, że „Ja się tylko modlę, a 
to Bóg działa”. Tak ciągle chce 
pomagać poprzez wstawiennic-
two przed Bogiem – powiedział 
metropolita. 

Po Mszy św. ks. arcybiskup 
dokonał również poświęcenia 
złotych gwiazd oraz półksięży-
ca, które ozdabiają kopię obra-
zu Matki Boskiej Ostrobram-

skiej, znajdującego się w nawie 
bocznej nowogardzkiej fary.

Na zakończenie uroczysto-
ści, relikwie zostały procesyj-
nie przeniesione i umieszczo-
ne w kaplicy św. Jana Pawła II, 
która znajduje się przy wejściu 
głównym do kościoła. 

W uroczystościach uczestni-
czyło kilkaset osób z Nowogar-
du, jak i wielu innych miejsco-
wości, wchodzących w skład 
dekanatu nowogardzkiego. 
Poszczególnym etapom uro-
czystości towarzyszył akom-
paniament Orkiestry Bra-
ta Edmunda Sobisia z Różycy 
koło Klinisk.

Piotr Słomski

Wśród niosących relikwie św. Jana Pawła II byli także przedstawiciele uczniów no-
wogardzkich szkół

 Procesja zaczyna się od uczczenia relikwii
Atmosfera tego dnia była bardzo podniosła

Wiosenny kącik poetycki w SP 2
16 maja 2014 roku, klasy I –III miały okazję spotkać się z wydawcą Dziennika Nowogardzkiego, 
p. Markiem Słomskim, który odkrył przed dziećmi swoje zamiłowanie do poezji. 

Dzieci z wielką uwagą słu-
chały, jak p. Marek rozpoczynał 
swoje pierwsze próby pisania 
wierszy. Chętni uczniowie mo-

gli przeczytać na forum swoim 
koleżankom i kolegom wybra-
ne wiersze z jednego z czterech 
wydanych do tej pory przez po-

etę tomiku wierszy. Mieli tak-
że możliwość zaprezentowania 
swoich, samodzielnie napisa-
nych wierszy. Duże zaintereso-

wanie wzbudziły dwa utwory, 
które p. Słomski napisał spe-
cjalnie na spotkanie z naszymi 
uczniami.  Każda klasa, uczest-
nicząca w spotkaniu, otrzymała 
książeczkę z wierszami. Na za-
kończenie wykonano pamiątko-
we zdjęcie. 

Zapewne będzie to dużą inspi-
racją dla dzieci, gdyż same tak-
że podczas zajęć w szkole, two-
rzą poezję, pięknie recytują. Po 
zakończonym spotkaniu, nie-
którzy uczniowie wyrazili chęć 

wypożyczenia książki do domu. 
Spotkanie to wniosło dużo no-
wych, interesujących informacji, 
rozbudziło w dzieciach większe 
zamiłowanie do poezji oraz do 
pisania własnych wierszy. Wio-
senny kącik poetycki – przyniósł 
oczekiwane rezultaty. 

Organizator spotkania, Kry-
styna Gradzik, wraz z uczniami, 
podziękowała za wizytę, ciekawe 
zajęcia, poświęcony czas oraz za 
przekazane książki z poezją.

Inf. własne 

Od lewej M. Słomski oraz Krystyna Gradzik, wychowawca klas 3 - pomysłodawczy-
ni i organizatorka spotkania..

Pamiątkowe zdjęcie z  autorem
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Wywiad z Lesławem Bąkiem, dr nauk med. spec. nefrologiem

Żyjemy na świecie ten jeden jedyny raz…
O nerkach przypominamy sobie najczęściej wtedy, gdy te przypomną o sobie same, doprowadzając czasami do bólu 
lub kiedy w przypadkowo wykonanych badaniach laboratoryjnych zostają stwierdzone zaburzenia w ich prawidło-
wym funkcjonowaniu. Co zrobić, by nie doprowadzić do choroby nerek? Jak prawidłowo monitorować ich czynności 
oraz kiedy powinniśmy udać się do lekarza, również nefrologa? Te oraz wiele innych pytań zadaliśmy Lesławowi  Bą-
kowi, dr nauk med. spec. nefrologowi, interniście, który od wielu lat leczy pacjentów także w nowogardzkim szpitalu. 

Dziennik Nowogardzki: W 
powszechnym przekonaniu 
wiadomo, że kluczowe funkcje 
dla podtrzymania naszego ży-
cia pełni serce. Tymczasem oka-
zuje się, że należałoby się skupić 
również na nerkach, a tymi zaj-
muje się dziedzina medycyny, 
którą Pan się zajmuje.

Dr Lesław  Bąk - Nim przej-
dziemy do zasadniczej części na-
szego wywiadu, to chcę powie-
dzieć, że bardzo się cieszę, że po-
rozmawiamy właśnie o zdrowiu, 
które dla człowieka jest i powin-
no być  najważniejsze. Otóż, ne-
frologia to część medycyny, któ-
ra zajmuje się chorobami nerek 
oraz układu moczowego. Mimo, 
że tym samym zakresem przed-
miotowym zajmuje się też urolo-
gia, jednak urologia i nefrologia 
różnią się od siebie. Co do proste-
go wytłumaczenia, to powiem, że 
nefrologia zajmuje się leczeniem 
bardziej zachowawczym i farma-
koterapią. Natomiast urologia to 
sfera leczenia już bardziej opera-
cyjna i zabiegowa. Ale chcę także 
dodać, że te dwie dziedziny medy-
cyny bardzo dobrze się uzupełnia-
ją. Niemniej, nefrologia w ciągu 
ostatnich minionych 20 lat bardzo 
dynamicznie się rozwinęła z taki-
mi kwestiami jak: dializoterapia, 
transplantologia czy biopsja na-
rządowa. 

Zanim będziemy rozmawia-
li dalej o pana pracy, to chcia-
łabym cofnąć się do jej począt-
ków i motywów wyboru kierun-
ku pana specjalizacji. 

To odległe czasy, ale rzeczywi-
ście miło się do nich odnieść. Prof. 
dr hab. med. Bolesław Rutkowski, 
Kierownik Katedry i Kliniki Ne-
frologii, Transplantologii i Cho-
rób Wewnętrznych Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, który 
był przez wiele lat szefem nefrolo-
gii polskiej, powiedział takie zda-
nie, że „nefrologia stała się kołem 
zamachowym naszej medycyny”. 
Jest to dziedzina, która zajmuje 
się schorzeniami wymagającymi 
bardzo skomplikowanej diagno-
styki i leczenia. Jeszcze kilkana-
ście lat temu niewielu pacjentów 
czy nawet lekarzy orientowało się, 
jak jest to ważna dziedzina medy-
cyny. Schorzenia nerek mają swo-
je odbicie w bardzo wielu schorze-
niach innych organów, takich jak 
serce czy wątroba. Nasze serce to 
silnik, a nerki to filtr, więc w tej, 
może nieco uproszczonej, analo-
gii do samochodu, to bardzo waż-
ne urządzenia, bez których samo-
chód nie będzie jechał w ogóle lub 
będzie jechał nieprawidłowo. Po-
dobnie jest z naszym organizmem 
i nerkami, które są bardzo ważne 
dla naszego życia i zdrowia. 

A co konkretnie spowodowa-
ło, że został pan nefrologiem?

Co do wyboru specjalizacji, to 
było to około 30 lat temu. Wów-
czas przypadkowo trafiłem na 
odział w szpitalu, gdzie byli lecze-
ni pacjenci z tego typu schorzenia-
mi i wtedy zdałem sobie sprawę, 
że jest to ta dziedzina medycyny, 
która bardzo mnie interesuje i jej 
chce poświęcić swojej życie zawo-

dowe. Ta specjalizacja ma bar-
dzo szerokie spektrum działań le-
karskich, bo obejmuje takie czyn-
ności jak: dializoterapia, leczenie 
farmakologiczne i transplantację 
nerek. Więc proszę zauważyć, że 
mamy cały przekrój czynności sto-
sowanych przy leczeniu nerek. 

Nefrologia to dziedzina, któ-
ra cały czas rozwija się. Dlatego 
pan, jako specjalista w tej dzie-
dzinie medycyny, musi być, mó-
wiąc potocznie, „na czasie”. 

No cóż, jak się może mieć moje 
niespełna 25-letnie doświadczenie 
zawodowe w stosunku do samej 
medycyny, która istnieje i rozwi-
ja się od wielu tysięcy lat... Dzię-
ki rozwojowi nowoczesnej tech-
niki pojawiły się pewne możliwo-
ści bardzo efektywnego leczenia 
pacjentów chorych, którzy dotąd 
cierpieli na nieuleczalne przy-
padki chorobowe. Rozwój nefro-
logii otworzył nowe możliwości 
i spowodował, że stał się w pew-
nym sensie taki cud, bo dzięki no-
wym możliwościom leczenia pa-
cjent, który był skazany kiedyś na 
śmierć, zobaczył i odczuł nadzie-
ję na dalsze życie w zdrowiu. Dla-
tego proszę zauważyć, jaka jest to 
niesamowita i wyraźna zmiana. 
Pacjent, który cierpiał np. na do-
legliwości związane z dysfunkcją 
nerek, jeszcze 30-40 lat temu nie 
miał wielu szans na przeżycie. Od 
lat 70 nefrologia i cała medycyna 
doznała niesamowitego postępu, 
związanego z nowymi metodami, 
dotyczącymi dializy, transplanta-
cji i nowych leków.  Zaprocento-
wało to również lepszą jakością 
życia dla samego pacjenta, który, 
mimo choroby, stara się uczestni-
czyć w normalnym aktywnym ży-
ciu poprzez udzielanie się w sferze 
zawodowej czy też publicznej. To 
wielkie szczęście dla takiej osoby. 
Dializoterapia i transplantologia 
oraz nowe leki to skok milowy dla 
nefrologii i to należy bezwzględnie 
podkreślić.  

Nowogardzki szpital jest pana 
miejscem pracy, ale nie jedy-
nym, prawda?

To prawda. Jestem tutaj raz w 
tygodniu, bo tutaj również dia-
gnozuję i leczę w poradni nefrolo-
gicznej pacjentów z gmin Nowo-
gard i Osina, ale i innych ościen-
nych miejscowości. Pracuję rów-
nież od 5 lat w szpitalu gryfic-
kim na oddziale dializ, do które-
go również przyjeżdżają pacjenci 
z Nowogardu.  

Czy jest pan dziś w stanie po-
wiedzieć, jaka jest to liczba pa-
cjentów z naszego terenu, bory-
kających się z chorobami nerek? 

Tutaj ta liczba waha się na po-
ziomie 200–300 osób, którzy są 
zarejestrowani w poradni nefrolo-
gicznej w Nowogardzie i do której 
regularnie przychodzą na kontro-
le. W 90% są to pacjenci z prze-
wlekłą chorobą nerek, w 10% są to 
pacjenci, którzy są obserwowani 
pod kątem dalszych badań i spe-
cjalistycznej diagnostyki.   

Dzisiaj wielu pacjentów szu-
ka osobiście informacji o choro-
bach. Taką możliwość otworzył 
zwłaszcza Internet. Czy inter-
netowa informacja może raczej 
zaszkodzić czy pomóc w dia-
gnozie? 

Internet to medium, które jest 
takim obusiecznym mieczem, bo 
z jednej strony potrafi pacjento-
wi pokazać, co może być z jego 
zdrowiem, a z drugiej strony prze-
okropnie wystraszyć. Internet nie 
zajmuje się np. statystyką on nie 
pokazuje nam, że tylko u jednej 
osoby na 1000 taki konkretny wy-
nik to wynik zły. Bardzo wyraź-
nie chcę tu powiedzieć, że Internet 
to źródło, do którego należy pod-
chodzić z powściągliwością i dy-
stansem. Powiem więcej i apeluję 
do administratorów portali inter-
netowych, że pod każdą informa-
cją z zakresu poradnictwa w kwe-
stii choroby czy zdrowia, powin-
na być dodatkowa informacja tak 
jak w reklamach odnośnie leków w 
TVP. ( przed zażyciem skonsulto-
wać –dop. własna) Dlatego zachę-
cam, by do interpretacji wyników 
chorego był lekarz pierwszego kon-
taktu czy specjalista a nie właśnie 
Internet. 

Pana rolą, jako lekarza, jest 
raczej uświadomienie pacjenta 
czy też uspokojenie? 

Bardzo dobre pytanie! Tu-
taj zdecydowanie odpowiem, że 
rolą lekarza jest przede wszyst-
kim uświadomienie pacjentowi w 
przypadku jego choroby oraz wy-
tłumaczenie mu jej przyczyn, a 
także skutków, jeżeli nie podda się 
leczeniu czy też późniejszej reha-
bilitacji. Żyjemy na świecie jeden 
jedyny raz, toteż róbmy wszyst-
ko, by żyć szczęśliwe i w zdrowiu. 
Rolą lekarza jest niesienie pomo-
cy, ale i wiedzy, która go nie wy-
straszy. Pacjent musi wiedzieć, jak 
ma być leczony i co ma zrobić w 
czasie trwającej choroby. Lekarz 

nie może robić złudnej nadziei i 
mówić, że będzie pan tylko zado-
wolony itp. Podczas leczenia trze-
ba oprzeć się na wiedzy lekarskiej, 
a także naprawdę bardzo dokład-
nie, szczerze wytłumaczyć wszyst-
ko pacjentowi nie raz, ale nawet 
kilka razy, by zrozumiał sedno 
swojej choroby. Bardzo często są 
to wybory życiowe – być albo nie 
być.

Powiedział pan, że żyjemy na 
świecie ten  jeden jedyny raz... 
Czy to stwierdzenie zawiera w 
sobie też myśl, że w związku z 
tym powinniśmy o siebie jesz-
cze bardziej dbać? 

Bo to prawda. Proszę zobaczyć 
do niedawna jeszcze walczyliśmy 
z głodem na całym świecie, a te-
raz walczymy z otyłością. Mówiąc 
dosadnie wytworzyła się swoista 
kultura „żarcia i picia”, w której 
większości z nas cierpi na nadwa-
gę i często już bardzo dużą oty-
łość.  Nie cierpimy czy choruje-
my już na samo nadciśnienie, lecz 
na poważniejszą dolegliwość jak: 
chorobę wieńcową, choroby na-
czyń, cukrzycę, przy których „ wy-
siada” czy też słabnie nam nasze 
serce, a wraz z nim także nerki. 
Kończąc, każdy z nas pracuje  na 
to sam jak będzie żył i jakim bę-
dzie cieszył się zdrowiem. 

Na zakończanie niech pan po-
wie, jakie objawy mogą świad-
czyć o tym, że z naszymi nerka-
mi dzieje się coś niedobrego?

Przede wszystkim żyć normal-
nie, ale zachowywać umiar w je-
dzeniu i piciu. Nerki są narzą-
dem, które nigdy nie powinny być 
powiem kolokwialnie „zalewane”. 
Ważna jest, więc odpowiednia 
ilość przyjmowanych przez czło-
wieka płynów. Objawami świad-
czącymi, że zaczyna się z nimi 
jakiś problem jest np. pojawienie 
się nadciśnienia tętniczego, a tak-
że dolegliwości związane z odda-
waniem moczu, bądź oddawa-
nie moczu w nocy, czy pojawienie 
się pienienia w moczu, Jeżeli jest 
to zakażenie dróg moczowych, 
to objawy te są dla pacjenta bar-
dzo wyraźne: są nimi częstomocz, 
gorączka, a także pieczenie przy 
oddawaniu moczu. Jeżeli zaob-
serwujemy u siebie tego typu do-
legliwości, powinniśmy jak naj-
wcześniej zgłosić się do specjali-
sty. Jeżeli chodzi o pozostałe cho-
roby nerek, to nieszczęściem jest 
to, że nie ma jasnych dla pacjen-
ta początkowych objawów choro-
by i najczęściej dowiaduje się on 
o tym przypadkowo, robiąc na 
przykład, w ramach badań okre-
sowych, badanie moczu lub krwi 
w laboratorium szpitalnym. Może 
się o tym także dowiedzieć, będąc 
na konsultacji lekarskiej z inne-
go powodu i lekarz stwierdzając 
nieprawidłowe ciśnienie tętnicze 
krwi, kieruje go na badania. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Lesław Bąk, dr nauk med. spec. nefrolog, internista
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Parlament Europejski kształtujący unijny budżet oraz europejskie akty prawne a także uczestniczący  
w tworzeniu wspólnej polityki zagranicznej jest jedną z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej.

Dzięki wyborom do Parlamentu Europejskiego możemy brać udział w rozwoju demokracji 
europejskiej. Wybrani przez nas posłowie powinni wspierać rozwiązania i przedsięwzięcia, które 
będą miały pozytywny wpływ przede wszystkim dla nas i dla naszej społeczności lokalnej.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WYBORACH

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Nowogard 
do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

które odbędą się w dniu 25 maja 2014 r.

Zapraszam wszystkich do głosowania na rzecz lepszej 
Unii Europejskiej, Polski i Gminy Nowogard.

A42.25.śr.-k.20.05

Wieści z SP 2 

Ekologiczne potyczki muzyczne
Zgodnie z tradycją, w ramach obchodów 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Fil-
mów Ekologicznych, w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie odbył się Festi-
wal Piosenki Ekologicznej.

Festiwal Piosenki Ekologicz-
nej cieszy się dużą sympatią, o 
czym świadczy fakt, że swój ak-
ces zgłosiło aż osiem szkół. Ry-
walizacja odbyła się w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy 
I–III i IV–VI. Zwycięzcami w 
pierwszej grupie były: Monika 
Marchlewska z SP Wierzbięcin 
(w kategorii wokalista) oraz 
Wiktoria Sobczak i Oliwia To-
boła z SP Żabowo (w kategorii 
duet). Wysoki poziom umie-

jętności wokalnych reprezen-
towali również uczestnicy dru-
giej kategorii wiekowej: Maja 
Tębłowska z SP nr 3, Weronika 
Lalik z SP nr 1, Nikola Hendel 
z SP nr 2 oraz Nikola Bartnic-
ka z SP 4. 

Po raz drugi konkurs swo-
im patronatem objęła posłan-
ka na Sejm RP, Renata Zarem-
ba, która ufundowała wszyst-
kie nagrody. W jury zasiadali: 
burmistrz Nowogardu, Robert 

Czapla, asystentka Renaty Za-
remby, Emilia Pytlos, Leszek 
Szpon, Aneta Drążewska, Zo-
fia Pilarz oraz Joanna Krę-
pa. Organizatorkami konkur-
su były nauczycielki z SP nr 2: 
Grażyna Jackowska-Wojtala, 
Danuta Marcinkiewicz, Anna 
Buczyńska, Anna Kowalczyk-
-Krzywania, Magdalena Ko-
zioł.

Inf. własna 

Wspólna akcja PiP i dN

Bezpłatny dyżur  
inspektora pracy

W dniu 30 maja, w redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego,  
w ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Zanim podejmiesz pra-
cę”, zorganizowanej przez Pań-
stwowy Inspektorat Pracy, od-
będzie się dyżur prawny, któ-
ry poprowadzi starszy inspek-
tor pracy Wojciech Wąsowski. 
Ekspert odpowie na wszystkie 
pytania i wątpliwości tych z 
państwa, którzy pragną pozy-
skać „od ręki” specjalistyczną 

poradę z zakresu prawa pracy, 
a także ewentualną pomoc in-
spektora w konkretnych spra-
wach związanych z zatrudnie-
niem. 

Dyżur odbędzie się w godzi-
nach 9.00-12.00, w siedzibie 
redakcji DN, przy ul. Bohate-
rów Warszawy 7 A. 

Zapraszamy do skorzystania 
z możliwości uzyskania bez-
płatnych, fachowych porad. 

Redakcja 

„Policjant,  
który mi pomógł” 

Trwa VII edycja ogólnopolskiego konkursu, służącego wyróż-
nieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz 
ofiar przemocy domowej. Kandydatów do wspomnianego kon-
kursu mogą zgłaszać osoby indywidualne oraz organizacje i in-
stytucje na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl. 

Serdecznie zapraszamy !!!
OGŁOSZENIE
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Potuliniec, kościół filialny parafii w 
Żabowie, pw. św. Michała Archanioła.  
pośw. 1947 r. odpust  29 IX.

Zbudowany w 1971 r. z kamienia łama-
nego, kwadry granitowej i cegły. neogo-
tycki.
źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Ka-
mieńskiej,  Szczecin 2007.

R E K L a M a
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

W12.4.śk.p.7.3.do

NOWOGARD
ul. ARMII KRAJOWEJ 49 

WYMIARY:
szer. 238, gł. 150, wys. 80
pow. spania 140x204

2xpojemnik na pościel
automatycze otwieranie
sprężyna bonell

P21.2.śr-k.19.05-06.06

P20.1.śr-k.19.05-06.06

Nasze   kościoły - Potuliniec

Mówić pięknie
Koniec maja to czas podsumowywania konkursów recy-
tatorskich. Można powiedzieć, że dla uczniów II Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogardzie rok słowem się toczy. 

We wrześniu artystyczny se-
zon rozpoczyna Ogólnopol-
ski Konkurs Twórczości Zbi-
gniewa Herberta w Kołobrze-
gu, na którym tradycyjnie już 
nowogardzcy licealiści spoty-
kają się z panem Cogito. Jesień 
zaprasza do kawiarni ,,Pod Pi-
cadorem” w Połczynie-Zdro-
ju, gdzie odbywa się Ogólno-
polski Turniej Skamandry-
tów; zimowo-wiosenna aura 
nierozłącznie związana jest z 
przygotowaniami do kolejnych 
eliminacji prawdziwego festi-
walu słowa -  Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego, 
a wiosna wita Wojewódzkimi 
Spotkaniami ze Sztuką Słowa 
WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ. 

W tym roku na finale woje-
wódzkim 59. Ogólnopolskie-
go Konkursu recytatorskie-
go II LO reprezentowane było 

aż przez troje wykonawców: 
Oliwię Łatkę (klasa II),  Mi-
chała Andrysiaka (klasa I) i 
Aurelię Zubek (klasa III). To 

właśnie Aurelia zdobyła wy-
różnienie, zaczarowując juro-
rów poetycką opowieścią.

Fenomenem jest to, że 
uczniowie II LO corocznie, 
nieprzerwanie od kilkunastu 
lat, znajdują się w elitarnym 
gronie najlepszych recytato-
rów w województwie, a kolej-
ni laureaci, reprezentując No-
wogard, zapisują się złotymi 
literami w historii konkursu i 

swojej szkoły. Nad recytatora-
mi od zawsze opiekę sprawuje 
polonistka, Izabela Koladyń-
ska.

(inf.własna)

Znaleziono kota!
Wczoraj, do redakcji DN zadzwoniła Czytelniczka z informa-

cją, że od kilku dni, w okolicy nowogardzkiego Domu Kultury, 
błąka się duży czarno-biały kot. Zwierzę jest zadbane, co może 
wskazywać na to, że ma właściciela, ale po prostu się zagubiło. 
Właściciel proszony jest o kontakt pod nr tel.: 913920584
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Wybory do Europarlamentu – lista komisji obwodowych 

Sprawdź, gdzie będziesz głosował
W najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Województwo zachodniopomorskie i lubuskie tworzą jeden 
okręg o nr 13. To znaczy, że w tych dwóch regionach wszyscy mieszkańcy otrzymają te same listy z nazwiskami kandydatów na europo-
słów.  Poniżej krótka informacja/instruktarz, w jaki sposób będziemy głosować, oraz wykaz komisji obwodowych z listą ulic. 

W naszym regionie swoje listy z kan-
dydatami udało się zarejestrować 10 
komitetom wyborczym. By oddać waż-
ny głos w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego, należy zagłosować tylko na 
jedną listę i na jednego kandydata. 

Prawidłowe głosowanie polega na 
postawieniu znaku „x” (dwóch przeci-
nających się linii w obrębie kratki) w 
kratce z lewej strony, obok nazwiska 
jednego z kandydatów z tej listy, przez 
co wskazuje się jego pierwszeństwo do 
otrzymania mandatu. Postawienie zna-
ku „x” w kratce obok nazwisk kandy-
datów z różnych list lub nie postawie-
nie znaku „x” w żadnej kratce powodu-
je nieważność głosu.

W głosowaniu może wziąć udział 
każdy, kto ukończył 18. rok życia (naj-
później w dniu wyborów) i nie został 
pozbawiony praw publicznych i wybor-
czych. 

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 1 
Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. 

Władysława Sikorskiego, Jarosława Dą-
browskiego, Marsz. Józefa Piłsudskie-
go, Monte Cassino, Promenada, Romu-
alda Traugutta, Wileńska, Wojska Pol-
skiego, Smużyny,

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w No-
wogardzie, ul. Wojska Polskiego 67, 72-
200 Nowogard, tel. 913926270

Lokal dostosowany do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 2 
Armii Krajowej od nr 50 do końca, 

Bartosza Głowackiego, Jesionowa, Jo-
dłowa, Kosynierów, Macieja Rataja, Pu-
stać Racławicka, Stefana Grota-Rowec-
kiego, Świerkowa, Tadeusza Kościusz-
ki, Teodora Roosevelta, Wiejska, War-
szawska nr 13, Zamkowa i miejscowość 
Warnkowo

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 2

Publiczne Przedszkole nr 4 w Nowo-
gardzie, ul. Kościuszki 3, 72-200 

Nowogard, tel. 913926287

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 3 
Armii Krajowej od nr 1 do 49, Brzo-

zowa, Cypriana Kamila Norwida, Dę-
bowa, Gen. Józefa Bema,  Gen. Józefa 
Wybickiego, Leśna, Lipowa, Stanisława 
Staszica,

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 w No-
wogardzie, ul. Generała Bema 41, 72-
200 Nowogard, tel. 913923028

Lokal dostosowany do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 4
Blacharska, Kard. Stefana Wyszyń-

skiego, Kościelna, Luboszan, plac Sza-
rych Szeregów, Stefana Czarnieckiego, 
Stolarska, Szkolna, Warszawska od nr 1 
do 12 i nr 14, 5 Marca, 700 lecia od nr 1 
do nr 5 i od nr 20 do końca, Kowalska, 
Lutyków, Obodrytów, Osiedlowa, plac 
Wolności, Sądowa

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 4 Nowogardzki Dom Kultury w 
Nowogardzie, plac Wolności 7, 72-200 
Nowogard, tel. 913926283

Lokal dostosowany do potrzeb wybor-
ców niepełnosprawnych

Komisja wyborcza właściwa dla głoso-
wania korespondencyjnego

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 5
3 Maja , 700 Lecia od nr 6 do nr 19, 

Bankowa, Batalionów Chłopskich, Dą-
browszczaków, Dworcowa, Fabrycz-
na, Górna, Magazynowa, Młynarska, 
Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, 
Wartcka, Jana Kilińskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, Zie-
lona,

Siedziba Obwodowej Komisji Wy-
borczej nr 5 Prywatne Liceum Ogólno-
kształcące w Nowogardzie , ul. 3 Maja 
22, 72-200 Nowogard, tel. 913922181

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 6 
Adama Asnyka, Adama Mickiewi-

cza, Cmentarna, Henryka Sienkiewi-
cza, Jana Kasprowicza, Jana Kocha-
nowskiego, Juliusza Słowackiego, Mi-
kołaja Reja, Nadtorowa, Polna, Stefana 
Żeromskiego od nr 4 do nr 16, Włady-
sława Reymonta i miejscowości: Radło-
wo, Sieciechowo

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 6 Szkoła Podstawowa nr 2 w No-
wogardzie, ul. Żeromskiego 5, 72-200 
Nowogard, tel. 913926274

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 7 
Bohaterów Warszawy Krótka, Łąko-

wa, Radosława, Gryfitów, Jana Pawła II, 
Księcia Racibora I, Stefana Żeromskie-
go od nr 1 do nr 3 i od nr 21 do końca, 
Światowida

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 7 Szkoła Podstawowa nr 3 w No-
wogardzie, ul. Boh. Warszawy 78, 72-
200 Nowogard, tel. 913926291

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 8 
Księcia Józefa Poniatowskiego, 

Kwietniowa, Ogrodowa,15 Lutego, Ste-
fana Żeromskiego od nr 17 do nr 20, 
Zaciszna 

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 8 Przedszkole Miejskie nr 3 w No-
wogardzie, ul. Poniatowskiego 2a, 72-

200 Nowogard, tel. 913926288
Lokal dostosowany do potrzeb wybor-

ców niepełnosprawnych

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 9 
Długołęka, Gardna, Krasnołęka, 

Miękkie, Nowe Wyszomierki, Olcho-
wo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Sta-
rogoszcz, Wyszomierz.

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 9 Szkoła Podstawowa w Długo-
łęce, 72-200 Nowogard, tel. 913910492

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 10 
Bromierz, Kulice, Ostrzyca, Sąpole, 

Wierzbięcin
Siedziba Obwodowej Komisji Wy-

borczej nr 10 Szkoła Podstawowa w 
Wierzbięcinie, 72-200 Nowogard, tel. 
913910795

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 11 
Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino, Ko-

narzewo, Osowo, Słajsino
Siedziba Obwodowej Komisji Wy-

borczej nr 11 Szkoła Podstawowa w 
Wierzbięcinie, 72-200 Nowogard, tel. 
913910795

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 12 
Boguszyce, Brzozowo, Drzysław, 

Lestkowo, Maszkowo, Wojcieszyn, Ża-
bowo, Żabówko

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 12 Szkoła Podstawowa w Żabo-
wie, 72-200 Nowogard, tel. 913910694

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 13 
Glicko, Miętno, Orzechowo, Orze-

sze, Otręby, Sikorki, Struga, Szczytniki, 
Wierzchy,  Wołowiec, Zagórz, Zatocze, 
Zbyszewice,

Siedziba Obwodowej Komisji Wy-
borczej nr 13 Szkoła Podstawowa w 
Orzechowie, 72-200 Nowogard, tel. 
913910994

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 14 
Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Su-

chy Las, Świerczewo, Trzechel
Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-

czej nr 14 Szkoła Podstawowa w Strze-
lewie, 72-200 Nowogard, tel. 913910224

OBWÓD GŁOSOWANIA Nr 15 
 Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dą-

browa Nowogardzka, Dobroszyn, Gra-
bin, Karsk, Łęgno, Ogary, Ogorzele, Ol-
szyca, Ptaszkowo, Wierzchęcino, Za-
kłodzie

Siedziba Obwodowej Komisji Wybor-
czej nr 15 Szkoła Podstawowa w Błotnie, 
72-200 Nowogard, tel. 913910190

Oprócz obwodów stałych, zorgani-
zowano także cztery tzw. obwody za-
mknięte. Dwa w Domach Pomocy Spo-
łecznej (jeden na Smażynach, drugi 
przy ul. Poniatowskiego) oraz w Zakła-
dzie Karnym i Szpitalu. 

Lokale wyborcze będą czynne w 
dniu 25 maja 2014 roku w godzinach 
od 7:00 do 21:00.

opr. MS

To przejście nie będzie 
służyć dzieciom
Jeszcze jeden sygnał odebraliśmy po publikacji tekstu, dotyczącego bu-
dowy wysepki przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie. Tym razem 
czytelnik, który zatelefonował pod alarmowy nr DN,  odniósł się do tek-
stu  oświadczenia złożonego w DN przez członka  rady osiedla ul. Leśnej. 

Chciałbym odnieść się do tekstu rady 
osiedla dotyczącego ul. Leśnej. Pan, któ-
ry za pośrednictwem DN napisał, że ta 
inwestycja jest z myślą o dzieciach, za-
pomniał, że wokół szkoły są inne furt-
ki, przy bezpieczniejszych przejściach, 
jednak są pozamykane. Mieszkam tu od 
dawna i zarówno ja, jak i inni, wiemy, że 
ta nowa furtka to nic innego jak przej-
ście, dzięki któremu sami zainteresowani 
będą mogli szybciej sobie dojść na dział-
kę. Uważam, że wystarczyłoby na drodze 

wymalować pasy, niż tracić pieniądze na 
tą wysepkę. Kończąc, chciałbym przypo-
mnieć radzie osiedla, skoro już tak ład-
nie mówi o dzieciach, że któregoś razu 
,podczas imprezy, którą organizowali na 
boisku za garażami, przy scenie znajdo-
wało się kilkadziesiąt dzieci, a organiza-
torzy wpuścili na scenę młodego rapera, 
który przy tych dzieciach wykrzykiwał do 
mikrofonu przeróżne przekleństwa. Czy 
to jest dbanie o nasze dzieci? Nie sądzę... 

red.

 Halo redakcja 



20-22.05.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

SP nr 3

Lekkoatletyczne sukcesy
W  środę (14 maja) na stadionie miejskim w Nowogardzie, odbyły się Mistrzostwa 
Gminy w Czwórboju Lekkoatletycznym i Indywidualnym Trójboju Lekkoatletycznym. 
uczniowie SP nr 3 w Nowogardzie, odnieśli wielki sukces sportowy w kategorii chłop-
ców oraz dziewcząt.

Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Nowogardzie, zajęła drużyno-
wo w Czwórboju 1 kategorii 
chłopców i miejsce kategorii 
dziewcząt. Najlepszym czwór-
boistom był Synowiec,któ-
ry zdobył 275 pkt. Natomiast 
w Trójboju Lekkoatletycznym 
uczniowie z „Trójki” zajęli czo-
łowe indywidualne  miejsca w 
zawodach. Zwyciężył Wiktor 

Krzysztoszek, na trzecim miej-
scu uplasował się Szymon Te-
refeńko, natomiast tuż za po-
dium, na 4 miejscu uplasowała 
się Aleksandra Radzimska.  

Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy. A oto 
uczniowie biorący udział w za-
wodach: Szmyt Natalia, Olej-
nik Magda, Modrzejewska We-
ronika, Górska Wiktoria, Ka-

lińska Sandra, Kowalczyk Julia, 
Bojanowicz  Iza, Radzimska 
Aleksandra, Szeronos Natalia, 
Synowiec Adam, Woźniak Mi-
chał, Pędziwiatr Patryk, Znyk 
Jakub, Gwiazdowski Jakub, 
Słomski Maciek, Krzyszto-
szek Wiktor, Kolarz Filip, Wy-
czkowski Mateusz, Terefeńko 
Szymon, Skorupa Hubert.

Info: własna

ii Runda Pucharu Polski  
w strzelectwie sportowym

Życiowe wyniki  
nowogardzian 
W dniach 15-18 maja w Bydgoszczy, rozgrywana była II 
runda Pucharu Polski w strzelaniach kulowych i pneu-
matycznych. udział w zawodach wzięło trzech zawodni-
ków z nowogardzkiej sekcji „Tarcza” Goleniów: Przemy-
sław Ostaszewski, Jakub Cieplak i rafał Szałkiewicz. 

Druga runda Pucharu Pol-
ski rozgrywana była w ka-
tegoriach Juniorzy i Junior-
ki. Organizatorem była sek-
cja strzelecka WKS „Zawisza” 
Bydgoszcz. Startowali strzel-
cy z całej polski, m.in. z ta-
kich klubów jak: Kaliber Bia-
łystok, Wisła Kraków, TKS 
LOK Tarnów, Dragon Siedlce, 
Zawisza Bydgoszcz. W zawo-
dach udział wzięło 4 strzelców 
z „Tarczy” Goleniów: Marcin 
Majka, oraz trójka nowogar-
dzian, Przemysław Ostaszew-
ski, Jakub Cieplak i Rafał Szał-
kiewicz. Nasi reprezentanci 
treningi i uczestnictwo w za-
wodach w tej konkurencji roz-
poczęli już w 2012 roku. W 

konkurencji karabin dowolny 
3x40 strzałów, Cieplak, Osta-
szewski i Szałkiewicz uzyskali 
życiowe wyniki. W tej konku-
rencji najwyżej sklasyfikowa-
ny bo na 3 miejscu został Mar-
cin Majka, natomiast 6 pozycja 
przypadła Jakubowi Ciepla-
kowi. Na miejscu 8 uplasował 
się Przemysław Ostaszewski, a 
Rafał Szałkiewicz w tej ogólno-
polskiej stawce „ustrzelił” 19 
pozycję. Przy artykule prezen-
tujemy miejsca reprezentan-
tów „Tarczy” Goleniów z po-
szczególnych konkurencji roz-
grywanego w Bydgoszczy Pu-
charu Polski.

KR

Karabin Dowolny – 60 strzałów leżąc – Juniorzy
1. Marcin Majka (Tarcza Goleniów)
8. Przemysław Ostaszewski (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)
15. Jakub Cieplak  (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)
27. Rafał Szałkiewicz (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)
Karabin Dowolny – 3x40 strzałów – Juniorzy
3. Marcin Majka (Tarcza Goleniów)
6. Jakub Cieplak  (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)
8. Przemysław Ostaszewski (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)
19. Rafał Szałkiewicz (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)
Karabin Pneumatyczny – 60 strzałów – Juniorzy 
7. Marcin Majka (Tarcza Goleniów)
12. Przemysław Ostaszewski (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)
15. Jakub Cieplak (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)
25. Rafał Szałkiewicz (Tarcza Goleniów – sekcja w Nowogardzie)

Mistrzostwa Europy w kulturystyce

Krzysztof Skryplonek z brązem!
Ogromny sukces odniósł nowogardzki kulturysta- Krzysztof Skryplonek, podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w Hiszpanii. 
Mieszkaniec Nowogardu, w kategorii wagowej 85 kg, zajął 3 miejsce! 

Nie po raz pierwszy Krzysz-
tof Skryplonek, rozsławia na-
sze miasto n arenach ogólno-
polskich oraz europejskich. 
Tym razem kulturysta z sekcji 
Pomorzanina Nowogard, brał 
udział na Mistrzostwach Euro-
py w kulturystyce, rozgrywa-
nych w hiszpańskim kurorcie 
nadmorskim Santa Susanna 
nieopodal Barcelony. To były 
bardzo udane mistrzostwa dla 
kadry Polski, która wywalczy-

ła mnóstwo medali. Skryplo-
nek startował w kategorii 85 
kg, oprócz naszego mieszkań-
ca, na drugim stopniu podium 
stanął Polak – Hubert Kul-
czyński. W tej kategorii wygrał 
Raul Gutierrez. Gratulujemy 
reprezentantowi sekcji kultu-
rystyki i fitness Pomorzanina 
Nowogard, wierzymy, że to nie 
koniec jego dokonań na arenie 
międzynarodowej. 

KR

Polacy na podium ME w kat. 85 kg, z prawej brązowy medalista Krzysztof Skryplonek, z lewej wicemistrz Mariusz Bałaziński, w 
środku zwycięzca Raul Gutierrez. Foto - kulturystyka.pl
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Firma z branży przemysłowej

zaTRUdNi kierowcę 
na samochód ciężarowy 

Wymagane: 
prawo jazdy kategorii C+E, 
karta kierowcy, 
badania psychotechniczne, 
uprawnienia do przewozu rzeczy. 
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie i uprawnienia HDS. 
Oferujemy pracę w stabilnej firmie posiadającej ugruntowaną po-

zycję na rynku. 
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem 

na adres e-mailowy: prac.kierowca@wp.pl 
(K16.4.śczb.16.05-20.05.)

UWaGa dziECi! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje, że dnia 01.06.2014 organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
z okazji Dnia Dziecka. 

UWAGA: Startować mogą dzieci w wieku szkolnym tj. 6-14 
lat. Zapisy przy restauracji Neptun dnia 01.06.2014 od godz. 
8-8.30. Obowiązkowo należy posiadać siatkę na ryby. 

Zapraszamy
Zarząd Koła PZW Tęczak

(K17.śczb.16.05-30.05)

Wydruki
koloroWe 

W niskich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7a 
tel. 91 392 21 65

A/0

Pomorzanin przerywa serię bez zwycięstwa

Piękne gole w Nowogardzie
Po 7 tygodniach bez zwycięstwa (ostatnie 28 marca z Flotą II, przyp. red.) w minioną sobo-
tę (17 maja) Pomorzanin wreszcie zdołał zainkasować 3 punkty. Trzeba jednak przyznać, 
że broniący się przed spadkiem piłkarze Klonu Krzęcin, wysoko postawili porzeczkę sła-
bo grającym ostatnio nowogardzianom. Kibice oglądali 5 goli, w tym 2 wyjątkowej urody. 

Pomorzanin Nowogard – Klon Krzęcin 3:2 (2:1)
` 25 min. Piotr Winogrodzki, ` 28 min. Dawid Kurek, ` 76 min. Konrad 

Winczewski (rzut karny)
Skład: Krzysztof Haberski – Michał Soska (c) , Konrad Winczewski, Na-

tan Wnuczyński, Gracjan Wnuczyński – Piotr Winogrodzki, Dawid Kurek 
(Paweł Królik), Dominik Wawrzyniak (Maciej Syfert), Sławomir Paszkow-

ski, Paweł Galus (Łukasz Olech-

nowicz) – Kamil Lewandowski 
(Wojciech Rogin).  

Do składu Pomorzanina No-
wogard po długiej przerwie wra-
ca Paweł Galus. Ta wiadomość 
może cieszyć, tym bardziej, że 
ostatnio brakowało „chętnych” 
do gry. Coraz głośniej mówi się 
również o powrocie jeszcze w tej 
rundzie Maćka Gołdyna. Mecz z 
Klonem, Pomorzanin mógł bar-
dzo dobrze zacząć, gdyby Kamil 
Lewandowski w 3 minucie, nie-
co lepiej przymierzył. Ostatecz-
nie jego strzał z 16 metrów nie-
znacznie minął słupek bramki go-
ści. Nieoczekiwanie, to piłkarze z 
Krzęcina objęli w tym meczu pro-
wadzenie. W 8 minucie obrońca 
Pomorzanina naciskany podaje 
do Krzysztofa Haberskiego, ten 
szybko niezbyt udanie wykopuje 
piłkę, którą 35 metrów od bram-
ki przejmuje zawodnik Klona. 
Piłkarz z Krzęcina, widząc wy-

suniętego Haberskiego na 7 me-
trze od bramki szybko uderza. W 
efekcie futbolówka przelatuje nad 
bramkarzem gospodarzy, trafia 
w poprzeczkę i przekracza linię 
bramkową, piękny gol i ku z dzi-
wieniu wszystkich, prowadzenie 
gości. Odpowiedź Pomorzanina 
przyszła w 25 minucie. Kamil Le-
wandowski dośrodkował z rzu-
tu rożnego na pierwszy słupek, 
Paszkowski przeskoczył nad pił-
ką, ta minęła niemal wszystkich, 
a z najbliższej odległości, na pu-
stą bramkę zamykając akcję strze-
lił Piotr Winogrodzki. Trzy mi-
nuty później Pomorzanin z lewej 
strony około 35 metrów od bram-
ki wykonywał rzut wolny. Gospo-
darze krótko rozegrali stały frag-
ment gry, podanie dostał Dawid 
Kurek, który pięknie uderzył z 
około 30 metrów lobując golki-
pera gości. Jeszcze przed przerwą 
Pomorzanin mógł podwyższyć. 

Najpierw Paweł Galus, będąc w 
polu karnym trafił w boczną siat-
kę, następnie strzał głową Lewan-
dowskiego zatrzymał słupek. Po 
zmianie stron Klon mógł zacząć 
od gola samobójczego. Goście 
nie rezygnowali, ale nie potrafi-
li również sforsować obrony Po-
morzanina. Z pomocą przyszedł 
im arbiter, który w 64 minucie 
odgwizdał rzut wolny, naprzeciw 
bramki z około 18 metrów. Szko-
da tylko, że poza sędzią, mało kto 
dopatrzył się przewinienia... Za-
wodnik z Krzęcina sprytnie ude-
rzył po ziemi, piłkarze w murze 
podskoczyli, a Haberski mimo iż 
piłka przeleciała obok niego, nie 
zdołał zatrzymać strzału. Gdy 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
28. kolejka:
Victoria 95 Przecław – Zorza Dobrzany 0:4
Gavia Choszczno – Polonia Płoty  0:1
Piast Chociwel – Odra Chojna  1:1
Unia Dolice – Morzycko Moryń  1:0
Ina Ińsko – Stal Lipiany   3:0
Pomorzanin Nowogard – Klon Krzęcin 3:2
Flota II Świnoujście – Osadnik Myślibórz 1:3
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Pogoń Barlinek 3:0 walkower 

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Osadnik Myślibórz 29 65 68 33 21 2 6
2 Odra Chojna 27 64 72 25 20 4 3
3 Piast Chociwel 26 53 47 19 16 5 5
4 Zorza Dobrzany 29 52 61 36 15 7 7
5 Polonia Płoty 28 50 87 41 15 5 8
6 Gavia Choszczno 26 48 55 37 15 3 8
7 Pomorzanin Nowogard 27 43 51 44 12 7 8
8 Flota II Świnoujście 27 42 57 49 12 6 9
9 Stal Lipiany 26 40 53 50 12 4 10
10 Unia Dolice 27 37 35 38 10 7 10
11 Ina Ińsko 27 36 34 41 11 3 13
12 Morzycko Moryń 27 28 46 65 9 1 17
13 Victoria 95 Przecław 26 24 33 56 7 3 16
14 Klon Krzęcin 26 23 42 77 7 2 17
15 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 26 22 28 58 6 4 16
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z Pogonią Barlinek 
i Pomorzaninem Przybiernów 

wydawało się, że nowogardzia-
nie nie zdołają przerwać serii bez 
zwycięstwa, na kwadrans przed 
końcem, sędzia dyktuje dla nich 
rzut karny, za zagranie piłki ręką 
w polu karnym. Do futbolówki 
podszedł Konrad Winczewski i 

ustalił wynik spotkania na 3:2 dla 
gospodarzy. Zwycięstwo przyszło 
w wielki trudzie, ale warto było 
przyjść na stadion w Nowogar-
dzie, choćby po to, żeby obejrzeć 
bardzo ładne gole. 

KR

- Amatorzy, Masters - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 15:30
- Żak - 2 x 2.300 m - godz. 16:15

- Młodzicy i Juniorka młodsza - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 16:40
- Junior młodszy i Juniorka - 6 x 2.300 m  (13.800 m) - godz. 17:30

- Junior i Kobiety - 8 x 2.300 m (18.400 m) - godz. 18:00
(godziny poszczególnych startów mogą ulec zmianie ze względu na przejazd wyścigu „Bałtyk-Karkonosze Tour”)

Impreza współ�nansowana
przez Urząd Miejski w Nowogardzie

Serdecznie zapraszamy
Chrabąszcze Nowogard
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

A9.4.ś-czb.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

zGUBiONO KLUCzE
koło przedszkola nr 3

na Poniatowskiego

Proszę kontakt 517 376 267 
Czeka nagroda

Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Boh. Warszawy 69 w Nowogardzie

Zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie remontu budyn-
ku mieszkalnego. 

Zakres remontu budynku, o którym mowa wstępnie obejmuje:
- remont dachu
- docieplanie stropodachu
- remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych
- wymiana okien piwnicznych i drzwi wejściowych do budynku
Informacji na temat szczegółowego zakresu robót udzieli Zarządca 

Wspólnoty Mieszkaniowej nr. Tel. 696 016 786 
Oferty należy składać w terminie do 24 maja 2014 pod adresem: 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Boh Warszawy 69/11, 72-200 Nowo-
gard. Wspólnota zastrzega sobie prawo wyboru oferenta. 

K14.4.śczb.09.05-20.05

R E K L a M a
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

kominkowe i opałowe.
Lisowo

tel. 691 446 441

Sprzedam 
drewno

W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

A41.6.sczb.9-30.05

PH „ArNO” sp. z o.o.
ul. Boh. Warszawy 7a 

NOWOGArD
tel. 91 392 10 88

ZATruDNI
• Handlowców
Wymagania: 
- język niemiecki (obsługa rynku niemieckiego 
- język francuski  (obsługa rynku francuskiego)
- prawo jazdy kat. B

• Montażystów stolarki PCV oraz ALU
  z doświadczeniem
Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- mile widziana znajomość języka niemieckiego (komunikatywny)

• Okuwaczy i szklarzy - tylko z praktyką
Oferty proszę składać osobiście w siedzibie firm

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W122.4.scb.p+wt.20-30.05

Pomorzanin ii remisuje w Goleniowie

Kolejni debiutanci w składzie
Przyzwoicie zaprezentował się Pomorzanin II, podczas meczu wyjazdowego z wymaga-
jącym zespołem Hanzy Goleniów. W składzie nowogardzkiej drużyny wystąpili kolejni 
debiutanci, a swojego pierwszego gola w „seniorach” zdobył Jarosław Iwan. 

Hanza Goleniów – Pomorzanin II Nowogard 1:1 (1:1)
` Jarosław Iwan
Skład: Adam Łuczak (Mateusz Trafankowski) – Andrzej Piotrowicz, 

Maciej Grzejszczak, Krzysztof Domanowski (c) , Grzegorz Skrzecz (Dawid 
Fedeńczak) – Dariusz Iwaniuk, Bartosz Kuleta (Patryk Marcinkowski), 
Tomasz Szafran, Maciej Dobrowolski, Krystian Kubicki – Jarosław Iwan.  

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
18. kolejka:
Hanza Goleniów – Pomorzanin II Nowogard 1:1
Wołczkowo-Bezrzecze – Vielgovia Szczecin 2:4
OKS Euroinsbud Goleniów – Wicher Reptowo 1:2
Komarex Komarowo – Orzeł Grzędzice  2:4
Grot Gardno – Znicz Niedźwiedź   2:2
Fagus Kołbacz – Zryw Kołbaskowo  4:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 18 47 61 17 15 2 1
2 OKS Euroinsbud Goleniów 18 41 49 15 13 2 3
3 Wicher Reptowo 18 34 50 25 10 4 4
4 Hanza Goleniów 18 32 37 24 9 5 4
5 Vielgovia Szczecin 18 31 39 28 10 1 7
6 Grot Gardno 18 29 41 28 9 2 7
7 Pomorzanin II Nowogard 18 26 29 36 8 2 8
8 Znicz Niedźwiedź 18 23 30 30 7 2 9
9 Wołczkowo - Bezrzecze 18 18 28 46 6 0 12
10 Zryw Kołbaskowo 18 17 29 43 5 2 11
11 Orzeł Grzędzice 18 9 15 53 3 0 15
12 Komarex Komarowo 18 6 19 82 2 0 16

Pozytywnie należy oce-
nić występ drugiego zespołu 
w Goleniowie. Hanza na wła-
snym boisku jeszcze nie prze-
grała, wygrywając 6 spotkań i 
remisując dwukrotnie. Choć 
Pomorzanin nie wywiózł 3 
punktów, to jednak mocno od-
młodzony skład nie dał się po-
konać rywalom. Premierowe-
go gola w rozgrywkach senio-
rów zdobył Jarosław Iwan, z 
kolei bramkarz Mateusz Tra-
fankowski, obrońca Dawid Fe-
deńczak i pomocnik Patryk 
Marcinkowski, zadebiutowali 
w A Klasie. 

Hanza prezentowała się le-
piej w tym meczu, jednak po-
układany zespół „rezerwo-
wych” z Nowogardu, pozwo-
lił sobie strzelić tylko jedną 
bramkę i to przez błąd własny. 
Strata w środku pola spowo-

dowała, że napastnik Hanzy 
znalazł się w sytuacji „sam na 
sam”, którą wykorzystał. Po-

morzanin II w tym meczu wy-
mieniał sporo podań, po jed-
nej z takich akcji pozycyjnych, 
piłka trafiła do znajdujące-
go się w polu karnym Jarosła-
wa Iwana, a młody napastnik 
z Nowogardu, zachował się jak 
rutyniarz i ze stoicki spoko-
jem, strzałem pod poprzeczkę 
dał gościom remis. Po zmia-
nie stron żadna z drużyn nie 
znalazła już recepty na rywa-
la. Urazu nabawili się Adam 
Łuczak, którego zastąpił de-
biutujący Trafankowski, który 
dysponuje świetnymi warun-
kami fizycznymi. Z kolei kon-
tuzjowanego Grzegorza Skrze-
cza, zastąpił Fedeńczak, ostatni 
z debiutantów- Marcinkowski, 
zmienił Bartka Kuletę. 

KR

Kolejni debiutancji w drugim zespole, od lewej- Dawid Fedeńczak, Mateusz Trafan-
kowski, Patryk Marcinkowski
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

SKUP  
zŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OFERUJE NOWE 
WyżSzE cENy

Zapraszamy od 7 - 16 

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J22.2.śczb.29.04.do

NiERUCHOMOŚCi

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• dOMY Na WSi – GRUNTY  
SPRzEdaJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 
m2, w Nowogardzie, cena do nego-
cjacji, tel. 889 614 406

• SPRzEdaM mieszkanie, Nowogard 
100m2 + garaż. 795 210 677

• Sprzedam  garaż murowany przy ul: 
Jana Pawła II .Cena 20 tyś. Nowogard. 
Tel.693700073.

• Sprzedam przyczepę gastronomicz-
ną - LODZIARNIE z wyposażeniem, tel. 
519-179-025

• Sprzedam  budowę  w  stanie  suro-
wym. Generała  Bema.507045404.

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 3 po-
koje, salon, kuchnia,3 łazienki, spi-
żarnia, dwa garaże -  duże, strych 
nad garażami, altana, oczko wod-
ne, mała szklarnia, duży ogród – sys-
tem nawadniający, działka 20 ar. Tel. 
668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie mieszka-
nie 2-poziomowe około 90m2, 3 po-
koje, 2 łazienki (urządzone), kuchnia 
(meble, zmywarka, kuchenka), sza-
fy wnękowe, strych, C.O etażowe. Tel. 
668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
28 m2, widna kuchnia. 665 124 502

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w 
Golczewie 53m2 w bloku lub zamie-
nię na kawalerkę w Nowogardzie. 
507 547 321 

• Dom w  Dobrej  sprzedam  lub zamie-
nię. 607719505.

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 90 
m2 w Płotach. 605 098 061

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami + garaż nad jeziorem. 
722 300 700 

• Kupię   mieszkanie  2  pokojowe  w  
Nowogardzie. Tel. 602474157.

• Sprzedam  dom  na  wsi. Tel. 
518546925.

• Sprzedam  mieszkanie  3 pokojowe 58 
m 2, I  piętro  lub zamienię na  2 poko-
jowe do  45 m 2. Pośrednikom dzięku-
ję. Tel. 663695260.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 67 
m2, wysoki parter. 600 325 984 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w No-
wogardzie. 501 051 731 

• Kawalerka  do  wynajęcia. Tel. 
667621070.

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę 

od 01.06.14r. (pralka, zmywarka) 800 
zł +opłaty+ kaucja za 2 miesiące. Tel. 
666 128 274 

• Poszukuję garażu do wynajęcia 
przy ul. Kowalskiej lub zamkowej. 
783 753 593 

• Sprzedam nowy dom w Karsku cena 
210 tys. Tel. 691 664 658

• Wynajmę  małą  kawalerkę umeblo-
waną  1 osobie.Tel.602474266.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel. 605336228.  

• Do wynajęcia  lokal 43 m2 , Bankowa.
Tel. 606401128.

• Sprzedam  garaż  ul; Jana Pawła. 
Cena  20 tyś zł. Do  negocjacji. Tel. 
607083893.

• Sprzedam  działkę  ogrodową  przy ul: 
Armii  Krajowej. Tel. 605846230.

• Sprzedam  ½ bliźniaka  96  m2  w  Go-
leniowie: parter  2 pokoje +kuchnia,1 
piętro 2 pokoje + kuchnia , garaż  , 
działka  534 m2.Cena do negocjacji.
Tel.606123636.

• Sprzedam działki przy ul. Okulickiego. 
509 424 606 

• WYdziERŻaWię   -  Bar – Restaura-
cję  na  Campingu  „Wiking” w  dziw-
nówku . Tel.601707363.

 MOTORYzaCJa

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do 
Nissana Almery z 2001 roku.  cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam Mercedesa A klasa, poj. 
1700, diesel, rocznik 2000, wersja 
bogato wyposażona. Cena 7000. 
666 092 923 

• Sprzedam samochód Renault Chama-
de 1.9, rocznik 1992, stan bardzo do-
bry. 697 959 583 

ROLNiCTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHiTE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Orka ,  talerzówka  ciężka , siew.
Tel.608013995.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam prosiaki, warchlaki. Tel. 
515 406 298

• INDYK  REDŁO – przyjmie  do pracy  
na  Fermę :  traktorzystę , mechanika, 
pracownika  pracującego przy obsłu-
dze  drobiu. Dobre  warunki  płacowe. 
Tel.913910315. Dariusz Gulewicz.

• Kupię ciągnik zarejestrowany. 667 17 
12 83 

• Zboże, siano, słomę sprzedam. 
502 853 573 

• Kupię przetrząsaczo-zgrabiarkę sied-
mio gwiazdową. 667 788 719 lub 9139 
107 79 

• Sprzedam mieszankę zbożową ok.2 
ton. 609 640 478 

• Prosiaki  sprzedam.Tel.795916988.

• Sprzedam  - prosiaki . 
791817107,795911886.

• Koszenie, mulczowanie i beltowanie 
traw, siana. 608 01 39 95

USŁUGi

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRaNiE - MaGiEL, PRaNiE dYWa-
NÓW, WYKŁadziN, TaPiCERKi ME-
BLOWEJ, SaMOCHOdOWEJ, /SKÓ-
RzaNEJ MaTERiaŁOWEJ/.- POŚCiE-
Li WEŁNiaNEJ /LaNOLiNĄ/. SPRzĄ-
TaNiE: CzYSzCzENiE FUG. Tel: 604 
373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

• dUR –daCH POKRYCia, REMONTY 
daCHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, ma-
lowanie natryskowe. Tel. 731 517 928

• Mycie okien. 505 371 529

• Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  
klucz.Tel.607647515.

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożyczki go-
tówkowe „Dziesiątka”. Tel. 881 492 934 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788566432.

• WYKOŃCZENIA – wnętrz , remonty 
mieszkań , glazura , terakota. Facho-
wo, profesjonalnie. Tel.608364330.

• Remonty  mieszkań . tel.798147191.

• Układanie  kostki  granitowej, kamie-
nia polnego. Sprzedaż  kostki granito-
wej. Projektowanie i zakładanie  ogro-
dów , altanki , grille , place  zabaw , 
ogrodzenia. Tel.726403937.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• SERWiS ELEKTRONiKi. damian 
Breyer. 512 626 561, Nadtorowa 12. 

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI STATY-
STYKI I EKONOMETRII DLA LICEALI-
STÓW I STUDENTÓW PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIE  DO ZALICZEŃ EGZA-
MINÓW ORAZ EGZAMINÓW POPRAW-
KOWYCH ZDAWALNOŚĆ 100% Tel. kom. 
600 924 128 email: iwonand1@wp.pl

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

PRaCa

• Przyjmę samodzielnego pracowni-
ka do prac wykończeniowych. Tel. 
888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Au-
stria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię  doświadczonego sto-
larza. Zarobki  od 2000,-zł.Netto.
tel.696034712.

• PROHAREMEX – Poszukuje  pra-
cowników: 1 frezera  i  2 tokarzy 
do  obróbki  skrawania  w metalach. 
Tel.601700815.

• Zatrudnię  do  sklepu  studenta /tkę/ 
, emerytkę , lub  osobę  na  zasiłku 
przedemerytalnym. Istnieje  możli-
wość  wynajęcia  mieszkania  na miej-
scu. Tel.515736457.

• Zatrudnię do lodziarni w Nowogar-
dzie, wymagana książeczka zdro-
wia, mile widziane doświadczenie. 
604 255 391 

• Przyjmę pracownika na gospodar-
stwo rolne z zamieszkaniem, wyma-
gane prawo jazdy. 781 295 846 

iNNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• PiECE GazOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na pi-
lota. 728 582 293 

• Odpady tartaczne – oflisy sprzedam 
na opał pocięte w klocki lub w ca-
łości do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538 

• Piasek płukany – żwir sprzedam, do-
wiozę. Tel. 514 740 538 

• Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samocho-
dową. 880 690 659 

• Sprzedam   pralkę , lodówkę . Uży-
wane  bardzo  dobrym  stanie.
Tel.504208709.

• Sprzedam  Brojlery chów ekologiczny.
Tel.607580172.

• Sprzedam   Harmonię   30  basową . 
Tel.511627210.

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

• Kupię   Yorka. Tel. 603 353 789.
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REGULaRNa LiNia Mi KRO BU SO Wa SEROCKi   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRzEWÓz OSÓB - RO MaN BiŃCzYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
Od PONiEdziaŁKU dO PiĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NiEdziELa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGaRd – GOLENiÓW – SzCzECiN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRaSa SzCzECiN – NOWOGaRd
Szczecin ul. Św. ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGaRd – MaSzEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MaSzEWO – NOWOGaRd Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGaRd – MaSzEWO – STaRGaRd SzCzECiŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRaGaRd SzCzECiŃSKi – MaSzEWO - NOWOGaRd
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  d – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGaRd-RESKO-NOWOGaRd
Nd-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-Nd: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROzKŁad JazdY BU SÓW

Parafialny Ośrodek duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PiaSEK, ŻWiR,  
CzaRNOziEM, 

POSPÓŁKa 

 ŻWiROWNia  
dŁUGOŁęKa
Tel.  504 265 607 

z dOWOzEM 
dO KLiENTa

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora i 4
KONTAKT: PiB „PRO-BUd 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0
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www.dzienniknowogardzki.pl

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Dni 
otwarte

PROMOCJE: 
Okna dachowe VELUX
Ogrodzenia panelowe ocynkowane i w kolorze
Materiały ścienne PROTON, POROTHERM 
Dachówka betonowa EURONIT - skład fabryczny
Skup palet EURO

Dachówka ceramiczna 
doskonałej jakości w promocyjnej cenie

W118.6.o.k.16-23.05 
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Stolarz  przyjmie  
zlecenia 

na  meble, drzwi, obudowy  
do  wanien, i inne.

Tel. 609 388 503
J1.1.o.20-30.05
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

Przygotowaliśmy                    na Dzień Matki 

informacje w gabinecie, tel. 609 456 577

- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii • porady dietetyka
- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

Podaruj swojej mamie
pakiet zabiegów fizykoterapeutycznych

s. 2 s. 3 s. 9

Kapela Rycha 
wyróżniona

  200 tys. dla szpitala

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.4-25.04

W8.1.P.p.7.3.25.04

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pani  DANUTA BOGUS z NOWOGARDU

JAK NAZYWA SIĘ
PROMOCYJNY

KREDYT GOTÓWKOWY 
W CREDIT AGRICOLE??? 

W7.2.P.p.21.2-15.8

Wypadek na 
skrzyżowaniu

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:
• diagnostyka i farmakoterapia psychiatryczna
• psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa
• diagnostyka i poradnictwo psychologiczne

W102.6.p.9.05.27.06

16 23.05-26.05.2014 r. 

Janowi Maryniakowi
wszystkiego, co najlepsze

W dniu 90 urodzin życzymy Tobie, 
aby w każdej życia chwili 

w dobrym zdrowiu i chorobie 
bliscy zawsze z Tobą byli. 

Miej oparcie w Swej rodzinie, 
bo to bardzo ważna rzecz. 

Wspólne życie łatwiej płynie, 
samotności powiedz - precz! 

 życzą 

dzieci, wnuki i prawnuki

W121.1.p.20-23.05

W133.1.p.23.05.do

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii 

Adwokackiej.
Nowogard 

ul. 700 Lecia 17
Godz. urzędowania  

od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

WJ.2.p.23.27.05

Warsztaty na Ekofilmie

Wielu nas do pieczenia chleba
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W obiektywie DN

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 
interesujących 

wiadomości? Zadzwoń  
lub napisz  do nas  

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, 

e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

Wczoraj (22 maja)  w Zielonej Kuźni „Płotkowo” odbył się XIII Kon-
kurs „Wiedza Leśna 2014”, którego organizatorem jest już po raz XIII 
Nadleśnictwo Nowogard. W konkursie brały udział 3-osobowe zespoły 
uczniów klas IV-VI ze szkół z terenu całego Nadleśnictwa, w tym z No-
wogardu. Szczegółową relację z tego interesującego konkursu zamieści-
my we wtorkowym wydaniu gazety Dziennik Nowogardzki. Zaprasza-
my. Na zdjęciu losowanie stanowisk. JB

„My nie gryziemy” – z takim hasłem Fundacja Ewy Naworol, zajmu-
jącej się m.in. edukacją w zakresie pogryzień przez psy,  przyjechała do 
Nowogardu, by w ramach Ekofilmu przeprowadzić pogadanki z dzieć-
mi. - Spotykamy się z umówionymi grupami uczniów i staramy uświada-
miać dzieci, jak należy się obchodzić ze zwierzętami – powiedziała nam 
Karolina Wus, która to właśnie z ramienia Fundacji prowadziła w mi-
nioną środę „szkolenia” w specjalnie zaadaptowanej do tego celu cięża-
rówce, ustawionej na Placu Wolności.  W czasie naszej wizyty w obwoź-
nej sali konferencyjnej, spotkaliśmy uczniów z klasy II B ze SP nr 1, co 
też uwieczniliśmy na pamiątkowym zdjęciu. MS

Intensywne opady deszczu przekreśliły szanse na organizację pierw-
szego w Bodzęcinie turnieju siatkowej piłki plażowej, który miał się 
odbyć w niedzielę (18 maja). Zamiast turnieju, ks. Tomasz Pietrzak z 
miejscowej parafii dokonał symbolicznego poświęcenia boiska do siat-
kówki. Organizatorami imprezy był Tomasz Gajda  - przewodniczący 
Rady Gminnej LZS w Osinie oraz Urząd Gminy w Osinie. Turniej siat-
kówki w Bodzęcinie zostanie rozegrany w innym, dogodniejszym ter-
minie. Lecz to nie wszystko, gdyż 5 lipca, w Bodzęcinie, odbędzie się 
największa impreza sportowa w Gminie Osina, czyli Turniej Sołectw.

Wypadek na skrzyżowaniu 

Wjechał fordem w motocyklistę
Wczoraj, ok. godz. 9.30, doszło do groźnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce 
na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Żeromskiego. Jeden z uczestników wy-
padku doznał poważnego uszkodzenia nogi i został przetransportowany karet-
ką do szpitala. 

Jak informuje policja, do 
wypadku doszło na skutek 
nieustąpienia pierwszeństwa 
przejazdu. 

- Kierujący Fordem Focus, 
72-letni mężczyzna,  nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kie-
rującemu motorem 66-latkowi. 
Obaj mężczyźni to mieszkańcy 
Nowogardu – informuje Julita 
Filipczuk, z policji.

W wyniku zderzenia kierują-
cy jednośladem doznał otwar-
tego złamania nogi. Przybyli 
na miejsce ratownicy medycz-
ni zabezpieczyli uszkodzoną 
kończynę i przewieźli poszko-
dowanego do szpitala. Kierow-
ca Forda nie odniósł obrażeń 
fizycznych. Był jednak wyraź-
ne przejęty całą sytuacją.  

Obaj mężczyźni zostali prze-
badani na zawartość alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. 
Byli trzeźwi w chwili zdarze-
nia. Sprawa trafiła pod nadzór 
prokuratury i znajdzie swój fi-
nał w sądzie. 

Warto dodać, że skrzyżowa-
nie, na którym doszło do wy-
padku jest miejscem szczegól-
nie narażonym na takie sytu-
acje. Przecinają się tutaj dro-

gi prowadzące do pobliskich 
szkół. Świadkowie zdarzenia 
komentowali, że w tym miej-

scu należałoby zamontować 
światła drogowe. 

MS

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziec-

ka, fotel rozkładany, tapczan dwuosobowy, pralka auto-
matyczna tel. 514  466 037 

•	  Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 
669 517 964 lub 91 39 10762

•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchen-
ny na dwa mieszadła, tel. 513 520 798

•	 Oddam w dobre ręce 2 małe pieski i 5-letnią sukę rasy 
mieszaniec Dalmatyńczyk, tel.667 431 363 

•	 Przyjmę od zaraz używaną lodówkę i pralkę automatycz-
ną, które są mi bardzo potrzebne, tel. 695 988 425

•	 Oddam w dobre ręce małego dwumiesięcznego pieska. 
Piesek jest czarny, lekko podpalany, tel. 91 39 793 21

•	 Oddam w dobre ręce małego  pieska o czarnej maści tel. 
91 39 793 21 

•	 Przyjmę pilnie używane meble kuchenne 694 509 752 
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, 

tel. 723 642 566
•	 Oddam w dobre ręce czteromiesięcznego, czarnego pie-

ska 993 979 321
•	 Przyjmę dwie kanapy tel. 609 833 063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła tel. 692 302 754
•	 Oddam za darmo młodego pieska 4m-ce, biały- łaty sza-

re. Kontakt, ul. Woj. Polskiego 43\5 po godz. 17:00 lub 
grzecznościowy Woj. Polskiego 43\2

•	 Oddam nieodpłatnie 5 małych piesków (kundelki) 6 ty-
godniowych – 723 916 319 

•	 Oddam ławę rozkładaną w kolorze jasnym oraz łóżko sy-
pialniane drewniane 160/220, bez materaca 665 544 114 

•	 Przyjmę sprawna lodówkę i meble kuchenne - 516648561
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.doP2.1.ś-czb.do W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zakład  Stolarski  
PrZyjMie  ucZNia  

na  praktyczną  
naukę  zawodu. 

Tel. 606 830 893
J2.1.ścz.20-27.05

Warsztaty na Ekofilmie

Wielu nas do pieczenia chleba 
W minioną środę, na holu NDK, w ramach trwającego od poniedziałku Festiwa-
lu Ekofilm, odbyły się warsztaty pieczenie chleba na zakwasie. 

Pasją do wypiekania pieczy-
wa podzieliła się z widzami 
Beata Brodzka wraz z mężem, 
Piotrem. Małżeństwo od kilku 
lat mieszka w Błotnie. Prze-
prowadzili się tutaj ze Szcze-
cina. 

Spotkanie cieszyło się dość 
sporym zainteresowaniem. 
Okazało się też, że pieczenie 
chleba to temat interesują-
cy nie tylko kobiet, ale i męż-
czyzn. Wśród słuchaczy nie 
brakowało zatem panów. 

Prowadząca warsztaty omó-
wiła cały proces domowej pro-
dukcji wypieku od momentu 
wyboru i przygotowania mąki, 
poprzez produkcję zakwasu, 
wyrabiania ciasta, po gotowy 
produkt do spożycia. Zdradzi-
ła także kilka swoich tajników, 
dzięki którym chleb zachowu-
je długo swoją trwałość. Oba-
liła również kilka mitów zwią-
zanych z pieczeniem chleba 
np. zakaz mieszania ciasta me-
talową łyżką. 

Tuż po warsztatach udało 
nam się porozmawiać z panią 
Beatą o jej pasji do pieczenia 
chleba. Oto, co nam powie-
działa, udzielając krótkiego 
wywiadu:

Jak zaczęła się pani przygo-
da z pieczeniem chleba? 

 Wzięło się to z buntu prze-
ciwko temu, co nam serwu-
ją w sklepach. Stwierdziłam, 
że sprzedawanych tam chle-
bów nie da się jeść. Uznałam 
więc, że skoro ktoś nie pozwa-
la mi się zrealizować jako kon-
sumentowi, zacznę sama wy-
piekać pieczywo. Jak to mó-
wią: „potrzeba matką wyna-
lazków”.

Przyglądałem się prowa-
dzonym przez panią warsz-
tatom wypiekania pieczywa. 
Nie jest to takie łatwe jakby 

się zdawało.  Długo się pani 
musiała tego uczyć?

Zajmuję się tym od roku. Je-
stem samoukiem. Sama więc 
zgłębiałam tajniki sztuki pie-
karskiej. Nie ukrywam, że 
przez pierwsze miesiące kury 
miały co jeść, bo moje chleby 
nie nadawały się do konsump-
cji.  Później było coraz lepiej. 
Zrozumiałam też, że pieczenie 
chleba to sztuka... Cały proces 
wypieku jest wielką niewia-
domą. Efekt końcowy stoi za-
wsze pod znakiem zapytania.  
Za każdym razem jest to dla 
mnie wyzwanie, ale i świetna 
zabawa. Niech mi pan wierzy, 
że kiedy po raz pierwszy upie-
kłam chleb, który był zjadliwy, 
byłam przeszczęśliwa. Wspól-
nie z mężem zjedliśmy go na 
gorąco, nie bacząc na żad-
ne przeciwwskazania. Muszę 
przyznać, że mąż od samego 
początku nie był do tego prze-
konany. Wolał białe pieczywo, 
kupowane w sklepie. Szyb-
ko jednak zmienił kulinarne 
przyzwyczajenia. 

Jakby pani zachęciła ko-

biety do pieczenia własnego 
chleba, na podstawie starych 
receptur? 

Uważam, że chleb i miłość, 
to jedno. Jeśli chcesz być blisko 
swojego męża, dzieci, chcesz 
im podarować coś szczególne-
go,  to warto zacząć. Mi oso-
biście przyświeca fantastycz-
na piosenka piekarza, w której 
padają słowa: „piekę chleb na 
różne bolączki i serca gorącz-
ki”. Największą radość spra-
wia mi więc to, że mogę swo-
im chlebem obdarowywać in-
nych.  I kiedy znajomi zabie-
rają do domu mój wypiek, a 
później oddzwaniają i mówią, 
jaki był pyszny, jest to dla mnie 
bezcenne. 

A jaki chleb pani lubi naj-
bardziej?

Uwielbiam chleby żytnie i 
razowe z kminkiem. Lubię też 
taki z rodzynkami, żurawi-
ną i orzechami włoskimi, któ-
ry właśnie dzisiaj upiekłam do 
celów degustacyjnych. 

Marcin Simiński 

Na zdjęciu małżeństwo Państwa Brodzkich

Przekazali  
200 tysięcy na rzecz 
szpitala 
Magdalena i Mariusz Konieczni oraz Bożena i Grze-
gorz Mieleńczukowie z Nowogardu– przedsiębiorcy 
działający w branży zwierząt futerkowych, przeka-
zali 200 tys. zł na adaptację pomieszczeń byłego od-
działu ginekologicznego, znajdujących się w starej 
bryle szpitala na oddział dziecięcy. 

Umowa sponsoringu zosta-
ła podpisana  w minioną środę 
w sali konferencyjnej szpitala, 
w obecności mediów. -Zwykle 
człowiekowi jest miło, jak coś 
dostaje. Nam jest miło, że mo-
żemy wspomóc szpital i oddział 
dziecięcy. Wierzymy, że może 
zachęci to innych przedsiębior-
ców do udzielania wsparcia lo-
kalnej służbie zdrowia  – mó-
wił M. Konieczny, jeden z fun-
datorów. 

O tym kiedy ruszy remont, 
jeszcze trudno mówić. Dyrek-
cja szpitala czeka na kosztorys 
inwestycji. 

- Obiecano mi, że kosztorys 
będzie gotowy do końca maja.  

Mam nadzieję, że koszty ada-
ptacji nie przekroczą sumy, któ-
rą nam ofiarowano – mówi 
dyrektor szpitala, Kazimierz 
Lembas. Jeśli tak się stanie 
szpital po brakującą kwotę ma 
się zwrócić do miejskich rad-
nych. 

Dyrektor zakłada, że wyre-
montowany oddział będzie 
mógł przyjąć pierwszych pa-
cjentów jeszcze przed zimą. 
Natomiast w budynku, gdzie 
dotychczas leczono małych 
pacjentów, ma w przyszłości 
powstać dzienne hospicjum. 
To jednak na razie dalekosięż-
ne plany. 
   MS

Swój podpis pod umową sponsoringu składa Mariusz Konieczny - współwłaściciel spółki Bo-
noFur Farm. Po prawej siedzi jego żona, Magdalena
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Brudna woda w Błotnie 

Jak tu napić się herbaty? 
Kilka dni temu do redakcji DN zadzwoniła mieszkanka Błotna, która zwróci-
ła uwagę na brudną wodę, lecącą z tamtejszych kranów. Kobieta przesłała nam 
również zdjęcie filiżanki po herbacie z wyraźnym osadem na ścianach naczynia. 

- W Błotnie nigdy nie mieli-
śmy tak czystej wody, jak w mie-
ście. W ostatnich tygodniach jej 
jakość znaczenie się pogorszyła. 
Jak zapraszamy gości, to wsty-
dzimy się herbatę zaparzyć, 
bo woda ma kolor brunatny, a 
po wypiciu napoju na szklan-
ce osadza się obrzydliwy osad 
– skarżyła się kobieta, prosząc 
redakcję DN o interwencję w 
sprawie.

O wyjaśnienie przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy poprosi-
liśmy PUWiS. Poniżej odpo-
wiedź, jaką w tej sprawie otrzy-

maliśmy od Przedsiębiorstwa. 
„Przyczyną złej jakości wody 

w miejscowości Błotno jest od-
żelaziacz, zawierający złoża fil-
tracyjne, które podlegają okre-
sowej wymianie. Jest to czyn-
ność serwisowa stacji uzdatnia-
nia wody. Każde złoże filtracyj-
ne ma swoje optymalne warun-
ki pracy podlegające konserwa-
cji i regeneracji. W związku z 
tym podjęliśmy działania zwią-
zane z wyminą złoża filtracyj-
nego. Złoże zostało wymienio-
ne, przeprowadzone zostały ba-
dania mikrobiologiczne i urzą-

dzenia zostały podłączone do 
systemu wodociągowego. W 
najbliższym czasie woda może 
mieć jeszcze kolor zabarwiony 
ze względu na wypracowanie 
się złoża filtracyjnego. Za wszel-
kie utrudnienia przepraszamy. 

Jakub Sobieralski 

Pozostaje czekać na rezulta-
ty i poprawę jakości wody, ma-
jąc nadzieję, że już na dniach w 
Błotnie będzie można z przy-
jemnością napić się herbaty w 
przezroczystym naczyniu. 

MS

Oświadczenia majątkowe cd. 

Ile zarabiają kierownicy i dyrektorzy?
Kolejna odsłona oświadczeń majątkowych składanych przez władzę. Przed tygodniem opublikowaliśmy zeznania burmistrza i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. W tym wydaniu pokazujemy oświadczenia najważniejszych urzędników w ratuszu oraz dyrektorów kil-
ku instytucji podległych Gminie. 

Oświadczenia za rok 2013
Imię nazwisko Oszczędności Nieruchomości Zarobki Kredyty Majątek ruchomy pow. 

10 tys. zł
Marcin Gerard Marchewka / 
skarbnik gminy

 3 637, 22 zł - dom o pow. 215 m2 – wartość 300 tys. zł 
- mieszkanie o pow. 41 m2 
- wartość 
55 tys. 998 zł 
- grunty orne o pow. 0.7547 ha – wartość 16 tys. zł 
- grunty orne o pow. 0,8126 ha – wartość 126 tys. 155 zł

- 145 tys. 620 zł – zatrudnienie w UM 
Nowogard 
-  2 tys. zł 
z tytułu umowy zlecenia 

- 47 tys. 802 zł - kredyt budowlano 
-hipoteczny na remont domu (PEKAO SA) 
-  55 tys. 296 zł - kredyt budowlano 
-hipoteczny na remont domu (PEKAO SA) 
- 74 tys. 524 zł – pożyczka przeznaczona na 
cele mieszkaniowe (ING Bank Śląski SA)

Audi A2 rok prod. 2003
 – wartość ok. 15 tys. zł 

Agnieszka Biegańska – 
Sawicka /
sekretarz gminy

- Akcje, dochód w wysokości 
– strata 14 tys. 014 zł

- Dom o pow. 102 m2 – wartość 150 tys. zł 
- Mieszkanie o pow. 68,95 – wartość 150 tys. zł 
- Działka budowlana o pow. 473 m2 – wartość 30 tys. zł 
(udział ¾) 
- działka budowlana o pow. 469 m2 – wartość 30 tys. zł 
(udział 3/8)

106 tys. 631 zł – wynagrodzenie ze 
stosunku pracy (Urząd Miejski) 
- pełnienie funkcji obywatelskich – 448 zł 

30 tys. zł - kredyt hipoteczny w banku Pekao 
SA.
 

Nie dotyczy 

Tadeusz Fiejdasz/ 
kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska

 9 tys. zł Mieszkanie o pow. 47 m2  - wartość  140 tys. zł 
Mieszkanie o pow. 57 m2  - wartość  160 tys. zł 
Garaż 26,6 m2 - wartość 20 tys. zł 

87 tys. 286 zł 
- zatrudnienie w UM Nowogard

Nie dotyczy -Fiat Panda rok prod. 
2004 
-Renault Clio  rok prod. 
2003

Aneta Drążewska Irzemska/ 
Dyrektor Nowogardzkiego 
Domu Kultury

Nie dotyczy Dom o pow. 136,4 m2 – wartość 350.000 zł
Grunt rolny o pow. 1427 m2 – wartość 14.000 zł

Umowa o pracę Nowogardzki Dom Kultury 
– 79 tys. 215 zł

- 27 tys. 057 CHF, 
BGŻ kredyt hipoteczny – 
na zakup i wykończenie domu

Toyota RAV-4 – 2005 r.

Grażyna Grosicka Różańska/
Kierownik Zarządu Budynków 
Komunalnych w Nowogardzie

10 tys. zł - Dom o pow. 140 m2 - wartość 450 tys. zł,
- działka budowlana  o pow. 1220 m2 (udział 1/8) 
wartość10 tys. zł

- Z tytułu zatrudnienia ZBK – 77 tys. 855 zł
- inna z ubezp. społecz. - 4 tys. 422 zł
- najemca, dzierżawca – 3 tys. 500 zł

170 tys. zł kredyt hipoteczny na budowę 
domu (współkredytobiorca) ING Bank Śląski 

Chrysler Voyager rok. 
Prod. 2003

Magdalena Joanna Pędzik/ 
kierownik Zespołu 
Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w 
Nowogardzie

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 66 m2 
- wartość 98 tys. zł 

95 tys. 118 zł 
- należności ze stosunku pracy 

Kredy hipoteczny 
na kwotę 
50 tys. 924 zł 

Nie dotyczy 

Zofia Pilarz/
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowogardzie

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 80 m2  - wartość 100 tys. zł 
Działka ogrodowa - 6 arów 

95 tys. 205 zł 
- zatrudnienie w MBP 47 tys. 436 zł  
- świadczenie emerytalne

Nie dotyczy Toyota Aygo, rok prod. 
2013, wartość: 35 tys. zł 
(współwłasność)

Teresa Skibska/ 
kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie

16 tys. 766 zł Dom o pow. 150 m 2
- wartość 260 tys. zł Gospodarstwo rolne o pow. 1,94 ha 
- wartość 12 tys. 610 zł 

95 tys. 213 zł 
- umowa o pracę 1 tys. 022 zł 
- umowy zlecenia 448 zł 
- pełnienie funkcji społecznych  

23 tys. 413 zł, na opłatę adiacencką 
naliczoną przez UM w Nowogardzie

Toyota RAV-4, rok prod. 
2012, wartość 75 tys. zł

Kazimierz Lembas/ 
dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Szpitala 
Rejonowego w Nowogardzie

62 tys. 251 zł., 
4 tys. 500 Euro 
500 dol. USA

Dom o pow. 
70 m 2 
- wartość 130 tys. zł 
Gospodarstwo rolne o pow. 10 ha i 34 ha 
- wartość 130 tys. zł 

72 tys. 948 zł Dochody z tytułu zarządzania 
szpitalem (prywatna działalność)  
10 tys. 114 zł 
- Celowy Związek Gmin RXXI 53 tys. 632 
- emerytura 14 tys. 168 zł 
- dieta radnego 80 zł 
Polski Związek Działkowców 

Nie dotyczy Toyota Corolla 
rok prod. 2008 

Eliza Anna Kałmuk/
kierownik Biura Podatków i 
Opłat w UM Nowogard 

 44 tys. 045 zł Nie dotyczy 
 

 52 tys. 069 zł - umowa o pracę 
1 tys. 158 zł - umowa zlecenie

Nie dotyczy Renault Modus  rok prod. 
2008 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
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Spotkanie przedsiębiorców z policją 

O bezpieczeństwie razem 
W piątek (16 maja), w sali odpraw Komisariatu przy ul. Wojska Polskiego, z no-
wogardzkimi przedsiębiorcami spotkała się szefowa miejscowej policji, pod-
insp. Małgorzata Figura. 

Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy prezesa Stowarzysze-
nia Forum na Rzecz Rozwoju 
Gospodarczego Ziemii Nowo-
gardzkiej, Stanisława Rynkie-
wicza. Na zaproszenie, wzięli 
w nim udział również człon-
kowie zarządu Cechu Rze-
mieślników i Przedsiębiorców 
z Nowogardu. Oprócz komen-
dant,  na sali obecni byli rów-
nież funkcjonariusze wydzia-
łów prewencji oraz kryminal-
nego. 

W czasie spotkania,  pod-
insp. M. Figura zapoznała lo-
kalnych pracodawców z pracą 
policji. Przedstawiła także naj-
nowsze statystyki, dotyczące 
wykrytych przestępstw na te-
renie działania komisariatu.  

Nie pominięto tematu serii 
kradzieży, jakich ofiarami w 
zeszłym roku padło kilku wła-
ścicieli sklepów i firm. Spra-
wa bulwersowała nowogardz-
kie społeczeństwo.  W poło-

wie kwietnia, żmudna praca 
operacyjna policji, przyniosła 
efekty. Zatrzymano czterech 
mężczyzn, którzy obrabowy-
wali mieszkańców Nowogar-
du. Trzech z nich znajduje się 
w areszcie. Jeden jest objęty 
policyjnym dozorowe. Sprawa 

jest rozwojowa. Wiadomo, że 
złodziejska szajka przestępczą 
działalnością zajmowała się  
na terenie całego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 
Wszystko wskazuje na to, że 
przynajmniej na kilka lat, pa-
nowie będą zmuszeni wygasić swoją aktywność przestępczą. 

W czasie spotkania przed-
siębiorcy zwrócili uwagę na 
kilka problemów, które ich 
zdaniem są społecznie dolegli-
we. Wspominali o braku miej-
skiego monitoringu, zakłó-
cania ciszy nocnej w mieście, 
szczególnie w weekendy oraz 
sprzedaży alkoholu nieletnim 
w nocnych sklepach. Rozma-
wiano również o pracy skaza-
nych w mieście, których, przy 
całym szacunku do wykony-
wanej pracy,  zdaniem przed-
siębiorców obdarza się zbyt 
dużym zaufaniem, szczególnie 
przy pracach prowadzonych w 
placówkach użytku publiczne-
go jak np. szkoły. 

Komendant Figura zdra-
dziła, że ma pomysł na to, w 
jaki sposób zwiększyć poczu-
cie bezpieczeństwa na ulicach. 
Być może już latem w Nowo-
gardzie pojawią się patrole ka-
detów policyjnych, tworzą-
cych piesze patrole. Wszystko 
zależy od tego, czy zgodzi się 
na to Komenda Wojewódzka. 

 Na zakończenie spotkania 
przedsiębiorcy zadeklarowa-
li gotowość do wspólnego po-
dejmowania wysiłku w po-
prawę bezpieczeństwa w gmi-
nie.  Ustalono, że w niedalekiej 
przyszłości odbędzie się kolej-
ne, podobne spotkanie, tym ra-
zem z udziałem władz miasta.

MS
fot. Klaudia Gieryń

Wojewódzkie zmagania w SOSW w Nowogardzie 

VII Biennale Wiedzy Ekologicznej 
Dnia 20 maja 2014 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyło, się 
VII Biennale Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Środowisko ponad wszystko” w ra-
mach XIII Ogólnopolskim i IX Międzynarodowym Festiwalem Filmów Ekologicznym 
im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM 2014”. 

Biennale jest cykliczną impre-
zą o zasięgu wojewódzkim, któ-
ra odbywa się, co dwa lata. Or-
ganizatorami imprezy jest Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy i Stowarzyszenie „NA-
SZE SZANSE”. Głównym celem 
Biennale jest rozwijanie wrażli-
wości na piękno przyrody oraz 
integrowanie dzieci niepełno-
sprawnych. 

W tym roku, w naszej placów-
ce gościliśmy uczniów wraz z 
opiekunami ze Szkół i Ośrodków 
z Goleniowa, Tanowa i Świnouj-
ścia. Serdecznie witając zgroma-
dzonych, Dyrektor Joanna War-
dzińska wyraziła swoją radość z 
kolejnej możliwości wspólnego 
spotkania.  Następnie nasi mło-
dzi artyści zaprezentowali swoje 
umiejętności teatralne i tanecz-
ne. Po gromkich brawach nad-
szedł czas na część konkursową, 
w której uczniowie mogli wyka-
zać się wiedzą z zakresu przyro-
dy i ekologii oraz sprawnością 

fizyczną. Uczestnicy zostali po-
dzieleni na trzy kategorie wieko-
we: klasy 1-3, 4-6 i Gimnazjum. 
Każda kategoria miała do wy-
konania inne zadania, przygo-
towane przez naszych nauczy-
cieli, które oceniane były przez 
bezstronną komisję. Wszyscy 
uczestnicy i opiekunowie zostali 
wyróżnieni i nagrodzeni.

Korzystając z pięknej pogo-
dy, wszyscy udaliśmy się na ze-
wnątrz. Nauczyciele, podczas 
rozmów, opowiadali o swojej 
pracy. Natomiast dzieci mia-
ły możliwość bliższego zapo-
znania się z uczniami z innych 
szkół, podczas wspólnej zaba-
wy. 

Na wszystkich uczestników 
Biennale czekał ciepły posiłek w 
postaci grochówki i grilla oraz 
słodki poczęstunek – pączki i 
lody.

Dziękujemy wszystkim za 
przybycie, za wspólną zabawę i 
miło chwile spędzone razem.

Serdeczne podziękowania 
składamy: Burmistrzowi Nowo-
gardu, Sklepowi Sportowemu 
p. Małgorzaty Kubickiej, Firmie 
„Betmix” – p. Tomaszowi Rącz-
ce, Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, Wojewódzkie-
mu Funduszowi Ochrony Śro-
dowiska, Nadleśnictwu Nowo-
gard, Firmie „Lodos” p. Krysty-
ny Sachryń, Piekarni-Ciastkar-
ni p. Waldemara Pędziszczaka, 
Sklepowi Spożywczo-Przemysło-
wemu p. Józefa Sosnowskiego, 
Hurtowni Ogrodniczej „Garden” 
p. Marioli Szatanik, Producent 
Kwiatów Szklarniowych „KOC-
-FERM” ze Szczytników; Hur-
towni Artykułów Spożywczych 
i Przemysłowych p. Czesława 
Sowy, Szkółce „Viburnum” p. Łu-
cji Swiłło z Kłodzina k./Przele-
wic, Polsko-Niemieckiej Szkółce 
Drzewiarskiej Fischer z Sokolni-
ków, Kwiaciarni p. Furmańczyk.

Info. Własne 
foto: MS/DN
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informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Turniej wiedzy o 
świętym Janie Pawle II
27 kwietnia 2014 roku, w Watykanie, na Placu Świę-
tego Piotra, odbyła się wielka uroczystość religijna, 
podczas której błogosławiony papież Jan Paweł II 
został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Ka-
nonizacja Jana Pawła II stała się okazją do przypo-
mnienia na nowo życia i nauczania Papieża Polaka. 

19 maja 2014 roku, w Gim-
nazjum nr 2 w Nowogardzie, 
odbył się szkolny turniej wie-
dzy o św. Janie Pawle II, zor-
ganizowany przez katechetów. 
Do konkursu przystąpiło 28 
uczniów z klas I i II. Uczniowie 
w czteroosobowych grupach 
zmagali się z odpowiedzia-
mi na pytania dotyczące bio-
grafii, pielgrzymek i naucza-
nia papieża. Jury w składzie: 
ks. Marcin Gudełajski, p. Ane-
ta Borzeszkowska i p. Wiolet-
ta Sobczak wyłonili zwycięz-
ców. I miejsce zajęła klasa II F, 

II miejsce – I A i III miejsce – 
I B. Osoby, które zajęły I miej-
sce otrzymały dyplomy oraz 
albumy z filmami o świętych, 
natomiast wszyscy uczestnicy 
otrzymali obrazki ze św. Janem 
Pawłem II, które postawione 
np. na biurku będą zachęca-
ły do modlitwy za wstawien-
nictwem tego Wielkiego Pola-
ka. Zwycięzcom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów w 
kolejnych konkursach papie-
skich.

s. Maksymilia

Arkadiusz Bińkowski: lat 43, zmarł 22.04.2014, pogrzeb odbył 
się 23.05.2014, na cmentarzu w Nowogardzie

Marek Niezborała: lat 56, zmarł  15.05.2014, pogrzeb odbył się 
19.05.2014, na cmentarzu w Nowogardzie 

Roman Macełko: lat 78, zmarł 19.05.2014, pogrzeb odbył się 
21.05.2014,  na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana (J 14,15-21) Zapowiedź 
Pocieszyciela

   Jezus powiedział do swoich 
uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, bę-
dziecie zachowywać moje przyka-
zania. Ja zaś będę prosił Ojca, a in-
nego Pocieszyciela da wam, aby z 
wami był na zawsze - Ducha Praw-
dy, którego świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. 
Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. Nie zo-
stawię was sierotami: Przyjdę do 
was. Jeszcze chwila, a świat nie bę-
dzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie 
widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć 
będziecie. W owym dniu poznacie, 
że Ja jestem w Ojcu moim, a wy 
we Mnie i Ja w was. Kto ma przy-
kazania moje i zachowuje je, ten 
Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca 
mego, a również Ja będę go miło-
wał i objawię mu siebie.

Aby z wami był na zawsze
W historii zbawienia można 

rozróżnić trzy etapy: stworzenie, 
odkupienie i uświęcenie. Nas do-
tyczą wszystkie trzy. Bóg pod-
trzymuje swoje stworzenie w ist-
nieniu. Dokonało się dzieło od-
kupienia i możemy doświadczać 
jego owoców. Towarzyszy nam 
Duch Święty uświęcając tych, któ-
rzy są mu posłuszni. Jak by nie pa-
trzeć, żyjemy w czasach, w których 
wszystko jest już jasno określone. 

   Przed przyjściem Syna Boże-
go na świat tej klarowności jesz-
cze nie było. Wtedy było stworze-
nie obarczone skutkami grzechu 
pierworodnego, uświęcenie do-
tyczyło nielicznych: patriarchów, 
proroków, sędziów, ludzi, których 
Bóg wybrał do specjalnych zadań. 
Patriarchowie ogarnięci Duchem 
otwierali się na głos Bożego po-
wołania. Sędziowie, jak chociażby 
Samson, w mocy Ducha walczy-
li z wrogami Narodu Wybranego. 
Prorocy w mocy tego samego Du-
cha szli z odwagą upominać Na-
ród Wybrany. Duch Boży oddzia-

ływał w szczególny sposób tylko 
na wybranych, chociaż prorok Joel 
zapowiedział czas, w którym ten 
Duch rozleje się na wszystkich. I 
aby mogło do tego dojść potrzeb-
ne było odkupienie.

   Ostatnie chwile swojego ziem-
skiego życia Jezus spędza z Apo-
stołami. Daje im ostatnie poucze-
nia, mówiąc przede wszystkim o 
Paraklecie. Przetłumaczono ten 
wyraz używając słowa pocieszy-
ciel. Nam pocieszyciel kojarzy się z 
kimś, kto pogłaszcze, przytuli, po-
wie dobre słowo, zachęci do dzia-
łania, zmotywuje odpowiednim 
słowem i z życzliwością popatrzy 
jak sobie poradzimy.

   Ten, o którym mówił Chry-
stus, działa inaczej. Nie tylko po-
ciesza, również podtrzymuje, cią-
gle towarzyszy, uzdalnia do mę-
stwa, oświeca by lepiej rozumieć 
otaczający nas świat a także wła-
ściwie odczytywać Pismo Święte, 
daje siłę do dokonywania właści-
wych wyborów. Można również 
wspomnieć o owocach, jakie ro-
dzą się w człowieku otwartym na 
działanie Ducha: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, opa-
nowanie.

   To oczywiście nie wszystkie 
przejawy oddziaływania Duch Po-
cieszyciela. A wszystkie one poka-
zują, jak bardzo Bóg Ojciec trosz-
czy się o swoje stworzenie. Nam 
bardzo gmatwa się ten obraz z po-
wodu grzechu i jego z kolei owo-
ców. Często bardzo trudno jest 
dostrzec prawdę w świecie, w nas 
samych, ogólnie mówiąc w na-
szym życiu. Dlatego ten Pocie-
szyciel jest nam potrzebny przez 
cały czas. Abyśmy się nie zagubi-
li musi nam ciągle towarzyszyć, 
tak jak czyni to troskliwy opiekun 
w stosunku do dziecka. Gdy jego 
zabraknie dziecko jest jak sierota, 
niezdolne do samodzielności.

   „Nie zostawię was sierotami”. 
Tak powiedział Jezus do dorosłych 
przecież ludzi, którzy na pewno 
w codziennym życiu radzili sobie 
całkiem dobrze. A przynajmniej 
do tej pory tak było. Nadchodzi 
jednak nowy etap, w którym nie-
odzowna będzie obecność spe-
cjalnego Pomocnika. Świat dowie 
się o prawdzie, która w szczegól-
ny sposób skieruje uwagę wszyst-

kich na Zmartwychwstanie. I żeby 
człowiek, żyjący w końcu na tym 
świecie, mógł z tą tajemnicą iść do 
tych, którzy jej nie znają, sam naj-
pierw musi ją przyjąć, a później 
przekazać ją dalej, ciągle korzy-
stając z nadprzyrodzonej pomocy 
Parakleta.

   W świecie, w którym człowiek 
zna dobro i zło, w którym my wła-
śnie żyjemy, trudno jest sprostać 
Bożym przykazaniom. Dlatego 
Jezus przyszedł do nas aby otwo-
rzyć nam oczy. Zwrócił szczegól-
ną uwagę na miłość. Sam ją poka-
zał, mówił o niej, przykazał ją nam 
jako najważniejszą, bo dzięki niej 
człowiek będzie w stanie zacho-
wać wszystkie pozostałe przykaza-
nia. A jednak uzależnił wszystko 
od naszej zgody.

   Człowiek rozwija się, poznaje 
świat, wzrasta w nim, uczy się ży-
cia, zdobywa wiedzę i umiejętno-
ści. To wszystko pozwala mu od-
naleźć się w rzeczywistości. Powo-
li albo szybciej, to zależy od każ-
dego indywidualnie, usamodziel-
nia się, staje się niezależny od ro-
dziców. Później sam się nim staje. 
Sam zaczyna być opiekunem. Tak 
jest w normalnym ludzkim życiu, 
w tym psycho-fizycznym wymia-
rze. 

   Ale człowiek to coś więcej. To 
ktoś, kto łączy w sobie świat ma-
terialny i duchowy. Należymy do 
świata zwierząt i jednocześnie 
mamy coś wspólnego ze światem 
anielskim. Jest w nas ten wymiar 
duchowy. A w tym wymiarze za-
wsze będziemy jak dzieci. Będzie-
my potrzebowali opieki. Sami nie 
damy sobie rady. Tu dzieją się 
sprawy przekraczające nasze moż-
liwości, dlatego sami nie potrafi-
my ich ogarnąć. Można by odnieść 
wrażenie, że to, co w nas fizyczne, 
staje się taką kulą u nogi, która nie 
pozwala na swobodne poruszanie 
się.

   Ale Pan Bóg stworzył człowie-
ka właśnie takim, z duszą i ciałem. 
Dla takiego człowieka przygoto-
wał wieczność. Takiego wprowa-
dzi do nieba i z duszą, i z ciałem. 
I chociaż będzie ciężko, to jednak 
musimy zrobić wszystko, aby do 
tego nieba się dostać. A to wszyst-
ko, to po prostu dać się porwać 
Duchowi.

Ks. Grzegorz Podlaski

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
26 maja br. /poniedziałek/ 

o godz. 12.00 (dla młodzieży)
o godz. 17.00 (dla dorosłych)

na spotkanie 
z Panem Andrzejem Wojtkowskim 

propagatorem i pasjonatem zdrowego stylu życia 
oraz właścicielem ekologicznego gospodarstwa rol-
no-zielarskiego w Pratkowie pod Zduńską Wolą, w 
który hoduje zioła z przeznaczeniem na herbaty i 

przyprawy, na temat 
„Zdrowie w zasięgu ogródka i łąki” 

w programie: 
porady, degustacja herbat i mieszanek ziołowych, 

możliwość zakupu
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Serdeczne podziękowania 

dla Emila Kinasz 
za podarowanie kwiatów balkonowych 

składa 
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego 
w Nowogardzie

F.U.H. Adam Fedeńczak 

zatrudni dwóch 
młodocianych uczniów 
w ramach praktycznej 

nauki zawodu 
w charakterze mechanik 

samochodowy. 
Kontakt:  91 39 26 925, 

509 528 688

Sukces uczennicy z Nowogardu

Nagrodzona Pucharem 
Kuratora Oświaty
26 kwietnia 2014 r., uczennica szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie otrzymała Puchar Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty podczas 
uroczystych obchodów i Dni Olimpijczyka w Kołobrzegu.

Tę szczególną nagrodę uczenni-
ca Casandra Singer otrzymała za 
zdobycie tytułu Laureata Ogólno-
polskiego Konkursu Plastyczne-
go PKOL „Moje Igrzyska Olim-
pijskie” w 2013 r. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że jej praca tytułem 
laureata została nagrodzona dwu-

krotnie – po raz pierwszy w 2011 
r. także ogólnopolskim konkursie, 
zorganizowanym w Warszawie. 
Puchar Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty uczennica 
otrzymała więc w ramach wyróż-
nienia za dwukrotne uzyskanie 
tytułu laureata (w 2011 i 2013 r.). 

Nagroda Casandry jest szczegól-
nie ważna, gdyż tematyka jej pra-
cy ściśle nawiązuje do imienia SP 
nr 3 (im. Polskich Olimpijczyków, 
dop. red.). Laureatce gratulujemy 
sukcesu i życzymy dalszych osią-
gnięć. 

Opr. Karolina Klonowska

Kapela Rycha wyróżniona
17 maja (sobota 2014 r.), w Drawnie odbył się VII Wojewódzki Festiwal Zespo-
łów Piosenki Ludowej.  W imprezie tej, wśród 22 zespołów, wzięła udział Kapela 
Rycha z Nowogardu. Zaszczytne prowadzenie korowodu od placu przy kościele 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy do pięknego ośrodka kultury.

Kapela wykonała stare po-
morskie utwory (Na Pomorzu, 
Maryszunka, Sewca – wszystkie 
z Kaszub) i współczesne utwo-
ry zachodniopomorskie („Fale 
Jeziora” – tekst i muz. Konstan-
tego Spurgiasza z Nowogardu 
i „Gdy Kapela Rycha” - z tek-
stem Mieczysława Sylwestrza-
ka i muz. Ryszarda Zagórskie-
go z Nowogardu). Kapela Rycha 
została wyróżniona za wysoką 
kulturę prezentacji repertuaru 
zachodniopomorskiego (dyplo-

mem i pucharem). Warto nad-
mienić, że kapela nowogardz-
ka już 15 lat działa przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowo-
gardzie, gdzie warunki do funk-
cjonowania zapewnia jej dyr. 
Stefan Sitkowski.  Za pomoc w 
realizacji wyjazdu do Drawna 
członkowie kapeli dziękują p. 
Henrykowi Wiązowi.

red.

Informacja w sprawie 
zabezpieczenia włazu  
przy ul. Waryńskiego

W odpowiedzi na artykuł, w sprawie zabezpieczenia włazu 
nad studzienką, znajdującą się przy drodze osiedlowej przy ul. 
Waryńskiego, który zamieścił we wtorkowym wydaniu Dziennik 
Nowogardzki informuję, że zgodnie ze zleceniem gminy Nowo-
gard, PUWIS do dnia 23 maja br. (piątek) dokona zabezpiecze-
nia studzienki po tzw. zdroju ulicznym.

Tadeusz Fiejdasz, kierownik wydziału GKMiOŚ

Wybory w ZSO

Gdyby zagłosowali....
Gdyby to od uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy 
ul. Boh. Warszawy zależały wyniki niedzielnych wyborów do 
Parlamentu Europejskiego,  najwięcej mandatów w Brukseli zdo-
byłyby dwa komitety - Nowa Prawica i Europa Plus Twój Ruch. 

W zeszły poniedziałek, w ra-
mach edukacji obywatelskiej, 
uczniowie gimnazjum i liceum 
w ZSO zorganizowali prawybo-
ry do Parlamentu Europejskiego. 
Nie głosowali na kandydatów, a 
jedynie na komitety wyborcze za-
rejestrowane w naszym okręgu. 
Na liście było zatem 10 organi-
zacji politycznych. W całej szko-
le, do której uczęszcza łącznie 653 
uczniów, w głosowaniu wzięło w 
udział 291 osób, w tym 119 lice-
alistów i 172 gimnazjalistów. Dało 
to frekwencję na poziomie 22,4%. 

Najwięcej głosów, wśród 
uczniów liceum zdobyła Nowa 
Prawica. Zagłosowały na nią 24 
osoby. Drugie miejsce z 20 gło-
sami zajęła Platforma Obywatel-
ska. „Na pudle” zmieściła się tak-
że Lewica (SLD), zdobywając 17 
głosów. Tylko o dwa mniej zdo-
był PiS.  Zaskakujący dobry wy-
nik, bo 14 głosów, zdobyła Par-
tia Zielonych. Na PSL zagłosowa-
ło 10 uczniów, co dało ludowcom 
6 miejsce. Dalej był Twój Ruch (8 

głosów), Solidarna Polska (5 gło-
sów) oraz Ruch Narodowy i Pol-
ska Razem, zdobywające po 3 gło-
sy. 

Nieco inaczej wyniki rozłoży-
ły się wśród gimnazjalistów. Tu, 
z 52 głosami, pierwsze miejsce 
zdobyła Europa Plus Twój Ruch. 
Nowa Prawica Janusza Korwina-
-Mikke zdobyła 36 głosów i dru-
gie miejsce. Trzecie zajęło Pra-
wo i Sprawiedliwości z 27 głosa-
mi. Po 18 zdobyły Partia Zielo-
nych i Platforma Obywatelska. 9 
uczniów z Gimnazjum nr 2 za-
głosowało na PSL. Tylko 7 głosów 
zdobył Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej. Ruch Narodowy wybra-
ły 4 osoby. Jeden punkt zdobyła 
Polska Razem Jarosława Gowi-
na. Bez punktów została Solidar-
na Polska. 

Głosowanie poprzedziły lekcje 
Wiedzy o Społeczeństwie, w cza-
sie których omówiono na ordy-
nację wyborczą do PE.  Udział w 
prawyborach był dobrowolny. 

MS
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Rozmowa z Magdaleną Kochan, posłanką na Sejm RP  
i kandydatką do Parlamentu Europejskiego z listy PO w naszym okręgu 

Mamy prawo do dumy

Red: W atmosferze każ-
dej kampanii wyborczej wie-
le się mówi o uczciwości. Pani 
słynie z tego, że mówi raczej 
wprost to, co myśli. Czy to 
opłacalne dla polityka? 

Magdalena Kochan: Uczci-
wość zawsze popłaca. Pan, ja, 
nikt nie lubi, kiedy nie docenia 
się jego inteligencji i próbuje 
udowadniać, że białe to czarne. 
Więc prawda, nawet jeśli jest 
gorzka, jest lepiej odbierana niż 
najładniejsze kłamstwo. 

Ale to jednak postawa, która 
może być trudna do obronie-
nia w świecie polityki. Tam, 
zdaje się karierę robią osoby, 
którym z łatwością przycho-
dzi nabieranie obywateli?

Tak postawiona teza krzyw-
dzi wielu parlamentarzystów. 
Nasza codzienna praca nie 
jest efektowna. Ma być efek-
tywna. To się trudno sprzeda-
je w  mediach. Skoro jednak 
ludzie przychodzą do mnie i 
mówią: jest Pani moją ostat-
nią deską ratunku! – to raczej 
nie jest to objaw braku zaufa-
nia.

Z jakimi problemami zgła-
szają się do pani obywatele? 

Najwięcej spraw dotyczy wy-
miaru sprawiedliwości i ZUS, 
czyli tych dość skostniałych in-
stytucji państwowych. Walczę z 

tym dziewiąty rok i nie powiem, 
że najskuteczniej. Co do sądów, 
to polityk nie ma wpływu na 
wydawane przez nie wyroki. To 
żelazna zasada demokracji. Co 
do ZUS, udało się choćby to, że 
każdy, po wejściu na stronę in-
ternetową tej instytucji, może z 
łatwością sprawdzić stan swoje-
go konta emerytalnego. 

Jest zatem pani zwolenni-
kiem, aby obywatele powie-
rzyli swoje emerytury ZUS-
-owi?

To decyzja indywidualna. 
Dzisiejszy system ubezpie-
czeń społecznych jest prosty. Ile 
zbiorę – tyle odbiorę. Państwo 
gwarantuje najniższą emerytu-
rę obliczaną na każdy rok ka-
lendarzowy. Więc, jeśli z dziele-
nia naszego kapitału iloraz jest 
mniejszy od wysokości najniż-
szego świadczenia z budżetu 
państwa, wyrównujemy różni-
cę. 

Dla ludzi nie jest to takie 
oczywiste. Może za słabo się 
nam to tłumaczy?

Staram się to robić najczę-
ściej jak mogę. Choć nie wszy-
scy chcą to rozumieć.

Chodzi pani zapewne o 
związkowców?

Mam wrażenie, że związ-
kowcy w dalszym ciągu nie ro-
zumieją nowych zasad. Oni 

chcieliby krótko pracować i 
długo pobierać emeryturę. 

Trudno się temu dziwić. 
Każdy by tak chciał. 

Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że środki zgromadzo-
ne w ZUS i OFE to pieniądze 
publiczne, a nasz system opar-
ty jest na solidarności społecz-
nej. Znaczy to tyle, że dziś pra-
cujący pokrywają świadczenia 
obecnych emerytów. Na eme-
rytury dziś pracujących złożą 
się kolejne pokolenia. Słowem, 
jeśli pracuję krótko, a długo 
chcę żyć na emeryturze, to ktoś 
na mnie będzie musiał ciężko 
pracować. 

Solidarność społeczna w za-
kresie różnego rodzaju da-
nin dotyczy nie tylko składek 
na system emerytalno-rento-
wy, ale również np. na system 
opieki społecznej. I tu są tacy, 
którzy uważają, że należy z 
tym skończyć i przestać po-
magać tym słabiej radzącym 
sobie w życiu, bo pieniądze te 
są źle wydawane. Czy Pani też 
tak uważa?

Nie mamy w Polsce sytemu 
opieki, tylko system pomocy 
społecznej. Opieka nie wyma-
ga aktywności podopiecznego. 
Pomagamy tym, którzy chcą 
współpracować. Podział wspól-
nego dorobku Polaków, jakim 
jest budżet państwa, musi być 
bardzo rozważny. Rozdajemy 
nie swoje. Szacunek dla tych, 
którzy zarabiają pieniądze, nie 
pozwala na rozrzutność.

Jako dziennikarz, spotykam 
się z biedą na okrągło. Świat 
nie jest różowy. Zwykle jed-
nak, do osób rzeczywiście po-
trzebujących państwo nie do-
ciera, a one same nie potrafią 
upomnieć się skutecznie o po-
moc. 

Ma pan rację. Bardzo czę-
sto ludzie nie potrafią dotrzeć 
do instytucji, mających słu-
żyć im pomocą. Dlatego cie-
szą mnie opinie płynące od 
samorządowców, że przyjmo-
wana z dużą rezerwą Ustawa 
o Wspieraniu Rodziny i Syste-
mie Pieczy Zastępczej, której 
jestem współautorką, przyno-
si rezultaty. Asystent rodziny – 
nowy, wprowadzany tą ustawą 
zawód – to przyjaciel rodziny 
z kłopotami, łącznik z insty-
tucjami, powołanymi do po-

mocy, ktoś, kto nie wyręcza, a 
wspiera, dodaje otuchy i wiary 
w siebie. Ostatnio odbyła się 
w Sejmie RP współorganizo-
wana przeze mnie konferencja 
dotycząca tej problematyki. 
Wprowadzenie asysty rodzin-
nej w małej popegeerowskiej 
gminie na Pomorzu pozwo-
liło stanąć na nogi – wyszli z 
systemu pomocy społecznej 
– czterech z jedenastu obję-
tych tą asystą rodzin. Trzy z 
nich jeszcze objęte są pomocą, 
a cztery wypadły z programu. 
Słowem – to działa.

Czy wprowadzenie tych 
przepisów rzeczywiście spo-
wodowało taką zmianę?

W 2011 roku przebywało w 
pieczy zastępczej 100 000 dzie-
ci. Zaledwie 6% z nich było sie-
rotami rzeczywistymi, pozo-
stałe to sieroty społeczne. Nie 
mogłam tych proporcji zaak-
ceptować. Było dla mnie oczy-
wiste, że trzeba wesprzeć rodzi-
nę wtedy, kiedy dopiero zaczy-
nają się kłopoty, a nie wtedy, 
kiedy nie ma już czego ratować. 
Jedynym wyjściem jest wów-
czas zabranie dzieci z rodziny. 
Stąd omawiany wyżej pomysł 
na asystę rodzinną. Obowiązy-
wanie ustawy już w pierwszym 
roku przyniosło dzieciom wy-
mierne korzyści. 16 500 z nich 
nie trafiło do pieczy zastępczej, 
pozostało z mamą i z tatą. 

Rozmawiając z panią, mam 
wrażenie, że ma pani jeszcze 
wiele w tym obszarze do zro-
bienia, tu, w kraju.  Mimo 
tego, chce pani pracować w 
Brukseli. Dlaczego?

Do wspólnej Europy powin-
nyśmy wnosić także własne do-
świadczenia. Choćby z zakresu 
polityki społecznej i z zakresu 
wspierania rodziny. Europa się 
starzeje. Problemy związane z 
ludźmi 60+ zaczynają być wi-
doczne w wielu krajach. Przy-
bywa miejsc w domach pomo-
cy społecznej, w domach spo-
kojnej starości, ale uważamy, że 
starsze osoby nie powinny tra-
fiać do takich „kombinatów”. 
Deinstytucjonalizujemy opiekę 
nad seniorami i dziećmi, po-
zbawionymi pieczy własnych 
rodziców. Dopracowaliśmy się 
też polskich rozwiązań w zwal-
czaniu przemocy w rodzinie, 
których zazdroszczą nam w 

Europie. Chciałabym polskie 
doświadczenia przeszczepić na 
grunt europejski. 

A środki unijne – przed 
nami nowa perspektywa fi-
nansowania?

Regionalny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej przygotował stra-
tegię społeczną naszego woje-
wództwa. Zdiagnozowano w 
niej potrzeby społeczne. Walka 
z wykluczeniem społecznym, 
długotrwałym bezrobociem, 
aktywizacja zawodowa, wspie-
ranie rodziny wymagają odpo-
wiednich programów, a te za-
bezpieczenia finansowego. Do 
sięgania po środki unijne w no-
wej perspektywie jesteśmy na-
prawdę dobrze przygotowani. I 
w Polsce, i na Pomorzu Zachod-
nim. Sposób wykorzystania 
środków unijnych w poprzed-
niej perspektywie jest przed-
miotem podziwu w świecie. My, 
Polacy, mamy prawo do dumy. 

Wszelkie sondaże pokazu-
ją, że znaczna większość Pola-
ków nie pójdzie do wyborów. 
Jakby pani przekonała społe-
czeństwo, by jednak wybra-
ło się na wybory w najbliższą 
niedzielę?

Ja o to bardzo, bardzo, BAR-
DZO, proszę. Ponad 50% obo-
wiązującego obecnie w naszym 
kraju prawa jest stanowione w 
Unii Europejskiej. To sprawy 
między innymi ładu gospo-
darczego, wolnej konkurencji, 
ochrony środowiska, pomo-
cy publicznej, poziomu nasze-
go zadłużenia w stosunku do 
PKB. To także przepisy doty-
czące sfery, którą ja się na co 
dzień zajmuję, czyli między in-
nymi spółdzielni socjalnych, 
subsydiowania miejsc pracy 
osób niepełnosprawnych, po-
mocy udzielanej osobom trwa-
le bezrobotnym. Czy można 
sobie wyobrazić, że na two-
rzenie prawa z tym wszystkim 
związanego nie mamy wpływu 
i nie chcemy wybierać osób, 
które będą reprezentowały w 
Europarlamencie nasz polski 
punkt widzenia? Od naszej fre-
kwencji zależy nie tylko jakość, 
ale ilość eurodeputowanych 
z Pomorza Zachodniego. Od 
tych wyborów naprawdę zależy 
przyszłość Polski.

Dziękuję za rozmowę. 

*Materiał opłacony przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej
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Odpowiedź Fundacji Talent Promocja Postęp 
W Dzienniku Nowogardzkim Nr 36 z 16 maja 2014 r. ukazał się list radnego Rafała Szpilkowskiego ,,Laur Cisowy dla pasożytniczej fundacji„ 
zawierający wiele absurdalnych informacji oraz  ocen poniżających i zniesławiających Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp jako osobę 
prawną i pracujące tam osoby fizyczne.  W związku z powyższym, na podstawie ustawy z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy Prawo prasowe 
(Dz. U. Nr 0, poz.1136) proszę o opublikowanie poniższego sprostowania odnoszącego się do treści zamieszczonego listu.

(Tutaj wykreślono fragment nie-
odpowiadający wymogom spro-
stowania – odmowa publikacji w 
tym trybie)  - red. 

 Radny R. Szpilkowski  zaczy-
na od tego ,że po odbiór Laura Ci-
sowego wychodzi przewodniczą-
cy Rady Fundacji Jacek Piechota-
(SLD) a aktu wręczenia  dokonu-
je Antoni Bielida przewodniczą-
cy Rady Miejskiej(SLD). To kto 
miał wyjść po odbiór wyróżnienia 
,,święty turecki” a wręczać go były 
przewodniczący RM Marek Krzy-
wania? Autor listu stwierdza da-
lej, że… wszyscy wymienieni pro-
mieniowali radością i satysfakcją 
oraz wzajemnym do siebie zaufa-
niem. A co mieli zacząć okładać 
się pięściami? Paranoja. To, że są 
to przedstawiciele SLD, świadczy 
o uzyskanym poparciu w demo-
kratycznych wyborach. Nikt nie 
powinien takich wyborów kwe-
stionować, także radny Szpilkow-
ski.

Autor listu napisał dalej, że 
jako „przedsiębiorca” odebrał 
to… jako hucpę i siarczysty po-
liczek wymierzony osobom pro-
wadzącym działalność gospo-
darczą. Ciekaw jestem czy zapy-
tał o to 16 przedsiębiorców, któ-
rzy prowadzą lub prowadzili w 
Centrum swoje firmy. Większość 
z nich podpisała się pod wnio-
skiem o  przyznanie Fundacji 
wyróżnienia. Dziwnym trafem 
zapomniał też napisać, że sam od 
2005 r. czyli od blisko 9 lat pro-
wadzi działalność w budynku za-
rządzanym przez Fundację. Jak 
to się ma do przytoczonego da-
lej  twierdzenia, że ,,to genero-
wanie nieuczciwej konkurencji 
w stosunku do nowogardzkich 
płatników podatków” Jest to wy-
raźny przykład obłudy i hipokry-
zji człowieka, co gorsze radnego 
gminy, który powinien w swoich 
wypowiedziach zachować obiek-
tywizm i mówić prawdę. Nie 
wspomnę o płatności czynszu, 
który bez stosownego wezwania 
prawie nigdy nie jest przez tego 
,,przedsiębiorcę” w terminie re-
gulowany. Może te wezwania 
tak mocno wzburzyły radnego i 
,,przedsiębiorcę”, że postanowił w 
ramach rozpoczętej już kampanii 
wyborczej zaatakować Fundację. 

Dalej pojawiają się informacje, 
że…budynek ten jest własnością 
gminy i, że jest użyczony funda-
cji… co jest oczywiście prawdą. 
Natomiast stwierdzenie, że bur-
mistrz Czapla nie pobiera ani 
złotówki od fundacji TPP za wy-
dzierżawienie budynku… jest ab-
surdalne. Gdyż jedno wyklucza 
drugie. Umowa użyczenia nie jest 

tożsama z umową dzierżawy. Jest 
to tak jak byśmy napisali, że ,,Syn 
bezdzietnej matki wyjechał na 
urlop” lub ,,Żonaty kawaler po-
szedł na koncert”.  

Jeżeli chodzi o zarzut, że bur-
mistrz Czapla  co roku umarza 
podatek od nieruchomości, to 
zgodnie z umową użyczenia, po-
datek umarzał także burmistrz 
Ziemba nawet wówczas, gdy rad-
ny Szpilkowski w koalicji z PSL 
współrządził gminą. Gmina sko-
rzystała z publicznej pomocy fi-
nansowej, pozyskanej przez Fun-
dację, a przeznaczonej na remont 
i modernizację nieruchomości, 
służącej wspieraniu przedsiębior-
czości. Wartość rynkowa gmin-
nej nieruchomości po remoncie 
i modernizacji uległa znacznemu 
zwiększeniu. Uważam, że gdyby 
nie użyczenie budynku dla Fun-
dacji na prowadzenie inkubatora, 
to obiekt ten mógłby obecnie wy-
glądać podobnie jak byłe przed-
szkole przy ulicy 3-go Maja w No-
wogardzie vis a vis Kameny.  Teraz 
sprzedać można by tylko nieru-
chomość gruntową, zapewne na 
budowę kolejnego dyskontu.

Umorzenie podatku stanowi 
wsparcie gminy dla przedsiębior-
ców, którzy działalność w Cen-
trum uruchomili i płacą podatki 
do gminy. Dotyczy to zwłaszcza 
osób, które zamierzają firmę uru-
chomić, a nie mają dużych pienię-
dzy, aby stworzyć dla siebie sta-
nowisko pracy. Taki był i jest cel 
działalności Centrum. Gdyby nie 
było umorzeń wówczas Fundacja, 
działająca zgodnie z statutem jako 
organizacja ,,non- profit”, której 
działalność nie wiąże się z osią-
ganiem zysku, musiałaby podatek 
ten wliczyć do czynszu pobiera-
nego za lokale tak jak inne koszty 
utrzymania obiektu. Wspieranie 
przez gminę przedsiębiorczości 
miałoby wówczas tylko charak-
ter werbalny. I o to zapewne cho-
dzi radnemu Szpilkowskiemu, aby 
mieć kolejne argumenty, że gmina 
nic nie robi dla rozpoczynających 
działalność gospodarczą.                                                                                                                              

Wobec niczym nieuzasadnio-
nych i obraźliwych informacji 
zawartych w liście, że… Szcze-
cińska Fundacja TPP może się 
okazać pasożytem, jakiego ho-
dujemy na organizmie naszej 
gminy… oraz nieprawdziwych 
obłudnych twierdzeń, że… mało 
kto kojarzy czym jest funda-
cja TPP i gdzie ją można w No-
wogardzie znaleźć…, sugerują-
cych zwłaszcza młodszemu czy-
telnikowi, że nie działamy przy 
,,otwartej kurtynie” wyjaśniam 
co następuje:

(Tutaj wykreślono fragment nie-
odpowiadający wymogom sprosto-
wania – odmowa publikacji w tym 
trybie)- red. 

 Zagospodarowania niszczeją-
cego budynku na inkubator, po 
zlikwidowanym na początku lat 
dziewięćdziesiątych  żłobku – 
przedszkolu, podjęła się Szczeciń-
ska Fundacja Talent Promocja Po-
stęp. Obiekt ten odpowiadał kry-
teriom stawianym przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej 
oraz konsultantów Banku Świato-
wego. Instytucje te decydowały o 
przeznaczaniu środków finanso-
wych  na takie zadania.

Aby to mogło nastąpić Szcze-
cińska Fundacja Talent Promocja 
Postęp wzięła udział w konkursie 
ogłoszonym przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Socjalnej i otrzy-
mała pozytywną opinię oraz do-
finansowanie projektu urucho-
mienia Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości- Inkubatora 
Przedsiębiorczości w Nowogar-
dzie.

W styczniu 1996 r. po przepro-
wadzeniu przetargu i wyłonie-
niu wykonawcy, którym została 
nowogardzka firma PBO, przy-
stąpiono do generalnego remon-
tu i adaptacji obiektu. Uroczyste-
go otwarcia jednostki, w budyn-
ku przy ulicy Wojska Polskiego 3, 
dokonał 13 września 1997 r. ów-
czesny  Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski. (Tutaj wykreślono 
fragment nieodpowiadający wy-
mogom sprostowania – odmowa 
publikacji w tym trybie).

 
Podstawą działalności urucha-

mianych Inkubatorów Przedsię-
biorczości było tworzenie dogod-
nych warunków dla osób rozpo-
czynających działalność gospo-
darczą oraz poszukujących możli-
wości zdobycia nowych kwalifika-
cji. Obejmowały one :

Po pierwsze, udzielanie pomo-
cy organizacyjno–prawnej nowo 
powstającym podmiotom gospo-
darczym.

Po drugie, wynajem przedsię-
biorcom powierzchni użytkowej 
po preferencyjnych cenach oraz

pomoc najemcom w obniże-
niu kosztów działalności poprzez 
możliwość korzystania z obsłu-
gi administracyjnej i usług biuro-
wych świadczonych prze Inkuba-
tor.

Po trzecie, usługi doradcze, in-
formatyczne, księgowo-finansowe 
dla przedsiębiorców rozpoczyna-
jących tutaj działalność gospodar-
czą oraz prowadzących już małe i 
średnie firmy na terenie gminy.

Od chwili uruchomienia Cen-

trum realizowało także wiele in-
nych projektów służących miesz-
kańcom i przyczyniających się do 
rozwoju gminy. Wymienię tylko 
kilka z nich: 

W latach 1998-2000 kadra RCP 
uczestniczyła w Programie Cer-
tyfikującym Kanadyjsko-Polskim 
prowadzonym przez Uczelnię 
Confederation College. Inkubator 
otrzymał Certyfikat Dyrektorów 
EBAC (Rozwój Polskich Ośrod-
ków Wspierania Małej Przedsię-
biorczości).

W latach 2003-2005 Funda-
cja we współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy i Urzędem Miej-
skim w Nowogardzie prowadziła 
Biuro Projektów Europejskich. W 
trakcie działalności biura zosta-
ło obsłużonych około 150 przed-
siębiorców oraz ponad 100 osób z 
branży rolniczej.

W latach 2005-2007 dzięki po-
zyskaniu przez Fundację środków 
w ramach Programu Aktywizacji 
Zawodowej Absolwentów „Pierw-
sza Praca”, realizowano projekt pn. 
„Nasza przyszłość w naszych rę-
kach” tworząc Gminne Centrum 
Informacji. W okresie realizacji 
projektu, z usług GCI skorzystało 
2047 osób, z tego 80% osób legi-
tymowało się średnim i wyższym 
wykształceniem.

W 2007 roku w Centrum Edu-
kacji i Przedsiębiorczości prowa-
dzony był punkt konsultacyjny 
projektu szkoleniowego realizo-
wanego przez Szczecińską Funda-
cję Talent  Promocja  Postęp pn. 
„ Zostań przedsiębiorcą – wspar-
cie dla osób tworzących mikro 
przedsiębiorstwa”. Beneficjentami 
ostatecznymi tego projektu było 
30 osób nie zarejestrowanych jako 
osoby bezrobotne

Od 2007 roku C.E.iP „Profit” re-
alizuje zadania publiczne Gminy 
Nowogard dotyczące: prowadze-
nia działalności w zakresie wspie-
rania przedsiębiorczości i rozwoju 
gospodarczego gminy; prowadze-
nia zajęć pozalekcyjnych dla dzie-
ci i młodzieży pn. „Start w przed-
siębiorczość”; zadanie publiczne 
pn. „Wspieranie inicjatyw spo-
łecznych i koordynowanie pracy 
organizacji pożytku publicznego”. 

W latach 2010-2013 Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości 
wspólnie z Zachodniopomorskim 
Forum Organizacji Socjalnych re-
alizowało projekt w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pn. „Rozwój Społeczeń-
stwa Obywatelskiego” Adresatami 
projektu były osoby zarządzające 
organizacjami pozarządowymi. 
W trakcie realizacji tego projektu 
zorganizowane były w Nowogar-

dzie m.in. Targi Organizacji Poza-
rządowych. 

Od 2010 roku Centrum wspie-
ra nieodpłatnie działania Stowa-
rzyszenia „Uniwersytet  Trzecie-
go Wieku w Nowogardzie”, które 
ma u nas swoja siedzibę i Stowa-
rzyszenia Diabetyków koło w No-
wogardzie, które prowadzi tutaj 
jedną z niewielu w województwie 
zachodniopomorskim ,,Szkół Cu-
krzycy” Wspierane są także inne 
organizacje pozarządowe.

Obecnie Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości prowadzi dzia-
łalność jako placówka kształce-
nia ustawicznego i jednocześnie 
jednostka wspierająca i  promu-
jąca przedsiębiorczość. Oznacza 
to udostępnianie wszystkim chęt-
nym, wyposażonej w media, po-
wierzchni lokalowej do prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
oraz organizowanie i prowadze-
nie kursów, szkoleń, przekwalifi-
kowani

.. (Tutaj wykreślono fragment nie 
odpowiadający wymogom sprosto-
wania – odmowa publikacji w tym 
trybie) - red.   

...W latach 1997-2013 przepro-
wadzono ponad 200 kursów, szko-
leń, warsztatów, w których uczest-
niczyło 2100 osób. W okresie tym 
ponad 45 firm korzystało z usług 
Inkubatora, z czego 29 podjęło sa-
modzielną działalność gospodar-
czą w naszej i innych gminach. W 
różnych okresach liczba pracują-
cych tutaj firm wynosiła od 12 do 
24, zatrudniały one do 50 osób.

(Tutaj wykreślono fragment nie-
odpowiadający wymogom spro-
stowania – odmowa publikacji w 
tym trybie). Jestem przekonany, 
że dotychczasowa blisko 18 letnia 
działalność Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości ,,Profit” Szcze-
cińskiej Fundacji Talent  Promo-
cja Postęp w Nowogardzie w istot-
ny sposób wspomagała i wspoma-
ga rozwój społeczno-gospodarczy 
gminy i jej mieszkańców, którzy z 
jej usług korzystali  i nadal korzy-
stają.

Twierdzenie, że wyróżnienie 
Laur Cisowy należy się Funda-
cji w kategorii ,,Jak wydoić gminę 
Nowogard” oraz niczym nie uza-
sadniona, poniżająca i zniesławia-
jąca Fundację opinia o jej… paso-
żytniczej działalności… mogła się 
zrodzić tylko w chorej głowie .

Dalsze tego typu wypowiedzi 
Pana Szpilkowskiego będą kiero-
wane na drogę postępowania są-
dowego.

    Z poważaniem
    Jerzy Jabłoński

Dyrektor CEiP ,,Profit”
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Turniej deblowy tenisa ziemnego

Para Kamiński – Dworak najlepsza
W niedzielę (18 maja) o godzinie 13:00, na korcie państwa Kubickich, rozegrany zo-
stał deblowy turniej tenisa zimnego. Spotkania stały na wysokim poziomie, a po kilku 
godzinach zmagań, zwyciężyli Krzysztof Kamiński i Norbert Dworak z Nowogardu.  

Pierwszy turniej deblowy 
rozgrywany był w 2013 roku. 
Tym razem do rywalizacji na 
korcie państwa Kubickich, 
przystąpiło 8 tenisistów. Przed 
turniejem odbyło się losowa-
nie, po którym wyłoniono 4 
pary, które rywalizowały sys-
temem „każdy z każdym”. Za-
tem każda z par miała do ro-
zegrania po 3 mecze i pomi-
mo że zawodnicy rozgrywa-
li tylko jeden set, poziom był 
tak wyrównany, że zmagania 
trwały ponad 5 godzin! Zda-
rzało si, że set w danym me-
czu trwał nawet godzinę. No-

wogardzianie Krzysztof Ka-
miński i Norbert Dworak, wy-
grali wszystkie trzy spotkania 
i zajęli 1 miejsce w zawodach. 
Na drugiej pozycji uplasowali 
się nowogardzianie Zbigniew 
Ceranka i Wojciech Kubicki, 
z kolei trzecie miejsce przy-
padło parze maszewsko - no-
wogardzkiej – Artur Janiszyn i 
Piotr Wochna. Bez zwycięstwa 
pozostali mieszkańcy Golenio-
wa- Wojciech Świadek i Zbi-
gniew Adamiec. To z pewno-
ścią nie ostatni tego typu tur-
niej na krocie państwa Kubic-
kich. Dodajmy, że organizato-

rzy zapraszają również na swój 
kort do rywalizacji singlowej. 
Przy artykule prezentujemy 
klasyfikację końcową turnieju 
deblowego. 

KR

Klasyfikacja końcowa:
 1. Krzysztof Kamiński i Nor-

bert Dworak (Nowogard)
2. Zbigniew Ceranka i Woj-

ciech Kubicki (Nowogard)
3. Artur Janiszyn i Piotr 

Wochna (Maszewo i Nowo-
gard)

4. Wojciech Świadek i Zbi-
gniew Adamiec (Goleniów) Z lewej strony zdobywcy 3 miejsca- Janiszyn i Wochna, z prawej strony wicemistrzowie- Ce-

ranka i Kubicki

Na zdjęciu z lewej strony para zwycięzców- Kamiński i Dworak, z prawej strony mieszkańcy 
Goleniowa- Świadek i Adamiec

Przedszkolu nr 1

Święto Niezapominajki 
Wiosna to wspaniała pora roku. Wszystko budzi się na nowo 
do życia. Świat nabiera soczystych barw. Właśnie wiosną 
dzieci z przedszkola nr 1 obchodzą święto Niezapominajki. 

15 maja, w czwart-
kowy poranek przed-
szkolaki obchodziły 
Dzień Polskiej Nie-
zapominajki. I choć 
pogoda była ponura 
to hymn przedszko-
la zabrzmiał wspa-
niale w wykonaniu 
wszystkich dzieci. 
Nasze 5 i 6-latki wy-
konały piosenkę o słoneczku, 
4-latki piosenkę o muchomor-
ku. Dzieci szukały w ogrodzie 
schowanych kwiatów, zwie-
dzały krainy zwierząt, czyste-
go powietrza i pięknych kwia-
tów. Punktem końcowym tej 
uroczystości było wykona-
nie przez dzieci kwiatów nie-
zapominajek, które wspania-
le ozdobiły nasz przedszkolny 
ogród. 

Dzień Polskiej Niezapomi-
najki to święto mające na celu 
promowanie walorów przy-
rody, stałe przypominanie o 
ochronie środowiska i zacho-
waniu różnorodności biolo-
gicznej Polski. Święto ma rów-
nież na celu zachowanie w pa-
mięci ważnych chwil w życiu, 
osób, miejsc i sytuacji.                           

Marzena Wiśniewska i Karolina 
Grygowska

Środy na torze – III seria

„Chrabąszcze” bez rewelacji...
W środę (21 maja) na szczecińskim torze kolarskim, rozegrana została III se-
ria wyścigów. Tym razem nowogardzcy kolarze, oprócz Huberta Grygowskiego,  
nie zachwycili swoimi startami, przeważnie plasując się w środku stawki.

W kategorii Żak młodszy 
dwukrotnie startujący w wy-
ścigu na 400m  startujący Hu-
bert Grygowski, najpierw zajął 
2 miejsce, następnie 4, dzięki 

czemu dorzucił kolejne punkty 
do klasyfikacji generalnej i zaj-
muje w niej 3 miejsce. Były to 
najbardziej udane starty spo-
śród zawodników z Nowogar-

du. Żak starszy Jacek Fecak, 
opuścił III serię zawodów. Z 
kolei na torze pojawiło się 4 
młodzików z Nowogardu. Jed-
nak w ich wyścigu na 250 me-

U „siebie” tylko II zespół

Wszyscy wygrają?
W najbliższy weekend piłkarze i piłkarki Pomorzanina 
Nowogard, mają przed sobą kolejne spotkania, tym ra-
zem z teoretycznie łatwiejszymi rywalami. Czy każdej z 
drużyn będziemy mogli dopisać po 3 punkty na koncie? 
Przekonamy się niebawem. 

Zawodnicy prowadzeni 
przez Roberta Kopaczewskie-
go pojadą do sąsiadów ze środ-
ka tabeli, Stali Lipiany. Rywal 
zajmuje 9 miejsce w tabeli, jed-
nak w rundzie rewanżowej gra 
przyzwoicie. Na własnym bo-
isku Stal ma również niezłą sta-
tystykę, 8 zwycięstw, 3 remisy i 
tylko dwie porażki. Jesienią w 
Nowogardzie pomiędzy tymi 
drużynami padł remis 2:2. 
Mecz w Lipianach odbędzie się 
w sobotę o godzinie 16:00.

Drugi zespół zagra w Nowo-
gardzie, w niedzielę o godzinie 
15:00. Rywalami będą piłka-
rze zespołu Wołczkowo-Bez-
rzecze. Rywale nie prezentują 
się najlepiej w obecnym sezo-

nie, jednak spadek im nie gro-
zi. Niedzielni rywale „rezer-
wowych” na wyjazdach grają 
w kratkę, 4 zwycięstwa i 5 po-
rażek. Pomorzanin II ma na-
tomiast z tym zespołem ra-
chunki do wyrównania, gdyż 
w rundzie jesiennej „poległ” w 
Wołczkowie 5:2. 

Do rozgrywek po pauzie po-
wraca kobieca drużyna Pomo-

rzanina. W środę dziewczyny 
rozgrywały mecz sparingowy 
z wiceliderem II ligi, walczą-
cymi o awans piłkarkami Błę-
kitnych Stargard. Mecz choć 
przegrany 4:1, mógł się po-
dobać, a podopieczne Pawła 
Błaszczyka zbierały pochwa-
ły od kibiców. Zatem w sobo-
tę w Szczecinie, podczas me-
czu z Olimpią III – faworytem 
na pewno będzie Pomorzanin. 
Trzeci „garnitur” Olimpii to 
totalny outsider ligi. Piłkar-
ki tego zespoły wygrały tylko 
raz, w sumie w całym sezonie 
strzeliły tylko 3 bramki! Na 
własnym boisku Pomorzanin 
pokonał Olimpię III 5:0. Wie-
rzymy, że podopieczne Pawła 
Błaszczyka są w stanie powtó-
rzyć ten wynik.

KR

trów ze startu zatrzymane-
go, w wyścigu duńskim oraz 
w wyścigu punktowym, nikt 
z czwórki: Adrian Zając, Do-
minik Ołubiec, Mateusz Gliw-
ka i Damian Teodorczyk, nie 
zdołał w tych wyścigach zająć 
miejsca na podium. Najbliżej 
był Adrian Zając, który dwu-
krotnie zajął 5 miejsce. Ponow-
nie w kadrze „Chrabąszczy” 
zabrakło Piotra Sowińskiego...

W kategorii Junior młodszy 
o swoje punkty walczyli Adam 

Salamon i Paweł Damecki. 
Niestety, nie udało im się wy-
walczyć podium. Blisko tego 
był w wyścigu duńskim Adam 
Salamon, jednak w końcówce 
stracił wysoką pozycję i osta-
tecznie został sklasyfikowany 
na 6 miejscu. Reprezentanci 
Nowogardu mają teraz przed 
sobą Grand Prix Nowogardu 
(27 maja), a na szczecińskim 
torze ponownie powalczą w 
środę. 

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
29. kolejka:
Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard  (24.05; 16:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
19. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze (25.05; 15:00)
III Liga Kobiet 2013/2014
13. kolejka:
Olimpia III Szczecin – Pomorzanin Nowogard (24.05; 17:00)
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Patrycja Drejas, mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Elżbieta Jagoda. Gratuluję.

Kosmetologiczny sposób na defekt pomarańczy i arbuzowe uda 
Liposkleroza to niezapalna zmiana podskórnej tkanki tłuszczowej. Nie choroba, a raczej  przypadłość, której podstawowym objawem 
są zmiany estetyczne. Defekt ów określa się  najczęściej pochodzącym z języka francuskiego wyrazem „cellulite”. W ojczystej odmia-
nie   z akcentem na ostatnie t mówimy cellulit, albo pieszczotliwie z sarkastycznym  wydźwiękiem „skórka pomarańczowa”. Jak zwał tak 
zwał, myślimy „zmora” i „jak się tego  pozbyć?”.

Otóż moje Panie, zwracam 
się do was bowiem problem 
sporadycznie dotyka męż-
czyzn,   (wyjątkiem są również 
niewiasty z „naturalnym” obfi-
tym zarostem wokół podbród-
ka)   pozbycie się cellulitu za-
leży od stopnia jego zaawan-

sowania. W trzeciej i czwartej 
fazie, gdzie skóra przypomina 
nie pomarańcze, a kalafior jest 
to raczej nie   możliwe. Sku-
teczność w usuwaniu nierów-
ności zapewnia komplekso-
we podejście do  tematu, czyli 
zmasowany atak na wszystkich 

frontach, od zmiany stylu ży-
cia zaczynając. W dużym skró-
cie, właściwa dieta zawierają-
ca jak najmniej wysokoprze-
tworzonych  produktów, ak-
tywny styl życia (polecam pły-
wanie), rezygnacja z gorących 
kąpieli i   papierosów. Z przy-
jemnych rzeczy, które wspo-
magają walkę z cellulitem są 
masaże. Z  dziedziny kosmeto-
logii polecam wspomniany ja-
kiś czas temu dermomasaż. Al-
ternatywę,   albo uzupełnienie 
może stanowić przyjemny za-
bieg z użyciem fal radiowych. 
Delikatny   masaż przy użyciu 
specjalnej głowicy, przez któ-
rą energia wytworzona dzięki 
falom   radiowym rozbija ko-
mórki tłuszczowe sprawiając, 
że skóra z każdym kolejnym 
zabiegiem   staje się widocznie 
gładsza i jędrniejsza. Dodat-

kowo zaznaczę, że towarzyszą-
ce całemu  zabiegowi przyjem-
ne uczucie ciepła powoduje, że 
spędzony w gabinecie czas jest 
niezwykle   odprężający. Od-
powiedź na podstawowe pyta-
nie kiedy pojawią się efekty i 
w tym przypadku   jest sprawą 
indywidualną, ale różnica w 
wyglądzie i dotyku jest zauwa-
żalna już po jednym   zabiegu. 
Prawda jest taka, że salon ko-
smetologiczny jest miejscem 
gdzie można szybko i   bez 
morderczego wysiłku pozbyć 
się pomarańczowego złoczyń-
cy, dlatego uważam, że warto   
od tego miejsca zacząć walkę 
z nim, a potem powoli wpro-
wadzać zmiany w inne dzie-
dziny   życia. Cellulit jest jak 
bumerang, musimy więc mieć 
się na baczności. Warto jednak 
podjąć  rękawicę. Uczucie kie-

dy patrzymy na nasze uda i na 
myśl przychodzą nam nie cy-
trusy a np.   jędrna arbuzowa 
skóra jest naprawdę bezcenne.

„Bałtyk - Karkonosze Tour”  
i Grand Prix Nowogardu już we wtorek
Już w najbliższy wtorek (27 maja) przez Nowogard, ponownie przejedzie ple-
jada kolarzy z najlepszych polskich i europejskich grup. Imprezie towarzyszyć 
będzie organizowane przez „Chrabąszczy” – Grand Prix Nowogardu. Zaprasza-
my!

Kolarze którzy staną na star-
cie wyścigu Grand Prix No-
wogardu, rywalizować będą 
w kategoriach: Amatorzy-Ma-
sters, Żak, Młodzicy i Juniorka 
młodsza, Junior młodszy i Ju-
niorka, Junior i Kobiety. Począ-
tek wtorkowych zmagań mło-
dych kolarzy zaplanowany jest 
na godzinie 15:30. Wszystko 
potrwa najprawdopodobniej 
do 18:30, gdyż wówczas przez 
Nowogard ma przejechać mię-
dzynarodowy wyścig Kolarski 
„Bałtyk – Karkonosze Tour”. 
Organizatorzy są uzależnie-
ni od najważniejszego wyda-
rzenia tego dnia jakim będzie 
słynny tour, w związku z tym 
godziny startów poszczegól-
nych kategorii również będą 
mogły ulec zmianie. Dodajmy, 
że Grand Prix Nowogardu, ma 
a celu uczenie pamięci zmar-
łych kolarzy Artura Komisarka 
i Pawła Zugaja, oraz działacza 
LZS Franciszka Palenicy. Wy-
ścig będzie przeprowadzo-
ny ulicami: 15 lutego (start i 
meta), Młynarska, Cmentar-

na, Nadtorowa, Mickiewicza, 
co w sumie daje dystans 2300 
metrów. I tu bardzo ważna 
informacja! Organizatorzy 
uprzejmie proszą wszystkich 
mieszkających przy wyżej 
wymienionych ulicach, aby 
w godzinach przeprowadza-
nia wyścigów (15:30-18:30) w 
trosce o bezpieczeństwo mło-

dych kolarzy, nie parkowa-
li pojazdów na drodze, gdyż 
mogą one sprawiać realne 
zagrożenie. Przyłączamy się 
do apelu klubu „Chrabąszcze” 
Nowogard i wszystkich ser-
decznie zapraszamy na to wiel-
kie kolarskie święto.

KR

Kącik Kolekcjonera

„Odkryj Polskę – 
25 lat wolności”
W niedzielę  (25 maja) o godzinie 16:00, w restaura-
cji „W Starym Kinie” odbędzie się kolejna giełda ko-
lekcjonerska organizowana przez Koło Numizma-
tyczne Nowogard. W niej między innymi prezenta-
cja nowego nabytku Koła, monety okolicznościowej 
„Odkryj Polskę – 25 lat wolności

Organizatorzy zapraszają w 
najbliższą niedzielę do restau-
racji „W Starym Kinie”, na gieł-
dę kolekcjonerską „Osobliwo-
ści i rozmaitości”. W progra-
mie: skup, wymiana, sprzedaż, 
wycena- banknotów, meda-
li, orderów, monet, literatury 
oraz innych eksponatów. Będą 
prowadzone zapi-
sy, które umożliwią 
wstąpienie do koła 
numizmatyczne-
go oraz klubu ko-
lekcjonera. Zapre-
zentowany będzie 
m.in. nowy naby-
tek nowogardzkie-
go Koła, moneta o 
nominale 5 zł „Od-
kryj Polskę – 25 
lat wolności”. Mo-
neta ta inauguruje 
nową serię emito-

waną przez NBP, mającą przy-
bliżać miejsca i zdarzenia waż-
ne dla naszego kraju. Ta mone-
ta oraz wiele innych do naby-
cia w Kole Numizmatycznym 
Nowogard oraz podczas nie-
dzielnego spotkania.

Zapraszamy i czekamy!!! 

Odkryj Polskę - 25 lat wolności, 5 zł - rewers
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W14.12.śk.p.7.3.12.9

W12.4.śk.p.7.3.do

Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30.pdf

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056 

 www: probud-nowogard.pl

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

A7.6.ś-k.d/o

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 

PSÓW i KOTÓW:

W114.2.sk.16.05-06.06

W116.6.sk.16-23.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

ogłasza nabór dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
Zielone Przedszkole w NowogardzieZielone Przedszkole w Nowogardzie

Szczegółowe informacje: www.przedszkole.zielona11.pl, e-mail: pplo@onet.pl

Centrum 
Edukacyjne

ul. Zielona 11
 Tel. 91 39 26 691

A6.4.k.d/o

P3.2.O.do

P21.2.śr-k.19.05-06.06P20.1.śr-k.19.05-06.06

FHUP PROHAREMEX Bohaterów Warszawy 71G, Nowogard
601 700 815; biuro@proharemex.pl

Oferta pracy: tokarz, frezer

Firma handlowo usługowa FHUP PROHAREM EX 
zatrudni wykwali�kowane osoby do obsługi:

-tokarki konwencjonalnej,
-frezarki konwencjonalnej

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę 
w wymiarze pełnego etatu. Osoby zainteresowane prosimy 

o kontakt telefoniczny, przysyłanie CV na podany 
adres e-mail lub osobistą wizytę na terenie �rmy.

A43.4. śr.-k.23.05
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z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W122.4.scb.p+wt.20-30.05

UWAGA DZIECI! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje, że dnia 01.06.2014 organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
z okazji Dnia Dziecka. 

UWAGA: Startować mogą dzieci w wieku szkolnym tj. 6-14 
lat. Zapisy przy restauracji Neptun dnia 01.06.2014 od godz. 
8-8.30. Obowiązkowo należy posiadać siatkę na ryby. 

Zapraszamy
Zarząd Koła PZW Tęczak

(K17.śczb.16.05-30.05)

Zatrudnimy
kierowcę 

w ruchu 
międzynarodowym

Wymagania:
- prawo jazdy 
kategorii C+E, 
karta kierowcy

Tel. 515 258 510

W131.2.scb.23-30.05

„Najłatwiej złe nawyki porzuca się w dobrym towarzystwie”

Zapraszamy w dniu 25.05.2014 (niedziela) godz. 11.00
Świetlica I Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 6 

(wejście od boiska) 

na spotkanie  
„Zdrowie w zasięgu ogródka i łąki” 

z p. Andrzejem Wojtkowskim 
– propagatorem zdrowego trybu życia, właścicielem

ekologicznego gospodarstwa rolno-zielarskiego. 

Na miejscu będzie możliwość zakupu mieszanek ziołowych, 
przypraw i herbatek oraz degustacja herbat ziołowych

RENOWACJA DACHÓW 
- mycie dachów

- gruntowanie dachów
- impregnacja dachów
- malowanie dachów

Kom.: 691 372 050
(K20.1.śczb.23.05-06.06.pt.)

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard
ZAPRASZAMY 

Bezpłatne wydawanie odzieży, obuwia oraz 
bielizny pościelowej i ręczników dla wszystkich 

potrzebujących bez konieczności posiadania 
skierowania z OPS oraz bez ograniczeń ilościowych

w   Środę 29.05. oraz w Czwartek 30.05
  od godziny 10:00 do 12:00

Zapraszamy do siedziby Zboru ul. 700-lecia14 
na I piętrze w pomieszczeniach po byłej szwalni

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz 

Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW w Nowogardzie za-
prasza w dniu 8 czerwca 2014 r., dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym do lat 14, na zawody wędkarskie spławikowe.

Spotkanie zawodników o godzinie 8:30 koło restauracji „Nep-
tun”.

Zarząd 

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic.  CV pro-
szę wysyłać na adres email: ma-
tys4@poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.pt. scz.23.05-13.06

- Amatorzy, Masters - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 15:30
- Żak - 2 x 2.300 m - godz. 16:15

- Młodzicy i Juniorka młodsza - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 16:40
- Junior młodszy i Juniorka - 6 x 2.300 m  (13.800 m) - godz. 17:30

- Junior i Kobiety - 8 x 2.300 m (18.400 m) - godz. 18:00
(godziny poszczególnych startów mogą ulec zmianie ze względu na przejazd wyścigu „Bałtyk-Karkonosze Tour”)

Impreza współ�nansowana
przez Urząd Miejski w Nowogardzie

Serdecznie zapraszamy
Chrabąszcze Nowogard
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Powiat Goleniowski ogłasza II nabór wniosków do uczestnictwa w projekcie pn. „E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego”. W ramach 
oszczędności poprzetargowych zakupiony zostanie sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, usługa helpdesk, serwis i dostęp do 
Internetu, który będzie udostępniony dla 100 uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  
z terenu powiatu goleniowskiego.      

Beneficjentem projektu może zostać każdy kto spełni następujące warunki:
	nie posiada komputera i dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym;
	jest zameldowany na terenie powiatu goleniowskiego;
	jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Goleniowski lub jedna z 

Gmin wchodzących w jego skład;
	posiada wysokie wyniki w nauce (minimalna średnia ocen za rok 2012/2013 na poziomie minimum 4,0);
	przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, 

niż ostatni aktualny roczny wskaźnik „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym” 
publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie statystycznym tj. 1.278,43 zł

	złoży w terminie od 26.05.2014 r. do 13.06.2014 r. poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi 
załącznikami (oświadczenie o wysokości dochodu rozporządzalnego, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 
poświadczającego zameldowanie stałe lub czasowe na obszarze Powiatu Goleniowskiego, zaświadczenie o wynikach w nauce 
za rok szkolny 2012/2013 wystawione przez szkołę, oświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, 
kopię orzeczenia o stanie niepełnosprawności aktualnego w dniu złożenia Formularza zgłoszeniowego, potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy, kserokopię dokumentów składanych do Urzędu Skarbowego potwierdzających wysokość 
osiągniętych dochodów w 2013 r. przez wszystkich członków gospodarstwa domowego – PIT)

	zobowiąże się do stosowania zasad określonych w Regulaminie i umowach uczestnictwa i użyczenia.

Każdy uczestnik projektu otrzyma 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do Internetu przez 
łączny okres 6,5 lat.

REGULAMIN oraz  DOKUMENTY REKRUTACYJNE są dostępne w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 pok. 207, 
a także w wersji elektronicznej do pobrania na oficjalnej stronie internetowej powiatu goleniowskiego www.powiat-goleniowski.pl.
 Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym pok. 207 w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem „Oferta udziału w Projekcie – e-Inclusion Powiatu Goleniowskiego II nabór”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 47 10 217.
Kompletne zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 26 maja 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. od poniedziałku do piątku w do godz. 
8:00 - 15:00. 

UWAGA! Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.

O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie uczestnicy będą poinformowani telefonicznie, a ostateczna lista osób zakwalifikowanych 
do projektu i lista rezerwowa zostanie wywieszona na Tablicy Ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Goleniowie i na stronie internetowej 
projektu w terminie do dnia 20.06.2014 r..
Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, pok. 111,  
tel. 91 47 10 11.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion
„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Starosta Goleniowski
Tomasz Stanisławski

A44.50.scz.,23.05
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

W133a.4.scz.23.05-do

Dom w centrum Dobrej
61 m2, 3 pokoje, 
cena 49 900 zł

2 pokoje blisko Nowogardu
47 m2 I piętro, piwnica

bez czynszowe, cena 117 000 zł

Dom blisko Nowogardu
72 m2 działka 1800 mkw

cena 116 000 zł

2 pokoje w Nowogardzie
55 m2, III piętro, piwnica

czynsz 397zł cena 130 000 zł

DOMY NA WSI 
GRUNTY 

KUPUJEMY
SPRZEDAJEMY

TEL. 660 206   833
(K18.1.śczb.23.05-13.06pt)

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-

dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Sprzedam mieszkanie 4 pokoje 76 m2, w 
Nowogardzie, cena do negocjacji, tel. 889 
614 406

•	 SPRZEDAM mieszkanie, Nowogard 100m2 + 
garaż. 795 210 677

• Sprzedam  garaż murowany przy ul: 
Jana Pawła II .Cena 20 tyś. Nowogard. 
Tel.693700073.

• Sprzedam przyczepę gastronomiczną - LO-
DZIARNIE z wyposażeniem, tel. 519-179-025

• Sprzedam  budowę  w  stanie  surowym. Ge-
nerała  Bema.507045404.

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 3 pokoje, sa-
lon, kuchnia,3 łazienki, spiżarnia, dwa gara-
że -  duże, strych nad garażami, altana, oczko 
wodne, mała szklarnia, duży ogród – system 
nawadniający, działka 20 ar. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie mieszkanie 2-po-
ziomowe około 90m2, 3 pokoje, 2 łazienki 
(urządzone), kuchnia (meble, zmywarka, ku-
chenka), szafy wnękowe, strych, C.O etażo-
we. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 28 m2, 
widna kuchnia. 665 124 502

• Dom w  Dobrej  sprzedam  lub zamienię. 
607719505.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 90 m2 w 
Płotach. 605 098 061

• Sprzedam pół domu z dwoma mieszkaniami 
+ garaż nad jeziorem. 722 300 700 

• Kupię   mieszkanie  2  pokojowe  w  Nowo-
gardzie.Tel.602474157.

• Sprzedam  dom  na  wsi . Tel.518546925.

• Sprzedam  mieszkanie  3 pokojowe 58 m 2, 
I  piętro  lub zamienię na  2 pokojowe do  45 
m 2. Pośrednikom dziękuję.Tel.663695260.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 67 m2, 
wysoki parter. 600 325 984 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731 

• Kawalerka  do  wynajęcia.Tel.667621070.

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę od 
01.06.14r. (pralka, zmywarka) 800 zł +opła-
ty+ kaucja za 2 miesiące. Tel. 666 128 274 

• Sprzedam nowy dom w Karsku cena 210 tys. 
Tel. 691 664 658

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Do wynajęcia  lokal 43 m2 , Bankowa.
Tel.606401128.

• Sprzedam  garaż  ul; Jana Pawła. Cena  20 tyś 
zł. Do  negocjacji. Tel. 607083893.

• Sprzedam  działkę  ogrodową  przy ul: Armii  
Krajowej.Tel.605846230.

• Sprzedam  ½ bliźniaka  96  m2  w  Golenio-
wie: parter  2 pokoje +kuchnia,1 piętro 2 po-
koje + kuchnia , garaż  , działka  534 m2.Cena 
do negocjacji.Tel.606123636.

• Sprzedam działki przy ul. Okulickiego. 
509 424 606 

• Garaż do wynajęcia, Zamkowa. 691 821 130 

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Dom na wsi 7 km od Nowogardu 147  000. 
Tel. 501 307 666

• 12,50 ha w gm. Maszewo 21000/ha Tel. 
783 534 426

• Nowogard – 5 km działka 30 ar pod budowę 
ok. 32 000 zł. Tel. 502 103 432 

• Sprzedam działkę 4300 m2, 12 zł/m2, ok. No-
wogardu. 603 895 622 

• Działkę budowlaną w Nowogardzie 11 arów 
sprzedam. 510 727 667 

• Mieszkanie 58m2 zamiana z dopłatą lub 
sprzedaż. 535 062 409 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

•	 WYDZIERŻAWIĘ   -  Bar – Restaurację  
na  Campingu  „Wiking” w  Dziwnówku . 
Tel.601707363.

 MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 

2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobi-
lizer pełna elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam Mercedesa A klasa, poj. 1700, die-
sel, rocznik 2000, wersja bogato wyposażo-
na. Cena 7000. 666 092 923 

• Sprzedam samochód Renault Chamade 1.9, 
rocznik 1992, stan bardzo dobry. 697 959 583 

• Opony zimowe 4 sztuki Kleber 195/65 R15, 
stan dobry, 150 zł. 510 249 576 

• Opony do auta 4x4 Good year 255/75 
R15 nowe, leżakowane 1200 zł/4 sztuki. 
510 249 576 

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. Tel. 
91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Orka ,  talerzówka  ciężka , siew.
Tel.608013995.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• INDYK  REDŁO – przyjmie  do pracy  na  Fer-
mę :  traktorzystę , mechanika, pracownika  
pracującego przy obsłudze  drobiu. Dobre  
warunki  płacowe. Tel.913910315. Dariusz 
Gulewicz.

• Kupię ciągnik zarejestrowany. 667 17 12 83 

• Zboże, siano, słomę sprzedam. 502 853 573 

• Kupię przetrząsaczo-zgrabiarkę siedmio 
gwiazdową. 667 788 719 lub 9139 107 79 

• Prosiaki  sprzedam.Tel.795916988.

• Sprzedam  - prosiaki . 791817107,795911886.

• Trzechel 1HA gruntu pod KRUS 17  000. Tel. 
889 133 882 

• Kupię kombajn i dmuchawę do zboża. 
502 853 573 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowanie sia-
na i słomy. 608 01 39 95

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 

konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowa-
nie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 609  715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•	 PRANIE - MAGIEL, PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, /SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ/.- POŚCIELI WEŁNIANEJ /LANOLI-
NĄ/. SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG. Tel: 
604 373 143, 794 229 083

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel.785562104.

•	 DUR –DACH POKRYCIA, REMONTY DA-
CHÓW. Tel.691621141.

•	 DACHY DOCIEPLENIA. Tel.609752854.

•	 USŁUGI DEKARSKIE. Tel.785562104.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• POLVAN. Ocieplanie budynków, malowanie 
natryskowe. Tel. 731 517 928

• Mycie okien. 505 371 529

•	 Glazura  terakota  fachowo  solid-
nie.  Wykończenia  wnętrz  pod  klucz.
Tel.607647515.

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożyczki gotówkowe 
„Dziesiątka”. Tel. 881 492 934 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788566432.

• WYKOŃCZENIA – wnętrz , remonty mieszkań 
, glazura , terakota. Fachowo, profesjonalnie. 
Tel.608364330.

• Układanie  kostki  granitowej, kamienia po-
lnego. Sprzedaż  kostki granitowej. Projekto-
wanie i zakładanie  ogrodów , altanki , grille 
, place  zabaw , ogrodzenia. Tel.726403937.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Płytki, terakota, łazienki, kompleksowo. 
721 988 735 

•	 SERWIS ELEKTRONIKI. Damian Breyer. 
512 626 561, Nadtorowa 12. 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

PRACA
• Przyjmę samodzielnego pracownika do prac 

wykończeniowych. Tel. 888 603 612

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 
emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię  doświadczonego stolarza. Zarob-
ki  od 2000,-zł.Netto.tel.696034712.

• PROHAREMEX – Poszukuje  pracowników: 1 
frezera  i  2 tokarzy do  obróbki  skrawania  w 
metalach. Tel.601700815.

• Zatrudnię do lodziarni w Nowogardzie, wy-
magana książeczka zdrowia, mile widziane 
doświadczenie. 604 255 391 

• Przyjmę pracownika na gospodarstwo rol-
ne z zamieszkaniem, wymagane prawo jaz-
dy. 781 295 846 

• Przyjmę do pracy przy wykończeniu wnętrz i 
brukarza. 503 734 616 

• Zatrudnię  do  sklepu  studenta /tkę/ , eme-
rytkę , lub  osobę  na  zasiłku przedemerytal-
nym. Istnieje  możliwość  wynajęcia  miesz-
kania  na miejscu. Tel.515736457.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki do biura, zna-
jomość obsługi komputera, od 1.06.2014, 
tel. 605 522 340

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, skle-
pu tylko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż przeróbki 
cena 450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne na 
pilota. 728 582 293 

• Odpady tartaczne – oflisy sprzedam 
na opał pocięte w klocki lub w ca-
łości do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538 

• Piasek płukany – żwir sprzedam, do-
wiozę. Tel. 514 740 538 

• Sprzedam drewno suche, pocięte w 
klocki 100 zł za przyczepkę samocho-
dową. 880 690 659 

• Sprzedam   pralkę , lodówkę . Uży-
wane  bardzo  dobrym  stanie.
Tel.504208709.

• Sprzedam  Brojlery chów ekologicz-
ny.Tel.607580172.

• Sprzedam   Harmonię   30  basową . 
Tel.511627210.

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

• Kupię   Yorka. Tel. 603 353 789.

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy 
rodzaje zasilania, kuchnia gazowa+ 
umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam betoniarkę poj.150 l. 
695 788 100 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

W99.4.scb.29.04 9,13.05

SKUP  
ZŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OFERuJE NOWE 
WyżSZE CENy

Zapraszamy od 7 - 16 

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J22.2.śczb.29.04.do

A41.6.sczb.9-30.05

PH „ARNO” sp. z o.o.
ul. Boh. Warszawy 7a 

NOWOGARD
tel. 91 392 10 88

ZATRUDNI
•	Handlowców
Wymagania: 
- język niemiecki (obsługa rynku niemieckiego 
- język francuski  (obsługa rynku francuskiego)
- prawo jazdy kat. B

•	Montażystów	stolarki	PCV	oraz	ALU
  z doświadczeniem
Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- mile widziana znajomość języka niemieckiego (komunikatywny)

•	Okuwaczy	i	szklarzy	-	tylko	z	praktyką
Oferty proszę składać osobiście w siedzibie firm

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

„Knaga” 
Zaprasza 

Klub Żeglarski „Knaga” 
informuje swoich członków 
i sympatyków,  że oficjalne 
rozpoczęcie sezonu żeglar-
skiego odbędzie się w dniu 
23 maja (piątek) o godz. 
17.00. na plaży miejskiej, w 
siedzibie Stowarzyszenia. 

Serdecznie Zapraszamy 

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

kominkowe i opałowe.
Lisowo

tel. 691 446 441

Sprzedam 
drewno

W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Zatrudnię kierowcę C+E 
na przerzuty po Europie, 

wymagana karta Kierowcy, 
po wiecej informacji proszę o kontakt, 

792 25 69 25
W129.2.scb.23.05

 Zatrudni kierowcę 
MAN 6x6 /HDS 

EPSILON

Warunek:
- Uprawnienia C+ E , HDS
/żuraw leśny
-Mile widziane doświadczenie 
w obsłudze rębaka.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W130.2.scb.23-30.05
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
 3

8

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...
zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Rano potrzebne cugle, wieczorem bat
Pelagia Feliksiak, Edward Bachor, Stanisława Pokorska, Teresa Januszonek, Michał Furmańczyk, Marek 

Kozioł, Agata Kochelska, Małgorzata Krawczyk, Halina Stefańska, Bronisława Buczak, Genowefa Maćkow-
ska, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych

Zwycięzcy:  Alicja Wypych, Małgorzata Krawczyk, Michał Furmańczyk
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: monety i banknoty
Mateusz Lewandowski, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Nikola Molka, Bartłomiej Fe-

liksiak, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Oktawia Maciejeniec 
Zwycięzca: Kacper Skowroński
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

A25.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P.17.2.O.25.04-30.05

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową 
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL. 
Adresy Dealerów na www.stihl.pl

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

899,-

Moc:   0,75 kW  / 1,0 KM

Ciężar: 4,9 kg

Silnik: 2-MIX

PROMOCJA

Dogodne 
systemy 
ratalne

W.107.18.o.9-30.05

Dni 
otwarte

PROMOCJE: 
Okna dachowe VELUX
Ogrodzenia panelowe ocynkowane i w kolorze
Materiały ścienne PROTON, POROTHERM 
Dachówka betonowa EURONIT - skład fabryczny
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Lekcja przyrody  
na łonie natury

Byłeś świadkiem 
 ciekawego zdarzenia 

 zadzwoń
  Tel. 513 088 309

s. 11s. 3 s. 8

Rozciął nogę 
na molo

Rozstrzelały 
Olimpię

Kancelaria 
 Prawna

nawet trudne sprawy

601 949 077

Czytaj s. 4

Czytaj s. 6

wydruKi
Kolorowe 

w nisKich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Czytaj s. 5

Czytaj s. 3

Walka z nadwagą
Skorzystaj z konsultacji - odbierz własny program żywieniowy
Walka z nadwagą

Badania pro�laktyczne: 
Termin 29 MAJA br. (czwartek) 
Nowogard • Medyk 
ul. Woj. Polskiego 7A

w125.5.p.27.05

W133.4.p.26-30.05 A6.4.k.d/o

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii 

Adwokackiej.
Nowogard 

ul. 700 Lecia 17
Godz. urzędowania  

od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

J.2.p.23.27.05

Eurowybory w Nowogardzie 

Burmistrz nie wiedział, gdzie ma głosować

Porażka SLD, wzmocnienie PiS, pozostali status quo, a na dodatek zawinione przez Gminę zamieszanie, spowodowa-
ne nieznajomością nowych granic obwodów – tyle można w telegraficznym skrócie powiedzieć, charakteryzując no-
wogardzki fragment wyborów do PE, które odbyły się w ostatnią niedzielę. Odbyły się przy żenująco niskiej frekwen-
cji, której przyczyną jest zapewne brak wiary wyborców w skuteczność tego narzędzia naprawy rzeczywistości…

Śledztwo  
do poprawki 

Wszędzie 
chwasty  
i piasek

EKOFILM zakończony

Żeby zrobić  
dobre ujęcie,  
trzeba się  
naczekać
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
19.05.2014 r. 
Godz. 07.00 Powiadomienie 

o kradzieży paliwa z pojazdów 
przy ul. 15 Lutego. 

Godz. 12.00 Powiadomienie 
o kradzieży pieniędzy z torebki, 
dokonanej w mieszkaniu przy 
ul. Warszawskiej. 

Godz. 18.50 Ujawnienie fał-
szywych recept lekarskich w ap-
tece przy ul. 700 Lecia. 

20.05.2014 r. 
Godz. 15.30 Porażenie prą-

dem mężczyzny, w trakcie wy-
konywania przycinki pielęgna-
cyjnej drzew, przy ul. Wojska 
Polskiego.

Godz. 06.50 Na ul. Gen. Bema 
ujawniono kierującego samo-
chodem marki Mercedes, znaj-
dującego się w stanie po użyciu 
alkoholu z wynikiem 0,46 pro-
mila alkoholu w wdychanym 
powietrzu. 

Godz. 15.30 Kradzież drzewek 
rosnących przy grobie na cmen-
tarzu komunalnym. 

21.05.2014 r. 
Godz. 22.00 Patrol OPI na ul. 

Boh. Warszawy ujawnił kierują-
cego rowerem, Wiesława I., któ-
ry posiada aktywny zakaz pro-
wadzenia rowerów. 

22.05.2014 r. 
Godz. 08.30 Wypadek drogo-

wy na skrzyżowaniu ulic Ponia-
towskiego i Żeromskiego, gdzie 
Mieczysław W. kierując samo-
chodem marki Ford Focus nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
motocykliście.

Godz. 13.40 Na ul. Gen. Bema 
Patrol OPI  zatrzymał rowerzy-
stę, Roberta J., który posiada 
trzy aktywne zakazy prowadze-
nia rowerów. Ponadto znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości 
0,74 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 19.20 Zgłoszenie 
uszkodzenia samochodu marki 
Nissan, na parkingu przy ul. 15 
Lutego. 

Godz. 20.30 W miejscowości 
Żabowo, Patrol OPI ujawnił, że 
kierujący samochodem marki 
Opel, Krzysztof W. nie posiada 
uprawnień do kierowania pojaz-
dem.   

 Godz. 22.20 Zgłoszenie niele-
galnego połowu ryb ze stawu w 
miejscowości Błotno. 

23.05.2014 r. 
Godz. 11.20 Kradzież sa-

dzonek z namiotu foliowego w 
miejscowości Łęgno. Ponad-
to dokonano zaboru przewodu 
elektrycznego.

24.05.2014 r. 
Godz. 00.40  Na ul. 700 Lecia 

ujawniono nietrzeźwego rowe-
rzystę. Piotr G. miał 1,96 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 10.13 Powiadomienie 
o włamaniu na ul. Armii Krajo-
wej, do zbiornika paliwa, pojaz-
du marki Renault, skąd dokona-
no kradzieży oleju napędowego. 

25.05.2014 r.
Godz. 07.40 Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na trasie 
Redło-Jenikowo ujawnił, że kie-
rujący samochodem marki VW 
Golf, Mateusz Sz. znajdował się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 1,77 Promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 14.30 Na drodze nr 6 
w pobliżu miejscowości Redo-
stowo podczas kontroli drogo-
wej samochodu marki Ford Fo-
cus ujawniono przyczepkę lekką 
utraconą na terenie Schengen. 

Godz. 16.40 Nietrzeźwy rowe-
rzysta na drodze w miejscowości 
Orzechowo. Dariusz C. miał 3,3 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 18.10 Kolizja drogo-
wa na ul. Boh. Warszawy, gdzie 
doszło do zderzenia pojazdów 
marki VW Phaeton oraz VW 
Golf. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Matki, który w Polsce cieszy się już stuletnią tra-
dycją (po raz pierwszy świętowano go w Krakowie w 1914 r.). Dzień ten ma na 
celu okazanie wszystkim matkom szacunku, miłości oraz podziękowania za trud 
włożony w wychowanie dzieci. Dziś, w ramach cotygodniowej sondy, poprosili-
śmy naszych respondentów, by na łamach Dziennika Nowogardzkiego złożyli 
swoim mamom życzenia. 

Barbara Obielak – Z całego serca dziękuję mojej mamie za 
każdy dzień,  w którym mnie wychowywała, oraz za wsparcie 
w obliczu moich trosk i niepowodzeń. Życzę jej wiele zdrowia, 
szczęścia i pociechy z wnuków.

Małgorzata Ołubiec z synem Michałem – Mojej mamie 
życzę nie tylko zdrówka, ale i wiele szczęścia oraz pieniąż-
ków. Życzę jej również pociechy z wnuczka oraz tego, by była z 
nami tak długo, jak jest to możliwe, i nigdy nam nie chorowa-
ła. Niech dostanie od losu to, o czym zawsze marzyła i śniła. 

Pani Kornelia – Zacznę od tego, że to piękne mieć mamę. 
Jest ona bardzo potrzebna swoim dzieciom. Z okazji Dnia 
Matki życzę mojej mamie wszystkiego dobrego, wiele zdrowia, 
szczęścia i żeby zawsze była przy mnie, ponieważ bardzo ją 
kocham. 

Agnieszka Seroczyńska – Życzę mojej mamie wszystkiego, 
co najlepsze. Życzę jej także, by zawsze wiedziała, że jest nam 
potrzebna, bo wszyscy bardzo ją kochamy. Dzięki uprzejmo-
ści DN chciałabym również złożyć najserdeczniejsze życzenia 
mojej teściowej. Chcę, aby zarówno moja mama, jak i teścio-
wa, wiedziały, że są nam wszystkim bardzo bliskie i że bardzo 
je kochamy. 

Krzysztof Bojarczyk z córką Nikolą – W ten dzisiejszy i 
wyjątkowy dzień życzę mojej mamie uśmiechu, radości z ży-
cia i tego, czego się życzy wszystkim rodzicom, a mam tu na 
myśli oczywiście zdrowie i pociechę ze swoich dzieci i wnucząt. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Już 30 maja – wspólna akcja PIP i DN!

Bezpłatne porady inspektora pracy
W dniu 30 maja, w redakcji Dziennika Nowogardzkiego, w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Zanim podejmiesz pracę”, zorganizowanej przez Państwowy 
Inspektorat Pracy, odbędzie się dyżur prawny, który poprowadzi starszy inspek-
tor pracy, Wojciech Wąsowski. 

Ekspert odpowie na wszystkie pytania i wąt-
pliwości tych z państwa, którzy pragną pozy-
skać „od ręki” specjalistyczną poradę z zakresu 
prawa pracy, a także ewentualną pomoc inspek-
tora w konkretnych sprawach związanych z za-
trudnieniem. 

Dyżur odbędzie się w godzinach 9:00–11:00, 
w siedzibie redakcji DN, przy ul. Bohaterów 
Warszawy 7 A. 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości 
uzyskania bezpłatnych, fachowych porad. 

Redakcja 

Bronisław Nadolny: lat 59, zmarł 22.05.2014, pogrzeb odbył 
się 24.05.2014, na cmentarzu w Nowogardzie

Wanda Owczarek: lat 60, zmarła  26.05.2014, pogrzeb odbę-
dzie się 29.05.2014, na cmentarzu w Borzysławcu 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 w tych dniach odeszli do wieczności 
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PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Zakład  Stolarski  
PRZYJMIE  UCZNIA  

na  praktyczną  
naukę  zawodu. 

Tel. 606 830 893
J2.1.ścz.20-27.05

Zdjęli drabinki, ale śrub już nie zabezpieczyli 

Rozciął nogę na molo 
Na nowogardzkim molo 12-letni chłopiec poważnie rozciął sobie stopę o wystające z desek gwinty śrub mo-
cujących drabinki. Do zdarzenia doszło w miniony piątek, po południu. 

Chłopiec  biegał po molo. 
W pewnym momencie zaha-

czył stopą o wystający z desek 
gwint. To pozostałość po mo-
cowaniu drabinek, służących 
do schodzenia z pomostu w 
wodę, które zostały zdemen-
towane na okres zimowy. Całe 
zdarzenie wyglądało dość dra-
matycznie. Z relacji świadków, 
którzy poinformowali redak-
cję DN o wypadku, wynika, 
że noga mocno krwawiła. Jak 
się dowiedzieliśmy, chłopcu w 
szpitalu założono kilka szwów. 

Do końca roku ma także zwol-
nienie z w-f. 

Wczoraj, gdy robiliśmy zdję-
cia miejsca, gdzie doszło do 
wypadku, śruby nadal stercza-
ły z desek na wysokość 3 cm. 
Na całym pomoście znajdu-
ją się one w dwóch miejscach. 
Niestety, o wynikającym z tego 
faktu zagrożeniu nie informuje 
się korzystających z pomostu 
w żaden sposób. Dziwi rów-
nież to, że śruby nie są zabez-
pieczone. 

MS

Eurowybory w Nowogardzie 

Burmistrz nie wiedział, gdzie ma głosować
Porażka SLD, wzmocnienie PiS, pozostali status quo, a na dodatek zawinione przez Gminę zamieszanie, spowodowane nieznajomością nowych 
granic obwodów – tyle można w telegraficznym skrócie powiedzieć, charakteryzując nowogardzki fragment wyborów do PE, które odbyły się w 
ostatnią niedzielę. Odbyły się przy żenująco niskiej frekwencji, której przyczyną jest zapewne brak wiary wyborców w skuteczność tego narzędzia 
naprawy rzeczywistości…

Już od wczesnych godzin 
rannych, w 15 otwartych i 4 
zamkniętych lokalach wybor-
czych, członkowie komisji ocze-
kiwali na mieszkańców naszej 
gminy i pensjonariuszy, głosu-
jących w obwodach zamknię-
tych, aby umożliwić im odda-
nie głosu w związku z odbywa-
jącymi się w całym kraju wybo-
rami do PE. Niestety, skorzysta-
ło z tego u nas znacznie mniej 
osób, bo zaledwie 17,71 proc., 
aniżeli średnio w Polsce (ponad 
22 procent), ale i wynik krajo-
wy też świadczy o dramatycz-
nym spadku zaufania społecz-
nego do instytucji demokracji i 
niewiary w możliwość realnego 
wpływu na sytuację w życiu pu-
blicznym. Niemniej, to, jak za-
głosowali ci, którzy zdecydo-
wali się wziąć udział w wybo-
rach, pozwala na wyciągnięcie 
pewnych wniosków. Najpierw 
krótko o wynikach, uzyska-
nych przez Komitety Wyborcze 
w nowogardzkich obwodach. 
Najwięcej głosów, bo 996, od-
dano na listę PO, a na niej na 
lidera w naszym okręgu, Da-
riusza Rossatiego. Drugi w ko-
lejności wynik zanotowało PiS. 
Na tę listę oddano 763 głosy, a 
na niej zdecydowanie najwię-
cej zebrała „jedynka”, czyli do-
tychczasowy eurodeputowany, 
Marek Gróbarczyk. Następny 

w Nowogardzie był PSL – 671 
głosów i tutaj  najlepiej punkto-
wał były mieszkaniec Nowogar-
du, wicestarosta goleniowski, T. 
Kulinicz. Dopiero na  czwar-
tym miejscu znalazło się SLD, z 
wynikiem nieco ponad 500 gło-
sów, z których większość  zosta-
ła oddana na kolejnego aktual-
nego europosła, Bogusława Li-
beradzkiego. Wśród pozosta-
łych list  partii, podobnie jak w 
kraju, przewodził Kongres No-
wej Prawicy i lider tej listy, Ste-
fan Oleszczuk, były burmistrz 
i starosta kamieński. – Powie-
dzieć o frekwencji w Nowogar-
dzie jako małej, to nic nie po-
wiedzieć – filozoficznie zauwa-
żył jeden z Czytelników, który 
w poniedziałek odwiedził na-
szą redakcję. Winę za ten stan 
rzeczy ponoszą oczywiście po-
litycy, którzy od lat lekcewa-
żą społeczeństwo, traktując je 
przedmiotowo, a swoje poli-
tykowanie jako „karierę”, a nie 
służbę. W tych wyborach do-
datkowo obniżyło frekwencję 
zamieszanie ze zmianą granic 
obwodów. Kilka miesięcy temu 
Rada Miejska, na wniosek bur-
mistrza z SLD, głosami koali-
cji SLD-PSL zmieniła granice 
obwodów do głosowania. Jak 
wieść gminna niesie, zmianę tę 
dokonano pod interes politycz-
ny aktualnie rządzących w No-

wogardzie SLD i PSL. W naj-
bliższych wyborach samorzą-
dowych bowiem, w związku z 
nowelizacją ordynacji wybor-
czej, kandydaci będą wybierani 
w  małych okręgach jednoman-
datowych. Bardzo ważny  jest 
więc „zestaw” ulic czy wsi, któ-
ry w danym jednym z 21 okrę-
gów się znajdzie. Aczkolwiek 
zmianę wprowadzono w ży-
cie, aby w konkretnych obwo-
dach do głosowania zawiera-
ły się w całości przeszłe okręgi 
jednomandatowe, zapomniano 
odpowiednio poinformować 
o tym wyborców. Ci zaś podą-
żyli więc w niedzielę do miejsc, 
gdzie zawsze, od lat, zwyczajo-
wo oddawali głosy i tutaj dopie-
ro dowiadywali się, że się po-
zmieniało:  i tak mieszkańcy z 
ulicy Luboszan odsyłani byli  z 
przysłowiowym kwitkiem z ko-
misji przy ul. Wojska Polskiego 
(SP nr 1), bo, zgodnie z nowy-
mi granicami obwodów, mają 
od teraz głosować w NDK. Po-
dobne rozczarowanie spotykało 
mieszkańców ulicy Armii Kra-
jowej od nr 50 do końca. Wśród 
nich był również burmistrz No-
wogardu, Robert Czapla, który 
pojawił się w niewłaściwym lo-
kalu wyborczym. Komisja mu-
siała poinstruować wyraźne za-
skoczonego burmistrza, że w 
tym roku, zgodnie z podpisa-

nym zresztą przez niego osobi-
ście zarządzeniem o granicach 
obwodów wyborczych, musi  
udać się do Przedszkola przy 
ul. Kościuszki, by tam oddać 
głos. Zresztą i ta komisja od-
notowała mnóstwo podobnych 
sytuacji. Po zmianie, nie mogli 
tu bowiem głosować mieszkań-
cy Lipowej i Dębowej. Ulice te 
wpisano w obwód nr 3 z loka-
lem wyborczym aż na osiedlu 
Bema w tamtejszej SP 4. Spore 
zamieszanie wywołała również 
zmiana granicy obwody nr 6, z 
którego wykreślono m.in. ulicę 
Wartcką i Młynarską, przypisu-
jąc je do obwodu nr 5 z siedzibą 
w Prywatnym Liceum przy ul. 
3 Maja. Wcześniej mieszkańcy 
tych ulic mogli zagłosować w 
pobliskiej Szkole Podstawowej 
nr 2. 

Wiele podobnych sytuacji 
miało miejsce na terenach 
wiejskich. Zdarzało się, że lu-
dzie musieli jechać do lokalu 
wyborczego kilkanaście km, 
gdy do miasta mieli zaledwie 
kilka. 

Pozostaje mieć nadzieję, że 
skoro burmistrz sam się na-
ciął, to tym razem do listopa-
da (wybory samorządowe) od-
powiednio wyborców doinfor-
muje, gdzie są ich lokale wy-
borcze. 

sm

Nasz komentarz
Wynik  wyborczy SLD 

w Nowogardzie, jak na 
nasze lokalne realia, na-
leży uznać za dramatycz-
nie słaby. Przypomnijmy, 
że jest to partia, która w 
Nowogardzie w koalicji 
z PSL sprawuje rządy od 
czterech lat, a jej lokalny 
baron, a zarazem nieco 
młodsza twarz tej partii, 
Robert Czapla, sprawu-
je urząd burmistrza. Czy 
zatem wyborcy wystawi-
li już wstępna ocenę za 
cztery lata? Jeśli tak, to 
ocena ta nie wróży SLD 
i jednemu z jej lokalnych 
szefów, R. Czapli, nic do-
brego. Warto też zauwa-
żyć dobry, w stosunku do 
poprzednich wyborów, 
wynik PiS. Partia ta nie 
posiada w radzie tej ka-
dencji żadnego radnego. 
Mamy więc zapowiedź, 
że zapewne w listopadzie 
ulegnie ta sytuacja zmia-
nie. Zamieszanie organi-
zacyjne, zawinione przez 
gminę zaniedbaniem in-
formacyjnym, pozosta-
wiamy tutaj bez komen-
tarza. 

Red. 
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Nasza sonda z Osiny
Wczoraj obchodziliśmy Dzień Matki. Była to wspa-
niała okazja, aby podziękować wszystkim mamom 
za to, co im zawdzięczamy. Z tej okazji, w ramach co-
tygodniowej sondy, nie zadaliśmy naszym rozmów-
com konkretnego pytania, ale zasugerowaliśmy, by 
na łamach Dziennika Nowogardzkiego złożyli ży-
czenia dla mam. 

Marian Wierzbicki – Ży-
czę mojej mamie jak najwię-
cej zdrowia. Nie mogę zapo-
mnieć również, by życzyć jej 
również długich lat życia, 
które wcześniej nie obfitowa-
ły niestety w zdrowie z racji 
wieku, moja mama ma już 
86 lat. O tym święcie pamię-

tam zawsze i co roku składam mojej mamie życzenia, czy to przez 
telefon czy też wręczam jej okolicznościową kartkę z życzeniami. 
Dziś robię to na łamach gazety – z pewnością będzie to dla niej 
bardzo miłe. 

Katarzyna Król – Chcia-
łabym złożyć życzenia 
wszystkim mamom z oka-
zji ich święta, w szczególno-
ści mojej mamie, której ży-
czę bardzo dużo zdrowia, 
pociechy z wnuczków oraz 
prawnuczków, jak również 
szczęśliwego i bardzo dłu-
giego życia w dostatku. 

Kamila Skamrot – Mojej 
mamusi chciałabym życzyć, 
by na jej twarzy zawsze gościł 
uśmiech. Życzę jej również wiele 
zdrowia, miłości i ciepła rodzin-
nego oraz tego, by była z nami 
oraz swoimi wnukami, Alan-
kiem i Kacperkiem, jak najdłu-
żej. 

Maja Ciesielska – Mojej 
mamie chciałabym złożyć 
serdeczne życzenia. Bardzo 
ją cenię i kocham za to, że 
mogę na nią liczyć w każ-
dej sytuacji i że zawsze stoi 
w mojej obronie. W każdej 
chwili mogę na niej tak po 
prostu polegać. Do tych ży-
czeń chciałabym dołączyć 
również jej wnuczęta, Patryka oraz Jessicę. 

Urszula Osińska – Mo-
jej mamie życzę przede 
wszystkim wiele zdrowia i 
pociechy z pięciorga wnu-
cząt. Życzę jej także po-
gody ducha i spełnienia 
wszystkich marzeń. Nieste-
ty, mama mieszka na Dol-
nym Śląsku, toteż trudno 
jej tu przyjechać, ale wszy-

scy bardzo za nią tęsknimy. Jeszcze raz życzę jej dobrego zdrowia.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Walka o medyczne standardy jeszcze potrwa...

Śledztwo do poprawki 
Sąd Rejonowy w Goleniowie przychylił się do zażalenia, jakie na postanowienie Pro-
kuratury w Goleniowie o umorzeniu śledztwa przeciwko nowogardzkiemu szpitalowi 
złożył Stanisław Osajda, przedsiębiorca z Nowogardu. Mężczyzna twierdzi, że lekarze 
zbyt późno postawili diagnozę, po nieprawidłowym wykonaniu u niego badania kolo-
noskopii, przez co niemal stracił życie. 

Pierwsze posiedzenie sądu w 
tej sprawie odbyło się 3 kwiet-
nia br. (pisaliśmy o tym w wyda-
niu dzień później). Sąd jednak 
odroczył postępowanie, by dać 
czas St. Osajdzie na zapoznanie 
się z nowymi dowodami, do-
łączonymi tuż przed rozprawą 
przez prokuraturę, a także uzu-
pełnienie akt o brakującą, zda-
niem mężczyzny, dokumenta-
cję medyczną. Pojawiło się tak-
że kilka innych wątpliwości, na 
które uwagę zwracał St. Osajda, 
m.in. nie przesłuchanie ustalo-
nych przez niego świadków – 
byłych pacjentów szpitala, ma-
jących kłopoty ze zdrowiem po 
wykonaniu kolonoskopii w no-
wogardzkim szpitalu.  

Kolejne posiedzenie sądu w tej 
sprawie odbyło się w miniony 
piątek, 23 maja. Sąd  zobowią-
zał  organy ścigania do ponow-
nego rozpatrzenia sprawy. Tym 
samym uchylił  decyzję  proku-
ratury,  która w postępowaniu 
lekarzy z nowogardzkiego szpi-
tala nie doszukała się niepra-
widłowości. W uzasadnieniu 
swojej decyzji podtrzymał rację 
St. Osajdy na temat zasadności 
przesłuchania wskazanych przez 
mężczyznę osób, które, podob-
nie jak on, doznały uszczerbku 
na zdrowiu, po wykonaniu ba-
dania jelit w szpitalu w Nowo-
gardzie. Część z nich przysłu-
chiwała się wydawanej przez sąd 
decyzji. Na sali nie było przed-
stawiciela nowogardzkiego szpi-
tala. 

***
Przypomnijmy. W dniu 25 li-

stopada 2011 roku pan Stanisław 
Osajda ma wykonywane bada-
nie kolonoskopii w nowogardz-
kim szpitalu. Dwa dni później 
zaczyna się horror, który trwa 
do dziś.  Mężczyzna z silnym 
bólem brzucha przyjmowany 
jest na oddział chirurgiczny w 
Nowogardzie. Początkowo leka-
rze uznają, że złe samopoczucie 
pacjenta to skutek niewydolno-
ści nerek. Zakładają pacjentowi 
cewnik, choć ten informuje, że 
nie ma kłopotu z oddawaniem 
moczu. 

Lekarze od początku nie łączą 
bólu brzucha pacjenta z wyko-
naną 48 godzin wcześniej kolo-
noskopią. Gdy jego stan się po-
garsza, zespół medyków decy-
duje się jednak na operację, tzw. 
laparotomię zwiadowczą. Po 
otwarciu jamy brzusznej, stwier-
dzono dużą ilość zakażonej tre-
ści, którą odessano. Okazało się 
również, że pacjent ma prze-
dziurawione jelito grube (kon-
kretnie uchyłek esicy). Wycię-
to mu zmieniony odcinek jelit 
i wyłoniono czasowy sztuczny 
odbyt. 

Zdaniem pacjenta, w trakcie 
tej operacji lekarze popełnili jed-
nak błąd, poprzez zaplątanie je-
lita cienkiego, co w konsekwen-
cji doprowadziło do przetoki i 
amputacji części uszkodzone-
go organu. „Na nogi” postawili 
go dopiero lekarze w  warszaw-
skiej Klinice Chirurgii Ogólnej i 

Żywienia Klinicznego, pod któ-
rych opieką nadal się znajduje. 
Wcześniej mężczyzna ociera się 
jednak kilka razy o śmierć. Prze-
chodzi  m.in. śpiączkę, kilka po-
ważnych operacji i wstrząsów 
anafilaktycznych. Przez dwa lata 
skazany jest na żywienie pozaje-
litowe. 

Dziś powoli wraca do zdro-
wia. Nie ma jednak szans, aby 
nabrał takiej samej kondycji, w 
jakiej był przed wykonaniem 
badania w  2011 roku. Mężczy-
zna  do końca życia skazany jest 
na ścisłą dietę. Zawsze będzie 
też narażony na ryzyko zakaże-
nia organizmu (Sepsa). Dlate-
go w zeszłym roku o całej spra-
wie powiadomił prokuraturę,  
uznając, że lekarze w Nowogar-
dzie narazili jego życie na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo 
i uszczerbek na zdrowiu. Ma 
im za złe, że najpierw nie po-
wiązali jego pogarszającego się 
stanu zdrowia z wykonanym 
wcześniej badaniem jelit, a póź-
niej, próbując ratować sytuację, 
uszkodzili jelito cienkie. 

Jak sam jednak podkreślał 
przed sądem, nie chodzi mu o 
„walkę ze szpitalem” czy też fi-
nansowe zadośćuczynienie po-
niesionych w trakcie leczenia 
strat. Chodzi o medyczne stan-
dardy i poważne traktowanie 
pacjentów przez lekarzy. 

Do sprawy będzie powracać 
jak tylko pojawią się nowe fakty. 

Marcin Simiński

Sprawa bez precedensu

Odpowie za znęcanie się  
nad norkami?
30 maja, przed Sądem Rejonowym w Goleniowie,  ma zapaść wyrok w sprawie znęca-
nia się nad norkami na fermie w Słajsinie, przez jednego z pracownika zakładu. 

O możliwości popełnienia 
przestępstwa prokuraturę gole-
niowską powiadomiło Stowa-
rzyszenie Otwarte Klatki. Na-
tomiast dowodem w sprawie 
jest film, nagrany przez stowa-
rzyszenie Basta!, ze Szczecina. 
Na nagraniu widać, jak jeden 
z pracowników fermy w Słajsi-

nie w dość drastyczny sposób 
traktuje będące pod jego opie-
ką norki. Film udostępniony 
jest w internecie. 

Oskarżony sam przyznał się 
do winy. Poddał się dobrowol-
nie karze. Prokuratura zawnio-
skowała do sądu, aby ukarać 
go grzywną w kwocie 1 tys. zł. 

Wyrok ma zapaść 30 maja. 
Sprawa jest bezprecedenso-

wa. Nigdy wcześniej w Polsce 
nie ukarano człowieka za znę-
canie się nad zwierzętami z 
tego typu hodowli – podkreśla 
Stowarzyszenie Otwarte Klat-
ki. 

MS
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EKOFILM zakończony

Żeby zrobić dobre ujęcie, trzeba się naczekać
„Tuż nad ziemią” oraz „Gorąco i sucho” z serii „Ocalony świat” to filmy, które otrzymały  nagrody w czasie XIII Ogólnopolskiego oraz 
IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm 2014”.  

Zakończenie festiwalu odby-
ło się w piątek, 23 maja, o godz. 
16:00, na sali NDK przy licznie 
zgromadzonej widowni, skła-
dającej się z mieszkańców No-
wogardu, uczniów i nauczycie-
li ze szkół z terenu Gminy No-
wogard i Osina oraz innych za-
proszonych gości. A wszystko w 
bardzo oryginalnej scenografii, 
którą tworzyły na scenie drzew-
ka, posadzone w specjalnych 
doniczkach przez Nadleśnictwo 
Nowogard. Posłużyły one jako 
miłe tło do wręczania wyróż-
nień i okazałych nagród, opa-
kowanych oczywiście w ekolo-
giczny papier. Imprezę otwo-
rzyła gospodarz festiwalu, dy-
rektor NDK, Aneta Drążewska. 
Po oficjalnych przemówieniach 
gości, odbyło się odczytanie 
werdyktów i wręczenie nagród.

Werdykty, podsumowania i 
przyznane nagrody 

W kategorii  „Ekofilm”  za 
najlepszy jury uznało film „Tuż 
nad ziemią” Grzegorza Do-
miniaka, mieszkańca Zgierza. 
Natomiast główną nagrodę w 
kategorii „Natura 2000” otrzy-
mał film „Gorąco i sucho” z se-
rii „Ocalony świat”,  wyreżyse-
rowany przez  Martę Kądzie-
lę. Laureatka zdecydowała, że 
otrzymaną główną nagrodę w 
wysokości 14 tys. zł, przezna-
czy na rzecz  Fundacji Anny 
Dymnej  „Mimo wszystko”, 
która wspiera osoby niepełno-
sprawne i chore. 

Na uroczystości wręczono 
jeszcze  nagrody w innych ka-
tegoriach. Podsumowano też 
konkurs towarzyszący festi-
walowi. Po sesji fotograficz-
nej laureatów, wszystkich za-
proszono na projekcję zwycię-
skich filmów.

Rozmowa z jednym z laure-
atów tegorocznej edycji Eko-
filmu, Grzegorzem Dominia-
kiem. 

Dziennik Nowogardzki: 
Otrzymał  Pan nagrodę. Jakie to 
uczucie być zwycięzcą i otrzy-
mać ten okazały puchar, sygno-
wany przez Prezydenta RP? 

Grzegorz Dominiak: Bardzo 
się cieszę. Jest to nagroda, którą 
bardzo chciałem dostać i udało 
mi się.  Chcę powiedzieć, że No-
wogardzki Dom Kultury bardzo 
miło mnie tu przywitał, za co bar-
dzo serdecznie dziękuje. 

Jakie były powody powstania 
Pana filmu?

Te powody były dwa. Pierwszy 
to moje zainteresowania ogólne, 
właśnie środowiskiem natural-
nym i samą przyrodą, którą bar-
dzo lubię uwieczniać na taśmie 
filmowej. A ten drugi powód był 
bardzo praktyczny. Ta produk-

cja jest bowiem filmem dyplomo-
wym, który składałem w  Szkole 
Filmowej.. Wydaje mi się, że jego 
temat jest ciekawy. Film opowia-
da o mrówkach, tych, które dość 
często nawiedzają mnie w moim 
rodzinnym domu. 

A jak wyglądał  sam  proces 
twórczy? 

Tworzenie  filmu było dość trud-
ne ze względu na to, że wcześniej 
musiałem przygotować szczegó-
łowy scenariusz, gdyż nie jest to 
film typowo edukacyjny, doku-
mentalny, który widzowi przeka-
zuje jakąś wiedzę, obrazując rze-
czywistość istniejącą. Jest to film 
fabularny bez komentarza. Dlate-
go trudnością było stworzenie ca-
łej historii fabuły filmu. Zdecydo-
wanie to był największy problem. 
Świat mrówek jest inny, dzieją się 
w nim różnego rodzaju rzeczy, o 
których człowiek czasami nie do 
końca wie.

Zdecydował się Pan pokazać 
swój film przez pryzmat ekologii. 
O czym to świadczy?

Nie mam pojęcia, o czym to świad-
czy. Może o tym, że bardzo lubię zie-
leń i otaczającą nas przyrodę, która 
jest bardzo zacisznym miejscem, dla-
tego chętnie do niej powracam. Jest 
dla mnie ostoją, do której mogę uciec 
od mniejszego lub większego zgiełku 
miasta.

Czy uważa Pan, że praca nad 
tego rodzaju gatunkiem filmu 
jest pracą wymagającą? 

Narzekać można na wiele rze-
czy, ale myślę, że najfajniejsze jest 
to, że tego typu filmy tworzy się w 
bardzo małej ekipie, a często na-
wet w pojedynkę. To bardzo do-
brze, że ma się kontrolę nad pra-
wie każdą czynnością, a z dru-
giej strony to jest cała trudność, 
że człowiek wchodzi w rolę reży-
sera, operatora, a nawet scena-
rzysty i aktora. Chcę tu wyraź-
nie powiedzieć, że często jest tak, 
że te warunki dyktuje także sama 
przyroda, bo nim uwieczni się ja-
kieś zwierzę, czasami długo trze-
ba wyczekiwać, by wykonać dobre 
ujęcie.  

Czy ten sukces zachęci Pana 
do następnych przedsięwzięć i 
planów związanych z Pana pro-
fesją? 

Odpowiem nietypowo – teraz to 
czeka mnie remont mojego miesz-
kania. Jeśli natomiast chodzi o 
moje plany zawodowe, to takowe 
są, owszem, ale nie chciałabym 
o nich jeszcze mówić i zdradzać 
konkrety. 

Jarek Bzowy 
Uczniowie z SP nr 3 w Nowogardzie z nauczycielką przyrody, Agnieszką Białczak

Puchar Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, oraz nagrodę za zajęcie I 
miejsca otrzymał Grzegorz Dominiak

Oficjalne wyniki konkursu 
KATEGORIA NATURA 2000
I NAGRODA
Dla film pt. „GORĄCO I SUCHO” z cyklu „OCALONY ŚWIAT” – reż. Marta 

Kądziela
Za przedstawienie pasji i zaangażowania ludzi w ochronę obszarów Natura 

2000 na przykładzie kolorowych, suchych i słonecznych łąk – muraw kseroter-
micznych.

II NAGRODA
Dla filmu pt. „WISŁA WARSZAWSKA” – reż. Marcin Krzyżański
Za zwrócenie uwagi na dziedzictwo przyrodnicze w obrębie aglomeracji war-

szawskiej.
III NAGRODA
Dla filmu pt. „Z BIEGIEM RZEKI” – reż. Bogusław Sępioł
Za lekkość przekazu w wędrówce po obszarach Natura 2000 województwa 

świętokrzyskiego.
Nagrody w kategorii NATURA 2000 finansowane są w ramach projektu nr 

LIFE 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Po-
znaj swoją Naturę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków in-
strumentu finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

KATEGORIA EKOFILM
PUCHAR PREZYDENTA RP, BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO oraz I NA-

GRODA
Dla filmu pt. „TUŻ NAD ZIEMIĄ” – reż. Grzegorz Dominiak.; Za niezwykle uro-

kliwe połączenie strony technicznej z wrażliwością i pięknem dotkniętego tematu.
II NAGRODA
Dla filmu pt. „LEŚNO RAJZA, CZYLI PODRÓŻ PO ZIELONYCH ZAKĄTKACH 

ŚLĄSKA” – reż. Alicja Schatton; Za fascynującą opowieść edukacyjną, przedstawioną 
na tle niepowtarzalnych walorów przyrodniczych Śląska.

III NAGRODA
Dla cyklu filmów pt. „KAKTUS I MAŁY” – studio produkcji filmowej i telewizyj-

nej ANIMA-POL sp. z o.o. z Łodzi; Za trafne, merytoryczne dotarcie do wyobraźni 
najmłodszego widza.

WYRÓŻNIENIE
Dla filmu pt. „MAŁY ALCZYK, WIELKA SPRAWA” – reż. Dorota Adamkiewicz, 

Joanna Łęska; Za dbałość o szczegóły w ekstremalnie trudnych warunkach Arktyki.
Nagrody rzeczowe w kategorii EKOFILM 2014 ufundowane zostały przez Urząd Miejski 

w Nowogardzie. Albumy ufundowały: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warsza-
wie, Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

źródło: NDK
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Tak się robi gadzinową prasę...

Co to jest „Puls Goleniowa”? 
Z takim pytaniem zwracają się do nas mieszkańcy miasta, wyraźnie zdziwieni pojawia-
niem się w Nowogardzie od czasu do czasu i zaśmiecającym klatki schodowe bezpłat-
nym  tytułem, mającym już z samej azwy niewiele wspólnego z naszą gminą. Zatem, na 
państwa życzenie wyjaśniamy, co to jest „Puls Goleniowa” (PG) i dlaczego to właśnie 
komuś z Goleniowa opłaca się kolportować gazetę w Nowogardzie i nie tylko.

Bezpłatna gazeta ma swoją sie-
dzibę w Goleniowie, przy  ul. 
Konstytucji 3 Maja. Jej wydaw-
cą jest spółka Ósmy Bieg. Redak-
torem naczelnym periodyku jest 
Adam Zawadzki. Gazeta druko-
wana jest w Koszalinie i wyda-
wana jako dwutygodnik. Z infor-
macji nad winietą gazety dowia-
dujemy się, że swoim zasięgiem 
obejmuje ona cały powiat gole-
niowski, tj. gminy Goleniów, No-
wogard, Maszewo, Stepnica, Przy-
biernów i Osina. Tyle o treściach,  
zawartych w stopce redakcyjnej. 
A teraz te, które w stopce, rzecz 
jasna, znaleźć się nie mogły. 

Otóż, prezesem spółki, wyda-
jącej Puls Goleniowa, jest An-
drzej Lewek – były burmistrz tego 
miasta (w latach 1998-2002), szef 
tamtejszego gminnego SLD i se-
kretarz rady powiatowej tejże par-

tii. Zasłynął jednak w Goleniowie 
z zupełnie innej, nie politycznej, a 
pseudobiznesowej formy działal-
ności. A. Lewek, będąc w połowie 
lat 2000 komisarycznym zarząd-
cą państwowego przedsiębiorstwa 
Elmet, wykorzystywał swoją funk-
cję do zdobycia korzyści material-
nych. Brał z przedsiębiorstwa ma-
teriały budowlane i za to nie pła-
cił, a faktury sprzedażowe oficjal-
nie wystawiał na prywatną szkołę, 
prowadzoną przez jego żonę. Mó-
wiąc wprost, sam sobie udzielał 
kredytu kupieckiego. Nazbierało 
się tego wszystkiego kilkadziesiąt 
tysięcy. Sprawa była opisywana 
przez Gazetę Goleniowską oraz 
Kurier Szczeciński, pod hasłem 
„Prywatny Elmet...”. Jej przypo-
mnienie jest konieczne, by zrozu-
mieć linię „programową”, jaką w 
Goleniowie przyjęła gazeta Lew-

ka, czyli walka z obecnym burmi-
strzem miasta, Robertem Krupo-
wiczem. Otóż, gdy sprawa z Elme-
tem wyszła na jaw, R. Krupowicz 
obejmował funkcję wojewody za-
chodniopomorskiego. Po donie-
sieniach medialnych, w których, 
opierając się na twardych dowo-
dach (m.in. fakturach), dzien-
nikarze opisali styl prowadzenia 
interesów przez Lewka w Elme-
cie, Krupowicz nie przedłużył mu 
kończącej się wówczas umowy na 
dalsze zarządzanie przedsiębior-
stwem. W późniejszym etapie, 
pieniądze ostatecznie od byłego 
już zarządcy Elmetu „odzyskano”. 

Dziś, Lewek, za pomocą gaze-
ty, próbuje „zemścić” się na bur-
mistrzu Krupowiczu za to, że ten, 
przed laty, pozbawił go głównego 
źródła dochodu. Działania te zo-
stały ostatnio poszerzone również 

Wszędzie chwasty i piasek
Wczoraj, do redakcji DN zadzwonił Czytelnik naszej gazety. Mężczyzna zwrócił 
uwagę na wątpliwe utrzymywanie czystości na ulicach i chodnikach Nowogar-
du. Ta, jak sam z całym przekonaniem zaznacza, pozostawia wiele do życzenia.

Często spaceruję ulicami mia-
sta. Zauważyłem, że pomiędzy 
kostkami i płytami chodników, 
zarówno tych starych, jak i no-
wych, rośnie pełno chwastów. 
Mało tego – na ulicach, przy kra-
wężnikach, jest mnóstwo pia-
sku. Dawniej jeździły duże po-
jazdy czyszczące, które wymiata-
ły bród z tych miejsc. A teraz? – 
stwierdza zawiedzionym głosem 
mężczyzna – Mówię tu głównie 
o chodnikach przy ul. Wiejskiej, 
Mickiewicza, Cmentarnej… Plac 
Wolności i chodnik przy ratu-
szu też nie wyglądają najlepiej. 
Nie wiem, kto jest odpowiedzial-
ny za utrzymanie tego porządku, 
ale wyraźnie widać, że nie wyko-
nuje swojej pracy tak, jak trzeba. 
Szkoda, bo nasze miasto jest na-
prawdę ładne, ale jak człowiek 
wyjdzie na spacer, to proszę mi 
wierzyć, że pomimo pozytywne-
go wrażenia ogólnego, takie rze-
czy trochę jednak przeszkadzają..

Na zdjęciu prezentujemy 
jedno z miejsc, wskazanych 
przez Czytelnika.                Red.

Nad jeziorem coraz ładniej... cd

Znów przylało...  
i wylało
Zamieszczone zdjęcie to krajobraz po piątkowej ulewie, 
jaka przeszła nad Nowogardem. Tym razem, oprócz fe-
kaliów, wylewających się ze studzienek, biegnących pod 
alejkami na jeziorem, wypłynął także zdechły szczur. 

Fotografię wykonał i prze-
słał do redakcji DN jeden z 
naszych Czytelników, który w 
sobotę rano przechodził obok 
fontanny. Nie opatrzył zdjęcia 
komentarzem. Z pewnością 
wiedział, że  i zdechły szczur 
nie zakłóci aktów zachwy-
tu nad coraz ładniejszym oto-
czeniem jeziora, składanych 
co chwila przed burmistrzem 

przez gminne służby, zajmują-
ce się promocją włodarza.

Przypomnijmy tylko, że po-
dobna nawałnica przeszła nad 
naszym miastem w poprzed-
ni weekend. Wówczas, podob-
nie jak i tym razem, nadjezior-
ne aleje zalała śmierdząca ka-
naliza. 

red. 

 Halo redakcja 

o  lokalnych dziennikarzy, którzy 
to aferę w Elmecie wykryli i opisa-
li, toteż ostatnio, na łamach PG, są 
atakowani i dyskredytowani. 

Teraz kilka zdań o obecności 
Pulsu z Goleniowa w Nowogar-
dzie. Wiadomo, że produkcja ga-
zety kosztuje – szczególnie, gdy 
chce się ją robić w takim stylu i 
za darmo. Toteż trzeba znaleźć 
źródło finansowania. I to stabil-
ne. Modne jest ostatnio „wyciąga-
nie” pieniędzy od włodarzy w za-
mian za przychylne i bezkrytycz-
ne hołdowanie ich dokonań na 
łamach wydawanych periodyków 
(w Nowogardzie na takiej zasa-
dzie działał m.in. Trybun Ludu - 
notabene, jak wiadomo, padł, ale 
swoje w naszej gminy wyciągnął). 
A. Lewek nie mógł jednak liczyć, 
że jego prasowe podboje będzie 
finansowała gmina Goleniów. 
Szybko zatem znalazł zwolenni-
ków swojego biznesu w Nowogar-
dzie, gdzie, jak wiadomo, rządzą 
jego koledzy z partii. Długo nie 
musiał czekać na odwzajemnie-
nie politycznych przyjaźni. Już w 
pierwszych numerach Pulsu Go-
leniowa, które pojawiły się w dru-
giej połowie 2013 roku, publiko-
wane są zlecone przez  burmistrza 
Roberta Czaplę (SLD) ogłoszenia  
na łączną kwotę 2 tys. 183 zł. Swo-

je dokłada również Fundacja Ta-
lent Promocja Postęp, kierowana 
w Nowogardzie przez Jerzego Ja-
błońskiego (SLD), będącego jed-
nocześnie politycznym „szefem” 
Lewka w Powiecie. Jabłoński, jak 
wiadomo, pełni funkcję szefa po-
wiatowej rady tej partii. Nie ma 
numeru „Pulsu” bez wsparcia z 
Nowogardu. Zadowolone są dwie 
strony – Lewek za pieniądze z No-
wogardu próbuje robić politykę w 
Goleniowie (mówi się, że marzy 
mu się powrót na stanowisko bur-
mistrza), a R. Czapla ma kolejną, 
oprócz wydawanego za pienią-
dze z budżetu miasta informatora 
UM, tubę, za pomocą której może 
z pełną swobodą chwalić się swo-
imi „sukcesami”. To jest także, ko-
lejne już w tej kadencji zewnętrz-
ne medium i miejsce, w któ-
re    nowogardzki podatnik może 
„łożyć forsę”, aby tam (w Płotach 
czy Gryficach) mógł przeczytać 
ustawowo dedykowane mu infor-
macje (obowiązek informacyjny 
gminy). 

Współpraca kwitnie zatem w 
najlepsze, a czytelnik niech sam 
wyciągnie z tego wnioski, a przy-
najmniej wie, co, a w zasadzie kto, 
kryje się pod tytułem „Puls Gole-
niowa”...

Marcin Simiński 

Wygląda na to, że plany przebudowy Pl. Wolności udaremniły utrzymywanie w 
czystości starej nawierzchni

Jak widać, pas zieleni przy ul. 3 Maja nieco się poszerzył
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Czyj to pies? 
3 dni temu, na ulicę Gene-

rała Bema przybłąkał się wi-
doczny na zdjęciu pies. Zwie-
rzę upodobało sobie okolice 
jednego ze sklepów, znajdują-
cych się wzdłuż ulicy. Właści-
ciel czworonoga bądź osoby, 
które mogą mieć na ten temat 
wiedzę, proszone są o zainte-
resowanie się psem. 

Red. 

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo radzi…
Związki zawodowe w Polsce mogą powstawać w oparciu o różne struktury. W zależności od tego, jaki zasięg ma mieć związek, kogo ma zrzeszać, 
czy ma być organizacją jedynie zakładową czy większą, można tworzyć organizacje zakładowe, ponadzakładowe czy ogólnopolskie. 

Przepis art. 12 i art.59 Kon-
stytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
daje każdemu obywatelowi pra-
wo tworzenia i zrzeszania się w 
związkach zawodowych. Konkre-
tyzację postanowień zawartych w 
tych przepisach stanowi Ustawa o 
związkach zawodowych. 

Organizacja zakładowa, utwo-
rzona zgodnie z wymaganiami 
określonymi w tej ustawie, posia-
dająca minimum 10 członków – 
pracowników i wypełniająca obo-
wiązek określony w art. 251 u.z.z.,  
korzysta z uprawnień organizacji 
związkowej, które mogą być zróż-
nicowane jedynie ilością pracow-
ników komisji zakładowej – np. 
w odniesieniu do stałego oddele-
gowania lub liczby chronionych 
osób.

W świetle ustawy dopuszczalne 
jest tworzenie dwojakiego typu 
organizacji. Pierwszy typ to or-
ganizacje ogólnokrajowe, które 
działają na jednolitym statucie, 
np. Związek Zawodowy Górni-
ków w Polsce, ZZ Kontra Komi-
sja Krajowa, NSZZ Solidarność i 
inne. Te organizacje posiadają or-
gany centralne, zwane na przy-
kład Komisja Krajowa, Krajo-
wy Zjazd Delegatów itp., a w za-
kładach, objętych swoim działa-
niem, posiadają komisje, które 
korzystają z jednego statutu (nie 
mogą się oddzielnie zarejestro-
wać w KRS ani nie mogą posia-

dać swojego statutu) i przeważnie 
nie posiadają odrębnego majątku. 
W takiej sytuacji związek to jed-
na całość, a członkowie organi-
zacji składają deklarację do przy-
należności do ogólnopolskiego 
związku zawodowego (ogólno-
polskiego w sensie zasięgu działa-
nia). Komisje zakładowe są reje-
strowane w rejestrach, prowadzo-
nych przez centrale.

Drugim typem organizacji są 
organizacje zakładowe, które po-
siadają swoją osobowość praw-
ną, samodzielnie rejestrują się w 
KRS, posiadają swój własny ma-
jątek i same decydują o ewentu-
alnym członkostwie w innych fe-
deracjach czy konfederacjach, ta-
kich jak OPZZ czy Forum Związ-
ków Zawodowych. Członkowie 
tych organizacji wyrażają dekla-
rację przystąpienia do organiza-
cji zakładowej, natomiast to or-
ganizacja zakładowa, jako osoba 
prawna, decyduje o ewentualnej 
przynależności do innej federacji.

Podstawą powstawania federa-
cji jest art. 11 ustawy o związkach 
zawodowych, który mówi, że 
związki mogą się zrzeszać, two-
rząc federacje. 

Istnieje kilka związków, które 
mają tak zwaną strukturę mie-
szaną, czyli nie są typową federa-
cją, składającą się jedynie z człon-
ków związków, ale także posiada-
ją członków w postaci pracowni-

ków – osoby fizyczne i swoją wła-
sną strukturę komisji. W takiej 
sytuacji, oprócz swoich człon-
ków – pracowników i utworzo-
nych przez nich komisji, zrzesza-
ją członków, którymi są odrębne 
od nich związki zawodowe. Takie 
organizacje zrzeszone nadal po-
zostają osobnymi osobami praw-
nymi, funkcjonują pod swoim 
własnym statutem, są niezależne i 
samorządne. Organizacje te przy-
stępują do związku jako członko-
wie, a ich członkowie przeważnie 
nie stają się członkami federacji. 

W ostatnim czasie, pracodaw-
cy zarzucają organizacjom, które 
mają podobną nazwę, brak od-
rębności. Oznacza to, że zdaniem 
niektórych pracodawców, jeśli 
związek nazywa się podobnie lub 
prawie tak samo, jak inna organi-
zacja, działająca w jego zakładzie, 
to nie jest to odrębna organizacja 
a jedynie komisja zakładowa tej 
organizacji, która działała wcze-
śniej. Faktycznie, jeśli przejrzy-
my KRS, to znajdziemy wiele or-
ganizacji związkowych o bardzo 
zbliżonych nazwach. Jednak to 
za mało, aby twierdzić, że zwią-
zek zawodowy jest niesamodziel-
ny. Związek może przyjąć taką 
nazwę, jaka jemu odpowiada. O 
odrębności organizacji związko-
wej świadczy fakt jej rejestracji w 
KRS, posiadanie swojego odręb-
nego statutu, osobowości praw-

nej oraz majątku i umocowanych 
do działania organów.

Nazwa związku nie ma nic 
wspólnego z wykonywaniem 
przez niego uprawnień organi-
zacji związkowych. Powszechną 
praktyką w całej Polsce jest po-
dobne nazewnictwo organizacji 
związkowych, które nie odgry-
wa żadnego znaczenia (np. Soli-
darność, Solidarność 80, Solidar-
ność-Andaluzja). Należy zazna-
czyć, że organizacja nie musi po-
siadać nazwy związanej z grupą 
zawodową ani zakładem pracy, 
w którym działa, np. MIĘDZY-
ZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZA-
WODOWY PRACOWNIKÓW 
PRZESTRZEGAJĄCYCH PRA-
WA PRACY ZIEMI ŚLĄSKIEJ.

W przeciwnym razie, związek 
każdorazowo byłby zobowiązany 
do zmiany nazwy w razie prze-
kształceń w tym zakresie po stro-

nie pracodawcy – nie obliguje go 
do tego żadna ustawa. 

Nie nazwa stanowi o istnieniu 
podmiotu prawa, jakim jest zwią-
zek, ani o jego możliwościach 
wykonywania uprawnień związ-
kowych. Podstawą wyżej wspo-
mnianych jest prawidłowa reje-
stracja, o której mowa w art. 15 
u.z.z., spełnianie innych przesła-
nek tej ustawy, statut i utrzyma-
nie odpowiedniej – nie niższej niż 
10 ilości pracowników. Zgodnie 
bowiem z art.15 ustawy o związ-
kach zawodowych związek naby-
wa osobowość prawną z chwilą 
zarejestrowania.

Żadna ustawa nie zabrania 
zrzeszania się w kilku związkach. 
Istnieją jednak związki zawodo-
we, których statuty zabraniają 
przynależności do innej organi-
zacji związkowej. Takie zapisy są 
zgodne z przepisami prawa.

Wyniki Konkursu Wiedzy Leśnej

Najlepsi uczniowie z Osiny
W czwartek, 22 maja, w ramach XIII edycji konkursu „Mistrzowie Wiedzy Leśnej”, od-
była się impreza, zorganizowana przez Nadleśnictwo Nowogard. W konkursie wzięło 
udział 12 drużyn szkół podstawowych z terenu gmin: Nowogard, Osina, Maszewo. 

Do rywalizacji przystąpi-
ły: SP nr 1 w Nowogardzie, 
SP nr 3 w Nowogardzie, SP w 
Długołęce, SP w Błotnie, SP 
w Dębicach, Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy 
w Nowogardzie, SP w Wierz-
bięcinie, SP nr 2 w Nowogar-
dzie, SP nr 4 w Nowogardzie, 
SP w Żabowie, SP w Osinie, SP 
w Strzelewie. Uczestnicy po-
konywali poszczególne stano-
wiska, tj. narzędzia leśne, owa-
dy, krążki drewna, ptaki, na-
siona, strzelanie, rośliny, skar-
by natury, głosy zwierząt, za-
liczając tym samym 9 konku-
rencji, w których mogli zdobyć 
łącznie 90 punktów. Pomiędzy 
SP w  Osinie (80,5 pkt.) a SP 

w Strzelewie (80,5 pkt.) roze-
grana została dogrywka, pole-
gająca na rozpoznaniu głosów 
zwierząt (Łyska, Gołąb Grzy-
wacz, Bąk – bezbłędnie roz-
poznane przez uczniów z Osi-
ny). Sędzią głównym zawodów 
była Natasza Kaczmarek. Poni-
żej prezentujemy końcowe wy-
niki konkursu:

I miejsce i Puchar przechod-
ni zdobyła drużyna z SP w Osi-
nie, w składzie: Hanna Kosa-
kiewicz,  Anna Guź , Filip Wą-
sik, opiekun – Aneta Kulik   

II miejsce zajęła drużyna z 
SP w Strzelewie, w składzie: 
Izabela Kociszewska, Sylwester 
Królik, Agata Kusa, opiekun – 
Ewa Rapa 

III miejsce zdobyła druży-
na z SP nr 3 w Nowogardzie, w 
składzie: Izabela Bojanowicz, 
Hanna Kucal, Jakub Znyk, 
opiekun – Agnieszka Białczak

Inf. własna

Drużyna ze Strzelewa.                                     fot. SP Strzelewo
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Młodzi parlamentarzyści z I LO w Nowogardzie 

Nowogardzcy uczniowie zasiądą w Sejmie
W czwartek, 22 maja, posłanki i posłowie XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży odebra-
li nominacje, podczas uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Zielona klasa w SP 2

Lekcja przyrody  
na łonie natury...
Trudno sobie wyobrazić lepsze okoliczności do na-
uki przyrody niż lekcja na łonie natury.  Uczniowie z 
SP 2 mają taką możliwość. 

Jakiś czas temu, przed szko-
łą, pod drzewami, ustawiono 
kilka drewnianych ław. W ten 
sposób powstała prawdziwa 
zielona klasa. Teraz, gdy sprzy-
ja pogoda, to tutaj odbywają 
się lekcje z przyrody. Zacienio-
ne miejsce, szczególnie w upal-
ne dni, to wymarzone kącik do 
nauki. A gdy jeszcze temat lek-

cji dotyczy znaczenia drzew w 
przyrodzie i życiu człowieka, 
to już lepsze otoczenie trudno 
sobie wymarzyć. 

Na zdjęciach, lekcja przyro-
dy klasy IV b z SP 2, prowa-
dzona przez panią Grażynę 
Jackowską-Wojtalę, szkolnego 
biologa. 

MS

Wicewojewoda, Ryszard 
Mićko, i Kurator Oświaty, Ma-
ria Borecka wręczyli akty po-
wołania 20 uczniom ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Gośćmi uroczysto-
ści byli posłowie, Ewa Żmuda-
-Trzebiatowska, Zofia Ławry-
nowicz i Arkadiusz Litwiński, 

oraz samorządowcy, w tym re-
prezentujący powiat goleniow-
ski wicestarosta, Tomasz Kuli-
nicz. Ze szkół, prowadzonych 
przez powiat goleniowski, za-
kwalifikowali się tylko ucznio-
wie I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. ppor. Emilii Gierczak 
w Nowogardzie, Hanna Ko-

misarz i Grzegorz Kolles, któ-
rym Tomasz Kulinicz osobi-
ście pogratulował zdobycia tak 
wysokiego osiągnięcia.

Obrady XX Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży odbędą się 
1 czerwca 2014 roku w War-
szawie. 

Inf. własna
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Nasze   kościoły - Lestkowo

Lestkowo, kościół filialny parafii w pw. MB 
Fatimskiej w Nowogardzie, pw. MB Królowej 
Polski.  pośw. 1 X 1946 r. odpust  3 V.

Kościół z XV w., wzniesiony z kamienia na-
rzutowego, gotycki, wieża z XIX w. z kostki 
granitowej i cegły.
źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Kamień-
skiej,  Szczecin 2007.

Uczeń z SP 2 laureatem konkursu fotograficznego

Trzeci w województwie
We wtorek, 20 maja, o godz. 12.00, w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, odbyła się uro-
czysta gala podsumowująca projekt artystyczny „Nie wyrastaj z marzeń”, organizowa-
ny przez Mediatekę Akademii Sztuki w Szczecinie we współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą nr 7 w Szczecinie. Wśród laureatów konkursu fotograficznego znalazł się uczeń SP 
2 w Nowogardzie, Miłosz Machocki – zajął III miejsce.

Celem projektu jest dostrzeżenie, wspieranie i 
promowanie uzdolnionych artystycznie dzieci, 
być może przyszłych artystów, reprezentujących 
nasze województwo. Na galę licznie przyby-
li laureaci i laureatki konkursów: plastycznego, 
fotograficznego, muzycznego i recytatorskiego. 
Przybyłych uczniów, wraz z opiekunami, było 
około 80, a tylko samych prac plastycznych na 

konkurs wpłynęło 230 z całego województwa. 
Zgromadzonych powitała Hanna Hanć. Na-

stępnie, głos zabrały dyrektorki placówek, or-
ganizujących konkurs: dr Aleksandra Łuka-
szewicz Alcaraz z Mediateki Akademii Sztuki 
w Szczecinie oraz pani Teresa Kalina, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie. Póź-
niej przyszedł czas na część artystyczną, pod-

czas której zaprezentowali 
się laureaci konkursów: 
instrumentalnego, wo-
kalnego i recytatorskie-
go. Po niej miało miej-
sce najważniejsze wyda-
rzeniem, czyli wręczenie 
nagród laureatom wy-
różnionym w konkur-
sie plastycznym i foto-
graficznym. Wśród wie-
lu uczestników z całego 
województwa, uczeń SP 
2 w Nowogardzie, Miłosz 
Machocki (uczeń klasy II 
a – wych. i op. E. Żylak), 
zdobył III miejsce w kon-

kursie fotograficznym „Zimo-
we impresje”.

Wszyscy zwycięzcy otrzy-
mali dyplomy, nagrody książ-
kowe, ufundowane z budże-
tu Województwa Zachodnio-
pomorskiego, oraz bilety na 
warsztaty plastyczne. Ostatnią 
częścią programu, powitaną 
z entuzjazmem przez uczest-
ników, był tort okolicznościo-
wy oraz słodki poczęstunek, 
przygotowany przez Piekar-

nię Francuzka. Wydarzenie 
uzyskało patronat Kuratorium 
Oświaty oraz patronat hono-
rowy Wicemarszałka Wojcie-
cha Drożdża.

Inf. własna

Nagrodzona praca autorstwa Miłosza Machockiego
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Kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Udany start Ostaszewskiego
W dniach 22–25.05.2014 r., w Bydgoszczy, odbyły się zawody pod kryptonimem Zło-
ty Muszkiet, Złota Krócica w strzelaniach kwalifikacyjnych do Finału Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży – 2014.

W zawodach uczestni-
czył reprezentant Nowogar-
du Przemysław Ostaszewski, 
który w konkurencji „karabin 
sportowy 3x20 strzałów” (se-
rie 10-strzałowe – kolano-le-
żąc-stojąc) na odległość 50 m 
wystrzelał 550 punktów (ży-
ciowy wynik), co mu dało 
pierwsze miejsce w tej konku-
rencji strzeleckiej na 27 star-
tujących. Natomiast w konku-
rencji „karabin pneumatycz-
ny 40 strzałów” na odległość 
10 metrów wywalczył trzecie 
miejsce z wynikiem 375 punk-
tów i w konkurencji „karabin 

sportowy 60 strzałów” leżąc na 
odległość 50 metrów wystrze-
lał 578 punktów, co mu dało 5. 

miejsce na 39 startujących w 
tej konkurencji.

Info: własna

Już dziś Bałtyk–Karkonosze Tour!

Zapraszamy na Grand 
Prix Nowogardu
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków kolar-
stwa na Grand Prix Nowogardu, które odbędzie się dziś 
w godzinach 15:30–18:30. Zaraz po zmaganiach mło-
dych kolarzy z Nowogardu i okolic, przez nasze miasto 
przejadą zawodnicy startujący w międzynarodowym wy-
ścigu Bałtyk–Karkonosze Tour. 

Wyścig będzie przeprowa-
dzony dziś (27 maja) ulicami: 
15 lutego (start i meta), Mły-
narska, Cmentarna, Nadtoro-
wa, Mickiewicza, co w sumie 
daje dystans 2300 metrów. I tu 
bardzo ważna informacja! Or-
ganizatorzy uprzejmie proszą 
wszystkich mieszkających przy 
wyżej wymienionych ulicach, 
aby w godzinach przepro-

wadzania wyścigów (15:30–
18:30), w trosce o bezpieczeń-
stwo młodych kolarzy, nie par-
kowali pojazdów na drodze, 
gdyż mogą one sprawiać real-
ne zagrożenie. Przyłączamy się 
do apelu klubu „Chrabąszcze” 
Nowogard i wszystkich ser-
decznie zapraszamy na to wiel-
kie kolarskie święto.

KR

- Amatorzy, Masters - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 15:30
- Żak - 2 x 2.300 m - godz. 16:15

- Młodzicy i Juniorka młodsza - 4 x 2.300 m (9.200 m) - godz. 16:40
- Junior młodszy i Juniorka - 6 x 2.300 m  (13.800 m) - godz. 17:30

- Junior i Kobiety - 8 x 2.300 m (18.400 m) - godz. 18:00
(godziny poszczególnych startów mogą ulec zmianie ze względu na przejazd wyścigu „Bałtyk-Karkonosze Tour”)

Impreza współ�nansowana
przez Urząd Miejski w Nowogardzie

Serdecznie zapraszamy
Chrabąszcze Nowogard

Kolarstwo amatorskie

Małgorzata Kubicka 
na podium
W sobotę (24 maja), w Radkowie (woj. dolnośląskie), od-
była się „V Pętla Stołowogórska Supermaraton Szosowy 
Klasyk Radkowski 2014”. W wyścigu udział brała miesz-
kanka Nowogardu, Małgorzata Kubicka, która wywal-
czyła miejsce na „pudle”.

Kobiety w Radkowie ścigały 
się na dystansie 65 km. Małgo-
rzata Kubicka w swoim wyści-
gu zajęła 2. miejsce, a jej czas, 
2 h 59 min. 33 sek., w klasyfi-
kacji generalnej Open Kobiet, 
pozwolił uplasować się na wy-
sokiej 3. pozycji. Mieszkan-
ka Nowogardu przyznała po 
wyścigu, że dobrze czuje się 
na górskich trasach. – Stwier-
dziłam, że jednak wolę jeź-
dzić w górach. Choć podjazdy 
są tam dość męczące i uciążli-
we, to podczas zjazdu można 
odpocząć. A na nizinach nie-
stety cały czas trzeba mocno 
pracować. Najdłuższy podjazd 

miał 13 km, reszta po 5 i 8 km. 
Zjazdy strome, często przy-
pominające serpentynę. Cza-
sem zatrważająca przepaść mi-
gnęła przed oczami. Na mecie 
wyglądaliśmy jak po marato-
nie MTB, wszyscy brudni, był 
deszcz i burze po drodze... więc 
było „wesoło” – mówi Małgo-
rzata Kubicka. Dodajmy, że w 
kategorii Open Kobiet, starto-
wało 18 zawodniczek, m.in. z 
Wrocławia, Leszna, Kamien-
nej Góry czy też Kluczborka. 
Gratulujemy pani Małgorzacie 
udanego startu i życzymy ko-
lejnych medali. 

KR

Piłkarski turniej oldbojów im. Wiesława Wragi

Zwycięstwo Bosmana Nowogard 
W sobotę (24 maja), w Stargardzie, rozegrany został Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 
im. Wiesława Wragi. Bardzo dobrze zaprezentowali się piłkarze Bosmana Nowogard, 
którzy zajęli 1. miejsce.  

Oldboje Bosmana Nowo-
gard w ładnym stylu sięgnę-
li po mistrzostwo turnieju im. 
Wiesława Wragi. Była to 16. 
edycja tej imprezy. Wraga jest 
wychowankiem Błękitnych 
Stargard oraz wieloletnim re-
prezentantem Widzewa Łódź. 
W sobotę gościł na turnieju w 
Stargardzie. Imprezie towarzy-
szyła prawdziwa ulewa, co nie 
przestraszyło uczestników. Za-
wodnicy z Nowogardu w żad-
nym grupowym meczu nie za-

znali porażki, skutecznie rów-
nież rywalizowali w półfinale 
i finale rozgrywek, co pozwo-
liło im odnieść zwycięstwo w 
Stargardzie. Poziom był wyso-
ki, a w rozgrywkach startowa-
ło w sumie 10 silnych drużyn. 
Do Nowogardu trafiła również 
nagroda indywidualna – piłka-
rzem turnieju został wybrany 
Piotr Rast z Bosmana. Gratu-
lujemy zwycięstwa i życzymy 
kolejnych sukcesów. 

KR

Klasyfikacja Końcowa:
1. Bosman Nowogard
2. Flota Świnoujście
3. Rem-Bud 
4. Oldboje Choszczno
5. Sokół Stara Dąbrowa
6. Chemik Police
7. Błękitni Stargard 
8. Darel Piccolo Stal
9. Wicher Kłodzino
10. Stal Szczecin 

Zawodnicy Bosmana Nowogard i Floty Świnoujście
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Pomorzanin wygrywa w Szczecinie

Rozstrzelały Olimpię!
Podopieczne Pawła Błaszczyka, w sobotę (24 maja) rozgromiły w Szczecinie pił-
karki Olimpii III aż 0:8! To był świetny mecz w wykonaniu nowogardzkich za-
wodniczek, przed którymi już tylko jeden pojedynek, również ze szczecinianka-
mi, jednak tymi z drugiego zespołu Olimpii. 

Olimpia III Szczecin – Pomorzanin Nowogard  0:8 (0:5)
Gole: Katarzyna Piotrowska x3, Klaudia Korgiel x2, Anita Skow-

rońska, Patrycja Bobik, Oliwia Czerewacz
Skład: Daria Partyka – Anna Nowicka, Martyna Stępień, Anita 

Nowakowska, Ada Szemiot – Małgorzata Wołk, Katarzyna Piotrow-
ska (c), Anita Skowrońska (Wiktoria Tupko), Patrycja Bobik – Klau-
dia Korgiel, Oliwia Czerewacz.  

III Liga Kobiet 2013/2014
13. kolejka:
Olimp Gościno – Zalew Stepnica   6:1
Olimpia II Szczecin – Vielgovia Szczecin   3:1
Olimpia III Szczecin – Pomorzanin Nowogard 0:8
Fala Międzyzdroje    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimp Gościno 10 26 65 3 8 2 0
2 Olimpia II Szczecin 10 24 42 7 7 3 0
3 Zalew Stepnica 10 17 28 28 5 2 3
4 Pomorzanin Nowogard 11 16 26 20 5 1 5
5 Fala Międzyzdroje 10 12 20 33 4 0 6
6 Vielgovia Szczecin 11 6 17 29 2 0 9
7 Olimpia III Szczecin 10 3 3 81 1 0 9

Wynik mówi sam za siebie i 
nikogo nie musi dziwić, że ry-
walki Pomorzanina zdawały się 
być nieobecne na boisku. Cie-
szy również fakt, że podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka wynik ten 
osiągnęły bez dwóch najbar-

dziej doświadczonych zawod-
niczek, Magdaleny Jeż i Karo-
liny Kowalczuk. Kobiecy ze-
spół Pomorzanina strzelił tyle 
goli, że przy opisywaniu każdej 
z bramek zabrakłoby miejsca... 
Na wyróżnienie zasługuje hat-

trick kapitan zespołu, Katarzy-
ny Piotrowskiej, która dwa gole 
zdobyła po rzutach wolnych, w 
tym jeden wykonując z około 
30 metrów. Jeszcze przed prze-
rwą na 0:4 bardzo ładną bram-
kę zdobyła Oliwia Czerewacz, 

która podanie przedłużyła so-
bie głową, wychodząc na czy-
stą pozycję, i bez zastanowienia 
uderzyła na bramkę Olimpii 
III. Wielkie brawa za ten wynik, 
wygląda na to, że czym dłużej 
ten sezon trwa, tym więcej ra-
dości swoja grą dają nam mło-
de piłkarki z Nowogardu. Nie-
stety, przed nimi już tylko jeden 
mecz. W niedzielę, w Nowogar-

dzie, o godzinie 16:00, zagra-
ją z wiceliderkami, które wciąż 
mają realne szanse na awans do 
II ligi, Olimpią II Szczecin. Już 
dziś zapraszamy na zakończe-
nie sezonu w kobiecej III lidze, 
aby licznie nagrodzić brawami 
za swój pierwszy historyczny 
sezon w rozgrywkach zawod-
niczki Pomorzanina.

KR

Pomorzanin II wygrywa w Nowogardzie

3. mecz bez porażki
Coraz lepiej radzą sobie młodzi piłkarze Pomorzanina II w rozgrywkach A Kla-
sy. Niedzielne zwycięstwo nad Wołczkowem-Bezrzeczem to 3. mecz bez porażki 
tej drużyny, która ostatnio grywała „w kratkę”. 

Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze      2:0 (1:0)
Gole: Tomasz Szafran, Sebastian Suchy
Skład: Mateusz Trafankowski (Mateusz Krupski) – Maciej Grzejsz-

czak (c) , Andrzej Piotrowicz, Patryk Marcinkowski, Paweł Królik – Ar-
tur Jurczyk (Bartosz Kuleta), Tomasz Szafran, Sebastian Suchy (Jakub 
Szczypień), Krystian Kubicki (Wojciech Rogin), Dawid Kurek – Maciej Syfert. 

Piłkarze drugiego zespo-
łu zrewanżowali się rywalom 
z Wołczkowa, z którymi prze-
grali jesienią 5:2. Pierwsza 
bramka to zasługa ładnej akcji 
Sebastiana Suchego i Macie-
ja Syferta, bramkarz gości wy-
bił przed siebie piłkę po strza-
le nowogardzkiego piłkarza, 

do futbolówki dopadł Tomasz 
Szafran, który minął golkipera 
i dał prowadzenie swojej dru-
żynie. Po zmianie stron, swo-
jego gola zdobył Suchy, który, 
po akcji całego zespołu i poda-
niu z prawego skrzydła, ustalił 
wynik tego meczu. To 3. spo-
tkanie bez porażki „rezerwo-

wych”. Forma drugiego skła-
du falowała, zwycięstwa były 
przeplatane porażkami, wyglą-
da jednak na to, że zawodni-
cy z Nowogardu złapali wiatr 
w żagle. Starają się wymieniać 
sporo podań i utrzymywać się 
przy piłce, a to niekiedy na ry-
wali z A Klasy wystarczy do 

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
19. kolejka:
Zryw Kołbaskowo – Komarex Komarowo  3:0
Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze 2:0
Orzeł Grzędzice – Hanza Goleniów  1:6
Vielgovia Szczecin – Wicher Reptowo  2:6
Grot Gardno – OKS Euroinsbud Goleniów  3:4
Znicz Niedźwiedź – Fagus Kołbacz  4:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 19 47 62 21 15 2 2
2 OKS Euroinsbud Goleniów 19 44 53 18 14 2 3
3 Wicher Reptowo 19 37 56 27 11 4 4
4 Hanza Goleniów 19 35 43 25 10 5 4
5 Vielgovia Szczecin 19 31 41 34 10 1 8
6 Grot Gardno 19 29 44 32 9 2 8
7 Pomorzanin II Nowogard 19 29 31 36 9 2 8
8 Znicz Niedźwiedź 19 26 34 31 8 2 9
9 Zryw Kołbaskowo 19 20 32 43 6 2 11
10 Wołczkowo - Bezrzecze 19 18 28 48 6 0 13
11 Orzeł Grzędzice 19 9 16 59 3 0 16
12 Komarex Komarowo 19 6 19 85 2 0 17

osiągnięcia zwycięstwa. Po-
nownie skład był bardzo od-
młodzony, w sumie zagrało 6 
juniorów. Pomorzanin II zbli-

ża się do pierwszej piątki tego-
rocznych rozgrywek 3. grupy 
A Klasy. 
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Pomorzanin i Stal w innym terminie

W środę z Iną Ińsko
Nie doszedł do skutku sobotni mecz w Lipianach, Pomorzanina No-
wogard z tamtejszą Stalą. Wszystko przez ulewę, która dzień wcześniej 
przeszła nad Zachodnim Pomorzem. Stadion Stali został tak mocno 
zalany, że sędzia zdecydował przełożyć spotkanie.

Mecz 19. kolejki pomiędzy Stalą Li-
piany a Pomorzaninem Nowogard ro-
zegrany zostanie 4 czerwca (środa), o 
godzinie 18:00. Z kolei już w najbliż-
szą środę (28 maja), w Nowogardzie, 
Pomorzanin zagra z piłkarzami Iny 
Ińsko. W rundzie jesiennej w Ińsku, 
nowogardzianie wygrali 1:2, po go-
lach Konrada Winczewskiego i Łuka-
sza Olechnowicza. Ina na wyjazdach 
prezentuje się przeciętnie, 5 zwycięstw 

i 9 porażek w 14 meczach. Wszystko 
to przy 16 strzelonych i 31 straconych 
golach. Ze statystyk można wniosko-
wać, że Pomorzanin będzie fawory-
tem tego meczu, jednak historia poje-
dynków obydwu drużyn może wska-
zywać na remis, mimo tego, że Ina na 
wyjazdach nie dzieli się punktami. Jak 
będzie, przekonamy się już jutro (28 
maja), o godzinie 17:30.

KR

Ogólnopolski wyścig w Strzelcach Krajeńskich

Chrabąszcze poza „dziesiątką”
W dniach 24–25 maja, w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie), rozegra-
ny został Ogólnopolski Wyścig o Puchar Burmistrza Strzelc Krajeńskich. 
Udział w nim wzięło dwóch juniorów młodszych z klubu „Chrabąszcze” No-
wogard, jednak nie udało im się wywalczyć miejsc w pierwszej dziesiątce. 

Na wyścig składały się dwa dni zmagań, 
w których udział wzięli: Adam Salamon 
i Paweł Damecki z Nowogardzkiego klu-
bu kolarskiego „Chrabąszcze”. Pierwszego 
dnia, kolarze rywalizowali podczas jazdy 
indywidualnej na czas. Trasa w miejsco-
wości Dobiegniew liczyła 10 km. Adam 
Salamon uzyskał czas 15 min. 51,65 sek., 
co pozwoliło mu na zajęcie 19. miejsca. 
Jego klubowy kolega, Paweł Damecki, z 
czasem 16 min. 33,63 sek., został sklasyfi-

kowany na 24. miejscu. W jeździe na czas 
wystartowało 30 zawodników. 

Drugiego dnia zmagań, kolarze ry-
walizowali na dystansie 66 km, na trasie 
Strzelce Krajeńskie–Zwierzyn–Stare Ku-
rowo–Strzelce Krajeńskie. Tym razem 
wyścig ukończyło 36 zawodników. Nowo-
gardzianie ponownie plasowali się w po-
łowie stawki. Adam Salamon, jak dzień 
wcześniej, zajął 19. miejsce, a Paweł Da-
mecki nie zdołał dokończyć wyścigu.   KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Goście z Macedonii w Nowogardzie
Już po raz kolejny odwiedzili nas goście z zaprzy-

jaźnionej szkoły SSOU Kole Nedelkovski w Veles. 
Wśród przybyłych gości znalazło się 13 uczniów 
wraz z opiekunem Gjoko Gjorgiev, a także burmistrz 
Veles Slavćo Ćadiev, radni Blagojće Kalazarov, Besim 
Ahmedov, Elenće Tefćeva, sekretarz Saśka Filipova 
oraz dyrektor szkoły Valentin Eliskovski. W ciągu ty-
godniowego pobytu (od 12.05 do 18.05) nasi goście 

mogli liczyć na wiele atrakcji – były wycieczki (do 
Szczecina, Świnoujścia, Gryfina, Kamienia Pomor-
skiego, Rewala, Trzęsacza), dyskoteki, turniej spor-
towy w sali gimnastycznej oraz wspólne spędzanie 
czasu. Nie zabrakło również wizyty w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Nowogardzie. Bardzo cieszymy się, że 
mogliśmy gościć w naszej szkole i mieście przyjaciół 
z Macedonii. Zapraszamy za rok!

Fotorelacja z pobytu gości z Macedonii:

Wodne szaleństwo w LagunieW Międzyzdrojach

Wspólne zdjęcie w Rewalu

„Morze, nasze morze”

Zwiedzanie Fortu Gerharda

Podróż w czasie...Muzeum Techniki i Komunikacji

Na Wałach Chrobrego

Wizyta w ratuszu

Nasi goście z Macedonii

Zdjęcie pamiątkowe

Turniej sportowy

Powitanie gości po staropolsku
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

A9.4.ś-czb.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

kominkowe i opałowe.
Lisowo

tel. 691 446 441

Sprzedam 
drewno

W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

A41.6.sczb.9-30.05

PH „ARNO” sp. z o.o.
ul. Boh. Warszawy 7a 

NOWOGARD
tel. 91 392 10 88

ZATRUDNI
• Handlowców
Wymagania: 
- język niemiecki (obsługa rynku niemieckiego 
- język francuski  (obsługa rynku francuskiego)
- prawo jazdy kat. B

• Montażystów stolarki PCV oraz ALU
  z doświadczeniem
Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- mile widziana znajomość języka niemieckiego (komunikatywny)

• Okuwaczy i szklarzy - tylko z praktyką
Oferty proszę składać osobiście w siedzibie firm

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W122.4.scb.p+wt.20-30.05

UWAGA DZIECI! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje, że dnia 01.06.2014 organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
z okazji Dnia Dziecka. 

UWAGA: Startować mogą dzieci w wieku szkolnym tj. 6-14 
lat. Zapisy przy restauracji Neptun dnia 01.06.2014 od godz. 
8-8.30. Obowiązkowo należy posiadać siatkę na ryby. 

Zapraszamy
Zarząd Koła PZW Tęczak

(K17.śczb.16.05-30.05)

wydruKi
Kolorowe 

w nisKich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

PRZEDSTAWICIEL  
HANDLOWO - TECHNICZNY

Firma produkcyjno - handlowa działająca w branży 
budowlanej zatrudni przedstawiciela handlowego na teren 

woj. zachodniopomorskiego
WYMAGANIA

• wykształcenie min. średnie
• doświadczenie w pracy w zespole sprzedaży
• znajomość topografii regionu
• znajomość lokalnego rynku handlowego materiałów budowlanych bę-

dzie dodatkowym atutem
• obsługa MS Office
• umiejętność pracy w zespole
• nastawienie na wynik
• dyspozycyjność, samodzielność, sumienność, komunikatywność
• prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA
• realizację planów sprzedaży i polityki promocyjnej firmy w punktach 

sprzedaży w kanale hurtowym, detalicznym i inwestycyjnym - odpowie-
dzialność za wynik sprzedaży w danym regionie

• rozwój dystrybucji produktów
• dbałość o odpowiednią ekspozycję w punktach handlowych
• współpracę z architektami i projektantami wnętrz
• budowanie trwałych, partnerskich i biznesowych relacji z klientami
• pozyskiwanie nowych odbiorców produktów
• prowadzenie szkoleń produktowych dla klientów

OFERUJEMY
• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
• cykl szkoleń, w tym szkolenia techniczne
• narzędzia niezbędne do wykonywania powyższych zadań (samochód, 

komputer, telefon komórkowy)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert z dopiskiem:
“Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych odobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883”

na adres: biuro@innovahouse.pl
K21.10.scz.27-30.05

Zatrudnimy
kierowcę 

w ruchu 
międzynarodowym

Wymagania:
- prawo jazdy 
kategorii C+E, 
karta kierowcy

Tel. 515 258 510

W131.2.scb.23-30.05

Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW w Nowogardzie za-
prasza w dniu 8 czerwca 2014 r., dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym do lat 14, na zawody wędkarskie spławikowe.

Spotkanie zawodników o godzinie 8:30 koło restauracji „Nep-
tun”.

Zarząd 

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic.  CV pro-
szę wysyłać na adres email: ma-
tys4@poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.pt. scz.23.05-13.06

Chrześcijańskie Centrum Pomocy
Agenda Zboru Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard
ZAPRASZAMY 

Bezpłatne wydawanie odzieży, obuwia oraz 
bielizny pościelowej i ręczników dla wszystkich 

potrzebujących bez konieczności posiadania 
skierowania z OPS oraz bez ograniczeń ilościowych

w   Środę 29.05. oraz w Czwartek 30.05
  od godziny 10:00 do 12:00

Zapraszamy do siedziby Zboru ul. 700-lecia14 
na I piętrze w pomieszczeniach po byłej szwalni

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz 

25 kwietnia 2012 r.  g. 16.00
Rozpoczęcie kursu

A45.2.sczb.27.05

kat. B - 28 maja (środa) godz. 16.00
A/0

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

ODCHOWY
SPRZEDAŻ 

kurek przydomowych
tel. 91 418 77 60
       510 245 590

W25.1.śczb.wp.14.3.9.5

SKUP  
ZŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OFERUJE NOWE 
WYŻSZE CENY

Zapraszamy od 7 - 16 

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J22.2.śczb.29.04.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• SPRZEDAM mieszkanie, No-
wogard 100m2 + garaż. 
795 210 677

• Sprzedam  garaż murowany 
przy ul: Jana Pawła II .Cena 20 
tyś. Nowogard. Tel.693700073.

• Sprzedam przyczepę gastrono-
miczną - LODZIARNIE z wyposa-
żeniem, tel. 519-179-025

• Sprzedam dom Kikorze 130 
m2, 3 pokoje, salon, kuchnia,3 
łazienki, spiżarnia, dwa gara-
że -  duże, strych nad garaża-
mi, altana, oczko wodne, mała 
szklarnia, duży ogród – system 
nawadniający, działka 20 ar. Tel. 
668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie miesz-
kanie 2-poziomowe około 90m2, 
3 pokoje, 2 łazienki (urządzone), 
kuchnia (meble, zmywarka, ku-
chenka), szafy wnękowe, strych, 
C.O etażowe. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 28 m2, widna kuchnia. 
665 124 502

• Dom w  Dobrej  sprzedam  lub 
zamienię. 607719505.

• Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam lokal użytko-
wy o pow. 90 m2 w Płotach. 
605 098 061

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami + garaż nad je-
ziorem. 722 300 700 

• Kupię   mieszkanie  2  pokojowe  
w  Nowogardzie.Tel.602474157.

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731 

• Kawalerka  do  wynajęcia.
Tel.667621070.

• Sprzedam nowy dom w 
Karsku cena 210 tys. Tel. 
691 664 658

• Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

• Do wynajęcia  lokal 43 m2 , Ban-
kowa.Tel.606401128.

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Sprzedam działkę 4300 m2, 
12 zł/m2, ok. Nowogardu. 
603 895 622 

• Działkę budowlaną w Nowo-
gardzie 11 arów sprzedam. 
510 727 667 

• Mieszkanie 58m2 zamiana z do-
płatą lub sprzedaż. 535 062 409 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wy-
najęcia. 607 289 286 

• Kawalerka do wynajęcia. 667 
621 070

• Do wynajęcia kawalerka ul. War-
szawska, na dłuższy okres cza-
su, umeblowana. 501 832 458 

• Kupię  kawalerkę .Tel.660 
987 036.

• WYDZIERŻAWIĘ   -  Bar – Re-
staurację  na  Campingu  
„Wiking” w  Dziwnówku . 
Tel.601707363.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD se-
dan rok prod. 2000, kolor srebr-
ny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 2.0 
benzyna, skóra, alufelgi imobi-
lizer pełna elektryka, gotowe 
do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Miche-
lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalo-
we felgi Do Nissana Almery z 
2001 roku.   cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• Opony zimowe 4 sztuki Kleber 
195/65 R15, stan dobry, 150 zł. 
510 249 576 

• Opony do auta 4x4 Good year 
255/75 R15 nowe, leżakowane 
1200 zł/4 sztuki. 510 249 576 

• Sprzedam :  Mercedesa   124 
200D ,  rok  prod. 1991.
Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od 
ręki. 791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 
608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 01 39 95 

• Orka ,  talerzówka  ciężka , siew.
Tel.608013995.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Zboże, siano, słomę sprzedam. 
502 853 573 

• Kupię przetrząsaczo-zgra-

biarkę siedmio gwiazdową. 
667 788 719 lub 9139 107 79 

• Kupię kombajn i dmuchawę do 
zboża. 502 853 573 

• Sprzedam kombajn Bizon Z056 
w cenie złomu użytkowego. 
693 344 667 

• Koszenie, mulczowanie i be-
lotowanie siana i słomy. 608 
01 39 95

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI 
I OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowa-
nie. 885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• DUR –DACH POKRY-
CIA, REMONTY DACHÓW. 
Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. Tel. 
785562104.

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele. 788566432.

• Układanie  kostki  grani-
towej, kamienia polnego. 
Sprzedaż  kostki granitowej. 
Projektowanie i zakładanie  
ogrodów , altanki , grille , 
place  zabaw , ogrodzenia. 
Tel.726403937.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Remonty mieszkań. 
798 147 191 

• Płytki, terakota, łazienki, kom-
pleksowo. 721 988 735 

• SERWIS ELEKTRONIKI. Da-
mian Breyer. 512  626  561, 
Nadtorowa 12. 

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię  doświadczonego 
stolarza. Zarobki  od 2000,-zł.
Netto. tel. 696034712.

• PROHAREMEX – Poszukuje  
pracowników: 1 frezera  i  2 to-
karzy do  obróbki  skrawania  
w metalach. Tel.601700815.

• Przyjmę do pracy przy wy-
kończeniu wnętrz i brukarza. 
503 734 616 

• Zapraszam  na  zbiór  tru-
skawek  w  Dąbrowie Nowo-

gardzkiej. Owoce deserowe. 
Tel. 510730398, 502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki 
do biura, znajomość obsłu-
gi komputera, od 1.06.2014, 
tel. 605 522 340

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. uży-
wane z gwarancja i monta-
żem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena 
od 1.000 zł montaż prze-
róbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelo-
we c.o. tanio szczecin Vail-
lant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe 
– kominkowe. 726 649 215

• Sprzedam drewno suche, 
pocięte w klocki 100 zł za 
przyczepkę samochodową. 
880 690 659 

• Sprzedam   pralkę , lodówkę . 
Używane  bardzo  dobrym  sta-
nie. Tel.504208709.

• Drewno , bukowe, dębo-
we, pocięte , porąbane. Tel.  
603353789.  

• Sprzedam przyczepę campin-
gową sprawną, niemiecką, lo-
dówka trzy rodzaje zasilania, 
kuchnia gazowa+ umywalka, 
5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam betoniarkę poj.150 
l. 695 788 100 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

A7.6.ś-k.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Stolarz  przyjmie  
zlecenia 

na  meble, drzwi, obudowy  
do  wanien, i inne.

Tel. 609 388 503
J1.1.o.20-30.05

Wystawa zwierząt w Przedszkolu nr 1 

Czego potrzebuje żółw 
i jak karmić królika?
W środę, 21 maja, w Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie, 
odbyła się wystawa pod nazwą „Moje ulubione zwierząt-
ko”. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć różne zwierzę-
ta i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat opie-
ki nad nimi i karmienia.

Głównym celem ekspozy-
cji było rozbudzenie dziecię-
cej miłości do zwierząt, uwraż-
liwienie na potrzeby fizyczne 
i psychiczne naszych ulubień-
ców oraz przybliżenie proble-
mu porzucania zwierząt przez 
człowieka. Na wystawie moż-
na było podziwiać różne zwie-
rzęta: żółwie, jaszczurkę, świn-
ki morskie, chomiki, ryby, kró-
liki. Wszystkie pupile przynie-
sione zostały przez małych 
właścicieli. 

Wystawę zwiedziły dzieci 
z przedszkola, od maluchów 
do starszaków, oraz dzieci z 
„0” ze Szkoły Podstawowej nr 
2 i Szkoły Podstawowej nr 3. 
Przeprowadzono prezenta-

cję multimedialną oraz poga-
dankę na temat potrzeb, zasad 
opieki i karmienia zwierząt. 
Dzieci świetnie bawiły się przy 
muzyce i z wielkim zaangażo-
waniem rozwiązywały zagadki 
i odpowiadały na pytania kon-
kursowe. Przedszkolaki brały 
również udział w akcji zbiór-
ki karmy dla psów, przebywa-
jących w schronisku. Wszyst-
kie działania związane z orga-
nizacją wystawy spotkały się  z 
akceptacją i czynnym udzia-
łem ze strony dzieci, rodziców 
i wychowawców. Organizator-
ki wystawy, Jolanta Jackowiak 
i Anna Piotrowska, wszystkim 
serdecznie dziękują.

Inf. własna 
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

Przygotowaliśmy                    na Dzień Ojca

informacje w gabinecie, tel. 609 456 577

- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii • porady dietetyka
- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

Podaruj swojemu Tacie 
pakiet zabiegów fizykoterapeutycznych

s. 4 s. 11 s. 9

Nasi przedsiębiorcy
- Katarzyna

Olender

Bałtyk-Karkonosze  
w Nowogardzie

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

W8.1.P.p.7.3.25.04

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pan  Kazimierz Marciniak z NOWOGARDU

Podaj adres placówki 
Credit Agricole 
w Nowogardzie

W7.2.P.p.21.2-15.8

Wytną 
drzewa 

na cmentarzu

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:
• diagnostyka i farmakoterapia psychiatryczna
• psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa
• diagnostyka i poradnictwo psychologiczne

W102.6.p.9.05.27.06

W133.1.p.23.05.do

A33.2.k.O.4.04.do

W133.4.p.26-3.06

Tak ma wyglądać osiedle przy ul. Zielonej - widok od strony jeziora

„Gardno”  
ma pomysł  
na Nowogard
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W obiektywie DN
Wjechał w słup energetyczny 

Bez prądu przez trzy godziny
Do niecodziennego zdarzenia doszło przy ul.  3 Maja w miniony wtorek, około 
południa. Kierowca ciężarówki, wjeżdżając tyłem w uliczkę pomiędzy dwoma 
pawilonami handlowymi, uderzył w słup energetyczny, łamiąc go. 

W wyniku uderzenia słup się 
przełamał, przechylił i zawisł 
nad pawilonem meblowym. 

Zerwany został także poje-
dynczy kabel, zasilający ka-

mienicę, znajdującą się na-
przeciwko. 

Po przybyciu na miejsce, po-
gotowie energetyczne natych-
miast zabezpieczyło otocze-

nie słupa. Następnie odłączo-
no  zasilanie na odcinku uli-
cy 3 Maja od skrzyżowania z 
Dworcową do ulicy Pocztowej. 

Usuwanie zniszczeń trwało 
przez kilka godzi. Konieczna 
była wymiana słupa na nowy. 
Do tego celu sprowadzono z 
Goleniowa specjalny dźwig. Po 
jego ustawieniu na nowo pod-
łączono kable. Późnym popo-
łudniem przywrócono zasila-
nie. 

Kierowca ciężarówki został 
ukarany przez policję manda-
tem karnym. Najprawdopo-
dobniej będzie musiał również 
pokryć z własnego ubezpiecze-
nia koszty wymiany słupa. 

MS

Trwają  prace remontowe parkingu przy ul. Bankowej, obok Ban-
ku PKO SA. Prace polegają na wymianie zniszczonej nawierzchni na 
nową. Parking wyściełać będzie kostka brukowa. Prace rozpoczęły się 
w ubiegły poniedziałek. 

Na zdjęciu chodnik przy ul. 3 Maja, a raczej tor przeszkód,  biegnący 
od zakładu fotograficznego do  budynku PSS „Społem”.  

Wybory do Parlamentu Europejskiego zakończyły się w ubiegłą nie-
dzielę, ale w Nowogardzie nadal pozostały po nich ślady. Plakaty wy-
borcze kandydatów na europosłów wiszą na niektórych słupach i ścia-
nach budynków. Kiedy znikną? Jeśli politycy ich nie usuną, wówczas 
mogą ponieść karę w postaci zapłacenia mandatu. Ordynacja przewi-
duje, że kandydaci mają na tę czynność 2 tygodnie. 

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, 

fotel dla dziecka, fotel rozkładany, tapczan 
dwuosobowy, pralka automatyczna tel. 
514  466 037 

•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę 
pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762

•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan, używa-
ny robot kuchenny na dwa mieszadła, tel. 
513 520 798

•	 Przyjmę od zaraz używaną lodówkę i pral-
kę automatyczną, które są mi bardzo po-
trzebne, tel. 695 988 425 

•	 Przyjmę  używane meble kuchenne 
694 509 752 

•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę 
automatyczną, tel. 723 642 566

•	 Przyjmę dwie kanapy tel. 609 833 063 
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła 

tel. 692 302 754
•	 Oddam ławę rozkładaną w kolorze jasnym 

oraz łóżko sypialniane drewniane 160/220, 
bez materaca 665 544 114 

•	 Przyjmę sprawną lodówkę i meble ku-
chenne - 516648561

Już dzisiaj – wspólna akcja PIP i DN!

Bezpłatne porady inspektora pracy
Przypominamy, że dzisiaj (tj. 30 maja) w redakcji Dziennika Nowogardzkiego, porady z zakre-

su prawa pracy będzie udział starszy inspektor Wojciech Wąsowski. Dyżur odbędzie się w godzi-
nach 9:00–11:00, w siedzibie redakcji DN, przy ul. Bohaterów Warszawy 7 A. 

Zapraszamy! Redakcja 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.doP2.1.ś-czb.do W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

„Gardno” ma pomysł na Nowogard
Od lat Nowogard nie może się doczekać spójnej koncepcji urbanistycznej miasta. Okazuje się, że przynajmniej w dużym fragmencie, 
pomysł taki ma Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” – realizująca od 2010 roku program termomodernizacji budynków, a przy okazji 
zagospodarowania otoczenia osiedli. 

W zasobach SM Gardno 
znajdują się 63 bloki, w tym 
dwa w Dobrej Nowogardzkiej. 
Do tej pory wykonano już ocie-
plenia i elewację na większości 
nieruchomościach. Nowy blask 
zyskały całe osiedla, znajdujące 
się przy ul. Kard. Wyszyńskie-
go, Placu Wolności, Warszaw-
skiej, Zielonej, Boh. Warszawy. 
Wyremontowano także budyn-
ki, znajdujące się w Dobrej No-
wogardzkiej.  

Obecnie prace trwają rów-
nocześnie na 12 kolejnych blo-
kach, znajdujących się przy ul. 
15 Lutego, Żeromskiego, Za-
cisznej i Ks. J. Poniatowskiego. 

Po ich zakończeniu, pozosta-
nie ostatni etap – remont blo-
ków na całym osiedlu Gryfi-
tów. Spółdzielnia chce go wyko-
nać w przyszłym roku i tym sa-
mym zakończyć cały program 
termomodernizacji. To o trzy 
lata wcześniej niż  zakładano. 
– Cała projekcja finansowa pro-
gramu termomodernizacji była 
ustawiona na lata 2010-2018. 
Dzięki sprzyjającej koniunktu-
rze, która pozwala nam korzy-
stać z nieoprocentowywanych 
kredytów, chcemy ją zakończyć  
już w przyszłym roku – mówi 
Jan Smolira, prezes SM Gardno.

Tylko w tym roku Spółdziel-
nia wyda na remont kolejnych 
budynków 4,5 mln złotych. 
Cały program ocieplenia nie-
ruchomości ma kosztować ok. 
16 mln zł. Złoży się na nie-
go 4,5 tys. mieszkańców, pła-
cących składkę na fundusz re-
montowy (2,5 zł/m2). 

Sama elewacja to nie wszyst-
ko

Spółdzielnia nie zamierza 
jednak poprzestać na ocieple-
niu i odnowieniu bloków. Ko-
lejnym etapem ma być upo-
rządkowanie otoczenia wokół 
bloków. Chodzi nie tylko o es-
tetykę, ale ambitną koncepcję 
stworzenia nowej sieci dróg 
i parkingów osiedlowych. – 
Dzięki przyśpieszeniu inwestycji 
w termomodernizację budyn-

ków, mamy możliwość wykona-
nia szeregu projektów w obsza-
rze układu komunikacyjnego. 
Wychodzę jednak z założenia, 
że za ten fragment odpowiada 
miasto. Tworząc więc koncepcję, 
szukam partnera do realizacji – 
przyznaje J. Smolira, pokazu-
jąc nam gotowe plany, na któ-

rych wyrysowano nowe drogi 
wewnętrzne, miejsca postojo-
we dla samochodów i nasadze-
nia. Stworzony układ komuni-
kacyjny ma być oczywiście po-
wiązany z istniejącą siatką dróg 
w mieście. Będzie to miało nie-
wątpliwie ogromny wpływ na 
upłynnienie ruchu samocho-
dowego. Które osiedla miałyby 
być objęte rewitalizacją komu-
nikacyjną? Najbardziej ambit-
ny plan dotyczy osiedla bloków, 
otoczonego ulicami Boh. War-
szawy, 15 Lutego, Żeromskiego 
i Ks. J. Poniatowskiego. Na tym 
obszarze powstanie kilka dróg i 
parkingów (patrz – plan).

Podobna rewolucja czeka 
osiedle Gryfitów. Na tym tere-
nie powstaną zupełnie nowe 
ciągi komunikacyjne, chodniki, 
skwery i nasadzenia. Swoje ob-
licze zupełnie zmieni również 
plac na osiedlu przy ul. Zielo-
nej, gdzie już odnowiono blo-
ki mieszkalne. W najbliższym 
czasie powstanie tam zupeł-
nie nowa droga, pozwalająca 
na płynny przejazd przez osie-
dle. Przy niej powstaną parkin-
gi. Wszystko będzie wykończo-
ne nową aranżacją ogrodową. 
Dokumentacja jest już w fazie 
wydawania warunków zabudo-
wy. W przyszłości Spółdzielnia 
planuje tam również budowę 
nowych mieszkań, w miejscu, 

gdzie znajduje się obecnie ko-
tłownia. Wizualizację projektu 
przebudowy terenu na osiedlu 
publikujemy przy tekście.   

Jeśli Spółdzielnia zrealizu-
je ambitny plan, na stałe zmie-
ni się oblicze architektoniczne 
i komunikacyjne miasta. Już 

dziś wymalowane na nowo blo-
ki i tworzone przy nich otocze-
nie dają wrażenie długo ocze-
kiwanego ładu przestrzennego. 
Mimo że, jak na razie, dotyczy 
on głównie poprawy estetyki i 
małej architektury. 

Marcin Simiński 

Nasz Komentarz 
Gdy przed trzema laty prezes Jan Smolira z pełnym przekona-

niem rozpościerał wizję rewitalizacji osiedli, należących do Gard-
na, wydawało mi się to początkowo nierealne. Wszak w Nowogar-
dzie od lat nikt nie był zainteresowany (poza inicjatywami pry-
watnych przedsiębiorców), by na poważnie uporządkować archi-
tektoniczny i estetyczny bałagan, panujący w mieście, traktując 
je jako swoistą, jednolitą „bryłę”. Słowo „na poważnie” jest tutaj 
wyjątkowo wskazane, bowiem na poziom wizji w przestrzeni ar-
chitektonicznej, jaką reprezentuje dziś Jan Smolira przy wsparciu 
kilku miejscowych projektantów i architektów, realizując koncep-
cję Spółdzielni, nie wszedł, mimo usilnych prób, burmistrz Robert 
Czapla – mieniący się w oczach społeczeństwa jako ten, który po-
prawia estetykę miasta. Bo wbrew pozorom, burmistrz, co najwy-
żej, miasto szpeci, realizując dość kapryśnie pozbawione ładu i ge-
neralnego pomysłu przypadkowe zachcianki. Tu kawałek parkin-
gu, tam kawałek dróżki – tu chodniczek, tam ławeczka – tu lampa, 
a tam skwerek... A na dodatek wszystko pozbawione nie tylko po-
czucia wizualnej spójności, ale często i gustu, który akurat w przy-
padku tworzenia miejskiego otoczenia jest kluczowy (np. kładze-
nie czarnego, smolistego, śmierdzącego asfaltu nad jeziorem). Nie 
wspominając już o jakości wykorzystywanych materiałów budow-
lanych – bo i tu nie sposób nie nabrać poważnych wątpliwości, co 
do trwałości odbieranych niemal codziennie robót. 

Zmiany w miejskiej architekturze to bardzo poważne zajęcie. 
To nie zabawa w piaskownicy. To prawie zawsze decyzje, mające 
służyć pokoleniom, a nie kadencjom polityków. Nie sztuka zatem 
biegać jak poparzony i wskazywać palcem, w blasku fleszy, że tu 
ma stanąć lampa, a tu śmietnik, ale spojrzeć na miasto z nieco in-
nego poziomu – tak, by widzieć je jako całość, a nie poszatkowaną 
mapę na wyborcze okręgi czy też administracyjne granice (co po-
wiatowe, to nie moje). 

Na szczęście, przynajmniej w obszarze terenów mieszkanio-
wych, co nie może burmistrz, może prezes... W takim razie to 
może prezes na burmistrza? 

Marcin Simiński, redaktor naczelny

Mapa dróg osiedlowych i parkingów, jakie mają powstać w przyszłości pomiędzy blokami 
przy ul. Bohaterów Warszawy i 15 Lutego.

Boh. Warszawy
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Roboty budowlane na osiedlu przy ul. Żeromskiego i 15 Lutego. Tu też ma powstać m.in. siat-
ka nowych dróg osiedlowych
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Zapachniało 
truskawkami 
Na ulicach miasta pojawiły się pierwsze stoiska z tru-
skawkami. Na razie owoce są dość drogie, ale nie brakuje 
na nie chętnych. 

 Redakcja odwiedziła jed-
no z prowizorycznych stoisk z 
truskawkami, ustawione przy 
wjeździe na parking marke-
tu Lidl. Jak powiedziała nam 
sprzedawczyni, oferowane na 
straganie owoce pochodzą z 

plantacji w Maszewie.  Na ra-
zie ceny owoców są bardzo 
wysokie. Za 1kg trzeba zapła-
cić 9 zł. Mimo to, nie brakuje 
na nie klientów. 

JB

Zrobili się organem podatkowym

...Wezwać celem przesłuchania…
Pismo z tak groźnie brzmiącą formułką wysyła nowogardzki Zarząd Budynków 
Komunalnych, powołując się na przepis prawny, do sąsiadów osób zalegających 
z opłatą śmieciową. Według ZBK, przysługuje mu takie prawo na podstawie art. 
155 Ordynacji Podatkowej.

Nowa  ustawa śmiecio-
wa, obowiązująca, jak wiado-
mo, od 1 lipca ubiegłego roku, 
zmieniła nie tylko tryb usu-
wania śmieci, ale także sta-
tus opłaty, która jest wnoszo-
na przez wytwórców odpadów. 
Opłata ta przestała być uisz-
czaniem należności  z tytułu 
umowy zawieranej z odbiorcą 
śmieci,  a stała się podatkiem 
(śmieciowym),  którego osta-
teczną wysokość ustalają, w 
drodze uchwały, poszczegól-
ne  Rady  Gmin. Gmina jest 
także inkasentem tego podat-
ku. Tę ostatnią  funkcję  gmi-
na może zlecić, i w przypad-
ku Nowogardu pobór  podatku  
śmieciowego prowadzi Zarząd 
Budynków Komunalnych. Nie 
zmienia to faktu, że organem 
podatkowym w zakresie po-
datków inkasowanych przez 
gminę pozostaje, jak zwykle 

tylko i wyłącznie burmistrz, 
prezydent czy wójt. Nic więc 
dziwnego, że pismo, które 
otrzymał z ZBK jeden z miesz-
kańców naszej gminy, wzbu-
dziło jego  konsternację. Oto 
kserokopia tego dokumentu z 
koniecznymi zaczernieniami:

Zgodnie z art. 159 Ordynacji 
Podatkowej, przywoływanej w 
piśmie  podpisanym przez p.o. 
kierownika ZBK, postanowie-
nie o wezwaniu, które ma pra-
wo wystosować tylko organ 
podatkowy, powinno zawie-
rać:  Art. 159. § 1. W wezwaniu 
należy wskazać: 1)  nazwę i 
adres organu podatkowego; 

Jak widać na załączonej kse-
rokopii, pismo ZBK zawiera 
tylko nazwę i adres....ZBK!,  a 
tenże, co już wiadomo, orga-
nem podatkowym nie jest.  Nie 
ma nawet informacji  o upo-
ważnieniu  przez  organ, jakim 

jest Burmistrz Nowogardu, do 
prowadzenia jakichkolwiek 
czynności w trybie zawarowa-
nym przez ordynację dla orga-
nu. W nowogardzkim magi-
stracie potwierdzono nam tak-
że,  tę skądinąd oczywistość, 
że organem podatkowym jest 
i pozostaje burmistrz.  Kon-
sekwencją przypisania sobie 
przez nowogardzki ZBK ta-
kiej nie swojej roli  jest  tylko 
oczywista bezprawność wysy-
łanych wezwań, ale także swo-
iste ośmieszanie  powagi  wła-
dzy publicznej. Instytucję skła-
dania zeznań w prawie podat-
kowym,  zgodnie z  jego zapi-
sami,  stosuje się wtedy i tylko 
w trybie formalnego  postępo-
wania podatkowego,  jeśli jest 
to niezbędne do cytat:  wyja-
śnienia  stanu faktycznego lub 
rozstrzygnięcia sprawy.  Gdy-
by ZBK był organem, można 

byłoby wtedy postawić jeszcze 
pytanie,  co ZBK chce wyja-
śniać w zakresie stanu faktycz-
nego, oczywistego faktu  nie-
płacenia  podatku za śmieci na 
podstawie zeznań sąsiadów?  
Ponadto na jakiej podstawie  
logicznej  (nie  tylko bezpraw-
nego w tym  przywoływanie 

prawa, czyli  art. 262 Ordyna-
cji…), grozi się obywatelowi  
sankcją w kwocie  2800 zł (nie-
jeden chciałby tyle miesięcznie 
zarabiać) i to za to, że odmó-
wiłby ten obywatel donoszenia 
na sąsiada! To już nie cyrk to 
Korea...

sm

Wytną stare  
drzewa na cmentarzu 
Za kilka tygodni ma ruszyć wycinka starego drzewostanu na terenie nowogardz-
kiej nekropolii. Drzewa od lat stwarzały poważne zagrożenie dla odwiedzają-
cych groby bliskich. 

Niektóre drzewa są w tak złym stanie, że wy-
magają spięcia konarów specjalnymi pasami. I 
to jednak nie daje gwarancji bezpieczeństwa. 
Nic więc dziwnego, że niepokoi to tych, którzy 
w pobliżu mają groby swoich bliskich. 

- Przy nagrobku mojego męża jest drzewo, któ-
re jest spięte bardzo cienkimi sznurkami. Wydaje 
się jednak, że te konary ledwo wiszą, mimo za-
bezpieczenia. Boję się, że w końcu się oberwą i 
zniszczą pomnik, albo co gorsza, kogoś przygnio-
tą - mówi pragnąca zachować anonimowość 
jedna z kobiet, którą spotkaliśmy na cmenta-
rzu. 

Przedstawiciel zarządcy cmentarza komunal-
nego w Nowogardzie, Sebastian Furmańczyk 
uspokaja.  W połowie czerwca ma ruszyć wy-
cinka drzew zagrażających bezpieczeństwu. 

- Lada dzień mamy otrzymać zgodę ze staro-
stwa na wycinkę 20 drzew rosnących na cmen-
tarzu. Wśród nich są również te, zabezpieczone 
pasami ściągającymi – mówi S. Furmańczyk. 

Wycinka ma być prowadzona etapami. Do-
celowo z terenu cmentarza usunięty zostanie 
cały stary drzewostan. W miejsce zlikwidowa-
nych drzew mają być posadzone nowe, młode 
rośliny. 

Jarek Bzowy
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Oświadczenia majątkowe radnych 
Prezentowaliśmy już oświadczenia majątkowe najważniejszych urzędników w Gminie, w tym burmistrza i przewodniczącego RM, oraz dyrektorów szkół. 
W dzisiejszym wydaniu DN publikujemy stan majątkowy nowogardzkich radnych, którzy już po raz czwarty i ostatni w tej kadencji musieli złożyć swoje 
oświadczenia. 

Imię i Nazwisko Oszczęd-
ności

Nieruchomości Zarobki Kredyty Majątek 
ruchomy pow. 
10 tys. zł

Augustynek 
Robert

Nie dotyczy Budynek biurowo-
warszatatowy o pow. 
472 m² 
– wartość 
280 tys. zł 
Grunty  o pow. 0,92 
ha – wartość 70 tys. zł 

Dieta radnego 
– 7 tys. 70 zł

315 tys. zł – kredyt 
inwestycyjny na zakup 
nieruchomości w 
Nowogardzie przy ul. 
Nadtorowej
14a – Bank Spółdzielczy w 
Szczecinie 

Nie dotyczy 

Bociarski 
Michał

ok. 6 tys. zł Mieszkanie 52,25 m² 
- wartość 
151 tys. zł 

Praca w Agencji 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa 
– 41 tys. 541 zł
Dieta radnego
- 10 tys. 800 zł

116 tys. zł – kredyt 
hipoteczny na zakup 
mieszkania (Bank Pekao 
BP)

Nie dotyczy 

Gała Bogumił Nie dotyczy Dom o pow. 196 m² 
- wartość 
600 tys. zł (własność 
majątkowa)
Działki rolne  
- zabudowane o pow. 
0,6241 ha i 0,1351 ha 
- wartość 350 tys. zł 

Działalność 
gospodarcza – 
przychód 357 tys. 
712 zł /dochód – 
42 tys.729 zł/
Dieta radnego
 – 8 tys. 339 zł 

17 tys. zł –  
limit debetowy 

Samochody:  
-Volkswagen 
Transporter rok. 
prod. 2004

Jurek Lech 18 tys. zł Mieszkanie o pow. 
42 m² 
- wartość 
120 tys. zł

Emerytura 
– 23 tys. 527 zł 
Umowy zlecenie
- 13 tys. 712 zł 
Dieta radnego 
– 8 tys. 400 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Kania Andrzej  Nie dotyczy Dom o pow. 104 m² 
- wartość 240 tys. zł
Działka o pow. 1700 
m² – 
wartość 80 tys. zł 

Działalność 
gospodarcza 
- przychód 
129 tys. 169 zł
- dochód 
51 tys. zł.
Dieta radnego 
- 9 tys. 106 zł 

7 tys. zł 
- kredyt na bieżącą 
działalność (Skok 
Stefczyka)

Samochody:
Suzuki Grand 
Vitara rok prod. 
2006 
Volkswagen 
Passat 2002, 
Volkswagen T4 
rok prod. 2000, 
Volkswagen 
LT 35 rok prod. 
1999 

Kolanek Paweł Nie dotyczy Działka rolna o pow. 
0,5 ha 
– wartość 7 000 zł 

Dieta radnego 
– 8 tys. 50  zł 
Praca za granicą – 15 
tys. 297 zł

50 tys. zł – umowa nabycia 
nieruchomości od osoby 
fizycznej 

Nie dotyczy 

Kozieł 
Czesław 

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 
45,80 m² 
- wartość 120 tys. zł 

Emerytura 
- 24 tys. 221 zł 
Dieta radnego 
- 10 tys. 800 zł 

Nie dotyczy Samochód 
Fiat Seicento rok 
prod. 2002 

Krzywania 
Marek 

10 tys. zł Dom o pow. 220 m² 
- wartość 500 tys. zł zł 
Dom w budowie o 
pow. 150 m²  
- wartość 300 tys. zł
Mieszkanie o pow. 
45 m² 
- wartość 190 tys. zł  
Gospodarstwo rolne 
o pow. 3,5 ha 
- wartość 70 tys. zł  
Działka zabudowana 
domem mieszkalnym 
– pow. 486 m² 
- wartość 70 000 zł
Budynek garażowo-
gospodarczy o pow. 
30 m²
- wartość 20 tys. zł 

Wynagrodzenie z 
tytułu zatrudnienia 
- 45 tys. 580 zł 
Dieta radnego 
- 8 tys. 875 zł 
Wynajem 
mieszkania 
- 8 tys. 400 zł

Kredyt hipoteczny w 
wysokości 22 tys. 700 zł 
(ING Bank Śląski) 
Kredyt hipoteczny w 
wysokości 165 tys. zł (ING 
Bank Śląski)
Kredyt hipoteczny w 
wysokości 320 tys. zł

Samochód 
Toyota Corolla 
2004

Kubicki Jerzy 30 tys. zł  Dom o pow. 60 m² 
- wartość 100 tys. zł 
Gospodarstwo rolne 
z zabudowaniami o 
pow. 32 ha
- 200 tys. zł 

Gospodarstwo rolne
- przychód 40 tys. zł
- dochód 20 tys. zł
Dieta radnego 
- 8 tys. 400 zł 
Dieta sołtysa 
- 975 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Laskowski 
Mieczysław

12 tys. 648 zł 
- rachunek 
depozytowy

Dom o pow. 69,5 m² 
- wartość 100 tys. zł 
grunty o pow. 0,25 ha 
- wartość 10 tys. zł 

Emerytura
- 18 tys. 141 zł
Dieta radnego 
- 10 tys. 620 zł  

45 tys. zł – kredyt 
gotówkowy (Bank Pekso 
SA) 

Samochód Audi 
A3 rok prod. 
1997 

Marcinkowski 
Cezary

10 tys. 637 zł Mieszkanie o pow. 
65,90 m²
- wartość 240 tys. zł 

Zatrudnienie
 – 82 tys. 890 zł 
Dieta radnego 
- 8 tys. 190 zł 

150 tys. zł 
- kredyt hipoteczny pod 
zakup mieszkania (PKO 
BP) 
15 tys. zł 
- kredyt odnawialny  

Samochód 
Peugeot 407 
rok prod. 2005 

Nieradka 
Marcin 

Nie dotyczy  Nie dotyczy Zatrudnienie 
- 4 tys. 821 zł 
Dieta radnego 
- 8 tys. 50 zł 

Nie dotyczy Toyota Avensis 
rok prod. 2004 

Paśko Rafał 3 000 zł Mieszkanie o pow. 
38,18 m²
- wartość 120 tys. zł 
Mieszkanie o pow. 
119,54 m²
- wartość 180 tys. zł
Inne nieruchomości 
o pow. 63 m² 
- wartość 4 tys. 500 zł
Garaż o pow. 15,48 m²
- wartość 10 tys. zł 

Umowa o pracę 
- 55 tys. 511 zł 
Dieta radnego 
- 8 tys. 512 zł 
Dieta członka 
zarządu Rodzinnych 
Ogrodów 
Działkowych 
- 400 zł
Wynajem 
mieszkania
- 800 zł
Czynności związane 
z pełnieniem 
obowiązków 
społecznych
- 319 zł 

163 tys. 200 zł – kredyt na 
zakup mieszkania (Bank 
PKO SA) 

Samochód 
Volkswagen 
Touran rok prod. 
2003

Rafiński Jacek Nie dotyczy Dom o pow. 104 m²
- wartość 350 tys. zł

Umowa o prace 
(Zakład Karny)  
- 86 tys. 855 zł
Umowy zlecenie 
- 467 zł

Kredyt hipoteczny na 
zakup domu - 80 tys. 438 
CHF (Nordea Bank)
Kredyt na zakup 
samochodu (Deutsche 
Bank)
- 12 tys. 933 zł

Toyota Avensis 
rok prod. 2008

Saniuk 
Stanisław

10 tys. zł Mieszkania o pow. 
57,8 m²  
- 200 tys. zł 
Garaż o pow. 18 m² 
- wartość 10 000 zł 

Umowy zlecenie
- 14 tys. 707 zł 
Emerytura 
- 71 tys. 10 zł 
Dieta radnego
- 10 tys. 507 zł  

250 tys. zł -
zakup mieszkania (Kredyt 
Bank)
7 tys. 230 zł – kredyt na 
zakup telewizora (Alior 
Bank)
- 5 tys. karta kredytowa 
(PKO BP)  

Samochód 
Seat Toledo 
rok prod. 1999 

Szafran 
Tomasz 

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 
42,88 m² 
- 130 tys. zł 
Działka budowlana
- 40 tys. zł

Zatrudnienie w ZSO 
Nowogard 
- 21 tys. 883  zł 
Dieta radnego 
- 8 tys. 479 zł 
Udziały w spółce 
- 2 tys. 250 zł

84 tys. 500 zł 
- kredyt hipoteczny 
(rodzina na swoim)
- 199 tys. zł – kredyt 
inwestycyjny

Jeep Cheronee 
rok prod. 2005 

Szpilkowski 
Rafał

Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 
68 m² 
- wartość 180 tys. zł 
Działka budowlana o 
pow. 590 m² 
- wartość 75 tys. zł 

Działalność 
– Pracownia 
Architektoniczna - 
przychód 39 tys. 706 
zł/dochód 28 tys. 
480 zł 
Dieta radnego 
- 8 tys. 339 zł

72 tys. 490 zł – kredyt na 
zakup działki budowlanej 
(Pekao SA). 

Renault Laguna 
rok prod. 2001 

Tandecki Jan 21 tys. zł Mieszkanie o pow. 
58,6 m² 
- wartość 160 tys. zł 
Garaż murowany o 
pow. 18 m²
- wartość 13 tys. zł 

Emerytura 
- 29 tys. 467 zł 
Dieta radnego 
- 8 tys. 400 zł 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Wiatr Michał 25 tys. zł Działka budowlano-
rolna (z rozpoczętą 
budową) 
o pow. 0,71 ha – 
wartość 200 tys. zł 
Działka rolna o pow.  
0,16 ha
 – wartość  7 tys. 
800 zł 

Zatrudnienie 
- 53 tys. 980 zł 
Dieta radnego
- 8 tys. 400 zł  

150 tys. zł 
- kredyt hipoteczny na 
zakup mieszkania (rodzina 
na swoim)

Samochód 
Volkswagen
Golf IV rok prod. 
2002 

Wolny Marcin Nie dotyczy Mieszkanie o pow. 
69,56 m² 
- wartość 202 tys. zł

Zatrudnienie z tytułu 
umowy i pracy 
- 55 tys. 21 zł 
Dieta radnego
- 10 tys. 800 zł 

202 tys. zł 
- kredyt hipoteczny na 
zakup mieszkania (rodzina 
na swoim)

Lexus IS rok 
prod. 2006 

Opr. Karolina Klonowska



Nr 40 (2273) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Wyjątkowo w dzisiejszym numerze prezentujemy artykuł zaprzyjaźnionego z na-
szym wydawnictwem ks. Tadeuszem Łapyrem parafii z Gryfina

Uznanie świętości
Czy każdy zmarły może być uznanym świętym przez Kościół? To pytanie zadaje mi wielu wiernych. Proces 
taki jest bardzo żmudny, ale nie niemożliwy. Wśród zmarłych jest wielu świętych, którzy nie są znani z imienia i 
nazwiska. Aby Kościół Katolicki uznał i ogłosił świętość jakiejś osoby, muszą być spełnione pewne warunki. W tym 
tygodniu postaram się to Państwu przybliżyć przytaczając słowa artykułu o. Gabriela Bartoszewskiego.

Rola postulatora
Biskupa diecezji, w której zmar-

ła dana osoba powołuje  postulato-
ra, który przygotowuje dokumen-
tację do rozpoczęcia procesu. Jeżeli 
zmarły miał jakieś publikacje dru-
kowane, biskup powołuje cenzorów 
do ich oceny teologicznej. Następ-
nie wyznacza też komisję historycz-
ną, której zadaniem, wspólnie z po-
stulatorem, jest zebranie wszystkich 
dokumentów dotyczących życia i 
działalności, od metryki chrztu do 
metryki śmierci, włącznie z ręko-
pisami niepublikowanymi. Komi-
sja opracowuje opinię o zawartości 
i autentyczności dokumentów nale-
żących do kandydata na ołtarze.

Nihil obstat
Jeżeli biskup przekonany jest o 

świętości kandydata, zwraca się 
wtedy do Konferencji Episkopa-
tu z prośbą o wyrażenie opinii, 
czy z punktu widzenia kościelne-
go i duszpasterskiego stosowne jest 
rozpoczęcie takiego procesu. Po 
otrzymaniu pozytywnego pisma od 
Przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu biskup zwraca się do Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych z 
prośbą o wydanie dokumentu tzw. 
nihil obstat, oznaczającego, że nic 
nie stoi na przeszkodzie, by mógł 
rozpocząć się proces. Po otrzyma-
niu tego dokumentu biskup mia-
nuje trybunał, który składa się z de-
legata do przewodniczenia wszyst-
kim sesjom w imieniu biskupa, 
przesłuchania świadków i prowa-
dzenia procesu zgodnie z przepisa-
mi prawa kanonizacyjnego, promo-
tora sprawiedliwości, który układa 
pytania dla świadków i czuwa nad 
procedurą, dwóch notariuszy do 
spisywania zeznań i kursora, który 
doręcza pisma. 

Przesłuchania świadków
Proces rozpoczyna się podczas 

publicznej sesji, której przewodni-
czy biskup i zaprzysięga członków 
trybunału. Sesja ta jest publiczna, 
mogą uczestniczyć w niej osoby za-
interesowane i wierni. Od tego mo-

mentu kandydat otrzymuje tytuł 
„sługa Boży”. Następnie kontynu-
owane są sesje przesłuchania świad-
ków i gromadzenia dokumentów. 
Po przesłuchaniu świadków delegat 
dokonuje wizytacji grobu, mieszka-
nia i innych pomieszczeń, gdzie żył 
i pracował sługa Boży, by stwier-
dzić, czy nie odbiera niedozwolo-
nego kultu publicznego. Jest to tak 
zwana sesja o braku kultu publicz-
nego, który może być oddawany 
dopiero po beatyfikacji. Pożądany 
jest natomiast kult prywatny. 

Akta procesowe
Zgromadzony materiał stanowi 

oryginalne akta procesowe. Następ-
nie zaprzysięga się przepisywacza 
(scribę), który cały proces przepi-
suje na komputerze. Po sprawdze-
niu przygotowanej kopii notariusze 
sprawdzają wierność odpisu z ory-
ginałem. Po zakończeniu tej pracy 
delegat przekazuje akta zaprzysię-
żonemu tłumaczowi, który doko-
nuje przekładu na język przyjęty w 
Kongregacji, najczęściej jest to ję-
zyk włoski. Po zakończeniu tych 
prac delegat po porozumieniu z po-
stulatorem zwraca się do biskupa 
o wyznaczenie sesji końcowej za-
mknięcia procesu. Jest to również 
sesja publiczna, tak jak pierwsza. 

Formalności
Biskup sprawdza zebraną doku-

mentację i wspólnie z członkami 
trybunału podpisuje potrzebne do-
kumenty, by po ich opieczętowaniu 
i zalakowaniu w odpowiednim cza-
sie przesłać do Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. W Kongregacji 
na wniosek postulatora mianowa-
nego następuje otwarcie akt proce-
su diecezjalnego i sprawdzenie czy 
wszystko zostało przeprowadzo-
ne zgodnie z prawem kanonizacyj-
nym. W wypadku opinii pozytyw-
nej Kongregacja sporządza kopię 
publiczną w dwóch egzemplarzach. 
Jeden jest złożony w archiwum 
Kongregacji, drugi zaś przekazany 
jest postulatorowi do przygotowa-
nia tzw. Positio super virtutibus lub 

Positio supermartyrio (w wypadku 
męczennika). 

Proces ks. Popiełuszki
Prace nad procesem na tere-

nie diecezji, jak też w Kongregacji, 
trwają długo, gdyż są żmudne i wy-
magające wielkiej sumienności, do 
której zobowiązuje przysięga każ-
dego członka trybunatu. Na przy-
kład proces ks. Popiełuszki diece-
zji rozpoczął się 8 lutego 1997, a za-
kończył 8 lutego 2001. Wtedy akta 
zostały przesłane do Kongregacji. 
Prace nad Positio trwały od 2003 
do 20 czerwca 2008 r. Po wydru-
kowaniu i oprawieniu w czerwone 
okładki zawiera 1250 stron pisa-
nych drobną czcionką! 

Dekret o heroiczności cnót lub 
męczeństwie

Po złożeniu Positio w Kongrega-
cji oczekuje ona na dyskusję Komi-
sji teologów i Komisji kardynałów 
i biskupów. Obecnie w Kongrega-
cji jest tak duży napływ przygoto-
wanych Positio, ponad 400, że trze-
ba oczekiwać ok. 10 lat. Ocena po-
zytywna tych dwóch Komisji jest 
przesądzająca. Po zatwierdzeniu 
przez papieża decyzji Komisji kar-
dynałów i biskupów, Kongregacja 
ogłasza Dekret o heroiczności cnót 
lub męczeństwie. Dekret ten ozna-
cza, iż Kościół oficjalnie wierzy, że 
sługa Boży cieszy się chwałą nieba. 

Cuda
Jeżeli chodzi o męczennika, to cud 

nie jest potrzebny, bo Kościół bar-
dzo docenia męczeństwo. Jeżeli cho-
dzi o wyznawcę, trzeba jeszcze prze-
prowadzić proces o cudowne uzdro-
wienie i to jest analogiczna procedu-
ra w diecezji, włącznie z oceną leka-
rzy, że jest to przypadek nadzwyczaj-
ny, którego nie da się wytłumaczyć 
za pomocą działań medycyny. Kiedy 
Panu Bogu spodoba się uczynić cud 
za wstawiennictwem błogosławio-
nego - nawet następnego dnia może 
on zostać świętym

przyg. ks. Tadeusz Łapyr
oprac. pb-z

Zagrają  „trąby Jerychońskie”

Pastor zaprasza
Orkiestra dęta z Niemiec 

„Jerycho”, o godz. 17.00 da 
swój koncert  1 czerwca  w  
Nowogardzie  na pl.  Wolno-
ści. W swojej  nazwie orkiestra 
nawiązuje do słynnego biblij-
nego miasta Jerycha, znanego 
między innymi z obrony przed 
oblężeniem Izraelitów. Oko-
liczności tego wydarzenia zro-
dziły zaś znany frazeologizm 
„trąby Jerychońskie”. Przy-
pomnijmy encyklopedyczną 
notkę nt. tego miasta: Jerycho, 
miasto kananejskie było silnie 
obwarowane i długo broniło się 
przed oblężeniem Izraelitów. W 
końcu Pan zwrócił się do Jozu-
ego i wskazał sposób jego zdo-
bycia. Wszyscy wojownicy mie-
li okrążać miasto raz dziennie, 
a siedmiu kapłanów z siedmio-
ma trąbami postępowało przed 
Arką Przymierza i tak należało 
czynić przez sześć dni. Siódme-
go dnia po siedmiu okrążeniach 

głos trąby był sygnałem do wy-
dania okrzyku wojennego przez 
cały lud. Wtedy mury runęły...

Natomiast zapis w Starym 
Testamencie jest następujący:

„Siedmiu kapłanów niech 
niesie przed Arką siedem trąb 
z rogów baranich. Siódme-
go dnia okrążycie miasto sied-
miokrotnie, a kapłani zagrają 
na trąbach. Gdy więc zabrzmi 
przeciągle róg barani i usły-
szycie głos trąby, niech cały lud 
wzniesie gromki okrzyk wojen-
ny, a mur miasta rozpadnie się 
na miejscu i lud wkroczy, każdy 
wprost przed siebie.” (Joz 6,4-5)

Obrona Jerycha stała się te-
matem m.in. jednego z obra-
zów Rafaela. Tak więc w naj-
bliższą niedzielę  o godzinie 
17:00,  zabrzmią w Nowogar-
dzie  „trąby Jerychońskie”. 

Na koncert zaprasza pastor 
Cezary Komisarz
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Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

śp. Mieczysława Staszkiewicza
dla rodziny i najbliższych

składają 
koledzy kolekcjonerzy

KONDOLENCJE

„Moi rodzice byli wyjątkowi, 
każde na swój sposób. Łączyła 
ich niezwykła energia. Pierw-
sza wojna światowa okaleczy-
ła ich oboje (…). Pokusiłam 
się o to, żeby dać im życie, któ-
re mogliby prowadzić, gdyby 
nie wybuchła pierwsza wojna 
światowa”. - Taką genezę swej 
najnowszej powieści przedsta-
wiła DORIS LESSING (laure-
atka Literackiej Nagrody No-
bla w 2007 roku) we wstępie 
do „ALFREDA I EMILY”

Jest to najbardziej osobi-
sta powieść pisarki, a także 
ostatnia. To próba zrozumie-
nia własnych korzeni i rozra-
chunek z przeszłością. Książ-
ka składa się z dwóch części, 
w pierwszej poznajemy losy 
rodziców pisarki takimi, jakie 
mogłyby być, gdyby wojna ni-
gdy nie wybuchła. Druga część 
przedstawia rzeczywiste losy 
Alfreda i Emily, których los nie 
oszczędzał. Ojcu szrapnel roz-
trzaskał nogę i od tamtej pory 
miał drewnianą. Nigdy nie po-
trafił otrząsnąć się z przeżyć 
wojennych. Ciągle w rozmo-
wach do nich wracał. Matka 
straciła podczas wojny swoją 
miłość, lekarza, który utonął 
w kanale La Manche. A przez 
prawie całą wojnę pielęgnowa-
ła rannych słuchając ich histo-
rii. 

„Alfred i Emily” to opo-
wieść nie tylko o losach rodzi-
ców Doris Lessing. To również 
próba zrozumienia ich zacho-
wania oraz to, jak ich bolesne 
wspomnienia miały wpływ na 
zachowanie przyszłej pisarki 
i jej brata. Refleksje noblistki 
nad rodzicami i dorastaniem 
naznaczonym piętnem bycia 
córką weterana I wojny świa-
towej i pielęgniarki – świad-
ka śmierci wielu żołnierzy jest 
tragiczne i bardzo wzruszają-
ce. Książka jest napisana pro-
stym, ale jakże pięknym języ-
kiem. Autorka jako dojrzała 
kobieta wspomina swoich ro-
dziców i swoje burzliwe relacje 
łączące ją z nimi. Subtelnie i z 
miłością zarysowana historia. 
Gorąco polecam.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

„Czy dzieci przejmują 
emocje rodziców? Owszem, 
przejmujemy, chociaż wola-
łabym żyć bez tej spuścizny”

Doris Lessing

Młodzież w  hołdzie świętemu 
Janowi Pawłowi II
23 maja 2014 roku, młodzież ZSO w Nowogardzie oddała hołd Świętemu Jano-
wi II. Na szkolnym forum odbyło się przedstawienie pt. „Spotkanie”, przygoto-
wane pod kierunkiem s. Maksymilii Grzyśnik. Inscenizacja została ubogacona 
śpiewem i tańcem. 

Odegrana przez młodzież 
sztuka teatralna ukazała licz-
ne problemy młodego czło-
wieka. Główna bohaterka Ola, 
podczas snu przeżyła niezwy-
kłe spotkanie z nieznajomym, 
który na końcu okazał się Jezu-
sem. Podczas wędrówki Jezus 
rozmawiał z dziewczyną, któ-
ra uległa wypadkowi; z synem 
alkoholika oraz narkomanką. 
Wszystkie te spotkania poka-
zały, że Jezus nigdy nie zosta-
wia człowieka samego i z naj-
większego zła potrafi wypro-
wadzić dobro.

Ojciec Święty Jan Paw-
ła II w Liście Apostolskim do 
młodych całego świata z oka-
zji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży napisał: „Jak postę-
pować, ażeby moje życie mia-
ło sens, pełny sens i wartość? 
(…) Odpowiedź Chrystu-
sa znaczy: tylko Bóg jest osta-
tecznym oparciem dla wszyst-
kich wartości, tylko On nadaje 
ostateczny sens naszej ludzkiej 
egzystencji. (…) Bez Niego – 
bez odniesienia do Boga – cały 
świat wartości stworzonych za-

wisa jakby w ostatecznej próż-
ni”. Pamiętajmy, że w życiu ni-
gdy nie będziemy sami. Za-
wsze będzie z nami Bóg – Je-
dyna i Największa Miłość.

Przedstawienie ponownie 
zostało wystawione 25 maja 
2014 roku w Kościele pw. św. 

Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie. 

Serdeczne podziękowania 
należą się grupie tanecznej 
Art-Star z Nowogardu wraz z 
instruktorką Dagmarą Jaro-
chowicz.

Opr. s. Maksymilia

Mieczysław Staszkiewicz: lat 89, zmarł 26.05.2014, pogrzeb 
odbył się 28.05.2014, na cmentarzu w Nowogardzie

Henryk Magaj: lat 88, zmarł 27.05.2014, pogrzeb odbędzie się 
30.05.2014, o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Zbigniew Dęga: lat 59, zmarł 29.05.2014, pogrzeb odbędzie się 
31.05.2014, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Dzień Matki w Strzelewie

Sto lat wszystkim Mamom
W poniedziałek, 26 maja, uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelewie, uczest-
niczyli w uroczystym apelu, zorganizowanym z okazji Dnia Matki. 

Dzień Matki, jak sama na-
zwa wskazuje, jest świętem 
wszystkich Mam i został usta-
nowiony w kilkudziesięciu 
krajach świata. W Polsce ob-
chodzony jest 26 maja. I tego 
właśnie dnia, uczniowie z klas 
0–6, Szkoły Podstawowej w 
Strzelewie, uczcili święto swo-
ich Mam, podczas uroczystego 
apelu. Dzieci, przygotowane 
przez swoich wychowawców, 
recytowały piękne wiersze, 
śpiewały piosenki, odgrywały 
scenki oraz składały życzenia. 
Nie zabrakło również tradycyj-
nego „Sto lat!”.

Na zakończenie uroczysto-
ści, wszystkie Mamusie otrzy-
mały od swoich dzieci piękne 
laurki.

Inf. własna
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KANCELARIA  
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Zakład Fotograficzny FOTO - KOLOR – Katarzyna Olender 

Zaczęło się od ZENITA
Tajniki zawodu fotografowania zgłębiała przez wiele lat, początkowo podpatrując swojego ojca, który dla niej był i jest wzorem. Przed jej obiek-
tywem stanęły już setki, a może i tysiące osób. W kolejnej odsłonie rubryki „Nasi przedsiębiorcy” prezentujemy Katarzynę Olender – właścicielkę 
Zakładu Fotograficznego Foto-Kolor, przy ul. Kard. Wyszyńskiego, istniejącego w Nowogardzie od 1993 roku. 

Jestem bardzo ciekawy, jak 
rozpoczęła się pani historia z 
fotografią. Czy ktoś panią za-
chęcił do wykonywania tego 
zawodu? 

Fotografia towarzyszyła mi 
od najmłodszych lat, ponieważ 
w latach 70. mój tata zaczął się 
nią interesować. Z biegiem cza-
su stała się ona jego pasją życio-
wą i sposobem na utrzymanie. I 
tak jest do dziś. Chcę powiedzieć, 
że to właśnie mój tata wdrożył 
mnie w tajniki fotografii. 

Każda dziedzina ma swoich 
ekspertów - wydaje mi się, że 
na rynku nowogardzkiej foto-
grafii taką osobą jest właśnie 
pani ojciec. 

Powiem szczerze, że mój tata 
nie pracuje w branży fotograficz-
nej, ale raczej się z nią przyjaźni 
co w dosłownym słowa znacze-
niu oznacza, że poświęcał i po-
święca dla niej bardzo wiele swo-
jego czasu.  Jego spostrzeżenia w 
tej dziedzinie ciągle się uaktual-
niają, co świadczy o tym, że jest 
to dla niego zajęcie, które kocha i 
które jest jego pasją na całe życie. 
Ja natomiast, w ostatnim czasie, 
bardzo często na fotografię się 
zwyczajnie trochę obrażam, po-
nieważ zastanawia mnie jej zbyt 
szybki postęp technologiczny, a 
nawet wręcz zdumiewa. Trzeba 
przyznać, że niektórzy producen-
ci aparatów fotograficznych dążą 
do coraz bardziej kreatywnych i 
dość nieoczekiwanych projektów, 
jeśli chodzi o funkcje aparatu. O 
ile sam postęp technologiczny jest 
zawsze mile widziany, to niektó-
re funkcje aparatów cyfrowych 
już niekoniecznie.

Jak na przestrzeni lat zmie-
niał się sprzęt fotograficzny w 
pani zakładzie?  Czy wiele róż-
ni się od tego, którego używa 
pani dzisiaj?

Chcę powiedzieć, że praca w 
tym zawodzie ewoluowała. Ale 
zacznijmy od samego początku. 
Jako mała dziewczynka, obser-
wowałam pracę mojego taty, sie-
dząc z nim jeszcze wtedy nie przy 
komputerze, jak jest teraz, ale w 
pomieszczeniu, które nazywa-
ło się ciemnią. Była ona umiej-
scowiona w naszym rodzinnym 
domu. Dlatego, mając obok sie-
bie tatę, z zainteresowaniem 
podpatrywałam, jak na moich 
oczach powstawało prawdziwe 
zdjęcie. Proszę mi wierzyć, że 
były to dla mnie chwile wyjątko-
we. Dla małej dziewczynki była 
to w pewnym sensie taka magia 

i czary. Pierwszym moim apara-
tem profesjonalnym był zapewne 
wszystkim znany ZENIT, który, 
mimo że był bardzo dobry jak na 
tamte lata, jego obsługa wyma-
gała trochę czasu oraz przyswo-
jenia wiedzy, która połączona z 
obeznaniem technicznym sprzę-
tu, dawała naprawdę bardzo do-
bre jakościowo fotografie. Co do 
współczesnych czasów, to obec-
nie pracuję na sprzęcie japoń-
skiej firmy CANON. 

Czy ma pani jakiś konkretny 
wzór, według którego wykonu-
je pani swoje fotografie? 

Wbrew pozorom, to dość trud-
ne pytanie. Nie mam jakiegoś 
szczególnego sentymentu do swo-
jej pracy. Praca w tym zawodzie 
opiera się na pomyśle i wyobraź-
ni. Ciekawe zdjęcia przykuwają 
uwagę, bo praktycznie każdy po-
trafi odróżnić fotografię zrobio-
ną przez profesjonalistę od zdjęć 
laika. Dlatego nie jest tajemnicą, 
że zdjęcie to określa jakość oraz 
warsztat fotografa. Wykonywa-
nie zdjęć jest z pewnością sztuką. 
Dlatego dobry fotograf wykona 
zdjęcie, które od razu działa na 
odbiorcę i go zachwyci. W histo-
rii fotografii światowej było kilka 
takich szczególnych zdjęć, które 
obiegły świat i zostały dostrze-
żone oraz nagrodzone. Chcę po-
wiedzieć, że tak naprawdę w fo-
tografii  wszystko zależy od wy-
obraźni i pasji, a także pomysłu 
na ciekawe zdjęcie. Nadeszły ta-
kie czasy, że fotografem w zasa-
dzie może zostać każdy. Ludzie 
nie przywiązują już takiej uwagi 
do tego, by kolekcjonować swoje 
wspomnienia na papierze, w for-
mie zdjęcia, ale masowo prze-
chowują je na różnego rodza-
ju nośnikach pamięci cyfrowej, 
takich jak: karta SD, komputer 
PC lub pamięć przenośna – flash 
PenDrive.

Fotografia cyfrowa zdomi-
nowała tę tradycyjną, a wraz 
z nią przyszedł czas na likwi-
dację negatywów, klisz i za-
mknięcie amerykańskiej fir-
my Kodak, która, jak pamięta-
my, była jeszcze kilka lat temu 
bardzo znaną marką w branży 
produkcji aparatów fotogra-
ficznych.  

Ta firma nie była w stanie 
sprostać konkurencji, w głównej 
mierze z krajów dalekiej Azji, w 
dobie mocno wchodzącej cyfry-
zacji. Ale chcę powiedzieć, że nie 
do końca się z tym zgadzam, że 
fotografia tradycyjna zakończyła 

się. Wbrew pozorom, jest pewne 
grono klientów, którzy są wier-
nymi entuzjastami właśnie apa-
ratów analogowych, czyli takich, 
do których potrzebna jest klisza. 
A co idzie za tym – lubią i na-
dal zachwycają się tradycyjną fo-
tografią, na której można zacho-
wać historię ich życia, nie w pa-
mięci cyfrowej, ale właśnie w tra-
dycyjnym albumie zdjęciowym.

Z racji tego, że czasami wcie-
lam się w rolę fotoreporte-
ra Dziennika Nowogardzkie-
go, więc muszę zrobić zdjęcie 
na potrzeby artykułu, które 
musi być nie dość, że zrobione 
poprawnie, to jeszcze wyraź-
nie. Jak, pani zdaniem, powi-
nienem zrobić je fachowo, by 
ostatecznie móc wybrać to naj-
bardziej optymalne?

Tu z pomocą przychodzi no-
woczesna technika, a także spe-
cjalne informatyczne programy 
retuszujące. Z racji tego, że jest 
mnóstwo programów kompute-
rowych do obróbki zdjęć, to trud-
no jest mi wskazać i wytypować 
ten idealny. Niemniej, źle zro-
bione zdjęcie jest bardzo łatwo 
skorygować i nanieść na nie od-
powiednie poprawki tak, aby 
widoczne niedoskonałości były 
praktycznie niezauważalne. Ra-
dzić można naprawdę wiele, ale 
według mnie taką istotną pora-
dą jest to, by dobrze znać funk-
cje naszego własnego aparatu fo-
tograficznego, który często ma 
wiele przydatnych funkcji, które 
znacznie poprawią jakość foto-
grafowanego obiektu, przedmio-
tu czy też  postaci. Dlatego ape-
luję, by w wolnej chwili poczy-
tać sobie instrukcję zakupione-

go aparatu. Wówczas wykonane 
przez nas zdjęcia będą bardziej 
wyraźne, a także będą cieszyć 
oko.

Pani zakład fotograficz-
ny jest niewielki, ale ruch ma 
pani dość dostrzegalny, praw-
da? 

Owszem, od lat mam swo-
ich stałych klientów, którym ser-
decznie dziękuję za zaufanie i 
bardzo serdecznie ich pozdra-
wiam. Zauważyłam, że przycho-
dzą także ci nowi, co osobiście 
bardzo mnie cieszy i daje poczu-
cie, że to co robię, jest przez nich 
cenione. Fotograf, który współ-
pracuje ze swoim klientem, po-
winien być komunikatywny, a 
także stworzyć atmosferę spoko-
ju i radości. Efekt tych starań z 
pewnością będzie widać na zdję-
ciu, które sprawi, że klient będzie 
mniej lub bardziej zadowolony. 
Jeśli o mnie chodzi, staram się, 
by klient zawsze był zadowolony 
z efektu mojej pracy, którą prze-
cież wykonuję z pełnym zaanga-
żowaniem.

Czy Nowogardzianie lubią 
się fotografować. Jeżeli już 
mają taką sposobność, to przy 
jakich okazjach najchętniej ro-
bią sobie zdjęcia?

To dość trudne pytanie, ponie-
waż kiedyś, gdy nie było jeszcze 
portali społecznościowych, czę-
ściej lubiliśmy się fotografować. 
Teraz obawiamy się, że ktoś bez 
naszej zgody „wrzuci” do sieci ja-
kąś „fotkę”, którą niekoniecznie 
chcielibyśmy tam zamieścić. Pro-
blemów przysporzyły także tele-
fony komórkowe, które są czasa-
mi wykorzystywane do robienia 
fotografii, tzw. niechcianych, czy-

li takich, na które nie wyraża-
my zgody. Dlatego tutaj sugeru-
ję, by szanować prywatność in-
nych, którzy nie życzą sobie, by 
być uwiecznianym. Co do nowo-
gardzian, to muszę powiedzieć, 
że nasi mieszkańcy bardzo lubią 
uwieczniać swoje rodzinne uro-
czystości, takie jak: śluby, chrzty, 
rocznice, komunie. To są tema-
ty, które nie wychodzą z mody. 
Ludzie bardzo celebrują takie 
chwile i są one dla nich bardzo 
ważne, gdyż dokumentowane są 
istotne wydarzenia z ich życia.

Jeżeli już mówimy o fotogra-
fowaniu, to jakie najczęściej 
wykonuje pani fotografie dla 
klienta i które są najbardziej 
wśród nich popularne?

Przede wszystkim są to zdjęcia 
do różnego rodzaju dokumen-
tów, takich jak: dowody osobiste, 
paszporty i wszelkiego rodzaju 
legitymacje. Ale do łask wróciły 
także reprodukcje, których istota 
polega na kopiowaniu orygina-
łu w dowolnej skali zdjęcia, któ-
re jest uszkodzone i przy pomo-
cy odpowiednich programów re-
tuszujących można je przywrócić 
do stanu świetności. Dlatego ten 
rodzaj pracy jest moim ulubio-
nym zajęciem, na które muszę 
poświęcić wiele czasu, ale gdy już 
osiągnę zamierzony efekt zdję-
cia, to bardzo mnie on zadowala.

Teraz do Pierwszej Komu-
nii Świętej przystępować będą 
uczniowie trzecich klas, a nie 
drugich, co oznacza, że koń-
czący się miesiąc maj nie był 
dla pani chyba zbyt pracowity?

Te zmiany nie są dla mnie aż 
tak odczuwalne, ponieważ w po-
bliskich miejscowościach Komu-
nie św. odbywały się tak jak w la-
tach poprzednich. Dlatego tutaj 
nie zauważyłam szczególnie wi-
docznych zmian.

Kończąc, chcę powiedzieć, 
że robimy coraz więcej zdjęć. 
Gigabajty na naszych kartach 
pamięci wkrótce zmienią się w 
terabajty, a przecież już teraz 
trudno nam zliczyć fotografie 
wykonane w ciągu jednego ty-
godnia, co oznacza, że fotogra-
fujemy bez zastanowienia każ-
de zdarzenie czy osobę.

Cóż mogę powiedzieć? Ludzie 
wykonują coraz więcej zdjęć, 
które często nie są robione dla ja-
kości i przyjemności, a bardziej 
ilości. Odnoszę wrażenie, że to 
chyba jedyny problem współcze-
snej fotografii. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Głównym profilem działalności zakładu są usługi fotograficzne, w ramach których wykony-
wane i wywoływane są zdjęcia analogowe i cyfrowe - mówi pani Katarzyna
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To jeszcze nie są kuchenne rewolucje, ale już prawie... 

Remont w Barnimie
Nowogardzka restauracja „Barnim”, mieszcząca się przy ulicy 3 Maja, po około 38 la-
tach funkcjonowania jest remontowana. Decyzję o gruntowej rewitalizacji lokalu pod-
jęli właściciele, państwo Balejko wraz z synami. Nam zdradzili jednak, jak restauracja 
będzie wyglądała po remoncie. 

- Wspólnie z małżonką po-
stanowiliśmy, że czas najwyż-
szy wnieść trochę świeżości i 
nowoczesnego ducha do „Bar-
nima”. Toteż zdecydowaliśmy 
się przeprowadzić gruntowy 
remont wnętrza restauracji – 
mówi Piotr Balejko i wymienia 
zakres robót, które już zostały 
wykonane: w pierwszym etapie 
prac zerwaliśmy starą i już nie-
modną boazerię. W ścianach 
wydrążyliśmy bardzo charakte-
rystyczne otwory okienne. Wy-
cyklinowaliśmy też podłogę. 

To nie wszystko. Wymienio-
ne zostały również drzwi wej-
ściowe. Lokal wyposażony zo-
stał w nowy, drewniany bu-
fet, który zbudował pan Piotr, 
z wykształcenia stolarz. Na 
nowe zmienione zostały rów-
nież wysłużone już krzesła i 
stoły. Pracy jest wiele, ale właściciele chcą zdążyć z remontem do czerwca

Renowacji podlega nie tylko 
część dla gości, ale także ser-
ce restauracji – kuchnia. Zy-
ska ona nową przestrzeń, ale 
i urządzenia służące do go-
towania potraw. A jak już je-
steśmy przy menu, to warto 
wspomnieć również o karcie 
dań. Słynący z domowej kuch-
ni „Barnim”, pozostanie przy 
sprawdzonych daniach opar-
tych na tradycyjnej recepturze. 
Mimo to właściciele restaura-
cji zapewniają, że pojawią się 
też nowe potrawy. 

Remont ma się zakończyć w 
czerwcu. Właściciele planują 

nowe otwarcie restauracji, któ-
re z pewnością wcześniej zapo-
wiedzą. 

Ambicją gospodarzy „Barni-
ma” jest, aby restauracja słynę-
ła nadal z dobrej kuchni oraz 
wesołych imprez okoliczno-
ściowych. Chcą również, by 
uczynić ją miejscem, gdzie no-
wogardzianie rodzinnie będą 
mogli przyjść na „małą czar-
ną”,  skonsumować obiad np. 
kotleta schabowego po kró-
lewsku czy flaki , a może ozory 
w sosie musztardowym, z któ-
rych miejsce to słynie. 

Jarek Bzowy  

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
3 czerwca br. /wtorek/ godz. 17.00

 na promocję pierwszej monograficznej publikacji o pałacu w Ku-
licach, którego dzieje wiążą się z rodem von Bismarck. Publikacja ta 
ukazała się w ramach cyklu „Zamki i ogrody w województwie zachod-
niopomorskim” i będzie przedstawiona przez autorkę

Panią LISAWETĘ von ZITZEWITZ

PCK informuje i zaprasza
W dniu 30 maja 2014 r. (pią-

tek) w godz. 10.00–14.00, od-
będzie się zbiórka publicz-
na do oznakowanych puszek 
kwestarskich na terenie mia-
sta Nowogard. Organizatorem 
zbiórki jest Zachodniopomor-
ski Oddział Okręgowy Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w 
Szczecinie przy pomocy Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 
PCK w Nowogardzie. Kwesto-
wać będą członkowie oraz wo-
lontariusze Polskiego Czerwo-
nego Krzyża. Zebrane środki 
finansowe przeznaczone zo-
staną na działalność statutową 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
– promocje zdrowia.

Kwesta przeprowadzana 
jest zgodnie z pozwoleniem 
– Decyzją Nr 10/ 2013 z dnia 
06.12.2013 r. Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego.

***

W dniu 30 maja 2014 r., (pią-
tek) w godz. 9.00–17.00, w No-
wogardzie na terenie super-
marketu INTERMARCHE 
odbędzie się akcja promocyj-
na honorowego krwiodawstwa 
pn. „Zbieramy KREW dla Pol-
ski”, na którą serdecznie zapra-

szamy mieszkańców Nowo-
gardu i okolic. 

W tym roku Grupa Musz-
kieterów oraz Polski Czerwo-
ny Krzyż organizują akcję ho-
norowego krwiodawstwa już 
po raz siódmy. Podczas akcji 
odbędzie się:

· rodzinny konkurs rysun-
kowy na plakat promujący ak-
cję „Zbieramy krew dla Pol-
ski”;

Spośród uczestników kon-
kursu rysunkowego zostanie 
rozlosowanych 10 apteczek 
samochodowych.

· zorganizowane będzie sta-
nowisko „Zostań Krwiodaw-
cą-Ratownikiem” i pokazy 
udzielania Pierwszej Pomocy 
z możliwością ćwiczeń na fan-
tomie,

· konkurs wiedzy o krwio-
dawstwie;

· konkurs na hasło promują-
ce honorowe krwiodawstwo;

· rozdawnictwo materia-
łów promocyjnych HDK oraz 
HIV/AIDS; 

· punkt pomiaru ciśnienia.

Plakaty na konkurs promu-
jące akcję „Zbieramy Krew dla 
Polski”, które można rodzinnie 
wcześniej wykonać, należy do-

starczyć do stoiska PCK w dniu 
akcji do godz. 15.00. 

Losowanie apteczek odbę-
dzie się o godz. 16.00. W lo-
sowaniu wyłonionych zosta-
nie 10 zwycięzców, z których 
każdy otrzyma po jednej ap-
teczce pod warunkiem zgło-
szenia się do punktu losowa-
nia (Punkt Obsługi Klienta w 
INTERMARCHE) w ciągu 3 
dni od losowania. Dodatkowo 
w każdym losowaniu zostanie 
wyłonionych pięciu rezerwo-
wych zwycięzców, którzy uzy-
skają prawo do nagrody, pod 
warunkiem, że zwycięzcy wy-
losowani w pierwszej kolejno-
ści nie zgłoszą się po nią w wy-
znaczonym terminie.

VII edycja Akcji została ob-
jęta Honorowym Patronatem 
Narodowego Centrum Krwi,  
a finansowana jest ze środ-
ków budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz  
ze środków ITM Polska Sp. z o.o. 
Grupa Muszkieterów.

Zachodniopomorski 
Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Szczecinie

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii Adwokackiej.
Nowogard  • ul. 700 Lecia 17

Godz. urzędowania  od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

J.2.p.23.27.05
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Bałtyk-Karkonosze Tour przejechał przez Nowogard 

Grand Prix dla „gości”
Za nami XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour. W 
Nowogardzie, kolarze jadący w III etapie z Wolina, zawitali około godziny 18:35. 
Natomiast od 15:30, zmagali się zawodnicy startujący w Grand Prix Nowogar-
du, niestety „Chrabąszcze” nie zdołali stanąć na podium. Honor Nowogardu 
obronił Michał Urtnowski, zajmując w swojej kategorii wiekowej 2 miejsce.

Z drobnym opóźnieniem, 
przy wietrznej aurze, około go-
dziny 16 wystartowała pierwsza 
grupa kolarzy, biorących udział 
w Grand Prix Nowogardu. Byli 
to najstarsi uczestnicy, połącze-
ni w trzech kategoriach: Ma-
sters, Junior i Kobiety. W gru-
pie tych zawodników wystarto-
wał mieszkaniec Nowogardu, 
Michał Urtnowski, obecnie re-
prezentujący barwy KSU Bikers 
Świnoujście. Zawodnicy ścigali 
się na dystansie 13 km 800 m, 
najszybszy był Junior z Golcze-
wa - Karol Wypych, a zaraz za 
nim uplasował się Michał Urt-
nowski. I to był jedyny pozy-

tywny występ naszych repre-
zentantów. Następnie startowali 
najmłodsi, czyli kategoria Żak. 
Bliski podium był Hubert Gry-
gowski, jednak ostatecznie po 
przebyciu dystansu 4 km 600 m 
uplasował się na 4 miejscu. Jego 
klubowy kolega Jacek Fecak, 
zajął w tym wyścigu 7 miejsce. 
Największa liczba zawodników 
wystartowała w kategorii Mło-
dzik i Juniorka młodsza, a po-
śród nich 4 reprezentantów No-
wogardu. Niestety obyło się bez 
rewelacji, dystans 9 km i 200 

m najszybciej przejechał Szy-
mon Łakomy z Maszewa, dru-
gie i trzecie miejsce przypadło 
odpowiednio do zawodników 
z Golczewa i Strzelec Krajeń-
skich. A reprezentanci Nowo-
gardu niestety na odległych po-
zycjach... Najlepiej zaprezento-
wali się Adrian Zając i Mateusz 
Gliwka, zajmując 7 i 8 miejsce. 
Na koniec pozostała jeszcze ka-
tegoria Junior młodszy i Junior-
ka, a w niej nadzieje na podium 
w wykonaniu Adama Salamona 
i Pawła Dameckiego. Kolarze 
musieli pokonać 6 okrążeń, co 
dawało 13 km 800 m. W pierw-
szej połowie wyścigu Adam Sa-

lamon trzymał się pierwszych 
miejsc, z czasem jednak zaczął 
słabnąć. Ostatecznie uplaso-
wał się na 5 pozycji, a jego ko-
lega z Chrabąszczy Nowogard 
– Paweł Damecki, zajął 7 lo-
katę. Sprawnie przeprowadzo-
ne wyścigi o Grand Prix No-
wogardu, spowodowały, że ki-
bice mieli około godziny cza-
su, do przyjazdu głównych bo-
haterów, czyli zmierzających z 
Wolina kolarzy startujących w 
Bałtyk-Karkonosze Tour. We-
dług planu, zawodnicy mieli 

pojawić się o godzinie 18:35, ze 
względu na dokuczający na tra-
sie wyścigu wiatr, plany te nie-
co uległy zmianie. Na ulicach 
Nowogardu pojawiły się dwie 
grupy, pierwsza była złożona z 
15 zawodników, którzy „ucie-
kli” na trasie Wolin-Nowogard, 
za nimi z około półtora minu-
tową stratą przyjechała grupa 
pozostałych 41 kolarzy. Zawod-
nicy rozegrali w Nowogardzie 
3 premie - odpowiednio V,VI i 
II premię górską (I i II premia 
lotna odbyła się w Wolinie, III 
w Kamieniu Pomorskim, IV w 
Gryficach, a I premia górska w 
Świdwinie. przyp. red.) wyko-
nując trzy okrążenia trasą, któ-
rą wcześniej jeździli zawodnicy 
startujący w Grand Prix Nowo-
gardu. Przy pierwszym okrąże-
niu V lotną premię wygrał Ma-
riusz Witecki z klubu Mexller I. 
VI lotna premia należała już do 
Erika Bothe z grupy MLP Te-
am-Bergstrasse, natomiast pod-
czas II premii górskiej, najlepszy 
był Mateusz Nowaczek z klubu 
Sante – BSA Ziemia Brzeska. 
Jednak to nie oni byli bohatera-
mi całego III etapu, mieszkańcy 
Nowogardu oglądali emocjonu-
jący finisz, w którym o długość 
koła zwyciężył Adrian Tekliń-
ski z Sante – BSA Ziemia Brze-
ska, wyprzedzając Artura Det-
ko z  Mexller I i kolegę z klubu 
Andrzeja Bartkiewicza. Zwy-
cięzca odcinka Wolin-Nowo-
gard, w klasyfikacji generalnej 
po III etapie zajmował 18 miej-
sce, liderem po trzech etapach 
był  Andrzej Bartkiewicz (San-
te – BSA Ziemia Brzeska). Tym 
samym XXII Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski Bałtyk-Karko-
nosze Tour „wyjechał” z Nowo-
gardu, czy powróci w przyszłym 
roku? O tym przekonamy się za 
jakiś czas. Dodajmy, że poli-
cjanci zabezpieczający trasę wy-
ścigu w Nowogardzie, wywiąza-
li się z tego zadania profesjonal-
nie i wszystko przebiegało bez 
zarzutów. Przy artykule prezen-
tujemy klasyfikację poszczegól-
nych wyścigów podczas Grand 
Prix Nowogardu (z uwzględ-
nieniem miejsc reprezentantów 
Nowogardu).

KR 

Wyniki Grand Prix Nowogardu 2014:
Junior, Masters, Kobiety
1. Karol Wypych (Baszta Golczewo)
2. Michał Urtnowski (KSU Bikers Świnoujście)
3. Łukasz Gugulski (Baszta Golczewo)
Żak
1. Weronika Fidos (Ratusz Maszewo)
2. Marek Markiewicz (Baszta Golczewo)
3. Kacper Szymacha (Baszta Golczewo)
4. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard)
...
7. Jacek Fecak (Chrabąszcze Nowogard)
Młodzik, Juniorka młodsza
1. Szymon Łakomy (Ratusz Maszewo)
2. Mateusz Walaszczyk (Baszta Golczewo)
3. Piotr Gruszczyński (POM Strzelce Krajeńskie)
...
7. Adrian Zając (Chrabąszcze Nowogard)
8. Mateusz Gliwka (Chrabąszcze Nowogard)
...
11. Adrian Teodorczyk (Chrabąszcze Nowogard)
...
14. Adam Ołubiec (Chrabąszcze Nowogard)
Junior młodszy, Juniorka
1. Alex Castaldo (BO-GO Szczecin)
2. Karol Cieślak (Baszta Golczewo)
3. Wojciech Ceniuch (Piast Szczecin)
…
5. Adam Salamon (Chrabąszcze Nowogard)
...
7. Paweł Damecki  (Chrabąszcze Nowogard)

Organizatorzy dziękują sponsorom 
Grand Prix Nowogardu 2014: 
Bogusława Lisiewicz – Plus (oddział w Nowogardzie), Jerzy 

Brzost – Erjot, Krystyna Bil – zakład zegarmistrzowski, Zbigniew 
Golacik – Z.U.C. , Jarosław Baran – zakład szklarski, Jerzy Fur-
mańczyk – Wspólnota Mieszkaniowa, Nowogardzki Dom Kultu-
ry (nagłośnienie), Szkoła Podstawowa nr 2 (udostępnienie świe-
tlicy i plac na parking), Krzysztof Kępa – naprawa AGD, radny 
Marcin Nieradka, Bank BGŻ oddział w Nowogardzie, klasa poli-
cyjna z LO nr 1 w Nowogardzie oraz posterunek policji za spraw-
ne zabezpieczenie trasy wyścigu. 

Na zdjęciu finisz na ul 15 lutego i unoszący rękę w górę w geście zwycięstwa - Adrian Tekliński

Kolarze rywalizujący w wyścigu Bałtyk - Karkonosze Tour, po wjeździe do miasta przy ul. 15 
lutego musieli zwolnić i skręcić na trasę, po której odbyli trzy okrążenia.

Z prawej strony na pierwszym planie Michał Urtnowski, który przez cały czas trzymał się na 
czele stawki

Międzynarodowy wyścig do Nowogardu zawitał po starcie w Wolinie, na zdjęciu grupa po-
ścigowa, która zmierza na ul. 15 Lutego
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Lena córka Sylwii  
i Roberta ur. 15.05.2014 
z Dobrej

Wiktor syn Alicji i 
Wojciecha ur. 22.05.2014 
z Dobrej

Ala córka Weroniki 
Wierzchowskiej  
ur. 25.05.2014 z Runowa

Tymuť syn Joanny 
Franczuk  
ur. 26.05.2014 z Sielska

Nadia córka Izabeli  
Woźniak ur. 22.05.2014

Dawid syn Agaty i Macieja 
ur. 23.05.2014  
z Nowogardu

Miłosz syn Joanny i Piotra 
Wieczorek ur. 24.05.2014  
ze Szczecina

Julia córka Emilii i Damiana 
Breyer ur. 27.05.2014  
z Nowogardu

Antosia Wiatr córka 
Agnieszki Milczarek-
Wiatr i Michała Wiatr ur. 
18.05.2014 z Nowogardu

Dawid syn Agaty  
i Macieja ur. 23.05.2014  
z Nowogardu

Iga córka Olgi i Radosława 
ur. 24.05.2014 ze Szczecina

Gabryś syn Jowity Gibka 
ur. 26.05.2014 z Dębic

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Pewne zwycięstwo z Iną Ińsko

Galus znowu strzela
W środę (28 maja), w ramach 30. kolejki wojewódzkiej okręgówki, Pomorzanin podejmo-
wał w Nowogardzie Inę Ińsko. Rywale zaprezentowali się miernie i jedynie za sprawą bra-
ku skuteczności miejscowych, Ina straciła „tylko” trzy gole. Wynik otworzył Paweł Galus, 
który zdobył tym samym pierwszą bramkę po długiej przerwie spowodowanej kontuzją.

Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko 3:0 (0:0)
`59 min. Paweł Galus, `79 min. Łukasz Olechnowicz,  

`89 min. Konrad Winczewski
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c) , Konrad Winczewski, 

Natan Wnuczyński, Michał Łukasiak – Gracjan Wnuczyński, Piotr 
Winogrodzki, Dawid Kurek, Dominik Wawrzyniak (Maciej Syfert), 
Sławomir Paszkowski (Łukasz Olechnowicz) – Paweł Galus (Kamil 

Lewandowski).

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
30. kolejka:
Flota II Świnoujście – Zorza Dobrzany  0:0
Iskierka Szczecin-Śmierdnica – Polonia Płoty 1:0
Victoria 95 Przecław – Odra Chojna  2:2
Gavia Choszczno – Morzycko Moryń  7:3
Piast Chociwel – Klon Krzęcin   5:0
Unia Dolice – Stal Lipiany   2:1
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  3:0
Osadnik Myślibórz    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 29 68 79 27 21 5 3
2 Osadnik Myślibórz 29 65 68 33 21 2 6
3 Piast Chociwel 28 59 55 20 18 5 5
4 Zorza Dobrzany 31 54 63 38 15 9 7
5 Polonia Płoty 30 53 93 42 16 5 9
6 Gavia Choszczno 28 51 62 45 16 3 9
7 Pomorzanin Nowogard 28 46 54 44 13 7 8
8 Flota II Świnoujście 28 43 57 49 12 7 9
9 Stal Lipiany 27 40 54 52 12 4 11
10 Unia Dolice 29 40 38 41 11 7 11
11 Ina Ińsko 28 36 34 44 11 3 14
12 Morzycko Moryń 29 28 50 75 9 1 19
13 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 28 26 31 60 7 5 16
14 Klon Krzęcin 28 26 44 83 8 2 18
15 Victoria 95 Przecław 28 25 35 64 7 4 17
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z Pogonią Barlinek 

i Pomorzaninem Przybiernów 

Pomorzanin mógł objąć pro-
wadzenie już… w 15 sekundzie! 
Po rozpoczęciu od środka Piotr 
Winogrodzki z własnej poło-
wy dograł do Sławomira Pasz-
kowskiego na „szesnastkę”, a 
ten za słabo uderzył i bramkarz 
Iny zdołał zatrzymać ten strzał. 
Kolejną groźną akcję gospoda-
rze stworzyli w 18 minucie, po 
wrzutce z rzutu rożnego Dawida 
Kurka, piłka trafiła w polu kar-
nym na prawe skrzydło do Wi-
nogrodzkiego, który pociągnął z 
nią do linii i dośrodkował. Go-

ście wybili głową wprost do Gra-
cjana Wnuczyńskiego, który 
przyjął na klatkę i uderzył z po-
wietrza, ale efektownie ten strzał 
obronił golkiper gości. W 25 mi-
nucie mocno z 25 metrów ude-
rzył Paszkowski, ale ponownie 
bramkarz gości skutecznie in-
terweniuje. Ten sam piłkarz miał 
jeszcze okazję na gola w 37 mi-
nucie, gdy piłka po wrzutce mi-
nęła całą obronę gości, a pomoc-
nik Pomorzanina uderzył niecel-
nie z pierwszej piłki z lewej stro-
ny pola karnego. W drugiej po-
łowie sygnał do atakowania, jako 
pierwszy, daje Michał Soska, 
który bardzo mocno uderzył 
z około 30 metrów, jego strzał 
sprawił problemy bramkarzo-
wi Iny, który ponownie uchro-
nił gości przed stratą bramki. 

Ina Ińsko po raz pierwszy za-
groziła bramce Pomorzanina w 
56 minucie, wówczas napastnik 
tej drużyny otrzymał ładne pro-
stopadłe podanie między obroń-
ców i fatalnie uderzył z 15 me-
trów. W 59 minucie sędzia dyk-
tuje rzut wolny z prawej strony 
na połowie Pomorzanina. Go-
spodarze zagrywają w pole kar-
ne, tam na 16 metrze Sławomir 
Paszkowski główkując przedłu-
ża to dośrodkowanie, a futbo-
lówkę z około 7 metrów, celnie 
głową uderza Paweł Galus, tym 

samym pokonując świetnie tego 
dnia dysponowanego bramka-
rza gości.  Po Galusie widać jesz-
cze długi rozbrat z piłką, często 
wdawał się w niepotrzebne dry-
blingi i tracił futbolówkę, jednak 
udowodnił tym golem, że nie 
zapomniał jak się zachować w 
polu karnym przeciwników. Sie-
dem minut później przed swoją 
okazją stanął Konrad Winczew-
ski, do którego 10 metrów przed 
bramką trafiła „bezpańska” pił-
ka, jednak jego strzał zatrzymu-
je golkiper gości. W 72 minucie 
Natan Wnuczyński ładnie ode-
brał rywalowi piłkę w środku 
pola, rozejrzał się i idealnie do-
grał między obrońców do Łuka-
sza Olechnowicza, a ten uderzył 
z narożnika pola karnego o cen-
tymetry obok słupka bramki go-

ści. Ale w myśl starego porzeka-
dła „co się odwlecze ...”, w 79 mi-
nucie Olechnowicz znajduje się 
w podobnej sytuacji, tym razem 
po asyście Kamila Lewandow-
skiego i pewnym strzałem pod-
wyższa wynik. Ina była już wy-
raźnie zmęczona tym meczem, 
a zmiennicy Olechnowicz, Le-
wandowski i Syfert, skrzętnie 
to wykorzystali co rusz nękając 
defensywę rywali. Swoją okazję 
miał jeszcze Piotr Winogrodzki, 
którego techniczny strzał sprzed 
pola karnego, na rzut rożny wy-

bija golkiper. W 89 minucie sę-
dzia odgwizduje rzut wolny z le-
wej strony, tuż przy narożniku 
pola karnego. Do piłki podszedł 
Olechnowicz, który zdecydował 
się na sprytny strzał, piłka trafiła 
w słupek, a aktywny w tym me-
czu Konrad Winczewski uprze-
dził obrońców Iny i z 2 metrów 
wpakował futbolówkę do bram-
ki. To był ładny mecz w wyko-
naniu nowogardzkich piłkarzy, 
szkoda, że w tym sezonie było 
ich niewiele. W najbliższą sobo-
tę rozgrywana będzie 31. kolej-
ka, w której Pomorzanin będzie 
pauzował. Podopieczni Rober-
ta Kopaczewskiego, na boisko 
wybiegną w środę (4 czerwca), 
aby rozegrać wyjazdowy, zaległy, 
mecz ze Stalą Lipiany.

KR

Konrad Winczewski jest bardzo skuteczny w obecnym sezonie, na zdjęciu przyjmujący gratulacje od kolegów po zdobytej bramce
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Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 

PSÓW i KOTÓW:

W114.2.sk.16.05-06.06

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
A/0

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

P20.1.śr-k.19.05-06.06

P21.2.śr-k.19.05-06.06

A47.18.sk.30.05
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z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W122.4.scb.p+wt.20-30.05

UWAGA DZIECI! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje, że dnia 01.06.2014 organizuje 

zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 
z okazji Dnia Dziecka. 

UWAGA: Startować mogą dzieci w wieku szkolnym tj. 6-14 
lat. Zapisy przy restauracji Neptun dnia 01.06.2014 od godz. 
8-8.30. Obowiązkowo należy posiadać siatkę na ryby. 

Zapraszamy
Zarząd Koła PZW Tęczak

(K17.śczb.16.05-30.05)

Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW w Nowogardzie za-
prasza w dniu 8 czerwca 2014 r., dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym do lat 14, na zawody wędkarskie spławikowe.

Spotkanie zawodników o godzinie 8:30 koło restauracji „Nep-
tun”.

Zarząd 

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 czerw-

ca 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe 

informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 
w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel. 
505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku laborato-
rium przy szpitalu do godz. 15-ej. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                                 Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

TRZECHEL  
 Zaprasza na  spartakiadę, która odbędzie się   

01.06.2014 r. o godz. 10 /niedziela/
Zapraszają  wszyscy  mieszkańcy Trzechla

Dla kobiecej drużyny Pomorzanina, niedzielny mecz z Olimpią II Szczecin, bę-
dzie zakończeniem udanego sezonu 2013/2014. O tej samej porze, na stadionie 
w Reptowie, Pomorzanin II podejmować będzie tamtejszy Wicher.

Wicher Reptowo w ligowej 
tabeli zajmuje wysokie 3. miej-
sce, zatem niedzielny mecz Po-
morzanina II nie będzie nale-
żał do tych najłatwiejszych. W 
rundzie jesiennej, w Nowogar-
dzie, padł wynik 1:2 dla go-
ści, po golu w ostatnich minu-
tach. Bramkę dla nowogardz-

kiej drużyny zdobył wówczas 
Krystian Kubicki. Wicher na 
własnym boisku prezentuje się 
przyzwoicie, 5 zwycięstw, 2 re-
misy i 2 porażki, a wszystko to 
przy 30 strzelonych i 14 stra-
conych golach. Wierzymy, że 
drugi zespół postara się urwać 
punkty gospodarzom, początek 

meczu w Reptowie, w niedzielę 
(1 czerwca), o godzinie 16:00.

Kobieca drużyna Pomorza-
nina, w ostatnim meczu w 
tym sezonie, zagra przed wła-
sną publicznością w niedzielę 
(1 czerwca), o godzinie 16:00, 
z Olimpią II Szczecin. Rywal-
ki wciąż wierzą w awans do II 
ligi, jednak, aby liczyć się w 
„wyścigu” z Olimpem Gości-
no, muszą pokonać Pomorza-
nin. Olimpia II jest murowa-
nym faworytem, jednak biorąc 
pod uwagę poziom, jaki ostat-
nio prezentują podopieczne 
Pawła Błaszczyka, szczecinian-
kom na pewno zwycięstwo nie 
przyjdzie łatwo. W pierwszym 
meczu Olimpia II wygrała u 
„siebie” 3:0. Jak będzie w nie-
dzielę? Warto przyjść i się o 
tym przekonać.

KR 

Ostatni mecz sezonu kobiecej drużyny

„Rezerwowi”  
pojadą do Reptowa

A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
20. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Orzeł Grzędzice  (31.05; 17:00)
Hanza Goleniów – Zryw Kołbaskowo  (31.05; 17:00)
OKS Euroinsbud Goleniów – Vielgovia Szczecin (01.06; 15:00)
Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard (01.06; 16:00)
Komarex Komarowo – Znicz Niedźwiedź  (01.06; 16:00)
Fagus Kołbacz – Grot Gardno   (01.06; 17:00)

III Liga Kobiet 2013/2014
14. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Olimp Gościno  (01.06; 11:00)
Pomorzanin Nowogard – Olimpia II Szczecin (01.06; 16:00)
Zalew Stepnica – Fala Międzyzdroje  (08.06;  – || – )
Olimpia III Szczecin     Pauza

Przegląd Piosenki 
Żeglarskiej „Szuwary 2014” 

Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Szuwary 2014” odbędzie się 21 
czerwca na plaży miejskiej w Nowogardzie przy siedzibie klubu 
żeglarskiego Knaga. „Szuwary 2014” są imprezą cykliczną odby-
wającą się w czerwcu każdego roku.  Regulamin i karty zgłosze-
niowe dla uczestników znajdują się stronie internetowej www.
knaga.nowogard.eu. Organizatorem imprezy jest Klub Żeglar-
ski KNAGA. Patronem medialnym wydarzenia Dziennik Nowo-
gardzki. 

Zapraszamy do udziału 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Zatrudnimy
kierowcę 

w ruchu 
międzynarodowym

Wymagania:
- prawo jazdy 
kategorii C+E, 
karta kierowcy

Tel. 515 258 510

W131.2.scb.23-30.05

RENOWACJA DACHÓW 
- mycie dachów

- gruntowanie dachów
- impregnacja dachów
- malowanie dachów

Kom.: 691 372 050
(K20.1.śczb.23.05-06.06.pt.)

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic.  CV pro-
szę wysyłać na adres email: ma-
tys4@poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.pt. scz.23.05-13.06

Firma z branży przemysłowej

ZATRUDNI kierowcę 
na samochód ciężarowy 

Wymagane: 
prawo jazdy kategorii C+E, 
karta kierowcy, 
badania psychotechniczne, 
uprawnienia do przewozu rzeczy. 
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie i uprawnienia HDS. 
Oferujemy pracę w stabilnej firmie posiadającej ugruntowaną po-

zycję na rynku. 
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem 

na adres e-mailowy: prac.kierowca@wp.pl 
(K16.4.śczb.16.05-20.05.)

Chihuahua 
krótkowłosy „Johny” wiek 14 m-cy  

z rodowodem szuka partnerek  
do rozrodu 

telefon kontaktowy 669 283 347 

UWAGA!!
Nowości w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodząca w życie 
27 maja 2014 r., wprowadziła nowy sposób postępowania przy obsłudze bezrobotnych. Opiera się 
on na koncepcji profilowania pomocy i służy do określenia sytuacji bezrobotnego na rynku pracy 
oraz jego szans na wejście lub powrót na rynek pracy i dostosowanie pomocy do jego potrzeb. 
Ustawa wprowadza trzy profile: profil pomocy I - przewidziany dla osób aktywnych, profil 
pomocy II - przewidziany dla osób wymagających wsparcia i profil pomocy III - dla osób 
oddalonych od rynku pracy. Do ustalenie profilu pomocy, z jakiej będzie mogła korzystać osoba 
bezrobotna w urzędzie pracy wykorzystany zostanie kwestionariusz składający się z 24 pytań, 
biorąc pod uwagę m.in. oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na 
rynek pracy, jak również gotowość do wejścia lub powrót na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące 
na potrzebę i chęć do podjęcia pracy. Ustalenie właściwego profilu pomocy dla bezrobotnego jest 
ważnym elementem pozwalającym na adekwatne adresowanie wsparcia obejmującego różne usługi i
instrumenty rynku pracy.

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oprócz zmian w 
dotychczas dostępnych instrumentach rynku pracy, przyniosła również nowe formy wsparcia 
skierowane zarówno do osób bezrobotnych jak i pracodawców.

Zmiany w ustawie zostały naniesione w celu wzbogacenia usług rynku pracy oraz wsparcia 
zatrudnienia osób, które mają utrudniony start na rynku. Są to m.in.:

− dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia, t.j.: Bony
(szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie),

− pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności 
gospodarczej;

− świadczenie aktywizacyjne oraz grant na telepracę przyznawane pracodawcy za zatrudnienie 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

To tylko niektóre z nowych form wsparcia oferowanych przez urząd pracy

Szczegółowe informacje dotyczące nowych instrumentów rynku pracy będą pojawiały się w 
kolejnych wydaniach Dziennika Nowogardzkiego.

Zapraszamy również do korzystania ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w

Goleniowie z Filią w Nowogardzie

www.pup.goleniow.ibip.pl

K.8.sczb.30.05

2014 r. 1

Firma RESKO sp. z o. o.  w Resku  
poszukuje kandydata na stanowisko:

GRAFIK KOMPUTEROWY
OPIS  STANOWISKA:
- PRZYGOTOWYWANIE GRAFIKI NA POTRZEBY STRON WWW
- PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DO DRUKU (ULOTKI, 
WIZYTÓWKI, PLAKATY)
OCZEKIWANIA:
- PORTFOLIO Z WŁASNYMI PROJEKTAMI
- PRAKTYCZNA ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW GRAFICZNYCH, 
UMIEJĘTNOŚĆ PRZYGOTOWANIA GRAFIKI NA POTRZEBY 
PROJEKTÓW WWW (PRZYKŁADY WŁASNYCH PRAC)
OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
- SAMODZIELNA I ODPOWIEDZIALNA PRACA

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV wraz ze zdjęciem) na adres e-mail: wka@resko.org

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochro-
nie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)".

Firma RESKO sp. z o. o.  w Resku  
poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ  
W JĘZYKU NIEMIECKIM

OPIS  STANOWISKA:
- KONTAKT E-MAILOWY I TELEFONICZNY Z KLIENTEM ZAGRANICZNYM
- MONITOROWANIE ZAMÓWIEŃ
- KONTROLOWANIE TERMINÓW DOSTAW 
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM DOSTAWY
OCZEKIWANIA:
- BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO UMOŻLIWIAJĄCA 

SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ 
- SAMODZIELNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ USTALANIA PRIORYTETÓW ORAZ 

BARDZO DOBRA ORGANIZACJA  PRACY
OFERUJEMY:
- ZATRUDNIENIE W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ NA 1/4 ETATU
- ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE

Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji 
(CV wraz ze zdjęciem) na adres e-mail: wka@resko.org

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochro-
nie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)". 

      Lobez                         Lobez

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056 

 www: probud-nowogard.pl

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gardno” w Nowogardzie 

ogłasza  przetarg  
pisemny  

nieograniczony
na ustanowienie i przeniesienie prawa od-

rębnej własności lokalu mieszkalnego

Lokal nr 1: Nowogard, ul. Leśna 6a ,  
                          pow. 45,80 m2  , 

I piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, ko-
rytarz.

Cena:  101.700 zł  Wadium:   5.000 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 

9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 6 czerwca 

2014 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, w zamkniętej 
kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr 1”. 
Oferta winna zawierać: imię, nazwisko i adres ofe-
renta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzo-
ną przez Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2014 r. o 
godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pi-
semnego, będzie on  kontynuowany w formie 
przetargu ustnego  w każdy wtorek i piątek o godz. 
14.00, aż do ogłoszenia kolejego przetargu.  

Lokal można oglądać w terminie uzgodnionym ze 
Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglądu w sie-
dzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie pra-
wo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unie-
ważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spół-
dzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

A48.8.sczb.30.05



Nr 40 (2273) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

W133a.4.scz.23.05-do

Dom w centrum Dobrej
61 m2, 3 pokoje, 
cena 49 900 zł

2 pokoje blisko Nowogardu
47 m2 I piętro, piwnica

bez czynszowe, cena 117 000 zł

Dom blisko Nowogardu
72 m2 działka 1800 mkw

cena 116 000 zł

2 pokoje w Nowogardzie
55 m2, III piętro, piwnica

czynsz 397zł cena 130 000 zł

DOMY NA WSI 
GRUNTY 

KUPUJEMY
SPRZEDAJEMY

TEL. 660 206   833
(K18.1.śczb.23.05-13.06pt)

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• SPRZEDAM mieszkanie, Nowo-
gard 100m2 + garaż. 795 210 677

• Sprzedam  garaż murowany przy 
ul: Jana Pawła II .Cena 20 tyś. No-
wogard. Tel.693700073.

• Sprzedam przyczepę gastrono-
miczną - LODZIARNIE z wyposaże-
niem, tel. 519-179-025

• Sprzedam dom Kikorze 130 m2, 3 
pokoje, salon, kuchnia,3 łazien-
ki, spiżarnia, dwa garaże -  duże, 
strych nad garażami, altana, oczko 
wodne, mała szklarnia, duży ogród 
– system nawadniający, działka 20 
ar. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam w Nowogardzie miesz-
kanie 2-poziomowe około 90m2, 
3 pokoje, 2 łazienki (urządzone), 
kuchnia (meble, zmywarka, ku-
chenka), szafy wnękowe, strych, 
C.O etażowe. Tel. 668 411 277 

• Sprzedam kawalerkę w Nowo-
gardzie 28 m2, widna kuchnia. 
665 124 502

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam lokal użytkowy o pow. 
90 m2 w Płotach. 605 098 061

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami + garaż nad jezio-
rem. 722 300 700 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w 
Nowogardzie. 501 051 731 

• Kawalerka  do  wynajęcia.
Tel.667621070.

• Sprzedam nowy dom w Karsku 
cena 210 tys. Tel. 691 664 658

• Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

• Do wynajęcia  lokal 43 m2 , Banko-
wa.Tel.606401128.

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowa-
ny duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Sprzedam działkę 4300 m2, 12 zł/
m2, ok. Nowogardu. 603 895 622 

• Działkę budowlaną w Nowogardzie 
11 arów sprzedam. 510 727 667 

• Mieszkanie 58m2 zamiana z dopła-
tą lub sprzedaż. 535 062 409 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynaję-
cia. 607 289 286 

• Do wynajęcia kawalerka ul. War-
szawska, na dłuższy okres czasu, 
umeblowana. 501 832 458 

• Kupię  kawalerkę .Tel.660 987 036.

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

• Mieszkanie  58 m2 sprzedam 
lub  zamienię  na  mniejsze.
Tel.663695260.

• Kawalerkę  sprzedam  na  ul; War-
szawskiej  II p.Tel.505938301.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527

• WYDZIERŻAWIĘ   -  Bar – Restau-
rację  na  Campingu  „Wiking” w  
Dziwnówku . Tel.601707363.

• Zamienię  na mniejsze lub sprze-
dam mieszkanie o pow. 56 m2 (2 
pokoje, kuchnia, łazienka) przy 
ul. Dąbrowszczaków 16 (parter), 
z ogrodem i miejscem na grilla. 
Mieszkanie ocieplone,  wyposażo-
ne w nowe okna PCV i drzwi wej-
ściowe. Własny piec – opał. Niski 
czynsz i opłaty. Do zamieszkania 
od zaraz. Tel. 607 824 351. 

 MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 

rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, 
cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi 
Do Nissana Almery z 2001 roku.  cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

• Opony zimowe 4 sztuki Kleber 
195/65 R15, stan dobry, 150 zł. 
510 249 576 

• Opony do auta 4x4 Good year 
255/75 R15 nowe, leżakowane 
1200 zł/4 sztuki. 510 249 576 

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  
rok  prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od 
ręki. 791 337 976 

• Sprzedam opony zimowe 
185/60 R14T82 4 szt. Na 4  śru-
by +kołpaki .Tanio, stan b. dobry. 
Tel.913503033.

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 

TEL. 783 678 070

• Ziemniaki paszowe. 608 013 995

• Sprzedam prosięta. 667023662

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 
01 39 95 

• Orka ,  talerzówka  ciężka, siew.Tel. 
608013995.

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Kupię kombajn i dmuchawę do 
zboża. 502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę.
Tel.660010540.

• Prosiaki  sprzedam. KORYTOWO  38.

• Koszenie, mulczowanie i beloto-
wanie siana i słomy. 608 01 39 95

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-

jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką No-
wogard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI I 
OKIEN. Tel.695181070.

• Sprzątanie mieszkań, prasowanie. 
885 429 055 

• USŁUGI - DEKARSKIE. Tel. 
785562104.

• DUR –DACH POKRYCIA, REMON-
TY DACHÓW. Tel.691621141.

• DACHY DOCIEPLENIA. 
Tel.609752854.

• USŁUGI DEKARSKIE. 
Tel.785562104.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimenta-
mi 600840600 lub 600465417.

• Potrzebujesz gotówki? Pożycz-
ki gotówkowe „Dziesiątka”. Tel. 
881 492 934 

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788566432.

• Układanie  kostki  granitowej, ka-
mienia polnego. Sprzedaż  kostki 
granitowej. Projektowanie i zakłada-
nie  ogrodów , altanki , grille , place  
zabaw , ogrodzenia. Tel.726403937.

• Docieplanie budynków.Tel. 
607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , da-
chów   i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do ma-
tury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia budynków, malowa-
nie natryskowe. 886 751 618 

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Płytki, terakota, łazienki, komplek-
sowo. 721 988 735 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrak-
cyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię  doświadczonego sto-
larza. Zarobki  od 2000,-zł.Netto.
tel.696034712.

• PROHAREMEX – Poszukuje  pra-
cowników: 1 frezera  i  2 tokarzy do  
obróbki  skrawania  w metalach. 
Tel.601700815.

• Przyjmę do pracy przy wykończe-
niu wnętrz i brukarza. 503 734 616 

• Zatrudnię przy dociepleniach i re-
gipsach. 608 817 214

• Przypilnuję dzieci we własnym 
domu, posiadam wykształcenie 
jak i praktykę w opiece nad dzieć-
mi z możliwością pomocy w na-
uce. 661 146 451 

• Zapraszam  na  zbiór  tru-
skawek  w  Dąbrowie Nowo-
gardzkiej. Owoce deserowe. 
Tel.510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do 
biura, znajomość obsługi kom-
putera, od 1.06.2014, tel. 605 
522 340

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Sprzedam drewno suche, pocięte 
w klocki 100 zł za przyczepkę sa-
mochodową. 880 690 659 

• Sprzedam   pralkę , lodówkę . Uży-
wane  bardzo  dobrym  stanie.
Tel.504208709.

• Drewno , bukowe, dębowe, pocię-
te , porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy 
rodzaje zasilania, kuchnia gazowa+ 
umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam betoniarkę poj.150 l. 
695 788 100 
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wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

 
 

KANCELARIA 
DORADZTWA PRAWNEGO

tel. 501 341 824 
e-mail: kkolibski@op.pl 

Jeśli chcesz przeprowadzić  
rozwód, podwyższyć  

lub wystąpić  
o alimenty, nabyć spadek? 

Może dręczą Cię  
inne wątpliwości prawne? 

Nie czekaj, aż będzie za późno.
 Porady prawne już od 30 zł

 
Nowogard 

ul. Wojska Polskiego 4  
(nowy budynek – I piętro) 

Proszę o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny

A12.3.śczb.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5A41.6.sczb.9-30.05

PH „ARNO” sp. z o.o.
ul. Boh. Warszawy 7a 

NOWOGARD
tel. 91 392 10 88

ZATRUDNI
• Handlowców
Wymagania: 
- język niemiecki (obsługa rynku niemieckiego 
- język francuski  (obsługa rynku francuskiego)
- prawo jazdy kat. B

• Montażystów stolarki PCV oraz ALU
  z doświadczeniem
Wymagania:
- prawo jazdy kat. B
- mile widziana znajomość języka niemieckiego (komunikatywny)

• Okuwaczy i szklarzy - tylko z praktyką
Oferty proszę składać osobiście w siedzibie firm

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

„Knaga” 
Zaprasza 

Klub Żeglarski „Knaga” 
informuje swoich członków 
i sympatyków,  że oficjalne 
rozpoczęcie sezonu żeglar-
skiego odbędzie się w dniu 
23 maja (piątek) o godz. 
17.00. na plaży miejskiej, w 
siedzibie Stowarzyszenia. 

Serdecznie Zapraszamy 

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

kominkowe i opałowe.
Lisowo

tel. 691 446 441

Sprzedam 
drewno

W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Zatrudnię kierowcę C+E 
na przerzuty po Europie, 

wymagana karta Kierowcy, 
po wiecej informacji proszę o kontakt, 

792 25 69 25
W129.2.scb.23.05

 Zatrudni kierowcę 
MAN 6x6 /HDS 

EPSILON

Warunek:
- Uprawnienia C+ E , HDS
/żuraw leśny
-Mile widziane doświadczenie 
w obsłudze rębaka.

tel. 607 032 822    •    e-mail : biuro@pol-farma.pl
W130.2.scb.23-30.05

W19.6.śczb.7.3.do

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
Nowogard 46 m2,wysoki parter CENA: 89 tys. zł 

Nowogard 54 m2, III piętro CENA: 130 tys. zł 
Nowogard /okolica 18 m2,parter  CENA: 36 tys. zł 

Nowogard /okolica 80 m2,bezczynszowe CENA: 57 tys. zł 
Nowogard /okolica 39 m2,bezczynszowe  CENA: 69 tys. zł 
Nowogard/ okolica 56 m2, bezczynszowe CENA: 70 tys. zł 

DOMY NA SPRZEDAŻ 
Nowogard wolnostojący 57 m2 CENA: 99 tys. zł 

Nowogard/ okolica wolnostojący ok. 200 m2 do wykończenia CENA: 123 tys. zł 
Nowogard/ okolica wolnostojący 90 m2 po remoncie CENA: 235 tys. zł 

Nowogard/okolica bliźniak CENA: 129 tys. zł 
Nowogard/ okolica szeregowiec CENA: 90 tys. zł 

KUPIMY MIESZKANIA I DOMY W NOWOGARDZIE 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER
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Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Pół godziny  
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Dla naszych najmłodszych

K
U

PO
N

  7

Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

Nr 23 (2157)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX

Nr 81 (2215) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  8

1

Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...

POLECA:

prestiżowe marki Parker Waterman 
idealny upominek na koniec roku szkolnego. 

Możliwość grawerowania czynne 8-18   tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

KSERO * WYDRUKI Z NOŚNIKÓW 
WYRÓB PIECZĄTEK

5
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Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród
Sławomir Skowroński, Halina Stefańska, Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka, Edward Bachor, Łucja Wi-

śniewska, Alicja Wypych, Stanisława Pokorska, Barbara Górska, Pelagia Feliksiak, Marek Kozioł, Barbara 
Bartosik, Halina Szwal, Danuta Borowik, Maria Sowińska, Jan Janicki, Roman Kaczmarek, Lucyna Andrzej-
czak, Andrzej Leszczyński, Natalia Kursnierk. Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy:  Barbara Bartosik, Grażyna Siedlecka, Barbara Górska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: landrynka
Martynka Polakowska, Karolina Lewandowska, Miłosz Wielgus, Bartek Feliksiak, Amelia Wyczkowska, 

Kinga Feliksiak, Julia Furmańczyk, Martyna Grenda, Nikola Molka, Mateusz Zaremba
Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P.17.2.O.25.04-30.05

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

W13.2.śk.p.7.3.do

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową 
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL. 
Adresy Dealerów na www.stihl.pl

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

899,-

Moc:   0,75 kW  / 1,0 KM

Ciężar: 4,9 kg

Silnik: 2-MIX

PROMOCJA

Dogodne 
systemy 
ratalne

W.107.18.o.9-30.05

Stolarz  przyjmie  
zlecenia 

na  meble, drzwi, obudowy  
do  wanien, i inne.

Tel. 609 388 503
J1.1.o.20-30.05

P3.2.O.do

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

A7.6.ś-k.d/o
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rodzice 
dzieciom

s. 6s. 5 s. 5

Nowy wice-
burmistrz

Co uczyniliśmy z naszą wolnością...

s. 5, 7, 8, 10

Czytaj s. 4

Czytaj s. 13

Czytaj s. 4

Czytaj s. 3

A6.4.k.d/oW133.4.p.26-3.06

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pan  Kazimierz Marciniak z Bieńczyc

Podaj adres placówki 
Credit Agricole 
w Nowogardzie

Skończył się Wojtek, zaczął się ksiądz Wojciech 

Kolejny kapłan wezwany 
z Nowogardu 

Czytaj s. 3

Dzień Dziecka  
w Gminie Nowogard
Taniec, śpiew, gry i zabawy, jednym słowem – Dzień Dziec-
ka. W miniony weekend, na terenie Gminy Nowogard, od-
bywały się imprezy związane z obchodami 1 czerwca. W nu-
merze prezentujemy Państwu relacje z tych wydarzeń.

Zbierali 
do puszek 
i mierzyli 
ciśnienie

Każdy  
może  
sobie 
dmuchnąć

Załapał 
pobocze  
i wylądował 
w polu

Michał  
Urtnowski  
na podium

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii 

Adwokackiej.
Nowogard 

ul. 700 Lecia 17
Godz. urzędowania  

od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

J.2.p.23.27.05
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Nasza sonda
Czy 25 lat, po częściowo wolnych wyborach, oceniamy jako dobre dla Polski? Z takim pyta-

niem zwróciliśmy się do naszych czytelników, w związku z przypadającą rocznicą I wyborów 
do Sejmu i Senatu. 

Michał Urtnowski - Mam 28 lat. Dlatego ten okres i samych 
wyborów z roku 1989, znam jedynie z opowieści moich krew-
nych. Cóż  mogę  powiedzieć, skoro wówczas miałem 3 latka. 
Mam świadomość tego, że te opowiadania rodziców czy krew-
nych nie  oddadzą w 100% tego, co wówczas się działo w na-
szym kraju. Teraz  żyjemy w wolnej Polsce, ale czy naprawdę wol-
nej? Jeżeli nie możemy robić tego, co chcemy, bo np. nie mamy na 
to wystarczających środków, które pozwolą na realizację swoich 
marzeń czy pasji. 

Pan Ryszard - Niewiele pamiętam z tego okresu, ale chyba w 
tych wyborach uczestniczyłem. Minęło 25 lat, toteż trudno mi 
przywołać w pamięci to wszystko, co wtedy się działo. Pamiętam, 
że wygrana „Solidarności” bardzo mnie ucieszyła. Komuna była 
zła, ale za jej czasów była przynajmniej jakaś praca i zarobek. A 
teraz nie ma komuny i nie ma pracy, no może jest jakaś renta. 

Pani Stanisława - Troszkę jest już kiepsko z moją pamięcią. Ale 
pamiętam, że uczestniczyłam w tych wyborach, gdyż uczestniczę 
w każdych. Co do tamtych wyborów to cieszę się i dziękuję Bogu, 
że komuna dokonała swojego żywota, a właściwe, że diabli sobie 
ją wzięli? 

Maria  Mądrowska - Nie pamiętam dobrze tego czasu, ale 
wiem, że byłam właśnie na głosowaniu i to, że głosowało wów-
czas dość dużo ludzi. Dla mnie osobiście było to duże przeży-
cie, które skutkowało tym, że jedna osoba podpytywała drugą, 
jak ma głosować żeby było dobrze. Kończąc bardzo się cieszę, że 
mamy wolną i suwerenną Polskę. 

Pan Lechosław - Niewiele już pamiętam z tamtego czasu, ale 
minione czasy kojarzą mi się z tym, że było lepiej niż jest teraz, 
bo była praca, a właściwie nakaz pracy, który powinien być po 
dzień dzisiejszy. Mimo, że wybory były wolne, to nie spowodo-
wały wielkich zmian, bo ludzie nadal nie mają pracy i powiem 
wprost, że mają już dosyć tych kłamstw, naciągania rzeczywi-
stości i złodziejstwa, które zaskutkowało sprzedażą lub likwida-
cją zakładów, czego przykładem może być nasza nowogardzka 
krochmalnia. Niemniej rok 1989 przyniósł jakąś odwilż politycz-
ną, ale i wiarę, że będzie teraz już tylko lepiej. A jak jest, w szcze-
gólności dla nas ludzi starszych...? 

Stanisław Kępa - Powiem szczerze, że mnie, jako osobę starszą, 
najbardziej satysfakcjonuje to, że komuna nie odgrywała głównej 
roli przy okrągłym stole i musiała podzielić się sprawowaną wła-
dzą z opozycją, a także „Solidarnością”. Ten fakt był dla mnie wte-
dy bardzo budujący. Szkoda tylko, że dzisiejsza władza zmierza w 
niewiadomo jakim kierunku, sprawując istny dyktat. W pryzma-
cie tych 25 lat, nasze prawo nadal kuleje i nie działa z korzyścią 
dla uczciwego obywatela. Uważam, że cały wymiar sprawiedliwo-
ści powinien być wymieniony, łącznie z sędziami, w 100%.  

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

P.S .   Frekwencja wyborcza wyniosła wtedy  62,7 % i była  najwyższą frekwencją w przeprowa-
dzanych do dzisiaj wyborach parlamentarnych. Wyższa frekwencja była tylko w wyborach prezy-
denckich 1995 roku – 64,7% - dop.  J.B.

GMINa NoWoGaRD
25.05.2014 r.  
godz. 18.00 Kradzież telefonu 

marki Sony Xperia L w miej-
scowości Strzelewo. 

godz.  22.00 Włamanie do 
pomieszczeń gospodarczych na 
terenie fermy drobiu w m. Ku-
lice, skąd dokonano kradzieży 
piły spalinowej do betonu mar-
ki Sthil, piły elektrycznej do su-
poreksu marki Dewalt, fleksa 
marki Dewalt oraz mieszadła 
elektrycznego marki Derda. 

27.05.2014 r. 
godz. 11.15 Uszkodzenie słu-

pa energetycznego przy ul. 3 
Maja przez cofający samochód 
ciężarowy. 

godz. 16.20 Powiadomienie o 
uszkodzeniu bankomatu przy 
ul. 700 Lecia.

godz. 20.00 Pracownik skle-
pu Polomarket powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej.  

28.05.2014 r. 
godz. 16.30 Kradzież sklepo-

wa w dyskoncie Biedronka przy 
ul. Warszawskiej. 

29.05.2014 r. 
godz. 06.20  Powiadomienie 

o uszkodzeniu drzwi do zaple-
cza sklepu przy ul. Boh. War-
szawy. 

godz. 16.20 Uszkodzenie sa-
mochodu marki VW Tiguan 
przez koszyk sklepowy przy 
sklepie Lidl. 

godz. 16.20 Na ul. 3 Maja do-
konano zatrzymania rowerzy-
sty, Zbigniewa P. posiadającego 
aktywny zakaz prowadzenia ro-
werów. 

30.05.2014 r. 
godz. 17.00  Pracownik skle-

pu Polomarket powiadomił o 
ujęciu sprawcy kradzieży skle-
powej. 

godz. 20.40 Policjanci Ruchu 
Drogowego KPP Goleniów, w 
miejscowości Olchowo ujaw-
nili, że Wojciech Ł. kierujący 
samochodem marki Renault 
nie posiada  aktualnego ubez-
pieczenia OC.

 
31.05.2014 r. 
godz. 06.30 W miejscowości 

Czermnica, Policjanci OPI w 
trakcie kontroli drogowej ro-
werzysty ujawnili, że kierujący 
Grzegorz K. znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
1,37 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

godz. 07.00 Włamanie do 
piwnicy przy ul. Gen. Bema, 
skąd dokonano kradzieży  
młotowiertarek.

 
01.06.2014 r. 
godz. 13.50 Ujawnienie nie-

trzeźwego motorowerzysty na 
drodze w miejscowości Kra-
snołęka. Daniel G. miał 2,42 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

GMINa oSINa 
26.05.2014 r. 
godz. 21.00 Włamanie do al-

tanki w miejscowości Osina, 
skąd dokonano kradzieży ra-
dioodtwarzacza marki Mistral 
oraz innych rzeczy.  

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Wiesława Brzozowska: lat 61, zmarła 31.05.2014, pogrzeb od-
będzie się 03.06.2014, o godz. 14:00 na cmentarzu w Osinie  

Wiktor Majcherczak: lat 67, zmarł 02.06.2014, pogrzeb odbę-
dzie się 04.06.2014, o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Skradziono tuje
W nocy z niedzieli na poniedziałek, z terenu boiska w Sąpolni-

cy skradziono tuje. Osoby, które mogą być w posiadaniu wiedzy 
na temat kradzieży, proszone są o kontakt pod nr tel. 785 563 315. 

Sołtys Wsi 

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu DN (piątek, 31 maja), w publikacji na temat 

stanu  majątkowego radnych, przy nazwisku Michała Wiatra, w rubry-
ce „Oszczędności” omyłkowo wpisaliśmy kwotę 25 tys. zł, podczas gdy 
zasoby pieniężne radnego opiewają na 2,5 tys. zł. Za pomyłkę przepra-
szamy. Red.
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PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
PoLSKI WĘGIEL

WYSoKa JaKoŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Skończył się Wojtek, zaczął się ksiądz Wojciech 

Kolejny kapłan wezwany z Nowogardu 
W minioną sobotę święcenia kapłańskie przyjął Wojciech  Koladyński z Nowogardu. W niedzielę odprawił pierwszą mszę św. w swojej 
macierzystej parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej na osiedlu Bema. 

Uroczysta msza święta, w 
czasie której wraz z braćmi z 
roku diakon Wojciech  Kola-
dyński przyjął sakrament świę-
ceń, odbyła się w Bazylice Ar-
chikatedralnej pw. świętego Ja-
kuba Apostoła w Szczecinie w 
sobotę. 

Następnego dnia, o godz. 
11:00, już jako prezbiter, ks. 
Wojciech Koladyński odprawił 
swoją pierwszą mszę świętą z 
błogosławieństwem prymicyj-
nym w Nowogardzie, w parafii 
pw. Matki Boskiej Fatimskiej 
na Bema. To w tej parafii przyj-
mował dotychczas wszystkie 
sakramenty.  

W tej uroczystej chwili, obok 
rodziny i najbliższych, towa-
rzyszyli księdzu Wojciecho-
wi mieszkańcy osiedla Bema, 
przyjaciele i koledzy z lat 
szkolnych. 

Ks. W. Koladyński przez naj-
bliższe wakacje będzie peł-
nił posługę, w formie pomo-

cy duszpasterskiej, w parafii 
pw. Najświętszej Marii panny 
Gwiazdy Morza w Świnouj-
ściu. 

Ks. Wojciech Koladyński ma 

26 lat. Od urodzenia mieszkał 
w Nowogardzie. Tutaj uczęsz-
czał najpierw do Szkoły Pod-
stawowej nr 4, im. Jan Paw-
ła, na osiedlu Bema. Maturę 

zdał jako absolwent II Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Boh. Warszawy. Był 
uczniem bardzo uzdolnionym, 
zwłaszcza w zakresie humani-
stycznym. Przejawiał też za-
interesowanie sztuką, w tym 
sztuką  słowa. Jest synem po-
lonistki i miłośniczki teatru, 
p. Izy Koladyńskiej, na co dzień 
pracującej właśnie w II Liceum 
Ogólnokształcącym. 

Redakcja DN przyłącza się 
do modlitwy za dobrą posługę 
kolejnego już kapłana, jakiego 
w ostatnim czasie Bóg powo-
łał do służby z naszego miasta. 
Przypomnijmy, że w poprzed-
nich latach święcenia kapłań-
skie przyjęli: ks. Marek Kawa, 
ks. Łukasz Kurek oraz ks. Łu-
kasz Wdowczyk.  

Marcin Simiński 
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Akcja PCK w Nowogardzie 

Zbierali do puszek i mierzyli ciśnienie 
W miniony piątek, 30 maja, PCK zorganizowało w Nowogardzie akcję promują-
cą krwiodawstwo. odbyła się również uliczna kwesta. 

Tym razem nie zbierano 
krwi. W zamian za to odby-
wały się konkursy i działania o 
charakterze promocyjno - pro-
filaktycznym. 

- Można u nas zbadać ciśnie-
nie. Rozdajemy także materiały 
informacyjne, dotyczące AIDS, 
wręczając każdemu, kto nas 
odwiedzi pakiet promocyjny. 
Poza tym prowadzimy pokazy 
udzielania pierwszej pomocy z 
możliwością ćwiczeń na fanto-
mie. Oprócz tego służymy in-
formacjami dla krwiodawców 
na temat przywilejów, jakie im 
się należą z tytułu oddawania 
krwi   – wymieniała w czasie 
akcji prowadzonej na stosiku 
PCK, zorganizowanym na par-
kingu Intermarche w Nowo-
gardzie, Urszula Sobiesińska z 
Zachodniopomorskiego Od-
działu Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Szcze-
cinie. Chodzi o przywileje ko-
rzystania z usług publicznej 
służby zdrowia. W maju uka-
zał się komunikat ministra 
zdrowia, w sprawie przyjmo-

wania do lekarzy zasłużonych 
honorowych dawców. Zgodnie 
z nowymi wytycznymi, oso-
by takie mają prawo być przy-
jętym do lekarza specjalisty w 
ciągu 7 dni od daty rejestracji. 

Oprócz działań na stoisku, 
PCK przeprowadziło w tym 
dniu kwestę uliczną. Młodzież 
ze szkolnych kół Czerwonego 
Krzyża zbierała pieniądze do 
puszek. 

- Ludzie raczej chętnie wrzu-
cali pieniądze – powiedziała 
redakcji DN Arletta Piwowar-
czyk, uczennica Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w No-
wogardzie. W akcję zaangażo-
wała się ponadto młodzież z I 
i II LO, gdzie również działają 
szkolne koła PCK. W ramach 
kwesty udało się zebrać łącznie 
1.163,50 zł.  Zebrane środki fi-
nansowe mają być wykorzysta-
ne do dalszej promocji dzia-
łań PCK. Najwięcej, bo ponad 
400 złotych, zebrały uczennice: 
Klaudia Owsińska z Kingą Du-
mańską z ZSO. 

Nowogard to miasto o du-

żych tradycjach krwiodaw-
stwa. Krew oddaje u nas czyn-
nie 350 dawców, a około 30 
zrzeszonych jest w miejsco-
wym kole PCK. Bolączką 
krwiodawców jest jednak brak 
stacjonarnego punktu w No-
wogardzie, gdzie można by od-
dawać krew. To, zdaniem dzia-
łaczy PCK, sprawia, że krwi 
oddaje się coraz mniej. 

- Jest spadek ilości krwi odda-
wanych przez naszych krwio-
dawców, ze względu na brak 
punktu w naszym mieście – 
potwierdza Zdzisław Szmit, 
prezes nowogardzkiego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi i 
Polskiego Czerwonego Krzy-
ża.

Najbliższe  punkty znajdu-
ją się w Gryficach i Szczecinie. 
Ministerstwo zdrowia uważa, 
że to wystarczy, a do mniej-
szych miejscowości może doje-
chać specjalny ambulans. Oka-
zuje się jednak, że w praktyce 
to nie takie proste. - Sprowa-
dzenie ambulansu to nie taka 
prosta sprawa. Trzeba na niego 

długo czekać, a do tego spełnić 
wiele kryteriów – mówi Szmit. 

Dlatego też nowogardzki 
PCK organizuje co roku zbiór-
kę krwi w NDK, przy współ-
pracy z Wojskowym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa. Najbliższa taka ak-
cja odbędzie się już 10 czerw-
ca w Nowogardzie. To jednak 
zdaniem lokalnych działaczy 
PCK nie wyczerpuje potencja-
łu krwiodawców, dlatego też 
zapowiadają oni dalszą walkę 
o utworzenie punktu poboru 
krwi w Nowogardzie. 

W całym województwie 
krew oddaje 22 tysiące osób. 
Dzięki nim rocznie pozysku-
je się około 20 tysięcy litrów 
krwi. 

Warto dodać, że piątkowe 
działania odbyły się ramach 

akcji pn. „Zbieramy KREW 
dla Polski”, finansowanej ze 
środków budżetu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskie-
go oraz  ITM Polska Sp. z o.o. 
Grupa Muszkieterów. 

Marcin Simiński 

Kwestująca młodzież z ZSP rozlicza się z zebranych do puszek pieniędzy
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Nasza sonda z Osiny
Czy 25 lat, po częściowo wolnych wyborach, oceniamy jako 

dobre dla Polski? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do na-
szych czytelników z gminy osina, w związku z przypadającą 
rocznicą I wyborów do Sejmu i Senatu. 

Pan Kazimierz - Tego okresu spe-
cjalnie nie pamiętam, bo wtedy bar-
dzo dużo pracowałem, ale te wybo-
ry przyniosły nam jakąś swobodę. 
Mimo, że komuny teraz już nie ma, 
to i tak nie ma pracy, nie wiem, jak 
to dalej będzie? 

Pan Edward - Bardzo niewiele  z 
tego okresu pamiętam, chyba nawet 
nie uczestniczyłem w tych wybo-
rach, dlatego też trudno jest mi coś 
powiedzieć na ten temat. Co do  wy-
borów, to w ogóle na ten temat nie 
chce mi się mówić, bo dla mnie były 
i są one mydleniem oczu nam, wy-
borcom. Ci, którzy startują, to widzą 
nas tylko w okresie  kampanii wyborczej. 

Pan Czesław – Raczej nie pamię-
tam tych pierwszych wyborów. I po-
wiem panu, że każde  wybory w tym 
kraju mnie już nie cieszą. Wtedy my-
ślałem, że komuna odejdzie na stałe 
i będzie lepiej w tym kraju, ale co tu 
mówić, dalej jest tak, jak było.

Piotr Makosz - Nie pamiętam 
tych wyborów, ale niewiele one dały, 
bo pracy jak nie było, tak nie ma. 
Choć  teraz przynajmniej nie ma 
już rządzącej komuny, a i ludzie 
odczuwają większą swobodę i nikt 
przynajmniej za człowiekiem z tych 
„czerwońców” nie stoi z pałką. Dla-
tego dla mnie, jest choćby to już bar-
dzo dobre. 

Bogusław Romańczuk - Te wy-
bory wspominam bardzo dobrze, bo 
były one pierwsze i wygrane przez 
„Solidarność”. Dlatego nie miałem 
żadnych oporów i bardzo chętnie 
na nie poszedłem. Wówczas czułem 
odradzającą się wolność i mogłem 
głosować, na kogo chciałem. Byłem 
wówczas bardzo szczęśliwy. I pamię-
tam, że ludzie  bardzo chętnie szli 

oddać głos. Cieszę się, że doczekałem takich czasów, gdzie mogę głoso-
wać na taką partię, jaka mi się podoba, a nie tylko, jak było kiedyś, na 
jedyną. 

Jerzy Grabarczyk - Mimo, że do-
brze pamiętam te wybory, to czuję 
się dziś zawiedziony, bo znowu rzą-
dzi w naszym kraju komuna. Z tam-
tymi pierwszymi wyborami w 1989 
roku, wiązałem duże nadzieje. Cie-
szyłem się, że komuniści wreszcie 
odejdą, dlatego z wielką ochotą bra-
łem w nich udział, a nawet byłem 
członkiem komisji wyborczej. Mimo, 
że od tych szczególnych wyborów minęło 25 lat, to źle oceniam sytuację 
życia Polaków w Polsce. A dlaczego? Bo dalej dzierży władzę komuna, 
czyli ci sami ludzie, i to jest bardzo niedobre!

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Załapał pobocze i wylądował w polu
W miniony piątek, ok. godz. 12:15, na drodze pomiędzy olchowem a Nowogardem, 
doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 

Z niewyjaśnionych do dziś 
przyczyn, jadący samochodem 
marki Mercedes, 48-letni miesz-
kaniec Nowogardu, zjechał na 
pobocze i dachował w polu. W 
aucie, oprócz kierowcy, znajdo-
wało  się dwóch mężczyzn. Ża-
den z uczestników zdarzenia na 
szczęście nie odniósł poważnych 
obrażeń, na co mogły wskazy-
wać zniszczenia, jakim w wyni-
ku wywrotki uległ pojazd. Z lek-
kimi zadrapaniami i stłuczenia-
mi wszyscy zostali przewiezieni 
do szpitala w Nowogardzie. 

Policja zakwalifikowała zda-
rzenie jako kolizję drogową. 
Ukarała kierowcę mandatem 

karnym. W chwili zdarzenia 
mężczyzna był trzeźwy. 

MS

Zanim podejmiesz pracę

Dyżur PIP w DN 
W dniu 30 maja, w redakcji Dziennika Nowogardzkiego, dyżur prawny pełnił 
starszy inspektor pracy, Wojciech Wąsowski.  akcja była wspólną inicjatywą DN 
i  Państwowej Inspekcji Pracy ze Szczecina. 

W trakcie dyżuru ekspert z 
Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Szczecinie udzielał odpo-
wiedzi na wszystkie pytania i 
wątpliwości, właśnie z obszaru 
prawa pracy. 

- Najczęściej, zarówno praco-
dawcy, jak i pracobiorcy, mają 
problemy w chwili rozwiązy-
wania umów o pracę. Ci pierw-
si nie wiedzą, jak dobrze i sku-
tecznie to zrobić, a drudzy czu-
ją się pokrzywdzeni z tytułu 
utraty pracy i próbują szukać 
zadośćuczynienia. I to jest naj-

większa grupa problemów, w 
której pokutują niedomówie-
nia, niewiedza, a czasem i prze-
sądy  – powiedział, po zakoń-
czeniu dyżuru, inspektor Woj-
ciech Wąsowski.

Dyżur został zorganizowa-
ny w ramach  ogólnopolskiej 
kampanii informacyjno - edu-
kacyjnej  „Zanim podejmiesz 
pracę”, skierowanej głównie do 
pracowników i osób zamierza-
jących podjąć pracę. Jej orga-
nizatorem jest PIP. 

MS

Nowe urządzenie na komisariacie policji 

Każdy może sobie dmuchnąć
W Komisariacie Policji w Nowogardzie zamontowano urządzenie alcoBlow, 
służące do badania stanu trzeźwości. Dzięki nim każdy może przyjść i spraw-
dzić swój stan trzeźwości. 

Dotychczas też było to moż-
liwe, z tym że badanie musiał 
przeprowadzić policjant dyżur-
ny. Teraz jego rola w tym zakre-
sie ograniczyła się do zwolnie-
nia blokady drzwi dyżurki, przez 
które kierowcy muszą przejść, 
by podejść do urządzenia. Tam 
już samodzielnie mogą spraw-
dzić czy mogą wsiąść za kierow-
nicę. Obok urządzenia zawie-
szono instrukcję obsługi. Aparat 
nie wskazuje konkretnego wyni-
ku liczbowego badania, a jedynie 
informację (za pomocą trzech  
diod: czerwonej, pomarańczo-
wej i zielonej), czy korzystają-
cy z niego kierowca jest w stanie 

wskazującym na spożycie i tym 
samym nie powinien prowadzić 
auta. 

-  Czerwona i pomarańczowa 
oznacza, że kierowca nie powi-
nien siadać za kółko, a zielona - 
gdy jego stan pozwala na prowa-
dzenie pojazdu. Jeżeli ktoś będzie 
miał problemy z obsługą urządze-
nia, to zawsze może poprosić dy-
żurującego policjanta o pomoc – 
informuje asp. Julita Filipczuk, 
rzecznik prasowa policji. 

Takie samo urządzenie zamon-
towano również w Komendzie 
Powiatowej Policji w Goleniowie. 

MS
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Przepraszam bardzo panią Annę Arabską 
za zaistniałą sytuacje oraz niestosowne zachowanie  
w dniu 25.05.2014 r.

Sebastian Rolka 

Wiceburmistrz na czas określony 
Burmistrz Rober Czapla, po kilku miesiącach od odejścia Damian Simińskiego, powołał swojego nowego zastępcę. Da-
leko nie szukał. Znalazł go w ratuszu. Nowym wiceburmistrzem Nowogardu został Krzysztof Kolibski, dotychczasowy 
kierownik Wydziału Spraw Społecznych i obywatelskich. 

Krzysztof Kolibski (41 lat) ma 
żonę i dwoje dzieci w wieku 12 
i 4 lat. Od urodzenia mieszka w 
Nowogardzie. Z wykształcenia 
jest magistrem prawa. W Urzę-
dzie Miejskim w Nowogardzie za-
czął pracować przed dwoma laty. 
Wcześniej związany był z gryfic-
kim oddziałem Krajowej Spółki 
Cukrowniczej. Ma za sobą także 
przygodę z prowadzeniem wła-
snego biznesu. W poprzednich 
wyborach samorządowych starto-
wał z listy SLD do Rady Miejskiej. 
Nie zdobył mandatu. Na wczo-
rajszej konferencji prasowej, na 

której oficjalnie poinformowano 
dziennikarzy o nominacji, zarze-
kał się jednak, że do żadnej partii 
nie należy i wyzbył się już ambicji 
politycznych. 

Natomiast burmistrz Czapla, py-
tany czy konsultował wybór z rad-
nymi odparł najpierw, że zgodnie z 
prawem nie musiał tego robić. Póź-
niej  przyznał, że w sprawie kandy-
datury Kolibskiego, konsultował 
się z radnymi stanowiącymi więk-
szość w radzie. Uznał bowiem, że 
opozycja i tak byłaby pewnie na 
„nie”. Najwyraźniej jednak póź-
niej zmienił zdanie. Po spotkaniu 

z dziennikarzami wykonał do nie-
których z radnych opozycji tele-
fon, informując o powołaniu swo-
jego nowego zastępcy. 

Nowy wiceburmistrz, nazwa-
ny przez R. Czaplę „technicznym”,  
został powołany na pół roku, a 
więc do wyborów samorządo-

wych. Po nich ma  z powrotem 
wrócić do pracy w wydziale SSiO. 
W tym czasie ktoś z obecnych 
pracowników wydziału ma go za-
stąpić, jako pełniący obowiązki 
kierownika. Nowemu wicebur-
mistrzowi będą podlegały bezpo-
średnio trzy wydziały w gminie tj. 
architektury, gospodarki miesz-
kaniowej i środowiska oraz spraw 
społecznych, a także Ośrodek Po-
mocy Społecznej i Zarząd Budyn-
ków Komunalnych. 

Przypomnijmy, że wakat na sta-
nowisku wiceburmistrza był od 
połowy lutego. Wówczas z funk-
cji tej, po rozwiązaniu umowy ko-
alicyjnej SLD z PSL, zrezygnował 
Damian Simiński. Obecnie były 
wiceburmistrz pracuje jako jeden 
z dyrektorów w Przedsiębiorstwie 
Usług Wodnych i Sanitarnych w 
Nowogardzie.                             MS

Od lewej: R. Czapla i K.Kolibski

Dzień Dziecka w Knadze

Rejsy po Jeziorze Nowogardzkim
W piątek 30 maja, na plaży miejskiej w Nowogardzie, klub żeglarski „Knaga” zorga-
nizował warsztaty dla najmłodszych. Spotkanie odbyło się w ramach Dnia Dziecka. 
Wzięły w nim udział dwie klasy z SP nr 1 w Nowogardzie – Ib i IV b. 

NDK – Rodzice dzieciom
W piątek, 30 maja, o godz. 17:00, w sali kinowej Nowogardzkiego Domu Kultury, w ra-
mach obchodów Dnia Dziecka, odbył się koncert pt. „Rodzice dzieciom”. Tym razem 
nastąpiła swoista zamiana ról – to dzieci zasilały szeregi widowni, podczas gdy ich ro-
dzice śpiewali, recytowali i tańczyli na scenie.

Goście zaczęli się zbierać już na pół godziny przed 
widowiskiem. Kiedy wybiła godz. 17:00, sala kino-
wa NDK pękała w szwach. Dzieci z wielką niecier-
pliwością wyczekiwały na występy dorosłych. Jako 
pierwsi na scenie pojawili się rodzice dzieci z gru-
py Fenix I. Zaprezentowali oni baletowy repertuar 
pt. „Szalone laleczki”. Krzykom, piskom i rechotowi 
dzieci nie było końca. Zabawa była zatem przednia.

Jako druga swoje umiejętności, ku uciesze mało-
letnich, zademonstrowała grupa wokalna. Piosenka 
„Co ty na to” z repertuaru Mietka Szcześniaka roz-
kołysała całą widownię, a plażowa aranżacja utworu 
sprawiła, że w powietrzu można było poczuć klimat 
zbliżającego się lata.

Po zmaganiach wokalnych, nadszedł czas na ko-
lejny występ taneczny. Na scenie zaprezentowali się 

rodzice dzieci z grupy Flesz. Ich pokaz był połącze-
niem walca angielskiego i latynoamerykańskiego 
tańca cha-cha-cha. 

oraz wolontariusz klubu, Maciej 
Kuberski, który służył najmłod-
szym pomocną dłonią. – Program, 
w ramach którego zorganizowa-
liśmy dzisiejsze spotkanie, polega 
na uczestnictwie dzieci w zajęciach 
pozalekcyjnych, propagujących 
kulturę żeglarską – mówi obecna 
na spotkaniu Danuta Dawidow-
ska, członkini zarządu „Knagi” – 
Chodzi nam głównie o to, by od-
ciągnąć dzieci od komputerów i te-
lewizorów i pokazać, jak ciekawie 
można spędzić czas nad wodą.

Wszystkie przybyłe na warsz-
taty dzieci były wyraźnie ucie-
szone przebiegiem zajęć, zwłasz-
cza możliwością zwiedzania za-
kątków jeziora na pokładzie łodzi 
motorowej, prowadzonej przez 
Romualda Kowalskiego. Ucznio-
wie obu klas z wielką ochotą 
wkładali pomarańczowe kapoki i 
wyruszali na podbój nowogardz-
kich wód. Przy okazji, dzięki Jac-
kowi Żmudzie i Alicji Dulembie, 
mogli zgłębiać tajniki sztuki foto-

grafowania. Ponadto, znaleźli się 
również amatorzy zajęć plastycz-
nych, którzy pod czujnym okiem 
Haliny Pokorskiej tworzyli piękne 
rysunki.

W przerwie między rejsem na 
pokładzie motorówki a machnię-
ciem pędzla, można było posilić 
się przy grillu i uzupełnić płyny. 
Dziećmi zawładnął szaleńczy en-
tuzjazm. Jak mówi nam nauczy-
cielka z SP nr 1, Róża Górczew-
ska, radość i energia rozpierają 
ich, odkąd tylko dowiedzieli się, 
co będą tego dnia robić: – Niektó-
re dzieci po raz pierwszy mają tego 
rodzaju styczność z wodą. Nigdy 
wcześniej nie pływały na takiej ło-
dzi. Mimo wszystko, jak widać, są 
zadowolone i niczego się nie boją. 
Staraliśmy się nie zdradzać dzie-
ciom wszystkiego przed dzisiej-
szym dniem, to miała być dla nich 
niespodzianka. Mamy nadzieję, że 
się udało – mówi pani Róża. 

Karolina Klonowska
Dzieci uczestniczyły w zaję-

ciach plastycznych, żeglarskich i 
fotograficznych. Całość rozpoczę-

ła się o godz. 9:00. Opiekunowie 
klas Ib i IVb, Róża Górczewska i 
Bogdan Wawryczuk, przybyli na 

miejsce wraz z gromadą swoich 
uczniów. Na spotkaniu pojawili 
się również członkowie „Knagi” 

W końcu nadszedł czas na in-
scenizację w wykonaniu rodziców 
dzieci z grupy „Wesołe Paluchy”. 
Występ pt. „Rock’n’rollowa rzep-
ka”, będący adaptacją wiersza Ju-
liana Tuwima, zrobił na dzieciach 
ogromne wrażenie, dostarczając 
im potężnej dawki humoru. Ro-
dzice mieli okazję zaprezentować 
zarówno swoje umiejętności recy-
tatorsko-aktorskie, jak i taneczne. 

Jako kolejna na scenie pojawi-
ła się grupa eNDeczeK z propo-
zycją zabawy w kalambury, a po 
niej matki dzieci z zespołu Flesz 
Dance, które perfekcyjnie wyko-
nały układ taneczny zatytułowa-
ny „Rockowe mamuśki”. 

Przedostatni występ należał do 
rodziców dzieci z grupy AnDeor. 
Przebrani za smerfy i tańczący do 
„Smerfnych Hitów”, dostarczy-
li wszystkim milusińskim mnó-
stwa rozrywki. Po nich nadszedł 
czas na wielki finał koncertu, 
zwieńczający wszystkie piątko-
we przedstawienia. Tym razem, 
czworo rodziców prężyło swoje 
struny głosowe w piosence, opo-
wiadającej o radości bycia dziec-
kiem. Podczas wykonu, smerfy 
rozniosły po sali cukierki.  

Po koncercie, wszystkie dzieci, 
wraz z rodzicami, zaproszono do 
zabawy na rodzinnym balu.

Karolina Klonowska



Nr 41 (2274)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

25 lat temu w Nowogardzie

Co uczyniliśmy z naszą wolnością...
4 czerwca, obchodzimy 25. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu.  odbywające się równocześnie wybory do Sena-
tu, reaktywowanego po wielu latach od likwidacji po sfałszowanym wyniku referendum w 1946 roku, były całkowicie wolne.

 Wybory zakończyły się  total-
nym zwycięstwem  kandydatów  
Komitetu Obywatelskiego Soli-
darności, którzy na 100 miejsc 
w Senacie, zajęli 99, a do Sejmu 
wszystkie z 35 procent o które 

można było się ubiegać w wol-
nych wyborach. Pozostałe 65 
procent  przysługiwało tylko li-
stom partyjnym  dotychczaso-
wej władzy.  Sejm ten z tego po-
wodu,  z góry dokonanego po-

działu, zwany był też  Sejmem 
kontraktowym. Jego kadencja  
została skrócona, aby umożli-
wić przeprowadzenie w 1991 
r.  już w pełni wolnych wybo-
rów.  Niemniej jednak to 4 czer-
wiec jest traktowany jako sym-
boliczna data odzyskania  wol-
ności obywatelskiej i początek 
demokratycznego pokojowe-
go  przełomu, który szybko po-
skutkował  wyzwoleńczymi wy-
darzeniami w kolejnych krajach 
bloku wschodniego, i ostatecz-
ną likwidacją totalitaryzmu ko-
munistycznego i zależności od 
Moskwy większości krajów Eu-

ropy środkowo  wschodniej. Ze 
względu na wagę geopolitycz-
ną tego co stało się w Polsce w  
czerwcu 1989 roku, na 25 rocz-
nicę tych wydarzeń  zjadą do 
naszego kraju  najważniejsze 
osobistości światowej polityki, 
z prezydentem USA  B. Oba-
mą.  My zaś proponujemy przy-
wołanie tamtych czerwcowych 
dni z perspektywy nowogardz-
kiej. Jak w całym kraju, tak i u 
nas, odbywała się kampania wy-
borcza  kandydatów Solidarno-
ści. U nas w Nowogardzie mie-
liśmy też kandydatów startują-
cych z tzw. drugiej, wtedy to na-

zywano „partyjnej”, czy „rządo-
wej”  strony – jeden z nich po-
wszechnie  znany  dyrektor  du-
żej wówczas firmy budowlanej 
PBO (wcześniej PBRol.) Marian  
Jeż, startując  z listy PZPR (choć 
do  tej partii nie należał),  został 
ostatecznie posłem.  Prezentuje-
my więc reminiscencje zdjęcio-
we z kampanii wyborczej, i wy-
borów czerwcowych, oraz roz-
mowę z M. Jeżem, obecnie pre-
zesem spółdzielni „Cisy”. 

Marek Słomski

Zdjęcia  ze zbiorów Marianny  Mielew-
czyk udostępnił  Franciszek  Karolewski

W oczekiwaniu na rozpoczęcie wiecu

Wiec wyborczy  K.O. Solidarności przed  NDK zaczynamy! Przy mikrofonie M. Mie-
lewczyk – z NDK

Na pierwszym planie - Edmund Bilicki  - kandydat do Senatu(ostatecznie wybrany). 
Z tyłu od lewej lek. Barbara Drozd – przewodnicząca  nowogardzkiego K.O. Solidar-
ności , osoba za Szczecina z K.O. ,  dalej Ryszard  Majdziński  i Marek Słomski – wice 
przewodniczący K.O. Solidarności i przew. Podregionu Solidarności w Nowogardzie.

Marketing wyborczy w pełni – znaczki plakietki i inne wyborcze 
materiały. W środku przew.  Marek Słomski 

Po wiecu rozmawiano nadal…..  poczucie wagi nadchodzącej zmiany, ale i oczeki-
wanie, że będzie „lepiej”

No i przyszedł dzień wyborów 4 czerwiec 1989 przy urnie 
Tadeusz Łukaszewicz.  fot. F.Karolewski

Rozmowa z Marianem Jeżem – posłem na Sejm kontraktowy

Czuję satysfakcję, że mogłem 
wówczas tam być 
4 czerwca, mija 25 lat od pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu. 
Pan wówczas startował z listy PZPR i ostatecznie został posłem. Jak zapisały się 
tamte wydarzenia w pańskiej pamięci? 

W ogóle się nie spodziewa-
łem, że mogę kandydować. Prze-
bywałem wówczas za granicą. 
Nie należałem również do par-
tii, ale z racji prowadzenia sze-
rokiej działalności gospodarczej 
byłem kojarzony politycznie. 
Wówczas zatrudnialiśmy ponad 
1 200 osób. Na dobrą sprawę, 
zgodę na kandydowanie podjęła 
moja żona. Czas pomiędzy za-

kończeniem „Okrągłego Stołu”, 
a wyznaczaniem daty wyborów 
był szalenie krótki. Muszę przy-
pomnieć, że początkowo byłem 
„kandydatem na kandydata”. W 
partii przeprowadzano prawy-
bory. Ja byłem jednym z trzech 
kandydatów. Po latach zdaję so-
bie sprawę z tego, że ja byłem 
tym który miał odpaść. Obok 
mnie startował pierwszy sekre-

tarz ze Świnoujścia, Buczyń-
ski, a także były dowódca Wojsk 
Ochrony Pogranicza, płk. Grzy-
bowski. Nie pasowałem do tego 
schematu. Mimo to przechodzę 
ten etap, a 4 czerwca okazuje się, 
że z mojej listy zdobywam naj-
lepszy wynik, pokonując spraw-
dzone partyjne nazwiska. Do 
sejmu wówczas się nie dostaję, 
trzeba było mieć bowiem po-
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wyżej 50 % głosów. Ostatecz-
nie wygrywam 18 czerwca, w 
wyborach uzupełniających. Pa-
miętam, gdy pierwszy raz poje-
chałem do Warszawy. Tam było 
widać, że czekają nas zmiany. 
Czuło się to w powietrzu, o wie-
le bardziej niż tutaj, w małych 
miastach.

Był pan jednak wówczas 
„po drugiej” stronie. Wszedł 
pan do Sejmu z grupy, która 
dotychczas broniła się przed 
zmianami. Jak był pan trak-
towany przez przedstawicieli 
Komitetów obywatelskich? 

Co tu ukrywać, byłem trakto-
wany tak jak każdy inny kacyk 
partyjny (śmiech). Koledzy z 
„Solidarności” uważali, że skoro 
trafiłem do Warszawy, to muszę 
być mocno związany z partią, 
chociaż w rzeczywistości tak nie 
było. Wrogość była wyczuwal-
na na korytarzach sejmowych, 
przy różnych rozmowach, dys-
kusjach. Natomiast prywatnie 
zawiązywały się całkiem inne 
relacje. Dziś mogę zdradzić 
pewne szczegóły. Pamiętam, jak 
bardzo zacny poseł solidarno-
ściowy Bogdan Kopczyński ze 
Świnoujścia, podszedł do mnie 
i powiedział: „słuchaj, ty mu-
siałeś być niezłym kacykiem, że 
wybrali cię na posła”. Nic wtedy 
nie mogłem powiedzieć. Po la-
tach, poseł prowadząc ze mną 
korespondencję listowną, zwra-
cał się do mnie: „Szlachetny, 
serdeczny, Marianie”. To dowód 
na to, że  perspektywa naszych 
ocen zmienia się przez pryzmat 
prywatnych relacji. 

a jak zachowywał się wów-
czas Lech Wałęsa? Czy miał 
pan okazję z nim porozma-
wiać? Czy on też traktował was 
jak wrogów?

Miałem okazję z nim rozma-
wiać. Były to jednak dość prze-

lotne spotkania. Od niego biła 
jakaś siła. Lech Wałęsa prowa-
dził wówczas poważne rozmo-
wy w kuluarach. To on robił tę 
całą układankę. Dobierał ludzi, 
którzy później sprawowali naj-
ważniejsze role w państwie. Wi-
działem w nim człowieka, który 
zdaje sobie sprawę z ciążącej na 
nim odpowiedzialności. 

Jakby pan dzisiaj miał do 
wyboru, czy iść do wyborów z 
listy PZPR, czy Ko, to na co by 
pan postawił?

PZPR to już przeszłość, więc 
trudno dzisiaj w ten sposób roz-
ważać taką kwestię. Mogę jedy-
nie powiedzieć, że po 25 latach 
historia pokazała, kto miał ra-
cję. Jak widać zmiany, o które 
walczyli koledzy z „Solidarno-
ści” i Lech Wałęsa były koniecz-
ne. Z tym dzisiaj nie warto dys-
kutować, bez względu na to, kto 
jakie ma poglądy. Zwyciężyła 
wizja wolności. 

Czy czuje się pan współ-
udziałowcom naszej drogi do 
wolności? 

Czuję satysfakcję, że mogłem 
wówczas tam być. Głosować 
nie tylko za ważnymi zmiana-
mi gospodarczymi, ale chociaż-
by uchwaleniem nowych pryn-
cypiów ustrojowych, takich jak 
np.  zmiana godła państwowego. 
Otrzymałem też tą historyczną 
możliwość posiadania dwóch 
legitymacji poselskich – jedną z 
PRL, a drugą już z RP (śmiech). 
Oczywiście obecność w Warsza-
wie w tamtym okresie, to rów-
nież nieoceniona możliwość po-
znania wielu ciekawych i znako-
mitych postaci, z których wiele 
funkcjonuje w polityce do dziś. 
Z pewnością czasu tego nie ża-
łuję. 

Rozmawiał  
Marcin Simiński

Dzień Dziecka z Caritas 

Piknik, jakiego jeszcze nie było...
W minioną niedzielę, odbył się również Dzień Dziecka zorganizowany przez 
parafialny zespół Caritas i szkolne koła tejże organizacji, działające przy parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 

Obchody święta wszystkich dzieci, rozpoczę-
ły się mszą św. w kościele farnym. Następnie od-
była się druga, tym razem sportowa część pro-
gramu – mecze w piłkę nożną. Naprzeciw sie-
bie stanęły najpierw drużyny „parafia WNMP” 
i „samorządowców”. Tę potyczkę wygrali przed-
stawiciele samorządu (radni i urzędnicy), po-
konując drużynę „parafii” 2 do 1. W kolejnym 
meczu „parafia WNMP” zmierzyła się z druży-
ną z DPS. Tym razem zespół pod kapitańskim 
sterem księdza Grzegorza Legutki, wygrał zdo-
bywając dwie bramki przewagi. Zawodnicy z 
DPS strzelili jednego gola. Nie chodziło jednak 
o wyniki, a o wspólną zabawę. Toteż z twarzy 
zawodników nie schodził uśmiech. 

Po sportowych emocjach przyszedł czas na 
wspólny piknik i zabawę. Na plaży miejskiej, na 
terenie byłego pola namiotowego, częstowano 
grochówką, kiełbasą z grilla i pajdą ze smalcem, 

a także słodyczami i pizzą. Nie mogło zabrak-
nąć również waty cukrowej, po którą ustawia-
ła się długa kolejka. Przedstawiciele szkolnych 
kół Caritas zadbali też o rozrywkę, zapraszając 
dzieci do udziału w konkurencjach sportowych. 
Wiele radości sprawiły także dwa dmuchane 
zamki. Kolorytu całemu piknikowi dodawały 
wymalowane kolorowo buzie milusińskich. 

Z pełną odpowiedzialnością należy przyznać, 
że Dzień Dziecka zorganizowany przez Cari-
tas z parafii pw. WNMP był największą imprezą 
tego dnia zorganizowaną w całej gminie. Takie-
go pikniku jeszcze w mieście nie było...

Dlatego też z pewnością zachowa się on w pa-
mięci nie tylko najmłodszych, ale i starszych, 
bo przecież na dobrą sprawę wszyscy jesteśmy 
dziećmi...

MS
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

P21.2.śr-k.19.05-06.06

P20.1.śr-k.19.05-06.06

Sieć Aptek Centrum Zdrowia 
w związku z dynamicznym rozwojem �rmy 

Swoje CV wraz z podaniem miejscowości prosimy przesyłać na adres: 
agatabajerowicz@aptekacentrumzdrowia.pl

Oferujemy pracę w jednej z największych grup w kraju, z młodym 
i profesjonalnym zespołem oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia.

zatrudni na pełen etat 
MAGISTRA FARMACJI w Nowogardzie 

W139.4.sk.3-10.06

AUTONAPRAWA 
przy PZM, 

promocja klimatyzacji 
531 026 839 

K23.1.śk.03.06-06.06 

DOCIEPLANIE budynków 

MALOWANIE natryskowe 

886 751 618 
K22.1.śk.03.06-06.06

Dzień Dziecka w Karsku 
Tradycyjnie, jak co roku, w Karsku uczczono Dzień Dziecka. Zabawa połączona z piknikiem odbyła się na 
boisku sportowym. 

Nie zabrakło gier, konkursów i 
atrakcji. Wśród nich m.in. moż-
liwość wzniesienia się podnośni-
kiem, by podziwiać Karsk z wy-
sokości. Oprócz tego dzieci mo-
gły przejechać się wozem stra-
żackim, a także policyjnym ra-
diowozem. Funkcjonariusze po-
licji na pamiątkę wręczyli dzie-
ciom również kamizelki bezpie-
czeństwa. 

Imprezę uświetnili swoją wi-
zytą przedstawiciele władz z po-
wiatu i gminy Nowogard. 

Na zakończenie wszystkim 
dzieciom, tym małym i nieco 
starszym, wręczono paczki przy-
gotowane z funduszu sołeckiego. 

Sołtys dziękuje wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowa-
niu imprezy z okazji Dnia Dziec-
ka, a szczególnie: p. Antoniemu 
Bielidzie z Celowego Związku 
Gmin RXXI, p. Tomaszowi Ku-
liniczowi ze Starostwa Powia-
towego w Goleniowie, państwu 
Stanisławie i Tadeuszowi Wro-
na, p. Damianowi Simińskie-
mu, firmie AZBUD p. Zdzisława 
Ajsa, p. Jerzemu Furmańczyko-
wi, piekarni Karsk, OSP z Błot-
na, Policji Nowogard oraz pa-
nom Krzysztofowi Skowronowi 
i Stefanowi Wyszomirskiemu. 

Opr. i foto MS



3-5.06.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Miętno, kościół filialny 
parafii w pw. MB Fatim-
skiej w Nowogardzie, pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.  pośw. 5 X 1975 r.

Zbudowany z kamienia 
łupanego i cegły z XIX w., 
neogotycki. Zrujnowany 
po II wojnie światowej, 
odbudowany w 1974 r.
źródło: Schematyzm Archidie-
cezji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  
Szczecin 2007.

Nasze   kościoły - Miętno

Poświęcenie figurki Matki Boskiej Fatimskiej

Na pamiątkę wydarzeń sprzed 18 lat
We wtorek, 27 maja, w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego, podczas uroczystej Mszy św., dokonano poświęcenia figurki Matki Bo-
skiej Fatimskiej, będącej darem od jednej z parafianek. Data tego wydarzenia miała charakter symboliczny.

W wydaniu DN z 27 maja 
1996 r. pisaliśmy o pobycie w 
Nowogardzie w parafii p.w. św 
Rafała Kalinowskiego w ra-
mach peregrynacji po Polsce, 
Figury Matki Boskiej Fatim-
skiej, na co dzień znajdują-
cej się w Fatimie (Portugalia). 
Tydzień temu minęło dokład-
nie 18 lat od tego pamiętne-
go wydarzenia. Z tej okazji 27 
maja proboszcz parafii św. Ra-
fała Kalinowskiego, Kazimierz 
Łukjaniuk, dokonał poświęce-
nia stojącej przy ołtarzu figurki 
Matki Boskiej Fatimskiej. 

Już za kilka lat, bo w 2017 
roku, obchodzić będziemy stu-
lecie objawienia Matki Boskiej 
Fatimskiej. W związku z wie-
loletnim przygotowaniem do 
obchodów tego stulecia, ogło-
szona została wówczas No-
wenna, za sprawą której Mat-
ka Boska wyruszyła z Fatimy, 
by nawiedzić wszystkie para-
fie w świecie. – Wielkim suk-
cesem było to, że ta oryginal-

na figura stanęła również na 
Placu Czerwonym w Moskwie. 
Matka Boża zapowiadała prze-
cież w Fatimie nawrócenie Ro-
sji. Zaraz po objawieniu Matki 
Bożej Fatimskiej, w Rosji wy-
buchła Wielka Rewolucja Paź-
dziernikowa. Wiadomo, ja-
kie były jej konsekwencje dla 
Kościoła i ludzi wierzących  
– mówi ks. proboszcz – 18 lat 
temu, kiedy figurka z Fatimy, 
przyjechała do naszej parafii, 
nie mieliśmy jeszcze kościoła. 
Matka Boża stała wówczas w 
kaplicy. Było to wielkie wyda-
rzenie dla nowogardzian. Mnó-
stwo ludzi uczestniczyło w uro-
czystej procesji do kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie. Warto powracać pa-
mięcią do tamtych dni, dzięko-
wać Panu Bogu za tamto wyda-
rzenie i prosić, by nawiedzenie 
Matki Bożej przyczyniło się do 
nawrócenia się świata, naszej 
parafii i całego Nowogardu.

Karolina Klonowska Figurka Matki Boskiej Fatimskiej umiejscowiona jest z lewej strony ołtarza
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Zawody PZW „Tęczak” 

Dzień Dziecka z wędką 
W niedzielę, z okazji Dnia Dziecka, nad nowogardzkim jeziorem, odbyły się zawody 
wędkarskie, których organizatorem był Zarząd Koła PZW „Tęczak” w Nowogardzie. 

Udział w zawodach mogły 
wziąć dzieci w wieku od 6 do 
14 lat. Zgłosiło się 20 uczest-
ników. Wszyscy mieli półto-
rej godziny na „moczenie kija”. 
Każdy obowiązkowo musiał 
posiadać siatkę na złowione 
ryby. Po regulaminowym cza-
sie, sędzia zawodów dał sy-
gnał oznaczający koniec rywa-
lizacji. Komisja przystąpiła do 
ważenia złowionych okazów. 
Mierzono również największe 
okazy, by później i w tej kate-
gorii wyłonić zwycięzcę. 

Następnie sędziowie przy-
stąpili do podsumowania wy-

ników i sporządzenia protoko-
łu. W tym czasie na wszystkich 
uczestników i ich opiekunów 
czekała już kiełbasa z grilla, 
prawdziwa oranżada, a także 
cukiernicze wypieki. 

Po przerwie  komisja ogłosi-
ła wyniki. I tak pierwsze miej-
sce, z ilością 1,36 kg złowio-
nych ryb, zajął Wachowski Oli-
wier. Tuż za nim, z wynikiem 
1,28 kg,  uplasował się Dariusz 
Rusinowski (zawodnik ten zło-
wił również największą w kon-
kursie rybę – 40 centymetro-
wego leszczyka). Trzecie miej-
sce zajęła jedna z kilku biorą-

cych  tego dnia udział w za-
wodach przedstawicielek płci 
pięknej – Julia Gwizdała. Ryby 
złowione przez dziewczynkę 
ważyły dokładnie 1,2 kg. Ko-
misja postanowiła także wy-
różnić najmłodszego zawodni-
ka. Był nim 6 letni Igor Kwiat-
kowski. 

Niezależnie od uzyskane-
go rezultatu, każdy zawod-
nik otrzymał nagrodę. Przy-
wilejem dla zwycięzców, była 
możliwość wyboru nagrody w 
pierwszej kolejności. 

Na zakończenie spotkania 
wszyscy zrobili sobie pamiąt-

Zdjęcie wszystkich uczestników niedzielnych zawodów, wraz z organizatorami. 

Zwycięzcy niedzielnych zawodów wędkarskich. 
Od lewej: Dariusz Rusinowski, Oliwier Wachow-
ski i Julka Gwizdała.

Staś Rabiejewski, wraz z tatą. 
Drużyna zajęła ostatecznie do-
bre, 5 miejsce w zawodach

Komisja waży ryby złowione przez najmłodszego uczestnika zawodów – 6-letniego 
Igora Kwiatkowskiego. 

kowe zdjęcie, które publikuje-
my przy tekście. 

A już 8 czerwca, młodzi 
sympatycy wędkarskich zma-
gań będą mogli ponownie za-
walczyć o najwyższe trofea. 

Tego dnia na zawody zapra-
sza druga, działająca na terenie 
naszej gminy organizacja węd-
karska, tj. Zarząd Koła Miej-
sko-Gminnego PZW. 

Marcin Simiński 

Dzień Dziecka w Konarzewie

Trochę jak na Dzikim Zachodzie
W sobotę, 31 maja, w Konarzewie, odbył się Dzień Dziecka. Mali mieszkańcy wsi 
uczestniczyli w wielu atrakcjach, m.in. jeździe konnej oraz zabawach integracyjnych. 
Rodzice natomiast mogli pogawędzić przy wspólnym grillu i dźwiękach muzyki.

Sobotnia pogoda była iście letnia, toteż sprzy-
jała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Cała 
zabawa rozpoczęła się o godz.14:00. Wtedy też z 
gospodarstwa agroturystycznego Jerzego Fur-
mańczyka przywiezione zostały dwa konie. Obec-
ność zwierząt spotkała się z wielkim entuzjazmem 
mieszkańców, zarówno tych małoletnich, jak i do-
rosłych. Zwłaszcza dzieci nie odstępowały ich na 
krok. Pod czujnym okiem opiekunek, każdy zain-
teresowany mógł zasmakować jazdy konnej. Dla 
większości był to debiut.

Na placu rozstawiona była trampolina ogrodo-

wa, na której w międzyczasie, w oczekiwaniu na 
kolejne atrakcje, można było poskakać. Z wierz-
gania na sprężystej macie największą przyjemność 
czerpali najmłodsi uczestnicy imprezy. Ich rodzi-
ce natomiast mogli odprężyć się przy dźwiękach 
muzyki, wydobywającej się z głośników wieży ste-
reo, przy wspólnym grillu i słodkim poczęstunku. 
Znalazło się również coś dla amatorów sportu – 
nieco starsi uczestnicy zabawy mogli skorzystać z 
możliwości gry w piłkę siatkową. 

Około godz. 16:30 przyszła kolej na następną 
atrakcję. Do Konarzewa zawitała „Kraina Fanta-
zji” z Węgorzyna. Na placu umieszczono dmucha-
ne zamki i duże kolorowe klocki, z których dzie-
ci budowały przeróżnych kształtów i rozmiarów 
konstrukcje. Po minach milusińskich można było 
wywnioskować, że zabawa była przednia.

Impreza zakończyła się o godz. 19:00. Rada so-
łecka, z sołtysem, Jackiem Jurczakiem, na czele, 
serdecznie dziękują: Grupie „Farmer” Ignacego 
Zaniewskiego, firmie „Lodos” Krystyny Sachryń, 
Piekarni Waldemara Pędziszczaka, Składowi 
Drzewnemu Urszuli Gabrysiak, Jerzemu Furmań-
czykowi, Sebastianowi Furmańczykowi, Hurtowni 
Budowlano-Chemicznej „Bodzio”, Adamowi Fe-

deńczakowi, Sławomirowi Adamiakowi, firmie „Stihl”, przychodni 
„Animal Vet”, Andrzejowi Szulcowi, Komisariatowi Policji w No-
wogardzie, OSP Orzechowo, burmistrzowi Gminy Nowogard oraz 
wszystkim mieszkańcom, pomagającym w przygotowaniach i pro-
wadzeniu Dnia Dziecka. 

Karolina Klonowska
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Zakończyły mecz i odśpiewały „sto lat”

To był udany sezon
Piłkarki Pomorzanina Nowogard zakończyły już ligowe zmagania w sezonie 2013/2014. 
Na koniec przegrały przed własną publicznością 0:3 z olimpią II Szczecin. Trzeba jednak 
otwarcie powiedzieć, że 16 punktów, 5 zwycięstw, remis i 6 porażek, przy 26 golach strze-
lonych i 23 straconych w 12 meczach, co dało 4. miejsce w tabeli, to bardzo dobry wynik. 

Pomorzanin Nowogard – olimpia II Szczecin  0:3 (0:2)
Skład: Partyka – Anna Nowicka, Martyna Stępień, Anita Nowakowska, Ada Sze-
miot – Małgorzata Wołk, Katarzyna Piotrowska (c), Anita Skowrońska (Wiktoria 
Tupko), Patrycja Bobik – Klaudia Korgiel, Oliwia Czerewacz.  

III Liga Kobiet 2013/2014
14. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Olimp Gościno  0:7
Pomorzanin Nowogard – Olimpia II Szczecin 0:3
Zalew Stepnica – Fala Międzyzdroje  (08.06;  – || – )
Olimpia III Szczecin     Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimp Gościno 11 29 72 3 9 2 0
2 Olimpia II Szczecin 11 27 45 7 8 3 0
3 Zalew Stepnica 10 17 28 28 5 2 3
4 Pomorzanin Nowogard 12 16 26 23 5 1 6
5 Fala Międzyzdroje 10 12 20 33 4 0 6
6 Vielgovia Szczecin 12 6 17 36 2 0 10
7 Olimpia III Szczecin 10 3 3 81 1 0 9

Na zakończenie sezonu dla 
kobiecej drużyny Pomorza-
nina, przyjechały jedne z fa-
worytek do awansu, zawod-
niczki Olimpii II Szczecin. W 
pierwszym meczu podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka uległy 
3:0. W tym, zaprezentowały 
się o wiele lepiej, choć spotka-
nie bardzo źle się rozpoczęło. 
W 6 minucie bardzo aktywna 
prawoskrzydłowa Olimpii, po-
pędziła z piłką i odegrała na 16 
metr do koleżanki, ta uderzy-
ła z pierwszej piłki, słabo ale na 
tyle skutecznie, że futbolówka 
lecąca wysokim lobem wpa-
dła za kołnierz Darii Partyki. 
Szybkie prowadzenie Olimpii 
uskrzydliło przyjezdne. W 22 
minucie było już 0:2, po błę-
dzie Anny Nowickiej, która po 
wstrzeleniu piłki w pole kar-
ne, nie zdołała jej wykopać. W 
efekcie zawodniczka Olimpii 
odebrała jej futbolówkę i strza-
łem z 5 metrów podwyższyła 
wynik. Po tym golu miejscowe 
się przebudziły, czego efektem 

była pierwsza naprawdę groź-
na akcja w 24 minucie me-
czu. Po przechwycie i podaniu 
w pole karne, Klaudia Korgiel 
uderzyła z około 14 metrów z 
woleja, jednak nad poprzecz-
ką. W 30 minucie Małgorza-
ta Wołk ładnie podaje prosto-
padle do Klaudii Korgiel, któ-
ra z lewej strony pola karnego 
przełożyła sobie piłkę na pra-
wą nogę, gubiąc rywalkę i ude-
rzyła na bramkę Olimpii, jed-
nak na posterunku była bram-
karka przyjezdnych. W drugiej 

części spotkania, podopieczne 
Pawła Błaszczyka zaatakowa-
ły już bardziej odważnie. Naj-
pierw dwa rzuty wolne z dal-
szej odległości w wykonaniu 
Katarzyny Piotrowskiej, mogły 
sprawić kłopot faworytkom. 
W 56 minucie piękna akcja w 
wykonaniu Anity Skowroń-
skiej, która otrzymała podanie 
na prawe skrzydło, efektownie 
minęła rywalkę i tuż przed li-
nią końcową idealnie wyłoży-
ła piłkę „jak na tacy” do Klau-
dii Korgiel, stojącej 5 metrów 

Na zdjęciu Anita Skowrońska, która sporo się nabiegała podczas meczu z Olimpią II

od bramki, niestety filigrano-
wa zawodniczka Pomorzanina 
nie trafiła w piłkę. Dwie minu-
ty później, ponownie ambitnie 
walcząca Skowrońska, dogry-
wa do znajdującej się w polu 
karnym Korgiel, a ta w sytu-
acji „sam na sam”, strzela obok 
bramki. Było blisko sprawienia 
sporej niespodzianki, jednak 
miejscowym zabrakło skutecz-
ności. Tymczasem w 68 minu-
cie, Olimpia wyprowadza za-
bójczą kontrę. Strata Pomorza-
nina na połowie rywalek, szyb-
kie 3 podania i zawodniczka 
przyjezdnych w sytuacji „sam 
na sam”, uderza obok bezrad-
nej Darii Partyki. Choć pił-
karki Pomorzanina ambitnie 
walczyły, to ostatecznie uległy 
Olimpii II 0:3. Po meczu za-
wodniczki sprawiły swojemu 
trenerowi miłą niespodzian-
kę, z racji, że Paweł Błaszczyk 
obchodził urodziny, odśpiewa-
ły mu głośne „sto lat”. Bardzo 
dziękuję dziewczynom za ten 

sezon, który zakończył się dla 
nas niespodziewanie dobrze, 
bo na 4 miejscu – mówił trener 
kobiecej drużyny. Cieszę się, że 
dziewczyny ambitnie pracował 
przez cały ten okres i dały z sie-
bie wszystko. Już myślimy o ko-
lejnym sezonie, planujemy od-
młodzić drużynę, a bardzo po-
mogli nam w tym nauczyciele z 
nowogardzkich szkół, dla któ-
rych należą się szczególne po-
dziękowania. Dziękujemy rów-
nież sponsorom oraz władzom 
Pomorzanina i osobom związa-
nym z klubem, które przez cały 
ten czas pomagali nam i wspie-
rali nas. Już dziś zapraszam 
wszystkie chętne do gry dziew-
czyny na 14 czerwca, wówczas 
rozegramy mecz sparingowy z 
Vielgovią Szczecin. Będzie to 
świetny moment na wprowa-
dzenie do zespołu nowych za-
wodniczek – kończy Paweł 
Błaszczyk. 

KR

Pomorzanin II remisuje w Reptowie

Maciej  Syfert strzela w seniorach
Bardzo dobrze zaprezentował się Pomorzanin II Nowogard, podczas niedzielnego 
meczu w Reptowie. Piłkarze tamtejszego Wichru są wyżej notowani w ligowej tabe-
li, mimo wszystko zespół „rezerwowych” z Nowogardu sprawił im sporo problemów, 
ostatecznie wywożąc z trudnego terenu jeden punkt. Swojego pierwszego gola w senio-
rach strzelił Maciej Syfert.

Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard  1:1 (1:0)
` Maciej Syfert
Skład: Adam Łuczak – Krzysztof Domanowski (c), Andrzej Piotrowicz, 
Maciej Grzejszczak, Dariusz Iwaniuk – Artur Jurczyk, Tomasz Szafran, 
Jakub Szczypień, Krystian Kubicki, Sebastian Suchy – Maciej Syfert. 

Tym razem na boisku w bar-
wach Pomorzanina przewa-
żali ci bardziej doświadczeni 
zawodnicy. Wicher Reptowo 
przed tym meczem zajmował 
3. miejsce w tabeli i był fawory-
tem do zwycięstwa. Wszystko 
zaczęło się po myśli gospoda-
rzy, którzy objęli prowadzenie. 
Stały fragment gry, dośrodko-
wanie w pole karne, gdzie pił-
ka mija obronę Pomorzanina, 

pechowo wrzutkę przedłuża 
Maciej Grzejszczak, a zawod-
nik z Reptowa nie daje szans 
na skuteczną interwencję Ada-
mowi Łuczakowi. Po zmia-
nie stron Pomorzanin wziął 
się do odrabiania strat, czego 
efektem była ładna zespołowa 
akcja. Artur Jurczyk skutecz-
nym wślizgiem przejął piłkę na 
połowie boiska, po czym do-
grał ją do Krystiana Kubickie-

go. Dobrą robo-
tę wykonał również Sebastian 
Suchy, który zaabsorbował 
uwagę defensorów, a Kubicki 
idealnie dograł do Macieja Sy-
ferta. Młody napastnik z No-
wogardu, z około 16 metrów 
uderzył płasko przy słupku i ku 
zdziwieniu gospodarzy dopro-
wadził do wyrównania. Warto 
odnotować, że był to pierwszy 
gol Macieja Syferta w swoich 

seniorskich występach. Wie-
rzymy, że to dopiero początek 
jego strzeleckich popisów. Do 
ostatniego gwizdka sędziego, 
wynik już nie uległ zmianie i 
Pomorzanin II zasłużenie wy-
walczył na boisku w Reptowie, 
jeden punkt i przedłużył serię 

bez porażki. „Rezerwowi” zaj-
mują obecnie 6. miejsce w ta-
beli, do końca rozgrywek jesz-
cze dwa mecze, dzięki którym 
drugi zespół ma szansę awan-
sować na 5 pozycję. 

KR

A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
20. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Orzeł Grzędzice  1:2
Hanza Goleniów – Zryw Kołbaskowo  3:1
OKS Euroinsbud Goleniów – Vielgovia Szczecin 2:0
Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard 1:1
Komarex Komarowo – Znicz Niedźwiedź  2:9
Fagus Kołbacz – Grot Gardno   7:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 20 50 69 22 16 2 2
2 OKS Euroinsbud Goleniów 20 47 55 18 15 2 3
3 Hanza Goleniów 20 38 46 26 11 5 4
4 Wicher Reptowo 20 38 57 28 11 5 4
5 Vielgovia Szczecin 20 31 41 36 10 1 9
6 Pomorzanin II Nowogard 20 30 32 37 9 3 8
7 Znicz Niedźwiedź 20 29 43 33 9 2 9
8 Grot Gardno 20 29 45 39 9 2 9
9 Zryw Kołbaskowo 20 20 33 46 6 2 12
10 Wołczkowo – Bezrzecze 20 18 29 50 6 0 14
11 Orzeł Grzędzice 20 12 18 60 4 0 16
12 Komarex Komarowo 20 6 21 94 2 0 18
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

„Dzień bez Przemocy” 
30 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica oraz w innych szkołach na terenie gminy 
Nowogard obchodzony był „Dzień bez Przemocy.” 

Na znak solidarności z oso-
bami, które doświadczają prze-
mocy w szkole obowiązywał 
kolor niebieski. Młodzież oraz 
nauczyciele obejrzeli podczas 
zajęć lekcyjnych krótki film 
poruszający problem przemo-
cy w rodzinie oraz spot rekla-
mowy o charakterze antyprze-
mocowej. W tym dniu szkoła 
przypominała o konieczności 

walki z zachowaniami agre-
sywnymi czy przemocowy-
mi za pomocą rozmów z mło-
dzieżą, gazetek tematycznych 
oraz haseł wykonanych przez 
uczniów szkoły pod opieką 
pedagoga Pani Reginy Ewy 
Krzak. Niech mottem akcji bę-
dzie jedno z haseł wymyślo-
nych przez uczniów: 

artyści są wśród nas!
Co to znaczy być utalentowa-

nym? Odpowiedź na to pytanie 
jest bardzo prosta – człowiek 
utalentowany to taki, który jest 
uzdolniony w określonej dzie-
dzinie lub dziedzinach (wów-
czas mówimy o osobie wszech-
stronnie uzdolnionej). Niektó-
rzy z nas są świetnymi tancerza-
mi, wokalistami czy muzykami, 
inni piszą piękne wiersze lub 
książki, są też tacy, którzy potra-
fią odwzorować rzeczywistość 
albo wytwory swojej wyobraź-
ni na papierze lub płótnie. Tych 
ostatnich nazywamy malarzami 

– często podziwiamy ich talent i 
nawet trochę zazdrościmy...

O tym, że artyści są wśród nas 
mogli przekonać się uczniowie 
i nauczyciele podczas oglądania 
wystawy prac, która miała miejsce 
wczoraj (2 czerwca) w holu Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nowogardzie. Swoje prace wy-
stawili zarówno uczniowie, jak i 
pracownicy szkoły – Axel Mitura z 
klasy III TI, Mateusz Zięciak z kla-
sy III THO, Aleksandra Michalak 
z klasy II E, Łukasz Jałowiec z kla-
sy II TE, Pani Danuta Adamczyk i 
Pani Danuta Szczawińska. Wysta-

wa charakteryzuje się wielką róż-
norodnością- zarówno pod wzglę-
dem techniki wykonania (ołówek, 
węgiel, kredki, farby) oraz tema-
tyki. Już od rana ekspozycja była 
odwiedzana przez uczniów i na-
uczycieli, którzy pozostawali pod 
wrażeniem talentu autorów prac. 
Zachęcamy do pielęgnowania ta-
lentów i zainteresowań, które są 
częścią naszej osobowości i uroz-
maicają życie. W przygotowaniu 
wystawy pomagały uczennice kla-
sy II K pod opieką organizatorów 
akcji Pani Ewy Staszak i Pani Ka-
tarzyny Kijany. 

W tej klasie wszyscy ubrali się na niebiesko

Pani Beata Zagórska z klasą podczas oglądania filmu

„Szanuj mnie, żebym szanował innych,
Słuchaj, żebym umiał słuchać,
Nie bij, żebym nie biła, 
kochaj, żebym umiała kochać,
Nie poniżaj, żebym nie poniżała”. 

Koordynatorem akcji w ZSP była Pani Regina Ewa Krzak

Praca Pani Danuty Adamczyk 

Praca Mateusza ZięciakaPraca Aleksandry Michalak

Praca Axela Mitury
Uczniowie podczas oglądania wystawy 

Prace Kordiana Więzowskiego

Praca Łukasza Jałowca

Praca Pani Danuty Szczawińskiej
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

A9.4.ś-czb.d/o

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

kominkowe i opałowe.
Lisowo

tel. 691 446 441

Sprzedam 
drewno

W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW w Nowogardzie za-
prasza w dniu 8 czerwca 2014 r., dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym do lat 14, na zawody wędkarskie spławikowe.

Spotkanie zawodników o godzinie 8:30 koło restauracji „Nep-
tun”.

Zarząd 

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic.  CV pro-
szę wysyłać na adres email: ma-
tys4@poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.pt. scz.23.05-13.06

A/0

KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert CV 
mailowo na adres info@toyotanowogard.pl

Poszukujemy kandydatów 
na stanowisko kasa-recepcja

W138.2.sczb.3-6.06

DLa PaŃ "PRoFILaKTYKa RaKa PIERSI"
WYJaZD Na BaDaNIa MaMMoGRaFICZNE  

DLa PaŃ z TERENU NoWoGaRDU i oKoLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 czerw-

ca 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe 

informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 
w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel. 
505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku laborato-
rium przy szpitalu do godz. 15-ej. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                                 Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

RENOWACJA DACHÓW 
- mycie dachów

- gruntowanie dachów
- impregnacja dachów
- malowanie dachów

Kom.: 691 372 050
(K20.1.śczb.23.05-06.06.pt.)

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

USŁUGI INFORMATYCZNE 
Netcom 

- naprawa komputerów 
- usuwanie wirusów 
- odzyskiwanie utraconych danych 
- sieci komputerowe 
- monitoring 

tel. 507 100 280 
W140.1.scb.wt+pt, 3-27.06 

Stowarzyszenie „ Jutrzenka”
oraz 

Szkoła Podstawowa w Długołęce 
ZaPRaSZa do udziału w projekcie : 

 „Kulturalne podróże”
Celem projektu jest ułatwienie dzieciom z terenów wiej-

skich dostępu do szeroko pojętej kultury  (teatru, operetki, 
muzeów).

 Projekt będzie realizowany w okresie od  15 maja do  15 
grudnia 2014 roku.

Beneficjenci projektu to dzieci w wieku od 6 do 12 lat z 
miejscowości Długołęka, Wyszomierz i Krasnołęka uczęsz-
czające do Szkoły Podstawowej w Długołęce.

 
W ramach  projektu odbędą się wyjazdy do: 
Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie 
 Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
 Operetki Szczecińskiej 
 Muzeum Narodowego w Szczecinie,
Więcej informacji na profilu Facebook: com/Stowarzysze-

nieJutrzenka lub  pod numerem telefonu 91 3910492  oraz na 
stronie internetowej spdlugoleka.superszkolna.pl

Projekt realizowany jest w ramach współpracy z Fundacją PZU

Maratony MTB

Michał Urtnowski na podium
Dwa udane starty zanotował Michał Urtnowski, który podczas Grand Prix Powiatu 
Gryfińskiego i następnego dnia Maratonu Gryfa, zajął odpowiednio 3 i 1 miejsce.

W sobotę 31 maja, Michał 
Urtnowski brał udział w Grand 
Prix Powiatu Gryfińskiego w 
MTB. Mieszkaniec Nowogar-
du, jeżdżący dla klubu KSU Bi-
kers Świnoujście, startując na 
dystansie 47 km zajął 1. miej-
sce w swoim wyścigu kategorii 
M2. Czas, który uzyskał, po-
zwolił mu na zajęcie 3. miej-
sca w całej klasyfikacji Open. 
Michał Urtnowski nie zwal-
niał jednak tempa. Następnego 
dnia w Szczecinie brał udział w 
Gryf Maratonie, gdzie starto-
wał na jednym z krótszych dy-
stansów 37 km. Tym razem nie 
było wątpliwości, kto tego dnia 
jest najszybszy. Michał wygrał 
swój wyścig w kategorii M2, a 
jego czas był najlepszy spośród 
całej stawki kolarzy w kategorii 
Open, dzięki czemu wywalczył 
1. miejsce. Gratulujemy za-
wodnikowi z Nowogardu uda-
nych startów i życzymy kolej-
nych kolarskich sukcesów.

KR
Michał Urtnowski podczas Grand Prix Powiatu Gryfińskiego w MTB
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

SKUP  
ZŁOMU

ul. Boh. Warszawy  34  
BAZA GS

OFERUJE NOWE 
WyżSZE CENy

Zapraszamy od 7 - 16 

Tel. 601 595 056 
601 595 057

J22.2.śczb.29.04.do

Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.3-13.06

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami + garaż nad je-
ziorem. 722 300 700 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731 

• Kawalerka  do  wynajęcia.
Tel.667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

• Do wynajęcia  lokal 43 m2 , 
Bankowa.Tel.606401128.

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Sprzedam działkę 4300 m2, 
12 zł/m2, ok. Nowogardu. 
603 895 622 

• Mieszkanie 58m2 zamia-
na z dopłatą lub sprzedaż. 
535 062 409 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wy-
najęcia. 607 289 286 

• Kupię  kawalerkę 
.Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , par-
terowy  w  Nowogardzie  z  ga-
rażem.Tel.608853710.

• Mieszkanie  58 m2 sprzedam 
lub  zamienię  na  mniejsze.
Tel.663695260.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d 
w Łobzie, obecny skup złomu 
u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 
km. od  N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975.

• Sprzedam   mieszkanie  spół-
dzielcze  3 pokojowe  59 
m2.Tel.663685765..,

• Do wynajęcia kawalerka 
ul. Warszawska, na dłuższy 

okres czasu, umeblowana. 
501 832 458 

• Kupię  kawalerkę .Tel.660 
987 036

• Do wynajęcia kawalerka czę-
ściowo umeblowana 36m2 w 
Nowogardzie ul. 15 lutego II 
piętro. Tel. 91 39 25  482 lub 
660 971 668 

• Sprzedam mieszkanie 2pozio-
mowe ok. 90m2 w Nowogar-
dzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kiko-
rze. 668 411 277 

• WYDZIERŻAWIĘ   -  Bar – Re-
staurację  na  Campingu  
„Wiking” w  Dziwnówku . 
Tel.601707363.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD 
sedan rok prod. 2000, kolor 
srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11 500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 2.0 
benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe 
do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Miche-
lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 
do Renault Laguna I, oraz 4 
stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 
200D ,  rok  prod. 1991.
Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka 
od ręki. 791 337 976 

• Sprzedam opony zimowe 
185/60 R14T82 4 szt. Na 4  śru-
by +kołpaki .Tanio, stan b. do-
bry. Tel.913503033.

• Szyba przednia do Re-
nault Megane rok 97, szyba 
przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę 
do zboża. 502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę.
Tel.660010540.

• Prosiaki  sprzedam. KORYTO-
WO  38.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferu-
je  kwitnące  róże  pienne / 
drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  
także  wiele  innych  roślin.
Tel.606106142.

• Prosiaki sprzedam. 
791 817 107 

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 
781 744 340

• Koszenie, mulczowanie i be-
lotowanie siana i słomy. 608 
01 39 95

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 
567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWE J/SKÓRZANE J 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ 
/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• REGULACJA - NAPRA-
WA DRZWI I OKIEN. 
Tel.695181070.

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

• Malowanie, szpachlowanie, 
panele. 788566432.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPRO-
WADZKI  SZYBKO –TANIO. 
TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazie-
nek , dachów   i  ogrodzeń . 
Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepety-
cje, również z przygotowa-
niem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solid-
nie. Tel.721988735.

• Docieplenia budynków, 
malowanie natryskowe. 
886 751 618 

• Remonty mieszkań. 
798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wyjaz-
dy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię przy dociepleniach 
i regipsach. 608 817 214

• Przypilnuję dzieci we wła-
snym domu, posiadam wy-
kształcenie jak i praktykę w 
opiece nad dziećmi z moż-

liwością pomocy w nauce. 
661 146 451 

• Zapraszam  na  zbiór  tru-
skawek  w  Dąbrowie Nowo-
gardzkiej. Owoce deserowe. 
Tel.510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na prak-
tyki do biura, znajomość 
obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używa-
ne z gwarancja i montażem 
wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglą-
dy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin 
Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe 
– kominkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębo-
we, pocięte , porąbane. Tel.  
603353789.  

• Sprzedam przyczepę campin-
gową sprawną, niemiecką, lo-
dówka trzy rodzaje zasilania, 
kuchnia gazowa+ umywalka, 
5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypo-
czynkowy + stół kuchenny 
mocny. Tel. 888 676 231 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

  e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław  693 716 085  •  Danuta  665 776 868
Kapłan  667 488 367  (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Chihuahua 
krótkowłosy „Johny” wiek 14 m-cy  

z rodowodem szuka partnerek  
do rozrodu 

telefon kontaktowy 669 283 347 
A46.2.o.3-6.06

Wydruki koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A
tel. 91 392 21 65

Szkoła Podstawowa nr 2

„ambasador Kultury”
 W czwartek 29 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej  nr 2 w Nowogardzie, odbyła 
się kolejna edycja konkursu „ambasador Kultury”.

Podczas konkursu, dzieci musiały wykazać się 
wiedzą na temat zachowania się przy stole, w 
domu, w szkole czy na ulicy.  Organizatorzy: Elż-
bieta Sobieralska i Jolanta Modrzejewska dzięku-
ją wychowawcom za przygotowanie uczniów, za 

udział w pracach komisji: p. J. Jesionce. Wszyst-
kie nagrody dla uczniów ufundowała firma PU-
WiS, za które serdecznie dziękujemy. Przy arty-
kule prezentujemy wyniki konkursu.

Inf. własna

 Tytuł ambasadora Kultury w roku 2013/2014 wywalczyli :
klas I – Bianka Dalmata- kl. I b
klas  II – Filip Szarek -kl. II b
klas III – Marcela Marciniak- kl. III a
klas IV – Aleksandra Kaczmarek -kl. IV b
klas V – Natalia Skobyranda - kl. V a
klas VI – Maja Bujalska – kl. VI a
Hasła o dobrych manierach:
Maria Korszeń – kl.VI b, 
Jessika Jaskulska- kl. I a, 
Oliwia Grudzień, Martyna Łuczak – kl.VIa
Scenki o dobrym zachowaniu w autobusie, kinie na przyjęciu uro-

dzinowym, w kawiarni 
w kategorii klas I-III
I miejsce - kl. I b
II miejsce- kl. I a
III miejsce – kl. III a
IV miejsce – kl. III b
w kategorii klas IV-VI
I miejsce – kl. VI a
II miejsce – kl.  V a
III miejsce – kl. VI b
album o dobrym zachowaniu – klasa III a
Plakat o dobrym zachowaniu - klasa VI a (Aleksandra Słabiak, 

Anna Głębocka, Oliwia Gil, Wiktoria Trzeciak, Oliwia Grudzień)

Konkurs piosenki ekologicznej

„Zielone” śpiewanie  
w Niezapominajce
W piątek, 16 maja, w Przedszkolu nr 1 im. Niezapomi-
najka, odbył się konkurs piosenki ekologicznej „Zielona 
Piosenka”, w którym wzięły udział dzieci z czterech no-
wogardzkich przedszkoli.

Konkurs piosenki rozpoczął 
tydzień działań związanych z 
ekologią. W rywalizacji udział 
wzięły: Przedszkole Zielone, 
Przedszkole nr 4, Przedszko-
le nr 3 i Przedszkole nr 1. Ma-
luchy prezentowały piosenki o 
tematyce ekologicznej. Wystę-
powali soliści, duety oraz całe 
grupy dzieci. Laureaci otrzy-

mali dyplomy i upominki. Or-
ganizatorki konkursu, dyrek-
tor Przedszkola nr 1, Alina Ka-
liszewska oraz Adriana Rut-
kowska, dziękują wszystkim za 
miło spędzony czas, a w szcze-
gólności Justynie Sawickiej i 
Andrzejowi Lubczyńskiemu 
za pomoc w organizacji. 

Inf. własna

Przedszkole nr 4

Dzień Mamy i Taty
27 maja 2014 r., w Przedszkolu nr 4, odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Mamy i Taty, na którą przedszkolaki 
zaprosili najbliższe i najważniejsze osoby w swoim życiu – 
swoich rodziców, dla których w tajemnicy przed mamami 
i tatusiami przygotowały prezenty.

Na początku wszystkich przy-
byłych gości przywitała pani 
dyrektor, Elżbieta Majchrzak. 
Uroczystość rozpoczęła się czę-
ścią artystyczną, przygotowaną 
przez wszystkie grupy wiekowe 
w pięknie udekorowanym ogro-
dzie przedszkolnym. Wszyscy 
odświętnie ubrani zrobili na ro-
dzicach ogromne wrażenie.

Dzieci   zaprezentowały wier-
sze, piosenki oraz tańce, w któ-
rych wyraziły swoją miłość 

i wdzięczność, za dobroć i 
cierpliwość, za serce mamy i 
taty, które tak wiele rozumie i 
tak wspaniale wybacza. Przed-
szkolaki stworzyły serdeczną i 
miłą atmosferę. Po części arty-
stycznej, rodzice otrzymali od 
swoich pociech upominki przez 
nie wykonane, i udali się na po-
częstunek, na którym można 
było skosztować przysmaków 
m.in. z grilla oraz grochówkę, 
watę cukrową i różne ciasta. 
Cała impreza została uwiecz-
niona na fotografiach – dzięki 
czemu wspaniała zabawa i nie-
codzienna atmosfera zostaną na 
długo w pamięci wszystkich jej 
uczestników. 

Katarzyna Rogowska



W zaciszu gabinetów, 
bez udziału me-

diów, ale i burmistrza, w 
ratuszu podpisano umowę 
z niemiecką spółką Wasse-
rverband Lausitz Betriebs-
führungs Sanfeteberg na 
dostarczenie wody i od-
prowadzenia ścieków. Te-
raz firma z Niemiec musi  
uzyskać koncesję, bez któ-
rej nie będzie mogła wy-
konywać zadania. I tu za-
czynają się strome schody. 
Czy Niemcy zdołają je po-
konać? Może być ciężko. 
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

Przygotowaliśmy                    na Dzień Ojca

informacje w gabinecie, tel. 609 456 577

- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii • porady dietetyka
- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

Podaruj swojemu Tacie 
pakiet zabiegów fizykoterapeutycznych

s. 2 s. 10 s. 9

Nasi przedsiębiorcy
- J. i K. Sachryń 

firma Lodos

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

W8.1.P.p.6-27.06

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pani MARIA LEŚNIAK z NOWOGARDU

JAK NAZYWA SIĘ 
PROMOCYJNY 

KREDYT HIPOTECZNY 
W CREDIT AGRICOLE?

W7.2.P.p.21.2-15.8

Co kryje 
w sobie 
jezioro?

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Duży wybór Nagrodówki od 9 zł
Zapraszamy do współpracy 
• przedszkola
• szkoły
• nauczycieli
• rodziców

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

W147.4. psk.6-20.06  

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 602 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z DNIEM 01.07.2014 r. 
zostanie przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

W13.2.śk.p.7.3.do

Przetarg na wodę 

Zamiast podpisu  
burmistrza,  
podpis sekretarz

Mikulski 
otworzył
podwoje
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W obiektywie DN

P8.4.ś-czb.d/o

Wczoraj, na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie, ruszyła wy-
cinka starych drzew. W pierwszej kolejności odcięto konary zagraża-
jące bezpieczeństwu. Więcej na temat wycinki we wtorkowym wyda-
niu DN. KR

W miniony wtorek (6 maja), w sali wystawowej Biblioteki Miejskiej w 
Nowogardzie, odbyła się promocja  pierwszej monograficznej publika-
cji o pałacu w Kulicach, którego dzieje wiążą się z rodem von Bismarck. 
Publikację prezentowała autorka książki, Lisavetta von Zitzewitz, sze-
fowa działającej wiele lat, właśnie w Kulicach, Fundacji Akademia Eu-
ropejska Kulice-Kulz.  Książka ukazała się w ramach cyklu „Zamki i 
ogrody w województwie zachodniopomorskim”, autorka podarowała no-
wogardzkiej bibliotece kilka sztuk publikacji i są one dostępne dla czy-
telników. MS

W dniu z 25 na 26.05.2014 r., został zniszczony  bankomat  przy dys-
koncie Netto w Nowogardzie. Co się stało z bankomatem, jak doszło do 
uszkodzenia tego urządzenia, nazywanego przez niektórych klientów 
żartobliwe „ścianą płaczu”, wyjaśni  nowogardzka policja. Bankomat w 
ekspresowym tempie został naprawiony i już działa bez zarzutów. Naj-
prawdopodobniej przyczyną awarii było samouszkodzenie. JB

Młodzież w roli badaczy 

Co kryje w sobie 
nowogardzkie jezioro? 
Sprawdzali to nowogardzcy licealiści, biorący udział w „warsztatach monitorin-
gu stanu środowiska na Jeziorze Nowogardzkim”, zorganizowanych przez Klub 
Żeglarski KNAGA, w sobotę, 31 maja. Redakcja DN przyglądała się pracy grupy 
badawczej. 

Zajęcia z młodzieżą prowa-
dził doktorant Grzegorz Mi-
choński, z Katedry Zoologii 
Bezkręgowców i Limnologii 
Uniwersytetu Szczecińskie-
go. W pierwszym etapie cała 
grupa udała się motorówką 
w rejs po jeziorze. Tam mło-
dzież zapoznała się z metoda-
mi pracy terenowej przy pro-
wadzeniu monitoringu sta-
nu środowiska. Poznała także 
skład roślinności przybrzeżnej 
oraz inne cechy jeziora istotne 
przy ocenie jego stanu. Pobrała 
również próby do badań, któ-
re po wyjściu na brzeg posłu-
żyły do analizy.  Okazało się, że 
nasze jezioro  nie różni się ni-
czym od większości akwenów 
w Polsce. 

- Jeśli chodzi o Jezioro Nowo-
gardzkie, to spotykamy tutaj 
wszystko to, co w innych akwe-
nach tego typu. Niczym szcze-
gólnym się ono nie różni, pod 
względem przyrodniczego bo-
gactwa– powiedział G. Mi-
choński.

Były to pierwsze, z dwóch 
planowanych warsztatów z 
tego cyklu. Kolejne odbędą 
się już w najbliższą sobotę, 7 
czerwca. 

- Naszym celem statutowym 
jest, by jak najwięcej dzieci za-
interesować tematyką wodniac-
ką szeroko pojętą, a więc nie 
tylko żeglarstwo, ale piosenka 
żeglarska, fotografia, ale i woda 
oraz jej znaczenie biologiczne. 
Poprzez to chcemy odciągnąć 
dzieci i młodzież od kompute-
rów – powiedziała Danuta Da-
widowska z Klubu KNAGA. 

Na podstawie uzyskanych 

wyników badań i obserwa-
cji terenowych, poczynionych 
podczas warsztatów, młodzież, 
wraz z opiekunami nauko-
wymi, sporządzi syntetycz-
ny raport o stanie Jeziora No-
wogardzkiego. W przyszłości 
operat ten ma posłużyć jako 
pomoc dydaktyczna w nowo-
gardzkich szkołach.  

Cały projekt jest realizowany 
przez Klub Żeglarski KNAGA, 

w ramach zadania publicznego 
pod nazwą „Wspieranie dzia-
łalności w zakresie ochrony 
środowiska i edukacji ekolo-
gicznej na terenie Gminy No-
wogard”. 

W tym roku wzięli w nim 
udział uczniowie trzech no-
wogardzkich szkół, tj. I i II LO 
oraz Gimnazjum nr 3. 

Marcin Simiński 

Wyszomierz Zaprasza 
na Dzień Dziecka 

W najbliższą sobotę, 7 
czerwca, na boisku w Wyszo-
mierzu odbędzie się piknik 
rodzinny z okazji minionego 
Dnia Dziecka. W programie 
imprezy: gry, zabawy, pokazy 
straży pożarnej, policji a także  
poczęstunek. Piknik rozpocz-
nie się o godz. 16:00. 

Serdecznie Zapraszam 
Andrzej Kania 

sołtys Wyszomierza 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

A24.2.ś-czb.2.4.-6.13 W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje 

o zbiórce odpadów zielonych 
Zbiórka skoszonej trawy, liści, przyciętych gałęzi i innych tego 

typu odpadów odbędzie się: na terenie 
wiejskim w piątek 13.06, na terenie miejskim we wtorek 17.06. 

Chętni powinni zgłaszać się do 11 czerwca pod nr telefonów:  
ZBK 91 578 53 60, 91 578 53 55 ZUK 91 392 13 22, 91 392 15 82

J7.2.scz.6.06.do

Przetarg na wodę 

Zamiast podpisu burmistrza, podpis sekretarz
W zaciszu gabinetów, bez udziału mediów, ale i burmistrza w ratuszu podpisano umowę z niemiecką spółką Wasserverband Lausitz Be-
triebsführungs Sanfeteberg na dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków. Teraz firma z Niemiec musi  uzyskać koncesję, bez której 
nie będzie mogła wykonywać zadania. I tu zaczynają się strome schody. Czy Niemcy zdołają je pokonać? Może być ciężko. 

Przypomnijmy, że przetarg 
na wyłonienie dostawcy wody 
i administratora sieci wodno-
-kanalizacyjnej został ogłoszo-
ny przez burmistrza, Rober-
ta Czaplę, jesienią 2012 roku. 
Wcześniej wygasła bowiem 
umowa z obsługującą dotych-
czas to zadanie firmą PUWiS. 
Początkowo wejściem na no-
wogardzki rynek zaintereso-
wanych było kilka podmiotów. 
Do końca „wytrwały” dwie fir-
my, tj. PUWiS oraz  niemiecka 
spółka Wasserverband Lausitz 
Betriebsführungs Sanfeteberg, 
wchodząca w skład międzyna-
rodowego holdingu Remondis. 
W lutym tego roku gmina ofi-
cjalnie powiadomiła o wyborze 
najkorzystniejszej oferty ceno-
wej. Złożył ją niemiecki pod-
miot. 

W miniony piątek, po wy-
czerpaniu terminów skargo-
wych, przysługujących obu ofe-
rentom, gmina podpisała umo-
wę z Niemcami na dostawę 
wody i odbiór ścieków. Ku za-
skoczeniu, w imieniu burmi-
strza Nowogardu, parafkę na 
dokumencie złożyła  m.in. se-
kretarz Gminy, Agnieszka Sa-
wicka-Biegańska, którą bur-
mistrz R. Czapla, upoważ-
nił do dalszej obsługi sprawy 
przetargu na wodę, po tym, 
jak z urzędu odszedł nadzoru-
jący to postępowanie wicebur-
mistrz Damian Simiński. Bur-
mistrz nie był przy tym obecny. 
Ponoć swój podpis na umowie 
złożył także Tadeusz Fiejdasz, 

kierownik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, Mieszka-
niowej i Ochrony Środowiska. 
Nie zaproszono także mediów. 
Wszystko odbyło się w zaciszu 
urzędowych gabinetów. 

Dziś natomiast upływa ter-
min, w którym spółka z Nie-
miec miała wypełnić formalno-
ści uprawniające Urząd Miejski 
do wydania koncesji na zbioro-
we zaopatrywanie w wodę i od-
biór ścieków. To pierwszy etap 
weryfikacji złożonych oświad-
czeń co do zdolności oferentów 
do wykonania tej umowy, jaki 
musi przeprowadzić Gmina. 
Wszystko wskazuje na to, że nie-
miecki operator może mieć po-
ważne kłopoty, by w tym etapie 
skompletować niezbędne doku-
menty. Jak już nie raz informo-
waliśmy wielokrotnie, PUWiS 
jest właścicielem kilku elemen-
tów sieci. Zgodnie z umową, 
nowy operator musi zapewnić 
dostęp do wody wszystkim do-
tychczasowym odbiorcom. W 
praktyce oznacza to, że Niemcy 
musieliby od PUWiS-u odku-
pić, bądź wydzierżawić tę część 
infrastruktury, która pozwo-
li im spełnić ten kluczowy wy-
móg. Jak wynika z naszych nie-
oficjalnych informacji, Przed-
stawiciele Wasserverband Lau-
sitz Betriebsführungs Sanfete-
berg, próbowali negocjować z 
nowogardzkim przedsiębior-
stwem wodnym warunki, na 
jakich będące własnością PU-
WIS-u fragmenty sieci zostały-
by im wynajęte. Zarząd PUWiS 

nie wykazał jednak zaintereso-
wania chęcią podjęcia współ-
pracy w tym zakresie. 

To nie jedyna przeszko-
da, która może stanąć na dro-
dze sfinalizowania umowy z 
Niemcami. Drugą może być 
fakt posiadania siedziby spół-
ki za granicą. Zgodnie z pol-
skim prawem, a w szczególno-
ści z ustawą o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków, 
aby uzyskać prawo do działal-
ności koncesjonowanej, a taką 
jest właśnie dostarczanie wody 
i odbiór ścieków,  trzeba posia-
dać siedzibę na terytorium RP, 
albo posiadać tutaj oddział lub 
przedstawicielstwo. 

Nieoficjalnie mówi się, że 
niemiecka spółka zgłosiła się do 
przetargu w Nowogardzie tylko 
po to, by podjąć próbę przeję-
cia PUWiS. Nie była od począt-
ku zainteresowana obsługą za-
dania, jakie chce zlecić gmina. 
Na żadną „fuzję”, jak na razie, 
się nie zanosi. Tak przynajmniej 
deklaruje zarząd PUWiS. 

Z całą sprawą wyraźny pro-
blem ma także gmina. Ta do 
dnia dzisiejszego nie wymówi-
ła chociażby PUWiS-owi umo-
wy na administrowanie siecią 
wodno-kanalizacyjną w Nowo-
gardzie. Umowa ta obowiązu-
je do końca roku, a przewiduje 
trzymiesięczny okres wypowie-
dzenia. 

Wymowna jest również nie-
obecność przy podpisywa-
niu umowy pomiędzy spółką 
z Niemiec, a miastem, burmi-
strza Roberta Czapli. Przetarg 
na wodę to jedno z kluczowych 
w ostatnich latach postępowań, 
ogłoszonych przez gminę. 

Czyżby zatem niektórych 
strach obleciał? Wszak nie jest 
tajemnicą, że ostateczna prze-
grana, dla PUWIS-u może 
oznaczać poważne kłopoty i 
spowodować grupowe zwolnie-
nia pracowników. A to przed 
zbliżającymi się wyborami, tym 
co marzą o reelekcji, punktów 
nie doda.   

Marcin Simiński

Październik 2013 - otwarcie ofert
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Urząd się żali, że ma „szereg dróg do remontu”

W sprawie Waryńskiego dzieje się, póki co... korespondencyjnie ?
Od dłuższego czasu,  aktywność w sprawie  dwukrotnie opisywanej na łamach DN, dotyczącej remontu gminnej drogi wewnętrznej przy ul. Wa-
ryńskiego, polega   głównie na  „wymianie” listów pomiędzy pełnomocnikiem Wspólnoty, a Urzędem Miejskim w Nowogardzie. 

Pierwsze pismo do urzędu już publikowaliśmy we 
wcześniejszym wydaniu naszej gazety. Dziś publiku-
jemy odpowiedź Urzędu na nasze pytania, oraz na pi-
sma do i od  Radcy Prawnego, Artura Karmana, któ-
ry jest pełnomocnikiem Wspólnot. Jak widać, miesz-
kańcy uprzejmie proszą o to, co im się należy, a miej-
scy urzędnicy jak na razie na to odpowiadają   tylko 
tyle, że brak im środków, a i również, że dróg do re-
montu jest za dużo... 

Oto pismo nr 1  - odpowiedź z UM na pytanie wy-
słane przez  DN:

W odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w pi-
śmie przesłanym nam pocztą elektroniczną w dniu 
19.05.2014 r. w sprawie remontu drogi wewnętrznej ul. 
Waryńskiego przy Wspólnotach Mieszkaniowych nr 4, 
19, 20 w Nowogardzie uprzejmie wyjaśniam: 

Pyt. Kiedy i czy w ogóle UM podejmie decyzję o re-
moncie zniszczonej drogi wewnętrznej, będącej wła-
snością gminy?

Odp. Od kilku lat planowany jest remont drogi we-
wnętrznej w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Waryń-
skiego. Jednakże potrzeby w zakresie remontów dróg 
zarządzanych przez gminę są bardzo duże, a możliwo-
ści finansowe pozwalają na wykonanie niektórych za-
dań na tych drogach. Uznajemy zasadność przedsta-
wionego wniosku, nie mniej na terenie Gminy Nowo-
gard występuje szereg dróg do remontu, a łączna dłu-
gość dróg będących w zarządzie Burmistrza Nowogar-
du przekracza 250 km. Z uwagi na bardzo ograniczone 
możliwości finansowe, podjęcie decyzji o remoncie któ-
rejkolwiek z dróg, poprzedzane jest  analizą jej stanu 
technicznego, znaczenia komunikacyjnego i możliwości 
skorzystania z dróg alternatywnych. W związku z po-
wyższym nie możliwe jest określenie terminu wykona-
nia remontu wnioskowanej drogi.

Dlaczego stwarzająca zagrożenie, stara studnia głę-
binowa, została zabezpieczona betonowymi płytami, 
które nikogo przed zagrożeniem nie uchronią?

Gmina zleciła Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i 
Sanitarnych niezwłoczne, prawidłowe zabezpieczenie 
miejsca po zlikwidowanym zdroju ulicznym. 

Dlaczego Wspólnoty Mieszkaniowe jeszcze nie 
otrzymały odpowiedzi na swój wniosek?

Odpowiedzi dla Wspólnot Mieszkaniowych udzielo-
no Kancelarii Radcy Prawnego Artur Karman, ul. 3-go 
Maja 36, 72-200 Nowogard, który wystąpił w tej spra-
wie w imieniu Wspólnot.  

Jakie wyniki przyniosła wizyta pracowników UM w 
Nowogardzie, na w/w drodze wewnętrznej?

Wizyta pracowników UM w Nowogardzie potwier-
dziła zasadność wniosku i na jej podstawie zlecono 
Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych w No-
wogardzie wykonania odpowiednich robót mających 
na celu likwidację zagrożenia wypadkowego związane-
go z istnieniem studni. 

Pismo nr 2 czyli  co Urząd odpisał mieszkańcom 
(na ręce pełnomocnika)

Nowogard, dnia 19 maja 2014 r.
Odpowiadając na Pana wniosek złożony w imie-

niu mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych położo-
nych przy ul. Waryńskiego nr 4,19, 20 w Nowogar-
dzie w sprawie wykonania remontu drogi wewnętrz-
nej uprzejmie informuję, że niniejsza sprawa w roku 
bieżącym nie może być załatwiona pozytywnie z uwa-
gi na niewystarczającą ilość środków finansowych ja-
kimi gmina dysponuje na remonty i utrzymanie dróg. 
Uznajemy zasadność przedstawionego wniosku, nie 
mniej na terenie Gminy Nowogard występuje szereg 
dróg do remontu, a łączna długość dróg będących w 
zarządzie Burmistrza Nowogardu przekracza 250 km. 
Z uwagi na bardzo ograniczone możliwości finanso-
we, podjęcie decyzji o remoncie którejkolwiek z dróg 
poprzedzane jest analizą jej stanu technicznego, zna-
czenia komunikacyjnego i możliwości skorzystania z 
dróg alternatywnych. Potrzeby w zakresie remontów 
dróg zarządzanych przez gminę są bardzo duże, a 
możliwości finansowe pozwalają na wykonanie nie-
których zadań na tych drogach. Należy jednocześnie 
zauważyć, iż zadania obejmujące zarządzanie droga-
mi, ulicami, mostami, placami gminnymi oraz orga-
nizacją ruchu na tych drogach to tylko jeden z dwu-
dziestu dwóch punktów ust. 1 art. 7 ustawy o samo-
rządzie gminnym określającym zadania własne gmi-
ny. Wykonanie tych zadań wymaga od gminy zaanga-
żowania odpowiednich narzędzi w tym finansowych, 
dalece niewystarczających w stosunku do zadań na-
łożonych ustawami na gminę. Powoduje to, że gmina 
nie jest w stanie w pełni wykonać swoje wszystkie obo-
wiązki ustawowe. 

Z poważaniem, 
z up. Burmistrza

Kierownik Wydziału
Tadeusz Fiejdasz

 

I  pismo nr 3 czyli kolejne wystąpienie pełnomoc-
nika mieszkańców

Kancelaria Radcy Prawnego 
Artur Karman
ul. 3 Maja 36, 72-200 Nowogard
Nowogard, dnia 30 maja 2014 r.
Szanowny Panie Burmistrzu!
Imieniem Wspólnot Mieszkaniowych położonych 

przy ul. Waryńskiego Nr 4, 19, 20 w Nowogardzie, 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w od-
powiedzi na pismo z dnia 19 maja 2014 r. uprzejmie 
informuję, że mieszkańcy Wspólnot są niezadowo-
leni wskazaniem ewentualnego terminu wykonania 
remontu drogi wewnętrznej, nie w tym roku kalen-
darzowym. Mieszkańcy przedmiotowych budynków 
nie mają możliwości, w sposób prawidłowy, korzy-
stać ze zniszczonej drogi wewnętrznej, która spra-
wia, że bardzo często, jazda samochodem, powoduje 
jego uszkodzenia. W związku z powyższym, w imie-
niu Wspólnot Mieszkaniowych, ponownie wnoszę o 
jak najszybsze podjęcie działań remontowych, spo-
czywających na właścicielu drogi wewnętrznej. Mając 
powyższe na uwadze, w przypadku naprawy drogi w 
szybszym terminie, imieniem mieszkańców dziękuję 
za podjęcie działań w tym zakresie.

Z poważaniem,  Radca Prawny   
Artur Karman

Nasz komentarz  
Dzieje się dużo, ale na razie tylko za sprawą li-

stów... Jedyne co Urząd Miejski zrobił dla mieszkań-
ców Waryńskiego, to zlecenie zabezpieczenia przez 
PUWiS niebezpiecznego włazu (został on wymienio-
ny na nowy). Tłumaczenia jednak typu: „łączna dłu-
gość dróg będących w zarządzie Burmistrza Nowo-
gardu przekracza 250 km” jest co najmniej komiczna. 
Urzędnik powinien wiedzieć, że wedle słów: „Potrzeby 
w zakresie remontów dróg zarządzanych przez gminę 
są bardzo duże” - droga wewnętrzna przy ul. Waryń-
skiego z pewnością jest ważniejsza i częściej uczęsz-
czana przez dziesiątki mieszkańców, niż np. dopiero co 
wyremontowany odcinek jezdni przy budynku byłego 
sądu. I to się nazywa hierarchia potrzeb! Żeby jednak 
to zrozumieć, urzędnik ten być może  powinien prze-
konać się na własnej skórze jak w życiu przeszkadza 
znajdujący się na zniszczonej drodze piach przeno-
szony do mieszkań przez wiatr  oraz dziurawy jak ser 
szwajcarski dojazd do bloku... red.

„Mój las” 
W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się XXVII edycja konkursu „Mój Las” organizo-
wanego przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody. Celem konkursu 
jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej oraz ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej, a 
także zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Po raz kolejny uczniowie z na-
szej gminy mogą pochwalić się 
swoimi sukcesami, ponieważ za-
szczytne I miejsce w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w 
kategorii klas I – III szkół pod-
stawowych, zajęła uczenni-
ca Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II w Nowogar-
dzie, Martyna Owczarek (opie-

kun, pani Beata Siedlecka). Na 
III miejscu w tej samej kategorii 
wiekowej uplasowała się Klau-
dia Wysokińska (opiekun: pani 
Ewa Antczak) ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im Polskich Olim-
pijczyków. W kategorii gimna-
zja III miejsce zajął uczeń Pu-
blicznego Gimnazjum nr 3 im. 
Zjednoczonej Europy w Nowo-

gardzie – Piotr Kufta (opiekun: 
pani Jolanta Mielewczyk). 

Uczniom gratulujemy, życząc 
dalszych sukcesów, a opieku-
nom i wszystkim nauczycielom 
przekazujemy, aby nie tylko mó-
wili, ale przede wszystkim poka-
zali i pozwolili uczniom działać, 
a wtedy zrozumieją i zadbają o 
środowisko.                Inf. własna

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż - zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem. Konfucjusz
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Co roku przy tej okazji jesteśmy przy Tobie  
z naszymi gorącymi uczuciami.  

Niech to będzie dzień niezapomniany. 

Naszej ukochanej jubilatce 
mamie, babci, prababci i praprababci 

Sabinie Paś 
w dniu 80-tych urodzin 

wszystkiego co najlepsze 
życzą dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuczek Kacperek 

 Jakiś czas temu w różnych 
miejscach naszej gminy, znowu 
pojawiła się propagandowa  ga-
zetka SLD. W każdym numerze 
czerwone pismaki czepiają się 
jakiegoś porządnego człowieka. 
W tym ostatnim, mnie obrzucili 
błotem. Oczywiście pod artyku-
łem nikt się nie podpisał, bo z od-
wagą u nich słabo. A bzdury pisać 
anonimowo, to jaki problem, każ-
dy potrafi.  Ja mam zaraz 60 lat i 
taka pisanina nie bardzo mnie 
już dotyka. Trochę mnie jednak 
boli, że taka partyjniacka  propa-
ganda rozprowadzana jest w filii 
miejskiej biblioteki w Wyszomie-
rzu przez żonę pana Jankowskie-
go (startował z listy SLD), która 
w niej pracuje. Rękami swoimi i 
swoich pracowników wyremon-
towałem te pomieszczenia. Przez 
3 tygodnie robiliśmy cały remont. 
Z własnych środków wyłożyłem 
około 10 000 zł., żeby ta bibliote-
ka mogła działać, żeby dzieci mia-
ły gdzie przyjść, poczytać książki 

i pobawić się. A tutaj mieszkań-
cy Wyszomierza przychodzą do 
mnie i pokazują, że dzieci przy-
noszą im z biblioteki do domu ja-
kąś SLD-owską gazetę, w której 
jest napisane…, że świetlica się 
wali, bo jestem złym sołtysem!

Napisali tam też, że radny Ka-
nia krzyczał o dietach dla sołty-
sów. Każdy kto mnie zna to wie, 
że głos rzadko podnoszę i że je-
stem spokojnym człowiekiem. I 
dlatego spokojnie chcę wyjaśnić, 
o co chodzi z tymi dietami.

Od kilku lat, jako sołtysi, pro-
simy o ustalenie stałej miesięcz-
nej diety za wykonywanie na-
szych obowiązków. Jesteśmy do-
stępni dla mieszkańców naszego 
sołectwa codziennie, od rana do 
wieczora. Pomagamy im w spra-
wach urzędowych, zajmujemy się 
ustalaniem i rozliczaniem  fundu-
szu sołeckiego, dbamy o utrzyma-
nie zieleni, boisk. Zajmujemy się 
świetlicami wiejskimi. Ponosimy 
też ze swojej kieszeni koszty do-
jazdów, telefonów. Obowiązków 
nie jest mało i prawda jest taka, że 
wcale nie ma wielu chętnych do 
tej pracy.

W 2010 roku zostałem przez 
innych sołtysów wybrany prze-
wodniczącym konwentu sołtysów 
w naszej gminie. Moim obowiąz-
kiem jest mówienie w imieniu 
innych o sprawach ważnych dla 

wszystkich sołtysów. I tak właśnie 
jest ze sprawą diet comiesięcz-
nych, to jest postulat sołtysów. 
Oszuści z czerwonej gazetki napi-
sali zaś, że 35 sołtysów z uśmie-
chem na ustach pracuje społecz-
nie, a tylko jednemu się to nie 
podoba. To jest zwyczajne kłam-
stwo. Prawda jest taka, że my soł-
tysi prosimy tylko o trochę sza-
cunku i godności. Przecież to jest 
nienormalne, że dietę otrzymu-
jemy  wtedy, gdy udajemy się na 
audiencję do jaśnie pana Czapli, a 
nie wtedy gdy rzeczywiście pracu-
jemy. Nasza praca to nie jest czap-
kowanie burmistrzowi. Chcemy, 
po prostu, żeby doceniono wła-
śnie codzienną pracę dla miesz-
kańców naszych wiosek. Jak bur-
mistrz Czapla zwoła zebranie soł-
tysów, to za obecność na tym ze-
braniu dostajemy 195 zł. Teraz te 
narady są co 2 miesiące, bo zbli-
żają się wybory. Ale jak nie było 
wyborów to i Czapla miał sołty-
sów w nosie, i nie spotykał się z 
nami nawet 3 lub 4 miesiące. I 
trzeba było często ze swoich pie-
niędzy dokładać – zamiast diety 
za wizytę u burmistrza powinna 
być więc dieta miesięczna.

SLD liczy na to, że ludzie mają 
krótką pamięć i zapomnieli już o 
ogromnej podwyżce pensji bur-
mistrza Czapli. Radni SLD jed-
nym pstryknięciem palców pod-

nieśli mu pensję o 2 000 zł. Do-
staje co miesiąc 11 480 zł. To wię-
cej niż zarabiają prezydenci Ko-
łobrzegu czy Słupska. A prezy-
dent Szczecina bierze tylko 400 
zł więcej. To się nazywa zachłan-
ność! Czapla się pławi w luksu-
sach, ale sołtysom każe pracować 
społecznie. To właśnie jest fałszy-
wa twarz SLD-owców.  Sami pa-
trzą tylko jak pod siebie zgarniać, 
robotę znajomkom załatwiać, ale 
jak ktoś uczciwie dla ludzi pracu-
je, to niech sobie pracuje społecz-
nie.

2 lata temu Wspólny Nowo-
gard zgłosił sprawę ustalenia diet 
dla sołtysów. Mieli oni dosta-
wać po 150 zł miesięcznie. Żeby 
nie było dodatkowych kosztów 
dla budżetu daliśmy propozy-

cję, żeby obciąć diety radnych o 
200 zł i zmniejszyć pensję burmi-
strza. Oczywiście panowie radni 
SLD byli oburzeni i zdecydowa-
nie przeciwni. 

„Jutro bez obaw” to hasło SLD 
z ostatnich wyborów do sejmu. 
Czapla rzeczywiście nie ma się 
czego bać. Do garnka zawsze coś 
za tą swoją pensję włoży. Bieli-
da z Jabłońskim i gromada SLD-
-owców upchniętych po różnych 
urzędach i fundacjach, też się ja-
koś wyżywią. A sołtysi niech da-
lej pracują społecznie z uśmie-
chem na twarzy. 

Andrzej Kania
Przewodniczący Konwentu 

Sołtysów
Sołtys Wyszomierza

Jaka jest prawda o dietach sołtysów
Poniżej publikujemy tekst Andrzeja Kani, w którym ustosunkowuje się on do oczerniających go, jego zdaniem, publikacji w partyjnych agitkach 
kolportowanych za pośrednictwem wiejskiej biblioteki.

ŻyCZENIA

Dlaczego kobiety chętniej rodzą za granicą? 

Nowogard pod lupą młodej naukowiec
Jak Polki wyobrażają sobie idealny model rodziny? Ile mają dzieci, a ile chciałyby mieć, i dlaczego nie mają tyle potomstwa co planowały? - na te 
i wiele innych pytań odpowiedzi szukała m.in. w  Nowogardzie, mgr Anna Łobodzińska, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kobieta od-
wiedziła nasze miasto w miniony weekend, w ramach prowadzonych przez siebie badań naukowych w kraju i za granicą. 

Redakcja DN spotkała panią 
Annę w Dniu Dziecka, na pla-
cu zabaw nad jeziorem, w cza-
sie prowadzenia ankiety wśród 
młodych mam. 

- Przyjechałam do Nowogar-
du w związku z badaniami, ja-
kie prowadzę do swojej pracy 
doktorskiej. To są badania, które 
porównują postawy prokreacyj-
ne i ocenę polityki prorodzinnej 
wśród Polek, które mieszkają w 
Polsce i tych, które wyjechały do 
Norwegii i tam założyły rodziny 
– mówi mgr A. Łobodzińska, i 
zdradza, dlaczego wybrała aku-
rat taki, a nie inny temat do ba-
dań:  miałam okazję przebywać 
właśnie w Norwegii i  zauważy-
łam, że mieszkające tam Polski 
mają dwoje, troje, a często my-
ślą i o 4 dziecku.  Postanowiłam 
sprawdzić co skłania je do rodze-
nia większej ilości dzieci za gra-
nicą – czy są to warunki socjalne, 

a może uwarunkowania kulturo-
we czy też pochodzenie. 

Pani Anna prowadzi badania 
w pięciu powiatach. Oprócz go-
leniowskiego są to: powiat sta-
rogardzki, wadowicki, staszow-
ski, a także Wrocław – miasto 
na prawach powiatu, jako przy-
kład dużej aglomeracji. Regio-
ny te zostały wybrane na pod-
stawie przemyślanej typologii 
polegającej na doborze różnych 
wskaźników demograficznych, 
np. liczba dzieci przypadająca 
statystycznie na jedną kobietę, 
czy ilość rodzin wielodzietnych. 

- Chodziło o to, by wybrać re-
giony bardzo zróżnicowane, spo-
śród których wybrałam 5 typów, 
a później z każdego po jednym 
reprezentancie. Goleniowski jest 
powiatem, w którym rodzi się 
mniej więcej tyle dzieci co śred-
nia dla Polski, ale jest dużo mło-
dych mam i rodzin z trojgiem i 

więcej dzieci – mówi Doktorant-
ka z UJ.

Na terenie powiatu goleniow-
skiego pani Anna wybrała dwie 
gminy tj. Nowogard i Przybier-
nów. Badania polegają głównie 
na przeprowadzaniu ankiet. Te 
podzielone są na dwie części. 

- Pierwsza dotyczy planów ro-
dzinnych Polek, tego jak wyobra-
żają sobie idealny model rodzi-
ny, ile dzieci mają, ile chciałyby 
mieć, i dlaczego często nie mają 
tyle ile zakładały że będą miały. 
Druga część ankiety to pytania 
o ocenę konkretnych rozwiązań, 
które rząd proponuje młodym 
rodzicom, czyli urlopów macie-
rzyńskich, czy miejsc w żłobkach 
– wyjaśnia Doktorantka.

Pani Anna nie umiała okre-
ślić, kiedy zakończy swoje ba-
dania. Obiecała jednak, że jak 
tylko opracuje wyniki udostęp-
ni je naszej redakcji. Będzie to z 

pewnością cenny materiał. Cze-
kamy więc z niecierpliwością na 
wyniki ankiet przeprowadzo-
nych w Nowogardzie, życząc 

przyszłej pani Doktor samych 
sukcesów na drodze naukowej 
kariery. 

Marcin Simiński 

Pani Anna Łobodzińska w trakcie przeprowadzania ankiet
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Święte-
go Jana

(J 20,19-23) Zmartwychwstały 
ukazuje się Apostołom

Wieczorem w dniu Zmartwych-
wstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, gdy drzwi były zamknię-
te z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: Pokój wam! A to powiedziaw-
szy, pokazał im ręce i bok. Urado-
wali się zatem uczniowie ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 
Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam. Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział 
im: Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, są im zatrzymane.

Weźmijcie Ducha Świętego
Bardzo fascynująca historia. 

Oczywiście mam na myśli Ewan-
gelię. Chociaż zdaję sobie sprawę z 
tego, że wielu nie podziela mojego 
zdania. Tyle lat słucha się tego sa-
mego. Czasem człowiek ma wraże-
nie, że nic nowego nie usłyszy, no 
bo jak, skoro czytania powtarza-
ją się cyklicznie. A szczególnie w 
święta. Może ewentualnie czasem 
coś zaskoczy, ale to ma raczej krót-
ki czas oddziaływania i w niewiel-
kim wymiarze. Bo przecież Ewan-
gelia przedstawia nam to, co działo 
się w czasie, gdy Chrystus był po 
ludzku obecny na ziemi. Krótkie 
trzydzieści lat z małym haczykiem. 
Owszem, doniosłe wydarzenie, ale 
tak jakby tylko historyczne. Tylko. 
Tak jak jedno z wielu, które, przy 
różnego rodzaju okazjach, przy-
wołujemy z pamięci.

Może właśnie dlatego nie potra-
fimy odebrać tego, co nam mówi 
Ewangelia w sposób odpowiedni, 
to znaczy taki, który spowodował-
by to, co powinien spowodować. A 
powinien bardzo wiele. Jak wiele, 
to możemy zaobserwować na kon-
kretnych przykładach, wziętych 
właśnie z historii zbawienia. Zresz-
tą wiele tych konkretnych histo-
rii często wspominamy. Ale żeby 
nie było to takie zwykłe wspomi-
nanie, jak chociażby rocznicy bi-
twy pod Grunwaldem, musimy do 

tych historii podejść w nieco inny 
sposób. W końcu mamy na uwa-
dze historię zbawienia, więc trzeba 
na nią spojrzeć z nieco innej per-
spektywy.

Żeby było interesująco, moż-
na by z tego zrobić jakieś dzieło, 
najlepiej filmowe. W dzisiejszych 
czasach jest ono bardziej chwytli-
we niż na przykład literatura. Hi-
storię tę można byłoby pokazać 
w różnych wariantach. Mogłaby 
to być pełnometrażowa wersja ki-
nowa o takim na przykład tytule: 
„Historia Zbawienia - czyli tam 
i z powrotem, dzieje Syna Boże-
go, który zstąpił z nieba i tam po-
wrócił”. Albo mogłaby to być try-
logia: Cześć 1: „Stworzenie – czyli 
jak to się stało, że istnieję?”. Część 
2: „Odkupienie – czyli co się sta-
ło, że mam prawo mieć nadzieję?”. 
Część 3: „Uświęcenie – czyli…  i 
co dalej?”. Oczywiście każdy może 
nadać tym częściom swoje tytu-
ły. Można jeszcze rozważyć wersję 
odcinkową, w różnych wariantach.

Może weźmy ten ostatni przy-
kład. Wersja podzielona na wie-
le odcinków. Jak się okazuje rze-
czywiście jest ich bardzo wiele. 
Może parę przykładów. Odcinek 
pt.: „Abraham”. Historia człowie-
ka, który był w stanie w ciemno 
zaryzykować. Poszedł w nieznane. 
Otrzymał obietnicę, której speł-
nienie miało bardzo nikłe prawdo-
podobieństwo. Wystawiony został 
na beznadziejną próbę, całkowi-
cie pogrążającą otrzymaną wcze-
śniej obietnicę. A wszystko po to, 
by sam mógł się przekonać, że po 
tych wszystkich wydarzeniach stał  
się człowiekiem wierzącym, czyli 
bezgranicznie ufającym Bogu.

Bardzo pasjonującym okazuje 
się być odcinek pt.: Paweł z Tar-
su”. Niesamowita historia czło-
wieka, który pod wpływem bar-
dzo krótkiego spotkania, przemie-
nia całkowicie swoje nastawienie 
do pewnych, jak się okazuje klu-
czowych dla wszystkich, spraw. O 
ich ważności świadczy dane póź-
niej przez niego osobiste świadec-
two życia i nauczania. Właśnie to 
nauczanie porywa widza, bardziej 
nawet niż muzyka, która, aby od-
dać atmosferę odcinka, musiałby 
być rzeczywiście niesamowita.

Odcinek pt.: „Ojciec Pio” wyda-
je się, że jest już gotowy, bo można 
przecież obejrzeć film o tym tytule. 
I to chyba nawet nie jeden. Podob-
nie jak na przykład „Święty Fran-

ciszek”, albo „Jan Bosco”, jak rów-
nież „Karol – człowiek, który zo-
stał papieżem”. Można wyliczyć 
masę gotowych już odcinków. Nie-
które z nich, a może nawet bardzo 
wiele, to filmy wartościowe, mogą-
ce dożo dobra wnieść w nasze ży-
cie. Chociaż z drugiej strony nie 
brakuje wśród nich kontrowersyj-
nych obrazów. Niemniej jednak to, 
co wszystkie je łączy, to ludzki re-
żyser. Dlatego też rodzą się czasem 
pewne niejasności. Wierzący i jed-
nocześnie myślący człowiek powi-
nien sobie jednak z tym poradzić.

Inaczej jest z naszym serialem. 
Tu człowiek jest tylko bohaterem. 
Wszystkie stanowiska technicz-
ne zarezerwowane są dla Boga. 
Dźwięk, obraz, wszystko tworzy 
się z Jego inspiracji. A co ciekawe, 
każdy ogląda dany odcinek w zu-
pełnie inny sposób, można by rzec 
po swojemu. I nie ma co się temu 
dziwić. W końcu nie mamy prze-
cież do czynienia z ludzkim ki-
nem, ale z Boskim. A tu wszyst-
ko jest możliwe. Jeden z bardzo 
znanych reżyserów powiedział, 
że dzięki technice komputerowej 
jest w stanie pokazać wszystko. To 
rzeczywiście wielkie osiągnięcie. 
Sam często podziwiam efekty ta-
kiej pracy z komputerem. Z kolei 
Pan Bóg komputera nie potrzebu-
je. Jest w stanie i bez tego wszystko 
pokazać. Ale nie chce. On chce po-
kazać tylko to, co jest prawdziwe. 
Nic więcej.

Może jeszcze słówko o dwóch 
specjalnych odcinkach. Jednym z 
nich jest odcinek pt.: „Jezus Chry-
stus”. Nie trzeba nikogo przekony-
wać do tego, że jest to rzeczywiście 
specjalny odcinek. Piękny i czytel-
ny scenariusz, niesamowite dia-
logi, nieoczekiwane zwroty akcji, 
zaskakujące sytuacje, wiele bar-
dzo mocnych momentów. I wca-
le się nie dłuży. Bo całe to bogac-
two zawarte jest w bardzo krótkim 
czasie. Ten odcinek powinien być 
wzorcowy dla wszystkich innych. 
I wreszcie drugi specjalny odci-
nek pt.: „…”. Jak się łatwo domy-
ślić, trzeba tu wpisać swoje imię i 
nazwisko. Właśnie również z tego 
powodu ten serial jest tak niety-
powy.

A dlaczego o tym piszę, komen-
tując Ewangelię z uroczystości Ze-
słania Ducha Świętego? Bo wła-
śnie ten Duch podaje nam prosto 
do ucha hasło: „Akcja”!

Ks. Grzegorz Podlaski

Tadeusz Wostek: lat 62, zmarł 26.05.2014, pogrzeb odbył się 
05.06.2014, na cmentarzu w Żabowie  

Cecylia Majdzińska: lat 85, zmarła 03.06.2014, pogrzeb odbył 
się 05.06.2014, na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Wystawa w Bibliotece 

Zaczęło się w Polsce 
Pod taką nazwą, w Bibliotece Miejskiej zorganizo-
wano wystawę, poświęconą 25 rocznicy pierwszym, 
częściowo wolnym wyborom do parlamentu. Ekspo-
zycje można oglądać do końca czerwca. 

Swoistą gratką dla 
zwiedzających są zdję-
cia wykonane wówczas 
przez „państwowych” 
fotografów. 

- Ciekawostką są wy-
dane w 1989 przez Woj-
skową Agencję Fotogra-
ficzną zdjęcia, w formie 
zbioru, jakie wtedy wy-
dano pn. „Polska na dro-
dze przemian 1989/90”. 
Zachęcam, aby przyj-
rzeć się, jakie osoby wte-
dy były głównie fotogra-
fowane – mówi Zofia Pi-
larz, dyrektor Biblioteki, 
oprowadzając redakcję 
po wystawie. 

W kolejnych gablo-
tach zgromadzono kra-
jowe wydania gazet, wy-
danych po wyborach 4 czerwca 
1989 roku, m.in. Trybuna Ludu, 
Rzeczpospolita oraz pierwsze 
wydania Gazety Wyborczej „So-
lidarność”. 

Miejsce zorganizowania wy-
stawy zobowiązuje, to też wśród 
materiałów nie mogło zabrak-
nąć pozycji książkowych. 

Najciekawsza, moim zdaniem, 
jest autobiografia z cyklu „Dzieci 
polskiej transformacji” autorstwa 
Pauliny Wilk, z Wydawnictwa 
Literackiego godnego polecenia – 
dodaje dyrektor Biblioteki. 

Część wystawy poświęcono 
także na publikacje i dokumen-
ty, jakie w okresie 1989/90 uka-
zywały się na terenie Nowogar-
du. Wśród nich jest na przykład 
oryginalny protokół rejestracji 

na radnego do gminy, czy też li-
sta kandydatów OKP do rady. 
Osobną gablotę poświęcono po-
staci Mariana Jeża z Nowogardu 
- posła do sejmu kontraktowego 
z ramienia PZPR, wieloletniego 
prezesa SM „Cisy”. 

Z krajowych dokumentów 
wywieszono kserokopię powo-
łania Tadeusza Mazowieckiego 
na prezesa Rady Ministrów. Na 
dokumencie widnieje jeszcze 
orzeł bez korony. 

Zwieńczeniem wystawy jest 
21 postulatów „Solidarności”, a 
także znane plakaty, jakie wów-
czas nawoływały do udziału w 
wyborach. 

Wystawę, którą otwarto do-
kładnie 4 czerwca, można zwie-
dzać do końca miesiąca. 

MS

Wystawę zwiedza młodzież z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych..

Główną część ekspozycji stanową ciekawe pozycje książkowe.
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Serdeczne podziękowania 
za opiekę i okazane serce 

mamie 
Halinie Tadeja 

dla doktora T. Rokickiego 
i doktor T. Buragas oraz 

całego personelu oddziału 
wewnętrznego 

składa 
syn i synowa z córkami 

Najszczersze wyrazy 
współczucia  

z powodu  

śmierci teścia 

naszej koleżance 
Iwonie Bobińskiej 

składają 
współpracownicy 

z oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 

Wszystkim, którzy 
uczestniczyli 
we Mszy św. 

i ostatniej drodze  
śp. Mieczysława 

Staszkiewicza 
podziękowania 

składa 
pogrążona w smutku 

żona z rodziną

Bodzęcin 

Mieszkańcy organizują Dzień Dziecka
Nie Rada Sołecka, ale sami mieszkańcy zorganizowali Dzień Dziecka w Bodzęcinie w dniu 30 czerwca. 

Tego dnia teren przed świe-
tlicą wiejską w Bodzęcinie, o 
godz.15:00 zamienił się w wiel-
ki plac zabaw. Organizatorami 
zabawy byli Klub Jola, Stowa-
rzyszenie „Bodzęcin Razem” 
oraz miejscowa młodzież. W 
planie znalazło się kilka atrak-
cji, które pojawiły się po raz 
pierwszy. Dzięki nowogardz-
kiej policji, na miejscu poja-
wiło się policyjne auto, któ-
rym każdy miał możliwość 
przejechać się po miejscowo-
ści. Policjanci w Bodzęcinie 
nie pojawili się z pustymi rę-
kami. Każde dziecko otrzyma-
ło kamizelkę odblaskową. Przy 
okazji policjanci przypomnieli 

dzieciom o zasadach dotyczą-
cych bezpieczeństwa na dro-
dze. Największą atrakcją tego 
dnia była jednak wizyta Eki-
py „Pokemona” z Goleniowa. 
Każdy chętny mógł sobie wy-
konać zdjęcie na motorze. Do-
datkowo dzieci mogły przeje-
chać się i chociaż przez chwilę 
poczuć się jak kierowca legen-
darnego Harley’a. Oczywiście 
pod opieką dorosłego. To nie 
był jednak koniec atrakcji dla 
najmłodszych. Dzięki wspar-
ciu Stowarzyszenia „Bodzęcin 
Razem”, które ufundowało na-
grody, udało się przeprowadzić 
konkursy dla dzieci. Najwięk-
szą popularnością cieszyła się 

konkurencja slalomu na czas, 
w której startowało ponad 20 
uczestników. Poza tym można 
było zmierzyć się na skakance, 
przeciąganiu liny, czy podbija-
niu piłki. W konkurencjach na 
czas o zwycięstwie decydowały 
setne części sekundy.

- Jeszcze dwa tygodnie temu 
wydawało się, że Dzień Dziec-
ka w Bodzęcinie się nie odbę-
dzie. Jednak dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców, Klubu Jola 
oraz Stowarzyszeniu „Bodzę-
cin Razem” dzieci mogły tego 
dnia świetnie się bawić - po-
wiedział obecny na imprezie 
radny Rady Gminy Osina, Je-
rzy Salwa.

Zabawa trwała pięć godzin. 
Organizatorzy serdecznie 
dziękują Komendantowi Po-
wiatowemu Policji oraz szefo-
wej Komisariatu Policji w No-

„Dobroć dana innym, zawsze do nas powraca...”

Podziękowania Caritas 
Parafialny Zespół Caritas, działający przy parafii pw. WNMP w Nowogardzie, pragnie podziękować 

wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca.
Szczególne podziękowania kierujemy do szkolnych kół Caritas z Gimnazjum nr 1, SP nr 1 i I LO. Za 

trud włożony w techniczną stronę imprezy dziękujemy p. Tadeuszowi Banachomskiemu, p. Wojciechowi 
Cicheckiemu, p. Jackowi Zięciakowi, p. Henrykowi Grygowskiemu oraz państwu: Irenie i Mieczysławowi 
Burak; Dorocie i Rochowi Mościńskim. 

Ponadto dziękujemy za wsparcie materialne sponsorom:  - FHU Adam Fedeńczak - Firma Asprod - 
Hurtownia Lodos - Piekarnia Karsk - Cukiernia Marysieńka p. Malinowskiej - Gospodarstwo Agrotury-
styczne Jerzy Furmańczyk - Hurtownia „Bodzio” - Dariuszowi Szulejko - Świat Dziecka – p. Piątkowscy - 
Piekarnia - Waldemar Pędziszczak - Sklep „Biurex” - Pizzeria Fantazja - Dziennik Nowogardzki

Zespół Caritas 

Informuje o realizacji projektu zat.
„Punkt terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin”
który jest skierowany do dzieci w wieku od 3 lat do 13 lat z wieloraką 

niepełnosprawnością i ich rodzin z terenu Gminy Nowogard.

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Celem projektu jest specjalistyczna rehabilitacja i terapia  dzieci niepełnosprawnych  
z udziałem jego rodziny.
W ramach projektu są  prowadzone:
•	 zajęcia kinezyterapeutyczne
•	 terapia zajęciowa z elementami terapii ręki, integracji sensorycznej, muzykoterapii i baj-

koterapii
•	 zajęcia aqua-terapeutyczne
•	 spotkania Grupy Wsparcia Rodziców.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach można uzyskać

pod nr tel. 503-734-075
Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowogard

www.nowogard.pl

Zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie zat.

„Poznawanie świata kultury, historii i sztuki”
 dzieci niepełnosprawne w wieku od 6 do 13 lat i ich rodziny

W ramach projektu organizowane będą wyjazdy do:
– Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie - czerwiec 2014r.
– Teatru Współczesnego w Szczecinie - czerwiec 2014r.
– Nadmorskiego Parku Miniatur i Kolejek w Dziwnowie - wrzesień 2014r.
– Filharmonii w Szczecinie - październik 2014r.
– Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie - listopad 2014r.
– Opery w Szczecinie - grudzień 2014r.
Celem projektu jest ułatwienie 30-ciorga dzieciom (15 dzieciom niepełnosprawnym i ich ro-

dzeństwu)  dostępu do szeroko pojętej kultury.
Termin realizacji projektu: od 15 maja do 31 grudnia 2014r.

 Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie!
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie można 

uzyskać pod nr tel. 503-734-075
Projekt realizowany jest w ramach współpracy z Fundacją PZU

wogardzie, Małgorzacie Figu-
ra, a także ekipie „Pokemona” 
z Goleniowa. Całość nie mo-
głaby się odbyć bez zaanga-
żowania młodzieży. Podzię-
kowania należą się Agnieszce 
Antczak, Adrianie Parafiano-
wicz, Kamili Skamrot, Domi-
nice Skamrot, Michałowi Gra-
bowskiemu, Grażynie Kurat-
nik, oraz Krzysztofowi Bojko.    

Red
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Jan i Krystyna  Sachryń właściciele hurtowni LODOS.

Lodos Firma Handlowo-Usługowa Krystyna Sachryń, Nowogard 

Sklepik „Misz-Masz” skrył się w hurtowni „Lodos”
Branża sprzedaży mrożonek jest dość specyficzna. Tu liczy się bowiem nie tylko sam fakt dowiezienia na czas produktu, ale utrzymania 
go w odpowiedniej temperaturze. Są jednak tacy, którzy sztukę tę opanowali do perfekcji. Mowa o Państwu Krystynie i Janie Sachryń, 
właścicieli hurtowni „Lodos”, mieszczącej się przy ul. Boh. Warszawy, z którymi rozmawiamy w kolejnej odsłonie naszego stałego cy-
klu „Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Jak 
wyobrażaliście sobie Państwo 
swoją firmę przed rozpoczę-
ciem  działalności gospodar-
czej, której początki sięgają 90. 
lat? 

Krystyna Sachryń  - Zakłada-
jąc naszą rodzinną firmę, w ogó-
le nie myśleliśmy, że  będzie ona 
miała właśnie taki charakter. 
Zaczynaliśmy od małego sklepi-
ku, który miał bardzo oryginal-
ną nazwę, „MISZ-MASZ”, i mie-
ścił się w Nowogardzie przy ulicy 
Wojska Polskiego. Sklep ten miał 
dla nas szczególną wartość sen-
tymentalną, a jego nazwa wzięła 
się z różnorodności  towaru, jaki 
tam sprzedawaliśmy. 

Wszystko zaczęło się zatem 
od małego sklepiku?

K.S. Tak, te początki  to były 
szczególne chwile, które zostają 
w pamięci i oczywiście wzrusza-
ją. Firma rzeczywiście powstała 
właśnie po małym  sklepiku i to 
firma większa, której działalność 
była już skoncentrowana na in-
nym  asortymencie. Lodos naro-
dził się w 1997 roku, a więc 17 lat 
temu.   Początkowe zamierzenia  
były takie, aby skupić się tylko na 
mrożonkach i lodach, ale wsłu-
chując się w głosy klientów, asor-
tyment firmy w szybkim  tempie 
się rozrastał do różnorodnych 
produktów, których liczba na 
pewno   obecnie przekroczy po-
nad 1000 pozycji. Produkty, któ-
re prowadzimy dzisiaj,  to m.in. 
lody, mrożonki warzywne i owo-
ce, ryby, przetwory rybne i inne 
produkty, tj. majonezy, ketchupy, 

pieczywo mrożone, ciasta itd.
Wymieniła pani również 

ryby. Proszę powiedzieć, jakie 
ryby są dostępne w sprzedaży?

K.S. Odpowiedziałabym, że 
tylko dobre. Podstawą są filety i 
tusze dorsza, morszczuka, min-
taja, maruny czy ostatnio bar-
dzo modna panga, także  tilapia, 
halibut, sandacz i jeszcze wie-
le innych, które są sprowadza-
ne zgodnie  z upodobaniami na-
szych klientów.

Czy to oznacza, że klientów 
nie brakuje, zarówno tych indy-
widualnych, jak i  hurtowych? 
K.S. To prawda. Ideą naszej 
działalności w hurtowni było 
otworzenie się na   współpra-
cę głownie  z klientami bardziej 
hurtowymi i prowadzącymi 
swoją własną działalność. Skon-
centrowani jesteśmy  więc głow-
nie na obrót  naszym towarem 
w kierunku, sklepów, restaura-
cji, barów szkół i placówek, któ-

re prowadzą zbiorowe żywienie.
Firmy w swoich historiach 

mają takie szczególne dla ich 
losu momenty. Co  było tym 
momentem w przypadku pań-
stwa firmy?

K.S. Nie wiem, jakie jest zda-
nie męża, ale w moim odczuciu 
takim zwrotnym punktem był 
moment , gdy UM w Nowogar-
dzie sprzedał budynek, w któ-
rym wynajmowaliśmy pomiesz-
czenia na sklep „MISZ –MASZ”. 
Decyzja ta spowodowała, że zo-
staliśmy bez pracy  i możliwości 
zarobkowania. Wówczas zaczę-
liśmy działać i dowiadywać się, 
czy  jest jakaś możliwość dźwi-
gnięcia się i dalszego funkcjono-
wania w branży. Wkrótce do-
wiedzieliśmy się, że jest możli-
wość wynajęcia małego pomiesz-
czenia w budynku byłej Gminnej 
Spółdzielni przy ul. Boh. War-
szawy. Wynajęliśmy go wierząc, 
że przyniesie to późniejszy suk-
ces, w efekcie mamy Hurtow-
nię LODOS. Pamiętam, że po-
czątkowo towar składowany był 
w jednym  kontenerze, a towar 
dostarczany był do sklepów jed-
nym małym samochodem, po-
tem sklepy wyposażaliśmy w za-
mrażarki, w których klienci prze-
chowywali towar przez nas  do-
wożony.

Jan Sachryń – Dodam jeszcze 
do wypowiedzi małżonki, że po 
zamrażarkach przyszedł czas na 
zakup następnych kontenerów 
chłodniczych, w których  mogli-
śmy składować już więcej towa-
ru. 

A jak to było z nazwą Lodos? 
Kto ją wymyślił?

J.S. Właściwie to nie ma jakiejś 
szczególnej historii, związanej  z 
nazwą LODOS, bo  standardo-
wo przeprowadziłem rodzinny 

konkurs, w którym zrodziła się 
idea nazwy. A jej korzenie sięga-
ją LODO i S od naszego nazwi-
ska, i to cała filozofia nazwy. 

Domyślam się, że mrożonki 
czy lody dla Państwa nie mają 
tajemnic. Zapytam więc, czy to 
prawda, że lody powinno się 
jeść także zimą oraz że są one 
skutecznym antidotum na nie-
które choroby?

K.S. Jest mi trudno się na ten 
temat wypowiedzieć, gdyż nie 
jestem lekarzem.  Dlatego nie 
chciałabym mówić o tym  za 
wiele, ale wiem, że są osoby, któ-
re chętnie jedzą lody zimą i nie 
mają problemów z chorobą gar-
dła czy odpornością organizmu. 
Dlatego odpowiem wymijająco, 
nie potwierdzam i nie zaprze-
czam.

To było na temat lodów. A 
teraz wróćmy do ryb. Dlacze-
go  jest tak, że rybę mrozi się 
przy użyciu dużej ilości wody?

K.S. Zaskoczył mnie pan tym 
naprawdę trudnym pytaniem, 
bo tak naprawdę   to sama nie 
wiem. Na pewno ma to zwią-
zek z wymogami  przepisów. Ale 
powiem też, że każda ryba, któ-
ra jest dopuszczona do handlu, 
musi  mieć tzw. glazurę techno-
logiczną, co oznacza, że glazu-
ra to cienka warstwa  lodu, po-
wstająca na powierzchni zamro-
żonego produktu przez zrasza-
nie go aerozolem wodnym. Taka 
warstwa lodu zabezpiecza rybę 
przed zmianą barwy oraz utratą 
sprężystości tkanki mięsnej. Gla-
zurowanie jest szczególnie waż-
ne w  przypadku przechowywa-
nia zamrożonych ryb tłustych 
– w tym przypadku lód  tworzy 
barierę dla tlenu i zabezpiecza 
rybę przed zepsuciem. Zazwy-
czaj  udział glazury wynosi do 
10% masy produktu – taka gla-
zura jest wystarczająca do prze-
chowywania ryby zamrożonej w 
temperaturze do –20 st. C. Nie-
stety, w praktyce handlowej bar-
dzo często można spotkać ryby, 
w których udział  glazury prze-
kracza 20%, a nawet 35%. Dla-
tego jest to działanie niezgodne 
z dobrymi praktykami techno-
logicznymi i handlowymi. Choć 
powiem, że takie ryby są również 
w naszej sprzedaży i mają swo-
ich odbiorców. Chcę dodać, iż w 
hurtowni bardziej jednak prefe-
rujemy sprzedaż ryb z mniejszą 
ilością wody i ta ryba jest zdecy-

dowanie smaczniejsza, ale cóż, 
za tym lepszym smakiem idzie 
także wyższa cena.

J.S. Ja muszę się jeszcze lekko 
wtrącić i wyjaśnić, skąd w ogó-
le jest  zapotrzebowanie na taką 
tańszą rybę. Niestety, marke-
ty, którymi jesteśmy tak bardzo 
otoczeni, sprzedają taką wła-
śnie rybę z tak dużą zwartością 
wody. Zaznaczam, że nie wszyst-
kie, ale wiele. Dlatego, kupu-
jąc rybę, nie bójmy się i pytajmy 
sprzedawcę, jaka jest zawartość 
glazury – czyli wody w rybie. To 
jest bardzo istotne, bo po zaku-
pie, myśląc, że ryba jest świeża i 
ma w sobie wiele mięsa, okazu-
je się, że to w większości prawie 
sama woda.

Jaki, Państwa zdaniem, jest 
potencjał rozwoju polskich 
mrożonek i czy na rynku  no-
wogardzkim lub powiatowym 
jest jeszcze miejsce dla innych 
konkurentów z tej branży. 

K.S. Według mnie, jest poten-
cjał dla rozwoju branży mro-
żonek. Dlatego, że jesteśmy co-
raz bardziej zapracowani i czę-
sto nie mamy czasu na zrobienie 
normalnego, domowego obiadu. 
Dlatego, oprócz mrożonek wa-
rzywnych czy też  owocowych, 
są już w sprzedaży propozycje w 
pełni obiadowe, do   których za-
liczmy np. flaki, filety w panier-
ce czy kotlety. Co do konkurencji, 
to wiadomo, że w każdej dziedzi-
nie jest ona i będzie, ale w mo-
jej branży  niestety jest ona na 
innym poziomie, bowiem utrzy-
manie firmy jest naprawdę  bar-
dzo drogie, łączy się z dużym po-
borem energii i paliw. Dlatego 
dużą sztuką jest taką działalność 
najpierw otworzyć, a następnie 
utrzymać na dobrym poziomie. 
J.S. Chcę dodać, że oprócz nas, 
na naszym lokalnym rynku jest 
bardzo wiele tego typu firm, któ-
re funkcjonują na tym obszarze 
i one również zaopatrują rynek 
w  podobne towary. Tutaj chcia-
łoby się powiedzieć trochę wię-
cej, ale ze względu  na szacunek 
do konkurencji i klientów, po-
wstrzymam się od dalszej wypo-
wiedzi. Chcę też dodać, że nasza 
firma nie jest firmą produkcyjną, 
lecz firmą, która zajmuje się dys-
trybucją.

Różnorodność towarów jest 
niewątpliwe istotną częścią 
handlu, więc jeszcze raz spy-
tam, tym razem w kon-

Lodos to również flota kilku  specjalistycznych samochodów chłodni.
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Kolejne biuro nieruchomości

Nowe miasto, nowe wyzwania
W wydaniu DN z dn. 6 kwietnia pisaliśmy o pojawieniu się na rynku nowo-
gardzkim kolejnego biura nieruchomości, którego współwłaścicielem jest Rafał 
Mikulski. W dzisiejszym numerze publikujemy krótką prezentację firmy, która 
swoją przygodę z Nowogardem zaczęła na początku maja.

Firma „Mikulski Nierucho-
mości” swoje pierwsze biu-
ro otworzyła w 2012 r., w Go-
leniowie. Później przyszedł 
czas na Stargard Szczeciński i 
Szczecin, a teraz – na Nowo-
gard. Współwłaścicielką no-
wogardzkiego biura jest Moni-
ka Mikulska, krewna pana Ra-
fała. – Nieruchomości to bran-
ża, w której wciąż można się 
rozwijać. Jest to biznes bardzo 
rozwojowy. Mówię tu nie tylko 
samym funkcjonowaniu dzia-
łalności, ale również o relacjach 
międzyludzkich, z klientami – 
mówi w rozmowie z DN Ra-
fał Mikulski – Na to, że zaczą-
łem się tym interesować, wpływ 
miał m.in. kierunek, w jakim 

się kształciłem. Ukończyłem 
bowiem studia podyplomowe 
na specjalizacji „pośrednictwo 
obrotu nieruchomościami” oraz 
„wycena nieruchomości”. Poza 
tym, już wcześniej interesowa-
łem się tą dziedziną. Spodoba-
ło mi się i postanowiłem pójść 
w tym kierunku. 

„Mikulski Nieruchomości” 
to kolejne tego typu przedsię-
biorstwo na naszym rynku lo-
kalnym. Co ciekawe, wszystkie 
mają swoje siedziby niemal w 
tym samym miejscu. Wydawać 
by się mogło, że próba „rozkrę-
cenia” następnego biura nieru-
chomości balansuje na granicy 
ryzyka. Jak się jednak okazuje, 
zapotrzebowanie na tego typu 

usługi nawet w tak niewiel-
kim mieście, jak Nowogard, 
jest ogromne, bowiem zawsze 
znajdzie się ktoś, kto chce ku-
pić, i ten, który chce sprzedać, 
a zatem zarówno podaż, jak i 
popyt, nie maleją. Pani Moni-
ka miała do czynienia z pra-
cą w tej branży jeszcze wcze-
śniej niż pan Rafał. Poza tym, 
znała już niejako nowogardz-
ki rynek. Podobnie zresztą jak 
Anna Damps, zasilająca sze-
regi kadry pracowniczej biu-
ra. – Ania pochodzi z Nowogar-
du, więc mogła mi nieco podpo-
wiedzieć. Monika również już 
wcześniej miała do czynienia z 
tym miastem. Nie można więc 
powiedzieć, że w ciemno zary-
zykowałem otwarcie tutaj biu-
ra – przyznaje Rafał Mikul-
ski. – Jeśli chodzi o Nowogard, 
opinia na temat biur nierucho-
mości jest różna, nie zawsze po-
chlebna – wyjaśnia pani Moni-
ka – Dlatego stawiamy na pro-
fesjonalne podejście do klien-
ta i przestrzeganie zasad ety-
ki. Reputacja biura jest bardzo 
ważna. Reklama przekazywa-
na metodą „z ust do ust” ma 
dla nas ogromne znaczenie, a 
klienci, powołujący się na czy-
jąś rekomendację, zawsze byli 
i będą. – Poza tym, w relacji z 

Na zdjęciu Rafał Mikulski z kadrą pracowniczą nowogardzkiego biura - Moniką Mikulską 
oraz Anną Damps.

klientem trzeba wykazywać się 
otwartością i elastycznością – 
to z pewnością będzie procen-
tować na korzyść firmy. Zależy 
nam na tym, by klient był zado-
wolony ze współpracy z nami – 
dodaje pan Rafał.

Jak podkreślają właścicie-
le biura, czymś, co z pewno-
ścią wyróżnia ich na tle innych 
działających na lokalnym ryn-
ku firm z branży nieruchomo-
ści, jest kompleksowa obsłu-
ga klienta. W tym miejscu na-
leży zaznaczyć, że właściciele 
przedsiębiorstwa postanowili 
poszerzyć pole swojej działal-
ności i zająć się usługami in-
stalacyjnymi (hydraulicznymi, 
elektrycznymi itp.). – Nie sto-
imy w miejscu i wciąż się roz-
wijamy. Za naszym pośrednic-
twem klient będzie mógł sko-
rzystać ze wszystkich usług in-
stalacyjno-budowlanych dla 
wszelkiego typu nieruchomości, 
od podziału geodezyjnego, po-
przez równanie terenu, po usłu-
gi architektoniczne, remonty i 

instalacje. Wszystkiego moż-
na dowiedzieć się na stronie in-
ternetowej www.mikulski-in-
stal.pl – mówi Rafał Mikulski 
– Mamy nadzieję, że w ciągu 
miesiąca uda nam się prężnie 
zacząć działać w tym obszarze.

Na razie w nowogardzkim 
biurze pracują dwie osoby 
(jedną z nich jest współwłaści-
cielka). Jak zapewnia Rafał Mi-
kulski, z czasem kadra pracow-
nicza będzie się rozrastać, po-
dobnie zresztą jak metraż sa-
mego lokalu. – Myślę, że doce-
lowo dobrze byłoby zatrudniać 
tyle osób, ile zatrudniam w Go-
leniowie, czyli pięć. Jeśli chodzi 
o to, czego wymagamy od na-
szych pracowników, powiem 
tak – każdemu staramy się da-
wać szansę. Z takiego właśnie 
założenia wychodzę. Podczas 
współpracy z daną osobą, pró-
bujemy znaleźć ukryte talenty, 
drzemiące w niej gdzieś głęboko. 

Karolina Klonowska

Biuro Mikulski Nieruchomości mieści się przy ul. 15 Lutego, nad pizzerią Fantazja.

tekście bardziej szczegóło-
wym – co oferujecie? 

K.S.  Nasza oferta skierowa-
na jest do klientów prowadzą-
cych działalność  gospodarczą 
oraz zbiorowe żywienie. Co do 
produktów i firm, to jest ich dość 
dużo, ale z takich, które przy-
chodzą mi  do głowy, to jest fir-
ma Oerlemans, Poltino, która w 
ofercie ma następujący asorty-
ment: mrożone owoce, warzywa, 
mieszanki warzywne, zupy wa-
rzywne, dania na patelnię. Ko-
lejną niech będzie  firma JAWO, 
która produkuje pierogi z różny-
mi nadzieniami. W naszej ofer-
cie  mamy też dania gotowe, np. 
flaki, kotlety, filety panierowa-
ne itd. Nie mogę  pominąć firm 
Koral, Algida, Nestle, Zielona 
Budka i Grycan, które produ-
kują oczywiście różnego rodzaju 
lody. Pozostaje jeszcze wiele in-
nych, których nie  wymieniłam, 
a są w naszej ofercie. Dlatego 
bardzo serdecznie zapraszamy 
do  współpracy i zapoznania się 

z naszą ofertą, zarówno odbior-
ców z Nowogardu, Osiny, jak i 
innych ościennych miejscowości.

Nowoczesna, sprawna flota 
pojazdów i pojemne chłodnie 
to też chyba podstawa w  tym 
biznesie?

J.S. Nasze  pojazdy mają spe-
cjalne komory chłodnicze, które 
służą do przewozu tego typu pro-
duktów. Ich specyfika polega na 
odrębnej technologii, auta muszą 
być  zawsze sprawne  pod wzglę-
dem technicznym i chłodniczym 
– utrzymywać stałą temperaturę.

I moje stałe pytanie o podat-
kowe warunki prowadzenia 
działalności…

J.S. Niestety, opłaty i podat-
ki są bardzo duże, a nasza gmi-
na jest w tym zakresie bez skru-
pułów wobec lokalnych przedsię-
biorców. Stanowi  to zaprzecze-
nie dbałości o lokalny biznes, i to 
jest bardzo złe dla jego ogólnego 
rozwoju, ale w oczywistej konse-
kwencji także dla gminy. Takie 
tylko  wyciąganie od nas pienię-

dzy przyczynia się do degradacji, 
a nie do rozwoju lokalnego biz-
nesu w Nowogardzie. Jesteśmy   
jedną z nielicznych gmin, w któ-
rych są tak wysokie opłaty i po-
datki. Dlaczego są gminy ościen-
ne, w których podatki są niższe 
i bardziej przyjazne dla miesz-
kańców i tamtejszych przedsię-
biorców. Dlatego trzeba się po-
ważnie zastanowić, co w  tym 
kierunku można w naszym mie-
ście zrobić?

A ilu pracowników obecnie 
zatrudnionych jest w firmie?

K.S . Firma przez cały rok za-
trudnia w pełnym wymiarze na 
umowy o pracę  około 20 osób. 
Dodatkowo zatrudniamy pra-
cowników na sezon letni, któ-
rzy zajmują się dostawą towarów 
do punktów sezonowych. Korzy-
stając z okazji, bardzo serdecznie 
chcielibyśmy złożyć wszystkim 
naszym pracownikom szczególne 
podziękowania za uczciwą pracę 

i trud, który wkładają na rzecz i 
rozwój naszej firmy.

Myślę, że każdy przedsię-
biorca powinien doskonalić 
się, reklamować, inwestować w 
sprzęt, by się  rozwijać, co jest 
chyba trudnym zadaniem tu, 
w Nowogardzie? 

K.S. Pomysłów mamy jeszcze 
wiele, ale uzależnione są one, 
powiem przekornie, od  zamia-
rów rządzących wybudowania 
kolejnych marketów tu, w No-
wogardzie. Dlatego apelujemy o 
powściągliwość, gdyż mamy ich 
naprawdę wystarczającą ilość w 
naszym mieście.

J.S.   Dopełniając wypowiedź 
żony, dodam, że tutaj potrzebne 
są siły,  inicjatywy i zapał – ale 
ludzi młodych, do których zali-
czają się także nasze dzieci, któ-
re dzielnie nas wspierają i są z 
nami na dobre i na złe, za co ser-
decznie im dziękujemy.

Rozmawiał: Jarek Bzowy  

Hurtownia Lodos mieści się w Nowogardzie na ulicy. Boh. Warszawy 34.
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Łukasz Chodor wygrywa pierwszą walkę

Boks jak nałóg
W sobotę (31 maja), po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, bokser z Nowogardu sto-
czył oficjalną walkę. Zawodnikiem o którym mowa, jest 15 letni Łukasz Chodor, któ-
ry pokonał swojego rywala na punkty, i jako najlepszy pięściarz ze strefy województw 
zachodniopomorskie – lubuskie, awansował do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.   

Łukasz Chodor, boks trenu-
je w Centrum Sportów Fira 
od zaledwie 6 miesięcy. Za-
jęcia prowadzi Piotr Ławiń-
ski, trener z klubu Spartakus 
Szczecin, posiadający wszel-
kie uprawnienia. Młody bok-
ser urodził się 1999 r. i wy-
stępuje w kategorii  kadet, w 
wadze 46-48 kg. Jest zawod-
nikiem zarejestrowanym w 
Polskim Związku Bokserskim 
w Warszawie, posiada swoją 
książeczkę bokserską i każda 
kolejna walka, liczy się już do 
jego rankingu w boksie ama-
torskim. Z całej nowogardz-
kiej sekcji bokserskiej, trener 
Ławiński zdecydował się za-
rejestrować tylko Łukasza, i 

jego starszego o dwa lata bra-
ta, Ariana Chodora.   

- Generalnie nasi bokserzy 
trenują tutaj od pół roku. Tyl-
ko, że akurat tych dwóch za-
wodników zdecydowałem się 
wystawić do walk - mówi tre-
ner Piotr Ławiński. Pod moim 
okiem trenuje 14 młodszych 
bokserów i 10 starszych, dla 
których to bardziej forma rekre-
acji, niektórzy może kiedyś wy-
stąpią na zawodach, ale im bę-
dzie ciężej, bo są zaawansowa-
ni wiekowo. A pośród młodych, 
jak najbardziej jest w czym wy-
bierać, jeszcze jest paru chłopa-
ków którzy się dobrze zapowia-
dają. Na początek zarejestro-
wałem braci Chodor, bo mają 

bardzo duże zacięcie, nie opu-
ścili żadnego treningu i solid-
nie się przykładają, poza tym, 
mają bardzo dobrą koordyna-
cję ruchową – opowiada trener 
młodych bokserów.  

Eliminacje strefowe do Mi-
strzostw Polski obejmowały 
województwo zachodniopo-
morskie i lubuskie, zwycięz-
ca sobotniej walki, uzyskałby 
prawo startu na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży, 
podczas której o tytuł mistrza 
polski walczyć będzie 8 naj-
lepszych zawodników w kra-
ju. Dodajmy, że w swoim de-
biucie, zawodnik z Nowogardu 
stoczył 3 rundy po 2 minuty, 
pojedynek wygrał decyzją sę-
dziów 2:1. To, że Łukasz Cho-
dor pokonał w sobotę swojego 
rywala, zawdzięcza wielkiemu 
sercu do walki, co podkreśla 
również jego trener. Co naj-
ważniejsze, na dzień dzisiej-
szy pośród kadetów w wadze 
46-48 kg, Łukasz jest obecnie 
najlepszym zawodnikiem tych 
dwóch województw.  

- Łukasz sobie chyba jeszcze 
nie zdaje sprawy, gdzie on się 
dostał, występ na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży, 
to marzenie każdego młodego 
boksera. Z dwóch województw 
jedzie jako najlepszy. Reprezen-
tuje zachodniopomorskie i lu-
buskie w swojej kategorii wa-
gowej, teraz on jest najlepszy w 
tym regionie! - mówi Piotr Ła-
wiński. 

Na zdjęciu Łukasz Chodor i jego trener Piotr Ławiński.

Zawodnicy trenowani przez Piotra Ławińskiego w Centrum Sportów Fira.

Postanowiliśmy zapytać re-
prezentanta „Fira” Nowogard 
o to, jak się czuje po swojej 
pierwszej oficjalnej walce. 

- Po pierwszej walce czuję się 
świetnie, jestem bardziej zmo-
tywowany do ciężkiej pracy. 
Dla mnie to jak nałóg, ciągle 
boks i więcej walk, wciąż o tym 
myślę – opowiada podekscyto-
wany Łukasz Chodor. 

Co ciekawe, młody pięściarz 
przed otwarciem tej sekcji w 
Nowogardzie, nie myślał o tre-
nowaniu boksu. 

- Nie myślałem nigdy wcze-
śniej, że będę trenował właśnie 
tę dyscyplinę sportu, przez wie-
le lat grałem w piłkę nożną, ale 
boks to dla mnie o wiele lepsza 
sprawa. Ukazał się w Dzien-
niku Nowogardzkim artykuł, 
o otwarciu Centrum Sportów 
Fira, i że powstaje sekcja bok-
su, coś mnie podkusiło i przy-
szedłem na trening. Zobaczy-
łem, że trener bardzo dobrze 
prowadzi zajęcia, dobrze się tu 
czułem i postanowiłem, że będę 
trenował boks – wspomina Łu-
kasz Chodor. 

Trzeba przyznać, że Łukasz 
ma bardzo zdrowe podejście 
do swojej sportowej przyszło-
ści, przyznaje, że chciałby wal-

czyć zawodowo, ale przed nim 
jeszcze bardzo długa droga i 
sporo ciężkiej pracy. Młody 
bokser bardzo szanuje swojego 
trenera, to też nie może dziwić 
jego odpowiedź na pytanie: kto 
jest twoim sportowym idolem? 

- Moim wzorem do naślado-
wania, takim idolem w boksie, 
jest mój trener Piotr Ławiński – 
odpowiada bez zastanowienia 
Łukasz Chodor.  

Zachęcamy wszystkich do 
korzystania z zajęć, które ofe-
ruje dla mieszkańców Cen-
trum Sportów Fira, przykład 
Łukasza jest tutaj najlepszym 
dowodem, że nawet w małym 
mieście, jakim jest Nowogard, 
można bardzo dobrze się roz-
wijać pod czujnym okiem wy-
specjalizowanych trenerów. 
Bardzo ważną rolę, szczegól-
nie w sportach walki, pełnią 
również sponsorzy, którzy po-
zwalają młodym sportowcom 
startować we większej liczbie 
zawodów. Na koniec dodaj-
my, że Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży rozpoczyna się 
w lipcu, bokserzy wystartują 
w Świdnicy. Już dziś trzymamy 
kciuki za udany występ Łuka-
sza Chodora. 

KR

          Informacja 
Wczoraj otrzymaliśmy pismo, 

w którym prezes SM Gardno, 
Jan Smolira, odniósł się do opu-
blikowanego tekstu w DN z dn. 
30.05.2014  pt. „Gardno ma po-
mysł na Nowogard”. W swoim 
piśmie prezes stwierdził, że ko-
mentarz redakcyjny dołączony 
do ww. artykułu, tu cyt.: „pre-
zentuje wyłącznie stanowisko 
gazety”. 

 I na tym zgodnie z wymoga-
mi prawa prasowego mogliby-
śmy pozostać, pozostała bowiem 
część pisma nie  odpowiada wy-
mogom sprostowania, ponieważ 
nie odnosi się ani do podstawo-
wego artykuły, ani do przedsta-
wianych przez nas faktów, tylko 
do naszej opinii, a opinii zgodnie 

ze standardami i zapisami prawa 
się nie prostuje. W wolnym bo-
wiem Państwie (jakie posiada-
my dzięki Solidarności, a nie po-
przedniczce SLD czyli PZPR), 
każdy opinię może wyrażać jaką 
chce prezentować, albo jaką we-
dług niego musi zaprezentować. 
Dlatego w imię tej ciężko wy-
walczonej wolności, przedsta-
wimy jednak cały tekst p. Preze-
sa, mimo że nie jesteśmy do tego 
zobowiązani. Także mimo tego, 
że nie podzielamy, z pobudek 
choćby obywatelskich,  zapre-
zentowanej w piśmie postawy, 
pozostajemy jednak niezmien-
nie w stałym szacunku dla do-
konań  p. Prezesa w SM Gardno.   

Red.

Pomysł na 
Nowogard - 
współpraca

W związku z artykułem „Gard-
no” ma pomysł na Nowogard in-
formuję, że komentarz redak-
cji dotyczący naszej współpracy 
z Burmistrzem Nowogardu, Pa-
nem Robertem Czaplą, prezen-
tuje wyłącznie stanowisko gazety. 

Moim pomysłem na Nowo-
gard jest współpraca. Natural-
nym partnerem naszych  działań 
związanych z infrastrukturą to-
warzyszącą budownictwu miesz-
kaniowemu, a w szczególności 
z infrastrukturą komunikacyjną, 
jest samorząd lokalny. Współ-
praca ta, szczególnie w okre-

sie obecnej kadencji samorządu, 
zaowocowała podjęciem wspól-
nych działań, których widocz-
nym efektem jest zrealizowany w 
2012 roku ogólnodostępny par-
king przy ul. Bankowej. 

 Od trzech lat prowadzimy z 
Burmistrzem Nowogardu, Pa-
nem Robertem Czaplą,  wspól-
ne działania, które umożliwia-
ją realizację tylko w  bieżącym 
roku inwestycji o wartości 1,5 
mln. zł. Burmistrz Czapla jest 
nie tylko istotnym partnerem 
do współpracy, ale jest wniosko-
dawcą przyjętych już do wspól-
nej realizacji projektów… Bez 
jego osobistego zaangażowania, 
a także wsparcia udzielanego mi 
przez kierowników wydziałów i 

pracowników urzędu nie byłaby 
możliwa tak kompleksowa mo-
dernizacja infrastruktury komu-
nikacyjnej. Zamieszczone w ar-
tykule projekty dotyczą właśnie 
tych wspólnych przedsięwzięć.

Wspólne działania trudno 
przeoczyć, ponieważ polityka in-
formacyjna Gminy prowadzona 
na stronach internetowych urzę-
du oraz w „Wiadomościach Sa-
morządowych” na bieżąco pre-
zentuje aktualny stan naszych 
zamierzeń. Natomiast najlepszą 
oceną naszych wspólnych dzia-
łań będzie podsumowanie bie-
żącego roku i stan zrealizowania 
powyższych planów, na które to 
już dzisiaj zapraszam.  

z poważaniem
Jan Smolira
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Ola córka Eweliny 
i Sebastiana 
ur. 29.05.2014 ze Sikorek

Aniela córka Marty 
i Arkadiusza 
ur. 2.06.2014 
z Nowogardu

Hania córka Moniki 
i Tomasza Wieczorek ur. 
4.06.2014 ze Szczecina

Marika córka Agaty i Błażeja 
ur. 30.05.2014 z Węgorzyna

Aleksander syn Eweliny 
i Radosława ur. 3.06.2014 
z Nowogardu

Itan syn Weroniki 
i Krystiana Sućko 
ur. 29.05.2014 
z Nowogardu

Wojtuś syn Izabeli i Pawła 
ur. 2.06.2014 z Błotna

Córka Adrianny Welik 
ur. 4.06.2014 z Dąbrowy

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

„Brazil Da Bola” wygrywa w Nowogardzie

2 miejsce w turnieju  
im. Floriana Krygiera
Kolejne sukcesy odnieśli podopieczni Roberto Mendesa. Młodzi piłkarze Pomorzani-
na, trenujący w szkółce piłkarskiej „Brazil da Bola” w sobotę (31 maja), zwyciężyli w 
turnieju piłkarskim „żaków” rozgrywanym w Nowogardzie. Następnego dnia w Szcze-
cinie, wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej im. Floriana Krygiera, podczas którego 
przegrali dopiero w finale z Pogonią Szczecin. 

W sobotę (31 maja), na Sta-
dionie Miejskim w Nowogar-
dzie, został rozegrany ostat-
ni turniej serii Żaki 2005 i 
młodsi. W tej rozgrywce, pod-
opieczni Roberta Mendesa z 
Pomorzanina Nowogard, za-
jęli zasłużone I miejsce. Dru-
gi zespół Pomorzanina upla-
sował się na 4 pozycji (przy 
artykule prezentujemy wyniki 
nowogardzkich drużyn). Suk-
ces to zasługa wszystkich dzie-
ci występujących w turnieju: 
Orpel Miłosz, Marchewka Cy-
prian, Labocha Max, Plichta 

Hubert, Gach Maciej, Mełech 
Hubert, Krause Miłosz, Pła-
checki Maciej, Nowik Miłosz, 

Nowik Mikołaj, Szczyrba Filip, 
Słowiński Michał, Słowiński 
Piotr, Paradziński Jakub, Gra-

lak Jakub, Pleskacz Mateusz, 
Połatyński Mateusz, Kosiński 
Kacper, Szarek Florian, Szarek 
Filip. Dodajmy, że najlepszym 
zawodnikiem turnieju została 
Emilia Szymczak z Hanzy Go-
leniów, tytuł króla strzelców 
wywalczył Hubert Mełech z 
Pomorzanina, natomiast naj-
lepszym bramkarzem został 
Cyprian Marchewka z Pomo-
rzanina. 

Następnego dnia, tj. w nie-
dzielę (1 czerwca), podopiecz-
ni Roberta Mendesa wzięli 
udział w Turnieju Piłki Noż-
nej im. Floriana Krygiera na 
obiektach Pogoni Szczecin. W 
barwach „Brazil Da Bola  grali 
w większości chłopcy z Pomo-
rzanina Nowogard: Max Labo-
cha, Cyprian Marchewka, Mi-
łosz Orpel, Miłosz Nowik, Ma-
ciej Gach, Kacper Kosiński, 

Turniej Żaki 2005 i młodsi, Nowogard 31.05.2014:
Pomorzanin Nowogard I – Pomorzanin Nowogard II 7:1
Pomorzanin Nowogard I – Kluczevia Stargard I  3:1
Pomorzanin Nowogard I – Hanza Goleniów  4:0
Pomorzanin Nowogard I – Kluczevia Stargard II  7:0

M G+ G- P
1 Pomorzanin Nowogard I 21 2 12
2 Kluczevia Stargard I 17 7 9
3 Hanza Goleniów 5 9 6
4 Pomorzanin Nowogard II 4 14 3
5 Kluczevia Stargard II 3 18 1

Najlepszy Bramkarz: Cyprian Marchewka (Pomorzanin Nowogard)
Najlepszy Strzelec: Hubert Mełech (Pomorzanin Nowogard)
Najlepszy Zawodnik: Emilia Szymczak (Hanza Goleniów)

Turniej Piłki Nożnej im. Floriana Krygiera:
Brazil Da Bola – Pogoń Szczecin II 1:0 
Brazil Da Bola – Gavia Choszczno  2:1
Brazil Da Bola – Arkonia Szczecin  5:0
Brazil Da Bola – ABC Dębno   5:1
Półfinał:
Brazil Da Bola – Pogoń Szczecin II 5:0   
Finał:
Brazil Da Bola – Pogoń Szczecin I  0:2

Kacper Danicki oraz trzech 
piłkarzy ze Stargardu. 

Drużyna „Brazil Da Bola” 
rocznik 2006, pokonała w gru-
pie Pogoń Szczecin II, Gavie 
Choszczno, ABC Dębno oraz 
Arkonie Szczecin. W półfina-
le chłopcy zmierzyli się z Po-
gonią Szczecin II, z którą wy-
grali i awansowali do finału. 
Mecz finałowy, młodzi zawod-
nicy prowadzeni przez brazy-
lijskiego trenera, rozegrali z 
niepokonaną Pogonią Szcze-

cin I.  Zespół Pogoni okazał się 
lepszy. Niestety podczas tego 
finałowego meczu, nie obyło 
się bez licznych kontuzji  ma-
łych nowogardzkich piłkarzy. 
Zajęte II miejsce, jest bez wąt-
pienia kolejnym sukcesem za-
wodników Brazil Da Bola No-
wogard-Stargard Szczeciński, 
za co należą im się wielkie bra-
wa. Dodajmy, że najlepszym 
zawodnikiem na turnieju w 
Szczecinie rocznik 2006 został 
wybrany Max Labocha.        KR

Na zdjęciu piłkarze nowogardzkich drużyn, biorących udział w turnieju żaków.

Pamiątkowe zdjęcie drużyny Brazil Da Bola, po Turnieju Piłki Nożnej im. Floriana Krygiera.

Mecz pomiędzy pierwszym zespołem Pomorzanina i stargardzkiej drużyny Brazil Da Bola, 
podczas sobotniego turnieju żaków.
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W14.12.śk.p.7.3.12.9

W12.4.śk.p.7.3.do

Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 

PSÓW i KOTÓW:

W114.2.sk.16.05-06.06

P20.1.śr-k.19.05-06.06

P21.2.śr-k.19.05-06.06

Sieć Aptek Centrum Zdrowia 
w związku z dynamicznym rozwojem �rmy 

Swoje CV wraz z podaniem miejscowości prosimy przesyłać na adres: 
agatabajerowicz@aptekacentrumzdrowia.pl

Oferujemy pracę w jednej z największych grup w kraju, z młodym 
i profesjonalnym zespołem oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia.

zatrudni na pełen etat 
MAGISTRA FARMACJI w Nowogardzie 

W139.4.sk.3-10.06

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym producentem frontów meblowych z li-
tego drewna. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko 

Pracownik działu kadr i płac    
Miejsce pracy: Osina 

     
Obowiązki:
•	 Bieżąca pomoc w prowadzeniu obsługi kadr i płac. 
Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum średnie lub wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie perso-

nelem, administracja, ekonomia). 
•	 Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office). 
•	 Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu administracji kadrowo – płacowej.  
•	 Umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne. 
•	 Wysokie zaangażowanie w pracę. 
•	 Bardzo dobra organizacja pracy własnej. 
•	 Chęć pogłębiania wiedzy. 
Oferujemy:
•	 Ciekawą i samodzielną pracę w prężnie i dynamicznie rozwijającej się firmie 
•	 Możliwość rozwoju zawodowego i awansu
•	 Niezbędne narzędzia do pracy

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 22 czerwca 2014  na adres:

 rekrutacja@drewpol.pl   lub
Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72-221

Tel. 91 57 90 111 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku 
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

A49.18.sk.6.06 

AUTONAPRAWA 
przy PZM, 

promocja klimatyzacji 
531 026 839 

K23.1.śk.03.06-06.06 

DOCIEPLANIE budynków 

MALOWANIE natryskowe 

886 751 618 
K22.1.śk.03.06-06.06
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Patrycja Drejas, mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Zofia Korowaj. Gratuluję.

Kolejna interwencja w sprawie lipodystrofi
W związku z nieubłaganie 

nadciągającym ociepleniem 
klimatycznym, a także modo-
wymi obyczajami charaktery-
stycznymi dla naszej narodo-
wej, wzorowanej na zachod-
ni styl kultury - cellulit mi-
mowolnie staje się celebrytą. 
Sprawa heroicznej walki ko-
smetyków o gładką i jędrną 
skórę jest poruszana w każ-
dym szanującym się magazy-
nie dla kobiet. 

Mając na uwadze fakt, iż 
nadmiar informacji często 
powoduje większy chaos niż 

ich brak, postaram się wyjść 
na przeciw wszystkim moim 
klientom, udzielając kilku cen-
nych wskazówek na temat pre-
paratów antycellulitowych i ich 
skuteczności.

Pytanie z którym spotykam 
się najczęściej to, czy same ko-
smetyki wystarczą? Niestety 
nie, żeby trwale pozbyć się cel-
lulitu, musimy zmienić nawyki 
żywieniowe, a za religię uznać 
styl życia zwany aktywnym. 
Jednakże uważam, że warto i 
należy je stosować. Niektóre 
bowiem w widoczny sposób 

wspomagają redukcje poma-
rańczowej skórki. Które? Od-
powiedź nie jest bynajmniej 
prosta, ponieważ wbrew pozo-
rom nie gwarantuje jej wysoka 
cena, znana osoba w reklamie, 
chwytliwe slogany, a nawet ba-
dania konsumentów. Wszyst-
ko zależy nie tyle od wymie-
nionych na opakowaniu skład-
ników, a od zawartej ich ilo-
ści. Żeby sprawdzić czy piękna 
pani w TV mówi prawdę na te-
mat działania kremu czy bal-
samu, musimy zagłębić się w 
wysiany maczkiem, najczęściej 
po łacinie, skład produktu tzw. 
INCI. W Międzynarodowym 
Nazewnictwie Składników Ko-
smetyków (INCI) znajdują się 
składniki preparatów ułożo-
ne w kolejności od największej 
ich zawartości. Morał z tego 
taki, że im wyżej w hierarchii 
nasze substancje czynne, tym 
większa skuteczność. Rodzi 
się kolejne pytanie, czego szu-
kać na tym początku? Propo-
nuję kilka substancji, które dla 
mnie są liderami. Pospolita ko-
feina (caffeine), która pobudza 
krążenie i skutecznie wspoma-
ga spalanie tkanki tłuszczowej. 

Mniej popularny w tej grupie 
kosmetyków retinol odpowie-
dzialny za produkcję kolagenu 
i elastyny, czyli jędrność i gład-
kość skóry. L – karnityna, to 
naturalnie występujący w skó-
rze składnik, odpowiedzialny 
m.in. za proces spalania tkanki 
tłuszczowej. Z wiekiem mamy 
jej coraz mniej, więc bardzo 
ważne jest jej dostarczenie z 
zewnątrz. Bluszcz pospolity-
(Hedera helix) jest składnikiem 
przenikającym w głąb skóry, 
który ułatwia wchłanianie in-
nych substancji preparatu oraz 
działa przeciwzapalnie przy-
spieszając usuwanie tłuszczu i 
toksyn zgromadzonych w skó-
rze. Papryka, a dokładnie kap-
saicyna (Capsicuum annuum) 
zmniejsza ilości tkani tłuszczo-
wej, a dodatkowo działa toni-
zująco i wygładzająco. Na uwa-
gę zasługują także ruszczyk 
kolczasty (Ruscus aculeatus), 
algi (algae), wyciąg z kaszta-
nowca, miłorząb japoński, gu-
arana, olej cynamonowy. O 
tych i innych substancjach będą 
mogli Państwo wkrótce prze-
czytać na mojej stronie interne-
towej. Na zakończenie niespo-

dzianka dla wszystkich wojow-
niczek za wolność od cellulitu. 
Przy zakupie karnetu na 3 za-
biegi z użyciem fal radiowych, 4 
zabieg gratis, oraz zniżka 50% 
ważna do końca 2014 roku na 
wybrane zabiegi antycellulitowe 
dostępne w Laboratorium Pięk-
na. Zapraszam serdecznie.

Kosmetolog 
- Patrycja Drejas.

Zaległy mecz ze Stalą Lipiany

Zabrakło kilku minut
Pomorzanin Nowogard, w środę (4 czerwca), rozgrywał w Lipianach zaległy 
mecz 29. kolejki, który został przełożony ze względu na zły stan techniczny bo-
iska. Do pełni szczęścia zabrakło dosłownie kilku minut, gospodarze wyrównali 
stan meczu bramką w 90 minucie. 

Stal Lipiany – Pomorzanin Nowogard  1:1 (0:0)
` Paweł Galus
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c), Konrad Winczewski, 

Natan Wnuczyński, Michał Łukasiak – Gracjan Wnuczyński, Piotr 
Winogrodzki, Dawid Kurek (Dawid Langner), Dominik Wawrzy-
niak (Tomasz Łysiak), Sławomir Paszkowski (Łukasz Olechnowicz) 
– Paweł Galus (Kamil Lewandowski). 

Pomorzanin pomimo nie-
sprzyjającego terminu, przystąpił 
do tego meczu w obecnie najsil-
niejszym składzie. Boisko w Li-
pianach, po ulewie, która w pią-
tek (23 maja), zalała stadion Sta-
li, zostało już doprowadzone do 
porządku. Do przerwy mecz był 
wyrównany, jednak żadna z dru-
żyn nie zdołała zdobyć gola. Po 
zmianie stron nieco lepiej pre-
zentowali się goście z Nowogar-
du. Po dwudziestu minutach Po-
morzanin objął prowadzenie. 
Bardzo ładnie na prawym skrzy-
dle goście wymienili kilka podań, 
do akcji ofensywnej podłączył się 
Michał Łukasiak, który popro-
wadził piłkę pod linię końcową, 
wbiegł z nią w pole karne i ode-

grał na 5 metr do niepilnowane-
go Pawła Galusa. Napastnikowi 
Pomorzanina pozostało jedynie 
celnie uderzyć na bramkę go-
spodarzy, co uczynił, i nowogar-
dzianie objęli prowadzenie. To 
drugi gol w swoim trzecim wy-
stępie Pawła Galusa po powro-
cie, po kontuzji. Niestety piłkarze 
Stali ambitnie walczyli choćby o 
remis, a z pomocą przyszli sami 
zawodnicy Pomorzanina. W 90 
minucie, gdy arbiter informo-
wał już o doliczonym czasie gry, 
obrońca Pomorzanina fauluje za-
wodnika gospodarzy przed po-
lem karnym. Ładnym strzałem z 
około 18 metrów popisuje się je-
den z zawodników Stali i tym sa-
mym, rzutem na taśmę gospoda-

rze odbierają przyjezdnym punk-
ty. Szkoda tego wyniku, jednak 
pozytywem może być fakt, że to 
4 mecz z rzędu bez porażki pod-
opiecznych Roberta Kopaczew-
skiego. Warto spojrzeć na sytu-
ację w tabeli po rozegraniu 31. 
kolejek. Piast Chociwel zepchną 
piłkarzy Osadnika Myślibórz z 
drugiego miejsca dającego awans 
do 4. ligi (piłkarze Piasta mają z 
Osadnikiem lepszy bilans bezpo-
średnich gier). ZZPN powiększył 
grono spadkowiczów z ligi i te-
raz, utrzymanie zapewni dopiero 
12 miejsce! Godny odnotowania 
jest również strzelecki popis Po-
lonii Płoty, która na swoim kon-
cie ma już 101 strzelonych goli.

KR  

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 30 71 80 27 22 5 3
2 Piast Chociwel 30 65 59 21 20 5 5
3 Osadnik Myślibórz 29 65 68 33 21 2 6
4 Polonia Płoty 31 56 101 45 17 5 9
5 Zorza Dobrzany 31 54 63 38 15 9 7
6 Gavia Choszczno 29 51 64 48 16 3 10
7 Pomorzanin Nowogard 29 47 55 45 13 8 8
8 Flota II Świnoujście 29 43 60 57 12 7 10
9 Stal Lipiany 29 41 56 56 12 5 12
10 Unia Dolice 30 40 38 42 11 7 12
11 Ina Ińsko 30 39 35 45 12 3 15
12 Morzycko Moryń 30 31 55 76 10 1 19
13 Klon Krzęcin 29 29 47 85 9 2 18
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 29 26 31 61 7 5 17
15 Victoria 95 Przecław 29 25 36 69 7 4 18
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z Pogonią Barlinek 
i Pomorzaninem Przybiernów

Ostatni mecz „rezerw” w Nowogardzie

Pierwszy zespół w Dolicach
Już tylko dwa mecze do rozegrania mają piłkarze dru-
giego zespołu Pomorzanina. W niedzielę (8 czerwca), za-
prezentują się po raz ostatni w tym sezonie przed własną 
publicznością. Również w niedzielę podopieczni Rober-
ta Kopaczewskiego udadzą się na wyjazd do Dolic.

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
32. kolejka:
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard  (08.06; 13:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014
21. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin  (08.06; 15:00)
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Zarząd Koła Miejsko – Gminnego PZW w Nowogardzie za-
prasza w dniu 8 czerwca 2014 r., dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym do lat 14, na zawody wędkarskie spławikowe.

Spotkanie zawodników o godzinie 8:30 koło restauracji „Nep-
tun”.

Zarząd 

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Przegląd Piosenki 
Żeglarskiej 

"SZUWARY 2014" 
odbędzie się w dniu 

21 czerwca 
od godziny 11.00 

na Plaży Miejskiej 
w Nowogardzie

 Regulamin i karty zgłoszenia 
do pobrania na stronie 

www.knaga.nowogard.eu

Klub żeglarski KNAGA 
organizuje 

w dniach 20 do 22 czerwca 
na Plaży Miejskiej 

w Nowogardzie 

kurs nauki 
nurkowania 
dla dzieci.  

Druki oświadczenia rodziców 
i zaświadczenia lekarskiego 

do pobrania na stronie 
www.knaga.nowogard.eu

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Oddam za darmo
2 pieski

tel. 506 396 494

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie

UWAGA!!
c.d. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Nowelizacja ustawy wprowadza jednolitą metodę profilowania pomocy dla osób bezrobotnych. 

Oznacza to, że pracownik urzędu pracy niezwłocznie po rejestracji bezrobotnego ustali dla niego 
profil pomocy. Na tej podstawie określone zostaną możliwe trzy formy pomocy:

1) Profil pomocy I – osoba, dla której ustalony został profil I zostaje objęta pomocą w formie po-
średnictwa pracy, w uzasadnionych przypadkach poradnictwem zawodowym lub formami pomocy 
określonymi w ustawie tj.:

sfinansowanie szkolenia, sfinansowanie kosztów egzaminów, zwrotu kosztów przejazdu i zakwa-
terowania, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanie po-
życzki na podjęcie działalności gospodarczej, przyznaniem pracodawcy świadczenia aktywizacyjnego 
za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powracające-
go na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego 
opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zre-
zygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka 
lub sprawowania opieki nad osobą zależną, dodatkowo dla osób do 30 r. ż. – przyznanie bonu szkole-
niowego, bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie.

2) Profil pomocy II – osoba, dla której ustalony został profil pomocy II, może korzystać z wszyst-
kich usług i instrumentów rynku pracy oraz działań aktywizacyjnych zleconych przez urząd pracy i 
innych form pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja. W stosunku do osoby bez-
robotnej zakwalifikowanej do profilu pomocy II należy zastosować wsparcie w postaci usług i instru-
mentów rynku pracy, dzięki którym może ona wejść lub powrócić na rynek pracy albo przejść do pro-
filu pomocy I

3) Profil pomocy III – osoba, dla której został ustalony profil pomocy III może zostać objęta po-
mocą w formie Programu Aktywizacja i Integracja, działań aktywizacyjnych zleconych przez urząd 
pracy, programów specjalnych, skierowania do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia 
pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, w uzasadnionych przypadkach porad-
nictwem zawodowym.
Zapraszamy również do korzystania ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pra-

cy w Goleniowie z Filią w Nowogardzie
www.pup.goleniow.ibip.pl

A52.15.sczb.6.06

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  

DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 czerw-

ca 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe 

informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie 
w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122  oraz u Lidii Bogus tel. 
505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji w budynku laborato-
rium przy szpitalu do godz. 15-ej. Dobrowolna wpłata na cele statuto-
we 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

                                                 Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Mistrzostwa Wojewódzkie Ochotniczych Straży Pożarnych

Srebrne Węgorza!
W sobotę (31 maja), w Kaliszu Pomorskim, rozegrano Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Bardzo do-
brze zaprezentowali się reprezentanci jednostki z Węgorzy, którzy zajęli 2. miejsce.  

W Kaliszu Pomorskim do 
rywalizacji przystąpiło 12 ko-
biecych drużyn pożarniczych 
OSP oraz 18 drużyn męskich. 
Powiat goleniowski reprezen-
towała jednostka z Węgorzy 
(gmina Osina), która dwu-
krotnie zdobywała tytuł mi-
strza powiatu. Reprezentan-
ci naszego powiatu, do zawo-
dów przygotowywali się dwa 
miesiące, były to intensywne 
treningi, które zaowocowały 
sobotnim sukcesem. Tytuł wi-

cemistrza województwa jed-
nostek OSP, to spory sukces 
o którym warto wspomnieć, 
choć trzeba przyznać, że do 
pierwszego miejsca zabrakło 
naprawdę niewiele, bo zaled-
wie 3 sekundy! W Kaliszu Po-
morskim, drużynę z Węgorzy 
wspierała liczna publiczność 
z gminy Osina, na czele z pa-
nią sołtys Anną Jurgielaniec i 
wójtem Krzysztofem Szwedo. 
Teraz wicemistrzowie mają 
chwilę odpoczynku, ale już w 

najbliższą sobotę (7 czerwca), 
w Osinie, odbędzie się kolej-
na edycja zawodów powiato-
wych, na których jednostka 
OSP z Węgorzy, będzie wal-
czyła o obronę tytułu mistrza 
powiatu.  Gratulujemy sukce-
su na wojewódzkich mistrzo-
stwach i życzymy powodze-
nia podczas sobotnich zma-
gań. 

Oprac: KR
 Foto. Jakub Andrzejewski

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
A/0
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.23.5

W133a.4.scz.23.05-do

Mieszkanie w Nowogardzie
175 m2, 6 pokoi
cena: 279 tys.  zł

Mieszkanie 2 km od Dobrej
54 m2, 2 pokoje bezczynszowe

cena: 58 tys. zł

Mieszkanie w Nowogardzie
110 m2, 4 pokoje, bezczynszowe

cena: 171 tys. zł

Dom 10 km od Nowogardu
60m2, 3 pokoje
cena: 70 tys. zł

DOMy NA WSI 
GRUNTy 

KUPUJEMy
SPRZEDAJEMy

TEL. 660 206   833
(K18.1.śczb.23.05-13.06pt)

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam pół domu z dwoma 
mieszkaniami + garaż nad je-
ziorem. 722 300 700 

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731 

• Kawalerka  do  wynajęcia.
Tel.667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

• Do wynajęcia  lokal 43 m2 , Ban-
kowa.Tel.606401128.

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Mieszkanie 58m2 zamiana z do-
płatą lub sprzedaż. 535 062 409 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wy-
najęcia. 607 289 286 

• Kupię  kawalerkę 
.Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parte-
rowy  w  Nowogardzie  z  gara-
żem.Tel.608853710.

• Mieszkanie  58 m2 sprzedam 
lub  zamienię  na  mniejsze.
Tel.663695260.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy  ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 
km. od  N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975.

• Do wynajęcia kawalerka ul. War-

szawska, na dłuższy okres czasu, 
umeblowana. 501 832 458 

• Sprzedam mieszkanie 2pozio-
mowe ok. 90m2 w Nowogardzie. 
668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena  28 tyś.
zł.723930320.

• Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
jowe  44,4 m2, III  piętro  ul; Że-
romskiego, 145 tyś. do 

• Nowogard mieszkanie 2pokojo-
we tanio sprzedam. 501 307 666 

•	 Wynajmę  garaż  na  ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

 MOTORyZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD se-

dan rok prod. 2000, kolor srebr-
ny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Berto-
ne rok prod. 1994, poj. 2.0 ben-
zyna, skóra, alufelgi imobili-
zer pełna elektryka, gotowe 
do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Miche-
lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 
sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Con-
tinental Conti 2, 215 50 17 91 
w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340. 

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.  cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 
200D ,  rok  prod. 1991.
Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od 
ręki. 791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi 
L400 rok 99, cena 3000 zł + VAT. 
601 581 892 

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 

400KG TEL. 783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do 
zboża. 502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę.
Tel.660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  
kwitnące  róże  pienne / drzew-
kowe / 25 zł./szt., oraz  róże  krza-
czaste  15 zł./szt.   a  także  wie-
le  innych  roślin.Tel.606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 
661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem 
oraz koszenie łąk i zbiór. Re-
kultywacja terenów zielonych. 
508 503 650 

•	 Koszenie, mulczowanie i belo-
towanie siana i słomy. 608 01 
39 95

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-

najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG. TEL. 604 373 143 , 
794 229 083.

• REGULACJA - NAPRAWA DRZWI 
I OKIEN. Tel. 695181070.

•	 Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788566432.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPRO-
WADZKI  SZYBKO –TANIO. 
TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazie-
nek , dachów   i  ogrodzeń . 
Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia budynków, malo-
wanie natryskowe. 886 751 618 

• Remonty mieszkań. 
798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWy  Woj-
ska Polskiego 57 .tel.787482763.
Pełna oferta: komsil.pl Promo-
cyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzin-

ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię przy dociepleniach i 
regipsach. 608 817 214

• Przypilnuję dzieci we własnym 
domu, posiadam wykształce-
nie jak i praktykę w opiece nad 
dziećmi z możliwością pomocy 
w nauce. 661 146 451 

• Zatrudnię pracowników na bu-
dowę. 505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię mężczyznę do pracy 
w sklepie meblowym w Nowo-

gardzie. Wymagane prawo jaz-
dy, umiejętność składania me-
bli, dobry stan zdrowia. Może 
być również emeryt lub renci-
sta. 661 960 881 

•	 Zapraszam  na  zbiór  tru-
skawek  w  Dąbrowie Nowo-
gardzkiej. Owoce deserowe. 
Tel.510730398,502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki 
do biura, znajomość obsługi 
komputera, od 1.06.2014, tel. 
605 522 340

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

• Drewno, bukowe, dębowe, po-
cięte, porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campin-
gową sprawną, niemiecką, lo-
dówka trzy rodzaje zasilania, 
kuchnia gazowa+ umywalka, 
5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy + stół kuchenny mocny. 
Tel. 888 676 231 
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wyjazdy od zaraz, kontrakty wakacyjne, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

kominkowe i opałowe.
Lisowo

tel. 691 446 441

Sprzedam 
drewno

W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

W19.6.śczb.7.3.do

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
Nowogard 46 m2,wysoki parter CENA: 89 tys. zł 

Nowogard 54 m2, III piętro CENA: 130 tys. zł 
Nowogard /okolica 18 m2,parter  CENA: 36 tys. zł 

Nowogard /okolica 80 m2,bezczynszowe CENA: 57 tys. zł 
Nowogard /okolica 39 m2,bezczynszowe  CENA: 69 tys. zł 
Nowogard/ okolica 56 m2, bezczynszowe CENA: 70 tys. zł 

DOMY NA SPRZEDAŻ 
Nowogard wolnostojący 57 m2 CENA: 99 tys. zł 

Nowogard/ okolica wolnostojący ok. 200 m2 do wykończenia CENA: 123 tys. zł 
Nowogard/ okolica wolnostojący 90 m2 po remoncie CENA: 235 tys. zł 

Nowogard/okolica bliźniak CENA: 129 tys. zł 
Nowogard/ okolica szeregowiec CENA: 90 tys. zł 

KUPIMY MIESZKANIA I DOMY W NOWOGARDZIE 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
e-mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem w tytule 
Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Firma Expando Sp. z o.o. 
z branży telekomunikacyjnej poszukuje pracownika 

na stanowisko pracownik �zyczny

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin
tel. kontaktowy 784 060 058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W.142.4.sczb.6-17.06 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

RENOWACJA DACHÓW 
- mycie dachów

- gruntowanie dachów
- impregnacja dachów
- malowanie dachów

Kom.: 691 372 050
(K20.1.śczb.23.05-06.06.pt.)

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic.  CV pro-
szę wysyłać na adres email: ma-
tys4@poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.pt. scz.23.05-13.06

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056 

 www: probud-nowogard.pl

A/0

USŁUGI INFORMATYCZNE 
Netcom 

- naprawa komputerów 
- usuwanie wirusów 
- odzyskiwanie utraconych danych 
- sieci komputerowe 
- monitoring 

tel. 507 100 280 
W140.1.scb.wt+pt, 3-27.06 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert CV 
mailowo na adres info@toyotanowogard.pl

Poszukujemy kandydatów 
na stanowisko kasa-recepcja

W138.2.sczb.3-6.06

Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.3-13.06

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 (1000-1400)

Zatrudnię pracownika 
na sezon letni na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

A51.4.sczb.6-10.06
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER
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Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER

Władysław - 
rzeźbiarz
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyKU

PO
N

  3
0

Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyKU
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Nr 98 (2232) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

22

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  9

8

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...

POLECA:

prestiżowe marki Parker Waterman 
idealny upominek na koniec roku szkolnego. 

Możliwość grawerowania czynne 8-18   tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

KSERO * WYDRUKI Z NOŚNIKÓW 
WYRÓB PIECZĄTEK
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Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Dzieciom dzieciństwo
Barbara Bartosik, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński, Bachor Edward, Ali-

cja Wypych, Łucja Wiśniewska, Christiana Syfert, Natalia Kursnierk, Natalia Furmańczyk, Maria 
Machocka, Kinga Dumańska, Grażyna Siedlecka, Stanisława Pokorska, Krystyna Gęglawa, Lucy-
na Karbowiak, Halina Stefańska, Urszula Kaczmarek, Iwona Kochelska, Błażej Śniegowski, Jolan-
ta Kozioł, Helena Urbanek,Teresa Januszonek, Mirosława Rutkowska, Lucyna Andrzejczak, Teresa 
Zagórska

Zwycięzcy:  Christiana Syfert, Halina Szwal, Łucja Wiśniewska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych:
Mateusz Zaremba, Bartek Feliksiak, Kinga Feliksiak, Miłosz Wielgus, Magdalena Skowrońska, 

Julia Furmańczyk, Martynka Polakowska, Igor Grenda, Amelia Goc
Zwycięzca: Amelia Goc
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

A25.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P.17.2.O.25.04-30.05

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o
P3.2.O.do

A33.2.k.O.4.04.do

Chihuahua 
krótkowłosy „Johny” wiek 14 m-cy  

z rodowodem szuka partnerek  
do rozrodu 

telefon kontaktowy 669 283 347 
A46.2.o.3-6.06

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową 
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL. 
Adresy Dealerów na www.stihl.pl

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

899,-

Moc:   0,75 kW  / 1,0 KM

Ciężar: 4,9 kg

Silnik: 2-MIX

PROMOCJA

Dogodne 
systemy 
ratalne

W.143.18.o.6-27.06

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:
• diagnostyka i farmakoterapia psychiatryczna
• psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa
• diagnostyka i poradnictwo psychologiczne

(budynek przychodni „Lekarz”) przy Urzędzie Skarbowym

W102.6.p.9.05.27.06
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

"Wojna  
o wodę" 

cd.

s. 10s. 4 s. 6

11 czerwca 2014 r.
od 10.30 - 11.30 

(środa)
 udzielane będą bezpłatne 

porady prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czytaj s. 11

Zamknęli 
przejazd

M. Kubicka na podium

Czytaj s. 5

Czytaj s. 7

A6.4.k.d/o

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii 

Adwokackiej.
Nowogard 

ul. 700 Lecia 17
Godz. urzędowania  

od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

J.2.p.23.27.05

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

14

(K24.1.P. 10.06-13.06) 

Zapraszamy 
na zbiór truskawek 

do SąpolniCy

91 39 25 203

Zapraszamy na 
zbiór truskawek 
deserowych z szypułką,

 Węgorza.
606 70 81 80 

(K25.1.P.10.06-24.06)

AUTO - CZĘŚCI 
Jacek Tworek 

tel. 602 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z DNIEM 01.07.2014 r. 

zostanie przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 w Nowogardzie

(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

Rekultywacja po nowogardzku na razie bez rezultatów

Kto kogo wpuścił „w glony”? 

Kolejne usługi  
medyczne przejdą  
do Goleniowa? 

Koniec  
z rehabilitacją  
w nowogardzie? 

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

na cmentarzu  
poważne  
zmiany

SOSW – „Szkołą  
równych szans” 

Nasz ośrodek  
to nie  
ostateczność...

5. mecz z rzędu  
bez porażki
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
gmina noWogard
02.06.2014 
godz. 14.40 Kradzież kosmety-

ków w sklepie Natura. 
godz. 17.00 Powiadomienie o 

uszkodzeniu samochodu marki 
Opel Omega oraz telefonu marki 
HTC na ul. Wojska Polskiego. 

03.06.2014 r. 
godz. 17.00 Zdarzenie drogowe 

na przejściu dla pieszych na ul. 
Poniatowskiego, gdzie kierujący 
rowerem potrącił pieszą. 

04.06.2014 r. 
godz. 08.00 Włamanie do domu 

jednorodzinnego przy ul. Prome-
nada.

godz. 11.45 Pracownik ochro-
ny sklepu Netto powiadomił o 
zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej, którym okazał się Ro-
man S.

godz. 11.50 W sklepie Lidl do-
szło do kradzieży. Patrol na miej-
scu wylegitymował Krzysztofa K.   

godz. 16.00 Kradzież grzejni-
ków żeliwnych ze skupu złomu 
przy ul. Boh. Warszawy. 

05.06.2014 r. 
godz. 10.45 Ujęcie sprawców 

kradzieży z włamaniem do altan-
ki ogrodowej przy ul. Leśnej. 

godz. 20.15 Powiadomienie o 
włamaniu do piwnicy przy ul. Ra-
cibora, skąd dokonano kradzie-
ży roweru trekkingowego marki 
Kellys. 

godz. 21.00 Powiadomienie o 
kradzieży telefonu marki Nokia 
Lumia przy ul. Dworcowej. 

06.06.2014 r. 
godz. 11.00 Powiadomienie o 

włamaniu do domu przy ul. Jesio-
nowej, skąd dokonano kradzieży 
różnych przedmiotów. 

godz. 13.45  Zbigniew K. doko-
nał kradzieży elementów motoro-
weru przy sklepie Media Expert. 

godz. 14.00 Pracownik Banku 

PKO powiadomił o próbie wyłu-
dzenia kredytu, poprzez przedsta-
wienie podrobionego dokumentu 
potwierdzającego zatrudnienie. 

07.06.2014 
godz. 12.15 Kolizja drogowa 

na ul. Boh. Warszawy, pomiędzy 
dwoma pojazdami:  Renault Me-
gane i Citroen C5. 

godz. 19.20  Wybicie szyb w bu-
dynku gospodarczym w miejsco-
wości Błotno. 

08.06.2014 r. 
godz. 11.20 Kradzież laptopa 

z pokoju hotelowego przy ul. 3 
Maja. 

godz. 14.50 Policjanci OPI pod-
czas kontroli drogowej w miejsco-
wości Wierzbięcin ujawnili nie-
trzeźwego kierującego motoro-
werem. Marek M. miał 1,68 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

godz. 15.20 Przed miejscowo-
ścią Orzechowo, samochód marki 
Peugeot wypadł z drogi i dacho-
wał. Podczas obsługi zdarzenia, 
Policjanci OPI ujawnili, że kieru-
jący Przemysław P. znajduje się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,52 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

gmina oSina
04.06.2014 r. 
godz. 08.50 Powiadomienie o 

włamaniu do sklepu wielobranżo-
wego w miejscowości Osina, skąd 
dokonano kradzieży art. che-
micznych, papierosów różnych 
marek oraz pieniędzy.

06.06.2014 r. 
godz. 06.30 Policjanci OPI w 

trakcie kontroli drogowej w miej-
scowości Bodzęcin ujawnili nie-
trzeźwego kierującego ciągni-
kiem rolniczym. Maciej Ż. miał 
1,36 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

rozpoczęła się wycinka drzew na nowogardzkim cmentarzu. Będą wycinane sukce-
sywnie drzewa, na które zostało wydane zezwolenie, i te, które zagrażały bezpieczeń-
stwu przechodniów i nagrobków. dlatego w cotygodniowej sondzie, tym razem  zapy-
taliśmy naszych czytelników, co myślą na temat  wycięcia drzew na cmentarzu? 

Szczepan Falaciński - Moim zdaniem to te drzewa tylko szpe-
cą. Ale cóż, my zwykli ludzie nie mamy tu za wiele do decydo-
wania. Jeżeli chodzi o grób moich bliskich, to nie mam żadnego 
problemu, ale w innych miejscach to już z tego powodu go mają. 
Dlatego jestem za tym, by  drzewa wyciąć. 

pani Elżbieta - Niektóre drzewa powinny pozostać, np. te na 
głównej alejce, ale niektóre powinno się wyciąć, bo zwyczajnie za-
grażają ludziom i nagrobkom. Dlatego jestem za tym, aby pewne 
wycinki, również na cmentarzu, były prowadzone. 

pani Sylwia - Uważam, że drzewa na cmentarzu jednak po-
winny być wycięte, bo zagrażają niektórym grobom, a także przy-
chodzącym ludziom. Kolejnym powodem dla którego powinno 
się wyciąć drzewa są ptaki, przesiadują one w koronach drzew, a 
ich odchody bardzo brudzą i niszczą nagrobki. Dlatego jestem za 
tym, by te drzewa powycinać. 

mariusz Bogdanowicz - Uważam, że drzewa, te zagrażające, 
powinny być wycięte. Jak wiemy, ludzie wydają czasami swoje 
ostatnie pieniądze na pomnik, by uczcić pamięć swoich zmarłych 
bliskich. Te drzewa są piękne i na pewno potrzebne, ale znajdu-
jące się pod nimi nagrobki, też są bardzo potrzebne. Cmentarz to 
takie szczególne miejsce, gdzie ludzie chcą mieć kontakt z przy-
rodą i duszami sowich zmarłych, w związku z powyższym uwa-
żam, że dla bezpieczeństwa  nagrobków i ludzi, niektóre drzewa 
jednak powinny być wycięte. 

pani Bożena - Dla mnie, nasz cmentarz z tymi drzewami, 
stwarza bardzo odpowiedni na to miejsce nastrój. Dlatego uwa-
żam, że jak zostaną one wycięte, to pozostanie tu „łyse pole”.  Ja 
osobiście nie chciałabym być pochowana w takiej scenerii. Dla-
tego uważam, że te zdrowe drzewa powinny pozostać. Ludzie w 
dzisiejszych czasach stali się bardzo praktyczni i wygodni, prze-
szkadza im wszystko, dosłownie wszystko... Dla mnie cmentarz, 
który ma aleje, i są stare drzewa, to jest taką ostoją spokoju. Dla-
tego jestem za tym, by drzewa pozostały na swoim miejscu 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pani Sylwia.JPG

Pani Elżbieta.JPG

Pani Bożena.JPG

Mariusz Bogdanowicz.JPG

Caffe Piwnica zamienia się w bar mleczny

przeniosą nas w czasy prl-u
W Caffe piwnica rozpoczął się właśnie tydzień w stylu prl-u. personel lokalu spróbuje 
przenieść nas w czasy lat 70. i 80. – przez tydzień restauracja zamieni się w bar mleczny. 

W jadłospisie m.in. kompot, szpinak, jaja sadzo-
ne, placki ziemniaczane, firmowe kotlety mielone, 
zupy domowe, koktajle owocowe, codziennie inny 
deser. Oczywiście nie zabraknie charakterystycz-
nych PRL-owskich rekwizytów i typowych baro-
wych naczyń. „Miłą” obsługę zapewni pani bufe-
towa, a czas oczekiwania i spożywania, umilą naj-
większe polskie przeboje lat 70. i 80. Bar mleczny 
w Caffe Piwnica zapewnia, że „uprzejmie i szybko 
obsłuży ludzi pracy”. Towary krajowe i z importu.

Info: własna
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PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
polSKi WęgiEl

WySoKa JaKoŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje 

o zbiórce odpadów zielonych 
Zbiórka skoszonej trawy, liści, przyciętych gałęzi i innych tego 

typu odpadów odbędzie się: na terenie 
wiejskim w piątek 13.06, na terenie miejskim we wtorek 17.06. 

Chętni powinni zgłaszać się do 11 czerwca pod nr telefonów:  
ZBK 91 578 53 60, 91 578 53 55 ZUK 91 392 13 22, 91 392 15 82

J7.2.scz.6.06.do

Rekultywacja po nowogardzku na razie bez rezultatów

Kto kogo wpuścił „w glony”? 
marne efekty daje na razie program rekultywacji jeziora nowogardzkiego, który już pochłonął 400 tysięcy złotych z miejskiej kasy. po pięciu zabie-
gach chemicznych i ustawieniu w zeszłym roku aeratora, napędzanego wiatrem, akwen znów zarasta wodną roślinnością. zaczynają się sprawdzać 
słowa tych specjalistów, którzy wybraną przez gminę metodę przywrócenia równowagi biologicznej na jeziorze krytykowali od samego początku. 

Przypomnijmy, że w czerwcu 
ubiegłego roku, gmina rozpisa-
ła przetarg na przeprowadzenie 
rekultywacji nowogardzkiego 
jeziora z użyciem wskazanej w 
zamówieniu technologii, która 
miałaby zapobiegać zarastaniu 
jeziora glonami poprzez dopro-
wadzenie do uzyskania równo-
wagi biochemicznej akwenu. By 
to osiągnąć, wybrano kilka wza-
jemnie uzupełniających się me-
tod, m.in.   ustawienie aeratora, 
za pomocą którego dozowano 
by do toni wodnej odpowiednie 
związki chemiczne, mające przy-
wrócić równowagę biochemicz-
ną w zbiorniku. Wybór akurat tej 
metody od początku budził po-
ważne wątpliwości naukowców. 
Jeden z nich, prof. dr hab. Jacek 
Kubiak,  kierownik Zakładu Hy-
drochemii i Biologicznych Zaso-
bów Wód ZUT Szczecin, skiero-
wał  nawet w tej sprawie pismo 
do burmistrza, przesyłając je jed-
nocześnie do wiadomości DN. 

Aeratory pulweryzacyjne nie 
gwarantują pozytywnego efek-

tu w rekultywacji jezior; nie ma 
żadnych danych (publikacji) o 
skuteczności tej metody, proszę 
pytać np. tam, gdzie ją zastoso-
wano: Chociwel, Resko k. Połczy-
na, j. Głębokie w Szczecinie – pi-
sał profesor. 

Okazuje się, że wśród na-
ukowców przekonanie to jest 
dość powszechne. Mało tego, 
zdaniem niektórych naszych 
rozmówców, działanie aeratora 
może nawet być szkodliwe. 

– Pojedynczy aerator nie speł-
ni żadnej funkcji, chyba że bę-
dzie systematycznie przesuwany 
z miejsca na miejsce. Ale i to nie 
daje gwarancji. Trzeba też pamię-
tać, że urządzenie, podczas pra-
cy, wyciąga z dna wszystkie gazy, 
jak np. siarkowodór, który jest 
szkodliwy dla nurków – mówi 
pracownik naukowy ze Szczeci-
na, który w ostatnich dniach ba-
dał jezioro nowogardzkie.

Władze miasta zdają się jed-
nak tych głosów nie brać pod 
uwagę. Pytany o brak rezulta-
tów programu rekultywacji je-

ziora, burmistrz Robert Czapla, 
stwierdził, że na pierwsze efekty 
należy poczekać nawet kilka lat. 

– Jezioro jest żywym orga-
nizmem. Nie jest ścianą, któ-
rą jak pomalujemy białą farbą, 
to będzie biała. Zachodzą tam 
cały czas procesy biologiczno-
-chemiczne, a proces rekultywa-
cji miał za zadanie zmianę kie-
runków tych procesów. Z tego, co 
wiem, to się udało, ale dochodze-

nie do oczekiwanego optimum 
będzie trwało latami – stwier-
dził R. Czapla, pytany przez DN 
o pojawiające się ostatnio na je-
ziorze wykwity roślinności. 

Burmistrz wierzy zatem głę-
boko w skuteczność wyboru 
metody, za pomocą której jezio-
ro ma powrócić do formy sprzed 
kilku lat. Trudno będzie jednak, 
aby w ślad za nim mieszkańcy 
miasta uzbroili się w takie prze-

konanie i cierpliwość. Tym bar-
dziej, że jak twierdzi część na-
ukowców wybrana przez Gminę 
Nowogard, metoda rekultywacji 
jeziora wcale nie musi poprawy 
przynieść. 

Na razie, tym, którzy lubią 
spędzać czas na wodzie, pozo-
stanie taplanie się w... glonach. 
Sezon letni zbliża się wielkimi 
krokami. 

Marcin Simiński 

Kolejne usługi medyczne przejdą do Goleniowa? 

Koniec z rehabilitacją w nowogardzie? 
Jak dowiedziała się redakcja dn, działający w budynku przy szpitalu gabinet rehabilitacji i Fizykoterapii być może nie będzie już mógł 
przyjmować pacjentów w ramach świadczeń gwarantowanych przez nFz, tak jak było to dotychczas. 

NFZ ogłosił wyniki konkur-
su ofert, złożonych przez gabi-
nety chcące świadczyć usługi w 
ramach rehabilitacji leczniczej. 
Okazało się, że na liście pod-
miotów, z którymi Fundusz chce 
podpisać umowę w tym zakre-
sie, pierwszy raz od 13 lat nie ma 
nowogardzkiego gabinetu. Są za 
to dwa z Goleniowa. Jeden, pro-
wadzony przez Szpitalne Cen-
trum Medyczne (spółka kieru-
jąca szpitalem w Goleniowie, a 
także świadcząca usługi w ra-
mach nocnej i świątecznej opie-
ki medycznej na terenie powia-
tu), a drugi to Reha-Pol – spółka 
cywilna, należąca do osób pry-
watnych. 

– Jestem oczywiście zaniepo-
kojona takim rozwiązaniem, za-
stosowanym przez Fundusz. Nie 
rozumiem, jak można do kon-
kursu wystawiać niepełnospraw-
nych pacjentów, stanowiących 
tak ogromną populację – mówi 
Jolanta Bąk, właścicielka Ga-

binetu Rehabilitacji i Fizykote-
rapii, działającego w budynku 
obok szpitala, przy ul. Wojska 
Polskiego. 

Kobieta, nie godząc się z decy-
zją NFZ, złożyła odwołanie od 
rozstrzygnięcia postępowania. 
Do najbliższego czwartku, Fun-
dusz zażalenie musi rozpatrzyć. 
Do tego czasu postępowanie zo-
stało „zawieszone”. 

Nowogardzcy pacjenci nie 
wyobrażają sobie, że mogliby 
jeździć na rehabilitację do od-
dalonego o ponad 20 km Gole-
niowa. 

– To jakiś absurd. Mój ojciec 
jest po operacji wstawienia pro-
tezy biodra. Ledwo chodzi o ku-
lach. Nie wyobrażam sobie, jak 
miałby busem jeździć do Gole-
niowa na ćwiczenia rehabilita-
cyjne. A na prywatne wizyty go 
nie stać – mówi p. Ewa, opieku-
jąca się chorym ojcem.

Decyzja Funduszu nie tyl-
ko niepokoi, ale i dziwi. Nawet 

mieszkańcy o wiele mniejszych 
miast, jak Golczewo czy Kamień 
Pomorski, będą mieli gwaranto-
wane świadczenia rehabilitacyj-
ne. Dotychczas, NFZ nie miał 
również żadnych zastrzeżeń co 
do pracy nowogardzkiego gabi-
netu rehabilitacji. Placówka po-
zytywnie przechodziła każde 
kontrole. Na poziom świadczo-
nych w niej usług nie skarżyli się 
także sami pacjenci.

Do sprawy wrócimy, jak tyl-
ko NFZ ustosunkuje się do 
złożonego przez właścicielkę 
nowogardzkiego gabinetu re-
habilitacji odwołania. Pozostaje 
mieć nadzieję, że dla pacjentów 
z Nowogardu decyzja Funduszu 
będzie pozytywna. Na razie jest 

tylko bowiem dalece niezrozu-
miała. 

Przypomnijmy, że brak teryto-
rialnego zapewnienia podstawo-
wych usług medycznych przez 
NFZ  miał miejsce również w 
czasie pierwszego przetargu na 
nocną i świąteczną opiekę me-
dyczną w roku 2011. Wówczas, 
w pierwszym momencie, no-
wogardzcy pacjenci niemal zo-
stali pozbawieni dyżuru lekarzy 
pierwszego kontaktu poza go-
dzinami pracy przychodni. Do-
piero reakcja mediów, a także 
interwencja niektórych radnych 
powiatowych, spowodowała, 
że Szpitalne Centrum Medycz-
ne z Goleniowa, które otrzyma-
ło kontrakt z Funduszu na tego 

typu usługi, otworzyło również 
w Nowogardzie punkt stacjo-
narny (obecnie znajduje się on 
przy ul. 3 Maja). Zrobiło to, cho-
ciaż, zgodnie z prawem, mogło 
jedynie w razie zgłoszeń kiero-
wać do Nowogardu tzw. zespół 
wyjazdowy. 

Marcin Simiński 
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Nasza sonda z Osiny
Czy nasza świadomość oszczędzania wody jest wy-
starczająca? z takim pytaniem tym razem zwróci-
liśmy się do naszych czytelników na terenie gminy 
osina. 

grzegorz Topolski - Wodę 
trzeba oszczędzać, bo jak nie 
będziemy tego robić, to co 
będziemy w przyszłości pić? 
Widzę, że woda jest czasami 
bez sensu wylewna, idzie jej 
do ziemi czy ścieków o wiele 
za dużo. Sam staram się uży-
wać wodę z głową i nie mar-
nować jej.   

pan dariusz - Moim zada-
niem, ludzie niestety nie go-
spodarują wodą oszczędnie i 
w sposób racjonalny. Czy jest 
potrzeba czy nie, woda leje 
się i marnuje m.in. na ogród-
kach, czy przy myciu samo-
chodów. Osobiście staram się 
zużywać wodę w miarę mą-
drze i z konkretnym jej prze-
znaczeniem. 

pan mieczysław - Miesz-
kam na terenie gminy Osina 
i zauważyłem, że jej miesz-
kańcy zużywają wodę bardzo 
oszczędnie. Myślę, że mają 
oni świadomość, że woda jest 
bardzo potrzebna i trzeba ją 
szanować. Przyszły trudne 
czasy, że ludzie jednak muszą 
oszczędzać, gdyż koszty życia 

bardzo się podniosły. Dlatego ludzie zwyczajnie nie mają wyjścia, 
muszą oszczędzać w różnych dziedzinach życia, w tym także i na 
wodzie. 

domicela miśkiewicz - 
Przyszło lato, więc mam wra-
żenie, że ludzie trochę mniej 
oszczędzają wodę.  Wpraw-
dzie w tym czasie woda jest 
bardzo potrzeba, m.in. do 
podlewania ogrodów czy w 
domach, ale powinno się ją 
oszczędzać.  Jeżeli chodzi o 
mnie, to ja bardzo lubię wodę 

i często z niej korzystam, a używanie jej sprawia mi wiele przyjem-
ności. Ale nie mogę powiedzieć, że ją jakoś szczególnie marnuję. 

Stanisława malicka – My-
ślę, że ja wodę oszczędzam, 
ale co do innych, to zwyczaj-
nie nie mam pojęcia.  Jestem 
nauczona oszczędzania od 
młodych lat. Żyję już trochę 
i widzę, że społeczeństwo też 
oszczędza, bo chce mniej pła-
cić. Ja np. robię coś takiego, 
spłukuję truskawki nad wia-
derkiem, a później tą samą wodą podlewam jeszcze kwiatki na 
balkonie? Dlatego ja wody nie marnuję. Są ciężkie czasy więc mu-
simy oszczędzać. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Zamknęli „tory” przy ul. 700-lecia 

ruszyła modernizacja  
przejazdu kolejowego 
Wczoraj ruszył remont przejazdu kolejowego przy ul. 700-lecia. przed godziną 9:00 
przejazd zamknięto dla ruchu samochodowego. W mieście zorganizowano objazdy. 
dobra wiadomość dla poruszających się o własnych nogach – wykonawca robót zorga-
nizuje specjalne przejście dla pieszych przez przejazd. roboty mają potrwać prawie do 
końca czerwca. 

O tym, że przejazd będzie 
remontowany, informowali-
śmy już kilka tygodni temu. 
Przypomnijmy, że inwestorem 
prac jest PKP PLK SA. Remont 
nowogardzkiego przejazdu zo-
stał ujęty w ogólnopolskim 
programie, zakładającym mo-
dernizację takich miejsc. 

Wczoraj, na terenie budo-
wy pojawili się pierwsi pra-
cownicy. To robotnicy Zakła-
du Remontowego „Rem-Kol2” 
– jednego z podwykonawców. 
Firma wykona 90% zaplano-
wanych prac na zlecenie głów-
nego wykonawcy, którym jest 
z kolei spółka Bahn Technik z 
Wrocławia. 

– Naszym zadaniem jest 
kompleksowa wymiana do-
tychczasowego podłoża i budo-
wa nowej, gumowej nawierzch-
ni. Technologia, jaką proponu-
je moja firma, jest jedną z naj-
lepszych w tej branży. Stosowa-
liśmy ją już w wielu miastach, 

np. w Kołobrzegu czy Szcze-
cinie – powiedział redakcji 
Krzysztof Potrzebowski, wła-
ściciel firmy i jednocześnie 
kierownik tego etapu budowy. 

Tak rozległy zakres robót 
wymagał zamknięcia prze-
jazdu dla ruchu samochodo-
wego i zorganizowanie objaz-
du. Biegnie on ulicami 15 Lu-
tego, Młynarską i Batalionów 
Chłopskich. Na tej ostatniej 
ulicy ważne jest, aby kierow-
cy nie parkowali samochodów 
wzdłuż ulicy. Droga ta bowiem 
przejęła cały ruch, który wcze-

śniej kumulował się przy ul. 
700-lecia, po obu stronach re-
montowanego przejazdu. 

Dobra wiadomość dla pie-
szych. Wbrew wcześniejszym 
przypuszczeniom, przez mo-
dernizowany przejazd zosta-
nie zorganizowane specjalna 
kładka. 

– Zrobimy specjalne przejście, 
by piesi mogli przechodzić bez-

piecznie na drugą stronę. Poja-
wi się ono już niebawem. Mimo 
to, apeluję, aby piesi zachowy-
wali szczególną ostrożność przy 
przechodzeniu przez przejazd  
– potwierdza właściciel firmy 
„Rem-Kol2”.

Powodów do narzekań nie 
będą mieli też pasażerowie 
szynobusów. Prowadzone ro-
boty nie wpłyną na rozkład 
jazdy. 

Modernizacja przejazdu ko-
lejowego przy ul. 700-lecia 
ma kosztować ok. 700 tys. zł. 
Jak zapowiada PKP PLK SA, 
w przyszłym roku, w ramach 
tego samego programu mo-
dernizacyjnego, ma być wyre-
montowany przejazd przy ul. 
Batalionów Chłopskich. W ca-
łej Polsce remontem objętych 
zostanie kilkaset przejazdów. 

MS, JB 
 

korek na przejeździe kolejowym w okolicy cmentarza

Krzysztof Potrzebowski

Pierwszy etap prac - zrywanie starej nawierzchni
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Ogłupiali i bez wstydu
Zapewne nikt by sobie nie życzył, aby taki-

mi przymiotnikami można było określać stan 
umysłu i duszy  przyszłych pokoleń. Zwłaszcza  
zadrżelibyśmy, gdyby takie zagrożenie degra-
dacją intelektualną i etyczną dotyczyło naszych 
dzieci. Okazuje się jednak, że to niebezpieczeń-
stwo czyha tuż za progiem, a w zasadzie za pro-
giem szkolnym czy nawet przedszkolnym. Nie-

sie je ze sobą po pierwsze tzw.  edukacja seksualna, która w wy-
konaniu współczesnych edukatorów dawno już przestała być po-
żyteczną i niewinną wiedzą na temat fizjologii człowieka, w tym 
jego seksualności i odmienności płciowej, realizowaną przy oka-
zji lekcji biologii, czy nauki o człowieku. Współczesna edukacja 
seksualna zmierza do wychowania nie tylko człowieka wyzwo-
lonego i bez wstydu, zmierza do wychowania jak najwcześniej 
dziecka bez wstydu, poruszającego się sprawnie i bez zbędnej 
pruderii w zagadnieniach seksualnych relacji damsko-męskich, 
a nawet (to najnowszy trend)  homoseksualnych. Według Ma-
riusza  Dzierżawskiego z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
„Stop pedofilii”, w krajach Europy Zachodniej, dzieci od lat pod-
dawane są „przymusowej seksualizacji, niszczącej ich wrażliwość 
i niewinność”. Na grunt polski, nie bez demonstrowanej przy-
chylności niektórych wysokich urzędników oświatowych, chce 
się te tendencje zaszczepić poprzez podejmowane próby wpro-
wadzenia zasad zawartych w „Standardach edukacji seksualnej 
w Europie”. W dokumencie tym według Dzierżawskiego, zachę-
ca się dzieci do masturbacji, relatywizuje się wszystkie związki, 
a sześciolatki mają uczyć się o „akceptowalnym współżyciu/sek-
sie”. Ministerialny nadzór pedagogiczny i programowy nie wi-
dzi w tym nic złego, że program przedszkolny oparty na tych 
„Standardach…” realizuje się w kilkudziesięciu przedszkolach, 
prowadzonych przez jedno z polskich prywatnych towarzystw 
oświatowych. Taka edukacja seksualna - mówi  Dzierżawski - to  
także prezent dla pedofilów. Niszczy się bowiem naturalną barie-
rę wstydu w dzieciach. „Jeśli dziecko dowiaduje się w szkole, że 
głaskanie narządów intymnych to nic złego, ma mniejszą szansę 
przeciwstawić się pedofilowi, który robi to samo” – podsumowu-
je Dzierżawski. Dla tych, którzy być może uważają, że kwestie 
etyczne nie warte są zachodu, a brakiem wstydu nie ma co się 
przejmować, bo najważniejsze „zaradnym być”, mamy złe wieści. 
Otóż, propagowane rozpasanie seksualne niesie dla dzieci (ale 
także dla dużych dzieci) inne jeszcze niebezpieczeństwo. Jak się 
okazuje, można od tego… zgłupieć, a bez intelektu nici z zarad-
ności. Żeby nie było wątpliwości, stwierdzili ten fakt naukowcy 
niemieccy, a więc na pewno nie stronniczy (jak np. jacyś arabscy 
talibowie czy będący pod przemożnym wpływem kościoła na-
ukowcy polscy). 

 Naukowcy z Berlina, Simone Kuehn i Juergen Gallinat, doszli 
do wniosków o destruktywnym wpływie oglądania pornografii 
na mózg ludzki po przeprowadzeniu poważnych badań, których 
wyniki opublikowano na stronach magazynu specjalistycznego 
„JAMA Psychiatry”. Okazuje się, że zachodzi związek pomiędzy 
liczbą godzin spędzonych na oglądaniu pornografii a ilością sza-
rej substancji w mózgu (szara substancja to skupiska ciał komó-
rek nerwowych, które tworzą korę mózgową i móżdżek). Regu-
larne oglądanie materiału pornograficznego prowadzi do jego 
zużywania się, tzn. im więcej pornografii, tym bardziej kurczyła 
się ta część mózgu – mówi jeden z badaczy. Niewątpliwie  wpływ 
na psychikę sześciolatka rewelacji dotyczących współżycia sek-
sualnego można porównać do wrażenia, jakie wywołuje oglą-
danie pornografii na nawet dorosłych. Dodatkowo, według ba-
dań niemieckich naukowców, czynność ta działa jak narkotyk, 
czyli powoduje fizjologiczną reakcję uzależnienia. Po raz kolej-
ny okazuje się więc, że wstyd mamy do Stwórcy nie tylko po to, 
aby mieć etyczny dzwonek ostrzegawczy, ale także, aby nie zgłu-
pieć. Regularne oglądanie materiału pornograficznego prowadzi 
do jego zużywania się, tzn. im więcej pornografii, tym bardziej 
kurczyła się ta część mózgu. Warto jeszcze dodać, że w Polsce, 
w propagowaniu edukacyjnych pomysłów seksualnych mania-
ków przodują politycy z SLD i Twojego Ruchu. Dlatego patrzmy 
uważnie, komu powierzamy przyszłość naszych dzieci. 

sm

Rozmowa z Sebastianem Furmańczykiem, 
administratorem nowogardzkiej nekropolii 

na cmentarzu poważne zmiany 
Wkrótce nowogardzki cmentarz zmieni swoje oblicze. Systematycznie wycinane będą 
rosnące na jego terenie stare drzewa. Jak wynika z przeprowadzonej przez nas sondy, 
większość osób, posiadających groby bliskich na cmentarzu, popiera konieczność do-
konania wycinki (czyt. s. 2). Warto jednak rozwiać wiele wątpliwości, które pojawiają 
się wśród mieszkańców przy tej okazji. dlatego też, o przybliżenie szczegółów, doty-
czących planowanej akcji usunięcia starych drzew z terenu cmentarza, poprosiliśmy 
Sebastiana Furmańczyka, administratora obiektu.  

dn: za kilka tygodni ma ru-
szyć wycinka starych drzew na 
cmentarzu. proszę powiedzieć, 
ile drzew zostanie zlikwidowa-
nych i czy w ich miejsce posa-
dzone zostaną nowe sadzonki? 

Sebastian Furmańczyk: Cały 
proces usunięcia starodrzewu z 
terenu cmentarza ma trwać trzy 
lata. W tym czasie wyciętych zo-
stanie około 100 drzew. W pierw-
szej kolejności, zgodnie z wydaną 
przez Starostwo Powiatowe decy-
zją, wycięte zostaną 24 drzewa, 
znajdujące się w pierwszej czę-
ści nekropolii, od strony bramy 
głównej. Oczywiście w większość 
miejsc, gdzie dotychczas rosną 
stare drzewa, nasadzimy nowe. 
Do tego również obliguje nas wy-
dana przez Starostwo decyzja. 

To z pewnością dość spory 
koszt? Kto za to zapłaci?

Wycięcie jednego drzewa to 

koszt średnio około 3 tys. zł. Moż-
na sobie zatem łatwo policzyć, ile 
pieniędzy pochłonie cała opera-
cja. Zgodnie z umową z gminą, 
koszty te są przeniesione w całości 
na administratora cmentarza. Do-
tyczy to również zakupu nowych 
roślin i kosztów związanych z ich 
nasadzeniem. 

 Czy planowana wycinka wpły-
nie na dostępność cmentarza dla 
odwiedzających groby swoich 
bliskich i organizację pochów-
ków? 

Teren prac drwali będzie ogro-
dzony i odpowiednio oznaczo-
ny. Wejście na cmentarz będzie 
możliwe bramami bocznymi. Sto-
sunkowo wcześniej będziemy też 
ogłaszać terminy wycinek w pra-
sie oraz na tablicy administratora. 
W dniach, gdy będą się odbywały 
pogrzeby, wycinka zostanie prze-
rywana, tak, by nie zakłócać cere-
monii. 

 Wiele osób, przyglądając się 
wycince, z pewnością będzie się 
martwiło o nagrobki. Co, jeśli w 
trakcie usuwania starych kona-
rów, uszkodzony zostanie jakiś 
pomnik? 

Jesteśmy od takich sytuacji 
ubezpieczeni. Tak samo firma, 
która będzie wykonywała wycin-

ki. Dlatego też rodziny mogą być 
spokojne o groby swoich bliskich. 

Chociaż cmentarz to miej-
sce szczególne, i tu czasem mu-
szą zachodzić pewne zmiany. Co 
jeszcze, oprócz poprawy bezpie-
czeństwa poprzez wycięcie sta-
rych drzew, planuje pan w naj-
bliższym czasie?

W planie mamy uruchomienie 
systemu komputerowego do ob-
sługi cmentarza, który pozwoli na 
łatwiejsze wyszukiwanie grobów. 
System będzie połączony z wy-
szukiwarką internetową. Każdy z 
domu, za pomocą swojego kom-
putera, będzie mógł odszukać na-
grobek, wpisując imię i nazwisko 
zmarłej osoby. Wyświetli mu się 
nie tylko mapa cmentarza z za-
znaczoną lokalizacją nagrobka, 
ale i zdjęcie tego miejsca. Planuje-
my też na nowo oznakować kwa-
tery. Czeka nas również rewolu-
cja w kwestii gospodarki odpada-
mi. Od lipca cmentarz będzie już 
podlegał nowym przepisom, któ-
re obligują nas do segregacji od-
padów. Dlatego pojawią się nowe 
pojemniki z przeznaczeniem na 
różne odpady. Ich zakup leży po 
stronie administratora cmentarza. 

Rozmawiał: Marcin Simiński 

poznała pracę policjantów „od kuchni”
Już po raz szósty funkcjonariusze z Komisariatu policji w nowogardzie zorganizowali 
konkurs plastyczny,  w którym główna nagrodą było przejęcie obowiązków komendanta 
nowogardzkiego Komisariatu policji. Fotel szefowej objęła uczennica zSp osina – zu-
zanna Barbacka.

Do udziału w konkursie zapro-
szono uczniów szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów. Zadaniem 
uczestników było przygotowanie 
prac, których motywem przewod-
nim było hasło „NIEbezpieczne 
wakacje”. W rywalizacji zwycięży-
ła Zuzanna Barbacka – uczennica 
klasy III Zespołu Szkół Publicz-
nych w Osinie. Jej zadaniem było 
sterowanie pracą nowogardzkich 
policjantów przez jeden dzień. 

Zuzia swoje „szefowanie” roz-
poczęła od samego rana – w od-
powiednim stroju uczestniczy-
ła w odprawie policjantów, a na-
stępnie telekonferencji z Komen-
dantem Powiatowym Policji w 
Goleniowie. Pod okiem komen-
dant nowogardzkiego komisaria-

tu, Małgorzaty Figury, odprawiła 
do służby dyżurnych i rozdzieliła 
zadania poszczególnym pionom 
Policji. Miała również możliwość 
zwiedzenia budynku komisariatu 
oraz poznania struktury i wypo-
sażenia nowogardzkiej jednost-
ki. Następnie, uczennica spotka-
ła się z komendantem KPP, insp. 
Krzysztofem Targońskim. Pod-
czas pobytu w goleniowskiej ko-
mendzie, miała okazję przyjrzeć 
się pracy dyżurnego na stanowi-
sku kierowania i dowodzenia. O 
swojej pracy opowiedzieli jej po-
licjanci wydziału kryminalne-
go oraz ruchu drogowego. Nowa 
pani komendant mogła również 
nie tylko obejrzeć policyjny ra-
diowóz, ale także usiąść za jego za 

kierownicą. Ponadto, miała oka-
zję przymierzyć elementy umun-
durowania. 

Po dniu pełnym emocji i wra-
żeń, zwyciężczyni konkursu, w 
asyście policjantów, została od-
wieziona do domu.
Info: asp. Julita Filipczuk, opr. KK
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Teodora matuszewska: lat 77, zmarła 06.06.2014, pogrzeb od-
był się 07.06.2014, na cmentarzu w Nowogardzie  

Henryk piórowski: lat 82, zmarł 06.06.2014, pogrzeb odbył się 
08.06.2014, na cmentarzu w Nowogardzie

Jan pawliszak: lat 77, zmarł 07.06.2014, pogrzeb odbył się 
09.06.2014, na cmentarzu w Nowogardzie

marianna Jabłońska: lat 90, zmarła 08.06.2014, pogrzeb odbę-
dzie się 11.06.2014, o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Podziękowania Caritas – 
uzupełnienie 

W ostatnim, piątkowym wydaniu gazety, w podziękowaniach 
złożonych przez Parafialny Zespół Caritas z parafii pw. WNMP, 
za organizację Dnia Dziecka, z powodów technicznych pominię-
to na liście sponsorów państwa Małgorzatę i Piotra Obracian-
ko, którzy to udostępnili bezpłatnie teren ośrodka rekreacyjnego 
przy plaży miejskiej, gdzie odbyła się impreza. 

Redakcja przeprasza za niedopatrzenie i przekazuje państwu 
Obracianko, w imieniu zespołu Caritas podziękowania, za nie-
ocenioną pomoc w organizacji pikniku w dniu 1 czerwca. 

Redakcja 

Jak daleko sięga niemieckie lobby w polskich urzędach…?

Kolejna odsłona „wojny o wodę”
dopiero co poinformowaliśmy naszych Czytelników o fakcie podpisania umowy z gminą nowogard przez niemiecką spółkę Wasserverband lau-
sitz…(WVl) z siedzibą w Sendferberg, która wygrała przetarg na dostawę wody na terenie gminy, a już dzisiaj mamy kolejną odsłonę swoistej 
„wojny o wodę” w nowogardzie. niemcy poskarżyli się bowiem polskiemu urzędowi antymonopolowemu, a ten wszczął postępowanie, aby wyja-
śnić, czy  pUWiS  (broniąc się przed niemiecką konkurencją) nie łamie… polskiej ustawy. polskie urzędy na ogół gnuśnie i mało przychylne peten-
tom, tym razem błyskawicznie reagują na niemieckie żale…

Jak wynika z załączonego do-
kumentu WVL, który wygrał 
postępowanie w Nowogardzie, a 
który nie ma prawa do części sie-
ci należącej do prywatnego ope-
ratora (czyli PUWiS Nowogard), 
próbuje, pomimo niepodlegania 
tegoż PUWiS-u pod ustawę mo-
nopolistyczną, wywrzeć nacisk 
na Prezesa UOKiK, aby ten zajął 
się sprawą.

Od początku postępowania, 
REMONDIS (czyli WVL dla tej 
sprawy) miał wiedzę (zapisa-
ne to było w przetargu) o tym, 
że część sieci, niezbędna do re-
alizacji zadania, znajduje się we 
władaniu prywatnego przedsię-
biorcy, a nie gminy. Pomimo 
tego (inne firmy polskie wyco-
fały się z tego powodu z postę-
powania), do końca brał udział 
w przetargu, informując, iż jest 
w stanie poradzić sobie z tym 
faktem.

Jak widać, dzisiaj – nie jest 
w stanie sobie z tym poradzić, 
gdyż pomimo kilku propozycji 
kupienia pakietu udziałów PU-
WIS-u, później kupienia części 
sieci, PUWiS odmówił ostatecz-
nie udzielenia jakiegokolwiek 
prawa do władania, użytkowa-
nia sieci, będącej jego własno-
ścią. 

Wydaje się, że WVL winien 
w tym momencie odstąpić od 
podpisania umowy z przyczyn 
obiektywnych, nie rodzących 
skutków prawnych po żadnej 
stronie (ani Gminy, ani partnera 
prywatnego), i umożliwić pod-
pisanie umowy drugiemu ofe-
rentowi.

Oczywiście, jak wiemy, nie 
skorzystał z tego prawa, skła-
dając wcześniej doniesienie 
do UOKiK na lokalne, polskie 
i nowogardzkie przedsiębior-
stwo. Treść pisma, które w po-
niedziałek dotarło do PUWiS  z  
UOKiK załączamy do artykułu.

Od początku zatem polity-
ka WVL skierowana była na 
wrogie przejęcie. Przejęcie sie-
ci „po trupach” i zrobienie wy-
łomu w polskiej rzeczywisto-
ści, prowadzącej do przejęcia 
całego rynku, bo jeżeli tutaj, w 
Nowogardzie, nastąpi wyłom, 
to dla obco-kapitałowych firm 
będzie to furtka do bezpośred-
niego przejęcia całego polskie-
go rynku wodnego i kanaliza-
cyjnego… W ten sposób nowo-
gardzki burmistrz z SLD – par-
tii postępu, Robert Czapla, zo-
stanie najbardziej postępowym 
burmistrzem w kraju... a może i 

na świecie całym, a o nas będzie 
wreszcie głośno z innych powo-
dów aniżeli hece na harcowia-
dach. Zastanawiać też może, 
dlaczego, w tej strategicznej dla 
miasta sprawie, burmistrz uni-
ka swojej obecności w newral-
gicznych momentach procedu-
ry, wysługując się zastępstwem 
kierowników różnego szcze-

bla. Jednocześnie nie zapomni 
się sfotografować z każdą od-
daną  nową ławeczką czy kil-
kumetrowym odcinkiem no-
wego chodnika. Czyżby ostat-
nie to była ta rzeczywista skala 
jego możliwości? Czyżby bur-
mistrza generalnie przerasta-
ły kwestie strategiczne gminy? 
Tylko że te kwestie mają zasad-

nicze i nie drugorzędne zna-
czenie i konsekwencje dla na-
szego lokalnego gospodarstwa. 
O tych konsekwencjach i dla 
naszego nowogardzkiego ryn-
ku pracy, i dla podatków gmin-
nych, i ostatecznie dla wszyst-
kich mieszkańców pisaliśmy 
już wcześniej.

sm
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SOSW – „Szkołą równych szans” 

Nasz ośrodek to nie ostateczność...
W ubiegłym tygodniu, w środę, w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym w nowo-
gardzie, mieszczącym się przy ul. poniatowskiego, odbyła się i Wojewódzka Konferencja 
pn. „Szkoła równych szans”. oprócz dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów i na-
uczycieli, zaproszono do jej udziału także rodziców dzieci, borykających się z różnymi dys-
funkcjami organizmu. o tym, jaki cel przyświecał organizacji tej konferencji i czym różni 
się nauczanie w ośrodkach specjalnych od tego w szkołach masowych, rozmawiamy z dy-
rektor SoSW w nowogardzie, Joanną Wardzińską. 

dn: Skąd pomysł na organiza-
cję konferencji właśnie pod taką 
nazwą? Czy uważa pani, że kie-
rowany przez panią ośrodek jest 
traktowany „nierówno” na edu-
kacyjnym rynku?

Joanna Wardzińska: Na temat 
naszej szkoły krąży wiele, nieko-
niecznie pochlebnych opinii. Sły-
szymy na przykład, że ośrodkiem 
straszy się niesfornych uczniów. 
To krzywdzący obraz szczegól-
nie dla dzieci, które potrzebują 
pomocy. Bo dla nich nasz ośro-
dek to nie ostateczność. To szan-
sa. Dlatego uznaliśmy, że musimy 
zacząć przeciwstawiać się fałszy-
wym opiniom. Chcemy pokazać, 
że jesteśmy placówką pracującą 
na naprawdę wysokim poziomie, 
zatrudniającą wysokiej klasy spe-
cjalistów (personel liczy 48 osób, 
z tego 35 pedagogów – dop. red.), 
szkołą równych szans dla dzieci 
niepełnosprawnych, które mogą 
tutaj się rozwijać w wielu obsza-
rach wiedzy, nabierać umiejętno-
ści, które pozwolą w przyszłości 
na niezbędną samodzielność. 

Czy w masowych szkołach 
dzieci niepełnosprawne takiej 
szansy nie mają? 

Oczywiście jest pewien odse-
tek dzieci, które przy niewiel-
kich schorzeniach mogą sobie dać 
świetnie radę w szkołach maso-
wych. Przy łagodniejszych upo-
śledzeniach, często wystarczą za-
jęcia rewalidacyjne, ale już przy 
poważniejszych zaburzeniach, to 
droga skazana na niepowodzenie. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie-
zależnie od stopnia zaburzenia, 
dzieci te wymagają dość zindywi-
dualizowanego systemu kształce-
nia, co w przypadku tych placó-
wek może być trudne do zorgani-
zowania. 

Czyją rolą jest, aby dziecko w 
porę trafiło do pani placówki? 

Z pewnością ogromną rolę mu-
szą w tym odegrać rodzicie. Ale 
już na etapie edukacji przedszkol-
nej i szkolnej, to zadanie pedago-
gów i nauczycieli. 

Wiem jednak, że zdarzają się 
takie sytuacje, gdy dziecko trafia 
do ośrodka stosunkowo późno. 
z czego to najczęściej wynika – 
z tego, że nauczyciele wmawiają 
rodzicom, że wszystko jest w po-
rządku, czy też z tego, że rodzice 
nie chcą zaakceptować niepełno-
sprawności swojego dziecka?

To prawda. Zdarzają się takie 
przypadki, chociaż bardzo rzad-
ko. Trudno to ocenić jednoznacz-
nie. Są rodzice, którym rzeczywi-
ście trudno pogodzić się z faktem, 
że dziecko jest niepełnosprawne. 
Barierą staje się wówczas nawet 
nazwa naszej szkoły, która zawiera 
słowo „specjalna”. Ale bywa też, że 
to placówki oświatowe, w których 
dziecko dotychczas się kształciło, 
reagują zbyt późno. 

z czego to wynika? 
Mówiąc szczerze, szkoły ma-

sowe nie są zainteresowane tym, 
aby tracić uczniów. Za tym idzie 
subwencja, a na dzieci niepełno-
sprawne jest ona dużo większa 
niż na zdrowe. Dzieje się to jed-
nak z krzywdą dla dziecka. Kiedy 
przychodzą do nas dzieci w wieku 
gimnazjalnym, niewiele już mo-
żemy zrobić. Dlatego w tym przy-
padku czas odgrywa wielką rolę. 
Czym szybciej dziecko do nas tra-
fi, tym większe ma szanse na sa-
modzielność w dorosłym życiu.

Wspomniała pani, że już sło-
wo „specjalna” wywołuje u ro-
dziców strach. Jak pani myśli, 
dlaczego tak jest, że wciąż mamy 
kłopoty z akceptacją czegoś wy-
różniającego się? 

Myślę, że to jest właśnie wy-
padkowa tych wszystkich złych 
stereotypów, o których mówiłam 
wcześniej. My niby jesteśmy to-
lerancyjni, unikamy dyskrymina-
cji, segregacji. Jeśli jednak zaczy-
na to dotykać bezpośrednio nas, 
nie umiemy sobie z tym poradzić. 
Dlatego w naszej szkole duży na-
cisk kładziemy na budowanie w 
dzieciach zachowań asertywnych. 
Mówimy im, jakie mają prawa 
jako niepełnosprawni. Uczymy, 
aby nie godzili się na dyskrymina-
cję wobec siebie. 

W jaki sposób to robicie? 
Staramy się, aby dzieci brały 

czynny udział w różnych wyda-
rzeniach organizowanych poza 
naszą placówką. Staramy się inte-
grować naszych uczniów ze spo-
łecznością lokalną. To daje wy-
mierne efekty. Przez to też poka-
zujemy dzieciom, że nasza szko-
ła to nie ostateczność, ale właśnie 
szansa na bycie równym. 

a jak wygląda kwestia naucza-
nia programowego? 

Mamy tutaj szkołę podstawo-
wą i gimnazjum. W klasach, gdzie 
uczą się dzieci z upośledzeniem w 

stopniu lekkim, uczniowie prze-
rabiają podstawę programową 
kształcenia ogólnego – taką samą 
jak w szkołach masowych. Z tym 
że my musimy dostosować nie-
które treści do możliwości na-
szych uczniów. Na początku roku 
robimy diagnozę i piszemy indy-
widualne programy edukacyjno-
-terapeutyczne. Na ich podstawie 
dziecko jest prowadzone przez 
kolejne semestry. Uczniowie, po-
dobnie jak w innych szkołach, 
kończą edukację, pisząc państwo-
we testy końcowe. 

Inaczej wygląda praca z dzieci 
z upośledzeniem umiarkowanym 
i głębokim. W miejsce przedmio-
tów odbywają się zajęcia, dzię-
ki którym uczniowie zdobywają 
umiejętności niezbędne do samo-
dzielnego funkcjonowania w spo-
łeczeństwie. 

ilu obecnie uczniów kształci 
się w SoSW i z jakim stopniem 
niepełnosprawności są to dzieci?

Mamy obecnie dokładnie 100 
uczniów. Są to dzieci z upośle-
dzeniem lekkim, umiarkowanym 
i znacznym. Zdarzają się również 
uczniowie z upośledzeniem w 
stopniu głębokim. Edukacja od-
bywa się na trzech poziomach, tj. 
szkoły podstawowej, gimnazjum i 
przysposobienia zawodowego. 

Czy na przestrzeni lat zmienia 
się stan chorobowy dzieci? 

Tak. W odróżnieniu od po-
przednich lat, drastycznie wzra-
sta odsetek dzieci, które mają wie-
le sprzężeń różnych dysfunkcji. 
Sporo dzieci cierpi również na za-
burzenia psychiczne, a także ze-
społy poalkoholowe (tzw. FASD). 
Wymaga to od nas, kadry szko-
ły, zdobywania coraz to nowych 
kwalifikacji, tak, by objąć naszych 
uczniów kompleksową opieką. 

Jak pani myśli, z czego wyni-
kają te zmiany? 

Wpływa na to bardzo dużo 
czynników, również tych doty-
czących rozwoju społeczeństwa. 
Dzieci są jakby lustrzanym odbi-
ciem tego, jak żyją dorośli. Stres, 
zła dieta – to te elementy, które 
w mojej opinii są częstą przyczy-
ną stanu zdrowia dzieci. Jeśli cho-
dzi o dzieci z zespołami poalko-
holowymi, to jest w dalszym cią-
gu wynik niskiej świadomości ro-
dziców. Wciąż akceptowane jest w 
naszym społeczeństwie picie al-
koholu przez matki w ciąży. Mówi 

się, że szklanka piwa czy wina nie 
zaszkodzi. Natomiast trzeba so-
bie powiedzieć jasno: kobietom w 
ciąży nie wolno pić alkoholu ani 
nawet o tym myśleć. Nie ma to nic 
wspólnego ze zdrowiem płodu. 
Trzeba też sobie szczerze powie-
dzieć, że wpływ na wzrost liczby 
dzieci, cierpiących na wiele cho-
rób na raz, ma rozwój medycyny. 
Dzieci rodzą się dziś w piątym, 
szóstym miesiącu i przeżywają. 
Są jednak od samego początku 
poważnie zaburzone. Kiedyś nie 
miałyby szans na przeżycie.

podczas konferencji, kilkoro 
rodziców wypowiadało się na te-
mat szkoły. Były to dość wzru-
szające wystąpienia. domyślam 
się, że szczególnie w takich pla-
cówkach, jak ośrodki specjal-
ne, współpraca z rodzicami jest 
traktowana w sposób szczególny 
i na pewno w niektórych przy-
padkach jest trudniejsza niż w 
szkołach masowych? W koń-
cu wiele dzieci, uczęszczając do 
ośrodka, pochodzi z rodzin ob-
ciążonych różnymi problema-
mi, chociażby materialnym cię-
żarem wychowywania chorego 
dziecka.

Współpraca z rodzicami nie 
jest łatwą sprawą, ale myślę, że to 
dotyczy wszystkich szkół. Prawdą 
jest jednak, że od nas wymaga to 
nieco bardziej wrażliwego podej-
ścia do sprawy. Dlatego też duży 
nacisk kładziemy na wspólne ini-
cjatywy z rodzicami. Zapraszamy 
ich na uroczystości szkolne, or-
ganizujemy wspólne wigilie, pik-
niki. Zachęcamy do częstego od-
wiedzania szkoły. W ten sposób 
mamy okazję z nimi szczerze po-
rozmawiać, a także wysłuchać, z 
jakimi problemami muszą sobie 
radzić. Można więc powiedzieć, 

że również dla nich staramy się 
być psychicznym oparciem. Ale 
nie uciekamy również od udzie-
lania pomocy materialnej tym 
najuboższym rodzicom. Poprzez 
działające w szkole stowarzysze-
nie, organizujemy paczki żywno-
ściowe na święta. Zdarza się bo-
wiem, że po feriach świątecznych, 
dzieci wracają do nas głodne. 

przy szkole działa również in-
ternat? 

Tak. Od 2011 roku, po prze-
prowadzce z „harcówki”, znajduje 
się on w nowoczesnym budynku, 
przy naszym ośrodku. Nie musi-
my więc wozić dzieci codziennie 
na lekcje. Obecnie w internacie 
mieszka 38 naszych wychowan-
ków. Po szkole są pod opieką pro-
fesjonalnych pedagogów, pełnią-
cych rolę wychowawców. 

W ofercie SoSW, od września 
pojawi się również szkoła zawo-
dowa. proszę opowiedzieć o tym 
projekcie. 

Staramy się nie stać w miejscu. 
Dlatego też wciąż się rozwijamy. 
Niedawno otworzyliśmy szkołę 
przysposabiającą do pracy, a od 
września rzeczywiście ruszamy ze 
szkołą zawodową. Organ prowa-
dzący, czyli w naszym przypadku 
Starostwo Powiatowe, już przy-
znało nam dofinansowanie na 
ten cel. Na początek uczniowie do 
wyboru będą mieli dwa kierun-
ki: pracownik obsługi hotelowej i 
monter suchej zabudowy, dawniej 
malarz, tynkarz. Niewykluczone, 
że w przyszłości oferta edukacyj-
na się powiększy. Mamy już sporo 
chętnych, ale oczywiście cały czas 
zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych. 

Dziękuję za rozmowę.  
Rozmawiał: Marcin Simiński

Joanna Wardzińska podczas konferencji w SOSW. Obok niej od lewej Elżbieta 
Ceranka, wicedyrektor Ośrodka, oraz zastępca kuratora oświaty w Szczecinie, 
Krzysztof Rembowski.

Dyrektor Joanna Wardzińska w swoim gabinecie
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Sieć Aptek Centrum Zdrowia 
w związku z dynamicznym rozwojem �rmy 

Swoje CV wraz z podaniem miejscowości prosimy przesyłać na adres: 
agatabajerowicz@aptekacentrumzdrowia.pl

Oferujemy pracę w jednej z największych grup w kraju, z młodym 
i profesjonalnym zespołem oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia.

zatrudni na pełen etat 
MAGISTRA FARMACJI w Nowogardzie 

W139.4.sk.3-10.06

DUŻY WYBÓR

KORDONKÓW

P25.2.śr-k.09.06-30.06

P24.1.śr-k.09.06-30.06

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkolna Kasa oszczędności 
W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole podstawowej nr 2 w nowogardzie, rozpoczęła dzia-
łalność Szkolna Kasa oszczędności (SKo) pod patronatem Banku pKo Bp w nowogardzie. 

Pierwszym krokiem współpra-
cy z bankiem była prezentacja ce-
lów i zasad organizacji SKO przez 
przedstawiciela banku dla rodzi-
ców  SP 2. Opiekunami SKO zo-
stały: p. E. Żylak, p. M. Florczak, 
które były przeszkolone przez p. 
E. Rafińską, pracownika banku, 
pod kątem prawidłowego zarzą-
dzania uczniowskimi pieniędz-
mi. Pomysł powstania SKO na-
rodził się z myślą zaszczepienia 
wśród uczniów idei gospodaro-
wania posiadanymi kieszonko-

wymi oszczędnościami, itp. Gro-
no pedagogiczne chcę pokazać 
uczniom, że nawet najmniejszy 
systematycznie odkładany pie-
niądz w bliższej czy dalszej przy-
szłości przyniesie zysk w postaci: 
zgromadzonej kwoty na zakup wy-
marzonej rzeczy, kieszonkowego 
na wycieczkę czy wakacje, nagro-
dy za systematyczne oszczędzanie 
w SKO – cyklicznie organizowane 
będą konkursy, quizy (więcej in-
formacji w zakładce „O szkole”). 
W dniu 29 maja odbyło się roz-

strzygnięcie szkolnego konkur-
su SKO pod nazwą „Moja skar-
bonka”. Uczniowie mieli wyko-
nać pracę przestrzenną różny-

mi technikami. Jury konkursowe 
w składzie: p. L. Wiznerowicz-
-Gliwna, p. E. Sobieralska wy-
łoniło zwycięzców z klas 1 – 3: I 
miejsce – Olga Gargulińska kl. I 
b, II miejsce - Bianka Dalmata kl. 
I b, III miejsce - Miłosz Machoc-
ki kl. II a i Oliwia Kukuła kl. III a. 
Z klas 4 – 6: I miejsce – Kalina 
Kaczmarek kl. IV a, II miejsce 
Aleksandra Saja kl. IV a, III miej-
sce Aleksandra Kaczmarek kl. IV 
a.  Zostali nagrodzeni również 
uczniowie, którzy systematycznie 
oszczędzali. Są to: Damian Ste-
paniuk I b, Cimcioch Oliwia II 
a, Lesner Karolina III a, Zaremba 
Mateusz III b, Dąbrowski Kacper 
IV a, Julia Florczak V b. Nagrody 
i upominki ufundował Bank PKO 
BP w Nowogardzie. Życzymy dal-
szych sukcesów!

Inf. własna

dzień dziecka w miętnie
W sobotę (31 maja), w miejscowości miętno, odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa z okazji dnia dziecka. 

Cała impreza rozpoczęła się o godzinie 15:00. 
Głównym celem była dobra zabawa dla najmłod-
szych mieszkańców Miętna. Odbyły się różnego ro-
dzaju konkursy, nie zabrakło nagród oraz waty cu-
krowej, do której kolejka nie miała końca. Impreza 
zakończyła się przy wspólnym ognisku i kiełbaskach, 
sponsorowanych przez firmę Poldanor SA. Organi-
zatorzy „Stowarzyszenie Stajenka” pragną podzię-
kować wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
imprezy, a szczególnie: Firmie Poldanor SA, firmie 
Lodos, firmie pana Guzika, produkującej łódki w 
Miętnie, piekarni pana Pędziszczaka, cukierni Mary-

sieńka, panu sołtysowi z Miętna oraz rodzicom, za 
wsparcie i pomoc w zorganizowaniu imprezy.

Info: własna
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Nowogard, parafia MB Fatimskiej
Nowy kościół budowany od 1997 r., wzorowany na koście-

le z Przecławia.
źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szczecin 2007.

nasze   kościoły - nowogard 
- ul. gen. Bema 26

Nauczyciele Dzieciom, czyli Dzień Dziecka
z okazji dnia dziecka, na-

uczycielki z zielonego przed-
szkola, wcielając się w ak-
torskie kreacje, wystąpiły w 
przedstawieniu teatralnym 
zatytułowanym „idziemy do 
zoo” i zabrały ze sobą w tą 
niezwykłą podróż, wszystkie 
dzieci z przedszkola…

Narrator na samym wstępie 
zapowiedział małym widzom, 
że: „w naszym ZOO jest weso-
ło…”. I tak też było do samego 
końca przedstawienia teatral-
nego. W pierwszej klatce mał-
py skakały i za ogony się łapa-

ły. Był żółw, który chciał jechać 
koleją lecz koleje nie tanieją. 
Była żyrafa wysoka jak sza-
fa. Widziano tygrysa, którego 
wszystko nudziło i dzika, któ-
rego jak się w lesie spotyka, to 
na drzewo zaraz się zmyka. Nie 
zabrakło czterech zielonych 
słoni, kochających się jak wa-
riaty. Najlepszy był słoń Bombi 
z trąbom, na której nie trąbi. I 
był wielbłąd dwugarbny, lecz w 
bardzo złym humorze, że trze-
ciego garba mieć nie może. Nie 
byłoby ZOO bez kangura, tyl-
ko wstyd się przyznać, bo kan-

gur ten miał tak stopy duże, 
że robił bez przerwy dziury w 
skarpecie kangurzej! W ostat-
niej klatce spał niedźwiedź sta-
ry, którego wszyscy się bali, 
więc cicho na palcach chodzi-
li… Najważniejsze, że dzie-
ciom podobała się po ZOO 
wycieczka, w którą ich zabra-
no z okazji dnia dziecka! Fi-
nałowa piosenka Majki Jeżow-
skiej była puentą, którą głośno 
zaśpiewały wszystkie aktorki: 
„Nie patrz na to w jakim kra-
ju, jaki kolor dzieci mają i jak 
piszą na tablicy – to napraw-
dę się nie liczy. Przecież wszę-
dzie, każda mama, każdy tata 
chce tak samo, żeby dziś na ca-
łym świecie mogły żyć szczę-
śliwe dzieci!” Na zakończenie 
wielkiego świętowania odby-
ły się w plenerze, przy wesołej 
muzyce, zabawy ruchowe i ta-
neczne oraz gry dla przedszko-
laków. Reżyserka przedstawie-
nia dziękuje wszystkim na-
uczycielkom za zaangażowanie 
w tworzenie kostiumów, sce-
nografii i za radość, którą po-
zostawiły w przedszkolakach. 

Info: własna

W Zielonym Przedszkolu
„Cudownych rodziców mam...”

W zielonym przedszkolu, 
maj minął na uroczystym skła-
daniu życzeń na wiele sposo-
bów z okazji „dnia mamy i 
Taty”. Jakże niezapomniane są 
chwile, kiedy dzieci wzrusza-
ją do łez szczęścia, swoich bli-
skich…

„ Kiedy byłem jak kropelka, 
czułem serca twego bicie (…) 
Kocham Cię, kocham Mamo! 
Wiem, że ty czujesz to samo…” 
– po korytarzach przedszko-
la rozchodził się głośny śpiew 
dzieci. Bajkowe postacie skła-
dały rodzicom życzenia, szczę-
ścia i radości. Biedronki tańczy-
ły wesoło na łące, dziękując za 
miłość bezinteresowną. „Tato, 
tato, dziś wszystkie dzieci nio-

są Tobie życzeń bukiecik…” – 
śpiewały maluchy i „malowały 
na laurce czerwone serduszko”.  
Z dumą niesiono swoim gościom 
pieczone w przedszkolu smacz-
ne babeczki, wręczano kolorowe 
wazoniki z kwiatkami, drzewka 
szczęścia ozdabiane koralikami. 
Z ogromnym zapałem tworzo-
no rodzinne portrety tak, jakby 
chciano zatrzymać ten moment 
na zawsze. I mało istotne stawało 
się to, czy ten mały człowiek stoi 
na scenie prosto, czy swoją kwe-
stie mówi odpowiednio głośno, 
czy oby na pewno tańczy zgod-
nie z planem… „bo najważniej-
sze było wówczas to, co jest nie-
widoczne dla oka…”

Info: własna
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KANCELARIA 
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077
P22.2.śr-czb.03.03-01.07

Oddam za darmo
2 pieski

tel. 506 396 494

„Środy na Torze” – 4 seria
W środę (28 maja), na torze kolarskim w Szczecinie, kolarze z klubu „Chrabąszcze” 
nowogard, rywalizowali w kolejnej serii cyklicznych zawodów kolarskich „Środy na 
Torze”.

W IV serii zawodów, zabra-
kło w kategorii Żak młodszy, 
Huberta Grygowskiego, oraz w 
Żakach starszych, Jacka Fecaka. 
Silna reprezentacja Nowogardu 
rywalizowała w kategorii Mło-
dzik. Nasi zawodnicy przyzwo-
icie zaprezentowali się w wy-
ścigu na 200 metrów ze startu 
lotnego. Zaraz za podium, na 4 
miejscu, uplasował się Mateusz 
Gliwka, tuż za nim wyścig ukoń-
czył Adrian Zając. Na 9 miejscu 
uplasował się Szymon Kinasz, 
natomiast Damian Teodorczyk 

wyścig ukończył na 12 pozycji. 
Najlepsza „ósemka” tego wy-
ścigu, wywalczyła prawo star-
tu w konkurencji sprint. W niej 
najlepiej wypadł Adrian Zając, 
który zajął 4 miejsce. Następnie 
młodzicy rywalizowali w wy-
ścigu eliminacyjnym. Najwy-
żej sklasyfikowany, bo na 5 po-
zycji, był ponownie Adrian Za-
jąc, Damian Teodorczyk i Ma-
teusz Gliwka, zajęli odpowied-
nio 7 i 8 miejsce. W IV serii No-
wogard reprezentowało jeszcze 
dwóch zawodników w kategorii 

Junior młodszy. W wyścigu na 
200 metrów ze startu lotnego, 
3 miejsce zajął Adam Salamon. 
Następnie odbył się wyścig eli-
minacyjny, a w nim ponownie 
na 3 pozycji Adam Salamon.                                                                                              
Paweł Damecki, któremu gorzej 
szło w tych dwóch wyścigach, 
poszedł w ślady swojego kolegi 
i w wyścigu scratch zajął 3 miej-
sce, z kolei Adam Salamon upla-
sował się na drugiej pozycji. 

KR

IV Supermaraton Jastrzębi Łaskich

małgorzata Kubicka 
na podium
W niedzielę (8 czerwca), w powiecie łaskim (woj. łódz-
kie), odbył się iV Supermaraton Jastrzębi Łaskich. 
Udział w nim wzięła kolarka z nowogardu, małgorzata 
Kubicka. 

Zawodniczka z Nowogardu 
po raz pierwszy startowała w 
supermaratonie na dystansie 
mega, czyli 145 km. W katego-
rii open Kobiet przeprowadzo-
no dwa wyścigi, Małgorzata 
Kubicka w swoim zajęła pierw-
sze miejsce. Czas jaki osiągnę-
ła 4 h 46 min 25 sek., uplasował 
nowogardziankę na 2 miejscu 
w kategorii Open Kobiet. Co 
ciekawe, Barbara Węglarska z 
Trzebnicy, która zajęła 1 miej-
sce, z Małgorzatą Kubicką wy-
grała o setne sekundy! Miesz-
kanka Nowogardu dystans 
mega pokonywała ze średnią 
prędkością 30,16 km/h. Po raz 
pierwszy przejechałam dystans 
mega i myślę, że teraz już będę 
startować głównie na tych dy-
stansach – mówi Małgorzata 
Kubicka. Gratulujemy naszej 

mieszkance kolejnego miejsca 
na podium i życzymy dalszych 
sukcesów.

KR

Nie czekali na mundial, zorganizowali go sami

olimpia nowogard w międzyzdrojach
międzyzdroje nie zaczekały na otwarcie mundialu w Brazylii. Klub sportowy Fala po-
stanowił w jeden dzień przeprowadzić zawody, w których wzięły udział aż 32 drużyny.

Choć do 
wielkich emo-
cji, jakie przy-
niesie mundial 
w Brazylii, po-
zostało jeszcze 
kilka dni, w 

niedzielę, 8 czerwca, na skwe-
rze przy międzyzdrojskim am-
fiteatrze rozegrano Mini Mi-
strzostwa Świata. 114 młodych 
zawodników z terenu całego 
powiatu, w 32 drużynach po-
dzielonych na osiem grup, na 
trzech boiskach rywalizowało 
o mistrzowski tytuł. Zawodni-
cy z Międzyzdrojów, Golcze-
wa, Dziwnowa, Nowogardu, 
Kamienia Pomorskiego oraz  
Świnoujścia.

Olimpia pojawiła się w Mię-
dzyzdrojach w 12 osobowym 
składzie. W związku z  tym 
możliwe było wystawienie 
przez nowogardzian trzech ze-
społów, które wylosowały od-
powiednio Australię, Chorwa-
cję i Grecję. 

Był to najlepiej zorganizowa-
ny turniej piłkarski, na jakim 
mieliśmy możliwość zagrać. At-
mosfera mundialu zmobilizo-
wała naszych piłkarzy, w każ-
dym spotkaniu dali z siebie 
wszystko – mówi prezes Olim-
pii Przemysław Saja. Mecze 

odbywały się równolegle na 
trzech boiskach trawiastych. 
Spotkania trwały sześć minut.

Atrakcje towarzyszące roz-
grywkom młodych piłkarzy, to 
m.in. pieczenie kiełbaski, ku-
kurydza gotowana, malowa-
nie twarzy, rysunków i konku-
rencje sportowe. Na tych któ-
rzy odpadli z turnieju, czeka-
ła trampolina, lub … straż po-
żarna polewająca dzieci wodą 
w ten upalny dzień. Każdy 
z piłkarzy Olimpii otrzymał 
drobny upominek, medal za 
udział oraz dyplom.

KR

Przedszkole nr 4

dzień dziecka
W dniu 3 czerwca w przedszkolu nr 4 obchodzono 
dzień dziecka.

Cała uroczystość odbyła się w 
ogrodzie przedszkolnym, gdzie 
można było pozjeżdżać na 
zamkach dmuchanych, z  któ-
rych dzieci bardzo chętnie ko-
rzystały. Nie zabrakło przysma-
ków z grilla, waty cukro-
wej, lodów, a także róż-
nych uwielbianych przez 
dzieci  słodyczy. Wciąż 
rozbrzmiewała muzyka, 
przy której dzieci chęt-
nie prezentowały swoje 
umiejętności taneczne. 
Na koniec dzieci otrzy-
mały, w swoich grupach, 
prezenty przygotowane 
z tej okazji. Pani dyrek-
tor  Elżbieta Majchrzak, 
Rada Pedagogiczna, oraz 
cały personel Przedszko-

la nr 4, składają podziękowania:
Rodzicom oraz wszystkim 

sponsorom, którzy przyczynili 
się do zorganizowania uroczy-
stości.

Katarzyna Rogowska
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Pomorzanin remisuje w Dolicach

5. mecz z rzędu bez porażki
pierwsza drużyna pomorzanina zremisowała w dolicach z tamtejszą Unią 2:2. To już 
piąty mecz z rzędu bez porażki, w tym trzeci remis. W najbliższą środę na stadionie 
w nowogardzie, zawitają aspirujący do awansu piłkarze piasta Chociwel.

Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard  2:2 (0:0)
` Dawid Langner, ` Piotr Winogrodzki
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c) , Konrad Winczewski, 

Natan Wnuczyński, Michał Łukasiak – Gracjan Wnuczyński, Piotr 
Winogrodzki, Łukasz Olechnowicz (Sławomir Paszkowski), Maciej Sy-
fert (Dawid Langner), Dominik Wawrzyniak (Kamil Lewandowski) – Dawid Kurek. 

Pomorzanin Nowogard w 
ostatnim czasie częściej remi-
suje niż przegrywa, szkoda jed-
nak, że i tym razem podopiecz-
ni Roberta Kopaczewskiego nie 
zdołali zgarnąć pełnej puli. Po 
bezbramkowej pierwszej po-
łowie, to nowogardzianie jako 
pierwsi zdobyli bramkę. Jej au-
torem był Dawid Langner. Ko-
lejne ciosy wyprowadzili go-

spodarze, którzy zdobywając 
dwa gole, wyszli na prowadze-
nie. Pomorzanin tego dnia pre-
zentował się jednak lepiej. Stan 
meczu wyrównał Piotr Wino-
grodzki, a o zwycięstwie gości 
mógł przesądzić Konrad Win-
czewski, który w samej koń-
cówce pomylił się w sytuacji 
„sam na sam”. Mecz kończy się 
remisem, choć Unia nie była 

wymagającym rywalem. Ina-
czej będzie w najbliższą środę, 
o godzinie 17:30. Wówczas na 
stadionie w Nowogardzie, Po-
morzanin podejmować będzie 
Piasta Chociwel. Goście zajmu-
ją 3 miejsce w tabeli, ze stratą 
3 punktów do Osadnika Myśli-
bórz. Do końca sezonu już tyl-
ko dwa mecze. Piast ma przed 
sobą wyjazd do Nowogardu i 
mecz u „siebie” z Unią Dolice. 
Osadnik Myślibórz ma za to o 
wiele trudniejsze zadanie, gdyż 
w środę zagra na trudnym te-
renie w Płotach, a w ostatniej 
kolejce, piłkarzy z Myśliborza 
czeka na własnym boisku mecz 
na szczycie z liderem Odrą 
Chojna. Zatem Piast Choci-
wel, wciąż może wierzyć w po-
rażkę Osadnika i w swoje dwa 
zwycięstwa, które zapewniłyby 
awans do 4. ligi. Prezes Pomo-
rzanina, Marcin Skórniewski, 
w krótkiej rozmowie zapewniał 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
32. kolejka:
Piast Chociwel – Ina Ińsko  1:0
Iskierka Szcz.-Śmierd. - Morzycko Moryń 1:2
Osadnik Myślibórz – Zorza Dobrzany 4:1
Victoria 95 Przecław – Klon Krzęcin 1:3
Gavia Choszczno – Stal Lipiany  0:2
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard  2:2
Flota II Świnoujście – Odra Chojna 0:2
Pomorzanin Przybiernów – Polonia Płoty 0:3 walkower

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 31 74 82 27 23 5 3
2 Osadnik Myślibórz 30 68 72 34 22 2 6
3 Piast Chociwel 30 65 59 21 20 5 5
4 Polonia Płoty 31 56 101 45 17 5 9
5 Zorza Dobrzany 32 54 64 42 15 9 8
6 Gavia Choszczno 30 51 64 50 16 3 11
7 Pomorzanin Nowogard 30 48 57 47 13 9 8
8 Stal Lipiany 30 44 58 56 13 5 12
9 Flota II Świnoujście 30 43 60 59 12 7 11
10 Unia Dolice 31 41 40 44 11 8 12
11 Ina Ińsko 30 39 35 45 12 3 15
12 Morzycko Moryń 31 34 57 77 11 1 19
13 Klon Krzęcin 30 32 50 86 10 2 18
14 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 30 26 32 63 7 5 18
15 Victoria 95 Przecław 30 25 37 72 7 4 19
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

* W tabeli uwzględnione są już punkty oraz gole, za walkowery z pogonią Barlinek i pomo-
rzaninem przybiernów 

33. kolejka:
Ina Ińsko – Gavia Choszczno  (11.06; 17:30)
Stal Lipiany – Victoria 95 Przecław (11.06; 17:30)
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel (11.06; 17:30)
Klon Krzęcin – Iskierka Szczecin-Śmierd. (11.06; 17:30)
Morzycko Moryń – Flota II Świnoujście (11.06; 17:30)
Polonia Płoty – Osadnik Myślibórz (11.06; 17:30)
Zorza Dobrzany – Pogoń Barlinek 3:0 walkower
Odra Chojna – Pomorzanin Przybiernów 3:0 walkower
Unia Dolice    pauza

redakcję, że w środę piłkarze z 
Nowogardu na pewno nie po-
łożą się na boisku i nie ułatwią 

zadania gościom. Jak będzie? 
Przekonamy się już jutro. 

KR

Pomorzanin II przegrywa z Vielgovią

Jedni zaczęli, a drudzy  
skończyli w dziesiątkę...
pomorzanin ii nowogard, w niedzielę rozgrywał ostatni mecz ligowy przed własną pu-
blicznością. nie udało się utrzymać serii bez porażki i grający w dziesiątkę goście, po-
konali nowogardzian 1:2.

Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin  1:2 (0:1)
` Tomasz Szafran
Skład: Adam Łuczak – Krzysztof Domanowski (c) , Andrzej Piotro-

wicz, Sławomir Połatyński, Patryk Marcinkowski (Grzegorz Skrzecz) – 
Artur Jurczyk, Tomasz Szafran, Tomasz Łysiak, Jakub Szczypień, Seba-
stian Suchy – Krystian Kubicki.  

W niedzielę promienie sło-
neczne bardziej zachęcały do 
spacerów po plaży, a niżeli do 
gry w piłkę. Najwyraźniej sko-
rzystali z takiej alternatywy za-
równo piłkarze ze Szczecina, 
jak i gospodarze. Vielgovia do 
Nowogardu przyjechała z dzie-
sięcioma piłkarzami. Pomo-
rzanin II na mecz zebrał się w 
dwunastu... Na ławce rezerwo-
wych tylko Grzegorz Skrzecz, 
który jeszcze nie powrócił do 

pełni zdrowia po kontuzji. 
Mimo tego, wybiegł na boisko 
zastępując Marcinkowskiego, 
który występował wcześniej w 
juniorach i nie mógł zagrać ca-
łego meczu. Na domiar złego w 
trakcie spotkania kontuzji na-
bawił się Tomasz Łysiak, przez 
co Pomorzanin kończył ten 
mecz w dziesięciu. Choć to go-
spodarze lepiej się prezentowa-
li na boisku, to jednak marno-
wali swoje dogodne sytuacje, a 

Vielgovia grała skuteczniej. W 
pierwszej połowie po błędzie 
obrońcy z Nowogardu, goście 
objęli prowadzenie. Po zmia-
nie stron nieporozumienie po-
między Adamem Łuczakiem i 
Andrzejem Piotrowiczem spo-
wodowało, że ten drugi nie zo-
stawił piłki bramkarzowi, tylko 
próbując wybijać głową na rzut 
rożny, przelobował golkipera 
miejscowych, a do pustej bram-
ki dobił futbolówkę napastnik 

A Klasa Szczecin gr.3 2013/2014

21. kolejka:
Zryw Kołbaskowo – Wołczkowo-Bezrzecze 4:3
Grot Gardno – Komarex Komarowo  3:0
Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin  1:2
Orzeł Grzędzice – Wicher Reptowo  0:2
Znicz Niedźwiedź – Hanza Goleniów  0:0
Fagus Kołbacz – OKS Euroinsbud Goleniów 5:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 21 53 74 22 17 2 2
2 OKS Euroinsbud Goleniów 21 47 55 23 15 2 4
3 Wicher Reptowo 21 41 59 28 12 5 4
4 Hanza Goleniów 21 39 46 26 11 6 4
5 Vielgovia Szczecin 21 34 43 37 11 1 9
6 Grot Gardno 21 32 48 39 10 2 9
7 Znicz Niedźwiedź 21 30 43 33 9 3 9
8 Pomorzanin II Nowogard 21 30 33 39 9 3 9
9 Zryw Kołbaskowo 21 23 37 49 7 2 12
10 Wołczkowo - Bezrzecze 21 18 32 54 6 0 15
11 Orzeł Grzędzice 21 12 18 62 4 0 17
12 Komarex Komarowo 21 6 21 97 2 0 19

gości. Gola kontaktowego, na 
10 minut przed końcem, zdo-
był bardzo bramkostrzelny w 
tym sezonie, Tomasz Szafran. 
Pomorzanin II przegrywa 1:2 i 

przerywa serię bez porażki. W 
tabeli traci szansę wskoczenia 
na 5 miejsce, mało tego, spada 
na 8 pozycję.  

KR



Nr 43 (2276)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Wymiana międzynarodowa – 
uczniowie zSp w macedonii
Już po raz czwarty uczniowie zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w nowogar-
dzie pojechali do macedonii w ramach wymiany międzynarodowej między na-
szą szkołą a SSoU Kole nedelkovski w Veles.

W tym roku do Macedonii pojechała grupa 
13 osób wraz z opiekunami Panią Justyną Cim-
cioch i Panem Rafałem Wasylukiem. Uczestni-
cy wymiany wyjechali z Nowogardu 24 maja 
(sobota) o godz. 22.00 a na miejsce dotarli w 
poniedziałek ok. godziny 16.00.

i dzień – poniedziałek
Dotarliśmy do Veles i zostaliśmy zakwatero-

wani w internacie szkoły SSOU Kole Nedelko-
vski.

ii dzień – wtorek
Wyjazd z Veles do Skopje. Odwiedziliśmy 

klasztor Matka oraz pobliski kościół. Następ-
nie odwiedziliśmy centrum Skopje i udaliśmy 
się do Muzeum Matki Teresy, gdzie spotka-
ło nas miłe zaskoczenie, ponieważ dyrektorem 
muzeum była Polka. W tym samym muzeum 
spotkaliśmy się z ambasadorem Polski w Mace-
donii. Następnie udaliśmy się na górę, z której 
podziwialiśmy panoramę stolicy. W godzinach 
popołudniowych udaliśmy się na gokarty, gdzie 
wszyscy spędziliśmy miło czas.

iii dzień – środa
Udaliśmy się do szkoły SSOU Kole Nedelko-

vski, spotkaliśmy się z dyrektorem oraz nauczy-
cielami. W tym dniu w szkole odbył się dzień 
otwarty, w którym uczestniczyliśmy. Nasz kole-
ga Adrian udzielił wywiadu dla telewizji, która 
przyjechała na dzień otwarty. Po obiedzie udali-
śmy się do antycznego miasta Stobi, poznaliśmy 
jego historię oraz obejrzeliśmy ruiny.

Stronę przygotowała grupa 

z zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Wizyta w ratuszu

Wizyta w fabryce Leov

Nie ma jak dobra zabawa

Zwiedzanie miasta Stobi

Dzień otwarty w Kole Nedelkovski

Przed klasztorem

W Muzeum Matki Teresy

Zwiedzamy Skopje

iV dzień – czwartek
W czwartek wzięliśmy udział w grillu, który odbył się przy po-

bliskim jeziorze. Wzięliśmy także udział w zwiedzaniu fabryki 
Leov, która produkuje solary słoneczne i bojlery. Wśród atrak-
cji, które na nas czekały znalazły się: minirozgrywki, konkursy 
(przeciąganie liny), gra w piłkę nożną i siatkową. Kąpaliśmy się 
też w jeziorze. Wieczorem odbyła się dyskoteka szkolna,w której 
wszyscy wzięliśmy udział.

V dzień – piątek
Spotkanie z burmistrzem w budynku gminy, przekazanie i 

odebranie prezentów. Po południu wzięliśmy udział w rozgryw-
kach w piłkę ręczną, w których odnieśliśmy zwycięstwo 15:11. 
następnie rozegraliśmy mecz w koszykówkę, który przegraliśmy 
11:12. Wieczorem mieliśmy uroczystą pożegnalną kolację z dy-
rektorem szkoły w restauracji Romantico. Otrzymaliśmy koszul-
ki z flagą Macedonii i nazwą szkoły oraz pożegnaliśmy się. O go-
dzinie 22.00 udaliśmy się w podróż powrotną. Na miejscu byli-
śmy w niedzielę około godziny 20.00.

Naszą wizytę w Veles uznaliśmy oczywiście za udaną – gospo-
darze wykazali się wielką gościnnością i zapełnili nam czas licz-
nymi atrakcjami. Jesteśmy zadowoleni z tego, że mieliśmy  oka-
zję poznać ciekawych ludzi, zobaczyć cudowne miejsca i poznać 
kulturę tego kraju.  Już nie możemy się doczekać przyjazdu na-
szych przyjaciół w następnym roku. Również za rok odbędzie się 
kolejny wyjazd naszej młodzieży do Macedonii.

Wojciech Nowak i Hubert Peczeniuk
klasa III TI
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

A9.4.ś-czb.d/o

kominkowe i opałowe.
Lisowo

tel. 691 446 441

Sprzedam 
drewno

W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

RENOWACJA DACHÓW 
- mycie dachów

- gruntowanie dachów
- impregnacja dachów
- malowanie dachów

Kom.: 691 372 050
(K20.1.śczb.23.05-06.06.pt.)

USŁUGI INFORMATYCZNE 
Netcom 

- naprawa komputerów 
- usuwanie wirusów 
- odzyskiwanie utraconych danych 
- sieci komputerowe 
- monitoring 

tel. 507 100 280 
W140.1.scb.wt+pt, 3-27.06 

W148.6.scb.10.06  

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
e-mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem w tytule 
Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Firma Expando Sp. z o.o. 
z branży telekomunikacyjnej poszukuje pracownika 

na stanowisko pracownik �zyczny

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin
tel. kontaktowy 784 060 058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W.142.4.sczb.6-17.06  

wyjazdy od zaraz, kontrakty wakacyjne, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.SCZ.07.03.DO  

zarząd Spółdzielni mieszkaniowej„gardno” w nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności  
lokalu mieszkalnego

lokal nr 1:  nowogard, ul. leśna 6a, pow. 45,80 m2 

  I piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
  Cena:  101.700 zł  Wadium:   5.000 zł 

lokal nr 2:  dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

  II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 79.500 zł  Wadium: 4.000 zł  

lokal nr 3:  dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

  Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 92.700 zł  Wadium: 4.600 zł  

lokal nr 4:  dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

  Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 76.800 zł  Wadium: 3.800 zł  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 17 czerwca 2014 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, któ-

rą należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. Oferta winna 
zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez 
Spółdzielnię kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie on  kontynuowany w formie 
przetargu ustnego  w każdy wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejego przetargu.  

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglą-
du w siedzibie Spółdzielni. 

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną kwotę na 
konto Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zo-
stanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone 
w następnym dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wy-
grywający przetarg nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia 
umowy w terminie wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.3-13.06

W133a.4.scz.23.05-do

Mieszkanie w Nowogardzie
175 m2, 6 pokoi
cena: 279 tys.  zł

Mieszkanie 2 km od Dobrej
54 m2, 2 pokoje bezczynszowe

cena: 58 tys. zł

Mieszkanie w Nowogardzie
110 m2, 4 pokoje, bezczynszowe

cena: 171 tys. zł

Dom 10 km od Nowogardu
60m2, 3 pokoje
cena: 70 tys. zł

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia.
Tel.667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wy-
najęcia. 607 289 286 

• Kupię  kawalerkę 
.Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , par-
terowy  w  Nowogardzie  z  ga-
rażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d 
w Łobzie, obecny skup złomu 
u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 
km. od  N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975.

• Do wynajęcia kawalerka 
ul. Warszawska, na dłuższy 
okres czasu, umeblowana. 
501 832 458 

• Sprzedam mieszkanie 2pozio-
mowe ok. 90m2 w Nowogar-
dzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kiko-
rze. 668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena  28 tyś.
zł.723930320.

• Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
jowe  44,4 m2, III  piętro  ul; Że-
romskiego, 145 tyś. Do Nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

• Nowogard mieszkanie 2po-
kojowe tanio sprzedam. 
501 307 666 

• Sprzedam działkę ogrodową, 
tanio. 605 856 538 

• Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
jowe  44,4 m2, III  piętro  ul; Że-
romskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

• Do wynajęcia mieszkanie 3 

pokojowe w Nowogardzie. 
606 900 936 

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

 MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD 
sedan rok prod. 2000, kolor 
srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11 500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 2.0 
benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe 
do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Miche-
lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 
do Renault Laguna I, oraz 4 
stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 
200D ,  rok  prod. 1991.
Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka 
od ręki. 791 337 976 

• Szyba przednia do Renault 
Megane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubi-
shi L400 rok 99, cena 3000 zł + 
VAT. 601 581 892 

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę 
do zboża. 502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 
660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferu-
je  kwitnące  róże  pienne / 
drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  
także  wiele  innych  roślin.Tel. 
606106142.

• Prosiaki sprzedam. 
791 817 107 

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 
781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 
661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem 
oraz koszenie łąk i zbiór. Re-
kultywacja terenów zielonych. 
508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 
600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, mio-
darkę, wagę uchylną, silnik 
elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą, 70 zł/100 kg. 91 39 18 704 
lub 781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i be-
lotowanie siana i słomy. 608 
01 39 95

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART 
- oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 
567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 

docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• P R A N I E - M A G I E L , P R A -
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLO-
WEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ 
/ LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPRO-
WADZKI  SZYBKO –TANIO. 
TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazie-
nek , dachów   i  ogrodzeń . 
Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepety-
cje, również z przygotowa-
niem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solid-
nie. Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 
798 147 191 

• SERWIS KOMPUTERO-
WY  Wojska Polskiego 57 
.tel.787482763.Pełna oferta: 
komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytal-
ne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opie-
kunki Osób Starszych, wyjaz-
dy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na 
budowę. 505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię mężczyznę do pra-
cy w sklepie meblowym w No-
wogardzie. Wymagane prawo 
jazdy, umiejętność składania 
mebli, dobry stan zdrowia. 
Może być również emeryt lub 
rencista. 661 960 881 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń 
Szczecin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, 
wymagane prawo jazdy ( 
nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  tru-
skawek  w  Dąbrowie Nowo-
gardzkiej. Owoce deserowe. 
Tel.510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki 
do biura, znajomość obsłu-
gi komputera, od 1.06.2014, 
tel. 605 522 340

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używa-
ne z gwarancja i montażem 
wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglą-
dy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin 
Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe 
– kominkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębo-
we, pocięte , porąbane. Tel.  
603353789.  

• Sprzedam przyczepę campin-
gową sprawną, niemiecką, lo-
dówka trzy rodzaje zasilania, 
kuchnia gazowa+ umywalka, 
5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypo-
czynkowy + stół kuchenny 
mocny. Tel. 888 676 231 

• Sprzedam miernik rezysten-
cji izolacji MIC-5000 nowy, na 
gwarancji. 601 476 242 

• Sprzedam telefon Samsung 
Galaxy S2 (9100), stan bar-
dzo dobry, w pełni sprawny. 
693 197 569 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Sprzedam nowe, 
własnościowe, 

 2 pokojowe 
mieszkanie 

 o pow. 58 m2 
w Nowogardzie 

 na ul. Racibora I 4
KONTAKT: PIB „PRO-BUD 

s.c. 72-200 Nowogard, 
ul. 3 Maja 14 

Tel. : 91 39 25552; 
783 570 056   

 www: probud-nowogard.pl
A/0

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie �rmy
Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 34 (1000-1400)

Zatrudnię pracownika 
na sezon letni na stanowisku:

KIEROWCA – SPRZEDAWCA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat „C”, kurs na przewóz rzeczy
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Wydruki koloroWe 

W niskich cenach
ul. Boh. Warszawy 7A
tel. 91 392 21 65

P23.18.o.10-20.06

Wydruki
koloroWe 

W niskich 

cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

A/0

Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Konkurs recytatorski i festyn rodzinny
W dniu 5 czerwca, w Szkole podstawowej w Strzelewie, odbył się Szkolny Konkurs re-
cytatorski w dwóch kategoriach wiekowych - klasy i-iii oraz iV-Vi. natomiast 6 czerw-
ca, odbył się Festyn rodzinny z okazji dnia dziecka. 

Tematyka recytowanych w 
czwartek (5 czerwca) wier-
szy, nawiązywała do wszystkie-
go co wiąże się z przyrodą, oraz 
zdrowym stylem życia. Konkurs 
przygotowały panie Jolanta Gib-
ka, Katarzyna Szafran, Katarzyna 
Nogala oraz Małgorzata Kurza-
wa. Komisja miała niełatwe za-
danie, aby wyłonić najlepszych 
recytatorów. Po burzliwych ob-
radach udało się ustalić wyniki, 
które przedstawiają się następu-
jąco:

W kategorii klas I-III: 1 miej-
sce -Kinga Lewandowska, 2 
miejsce -Kacper Skowroński, 3 
miejsce -Dagmara Molka, wy-
różniono Nikol Solarską i Zuzię 
Banasiak. W kategorii klas IV-
-VI: 1 miejsce -Julia Langner, 2 
miejsce -Dominika Sowińska, 3 

miejsce -Klaudiusz Cejman, wy-
różniono Łukasza Stefańskiego.

Następnego dnia tj. w piątek 
(6 czerwca), w szkole podsta-
wowej w Strzelewie, jak każde-
go roku, dzieciom nie zabrakło 
atrakcji, w związku z festynem 
rodzinnym z okazji dnia dziec-
ka. Dzień rozpoczął się zawo-
dami sportowymi. Dzieci rywa-
lizowały w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy 0-3 oraz 4-6. 
Po ciężkich sportowych zmaga-
niach dzieci oraz rodzice uda-
li się do ogniska, aby wspólnie 
upiec kiełbaskę. Nie zabrakło też 
lodów, waty cukrowej, lizaków i 
innych łakoci. Kolejną atrakcją 
był zamek dmuchany, na którym 
wszyscy uczniowie mogli pozjeż-
dżać do woli. Nie lada frajdą oka-
zała się przejażdżka policyjnym 

radiowozem oraz pokaz straży 
pożarnej, a co odważniejsi mo-
gli przejechać się konno. Rodzi-
ce natomiast chętnie korzystali z 
pomiaru cukru i ciśnienia, który 
sprawnie przeprowadzała p. Li-
dia Bogus. Dyrektor Szkoły, pani 
Agnieszka Forgiel, składa ser-
deczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji festynu w szkole, a w 
szczególności: Radzie Rodziców, 
panu Jerzemu Furmańczykowi, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Węgorzy, Policji z Nowogardu, 
pani Danucie Saniuk, pani Jolan-
cie Bednarek, panu Stanisławowi 
Ciechanowskiemu, pani Karoli-
nie Chróścickiej, pani Magdale-
nie Grzelak, księdzu Krzysztofo-
wi Socha.

Info: własna
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

Przygotowaliśmy                    na Dzień Ojca

informacje w gabinecie, tel. 609 456 577

- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii • porady dietetyka
- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

Podaruj swojemu Tacie 
pakiet zabiegów fizykoterapeutycznych

s. 2 s. 4 s. 9

Jak to ma być,  
aby ładnie  

było?

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

W8.1.P.p.6-27.06

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

ODPOWIEDZ NA PYTANIE - czekamy w oddziale
Do wygrania atrakcyjne nagrody

W dzisiejszym losowaniu wygrała 
Pani JOANNA PAWŁOWSKA z WYSZOMIERZA

JAK NAZYWA SIĘ 
PROMOCYJNY 

KREDYT HIPOTECZNY 
W CREDIT AGRICOLE?

W7.2.P.p.21.2-15.8

Akcja pacjentów 
przeciwko  

decyzji NFZ

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czytaj s. 3

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 602 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

zostanie przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Wszystko 
(nie)zgodnie 
z przepisami

A33.2.k.O.4.04.do

(K24.1.P. 10.06-13.06) 

Zapraszamy 
na zbiór truskawek 

do SąpolniCy

91 39 25 203

Zapraszamy na 
zbiór truskawek 
deserowych z szypułką,

 Węgorza.
606 70 81 80 

(K25.1.P.10.06-24.06)

Jak się nie rozumie, to najlepiej zgonić na przepisy 

Urząd skąpi na dzieci 
niepełnosprawne

Urząd Miejski odmó-
wił dofinansowania do-
jazdów na letni turnus 
dla dzieci niepełno-
sprawnych w radowie 
Wielkim, twierdząc, że 
zgodnie z prawem, nie 
ma takiego obowiązku. 
Matki chorych dzieci są 
zrozpaczone taką decy-
zją urzędników. nie tra-
cą jednak wiary i za po-
średnictwem Dn apelu-
ją do burmistrza,  
r. Czapli, aby ten zmie-
nił zdanie. 

Czytaj s. 3
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W skrócie...

P8.4.ś-czb.d/o

Wczoraj, od wczesnych godzin rannych, uczniowie Gimnazjum 
nr 3 i nr 1 w Nowogardzie uczestniczyli w warsztatach, zorganizo-
wanych przez nowogardzki klub żeglarski „Knaga”. Tematem  prze-
wodnim zajęć było bezpieczeństwo w trakcie przebywania nad 
wodą (rzucanie koła ratunkowego, zachowanie się podczas żeglo-
wania itp.).   JB

Od kilku dni mieszkańcy Nowogardu skarżą się, że z niewiado-
mych przyczyn, z Placu Wolności  usunięto kosze na śmieci... - Przed-
wczoraj (tj. środa, przyp. red.), znajdując się na Placu, chciałam wyrzu-
cić pustą butelkę. Ku mojemu zdziwieniu, przy żadnej ławce nie było ko-
sza na śmieci! A wcześniej kilka ich przecież było. To co się z nimi na-
gle stało? – pyta Czytelniczka DN. Miejmy nadzieję, że odpowied-
nie służby zajmą się tym tematem i kosze na śmieci wrócą na swoje 
miejsca, tak szybko, jak zniknęły.  

Z cyklu nad jeziorem coraz ładniej...Tym razem, na zdjęciu pomost, 
jaki w zeszłym roku wyremontowała gmina. Komentarzem niech bę-
dzie fakt, że dokładnie na drugim końcu murku, w ostatnich tygo-
dniach wybudowano taką samą kładę. MS

akcja pacjentów przeciw 
decyzji nFz
po naszej publikacji, nowogardzcy pacjenci postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. zbierają 
podpisy w obronie gabinetu rehabilitacji, któremu grozi utracenie kontraktu z nFz. niektórzy 
pofatygowali się nawet osobiście do siedziby szczecińskiego oddziału Funduszu, by wyrazić 
swój sprzeciw wobec krzywdzącej, ich zdaniem, decyzji nFz. 

Jak pisaliśmy we wtorkowym wy-
daniu DN, NFZ ogłosił wyniki kon-
kursu ofert, złożonych przez gabi-
nety, chcące świadczyć usługi w ra-
mach rehabilitacji leczniczej. Przy-
stąpił do niego tradycyjnie wyko-
nujący to zadanie od 13 lat Gabi-
net Rehabilitacji i Fizykoterapii w 
Nowogardzie, mieszczący się w bu-
dynku obok szpitala. Okazało się 
jednak, że tym razem oferta nowo-
gardzkiego gabinetu nie przekonała 
komisji z NFZ. Ta uznała, że w ca-
łym powiecie wystarczy, jak usługi 
te świadczyć będą dwa podmioty, i 
to oba mieszczące się w Goleniowie. 
W praktyce oznacza to, że pacjenci 
z Nowogardu, wymagający rehabili-
tacji, będą musieli na ćwiczenia jeź-
dzić do oddalonego o ponad 20 km 
miasta. 

Właścicielka gabinetu rehabilita-
cji w Nowogardzie, nie godząc się z 
taką decyzją NFZ, natychmiast zło-
żyła odwołanie od wyników kon-
kursu. Postępowanie zostało „za-
wieszone”. Skarga ma być rozstrzy-
gnięta jeszcze w tym tygodniu. 

Fundusz uspakaja jednak pacjen-
tów i twierdzi, że jeszcze nic nie jest 
przesądzone.

- Pragnę uspokoić mieszkańców 
Nowogardu. Konkurs ofert jeszcze 
trwa. I będzie trwać tak długo, aż 
zakupimy wszystkie zaplanowane 
świadczenia. Obecnie rozpatrywa-
ne są odwołania i przygotowywane 
postępowania uzupełniające. Od-
wołanie oferenta i jego rozpatrzenie 
nie rozstrzyga o dalszym postępo-
waniu uzupełniającym. Poinformu-
ję redakcję o  zabezpieczeniu świad-
czeń rehabilitacji w gminie Nowo-
gard – odpowiedziała Małgorza-
ta Koszur, rzecznik prasowy NFZ 
w Szczecinie, gdy zapytaliśmy, czy 
Fundusz ma świadomość, jakie pro-
blemy spotkają osoby wymagające 
rehabilitacji w przypadku podtrzy-
mania decyzji o nieprzyznaniu kon-
traktu Nowogardowi. 

Pacjenci gabinetu przy ul. Woj-
ska Polskiego postanowili jednak 
nie czekać na dalszy rozwój wyda-
rzeń. Po artykule w DN, przystąpi-
li do akcji zbierania podpisów pod 
listą poparcia placówki, stojącej 
przed widmem utraty możliwości 
świadczenia gwarantowanych usług 
medycznych. Niektórzy poszli jesz-
cze dalej. Państwo Maria i Zygmunt 
Knasiakowie, starsze małżeństwo z 
Nowogardu, zaledwie w kilka go-
dzin zebrali 85 podpisów i w minio-
ną środę zawieźli je osobiście do sie-
dziby szczecińskiego oddziału NFZ.

- Chcieliśmy się spotkać z dy-
rektorem, ale ten się przed nami 
chował – opowiada p. Maria, któ-
ra zaraz po przyjeździe ze Szczeci-
na, pierwsze kroki, wraz z mężem, 
skierowała do redakcji DN – Póź-
niej jeszcze w kilku gabinetach za-
mknięto nam drzwi przed nosem. 
Zanotowałam sobie wszystkie na-

zwiska tych, którzy nie chcieli z 
nami rozmawiać. W końcu przyję-
ła nas pani rzecznik. Chwilami nie 
szczędziliśmy słów, by wyrazić swo-
je oburzenie takim potraktowaniem 
nas, niepełnosprawnych pacjentów 
– kończy starsza kobieta i jedno-
cześnie, dziękując za wsparcie akcji, 
apeluje, wraz ze swoim mężem, o 
dalsze działania do różnych środo-
wisk: Dziękujemy osobom, które w 
dniu 10 czerwca wsparły akcję po-
parcia dla istnienia w naszym mie-
ście Gabinetu Rehabilitacji i Fizy-
koterapii swoimi podpisami. Kieru-
jemy apel do przedstawicieli władz, 
partii politycznych, stowarzyszeń 
oraz wszystkich mieszkańców na-
szej gminy i sąsiednich miejscowo-
ści o dalsze działania na rzecz na-
szego wspólnego dobra. 

Akcja zbierania podpisów trwa 
nadal. Listy dostępne są na terenie 
całego miasta: w przychodniach, 
sklepach i szkołach, a także w biu-
rze redakcji DN, przy ul. Boh. War-
szawy. 

Oprócz zbierania podpisów, nie 
milkną też komentarze mieszkań-
ców. Do redakcji DN telefonowali 
czytelnicy, nie kryjący swojego obu-
rzenia. Oprócz głosów z Nowogar-
du, były też te z Osiny. Mieszkańcy 
tej gminy również korzystali z usług 
nowogardzkiego gabinetu. 

- Telefonuję do państwa tylko po 
to, żeby wyrazić swoje oburzenie za-
istniałą sytuacją. To, co chcą zrobić 
z rehabilitacją w Nowogardzie, jest 
niedorzeczne – mówi Bogdan Ba-
nasiewicz, notabene, radny Gminy 
Osina.

Podobnych sygnałów redak-
cja odebrała w ciągu ostatnich dni 
przynajmniej kilkanaście. Właści-
cielka gabinetu rehabilitacji nie kry-
je wdzięczności za wsparcie, jakiego 
udzielili jej pacjenci.

- Jestem naprawdę wdzięczna 
tym wszystkim ludziom. Od kilku 
tygodni walczę z NFZ. Zrobiłam już 
chyba wszystko, co mogłam. Teraz 
wiem, że nie jestem z tym wszyst-
kim sama – mówiła wyraźnie wzru-
szona zaangażowaniem obywateli w 
tej sprawie Jolanta Bąk, właścicielka 
Gabinetu Rehabilitacji i Fizykotera-
pii w Nowogardzie.

O ile nic się nie zmieni, w gabine-
cie już tylko do końca czerwca bę-
dzie można korzystać z rehabilita-
cji w ramach funduszu. Jego właści-
cielka nie kryje jednak, że już w tej 
chwili wykonuje nadlimity, a więc, 
mówiąc wprost – dokłada do „in-
teresu”. Robi to, nie mając żadnej 
gwarancji na przyszłość. 

Jeśli Nowogard ostatecznie zo-
stanie pominięty przy rozdaniu no-
wych limitów, pacjenci nie tylko 
będą musieli jeździć o kulach do 
Goleniowa, ale i trochę sobie pocze-
kać na wizytę. Ponoć pierwsze wol-
ne terminy są dopiero w grudniu. A 
to już zła wiadomość nie tylko dla 
nas, ale wszystkich mieszkańców 
powiatu.

Temat będziemy śledzić na bie-
żąco. 

Marcin Simiński

Na stronie 5 oświadczenia w sprawie 
decyzji NFZ dotyczącej świadczeń re-
habilitacyjnych.

Na zdjęciu Państwo Knasiak, podczas wizyty w redakcji
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

A24.2.ś-czb.2.4.-6.13 W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Jak się nie rozumie, to najlepiej zgonić na przepisy 

Urząd skąpi na dzieci niepełnosprawne
Urząd Miejski odmówił dofinansowania dojazdów na letni turnus dla dzieci niepełnosprawnych w radowie Wielkim, twierdząc, że zgodnie z pra-
wem, nie ma takiego obowiązku. Matki chorych dzieci są zrozpaczone taką decyzją urzędników. nie tracą jednak wiary i za pośrednictwem Dn 
apelują do burmistrza, r. Czapli, aby ten zmienił zdanie. 

7 -letni Marcin (imię dziecka 
zmienione na prośbę rodziców) 
choruje na wiotkość mięśni. W 
ciągu roku szkolnego jeździ na 
zajęcia do Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Terapeutycznego w Ra-
dowie Wielkim. Część kosz-
tów, związanych z dojazdem 
do szkoły Marcina, pokrywa 
Gmina Nowogard. Podobnie 
jest w przypadku innych dzie-
ci. Dlatego też mama chłopca, 
pani Krystyna (imię zmienio-
ne), wystąpiła do burmistrza, 
Roberta Czapli, o dofinanso-
wania dojazdu syna do Rado-
wa Wielkiego, również w waka-
cje.  W sierpniu bowiem, Ośro-
dek organizuje specjalny tur-
nus dla swoich uczniów. Choć 
pismo napisała jedna z matek, 
było ono konsultowane z kil-
koma innymi rodzicami. Nie-
stety, odpowiedź z Gminy prze-
rwała marzenia dzieci niepeł-
nosprawnych o uczestnictwie w 
zajęciach na półkolonii. 

- Jednostki Samorządu teryto-
rialnego oraz Gmina nie są zo-
bligowane do pokrywania kosz-
tów do wypoczynku letniego. W 
związku z powyższym, w budże-
cie Gminy nie ma zaplanowa-
nych środków na to zadanie. Nie 
ma zatem możliwości pokrycia 
kosztów dojazdu uczniów na za-
jęcia organizowane w Ośrodku 
w Radowie Wielkim w sierpniu 
– czytamy w piśmie, jakie z UM 
otrzymała pani Krystyna.

Mimo, że pismo z Gminy nie 
pozostawia złudzeń, za pośred-
nictwem DN, matki dzieci nie-
pełnosprawnych, z którymi się 
spotkaliśmy, apelują do włoda-
rza miasta, by ten zmienił zda-
nie. 

- Nasze dzieci tu, w Nowogar-
dzie, nie mają, gdzie pójść i ta-
kich możliwości, jak w Radowie 
Wielkim, tu nie ma. Zabrzmi 
to dziwnie, ale w Nowogardzie, 
gdy gdzieś się pokażą, to wzbu-

dzają bardziej   politowanie i 
współczucie. Dlatego te wyjaz-
dy do Radowa Wielkiego są dla 
nas, rodziców, i naszych dzieci 
tak ważne. One dobrze się tam 
czują  i mają swój azyl. Dlate-
go zwracamy się o pomoc i wie-
rzymy, że i tym razem pan bur-
mistrz, Robert Czapla, przychyli 
się do naszej prośby i dofinansu-
je z budżetu Gminy te wyjazdy 
dla naszych dzieci. Jeżeli nasze 
dzieci nie mogą uczestniczyć w 
normalnym życiu tego miasta, 
które, co tu mówić, nie jest do-
brze przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, to prośmy cho-
ciaż o te niewielkie – mówi jed-
na z mam, wychowująca nie-
pełnosprawne dziecko. 

Rodzice podkreślają, że Ra-
dowo Wielkie dla ich dzieci to 
jedyne miejsce, w którym czują 
się swobodnie. Co najważniej-
sze, mogą liczyć tam na profe-
sjonalną pomoc. 

- Tam, w Radowie Wielkim, 
są idealne warunki, w których te 
dzieci mogą się usprawniać, ba-
wić, rozwijać, a nade wszystko 
mogą być szczęśliwe i naturalnie 
się uśmiechać. W budynku znaj-
duje się 9 sal dydaktycznych, 
sala do rehabilitacji, gabinet hy-
dromasażu, gabinet muzykote-
rapii, 2 gabinety logopedyczne, 
kącik do czytania, 2 specjalnie 
przystosowane toalety. Placów-
ka jest położona w malowniczej 
okolicy, z dala od zniszczeń i ha-
łasu miasta. Spotkania odbywa-
ją się w kolorowych salach, w 
których codziennie organizowa-
ne są zajęcia grupowe i indywi-
dualne, oraz specjalnych gabi-
netach. Każda sala wyposażo-
na jest w sprzęt multimedialny, 
a komputery podłączone są do 
Internetu. A nad edukacją i roz-
wojem dzieci  czuwa wykwalifi-
kowana kadra: pedagodzy, psy-
cholog oraz logopeda. Do  skła-
du zespołu dodać trzeba jesz-

cze  fizjoterapeutów – opowia-
da mama niepełnosprawnego 
12-letniego syna, cierpiącego 
na autyzm. 

Dlatego też tak ważne jest, 
aby dzieci nie przerywały na tak 
długi okres kontaktu ze szkołą. 

- Mamy świadomość tego, że 
pan burmistrz ma całe mnóstwo 
pracy oraz obowiązków, ale bar-
dzo liczyliśmy i liczmy, że w koń-
cu będzie pamiętał o nas i na-
szych dzieciach. Dlatego za po-
średnictwem gazety DN, chce-

my go zaprosić do ośrodka do 
Radowa Wielkiego, by się prze-
konał, jak jest tam naprawdę i 
jak bardzo cieszą się z pobytu w 
tym ośrodku nasze dzieci – mó-
wią wspólnym głosem matki, 
uczestniczące w spotkaniu.

Nasze rozmówczynie liczą, 
że wywołanie tematu na fo-
rum publicznym spowoduje, 
że Urząd Miejski łaskawszym 
okiem spojrzy na ich dzieci. 
Niestety, w Nowogardzie i z tym 
bywało różnie. Już raz rodzice 

dzieci niepełnosprawnych mu-
sieli przekonywać o koniecz-
ności dofinansowywania dojaz-
dów do Radowa Wielkiego, któ-
re próbowano im odebrać, tłu-
macząc jakimiś oszczędnościa-
mi. I to, szczerze mówiąc, już 
żadnego komentarza nie wy-
maga... Tutaj po prostu trzeba 
pewne rzeczy rozumieć. A jak 
się nie rozumie, to najłatwiej 
zgonić wszystko na przepisy. 

 Jarek Bzowy                                                                                                                                        

Ośrodek w Radowie Wielkim.
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Słupki blokujące na Bema – ciąg dalszy

Wszystko(nie)zgodnie z przepisami
opisywana przez Dn sprawa montażu przez gminę słupków, blokujących możliwość dojazdu do sklepów 
przy ulicy Bema, znajduje się aktualnie w fazie wymiany korespondencji pomiędzy UM w nowogardzie, 
broniącym zasadności i prawomocności blokady, a organem nadzoru budowlanego, Starostwem powia-
towym, wnoszącym zastrzeżenia zarówno co do celowości, jak i zgodności z prawem działań gminy.

oto treść ostatniej wymiany 
zdań w sprawie.   

Najpierw obszerne fragmen-
ty pisma burmistrza Nowogardu 
do Starosty. 

W odpowiedzi na Państwa pi-
smo ..z dnia 28.04.2014 r…..
uprzejmie informuję, że zamon-
towanie słupków U-12c na przej-
ściach dla pieszych w ul. Gen. 
Bema w Nowogardzie ma na 
celu fizyczne uniemożliwienie 
jazdy pojazdom po tych przej-
ściach…, przejście dla pieszych 
to powierzchnia jezdni, drogi dla 
rowerów lub torowiska, przezna-
czona do przechodzenia przez 
pieszych, oznaczona odpowied-
nimi znakami drogowymi. W 
tak specjalnie oznaczonym miej-
scu pieszy, który rozpoczął prze-
chodzenie przez drogę ma pierw-
szeństwo przed uczestnikami ru-
chu, poruszającymi się po tej 
drodze. Jest to miejsce szczegól-
nie niebezpieczne, obwarowane 
wieloma zakazami mającymi na 
celu maksymalne zapewnienie 
bezpieczeństwa pieszych.

Przez przejście dla pieszych za-
bronione jest nie tylko przejeż-
dżanie pojazdem (art. 26 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym), ale 

również rowerem lub motorowe-
rem, natomiast pieszy musi mieć 
zapewnioną dobrą widoczność, 
umożliwiającą bezpieczne wej-
ście na przejście.

Nagminne jeżdżenie po przej-
ściu kierujących pojazdami (wy-
korzystywanie go jako zjaz-
du) często zmuszało pieszych do 
ustąpienia pierwszeństwa kieru-
jącemu i stwarzało zagrożenie 
wypadkowe, co było powodem 
wielu skarg, składanych do Urzę-
du Miejskiego. Mając na wzglę-
dzie poprawę bezpieczeństwa ru-
chu pieszych na przedmiotowych 
przejściach, podjęto decyzję o za-
montowaniu słupków U-12c w 
celu wymuszenia przestrzega-
nia przez kierujących pojazda-
mi zakazu. W związku z powyż-
szym, nie znajduję uzasadnienia 
Państwa stwierdzenie, iż mon-
taż słupków, blokujących U-12c, 
stworzył zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Od-
nosząc się do zarzutu utrudnie-
nia prowadzenia działalności go-
spodarczej przez Panią Wiśniew-
ską oraz braku dojazdu do po-
bliskich bloków, uprzejmie wyja-
śniam, że zgodnie z art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, wykonanie 
zjazdu z drogi publicznej do nie-
ruchomości należy do właściciela 
lub użytkowania nieruchomości 
przyległych do drogi, po uzyska-
niu w drodze decyzji administra-
cyjnej zezwolenia zarządcy dro-
gi na lokalizację zjazdu, a na-
stępnie uzyskania pozwolenia na 
jego budowę. Brak zjazdu, umoż-
liwiającego zaopatrzenie sklepu 
Pani Wiśniewskiej, nie może być 
usprawiedliwieniem dojazdu do 
tego sklepu przez przejście dla 
pieszych….
Robert Czapla -Burmistrz Nowogardu

Nasze skróty dotyczą obfi-
cie cytowanych, jako rzekomo 
adekwatnych do sytuacji, prze-
pisów prawnych pismo, a było 
tego tyle, że jak mówią „strach 
się bać”.         

No to starosta odpisał burmi-
strzowi, jak niżej ...

W odpowiedzi  na Państwa…  
z dnia 12.05.2014 r., dotyczą-
ce montażu słupków U-12c przy 
przejściu dla pieszych przy ul. 
Gen. J. Bema w Nowogardzie, 
uprzejmie informuję, że Staro-
stwo Powiatowe w Goleniowie 
podtrzymuje swoje stanowisko 

dotyczące fak-
tu, iż słupki blo-
kujące U-12c są 
elementami bezpieczeństwa ru-
chu i zamontowanie ich wyma-
ga opracowania i  zatwierdzenia 
projektu organizacji ruchu przez 
Starostę Goleniowskiego, jako or-
ganu zarządzającego ruchem.

Ponadto, odpowiadając na 
Państwa argumentację, iż słupki 
zostały zamontowane przy przej-
ściach dla pieszych z powodu do-
jazdu samochodów dostawczych 
do sklepu OLIWIER, uprzejmie 
informujemy, że przed zamonto-
waniem wspomnianych słupków 
należało wcześniej przewidzieć 
problem dojazdu do sklepu oraz 
budynków mieszkalnych, w tym 
zaopatrzenia, a przede wszyst-
kim możliwości dojazdu służb 
ratunkowych.

Pragniemy również przypo-
mnieć, iż urzędnicy samorzą-
dowi powinni służyć pomocą 
mieszkańcom i starać się roz-
wiązywać ich problemy, dlatego 
też po raz kolejny zwracamy się 
z prośbą o demontaż ww. słup-
ków i podjęcie próby rozwiąza-
nia problemu dojazdu do bloków 
przy ulicy Generała J. Bema oraz 

sklepu OLIWIER. Starostwo pro-
ponuje budowę wjazdu oraz  wy-
konanie nowych parkingów w ob-
rębie ww. sklepu oraz bloków nr 
36 i 37, jednakże dopiero po de-
montażu słupków blokujących.

Jednocześnie, niezależnie od 
Państwa decyzji, ponownie pro-
szę o przedstawienie dokumen-
tacji, dotyczącej zamontowania 
ww. słupków U-12c przy przej-
ściu dla pieszych przy ul. Gen. J. 
Bema w Nowogardzie.

Z poważaniem: starosta To-
masz Stanisławski

Nam najbardziej podoba się 
zdanie starosty: „...pragniemy 
również przypomnieć, iż urzęd-
nicy samorządowi powinni słu-
żyć pomocą mieszkańcom i starać 
się rozwiązywać ich problemy…”. 
Chcemy wierzyć, że burmistrz 
Nowogardu, zarazem jeden z 
nowogardzkich szefów najbar-
dziej „ludzkiej partii”, czyli SLD, 
rozumie sens tych słów i je w 
pełni podziela. 

redakcja

Rozmowa z Prezesem Zarządu PUWiS w Nowogardzie, Ryszardem Sobieralskim

Kiedy powstanie sieć w Warnkowie?

Dn: panie prezesie, ostat-
nio otrzymujemy coraz więcej 
sygnałów od obecnych i przy-
szłych mieszkańców Warnko-
wa, przedstawiających zanie-
pokojenie brakiem możliwości 
budowy domów jednorodzin-
nych, wynikające z faktu, że nie 
ma sieci kanalizacji sanitarnej, 
a miejscami i wodociągowej. 
Czym spowodowane jest to, że 
dotychczas nie rozpoczęła się 
inwestycja związana z budową 
sieci, o której mówi się już od 
ponad trzech lat?

rS – Jak wszystkim zaintere-
sowanym jest wiadomo, przy-
czyną braku możliwości reali-
zacji indywidualnych rozwią-
zań budowlanych w miejscowo-
ści Warnkowo, są zapisy wyni-
kające z Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, w którym to 
wpisano, iż nowobudowane bu-
dynki bezwzględnie muszą zo-
stać włączone do sieci kanaliza-
cji sanitarnej. Problem w tym, że 
sieci tej, w momencie uchwala-
nia przez Radę Miejską planu, 
nie było i póki co, nadal nie ma. 
Niestety, nie ma możliwości wy-
konania zastępczej infrastruk-
tury, zbierającej ścieki, takich 
jak zbiorniki bezodpływowe czy 
oczyszczalnie przydomowe. Ta-
kie rozwiązania w ogóle nie zo-
stały ujęte w planie, zatem pla-
nista skutecznie wykluczył moż-
liwość ich zastosowania. Proce-
sem, który znacząco wpłynął na 
fakt niezrealizowania dotych-
czas tej inwestycji jest toczące 

się postępowanie o wyłonienie 
operatora wodno-kanalizacyj-
nego dla Gminy Nowogard. My-
śmy jednakże, nie bacząc na to-
czące się postępowanie, podjęli 
decyzję, iż sieć tę wybudujemy i 
realizujemy to założenie. Wraz z 
budową sieci kanalizacji sanitar-
nej wybudujemy także brakują-
ce odcinki sieci wodociągowej.

Co mam rozumieć przez 
określenie „realizujemy to po-
stanowienie”?

Oznacza to nie mniej, nie wię-
cej, jak to, że PUWIS przystą-
pił do realizacji dokumentacji 
budowlanej, a następnie nie-
zwłocznie, po jej zakończeniu, 
przystąpi do budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej do i w miejsco-
wości Warnkowo. Na dzień dzi-
siejszy zakończone zostały prace 
projektowe. Na finiszu jest tak-
że procedura pozyskiwania nie-
zbędnych uzgodnień od upraw-
nionych do ich wydania instytu-
cji, takich jak Zachodniopomor-

ski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie (inwestycja przy-
lega do pasa drogowego dro-
gi wojewódzkiej, stąd koniecz-
ność dokonania uzgodnień z za-
rządcą drogi – przyp. red.) czy 
ENEA SA. Najprawdopodobniej 
do końca tego tygodnia powin-
niśmy je uzyskać i możliwe bę-
dzie złożenie w Starostwie Po-
wiatowym projektu do zespołu 
uzgadniania dokumentacji i jed-
nocześnie wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę. Opra-
cowanie dokumentacji zlecili-
śmy zewnętrznej firmie i muszę 
powiedzieć, iż w ostatnich ty-
godniach znacząco zbliżyliśmy 
się do ostatecznego zamknięcia 
procedury uzyskania pozwole-
nia na budowę.

Jak pan sądzi, kiedy będzie-
cie państwo gotowi do przysło-
wiowego „wbicia pierwszej ło-
paty”?

Według naszego rozeznania, 
biorąc pod uwagę wszystkie wy-

żej określone aspekty, pozwole-
nie na budowę winniśmy uzy-
skać w miesiącu lipcu. Od mo-
mentu uzyskania pozwolenia na 
budowę do wejścia na plac budo-
wy, potrzebujemy około dwóch 
do trzech miesięcy. Oznaczało-
by to, że jeżeli uzyskamy wszel-
kie niezbędne uzgodnienia, a 
kluczowymi są uzgodnienia z 
ZZDW Koszalin, we wrześniu, 
najdalej w październiku, zamel-
dowalibyśmy się na placu budo-
wy. Istnieje zatem realna moż-
liwość wykonania sieci głównej 
jeszcze w tym roku, a na wiosnę 
przyszłego roku dokonalibyśmy, 
zgodnie z projektem, rozbudo-
wy sieci w drogi gminne, przyle-
głe do drogi wojewódzkiej.

Czy to umożliwi inwestorom 
rozpoczęcie budowy swoich 
wymarzonych domów?

Tak należy to rozumieć.
 Dziękuję za rozmowę. 

MS



13-16.06.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
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spartakiada lzS  

Zapraszamy 
Rada Sołecka

Serdecznie 
przepraszam 

panią Danutę nowak 
oraz jej córki 

za niestosowne 
zachowanie 

w miejscu publicznym 

Dawid Kapuśniak 

Serdeczne podziękowania 
dla piekarni Saturn lidii Szoczik 
i Firmy lodos państwa Sachryń 

za ofiarność, jaką okazali Państwo naszej 
placówce przy organizacji Dnia Konkursów. 
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce 

i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów 
i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń 

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Gimnazjum 
im. Unii Europejskiej w Dobrej 

iV piknik na Łące
22 czerwca 2014 r., godz. 12.00

w Szkole podstawowej w DŁUgoŁęCE
•	 dmuchany zamek dla dzieci
•	 dania piknikowe dla wszystkich
•	 konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców
•	 konkursy plastyczne
•	 konkurs literacki
•	 konkurs „Niespodzianka”
•	 malowanie twarzy

Gwarantowane słońce i dobra zabawa
zaprasza Stowarzyszenie „Jutrzenka” i Rada Rodziców

Nowogard, 13.06.2014r.
pan
Witold Kaleczyc
przewodniczący rady powiatu w goleniowie

Wobec mocno niepokojących wiado-
mości dotyczących zakończonych fia-
skiem tzw. „negocjacji” Zachodniopo-
morskiego Oddziału Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w Szczecinie,   z właści-
cielem jedynego w Nowogardzie, działa-
jącego na podstawie umowy z NFZ, Za-
kładu Fizykoterapii i Rehabilitacji,  Panią 
mgr Jolantą Bąk, w sprawie dalszej dzia-
łalności tego zakładu na następne  5 lat, 
prosimy o pilną interwencję, na moż-
liwych szczeblach, która mogłaby spo-
wodować odwrócenie tej niekorzystnej, 
dziwnej i krzywdzącej decyzji NFZ.

U podstaw takiego stanowiska leży 
to, że od dnia 01.07.2014 roku, na tere-
nie powiatu goleniowskiego, mają dzia-
łać dwa zakłady rehabilitacyjne zlokali-
zowane tylko w Goleniowie, czyli chorzy 
mieszkający w Nowogardzie i okolicach 
(około 35 000 mieszkańców) wymagają-
cy rehabilitacji i fizykoterapii będą zmu-
szeni podróżować codziennie, przez ty-
powy, dziesięciodniowy okres rehabi-
litacji do Goleniowa    (tam i z powro-
tem, czyli łącznie około 500 km na jeden 
cykl rehabilitacyjny). Biorąc pod uwa-
gę, że osoby wymagające rehabilitacji to 
najczęściej ludzie niepełnosprawni: po 
wypadkach i ciężkich chorobach, trze-
ba zdawać sobie sprawę z niesłychanych 
trudności, na jakie te osoby będą nara-
żone przez wymuszony, uciążliwy trans-
port.

Druga sprawa to inwestycje sprzętowe 
(drogie urządzenia rehabilitacyjne), któ-
re w ostatnich latach musiała poczynić 

Pani Jolanta Bąk – zostały zmarnowane.
Sprawa trzecia:   po zlikwidowaniu Fi-

zykoterapii i Rehabilitacji w Nowogar-
dzie, kolejne osoby stracą pracę i zasilą 
grono bezrobotnych, co z kolei obciąży 
budżet Państwa. Niezrozumiała decy-
zja NFZ, który podobno zawsze wystę-
puje po stronie chorych, a który tym ra-
zem chorym fatalnie szkodzi, jest głębo-
ko nieprzemyślana i kierowana jedynie 
względami finansowymi na rzecz NFZ, 
powinna być jak najszybciej zmieniona. 
Jednocześnie, występując w imieniu cho-
rych, nadmieniamy, że sprawę tę przed-
stawimy na Komisjach Rady Powiatu 
oraz na Sesji Rady, gdyż to właśnie Po-
wiat jest odpowiedzialny za planowanie 
i stworzenie równomiernego dostępu do 
specjalistycznych usług medycznych   na 
swoim terenie.

Tematem tym zainteresujemy również 
szeroko pojęte media.

Radni Rady Powiatu w Goleniowie:
Kazimierz Lembas, Wojciech Włodarczyk

otrzymuje:
1. adresat
2. Radni Rady Powiatu w Goleniowie
3. a/a

Goleniów,11.06.2014 r.
Rada Powiatowa 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Goleniowie

Pan Tomasz Stanisławski Przewodniczący Zarządu PO w Goleniowie 
Pan Tomasz Kulinicz Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Goleniowie

W dniu 30.05.2014 r. Zachodniopo-
morski Oddział Wojewódzki Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w Szczecinie ogło-
sił wyniki konkursu ofert na udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
fizjoterapii ambulatoryjnej na terenie po-
wiatu goleniowskiego, w okresie od 1 lipca 
2014 r. do 30 czerwca 2019 r. Z informa-
cji tej wynika, że do udzielania  świadczeń 
nie został wybrany, spełniający wszystkie 
kryteria, Gabinet Rehabilitacji i Fizyko-
terapii pani Jolanty Bąk w Nowogardzie. 
W związku z powyższym Rada Powiato-
wa SLD w Goleniowie zwraca się z apelem 
do rządzącej obecnie samorządem powia-
towym  koalicji PO-PSL, o podjęcie sku-
tecznych działań zmierzających do równe-
go traktowania mieszkańców wszystkich 
gmin powiatu, w dostępie do świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz zachowania zasady 
uczciwej konkurencji wśród podmiotów 
świadczących te usługi na terenie powiatu. 

Pani Jolanta Bąk od 2001 r. tj. 13 lat,  pro-
wadzi w Nowogardzie usługi fizjoterapii 
ambulatoryjnej dla mieszkańców powiatu 
goleniowskiego, zapewniając świadczenia 
dla pacjentów z terenu gmin Nowogard, 
Osina i Maszewo. Obszar ten obejmuje po-
nad  35 000 z 79 000  mieszkańców powia-
tu goleniowskiego.

Zadaniem samorządu powiatowego jest 
zapewnienie pacjentom dostępności do 
świadczeń ambulatoryjnych. Szczególną 
troską powinny być objęte zwłaszcza oso-
by niepełnosprawne, starsze i po urazach. 

Ważne jest aby świadczenia te, wykonywa-
ne były jak najbliżej ich miejsca zamiesz-
kania. Dlatego trudnym do zrozumienia 
dla mieszkańców wyżej wymienionych  
gmin jest to, że na cały powiat goleniowski, 
w zakresie świadczeń fizjoterapii ambula-
toryjnej, zostało wybranych dwóch ofe-
rentów mających swoje gabinety w mie-
ście goleniów. W naszej ocenie spowodu-
je to istotnie ograniczenie dostępności do 
świadczeń rehabilitacji i fizykoterapii dla 
mieszkańców gminy Nowogard i okolic. 
W konsekwencji pacjenci starsi i niepełno-
sprawni ruchowo ze względów komunika-
cyjnych i ekonomicznych nie podejmą re-
habilitacji i zostaną pozostawieni samym 
sobie. Do tego nie można dopuścić.

Jesteśmy przekonani, że, jako koalicja 
sprawująca obecnie władzę samorządo-
wą w powiecie, udzielą Państwo poparcia 
dla pozytywnego rozpatrzenia odwołania 
i zawarcia umowy w ramach NFZ z Pa-
nią Jolantą Bąk prowadzącą, dopuszczo-
ny do konkursu ofert, Gabinet Rehabilita-
cji i Fizykoterapii w Nowogardzie. Jest to 
niezbędne do zapewnienia dostępności do 
świadczeń gwarantowanych, w zakresie fi-
zjoterapii ambulatoryjnej, dla dużej części 
mieszkańców powiatu goleniowskiego.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatowej 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Goleniowie

Jerzy Jabłoński

radni spotkają się po trzech miesiącach 
Dokładnie po trzymiesięcznej przerwie, dzisiaj (piątek, 13 czerwca) odbędzie się sesja rady Miejskiej. najważniejszym punktem obrad będzie wy-
danie opinii przez radnych na temat wykonania przez burmistrza zeszłorocznego budżetu. 

Tym razem sesja rozpocznie się 
wcześniej niż to bywało dotych-
czas. Zamiast w południe, obrady 
mają być otwarte o godz. 10:00. 

To nie jedyna nowość. Inną, o 
wiele bardziej zaskakującą, jest 
fakt braku w programie sesji waż-
nego punktu, czyli: „zapytania i 
interpelacje radnych”. Umożli-
wiał on radnym bezpośrednie-
go zadawania pytań burmistrzo-
wi i urzędnikom, a także przeka-
zywanie informacji spływających 
do radnych od obywateli. Z pew-

nością znajdą się radni, którzy za-
wnioskują do Przewodniczącego 
RM, o uzupełnienie o ten punkt 
porządku obrad. 

Piątkowa sesja jest sesją absolu-
toryjną. To znaczy, że radni będą 
opiniować wykonanie przez bur-
mistrza budżetu za rok 2013, w 
drodze głosowania. Po raz pierw-
szy od trzech lat, głosowanie to 
odbędzie się w nieco innych re-
aliach politycznych. Wszak, jak 
wiadomo, oficjalnie nie istnie-
je koalicja SLD-PSL. Czy będzie 

to jednak miało wpływ na wynik 
tego ważnego głosowania, trudno 
przewidzieć.

Udzielenie absolutorium dla 
burmistrza to nie jedyny, cieka-
wy akcent tej sesji. Z pewnością 
nie obędzie się bez dyskusji na te-
mat stanu finansów nowogardz-
kiego szpitala, którego dyrekcja 
złoży przed radnymi najnowsze 
sprawozdanie ze swojego budżetu. 
Czy szpital znajduje się „na minu-
sie” czy też bilansuje swoją dzia-
łalność? O ile wzrosło jego utrzy-

manie w związku z funkcjonowa-
niem w nowej, nowoczesnej bry-
le? O tym poinformujemy w ko-
lejnych wydaniach, relacjonując 
przebieg sesji. 

Przyjęcie sprawozdania szpitala 
nie będzie jedyną decyzją o cha-
rakterze finansowym, jaką w tym 
dniu przyjdzie podejmować rad-
nym. W porządku obrad znalazły 
się dwa projekty uchwał, dotyczą-
cych zmian w budżecie na ten rok, 
a także w sprawie udzielenia dota-
cji celowej dla parafii pw. WNMP 

w Nowogardzie. Chodzi o pienią-
dze na remont kościoła w Olcho-
wie. 

Poza tym, radni wysłuchają 
sprawozdań z działalności Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Nowo-
gardzie oraz Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych, działających przy Urzędzie 
Miejskim. 

Relacja z sesji w kolejnych wy-
daniach DN. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Jana (J 3,16-18) nikodem

Jezus powiedział do Nikodema: 
Tak Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zgi-
nął, ale miał życie wieczne. Albo-
wiem Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez Nie-
go zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie 
uwierzył w imię Jednorodzonego 
Syna Bożego.

Tak Bóg umiłował świat
Ewangeliczna rozmowa, której 

jesteśmy świadkami, miała miej-
sce w nocy. Może i nietypowy 
czas na rozmowę, a może wręcz 
najbardziej odpowiedni? Przecież 
z własnego doświadczenia bar-
dzo dobrze wiemy, że często wła-
śnie nocy stwarza dogodną sy-
tuację do tego, by poruszyć waż-
ne i niejednokrotnie trudne ży-
ciowe dylematy. Wtedy wszystko 
na około pogrążone jest we śnie, 
a odpoczywając, czeka na dzień, 
który zapewne znowu przynie-
sie ze sobą kolejne sytuacje, któ-
rym trzeba będzie jakoś podołać. 
Znowu trzeba będzie zmierzyć się 
z rzeczywistością, niejednokrot-
nie trudną i bardzo złożoną. Nie 
tylko z naszej winy. A skoro w tej 
ciszy nic innego nie zaprząta na-
szej uwagi, to może wtedy łatwiej 
skoncentrować się na tych naj-
ważniejszych, bo bezpośrednio 
dotyczących sensu naszej egzy-
stencji, sprawach. 

   Ale noc to również czas, któ-
ry sprzyja temu, co złe, co chcia-
łoby pozostać w ukryciu, by nikt 
tego nie zauważył. To czas sprzy-
jający pojawianiu się różnego ro-
dzaju złodziei. To również czas, w 
którym człowiek chętniej nadsta-
wia ucha podszeptom złego. Cho-
ciażby tak, jak miało to miejsce w 
przypadku Judasza. Wtedy wła-
śnie była noc. Wiele leków wią-
że się z nocnym czuwaniem. Nie-

wiele widać, a przez to wyobraź-
nia bardziej rozkręca w człowieku 
niepokój, którem łatwiej jest się 
poddać. W związku z tym nasuwa 
się wniosek, że najlepiej i najwła-
ściwiej byłoby po prostu przespać 
czas nocy, nie wystawiając się nie-
potrzebnie na różne, często nie-
przewidziane, niebezpieczeństwa.

Owszem, jeżeli człowiek pora-
dzi sobie z rzeczywistością, jeżeli 
znajdzie prawdziwy sens swojego 
życia, jeżeli będzie zdecydowany 
w swoich wyborach i konsekwent-
ny w działaniu, które potwierdzać 
będzie te wybory, to wtedy może 
spokojnie położyć głowę na po-
duszce w swoim własnym łóż-
ku zapaść w sen, który powinien 
przynieść odpoczynek strudzo-
nemu ciału. Bo przecież musiało 
ono zmagać się z tym wszystkim, 
co jest konsekwencją sensownego 
i wartościowego życia.

Jednak gdy nie brakuje dylema-
tów, szczególnie tych egzysten-
cjalnych, to dobrze byłoby szukać 
właściwych odpowiedzi. I okazu-
je się, że często można taką odpo-
wiedź znaleźć w nietypowych sy-
tuacjach. Chociażby przy okazji 
nocnego czuwania. Tym bardziej, 
gdy mamy do czynienia z tajem-
nicami dotyczącymi naszego ży-
cia, zwłaszcza z tymi, w których 
zawarty jest wątek nadprzyrodzo-
ny. Noc okazuje się wtedy być na-
szym sprzymierzeńcem. Stwarza 
atmosferę odpowiednią do tego, 
by sprawniejsze było nasze osobi-
ste otwarcie się na pewne aspekty 
ludzkiego życia, które w tak łatwy 
sposób „uciekają” naszej uwadze 
w czasie codziennych zmagań, 
tych prowadzonych za dnia.

Nic w tym dziwnego. Dlaczego? 
Bo to właśnie pod osłoną nocy 
dokonały się największe sprawy 
bezpośrednio dotyczące naszego 
życia, bo niosące ze sobą tajemni-
cę naszego zbawienia. To właśnie 
wtedy, gdy niemal wszyscy pogrą-
żeni byli w mroku, nie tylko w tym 
nie dającym słonecznego światła, 
ale równią w takim, które powo-
duje zamknięcie na przychodzą-
cą z wysoka Światłość, w maleńki 
Betlejem ta Światłość zstąpiła na 
ziemię. To właśnie w nocy okaza-
ło się, że tej Światłości nic nie jest 
w stanie chociażby przyćmić, nie 
mówiąc już o pochłonięciu nawet 

przez tak wielki mrok, jaki nie-
sie z sobą śmierć. Gdy przychodzi 
Bóg, rozjaśnia wszelkie ciemno-
ści, przede wszystkim te dotyczą-
ce ludzkiej niewiedzy. Bo bardzo 
chce aby człowiek poznał życie 
od tej najwłaściwszej strony. Aby 
mógł w najbardziej odpowied-
ni sposób to życie zdefiniować, 
stwarzają w ten sposób sobie sa-
memu okazję do tego, by najlepiej 
je przeżyć.

Nikodem autentycznie szu-
kał odpowiedzi. Będąc światkiem 
dzieł Jezusa, przeczuwał, że ma 
do czynienia z tajemniczą obec-
nością samego Boga. Jako wierzą-
cy chciał bliżej się jej przypatrzyć, 
poznać ją, może nawet przyjąć. To 
nic, że zrobił to pod osłoną nocy. 
Może do tego czynu popchnęły 
go wątpliwości, jakie rodzą się w 
człowieku, który styka się z rze-
czywistością Boga, którego istoty 
siłą rzeczy nie potrafi zgłębić? A 
może zrobił to ponieważ, biorąc 
pod uwagę cudowną działalność 
Jezusa, powoli rodziło się w nim 
przekonanie, że ma do czynienia 
z samym Bogiem? Motywy dzia-
łania pozostaną znane tylko jemu 
i oczywiście Bogu. My natomiast, 
chociaż nie wiemy co nim powo-
dowało, możemy tylko zaobser-
wować, że to on właśnie bronił 
później Jezusa przed Sanhedry-
nem, a po Jego śmierci przyniósł 
ze sobą około stu funtów miesza-
niny mirry i aloesu, aby namaścić 
ciało Jezusa i pochować je w gro-
bie Józefa z Arymatei. Te czyny 
mówią same za siebie.

A my, którzy tak często stając 
w obliczu egzystencjalnych dyle-
matów, tak niewiele robimy, aby 
je, na ile to oczywiście możliwe, 
poznać i zrozumieć, czy jesteśmy 
w stanie postąpić podobnie jak 
Nikodem? Czy mogłaby zrodzić 
się w nas głęboka chęć poznania 
prawdy? Na pewno tak. Któżby 
z nas niech chciał wiedzieć tego, 
co najważniejsze. Wystarczy tyl-
ko skierować wzrok w odpowied-
nią stronę żeby dostrzec te niesa-
mowite „trzy pary oczu” wpatrzo-
ne w nas z miłością, jakiej nigdzie 
indziej nie doświadczymy. Bo nikt 
tak nas nie kocha, jak Bóg Ojciec, 
Syn Boży  i Duch Święty.

Ks. Grzegorz Podlaski

Serdeczne podziękowania 
za opiekę i okazane serce 
naszej ukochanej mamie 

śp. Cecylii 
Majdzińskiej 

dla doktora T. rokickiego 
i doktor T. Buragas oraz 

całego personelu oddziału 
wewnętrznego 

składają córki i synowie 
z rodzinami 

Serdeczne 
podziękowania 

dla księdza 
ireneusza Kamionki 

za odprawienie 
Mszy Św. Pogrzebowej 

śp. Cecylii 
Majdzińskiej 

składa pogrążona 
w smutku rodzina

Henryka rakowska, lat 66, zmarła 11.06.2014r., pogrzeb od-
będzie się 13.06.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie

Helena piechocka, lat 89, zmarła 10.06.2014r., pogrzeb odbę-
dzie się 14.06.2014r., o godz. 10:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Edith Mazur, lat 77, zmarła 11.06.2014r., pogrzeb odbędzie się 
13.06.2014r., o godz. 15:30 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

     WOJCIECH KAŁUŻYŃSKI 
w swojej książce „NIEBIESKIE 
PTAKI PRL-u” kreśli portrety 
wyjątkowych osobistości, boha-
terów lat od 50 do 80 – tych – 
począwszy od „polskiego Jame-
sa Deana”, czyli Marka Hłaski, 
nadwrażliwego poety i pisarza 
Edwarda Stachury, przez ekra-
nowych idoli: Zbyszka Cybul-
skiego i Bogusława Kobielę, po 
takich prześmiewców jak Stefan 
Kisielewski, Piotr Skrzynecki, 
Jan Himilsbach, Zdzisław Ma-
klakiewicz. Poznajemy też śro-
dowisko polskich jazzmenów 
Krzysztofa Komedę, Andrzeja 
Kurylewicza czy Andrzeja Trza-
skowskiego, zaglądamy na chwi-
lę do środowiska teatrzyku Bim 
– Bom, Studenckiego Teatru Sa-
tyryków oraz Piwnicy pod Ba-
ranami. Jest to też przekonują-
cy opis rozmaitych sposobów 
na ucieczkę od dusznej rzeczy-
wistości, które znaleźli dla sie-
bie ówcześni buntownicy. Wód-
ka, jazz, kawiarnie, kabarety. 
To dokumentalna opowieść o 
„barwnych i legendarnych out-
siderach, którzy odstawali od 
powszechnych obowiązujących 
norm. Wewnętrznych emigran-
tach z peerelowskiej szarzyzny, 
tworzących własne alternatyw-
ne światy kolorowe, baśniowe, 
na przekór zgrzebności miesz-

czące się tuż za rogiem oficjal-
ności, w niszach, ostojach, en-
klawach – kawiarnianych, kaba-
retowych, prywatnych …”

    Autor zastanawia się, co 
było w życiu opisywanych osób 
prawdą, a co legendą, stwier-
dzając, że nie zawsze można to 
ustalić. Za prawdziwy fenomen 
socjologiczny uważa wpływ jaki 
wywarł na wielu ludzi Edward 
Stachura. „Czytając Stachurę 
znaczyło iść własną drogą, uzy-
skać duchową wolność, być in-
dywidualistą gardzącym ukła-
dami społecznymi i konieczno-
ściami cywilizacyjnymi”. 

    Książka napisana świetnym, 
żywym językiem. A temat? Tyl-
ko czytać!  

Dyrektor Biblioteki 
Zofia Pilarz

„PTAK NIEBIESKI, CZYLI 
TAKI, KTÓRY NIE TROSZCZY 
SIĘ O NIC,

A JUŻ NAJMNIEJ O PRACĘ, 
ŻYJE Z DNIA NA DZIEŃ

NIE SAMYM CHLEBEM. 
LEKKODUCH …” 

WOJCIECH KAŁUŻYŃSKI
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Wszystkim, którzy 
uczestniczyli we Mszy Św. 

i ostatniej drodze 

śp. Cecylii 
Majdzińskiej 

serdeczne 
podziękowania 
składa pogrążona  
w smutku rodzina

O gustach się nie dyskutuje, ale...

Jak to ma być, aby ładnie było?
Jakość estetyczna przestrzeni publicznej w naszym kraju to rzadko poruszany temat. 
Społeczeństwa niedoboru, a takim ciągle jeszcze jesteśmy, planując wydatki inwesty-
cyjne, na ogół z konieczności, na drugi plan odkładają kwestie estetyczne. Tak też jest 
w realizowaniu zagospodarowania przestrzeni. Jakie to rodzi skutki dla jakości życia? 
odpowiedź chyba narzuca się sama, ale najgorsze jest to, że spospolicenie gustu może 
okazać się przypadłością zbiorową o trwałym charakterze. Warto więc niekiedy spraw-
dzić, co sądzą o tym ci, których z racji ich zawodu i wymaganego dla jego uprawiania 
talentu, powinniśmy niekiedy posłuchać. posłuchać dla własnego dobra.  

W jednym z tygodników 
(Newsweek) ukazał się ostat-
nio wywiad-rozmowa z prof. 
Marią Poprzęcką, wybitną 
warszawską krytyczką sztuki, 
dyrektorem Instytutu Historii 
Sztuki UW. Rozmowa dotyczy-
ła jakości estetycznej polskiej 
przestrzeni publicznej. Oto 
fragmenty tego, co mówi pro-
fesor o zjawiskach, które dzieją 
się aktualnie w tej przestrzeni 
(w Nowogardzie również)

Przy okazji ocieplania blo-
ków, maluje się je we wszystkie 
kolory, ze szczególnym upodo-
baniem do barw owocowych: 
poziomkowej, jagodowej, brzo-
skwiniowej. Oczywiście moż-
na by na biało, jednak biel jest 
wymagająca, droga w utrzy-
maniu, szybko się brudzi. A tu-
taj trzeba myśleć praktycznie, 
bo kto zostaje w wielkich blo-
kowiskach? Tu powoli zacho-
dzi ekonomiczna segregacja. 
Zostają ci, których nie stać na 
przeprowadzkę do domków pod 
miastem, do grodzonych osie-
dli, do apartamentowców, do 
gentryfikowanych kamienic w 
śródmieściu. Skoro już zostaje 
się w mrówkowcu, to niech on 
przynajmniej będzie malino-
wy, może życie też nabierze ko-
lorów, będzie milej. Oczy bolą, 
serce krwawi, flaki się przewra-
cają, ale ja to rozumiem… Nie 
ma się co oszukiwać, estetyka 
kosztuje. Kolorowe domy, pstre 
ubrania to domena biednych 
krajów. Tak jest w Afryce, Ame-
ryce Południowej, Azji. Biało, 
beżowo, szaro jest w Szwajcarii, 
Francji, Skandynawii.

Jak się okazuje, rezygnacja w 
ramach oszczędności z estety-
ki na rzecz kiczu w niektórych 
sprawach, wcale nie wychodzi 
taniej w dłuższej perspektywie 
czasowej:

Prekursorem pastelozy był 
burmistrz Tirany, zresztą ar-
tysta. Edi Rama w latach 90., 
w ramach rewitalizacji zamie-
nionych w rudery osiedli posta-
wionych za Envera Hodży, zde-
cydował pomalować je w żywe 
kolory: cytryny, mięty, more-
li. W 2006 r. dostał nawet za 
ten pomysł nagrodę European 
Hero. Byłam tam kilkanaście 
lat później, wyglądało to roz-
paczliwie: sypiące się, obłażące 
z resztek farby betonowe ścia-
ny w kolorach lodów i deserów. 
Obawiam się podobnych losów 
naszej pastelozy.

Według profesor, mamy, 
jako nacja, niestety upośledzo-
ny zmysł plastyczny i składa-
ją się na to zarówno zaszłości 
historyczne (i to nie tylko te 
z czasów architektury i sztuki 
realnego socjalizmu), ale także 
brak kształtowania wrażliwo-
ści estetycznej kolejnych poko-
leń…

Przez lata byłam ekspertem 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, oceniającym podręczni-
ki plastyki. Wszystko to były ta-
kie mikro-historie sztuki: coś o 
Monie Lizie, baroku, impresjo-
nizmie. Psu na budę. Nie cho-
dzi o liczbę godzin, lecz o model 
nauczania. Brakuje edukacji, 
która uwrażliwiłaby dzieci na 

to, co je otacza. Żaden program 
nie zaproponował zajęć w ro-
dzaju: zaprojektuj swój pokój, 
co byś zmienił na swoim osie-
dlu, w swojej klasie, dlaczego 
jedno miasto jest ładne, a inne 
brzydkie, czy w twojej okolicy 
jest jakiś zabytek?

Niestety, brakuje  nam, także 
w naszych miastach, nie tylko 
społeczności będącym  wrażli-
wym plastycznie, wystarczają-
co zasobnym i wymagającego 
klientem, ale fatalny gust mają 
także, w wielu wypadkach, za-
wodowo odpowiedzialni za 
kształt przestrzeni publicznej.

Nasza polska brzydota to na-
sze wspólne dzieło oraz suma 
historycznych zaszłości. W Pol-
sce dramatycznie brakuje wzor-
ców architektonicznych i bu-
dowlanych. To wspomniane de-
ficyty urbanizacyjne, kompro-
mitacja wypaczonych idei osie-
dla społecznego, dzisiejsze nu-
woryszostwo… A tak na mar-
ginesie – plastycy i architekci 
też mają czasem okropny gust. 
Oni również mają swój udział 
w polskiej brzydocie.

Czy zatem jest jakaś  nadzie-
ja, że w przyszłości będzie le-
piej, nie tylko w zakresie ar-
chitektonicznych malowanek, 
ale generalnie ładu przestrzen-
nego i estetyki wizualnej (za-
śmiecające przestrzeń  reklamy 
outdorowe, spłaszczanie fasad 
budynków przez rezygnację z 
wszelkiej ornamentyki, łama-
nie pierzei uporządkowanej 
zabudowy miejskiej, bałagan w 

Nowogardzka kostka Bauma na ul. 3 Maja potwierdza opinie o kiczowatości tego materiału

zabudowie urbanistycznej po-
przez zaniechanie konsekwen-
cji w osiach funkcjonalnych 
itd.).  Mimo wszystko, profe-
sor dostrzega symptomy lep-
szego.    

To są żmudne procesy. Jeste-
śmy świadkami głębokiej cy-
wilizacyjnej zmiany i było-
by mrzonką wyobrażać so-
bie, że przebiegnie ona bezbo-
leśnie. Dzisiejsza brzydota to 
bóle transformacyjne. Ja tego 
nie dożyję, ale wierzę, że po ko-
lejnym remoncie elewacji blo-
ków już nie będzie się ich ma-
lować na fiolet, ale na biało… 
Prezydent Krakowa nadał cen-
trum miasta status „parku kul-
tury” i zdjął tam reklamy… Co 
do outdoru, widzę nadzieję w 
cywilizacyjnym postępie. Zdu-
miewa mnie wiara w skutecz-
ność przydrożnych reklam, tego 
wizualnego bełkotu, bezwarto-
ściowego informacyjnie i mar-
ketingowo. Kto jest ich odbior-
cą? Zirytowani ludzie stojący w 
korkach? Ci, którzy z korka się 
wyrwali, przekraczając dozwo-
loną prędkość? Może z czasem 
ludzie pojmą, że te szmaty są 
nieskuteczne.…

Tyle pani Profesor. Czy na-
sza nowogardzka „pastelo-
za” kogoś dzisiaj, tu i teraz, też 
razi? Czy też zadowala nas, 
że jest ładniej (czytaj „świe-
żo po malowaniu”) niż było? 
Czy może jest jakaś pośrednia 

droga między drożyzną stoso-
wania pięknego naturalnego 
kamienia a taniością ohydnej 
kostki Bauma? A być może nie 
warto nad tym się zastanawiać, 
tylko pokornie dziękować tym, 
co to robią? Być może? Tylko 
pomyślmy, co by zostało w na-
szych miastach, gdyby nie za-
stanawiali się nad tym także 
ludzie średniowiecza, baroku 
czy renesansu, a nawet sece-
sji z industrialnej już ery? Sta-
wiamy to pytanie publicznie, a 
na rozmowę, czy w Nowogar-
dzie jest ładnie i jak to ma być, 
aby ładnie było, umówiliśmy 
się już z nowogardzkim archi-
tektem, p. Tomaszem Kuleszą. 
Zaprezentujemy ją w jednym z 
najbliższych wydań DN . 

Marek Słomski

P.S. Jeszcze zdanie o kost-
ce Bauma: Kostka Bauma to 
synonim tandety – mówi bez 
ogródek historyk sztuki, Mi-
chał Krasucki – Przy tanim wy-
konawstwie i nieudolnym uło-
żeniu jest fatalnym rozwiąza-
niem:  najtańszym i najbrzyd-
szym. Michał Krasucki, jedno-
cześnie prezes warszawskiego 
Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami, wypowiedział te sło-
wa w związku z zabiegami o 
wydanie decyzji przez war-
szawskie władze miejskie o za-
kazie stosowania tego materia-
łu chociażby w centrum stolicy.

rowerowy rajd 
Cechowy 
W minioną sobotę, odbył się kolejny, piąty już, rowerowy 
rajd Cechowy. W tym roku na wyprawę rowerową wybra-
ło się 51 przedsiębiorców i rzemieślników z nowogardu. 

Trasa tegorocznego rajdu, któ-
ry tradycyjnie wystartował spod 
siedziby nowogardzkiego Cechu 
Rzemieślników i Przedsiębior-
ców przy ul. 3 Maja, wiodła przez 
Wojcieszyn, Maszewo, Konarze-
wo i Jarchlino, by zakończyć się 
na strzelnicy Krzywy Dzik. 

Po przyjeździe na miejsce, 
oprócz poczęstunku, na wszyst-
kich czekało kilka atrakcji. Na 
specjalnym stanowisku chętni 
mogli postrzelać z broni myśliw-

skiej. Wszystko odbywało się pod 
bacznym okiem instruktora. Od-
był się również mini konkurs w 
rzucaniu lotkami do celu, a także 
zawody w przeciąganiu liny. 

 Spotkanie było świetną okazją 
do wspólnych rozmów i wymiany 
poglądów.  

Kolejną, cykliczną imprezą, 
planowaną przez Cech, będzie we 
wrześniu spływ kajakowy. 

MS, foto. Mirosław Morawski 
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Kredyty hipoteczne – więcej możliwości za niższą cenę

Tańsze i prostsze niż myślisz
o szczegółach oferty kredytów hipotecznych Banku zachodniego WBK S.a. rozmawiamy z Jarosławem Soleckim – kierownikiem pla-
cówki w nowogardzie.

- Czym zamierzacie przekonać 
Klientów, że to właśnie oferta 
Waszego banku jest dla nich naj-
korzystniejsza?

Przede wszystkim tym, że w na-
szym Banku Klient ma wybór: ob-
niżona marża lub nawet zero pro-
cent prowizji. Dla tych, dla któ-
rych większe znaczenie ma wy-
sokość marży mamy wyjątkowo 
atrakcyjne rozwiązanie. W Banku 
Zachodnim WBK marża w przy-
padku kredytu złotowego ustala-
na jest indywidualnie dla każdego 
Wnioskodawcy i zaczyna się już 
od poziomu 1,49% !

Tymczasem wysokości prowizji, 
w naszej ofercie kredytu hipotecz-
nego może zostać obniżona nawet 
do poziomu 0%. Jedynym warun-
kiem skorzystania z opcji 0% pro-
wizji jest przystąpienie przez mi-
nimum jednego z kredytobiorców 
do ubezpieczenia na życie i od 
utraty pracy kredytobiorcy kredy-
tu hipotecznego HIPOTEKA+.

- Co jeszcze wyjątkowego pro-
ponujecie państwo w zakresie 
warunków cenowych? niższa 
marża, czy też zero prowizji to 
zapewne nie wszystko.

To prawda. Zdajemy sobie z 
tego sprawę, dlatego konstrukcję 
naszego kredytu uczyniliśmy ja-
sną i przejrzystą, tak, aby Klien-
ta nic nie mogło zaskoczyć. Na 
przykład prowizja płacona przez 
Klienta w przypadku kredytów 
złotowych może być w pełni kre-
dytowana, aby nie musiał jej pła-
cić jednorazowo, na dodatek w 
okresie największych wydatków. 
Pieniądze te Klient może przezna-
czyć na przykład na wykończe-
nie nieruchomości. Również po-
zostałe opłaty i prowizje związa-
ne z kredytem hipotecznym są ni-
skie, a w niektórych przypadkach 
w ogóle ich nie pobieramy. Tak 
jest choćby przy przewalutowaniu 
kredytu na złotówki, czy też za in-
spekcję rozliczenia transzy.

- Warunki cenowe rzeczywiście 
są interesujące i bardzo korzystne. 
A co z innymi parametrami ofer-
ty – przeznaczeniem kredytu, wy-
maganym udziałem środków wła-
snych? 

Dzięki ofercie kredytów miesz-
kaniowych Banku Zachodnie-
go WBK, potencjalni Klienci sfi-
nansują niemal każdą potrzebę 

mieszkaniową, na przykład zakup 
mieszkania na rynku pierwotnym 
lub wtórnym, budowę domu, za-
kup działki. Na szczególną uwa-
gę zasługuje oferta na budowę 
domu systemem gospodarczym, 
czy też nakłady na remont, prze-
budowę lub rozbudowę istniejącej 
już nieruchomości. We wszystkich 
tych przypadkach nie wymagamy 
przedstawiania faktur, gdyż po-
stęp prac weryfikujemy na podsta-
wie inspekcji naszego pracownika, 
za którą Klient nie ponosi żadnych 
opłat. Istnieje także możliwość do-
brania środków na cel dowolny.

Ale podejrzewam, że stawiacie 
Klientom inne wymagania. Na 
przykład wysoki wkład własny 
lub partycypację w innych kosz-
tach związanych z kredytem.

W żadnym wypadku! W przy-
padku wszystkich kredytów 
mieszkaniowych w złotych pol-
skich  wymagamy 10% udziału 
środków własnych, co wydaje się 
właściwym poziomem.

proszę powiedzieć, jak długo 
czeka się w Banku zachodnim 
WBK na decyzję o przyznaniu 
kredytu hipotecznego? 

Decyzję wstępną o przyznaniu 
kredytu mieszkaniowego Klient 
może otrzymać już w dniu zło-
żenia wniosku kredytowego! Wy-
starczy jedna wizyta w oddziale 
naszego banku, podczas której z 
pomocą naszego doradcy Klient 
wypełni wniosek kredytowy i zło-
ży oświadczenie o zarobkach. 

Potwierdzeniem przyznanej de-
cyzji jest dokument wystawiony 
przez Bank, ważny przez okres 30 
dni – w tym terminie wystarczy 
dopełnić formalności ustalonych 
z naszym doradcą.

Jakie dokumenty musi przed-
stawić Klient, aby otrzymać kre-
dyt?

Podstawowe  dokumenty doty-
czące Klienta indywidualnego za-
trudnionego na umowę o pracę to 
dowód osobisty, wniosek kredyto-
wy (wypełniany w placówce Ban-
ku) oraz zaświadczenie / oświad-
czenie o zatrudnieniu i zarobkach.

W przypadku  Klienta prowa-
dzącego działalność gospodarczą 
dodatkowo należy przedstawić   
deklarację podatkową PIT wraz z 
załącznikiem B i potwierdzeniem 
złożenia w Urzędzie Skarbowym.

Pełna lista dokumentów, która 
jest indywidualnie przygotowa-
na dla każdego Klienta oraz jego 
transakcji zostanie przedstawiona 
przez naszego doradcę.

nadal panuje jednak prze-
świadczenie, że zaciąganie kre-
dytu hipotecznego to złożony 
i skomplikowany proces oraz 
mnóstwo formalności.

Faktycznie jest trochę formal-
ności, ale Klienci nie powinni się 
tego obawiać. Nasi doradcy w od-
dziale chętnie wyjaśnią wszel-
kie wątpliwości, dokonają wstęp-
nej oceny zdolności kredytowej, 
wyliczą i przedstawią symulacje 
spłaty kredytu oraz pomogą we 
wszystkich czynnościach związa-
nych z udzieleniem tego produk-
tu. Robimy wszystko, aby Klient 
miał kompleksową informację o 
naszej ofercie i swojej finansowej 
przyszłości w nowym domu lub 
mieszkaniu. 

Więcej informacji na temat ofer-
ty Banku Zachodniego WBK moż-
na znaleźć w placówce Banku Za-
chodniego WBK S.A. przy ul. War-
szawskiej 14 oraz na stronie www.
bzwbk.pl. 

ARTYKUŁ REKLAMOWY

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – Rafał Lisiecki 

gaz to czysty zysk 
W kolejnej odsłonie z cyklu „nasi przedsiębiorcy”, przedstawiamy pana rafała lisieckiego, który w Kikorzu prowadzi stację auto-gaz od 2005 roku.

 Dziennik nowogardzki: Co 
skłoniło pana do założenia 
tego biznesu? 

Obecną działalność prowa-
dzę od 2005 roku. W tym okre-
sie branża motoryzacyjna coraz 
bardziej rozwijała się w kierunku 
paliw alternatywnych, jakim jest 
m.in. gaz LPG. Obserwując ten 
rozwój i będąc właścicielem auta 
z instalacją gazową, zauważyłem 

brak możliwości dostępu w naj-
bliższej okolicy do zatankowania 
auta tym paliwem. Tak też naro-
dził się pomysł na otwarcie stacji 
Auto-Gaz. Oprócz gazu, klient 
ma możliwość zrobienia u nas 
zakupów, począwszy od codzien-
nie świeżego pieczywa, przez ar-
tykuły spożywcze, napoje, po ole-
je i akcesoria samochodowe. 

no właśnie, oprócz stacji 

lpg, prowadzi pan tutaj cał-
kiem nieźle wyposażony sklep 
spożywczy.

Zaczynałem jedynie od sprze-
daży samego gazu. Jednak, wy-
chodząc naprzeciw swoim klien-
tom i chcąc ich zaprosić do skle-
pu, wciąż poszerzam asortyment, 
starając się zaspokajać potrze-
by zarówno mieszkańców, jak i 
przyjezdnych klientów.

Mały sklepik spożywczy przy 
punkcie lpg, w miejscu mało 
zaludnionym, to prawdopo-
dobnie ciężki „kawałek chleba” 
w prowadzonej działalności?

To prawda, nie jest prostą spra-
wą utrzymać działalność w obec-
nych czasach. Jednak, staramy 
się wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom naszych klientów i dosto-
sowywać „zatowarowanie”, cenę 
oraz jakość produktów do możli-
wości finansowych klientów, któ-
rzy nas odwiedzają. Jednym sło-
wem, bardzo dobry towar w roz-
sądnych cenach.

Sprzedaż paliw wymaga 
spełnienia wielu rygorystycz-
nych przepisów i posiadania 
certyfikatów. pan dodatkowo 

prowadzi sklep spożywczy, co 
zapewne podwaja ilość wymo-
gów, które trzeba spełnić?

Oczywiście, że tak. Tego typu 
działalność obarczona jest wie-
loma rygorystycznymi przepisa-
mi. Najważniejszym dokumen-
tem, bez którego stacja nie mo-
głaby rozpocząć swojej działal-
ności, jest koncesja na obrót pali-
wami ciekłymi, wydawana przez 
Urząd Regulacji Energetyki. Uzy-
skanie tego dokumentu wiązało 
się z wielogodzinnymi szkolenia-
mi, dodatkowo, by uzyskać  do-
kument upoważniający do tan-
kowania gazu, należało zdać eg-
zamin. Obecnie weszła w życie 
ustawa o samo tankowaniu gazu 
LPG, nasza stacja jest w trakcie 
przekształcania się, by umożli-
wić to naszym klientom. Co roku 
stacja przechodzi obowiązkowe 
legalizacje zbiorników i odmier-
zacza LPG. Co jakiś czas prze-
prowadzane są kontrole jakości 
gazu, których wyniki podawane 
są do wiadomości publicznej na 
stronie Urzędu Regulacji Energe-
tyki. Stacja spełnia wszelkie wy-
mogi, jeśli chodzi o jakość sprze-

dawanego gazu oraz pozostałych 
artykułów.

Mimo wysokich cen benzyny 
czy ropy, na stacjach paliw kie-
rowcy jednak niechętnie prze-
rzucają się na tańszy gaz. Dla-
czego?

Jeśli chodzi o niechęć kierow-
ców do samochodów z gazem, to 
nie mogę się zgodzić. Liczba osób, 
które decydują się na montaż in-
stalacji gazowej w aucie, stale ro-
śnie. Współpracujemy z wieloma 
zakładami, montującymi takie 
instalacje, i oni również twier-
dzą, że świadomość kierowców 
z korzyści montaż gazu w aucie 
jest coraz większa, a czas oczeki-
wania na taki montaż sięga na-
wet do 2 miesięcy.

Sprzedawany na rynku gaz 
jest jednak na bardzo zróżni-
cowanym poziomie. Wiem od 
kierowców, że mają oni swoje 
„sprawdzone” stacje.  

Mamy wielu stałych klientów, 
którzy odwiedzają nas regular-
nie, są to nasi mieszkańcy i osoby 
z okolic, ale również osoby z całej 
Polski, np. z Trójmiasta czy Dol-
nego Śląska. Odwiedza nas 

Pan Rafał  do obsługi dystrybutorów LPG musiał  zdać egzaminy i nabyć uprawnienia.
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także wielu klientów z Nie-
miec, Holandii, Szwecji czy 

Danii, którzy przy każdej wizy-
cie w naszym kraju, również i o 
nas nie zapominają. Zatrzymu-
ją się, by zatankować i porozma-
wiać, bardzo nas to cieszy, gdy 
wracają po raz drugi, trzeci i ko-
lejny. A gdy słyszymy, że polecają 
nas swoim znajomym czy rodzi-
nie, mamy większą motywację do 
pracy.

Spotkałem się z informa-
cją w materiałach prasowych, 
że w roku 2013 dostosowa-
no do  spalania gazem lpg 
138 tys. aut. W efekcie, po na-
szych drogach jeździ dziś oko-
ło 2,6 mln pojazdów z insta-
lacjami gazowymi. na świecie 
więcej jest ich tylko chyba, o ile 
te dane są aktualne, w Turcji. o 
czym wg pana, jako sprzedaw-
cy gazu, to świadczy?

Jako właściciel stacji Auto-
-Gaz, ogromnie się cieszę, że stale 
rośnie liczba osób, które posiada-
ją auto z instalacją gazową. Co 
więcej, wielu producentów samo-
chodów w swojej ofercie sprze-
daży ma auta z fabrycznie za-
montowaną instalacją gazową, 
co świadczy tylko o tym, iż za-
potrzebowanie na takie auta sta-
le rośnie. Od kilkudziesięciu lat 

propan-butan to wybór milionów 
kierowców na całym świecie. In-
stalacja LPG wyraża umiejętność 
rozsądnego oszczędzania i troskę 
o naturalne środowisko. W obec-
nych czasach i przy obecnych ce-
nach benzyny czy oleju napędo-
wego, jakie mamy na rynku, gaz 
jest rewelacyjnym rozwiązaniem, 
by zaoszczędzić trochę grosza, 
nie tracąc przy tym na komforcie 
i przyjemności jazdy.

Mimo to, wśród wielu kie-
rowców panuje przekonanie, 
że gaz jest niebezpieczny.

Tak, to prawda. Dla wielu osób 
samochód z instalacją gazową 
LPG to raczej „jeżdżąca bom-
ba”. W naszej podświadomości 
funkcjonuje obraz widziany w 
filmach akcji: zderzenie lub da-
chowanie, zakończone spektaku-
larną eksplozją. Nasz lęk przed 
wybuchem paliwa jest zrozumia-
ły, lecz LPG jest pod tym wzglę-
dem najbezpieczniejszym z do-
stępnych w Polsce paliw. Według 
danych z Państwowej Straży Po-
żarnej, w ostatnich latach nie na-
stąpiła ani jedna eksplozja auta 
z instalacją LPG, na skutek zde-
rzenia, dachowania czy innej ko-
lizji, zakończona śmiercią kie-
rowcy czy pasażerów. W tej tra-
gicznej statystyce płonących po-

jazdów, prym wiodą samochody 
napędzane benzyną. Przykładem 
może być tragiczny wypadek, 
nie tak dawno, w Kikorzu, gdzie 
spłonęły dwie osoby, po uderze-
niu przez inny pojazd. Zbiorniki 
LPG są jednym z najtrwalszych 
elementów samochodu, instala-
cja jest całkowicie bezpieczna, 
nawet podczas wypadku drogo-
wego, co potwierdza szereg testów 
przeprowadzanych przez odpo-
wiednie laboratoria i firmy. Dla-
tego uważam, że opinie o samo-
chodach, zasilanych propan-bu-
tanem, jakoby były niebezpiecz-
ne, są mocno przesadzone. Solid-

na konstrukcja zbiornika LPG, 
podczas zderzenia, zapewnia po-
ziom bezpieczeństwa nieosiągal-
ny w pojazdach zasilanych inny-
mi paliwami.

Ekologia, ekonomia i bez-
pieczeństwo – gaz zatem, pana 
zdaniem, to czysty zysk?

Bez żadnych wątpliwości zysk. 
Oboje z żoną posiadamy samo-
chody na gaz, więc doskonale 
wiemy, jak w stosunkowo krót-
kim czasie ta inwestycja się zwra-
ca.

Wkrótce, dla dzieci i mło-
dzieży, zaczynają się wakacje, a 
także urlopy dla dorosłych – to 

spowoduje wyjazdy. Czy klient 
może u pana wymienić lub na-
pełnić butle turystyczne?

Stacja nie napełnia butli ga-
zem, jednak mamy w swojej 
ofercie sprzedaż butli turystycz-
nych 2 i 3 kilogramowych oraz 
tych większych – 11 kg. Zachę-
cam więc wszystkich do odwie-
dzenia naszej stacji i zapoznania 
się z oferowanym przez nas asor-
tymentem, a my, wraz z małżon-
ką, zapewniamy, że dołożymy 
wszelkich starań, by nasz klient 
wyszedł od nas zadowolony i 
uśmiechnięty. Na koniec naszej 
rozmowy, chciałbym, na łamach 
Dziennika Nowogardzkiego, po-
dziękować wszystkim naszym 
klientom, zarówno tym miejsco-
wym, którzy odwiedzają nas co-
dziennie i dzięki którym wciąż 
jesteśmy i rozwijamy się, jak i 
tym przejezdnym, którzy wraca-
ją do nas regularnie. Szczególne 
podziękowania składamy współ-
pracującej z nami od początku 
szkole nauki jazdy „Herka” oraz 
Restauracji i Hotelowi „15 Połu-
dnik” za wieloletnią i sympatycz-
ną współpracę, Dziękujemy rów-
nież tym, którzy choć raz nas od-
wiedzili. Serdecznie wszystkich 
zapraszamy ponownie.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Klienci bardzo chętnie odwiedzają sklep i zaoopatrują się w potrzebne artykuły.

gimnazjum nr 2

„Dzisiaj się tworzy legenda...” 
Dnia 06.06.2014 r. w gimnazjum nr 2 w nowogardzie, odbył się uroczysty bal gimna-
zjalny, który miał pożegnać uczniów klas trzecich oraz podziękować ich wychowawcom.

Tyle przygotowań… I na-
reszcie – wielki finał! Wyda-
rzenie ważne dla nas – trzecio-
klasistów oraz dla naszych zna-
jomych, rodziców, wychowaw-
ców dało nam wiele powodów 
do radości. Przygotowywali-
śmy się do niego od dłuższe-
go czasu. Uczniowie byli bar-
dzo zaangażowani – każdy 

chciał wnieść do uroczystości 
coś od siebie, co powodowa-
ło nie jedną kłótnię. Jednak w 
końcu udało się nam pogodzić 
wszystkie wizje i stworzyć coś 
niepowtarzalnego. Myślą prze-
wodnią balu były lata 20. i 30. 
Były tańce, śpiewy, kabaret- 
niczego nie brakowało. Na fo-
rum szkolnym zgromadziła się 

liczna publiczność, która dłu-
go oklaskiwała nasz występ. Po 
piosence finałowej przeszliśmy 
na „salę balową”, gdzie fanta-
stycznie bawiliśmy się do póź-
nej nocy. Do domów rozeszli-
śmy się ze smutkiem, ale pełni 
niezapomnianych wspomnień.

Uczniowie Gimnazjum nr 2

Serdeczne  
podziękowania 

Dla fundatorów poczęstunku, nagród i upominków dla 
dzieci w rozegranych zawodach wędkarskich z okazji Dnia 
Dziecka. 

Joanny i Krzysztofa Łuczak sklep spożywczy „Promyk”, Ma-
rzeny Kaźmierczak sklep wędkarski „Tęczak”, Anny Pietrzak 
sklep wędkarski „Spławik”, Marianny Malinowskiej ciastkar-
nia „Marysieńka”, Tadeusza Kozła, Tadeusza Stępnia, Zyg-
munta Heland, Roberta Macełko, Huberta Gwizdały, Henry-
ka Marca, Stanisławy Leciejewskiej, Mariusza Maszyny, Jana 
Lipskiego, Pawła Pińkowskiego, 

To miło, że coraz więcej osób przyłącza się do grona osób 
wspierających nas w organizacji Dnia Dziecka. 

Zarząd Koła 
PZW „Tęczak” 

w Nowogardzie 
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Pomorzanin remisuje z Piastem

odebrali im awans?
piłkarze pomorzanina nowogard po bardzo dobrej drugiej połowie, rzutem na taśmę 
doprowadzili do wyrównania w meczu z piastem Chociwel i przedłużyli swoją serię 
spotkań bez porażki. Dla gości ten remis, może oznaczać utratę awansu do 4. ligi.

Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 1:1 (0:1)
` Piotr Winogrodzki
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c), Konrad Winczewski, Na-

tan Wnuczyński, Michał Łukasiak (Krzysztof Haberski) – Gracjan Wnu-
czyński, Piotr Winogrodzki, Sławomir Paszkowski, Dominik Wawrzy-
niak (Maciej Syfert), Dawid Langner (Łukasz Olechnowicz) – Dawid 
Kurek (Jakub Szczypień).

Piłkarze Pomorzanina za-
chowali się profesjonalnie, wo-
bec czego goście z Chociwla nie 
otrzymali żadnej taryfy ulgo-
wej. Gospodarze mogli wyjść 
na prowadzenie już w pierw-
szej połowie, jednak zabrakło 
skuteczności. Ta sztuka udała 
się piłkarzom Piasta, którzy po 
składnej akcji, zdobyli bramkę 
po strzale z około 16 metrów. 
W drugiej połowie goście się 
cofnęli i bronili dobrego wyni-
ku. Warto tu zaznaczyć, że Piast 

ma najlepszą obronę w całej li-
dze, w 30 dotychczasowych me-
czach stracił zaledwie 21 goli! 
Dzięki skutecznej grze w de-
fensywie, goście wyprowadzi-
li dwie-trzy, ciekawe kontry. To 
jednak Pomorzanin w drugiej 
połowie dominował na boisku 
w Nowogardzie. Mimo wielu 
okazji, futbolówka, jak na złość, 
nie chciała wpaść do bramki go-
ści. Dopiero w ostatnich minu-
tach meczu, świetnie wykonany 
rzut wolny z około 20 metrów, 

przez Piotra Winogrodzkiego, 
dał Pomorzaninowi zasłużony 
remis. Piastowi pozostało wy-
czekiwanie na porażkę Osadni-
ka z Odrą Chojna i zwycięstwo 
w swoim meczu, tylko taki sce-
nariusz w ostatniej kolejce po-
zwoli tej drużynie na awans do 
4. ligi. Nowogardzianie z kolei 
w przyzwoity sposób pożegnali 
się w tym sezonie ze swoimi ki-
bicami, notując obecnie 6. mecz 
z rzędu bez porażki. 

KR

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
33. kolejka:
Ina Ińsko – Gavia Choszczno  1:4
Stal Lipiany – Victoria 95 Przecław 1:2
Klon Krzęcin – Iskierka Szczecin Śmierd. 5:2
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel 1:1
Morzycko Moryń – Flota II Świnoujście 10:2
Polonia Płoty – Osadnik Myślibórz 1:1
Zorza Dobrzany – Pogoń Barlinek 3:0 walkower
Odra Chojna – Pomorzanin Przybiernów 3:0 walkower
Unia Dolice    pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 31 74 82 27 23 5 3
2 Osadnik Myślibórz 31 69 73 35 22 3 6
3 Piast Chociwel 31 66 60 22 20 6 5
4 Polonia Płoty 32 57 102 46 17 6 9
5 Gavia Choszczno 31 54 68 51 17 3 11
6 Zorza Dobrzany 32 54 64 42 15 9 8
7 Pomorzanin Nowogard 31 49 58 48 13 10 8
8 Stal Lipiany 31 44 59 58 13 5 13
9 Flota II Świnoujście 31 43 62 69 12 7 12
10 Unia Dolice 31 41 40 44 11 8 12
11 Ina Ińsko 31 39 36 49 12 3 16
12 Morzycko Moryń 32 37 67 79 12 1 19
13 Klon Krzęcin 31 35 55 88 11 2 18
14 Victoria 95 Przecław 31 28 39 73 8 4 19
15 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 31 26 34 68 7 5 19
16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

Droga, która połączyła

Ulica Warszawska jeszcze w tym roku
Jest ogromna szansa, że modernizacja ulicy Warszawskiej odbędzie się jeszcze w tym roku. Wszystko zależy od głosowania podczas piątkowej sesji. 

W budżecie na 2014 rok zapi-
sano jedynie środki pozwalają-
ce na wykonanie dokumentacji 
modernizacji drogi osiedlowej 
przy ul. Warszawskiej w wyso-
kości 150 tys. zł. Chodzi o uli-
cę z betonowych płyt, która jest 
dojazdem do bloków przy War-
szawskiej 12, 13 i 14 oraz tych 
położonych w rejonie Bohate-
rów Warszawy. Na piątkowej 
sesji głosowana będzie uchwa-
ła zwiększająca kwotę finan-
sowania inwestycji do 350 tys. 
zł. Pozwoli to na jej całkowite 
przeprowadzenie, do czego od 
roku gorąco namawiam burmi-
strza Roberta Czaplę, co można 
sprawdzić w dostępnych w In-
ternecie protokołach z sesji oraz 
w Biurze Rady Miejskiej.

Efekt przyniosło jednak moc-
ne nagłośnienie problemu, a de-
cydującym argumentem było 
kilkadziesiąt podpisów zebra-
nych przeze mnie wśród miesz-
kańców w październiku minio-
nego roku. Wcześniej nie było 
mi łatwo przekonać władz do 
realizacji tej inwestycji, dlate-
go podziękowania należą się 
również samym mieszkańcom. 
- Burmistrz Nowogardu zgadza 
się z argumentami radnego Nie-
radki o potrzebie remontu dróg, 
ale o pierwszeństwie tych remon-

tów decydują potrzeby mieszkań-
ców oraz ważność komunikacyj-
na dróg – napisał w listopadzie 
jeden z pracowników kancela-
rii burmistrza, a już po kilku 
tygodniach inwestycję wpisa-
no do tegorocznego budżetu. I 
choć budżet w kilku miejscach 
oceniam słabo, to uważam, że 
właśnie remont drogi dojazdo-
wej dla kilkuset osób jest jedną 
z jego silniejszych stron.  

Uszczypliwości ze strony 
Urzędu Miejskiego w moim 
kierunku było zresztą więcej, 
bo władzy ciężko się przyznać 

do realizacji inwestycji, o któ-
rą najbardziej zabiegał opo-
zycyjny radny. Będąc radnym 
przez cztery lata zauważyłem, że 
mieszkańców położonej w cen-
trum, ale jednak zapomnianej 
ulicy, jaki większości Nowogar-
du polityczne podziały nie inte-
resują. Dla ludzi liczy się spra-
wa, która potrafi zjednoczyć ich 
w walce o jej załatwienie i final-
ny efekt. Dlatego nie warto ucie-
kać w małostkowe spory, co nie-
stety często robi nowogardzka 
władza.     

Efektem wspólnych działań 

jest gotowa, wstępna koncep-
cja modernizacji ulicy. Najogól-
niej - zakłada ona jej remont do 
garaży przy ul. Boh. Warszawy, 
oraz wykonanie blisko 100 do-
datkowych miejsc parkingo-
wych. W minionym tygodniu 
uzyskałem dostęp do planu sy-
tuacyjnego inwestycji przygoto-
wanej przez Urząd i Spółdziel-
nię „Gardno”, który przedsta-
wiam. Nie jest to jeszcze doku-
mentacja techniczna projektu, 
więc mieszkańcy mogą wnosić 
swoje uwagi.

Walka o modernizację ul. 

Warszawskiej, od strony osiedla 
była jedną z moich przedwybor-
czych obietnic. Jako radny opo-
zycji zrobiłem wszystko, by po-
nad podziałami gmina zrealizo-
wała inwestycję. Mam nadzieję, 
że po piątkowej sesji będę mógł 
mieszkańcom ulicy Warszaw-
skiej zakomunikować wykona-
nie zadania. Podsumowując, 
sprawa remontu ulicy Warszaw-
skiej okazała się tematem, któ-
ry „połączył”, a przede wszyst-
kim przyniesie korzyść miesz-
kańcom. 

Radny Marcin Nieradka  
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Plan zagospodarowania
terenu - koncepcja

kwiecień 2014 r.

skala: 1:250

mgr inż. Mariusz Jażdżewski  Projektował:

  Tytuł rysunku:

Nazwa:

Plan zagospodarowania terenu
Upr ZAP/0193/POOD/09

Biuro Usług Inżynieryjnych Mariusz Jażdżewski, ul. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard

krawężnik wystający +8 cm

LEGENDA:

krawężnik najazdowy +2 cm
Obrzeże

parkingi i wjazdy z kostki polbruk
chodniki

Istniejące nawierzchnie
Istniejące budynki
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Albert syn Emilii i Macieja 
ur. 5.06.2014 z Osiny

Liliana Kaczmarek córka 
Magdaleny i Jarosława 
ur. 8.06.2014 z Orle

Kajetan syn Patrycji 
Brona ur. 10.06.2014 
z Łobza

Lena córka Adriany 
Piotrowskiej ur. 6.06.2014 
z Grzęzna

Marcel syn Katarzyny 
Jastrzębskiej ur. 10.06.2014 
z Nowogardu

Piotr syn Moniki i Marka 
ur. 5.06.2014 
z Nowogardu

Oliwia córka Ewy 
Burchardt ur. 10.06.2014 
z Łobza

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

III runda Pucharu Polski – Zielona Góra

Ustrzelili olimpiadę!
 W dniach 6-8 czerwca 2014 roku, w zielonej górze, odbyła się iii runda pucharu pol-
ski w strzelectwie sportowym, według zasad i regulaminów polskiego związku Strze-
lectwa Sportowego. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z klubu loK „TarCza” go-
leniów, w tym także zawodnicy z Sekcji Strzeleckiej z nowogardu. 

W kategorii pistolet sporto-
wy 30+30 strzałów (30 strzałów 
część dokładna + 30 strzałów 
część szybka) na odległość 25 
m – seniorki, startowała Agata 
Grygowska z Sekcji Strzeleckiej 
z Nowogardu, uzyskując 533 
pkt., co dało jej czwarte miej-
sce. Z kolei w kategorii pisto-
let pneumatyczny 40 strzałów 
na odległość 10 m – seniorki, z 
wynikiem 351 pkt., wywalczyła 
piątą lokatę.

W kategorii karabin dowolny 
60 strzałów na odległość 50 m – 
juniorzy, startowało czterech za-
wodników z LOK „Tarcza” Go-
leniów, w tym trzech z Sekcji 
Strzeleckiej z Nowogardu, i tak:

Marcin Majka z Goleniowa 
uzyskał 597 pkt., co dało mu 
pierwsze miejsce i potwierdzo-
ny nowy rekord Polski w tej ka-
tegorii! Jakub Cieplak z Nowo-
gardu uzyskał 581 pkt., zajmując 
piąte miejsce. Przemysław Osta-
szewski z Nowogardu uzyskał 
577 pkt., zajmując siódme miej-
sce. Natomiast Rafał Szałkiewicz 
z Nowogardu z wynikiem 554 
pkt., zajął czternastą pozycję. 

Cała trójka – Marcin, Jakub i 
Przemek – w związku z zajęty-
mi miejscami, zakwalifikowa-
ła się do udziału w finale strze-
leckim w tej kategorii, zajmu-

jąc następujące miejsca: Marcin 
Majka pierwsze miejsce z wy-
nikiem 205,6 pkt.; Przemysław 
Ostaszewski drugie miejsce z 
wynikiem 202,1 pkt.; Jakub Cie-
plak trzecie miejsce z wynikiem 
180,6 pkt.

W kategorii karabin do-
wolny 3x40 strzałów (posta-
wa klęcząca, leżąca i stoją-
ca po 40 strzałów) na odle-
głość 50 m – juniorzy, zawod-
nicy LOK „Tarcza” Goleniów, 
zajęli następujące lokaty: Mar-
cin Majka drugie miejsce z wy-
nikiem 373+395+367=1135 
pkt. Przemysław Ostaszewski 
czwarte miejsce z wynikiem 
364+386+352=1102 pkt. Jakub 

Cieplak piąte miejsce z wyni-
kiem 366+380+342=1088 pkt.

Rafał Szałkiewicz ósme 
miejsce z wynikiem 
341+357+335=1033 pkt.

Wszyscy zawodnicy uzyskali 
wyniki, które kwalifikują ich do 
udziału w finale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w strze-
lectwie sportowym, która odbę-
dzie się we Wrocławiu w dniach 
17-23 lipca 2014 roku.

Cała ekipa uczestnicząca w 
zawodach reprezentowała po-
wiat goleniowski. Gratulujemy 
naszym reprezentantom znako-
mitych wyników i życzymy po-
wodzenia na OOM. 

Oprac: KR

Na zdjęciu seniorka z nowogardzkiej sekcji LOK Tarcza Goleniów, Agata Grygowska

Na zdjęciu zawodnicy LOK Tarcza Goleniów, od lewej- Przemysław Ostaszewski, Marcin Maj-
ka, Jakub Cieplak.

Kolarskie Mistrzostwa Polski w kat. Masters

Jan zugaj ponownie mistrzem!
W sobotę (31 maja) i w niedzielę (1 czerwca), w miejscowościach złoty potok i Kłobuck 
(woj. śląskie), rozegrano Kolarskie Mistrzostwa polski mastersów w konkurencjach jazda 
indywidualna na czas, i w jeździe dwójkami na czas. Udział w nich wzięli mieszkańcy naszej 
gminy: Jan zugaj i zbigniew Szkołuda. pierwszy z nich, po raz trzeci z rzędu, wywalczył mi-
strzostwo polski w jeździe dwójkami na czas!

Zarówno Jan Zugaj, jak i Zbi-
gniew Szkołuda, brali udział w 
sobotnich i niedzielnych wyści-
gach.  31 maja, w miejscowości 
Złoty Potok, odbyła się jazda in-
dywidualna na czas. Na dystan-
sie 20 km, w kategorii masters 
M40B (1969-1965), wystartował 
Jan Zugaj, reprezentujący bar-
wy DT 4 You JF Duet Goleniów. 
Czas, jaki osiągnął 28:17,33, po-
zwolił mu zająć 4 miejsce. Jego 
klubowy kolega Zbigniew Szko-
łuda, startował na tym samym 
dystansie w kategorii masters 
M50A (1964-1960). Uzyskał 
czas 28:38,92, który pozwolił mu 

również zająć to nielubiane przez 
sportowców 4 miejsce.

Obydwaj kolarze następnego 
dnia w Kłobucku, wzięli udział 
w jeździe dwójkami na czas, star-
tując w swoich kategoriach. Jan 
Zugaj wygrywał w tej konkuren-
cji na Kolarskich Mistrzostwach 
Polski w 2012 i 2013 roku. Tym 
razem jego kolegą w parze był 
zawodnik z zespołu Hotel 4 
Brzozy Gdańsk – Leszek Brun-
ke. Wyścig odbył się na dystan-
sie 20 km, a dwójka Zugaj/Brun-
ke sięgnęła po złoto uzyskując 
czas 26:18,54, który był lepszy od 
drugiej pary o 16 sekund. Dru-

gi z mieszkańców naszej gminy, 
Zbigniew Szkołuda, w jeździe 
dwójkami na czas, za partnera 
miał klubowego kolegę z Gole-
niowa - Franciszka Harbacewi-
cza. Zawodnicy ci uzyskując czas 
27:09,16 uplasowali się na wyso-
kim 6 miejscu. Gratulujemy na-
szym reprezentantom świetnych 
startów podczas Kolarskich Mi-
strzostw Polski amatorów, jed-
nocześnie życząc Janowi Zuga-
jowi, aby jego hegemonia w jeź-
dzie dwójkami na czas, trwała 
jak najdłużej.

KR
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W14.12.śk.p.7.3.12.9

W12.4.śk.p.7.3.do

Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 

PSÓW i KOTÓW:

W114.2.sk.16.05-06.06

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

P23.18.o.10-20.06

Avanti Nieruchomości    tel 509 740 063

Nowogard dom na sprzedaż tylko 245 tys., działka 3000 m 

W151.4.s.k.13-20.06

lobez betoniarnia do 2014-13i17

W.13.2.O.7.03.do

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08
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gimnazjum nr 3

W labiryncie wiedzy
Już po raz kolejny w publicznym gimnazjum nr 3 im. zjednoczonej Europy w nowogardzie, 
odbył się konkurs interdyscyplinarny dla uczniów klas pierwszych „W labiryncie wiedzy”. 

Wzięło w nim udział jedena-
ście drużyn ze wszystkich no-
wogardzkich gimnazjów. Każ-
da grupa, korzystając z mapy, 
miała dotrzeć do wyznaczo-
nych punktów, a tam pobrać 
i rozwiązać zadania zamiesz-
czone na kartach pracy. Za-
dania te obejmowały wiedzę z 
biologii, chemii, geografii, ma-
tematyki i języka polskiego. 
Na koniec, uczniowie musie-
li wykonać prezentację multi-
medialną pt. „Natura- kraina 
różnorodności”. Zwycięzca-
mi tegorocznej edycji zostali: 
Paweł Smolira, Sara Yahfouf i 
Sandra Dąbrowska z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1. Tuż 
za nimi znaleźli się Dominika 

Miłek, Natalia Mikiciuk, Alek-
sandra Wichurska–  uczniowie 
Gimnazjum nr 2, zaś trzecie 
miejsce zajęli pierwszoklasi-
ści  z Gimnazjum nr 1– Aga-
ta Wypart, Michał Buriak, Ja-
kub Witkowski. W tym roku 
po raz pierwszy równolegle 
przeprowadzono konkursy dla 
uczniów klas drugich i trze-
cich. Ci pierwsi mogli walczy-
li o tytuł „Mistrza anatomii”, 
zaś trzecioklasiści o tytuł „Mi-
strza genetyki”. Uczniowie mu-
sieli nie tylko wykazać się wie-
dzą  teoretyczną, ale też prak-
tyczną- wykonywali schematy 
oraz przeprowadzali doświad-
czenia. Wśród drugoklasistów 
najlepsza okazała się Aleksan-

dra Pietrzykowska z Gimna-
zjum nr 1.  Kolejne miejsca za-
jęli: Natalia Osmelak (Gimna-
zjum nr 3) i Julia Drobińska 
(Gimnazjum nr 2). Największą 
wiedzą z zakresu genetyki wy-
kazała się Agnieszka Lendzion 
z Gimnazjum nr 1. Drugie 
miejsce zajęła reprezentantka 
gospodarzy- Dominika Szynal, 
trzecie zaś Aleksandra Biniec-
ka (Gimnazjum nr 2) i Grze-
gorz Szulc (Gimnazjum nr 1). 
„W labiryncie wiedzy”, „Mistrz 
Genetyki” i „Mistrz anatomii” 
to kolejne konkursy skierowa-
ne do wszystkich nowogardz-
kich gimnazjalistów. Zorgani-
zowany przez Jolantę Mielew-
czyk i Magdalenę Dawidowską 

potyczki cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów. 
Uczestnicy mogli nie tylko wy-
kazać się wiedzą, ale też prze-

konać się, że nauka może być 
doskonałą zabawą. 

Inf. własna

To już ostatnie mecze w sezonie
zagrają o „pietruszkę” 
W najbliższą sobotę i niedzielę, rozegrane zostaną ostat-
nie spotkania w ramach rozgrywek wojewódzkiej okrę-
gówki i a Klasy. pewne już jest, że i zespół pomorzanina 
nie poprawi swojego miejsca w tabeli. 

W sobotę (14 czerwca), o go-
dzinie 17:00, w Choszcznie, 
podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego zagrają ostatni mecz 
w sezonie 2013/2014, z tamtej-
szą Gavią. Zarówno rywale, jak 
i Pomorzanin, grają już tylko 
o pietruszkę, oraz o jak najlep-
sze pożegnanie się z tym sezo-
nem. W wojewódzkiej okręgów-
ce jest już tylko jedna niewia-
doma, czyli awans z drugiego 
miejsca, o które bije się Osadnik 
Myślibórz i Piast Chociwel. Tym 
pierwszym wystarczy remis z 
pewną już awansu Odrą Choj-
na, z kolei Piast musi liczyć na 
zwycięstwo lidera. Wiemy rów-

nież, kto spadnie do regionalnej 
okręgówki, będą to zespoły: Po-
morzanina Przybiernów, Pogo-
ni Barlinek, Iskierki Szczecin-
-Śmierdnica, Victorii 95 Prze-
cław i Klonu Krzęcin. 

W A Klasie taka sama sytu-
acja, pewny awansu wyżej jest 
Fagus Kołbacz, natomiast do B 
Klasy spadnie Komarex Koma-
rowo. Pomorzanin II wgrywając 
swój ostatni mecz, który rozegra 
w niedzielę, o godzinie 16:00, na 
boisku wicelidera – OKS-u Eu-
roinsbud Goleniów, może teore-
tycznie przesunąć się z 8. na 6. 
miejsce. 

KR 

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
34. kolejka:
Osadnik Myślibórz – Odra Chojna  (14.06; 11:00)
Flota II Świnoujście – Klon Krzęcin  (14.06; 17:00)
Iskierka Szczecin-Śmierd. - Stal Lipiany (14.06; 17:00)
Ina Ińsko – Victoria 95 Przecław   (14.06; 17:00)
Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard  (14.06; 17:00)
Piast Chociwel – Unia Dolice  (14.06; 17:00)
Pogoń Barlinek – Polonia Płoty  0:3 walkower
Pomorzanin Przybiernów – Morzycko Moryń 0:3 walkower
Zorza Dobrzany    pauza
A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
22. kolejka:
Hanza Goleniów – Grot Gardno  (14.06; 19:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Znicz Niedźwiedź (15.06; 16:00)
Wicher Reptowo – Zryw Kołbaskowo  (15.06; 16:00)
Vielgovia Szczecin – Orzeł Grzędzice  (15.06; 16:00)
Komarex Komarowo – Fagus Kołbacz  (15.06; 16:00)
OKS Goleniów – Pomorzanin II Nowogard (15.06; 16:00)

Mini Mundial 2014 - finał wojewódzki

„Trójka” na podium
W dniu 7 czerwca 2014 r., o godzinie 10:00, na stadionie przy boisku bocznym zlokalizo-
wanym przy ul. Twardowskiego w Szczecinie, rozegrany został finał Mini Mundialu 2014 r. 

Wzięło w nim udział 16 ze-
społów w kategorii klas V-VI, 
podzielonych na 4 grupy. Me-
cze grupowe odbywały się w 
systemie każdy z każdym, do 
ćwierćfinału przechodziły 2 
zespoły. Od tego momentu, ze-
spół przegrywający odpadał z 
rywalizacji. Drużyna ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Nowo-
gardzie, czyli Brazylia, w gru-
pie zajęła 2 miejsce. W ćwierć-
finale „Trójka” spotkała się z 
zespołem z Kostaryki i po za-

ciętej walce zakończonej remi-
sem, w rzutach karnych wy-
grała 2:0 dostając się do półfi-
nału. W półfinale nowogardz-
ki zespół spotkał się z młody-
mi piłkarzami występującymi 
w barwach Danii, z którymi 
wygrał 4:2. Finał okazał się fi-
nałem  marzeń, bo zagrały w 
nim zespoły Argentyny i Bra-
zylii. Niestety po zaciętym po-
jedynku „Trójka” przegrała 3:1.
Ostatecznie w całym turnieju 
SP nr 3 (Brazylia) zajęła wyso-

kie i zaszczytne II miejsce, w 
kolejnej edycji Mini Mundia-
lu. Zespół z Nowogardu wystą-
pił w składzie: Natalia Szmyt, 
Magda Olejnik, Jakub Znyk, 
Robert Stachowiak, Adam Sy-
nowiec, Jakub Gwiazdowski, 
Michał Jutkiewicz, Przemek 
Rogojsza,  Nikodem Pawlak i 
kapitan Michał Woźniak, któ-
ry został najlepszym zawod-
nikiem turnieju. Opiekunem 
młodych piłkarzy z „Trójki” 
był Jacek Cieślak.    Info: Własna
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AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

przegląd piosenki 
Żeglarskiej 

"SzUWary 2014" 
odbędzie się w dniu 

21 czerwca 
od godziny 11.00 

na plaży Miejskiej 
w Nowogardzie

 Regulamin i karty zgłoszenia 
do pobrania na stronie 

www.knaga.nowogard.eu

Klub żeglarski KNAGA 
organizuje 

w dniach 20 do 22 czerwca 
na Plaży Miejskiej 

w Nowogardzie 

kurs nauki 
nurkowania 
dla dzieci.  

Druki oświadczenia rodziców 
i zaświadczenia lekarskiego 

do pobrania na stronie 
www.knaga.nowogard.eu

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Oddam za darmo
2 pieski

tel. 506 396 494

W152.4.scb.13-27.06  

CV prosimy kierować na adres e-mail: info@toyotanowogard.pl

Toyota Nowogard Mk Sp. z.o.o

zatrudni na stanowisko 

Lakiernika samochodowego

W.156.2.sczb.13.06 

przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w nowogardzie 
poszukuje pracownika na stanowisko:

Mechanik Warsztatu
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•	 bieżące wykonywanie przeglądów i napraw pomp głębinowych, ściekowych oraz maszyn i 

urządzeń
•	 prace przy przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych
•	 serwisowanie i naprawy maszyn i urządzeń w terenie

Wymagania:
•	 doświadczenie w branży,
•	 prawo jazdy kat. B
•	 praktyczna znajomość układów hydrauliki siłowej
•	 umiejętność oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń
•	 umiejętność czytania schematów hydraulicznych i elektrycznych
•	 mile widziane uprawnienia dozorowe oraz eksploatacyjne

Oferty kandydaci składają do dnia 18.06.2014 r. na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o., ul. 700 Lecia 14/2.

A56.9.sczb.13.06 

Wynajmę garaż  
na Jana Pawła II.  
601 328 360

(K26.1.śczb.13.06-27.06.pt)

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

Młodzi wędkarze
zarząd Koła Miejsko-gminnego pzW w nowogardzie, w niedzielę (8 czerwca), 
zorganizował zawody dla dzieci i młodzieży na jeziorze w nowogardzie. 

Na zawody wędkarskie zgło-
siło się 21 zawodników (8 
dziewczynek i 13 chłopców). 

Zawody odbywały się w trzech 
kategoriach wiekowych tj. do 
lat 10, do lat 12, oraz do lat 14. 

Wszystkim uczestnikom to-
warzyszyły rodziny, co nada-
wało konkurencji charakter 

REKLAMA

rodzinny i piknikowy. Naj-
młodszymi zawodnikami byli: 
sześcioletnia Lena Przybyłek 
oraz sześcioletni Igor Kinasz, 
Igor Kwiatkowski oraz Krzysz-
tof Żylak. Podczas zawodów, 
piętnastu uczestników złowiło 
ryby, które po zważeniu zosta-
ły wypuszczone do wody. Zdo-
bywcy pierwszych miejsc w 
poszczególnych grupach wie-
kowych, otrzymali pamiątko-
we puchary oraz sprzęt węd-
karski, natomiast pozostali za-
wodnicy otrzymali upomin-
ki w postaci sprzętu wędkar-
skiego tzn. wędki, kołowrotki 
i osprzęt do wędek oraz piłkę, 
którą ufundował pan Tadeusz 
Kozioł. W ramach edukacji, 
zawodnicy otrzymali foldery 
zawierające informacje doty-
czące działalności Okręgu Pol-
skiego Związku Wędkarskie-
go w Szczecinie, oraz katalogi 
sprzętu wędkarskiego. Trady-
cyjnie na zakończenie impre-
zy, uczestnikom podano ciepłe 
kiełbaski, słodycze oraz napo-

je, ponadto jeden z sympaty-
ków wędkarstwa sponsorował 
młodym uczestnikom wspa-
niałe lody, za co serdecznie 
dziękujemy. Wyniki publikuje-
my przy tekście.

Oprac: KR

Klasyfikacja końcowa:
grupa do lat 10:
1. Kornelia Leśniewska
2. Jakub Kaczmarek
3. Igor Kwiatkowski
4. Igor Kinasz
5. Lena Przybyłek
6. Patrycja Mikuła
7. Anna Mrówka

grupa do lat 12
1. Magda Mrówka
2. Agata Mikołajczyk
3. Igor Dyląg

grupa do lat 14:
1. Adrian Górnicki
2. Natalia Mikołajczyk
3. Konrad Świerszcz
4. Łukasz Patyk
5. Szymon Kinasz
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

Działki w Nowogardzie
budowlane przy ul. Asnyka

cena: 45 zł/m2

Działka w Nowogardzie 
budowlana przy ul. Górnej
cena: 105 tys zł - 3620 m2

Lokal w centrum Nowogardu
usługowo-biurowy 44 m2

wynajem: 1200 zł

Lokal w centrum Nowogardu
usługowo-biurowy 20 m2

wynajem: 700 zł

DOMY NA WSI 
GRUNTY 

KUPUJEMY
SPRZEDAJEMY

TEL. 660 206   833
(K18.1.śczb.23.05-13.06pt)

NIERUCHOMOŚCI 
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia.Tel. 
667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel. 
605336228.  

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wy-
najęcia. 607 289 286 

• Kupię  kawalerkę. Tel. 
695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parte-
rowy  w  Nowogardzie  z  gara-
żem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy  ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 
km. od  N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975.

• Do wynajęcia kawalerka 
ul. Warszawska, na dłuższy 
okres czasu, umeblowana. 
501 832 458 

• Sprzedam mieszkanie 2pozio-
mowe ok. 90m2 w Nowogar-
dzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena  28 tyś.
zł.723930320.

• Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
jowe  44,4 m2, III  piętro  ul; Że-
romskiego, 145 tyś. Do Nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

• Nowogard mieszkanie 2po-
kojowe tanio sprzedam. 
501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 po-
kojowe  44,4 m2, III  piętro  ul; 
Żeromskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę  garaż  na  ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

• Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe 57/5 m2  lub zamienię na 
mniejsze. Tel. 607 824 351

• Działka pod KRUS. 78353 46 77 

• Kilka hektarów 691 063 454

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD se-

dan rok prod. 2000, kolor srebr-
ny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 2.0 
benzyna, skóra, alufelgi imobi-
lizer pełna elektryka, gotowe 
do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Miche-
lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalo-
we felgi Do Nissana Almery z 
2001 roku.  cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 
200D ,  rok  prod. 1991.
Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od 
ręki. 791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi 
L400 rok 99, cena 3000 zł + VAT. 
601 581 892 

• Sprzedam skuter Zumiko, rocz-
nik 2011, cena 1500 zł. 691 438 
365 

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 

400KG TEL. 783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do 
zboża. 502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 
660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferu-
je  kwitnące  róże  pienne / 
drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  
także  wiele  innych  roślin.Tel. 
606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 
661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem 
oraz koszenie łąk i zbiór. Re-
kultywacja terenów zielonych. 
508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 
600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, mio-
darkę, wagę uchylną, silnik 
elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 
70 zł/100 kg. 91 39 18 704 lub 
781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i be-
lotowanie siana i słomy. 608 
01 39 95

• Sprzedam siano w belach. 513 
941 882

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-

najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomo-
cą świecowania Nowogard, ul. 
Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-A4 
kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków. Tel. 
607654692.

• TRANSPORT –PRZEPRO-
WADZKI  SZYBKO –TANIO. TEL. 
696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazie-
nek , dachów   i  ogrodzeń . 
Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel. 721988735.

• Remonty mieszkań. 
798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWY  Woj-
ska Polskiego 57 .tel.787482763.
Pełna oferta: komsil.pl Promo-
cyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

• Prasowanie bali. 513 941 882 

•  Kredyty do 25 000 pozabanko-
we umowa o pracę, działalność, 
wystarczy miesiąc pracy, z ko-
mornikiem. 607 09 25 09, 697 
08 25 09, kredyty bankowe. 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzin-

ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na bu-
dowę. 505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szcze-
cin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, 
wymagane prawo jazdy (nie wy-
kluczam emeryta). 663 600 601

•	 Zapraszam  na  zbiór  tru-
skawek  w  Dąbrowie Nowo-
gardzkiej. Owoce deserowe. 
Tel. 510730398, 502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki 
do biura, znajomość obsługi 
komputera, od 1.06.2014, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię do sklepu student-
kę, emerytkę lub osobę na za-

siłku przedemerytalnym. 515 
736 457

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębo-
we, pocięte , porąbane. Tel.  
603353789.  

• Sprzedam przyczepę campin-
gową sprawną, niemiecką, lo-
dówka trzy rodzaje zasilania, 
kuchnia gazowa+ umywalka, 
5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy + stół kuchenny mocny. 
Tel. 888 676 231 

• Sprzedam miernik rezysten-
cji izolacji MIC-5000 nowy, na 
gwarancji. 601 476 242 

• Sprzedam telefon Samsung 
Galaxy S2 (9100), stan bar-
dzo dobry, w pełni sprawny. 
693 197 569

• Sprzedam kuchenkę gazową 
Zanussi cena 200 zł i lodówkę 
Amica cena 200 zł. 607 850 180 

• Sprzedam telefon Samsung Ga-
laxy S2 (9100), stan bardzo do-
bry,693 197 569

• Oddam psa 5-miesięcznego. 
721 145 910
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wyjazdy od zaraz, kontrakty wakacyjne, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

501 923 309
790 268 865

K2.1.śczb.p.14.330.5

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 446 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

W19.6.śczb.7.3.do

MiESzKania na SprzEDaŻ 
Nowogard 46 m2,wysoki parter CENA: 89 tys. zł 

Nowogard 54 m2, III piętro CENA: 130 tys. zł 
Nowogard /okolica 18 m2,parter  CENA: 36 tys. zł 

Nowogard /okolica 80 m2,bezczynszowe CENA: 57 tys. zł 
Nowogard /okolica 39 m2,bezczynszowe  CENA: 69 tys. zł 
Nowogard/ okolica 56 m2, bezczynszowe CENA: 70 tys. zł 

DoMy na SprzEDaŻ 
Nowogard wolnostojący 57 m2 CENA: 99 tys. zł 

Nowogard/ okolica wolnostojący ok. 200 m2 do wykończenia CENA: 123 tys. zł 
Nowogard/ okolica wolnostojący 90 m2 po remoncie CENA: 235 tys. zł 

Nowogard/okolica bliźniak CENA: 129 tys. zł 
Nowogard/ okolica szeregowiec CENA: 90 tys. zł 

KUPIMY MIESZKANIA I DOMY W NOWOGARDZIE 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
e-mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem w tytule 
Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Firma Expando Sp. z o.o. 
z branży telekomunikacyjnej poszukuje pracownika 

na stanowisko pracownik �zyczny

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin
tel. kontaktowy 784 060 058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W.142.4.sczb.6-17.06 

RENOWACJA DACHÓW 
- mycie dachów

- gruntowanie dachów
- impregnacja dachów
- malowanie dachów

Kom.: 691 372 050
(K20.1.śczb.23.05-06.06.pt.)

Firma Husiatyński 
Elektro Instal poszukuje 
pracownika na stanowisko 

monter elektryk. 
Wymagane doświadczenie w elek-
tryce, mile widziane także w mon-
tażu klimatyzacji i wentylacji. 
Prawo jazdy. kat B. 
Prosimy osoby z Nowogardu, 
Goleniowa lub okolic.  CV pro-
szę wysyłać na adres email: ma-
tys4@poczta.onet.pl

Więcej informacji pod 
tel: 501-307-281

A38.2.pt. scz.23.05-13.06

USŁUGI INFORMATYCZNE 
Netcom 

- naprawa komputerów 
- usuwanie wirusów 
- odzyskiwanie utraconych danych 
- sieci komputerowe 
- monitoring 

tel. 507 100 280 
W140.1.scb.wt+pt, 3-27.06 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert CV 
mailowo na adres info@toyotanowogard.pl

Poszukujemy kandydatów 
na stanowisko kasa-recepcja

W138.2.sczb.3-6.06

Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.3-13.06

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.13.06-25.07

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER

Władysław - 
rzeźbiarz
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

Nr 28 (2162)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny  
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  2

8

Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX

Nr 81 (2215) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  8

1

Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...

POLECA:

prestiżowe marki Parker Waterman 
idealny upominek na koniec roku szkolnego. 

Możliwość grawerowania czynne 8-18   tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

KSERO * WYDRUKI Z NOŚNIKÓW 
WYRÓB PIECZĄTEK

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

zu

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Pełnia czerwcowa, burza gotowa
Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Ali-

cja Wypych, Jolanta Gruszczyńska, Justyna Grenda, Barbara Śmigiel, Natalia Furmańczyk, Natalia 
Kursnierk, Małgorzata Krawczyk, Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka, Halina Stefańska, Marek Ko-
zioł, Edward Bachor, Pelagia Feliksiak, Krystyna Gęglawa, Mirosława Rutkowska, Renata Dumańska

zwycięzcy: Wiesław Borowik, Barbara Śmigiel, Jolanta Gruszczyńska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Mikser
Bartek Feliksiak, Julia Furmańczyk, Martynka Polakowska, Igor Grenda, Miłosz Wielgus, Karolinka 

Lewandowska, Arkadiusz Zaremba
zwycięzca: Martynka Polakowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BiUrEX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133
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Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 
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Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o



Nr 44 (2277) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

20

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

P3.2.O.do

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową 
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL. 
Adresy Dealerów na www.stihl.pl

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

899,-

Moc:   0,75 kW  / 1,0 KM

Ciężar: 4,9 kg

Silnik: 2-MIX

PROMOCJA

Dogodne 
systemy 
ratalne

W.143.18.o.6-27.06

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:
• diagnostyka i farmakoterapia psychiatryczna
• psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa
• diagnostyka i poradnictwo psychologiczne

(budynek przychodni „Lekarz”) przy Urzędzie Skarbowym

W102.6.p.9.05.27.06

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Duży wybór Nagrodówki od 9 zł
Zapraszamy do współpracy 
• przedszkola
• szkoły
• nauczycieli
• rodziców

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

W147.4. psk.6-20.06  
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Czy  policjanci 
zignorowali 

prośbę rodziców?

s. 13s. 4 s. 6

Czytaj s. 10

Zmiana 
warty 

na cmentarzu

Sukces Hani Czury

Czytaj s. 5

Czytaj s. 4

Czytaj s. 3

Czytaj s. 5

A6.4.k.d/o

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii 

Adwokackiej.
Nowogard 

ul. 700 Lecia 17
Godz. urzędowania  

od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

J.2.p.23.27.05

Zapraszamy na 
zbiór truskawek 
deserowych z szypułką,

 Węgorza.
606 70 81 80 

(K25.1.P.10.06-24.06)

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 602 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

zostanie przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni zbieraczy zapisy 
w terminie 

od 1-10 lipca 2014 r.

tel. 515 144 186 
organizujemy 

dowóz
W54.2.P.17.06-.11.07.pdf

Pacjenci z Nowogardu pojechali do NFZ 

zamiast procedury – 3250 podpisów

Nowogard o krok od dyktatury?

zamknęli usta radnym...
Bezprecedensowy przebieg miały pierwsze minuty piątkowej sesji rady Miej-
skiej. radnym uniemożliwiono ustne zadawanie pytań do burmistrza, zasłania-
jąc się ustawą o samorządzie. opozycja grzmiała. Na koalicji samorządowy dyk-
tat wrażenia nie robił. 

Czytaj s. 3

Pięciu 
pijanych 
na naszych 
ulicach

remont  
wodotrysku 

Medal dla
tenisistów
z I LO

UWAGA  
na oszustów
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Czy Mundial bardzo zmienił tryb życia nowogardzian? z takim pytaniem zwró-
ciliśmy się do mieszkanek naszego miasta w kolejnym już dniu piłkarskich Mi-
strzostw Świata, które rozgrywane są na murawach brazylijskich stadionów. 

Pani agnieszka – Muszę iść do pokoju moich dzieci, by obej-
rzeć w spokoju inne programy, które emitowane są w telewizji, 
oprócz meczów rozgrywanych na Mundialu. A mój mąż  – oczy-
wiście, że ogląda Mistrzostwa. Robi to zawsze, gdy tylko mu czas 
mu na to pozwala. 

Barbara Szymczak – W tym okresie staram się być jak najczę-
ściej na działce. Co do małżonka, to powiem szczerze, że jest on 
średnio zainteresowany Mundialem, wręcz w ogóle. Często jest 
poza domem, więc nie ma czasu, by śledzić każdy mecz. A jeśli o 
mnie chodzi, to tak jak już powiedziałam – wolę ten czas spędzić 
na mojej działce, ponieważ mnie mecze nie interesują. 

Teresa Jabłońska – Meczami się nie interesuję, ponieważ mam 
inne zamiłowania. Lubię muzykę, książkę, ale sport – nie bar-
dzo. Gdyby żył mój św. pamięci mąż, na pewno z zaciekawie-
niem oglądałby mecze. Dla mnie Mundial jest zupełnie obojętny. 

Pani Bożena – Powiem szczerze, że mój mąż ogląda niemal 
każdy mecz, który jest transmitowany w godzinach wieczornych. 
Ale mimo wszystko, mnie to nie przeszkadza. Leżąc sobie obok 
niego, sama często podglądam zmagania piłkarzy. Mundial nie 
dezorganizuje naszego życia domowego. Jeśli natomiast chodzi o 
moje koleżanki, nie byłabym taka pewna… Co tu mówić – trochę 
się skarżą na swoich mężów. Co do mojego małżonka, nie mam 
absolutnie żadnych pretensji czy uwag. Ciężko pracuje na naszą 
rodzinę, więc coś od życia też mu się należy. 

Wioletta Druciarek z synem Dawidem – Powiem szczerze, 
że mój małżonek wszystkie mecze ogląda bardzo uważnie i śle-
dzi je do późnych godzin nocnych, nawet do 2:00 lub 3:00 w nocy. 
Mecze piłkarskie to jego pasja. Niech sobie spokojnie je ogląda, a 
ja nie będę mu tego zabraniać. Mundial jest świętem dla całego 
świata piłkarskiego, dlatego trochę żal, że wśród tylu grających 
drużyn zabrakło naszej polskiej reprezentacji. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
10.06.2014 r.
Godz. 00.40 Strażnik le-

śny powiadomił  o kradzieży 
drewna w kompleksie leśnym 
za miejscowością Wierzbięcin. 

Godz. 08.00 Powiadomie-
nie o samochodzie leżącym 
w rowie na drodze pomiędzy 
miejscowościami Nowogard - 
Miętno. Kierująca pojazdem 
marki Renault, wjechała do 
rowu omijając przebiegające 
zwierze leśne. 

Godz. 13.00 Kradzież obu-
wia w sklepie przy ul. 700 Le-
cia, przez dwie nieletnie, Wik-
torie P. i Roksanę L. 

Godz. 15.40 Powiadomienie 
o oszustwie na portalu inter-
netowym Allegro przy zakupie 
obuwia. 

11.06.2014 r.
Godz. 11.40 Kolizja drogowa 

na parkingu przy sklepie Net-
to, pomiędzy pojazdami: VW 
Passat i Renault. 

12.06.2014 r. 
Godz. 15.00 Włamanie do 

garażu przy ul. Gryfitów, skąd 
sprawca dokonał kradzieży 
elektronarzędzi. 

Godz. 15.50 Pracownik 
ochrony sklepu Polo Market 
powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu patrol wylegitymo-
wał Leszka F. 

Godz. 17.30 W miejscowości 
Bodzęcin doszło do włamania 
do pomieszczenia magazyno-
wego, skąd dokonano kradzie-
ży alkoholu oraz pieniędzy. 

14.06.2014 r. 
Godz. 14.00 Patrol OPI 

podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Boguszyce, sa-
mochodu marki Ford Fiesta, 
ujawnił, że pojazd nie posiada 
aktualnej polisy OC.

Godz. 14.15 Zdarzenie dro-
gowe w miejscowości Wyszo-
mierz, gdzie kierujący rowe-
rem wywrócił się na jezdnię i 
doznał obrażeń ciała. 

15.06.2014 r.
Godz. 05.00 Patrol OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. 
3 Maja, ujawnili nietrzeźwe-
go kierującego samochodem 
Ford Focus. Artur T. miał 2.00 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 12.20 Pracownik skle-
pu Netto powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu wylegitymo-
wał Rafała K. 

Godz. 18.40 Na ul. Nadto-
rowej, Patrol OPI ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę. Daniel 
A. miał 2,24 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 21.30 Patrol OPI na 
ul. Wyszyńskiego ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę. Adam I. 
miał 2,20 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

Godz. 21.50  Nietrzeźwy ro-
werzysta na ul. Wojska Pol-
skiego, Jacek M. miał 2,12 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

st. insp. Klaudia Gieryń 

Halina gizewska, lat 57, zmarła 12.06.2014r., pogrzeb odbył 
się 14.06.2014r., na cmentarzu w Dobrej

Krzysztof Nowakowski, lat 57, zmarł 14.06.2014r., pogrzeb 
odbędzie się 18.06.2014 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

CAFFE PIWNICA ZAPRASZA NA  KONCERT 
Mamy podwójne bilety dla czytelników 
W najbliższą sobotę, 21 czerwca, znów rozbrzmi muzyka w Caffe Piwnica. Po małej 
przerwie, na scenie restauracji wystąpi ponownie zespół „Don’t Stop The Queen”, wy-
konujący największe przeboje legendarnej grupy QUEEN. 

Koncert rozpocznie się o godz. 21:00. Występ ze-
społu, który jest wspaniałą rozrywką dla całych po-
koleń, na długi czas pozostaje w pamięci każdego 
słuchacza. 

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby spędzić czas 
przy muzyce na żywo i posłuchać znanych przebo-
jów grupy QUEEN, mamy podwójne, darmowe za-
proszenia na koncert, ufundowane przez właścicieli 
restauracji. Bilety wygrają osoby, które jako pierw-
sze przyślą na nasz redakcyjny telefon (513 088 309) 

SMS-a o treści „QUEEN” oraz podadzą imię i nazwi-
sko osoby startującej w konkursie. Cena SMS-a we-
dług stawek danego operatora. O wynikach konkur-
su poinformujemy w kolejnym wydaniu DN, w pią-
tek, 20 czerwca. Bilety będą do odebrania w restau-
racji, przy barze. 

W każdej chwili można też zakupić bilety na kon-
cert. Dostępne są one w Caffe Piwnica, w cenie 15 zł. 
od osoby. 

 red. 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotele roz-

kładane, tapczan   dwuosobowy pralkę automatyczną, tel. 514 466 037
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny, tel. 

513 520 798
- Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, tel. 695 988 425
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
- Przyjmę dwie kanapy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Oddam ławę rozkładaną w kolorze jasnym oraz łóżko sypialniane 

drewniane 160/220, bez materaca, tel. 665 544 114   
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
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PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
PoLSKI WęgIEL

WYSoKa JaKoŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  ostrzega:

UWAGA na Polską Energetykę PRO sp. z o.o.
Na terenie Gmin  - Powiatu Goleniowskiego pojawili się przed-

stawiciele handlowi  Polskiej Energetyki PRO Sp. z o.o. Al. Jero-
zolimskie 123a, z siedzibą w Warszawie.  Przedstawiciele han-
dlowi  oferują, głównie osobom starszym, podpisanie umowy na 
dostawę prądu do ich mieszkań. Przedstawiciele działający  na 
rzecz firmy PRO Sp. z o.o. kuszą atrakcyjną ceną energii elek-
trycznej, ale zwykle nie mówią wszystkiego. Później okazuje się,  
że rachunki przychodzą zawyżone.  Liczne skargi, które w ostat-
nich dniach trafiają do Rzecznika, wskazuję, iż  wiele osób zosta-
ło wprowadzonych w błąd.  Osoby starsze, słysząc, że ktoś przy-
chodzi z „zakładu energetycznego” nie dopytują już o nazwę fir-
my, ponieważ uważają, że  jest to dotychczasowy dostawca. Obo-
wiązkiem przedsiębiorstwa dokonującego zawarcia umowy poza 
lokalem przedsiębiorstwa jest wręczenie  wzoru odstąpienia od 
umowy, czego Spółka nie dopełniła.  Spółka również nie pozo-
stawia kopii umów, co uniemożliwia jakiekolwiek działania osób 
wprowadzonych w błąd.  Przedstawiciele handlowi nagminnie 
nie informują, iż  do rachunku i tak zostanie dołączona faktura 
za dystrybucję energii, czyli tzw. przesył. 

Rzecznik radzi:
•	 przed podpisaniem umowy:
•	 sprawdź nazwę firm i tożsamość przedstawiciela, który poja-

wił się w Twoim domu.
•	 Informację sprawdź w firmie, którą ma reprezentować,
•	 dowiedz się jakie dokładnie warunki oferuj Ci sprzedawca. 

Dopytaj o wszystkie szczegóły budzące wątpliwości,
•	 nie podpisuj umowy bez dokładnego przeczytania jej treści. 

Umów się na podpis później, aby spokojnie przeczytać  do-
kument,

•	 podpisując umowę powinieneś otrzymać swój egzemplarz 
dokumentu oraz wzór odstąpienia od umowy,

•	 masz 10 dni na odstąpienie od umowy podpisanej poza loka-
lem sprzedawcy – bez podawania przyczyn i bez ponoszenia 
jakichkolwiek konsekwencji,

•	  w przypadku, gdy minął  10-dniowy termin, nadal możesz się 
uchylić od skutków umowy, jeśli podczas podpisywania zo-
stałeś wprowadzony w błąd.

Pacjenci z Nowogardu pojechali do NFZ 

zamiast procedury – 3250 podpisów 
19-osobowa grupa mieszkańców Nowogardu, pacjentów, korzystających z rehabilitacji, złożyła wczoraj w szczecińskim oddziale NFz 
3250 podpisów, jakie udało się zebrać w obronie gabinetu rehabilitacji, któremu grozi utracenie kontraktu z NFz. 

Grupa wyruszyła przed 9 
rano. Niemal wszyscy mieli 
ze sobą transparenty. Na nich 
hasła: „Niepełnosprawny też 
człowiek”; „Żądamy pozosta-
wienia gabinetu rehabilitacji 
w Nowogardzie”; „Łamanie 
prawa nie”; „Równy dostęp do 
lecznictwa tak”. Oprócz przy-
gotowanych własnoręcznie 
plakatów, grupa pacjentów za-
brała ze sobą do Szczecina tak-
że 3250 podpisów, zebranych 
w obronie placówki, której, 
o czy informowaliśmy już w 
poprzednich wydaniach, gro-
zi utrata kontraktu na świad-
czenie gwarantowanych usług 
medycznych w zakresie reha-
bilitacji ambulatoryjnej. 

- Na miejscu przywitała nas 
ochrona. Nie wpuszczono nas 
do środka – mówi Eugeniusz 
Tworek, jeden z uczestników 
wyjazdu do NFZ w Szczecinie 
– Na początku miała się z nami 
spotkać pani dyrektor Fundu-
szu, ale gdy przyjechała telewi-
zja, ostatecznie do nas nie wy-
szła. Spotkała się z nami pani 
rzecznik (Magdalena Koszur 
– dopisek red.) – opowiada E. 
Tworek.

- Staliśmy pod NFZ. Wyszła 
do nas ta pani rzecznik, ale na 
żadne nasze pytanie nie otrzy-
maliśmy konkretnej odpowie-
dzi. Tak, jakbyśmy odbijali pił-
kę od ściany – mówi p. Danu-
ta Rogozińska, jedna z osób 
czynnie biorących udział w 

akcji zbierania podpisów, była 
pacjentka gabinetu przy ul. 
Wojska Polskiego.

- Zapewniano nas tylko, że 
Nowogard będzie miał rehabi-
litację, ale już o tym, czy nasz 
gabinet otrzyma umowę, nie 
chciano nic mówić – dodaje 
pani Grażyna Kwiecień, któ-
ra również wczoraj udała się 
do Szczecina, by wyrazić swój 
sprzeciw decyzjom NFZ.

- Mówiono nam coś o 50 
punktach, jakich  zabrakło na-
szemu gabinetowi, m.in. o nie-
odpowiednim przystosowaniu 
toalety dla niepełnosprawnych 
– opowiada E. Tworek i poka-
zuje zdjęcie kartki przyklejo-
nej na drzwiach do toalety dla 
niepełnosprawnych w siedzi-
bie Funduszu, a na niej napis: 
„Klucz do toalety ogólnodostęp-

nej znajduje się u pracowników 
ochrony budynku (parter, sala 
obsługi)”. 

Mimo że wyjazd do NFZ 
przyniósł wiele rozczarowań, 
pacjenci nie zamierzają rezy-
gnować z dalszej walki. 

- Nie poprzestaniemy na tym. 
Będziemy walczyć dalej. Jak 
będzie trzeba, pojedziemy do 
Szczecina i będziemy protesto-
wać pod siedzibą NFZ – mó-
wiła pani Maria Knasiak, któ-
ra już drugi raz wybrała się do 
szczecińskiego Oddziału NFZ. 
Jak informowaliśmy w zeszłym 
tygodniu, w czwartek pojecha-
ła tam sama z mężem, by oso-
biście złożyć na ręce dyrektora 
Funduszu zebrane 85 podpi-
sów. Wówczas również do spo-
tkania z szefową NFZ nie do-
szło. Starsze małżeństwo przy-

jęła rzecznik prasowa, tyle że w 
swoim gabinecie.

Na razie nie ma żadnych in-
formacji na temat postępowa-
nia, jakie prowadzi Fundusz 
w sprawie świadczeń rehabi-
litacyjnych. Po odwołaniu, ja-
kie od decyzji Funduszu, przy-
znające te świadczenia dwóm 

podmiotem na cały powiat z 
Goleniowa, złożyła właściciel-
ka nowogardzkiego gabinetu, 
zapadła cisza. 

- Czekam do końca tego ty-
godnia na rozstrzygnięcie mo-
jego odwołania – mówi Jolanta 
Bąk, nie kryjąc wzruszenia ak-
cją zorganizowaną przez nie-
formalny komitet obywatelski. 
Gabinet na razie nie przyjmuje 
nowych pacjentów ze skiero-
waniami na rehabilitację. 

Pod petycją, którą razem 
z podpisami dostarczono do 
szczecińskiego NFZ, oprócz 
mieszkańców, podpisało się 
także kilkunastu miejscowych 
lekarzy. Osobne oświadcze-
nia dołączyły również trzy or-
ganizacje pozarządowe z te-
renu gminy Nowogard, tj. Sa-
morządowa Fundacja „Zdro-
wie”, Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło Nowogard 
oraz Stowarzyszenie Kobiet z 
Problemami Onkologicznymi 

Sprawą zainteresowała się telewizja. Na zdjęciu rozmowa dziennikarki TVP Szcze-
cin z Jolantą Bąk, właścicielką gabinetu rehabilitacji

Pikieta przed budynkiem NFZ w Szczecinie „Lila Róż”. 
W miniony piątek, specjalne 

stanowisko w tej sprawie przy-
jęła także Rada Miejska, wy-
rażając zaniepokojenie prze-
biegiem i wynikiem negocja-
cji prowadzonych przez NFZ 
z Gabinetem Rehabilitacji i Fi-
zykoterapii w Nowogardzie.  

Marcin Simiński 
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Nasza sonda z Osiny

Pięciu pijanych na nowogardzkich ulicach

Przez miasto na podwójnym gazie
W miniony weekend nowogardzcy policjanci zatrzymali pięciu pijanych kie-
rowców. Czworo z nich to rowerzyści. U większości badanie na obecność alko-
holu w organizmie wykazało ponad 2 promile.

Rekordzistą był 37-letni ro-
werzysta, mający w organizmie 
ponad 2,2 promila alkoholu. 
Policjanci zatrzymali mężczy-
znę przy ul. Nadtorowej. Kolej-
ny pijany amator jazdy jedno-
śladem wpadł w ręce mundu-
rowych przy ul. Wyszyńskiego. 
Sposób, w jaki 48-letni rowe-
rzysta poruszał się po drodze, 
nie pozostawił złudzeń co do 
stanu jego trzeźwości. Bada-
nie alkotestem, podobnie jak 
w pierwszym przypadku, wy-
kazało 2,2 promila. Niewiele 
mniej alkoholu w organizmie 
miał zatrzymany przy ul. Woj-
ska Polskiego 41-latek. Jego 
wynik to 2,1 promila. Czwarty 
pijany kierowca roweru został 
wyeliminowany z ruchu dro-
gowego przy ul. Armii Krajo-
wej. 58-latek „wydmuchał” po-
nad pół promila alkoholu.

Tyle o rowerzystach. Pią-
tym zatrzymanym, tym razem 
prowadzącym samochód oso-
bowy, okazał się 27-letni kie-
rowca. W ręce stróżów prawa 
wpadł przy ul. 3 Maja. Męż-
czyzna wsiadł za kierowni-
cę Forda, mając w organizmie 
2 promile alkoholu. – Pomi-

mo licznych apeli i surowych 
kar, nadal wiele osób wsiada 
za kierownicę pod wpływem 
alkoholu. Wszystkim kierują-
cym przypominamy, że jadąc 
na „podwójnym gazie”, ryzyku-
ją nie tylko utratą prawa jaz-
dy, ale także zdrowiem i życiem 
innych uczestników ruchu dro-
gowego – wyjaśnia asp. Julita 

Filipczuk z KPP w Golenio-
wie. Jak zaznacza rzecznik, za 
prowadzenie pojazdu mecha-
nicznego w stanie nietrzeźwo-
ści grozi kara do 2 lat więzie-
nia. W przypadku pijanych ro-
werzystów, kodeks wykroczeń 
przewiduje karę aresztu lub 
grzywnę do 5000 zł.

Opr. KK

W środę (11 czerwca), na adres mailowy DN pracownicy 
firmy w Wierzchach nadesłali zdjęcie zabłąkanego psa (wi-
doczne przy tekście) i krótki komunikat: Pies przebywa aktu-
alnie w Wierzchach, w naszej firmie. Jest to kundel, wiek ok. 3 
lat, umaszczenie brązowo-czarne, kuleje na jedną tylną łapę. 
Telefon do nas 600-063-458, lub 723-555-909. Wierzymy, że 
właściciel psa wkrótce się znajdzie.

Red.

ZUK nowym zarządcą  
nowogardzkiej nekropolii...

zmiana warty na cmentarzu!?
z naszych informacji wynika, że przez kolejne trzy lata, to zakład Usług Komunalnych 
z Nowogardu, a nie jak dotychczas firma Sebastiana Furmańczyka, będzie zarządcą 
cmentarza komunalnego w Nowogardzie. 

Pod koniec maja, gmina ogło-
siła przetarg na zarządzanie i 
utrzymanie nowogardzkiego 
cmentarza. W miniony czwar-
tek, 12 czerwca, dokonano 
otwarcia złożonych ofert. Jak 
wynika z naszych informacji, 
swoje propozycje cenowe złoży-
ły dwa zainteresowane podmio-
ty. Jednym z nich, był obecny 
zarządca nekropolii, firma Se-

bastiana Furmańczyka, drugim 
Zakład Usług Komunalnych, 
spółka z Nowogardu, której 
podstawowym zajęciem  do tej 
pory jest  wywóz  śmieci. Jak nas 
poinformowano, ZUK przedło-
żył niższą ofertę niż S. Furmań-
czyk, i to ta firma przez kolejne 
3 lata ma być odpowiedzialna za 
opiekę nad cmentarzem. 

Na razie jednak złożone ofer-

ty są sprawdzane pod kątem for-
malno - prawnym. Strony mają 
też czas na ewentualne składa-
nie protestów. 

O szczegółach przetargu poin-
formujemy więc, kiedy procedu-
ra wyłaniająca nowego zarząd-
cę cmentarza, zostanie oficjal-
nie zakończona. Ma to nastąpić 
w przeciągu 30 dni od chwili 
otwarcia ofert. MS 

Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Brazylii trwają w naj-
lepsze. Dlatego tym razem postanowiliśmy zapytać o at-
mosferę, udzielającą się podczas Mundialu. o odpowie-
dzi poprosiliśmy nie mężczyzn, ale kobiety. 

Pani Elżbieta – Sportem 
i piłką nożną w ogóle się nie 
interesuję. Spostrzegłam na-
tomiast, że mężczyźni oglą-
dają i komentują te rozgryw-
ki z nabożeństwem. Powiem 
więcej – przez ten Mundial 
zachowują się jak dzieci, roz-
czulając się nad każdym me-

czem czy zagraniem piłkarzy. Ale cóż, trzeba te informacje jed-
nym uchem wpuszczać, a drugim wypuszczać. Dla mnie osobiście 
Mundial jest zupełnie obojętny. 

Pani anna – W tej chwi-
li nie  mam w domu telewizo-
ra, a w pracy nie mam moż-
liwości spotykania się ze zna-
jomymi na oglądanie meczów 
piłkarskich, więc ich po prostu 
nie śledzę. Ponadto mój mał-
żonek chwilowo jest poza do-
mem, dlatego jest mi trudno 
cokolwiek powiedzieć na tern 
temat. Łatwiejszą sprawą byłoby wypowiedzenie się w kwestii roz-
grywek EURO 2012. 

Pani Maria – To bardzo 
trudny czas dla nas, kobiet. 
Mężczyźni w zasadzie są nie-
obecni i pomagają swoim ko-
bietom tylko „coś niecoś”. Mój 
małżonek w ostatnim czasie 
siedzi tylko przed telewizo-
rem i ogląda transmitowane 
mecze. Dlatego mam nadzie-

ję, że skończą się one w miarę szybko. Odkąd rozpoczął się Mun-
dial, to mam wrażenie, że mąż pomaga mi w zajęciach domowych 
trochę mniej. Przykładem jest choćby działka ogrodowa, z której 
bardzo prędko wraca do domu na mecz.

Barbara zielińska – Mój 
małżonek nie ogląda żad-
nych meczów, ponieważ cięż-
ko pracuje od rana do wie-
czora. Dlatego myślę, że mam 
normalnego męża, który po 
prostu pracuje na utrzymanie 
rodziny. Nie mogę powiedzieć 
na niego niczego złego. Praw-
dą jest, że woli łowić ryby niż 
oglądać transmisje meczowe.

Pani anna – Nie interesu-
ję się meczami piłkarskimi i 
nie wiem, jak reagują na nie 
mężczyźni. Kiedyś, gdy byłam 
młodsza, to zdarzało mi się 
oglądać jakieś tam rozgryw-
ki piłkarskie. A teraz zupełnie 
na to nie mam czas.  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Nowogard o krok od dyktatury?

zamknęli usta radnym...
Bezprecedensowy przebieg miały pierwsze minuty piątkowej sesji rady Miej-
skiej. radnym uniemożliwiono ustne zadawanie pytań do burmistrza, zasłania-
jąc się ustawą o samorządzie. opozycja grzmiała. Na koalicji samorządowy dyk-
tat wrażenia nie robił. 

Jak już informowaliśmy, zapo-
wiadając piątkową sesję, w po-
rządek obrad nie wpisano punk-
tu „pytania i interpelacje rad-
nych”. Wniosek o uzupełnienie 
programu posiedzenia o bra-
kującą pozycję próbował złożyć 
radny Rafał Szpilkowski (WN). 
Pod wnioskiem, oprócz niego, 
podpisało się kilku innych rad-
nych. Nie tylko żądali oni posze-
rzenia porządku obrad o możli-
wość zadawania pytań burmi-
strzowi, ale także zarzucili zła-
manie Statutu Gminy przez 
Antoniego Bielidę, przewod-
niczącego RM. Zdaniem auto-
ra wniosku, R. Szpilkowskiego, 
piątkowa sesja została zwołana 
zbyt późno. Zgodnie bowiem z 
par. 17 Statutu Gminy, zawiado-
mienie o sesji, na którym ma być 
uchwalone sprawozdanie z wy-
konania budżetu, powinno być 
wysłane do radnych najpóźniej 
na 14 dni przed datą posiedze-
nia. Tym razem jednak, więk-
szość radnych została powiado-
miona o sesji tydzień przed. 

Ponieważ sesja została zwo-
łana z inicjatywy burmistrza, 

to od niego zależało, czy wnio-
sek Szpilkowskiego zostanie 
uwzględniony. Robert Cza-
pla nie przychylił się do wnio-
sku grupy radnych. Stwierdził, 
że codziennie mogą oni składać 
zapytania do Urzędu Miejskiego 
na piśmie. 

- Panie przewodniczący, wy-
soka rado, jak zapewne wiecie, 
ale poinformuję po raz kolejny, 
wnioski, interpelacje, zapyta-
nia można składać na co dzień 
do Urzędu Miejskiego na piśmie 
bądź kontaktować się ze mną 
lub z kierownikami poszczegól-
nych wydziałów. – wyjaśnił bur-
mistrz.

Odpowiedź ta wywołała 
wśród radnych poruszenie.

- Pan burmistrz nie jest orga-
nem, który decyduje o funkcjo-
nowaniu RM. Dlatego domagam 
się, aby Rada Miejska była nie-
zależnym ciałem, stanowiącym 
o sposobie postępowania bur-
mistrza – grzmiał Szpilkowski, 
domagając się poddania jego 
wniosku pod głosowanie. 

Odpowiedział mu Antoni Bie-
lida. 

- Wybiórczo pan czyta przepisy 
prawa, a trzeba je czytać wyraź-
nie – skwitował w wojskowym 
stylu przewodniczący RM.

Głos w sprawie zabierali kolej-
ni radni. 

- Nie będę się powoływał na 
statut, ale na zdrowy rozsądek. 
Podczas komisji rewizyjnej, roz-
mawiałem z burmistrzem i prosi-
łem, aby nie robić z rady cyrku…. 
To  Sesja jest miejscem, kiedy mo-
żemy spotkać się z pracownika-
mi Urzędu i wyjaśnić na gorąco 
nurtujące nas i obywateli miasta 
wątpliwości, zapytania – mówił 

Michał Wiatr. Dodał jednocze-
śnie, że składanie interpelacji 
pisemnie jest zbędną biurokra-
cją i spowoduje opóźnienia w 
pracy Urzędu Miejskiego..

- Składam protest przeciwko 
takiemu traktowaniu Rady Miej-
skiej. Nie pozwalacie nam speł-
nić fundamentalnych funkcji, 
jaką do spełniania mają radni 
– stwierdzał inny radny, Marek 

Krzywania – Podstawowym ele-
mentem, jaki zawsze powinien 
się znajdować w porządku ob-
rad, są właśnie zapytania i in-
terpelacje radnych. Punkt, doty-
czący możliwości zwołania sesji 
przez inne organy niż przewod-
niczący, został dodany do usta-
wy, nie po to aby utrudniać pracę 
radnym ale po to   by nie parali-
żować pracy Urzędu Miejskiego, 
w momencie np. gdy dochodzi do 
konfliktu między przewodniczą-
cym rady a burmistrzem, gdy ten  
pierwszy odmawia zwołania se-
sji. Nie wierzę w to, panowie, aby 
między wami był jakiś spór – wy-
jaśniał Marek Krzywania, prze-
wodniczący RM w latach 2008-
2010.

- Prawo nie zostało złama-
ne  – orzekł stanowczym tonem 
A. Bielida, a następnie ponow-
nie wdał się w wymianę zdań ze 
Szpilkowskim, dotyczącym tego 
co jest a co nie jest wnioskiem 
formalnym  

- Wnioski formalne rozstrzyga 
się natychmiast po ich zgłoszeniu 
– mówił radny. 

- To nie jest wniosek formalny. 
Proszę sobie przeczytać, co się na 
nie składa – odpowiadał Bielida.

- Do wniosków formalnych za-
licza się wnioski o zmianę po-
rządku obrad, Statut Gminy, pa-
ragraf 28 pkt 3 – natychmiast 
skontrował Szpilkowski, mający 
przed oczami Statut Gminy.

Bielida odwołał się do  rad-
czyni prawnej , zatrudnionej  w 
UM. 

- Jest możliwe, by wniosek pana 
Szpilkowskiego został poddany 
pod głosowanie, ale tylko za zgo-
dą burmistrza, który wniosko-
wał o zwołanie sesji – stwierdzi-
ła  mecenas Jolanta Sokołowska 
– Poźniak.

Na tym spór został zakoń-
czony. Nie brali w nim w ogóle 
udziału radni SLD ani PSL. Co 

niektórzy, jak np. Marcin Wol-
ny, szef klubu radnych SLD, byli 
nawet zniecierpliwieni dysku-
sją i nawoływali pod nosem, aby 
ją szybko zakończyć. Inni, jak 
Lech Jurek, znany z nawoływa-
nia do publicznego dyskutowa-
nia, tylko się uśmiechali. Jeszcze 
kolejni, jak np. Paweł Kolanek 
(PSL), przysłuchiwali się dysku-
sji z kamienną twarzą.  

Warto dodać, że nie było za to 
problemu z uzyskaniem zgody 
na rozszerzenie porządku obrad 
o trzy informacje, jakie radnym 
miał do przekazania A. Bielida. 
Jedna dotyczyła wniosku zło-
żonego przez lokalne koło Pra-
wa i Sprawiedliwości, dotyczą-
ce budowy obelisku, upamięt-
niającego katastrofę smoleńską. 
Druga to dołączenie do materia-
łów z sesji oświadczenia w spra-
wie widma utracenia kontraktu 
na świadczenia rehabilitacyjne 
przez Nowogard. Trzecia – re-
zygnacja z członkostwa w klu-
bie Wspólny Nowogard radne-
go, Michała Wiatra. Czy będzie 
więc  jeszcze sesja zwyczajna 
przed wakacjami ? Jak na razie 
nic o tym nie wiadomo.   

Marcin Simiński 

Nasz komentarz:
Trzy miesiące potrzebowa-

li, burmistrz, Robert Czapla, 
i przewodniczący RM, Anto-
ni Bielida, aby wykombinować, 
jak tu ukrócić radnym z opo-
zycji możliwość konfrontowa-
nia się z nimi na publicznym fo-
rum, na żywo, bez scenariusza. 
Wszak prawo do zadawania py-
tań i składania interpelacji w 
obecności publiczności, w tym 
mediów, często stawiało wła-
dzę w niekomfortowej sytuacji. 
Władza musiała bowiem na go-
rąco, bez kartki, odpowiadać na 
drażniące obywateli problemy. 
A władza tego robić nie lubi. 
Uznała zatem, że należy upust 
krytyki przydusić, szczególnie 
że na horyzoncie widać już wy-
bory. Zastosowano więc rzeko-
mo prawny patent, a w rzeczy-
wistości karkołomny wymyk, 
biorąc pod uwagę oczywiste in-
tencje, jakie miał ustawodaw-
ca, przyjmując zapisy w ustawie 
o samorządzie gminnym. Ten 
spryt to, zdaje się, jest jednak 
rodzaj tylko „lisiego sprytu”, 
który dobrze funkcjonuje tylko 
w atawistycznej, dzikiej rzeczy-
wistości. Historia ludzkiej kul-
tury zaś nie raz udowodniła, że 
próby cenzurowania życia pu-
blicznego zawsze źle się kończą. 
Pozostaje oczywiście tylko kwe-
stia tego, jak szybko to nastą-
pi. Wyjęcie zatem jednej kury z 
kurnika nie spowoduje, że resz-
ta przestanie się nieść... i opozy-
cja wymrze z braku pokarmu.

Redakcja 

Lało się  będzie nie tylko ze studzienek,  
ale i z fontanny…

remont wodotrysku nad jeziorem
Prawie 140 tys. złotych kosztować będzie rozpoczęty właśnie remont fontanny 
nad nowogardzkim jeziorem. W budżecie na ten cel zabezpieczono 104 tys. zł. 

Jak podano w sprawozdaniu, 
przedstawionym na ostatnim 
posiedzeniu Rady Miejskiej w 
dniu 15.05,  rozstrzygnięto prze-
targ na remont fontanny nad no-
wogardzkim jeziorem. Cena naj-
tańszej oferty wyniosła 138 900 
zł. Mimo że w budżecie na ten 
cel zabezpieczono 104 tys. zło-
tych, burmistrz podpisał umowę 
z wykonawcą i roboty właśnie w 
tych dniach rozpoczęto. Przypo-
mnijmy, że obok  fontanny znaj-
duje się to miejsce promenady 
nadjeziornej, gdzie regularnie, 
po obfitych opadach, dochodzi 
do wylewu nieczystości z kana-
lizacji miejskiej. Przyczyna tego 
zjawiska, któremu towarzyszą 
też intensywne efekty zapacho-
we, jest znana w Nowogardzie 
od lat, ale wynika z tego nic, to 
znaczy nic się w sprawie nadal 
nie dzieje. Zamiast więc nakła-

dów na inwestycję infrastruk-
turalną, mamy kolejne poważ-
ne środki (140 tys.) na ulubioną 
czynność magistratu pod wodzą 
SLD-owskiego  burmistrza, czy-
li „lanie wody”. Nad jeziorem, 

gdzie i tak wody nie brakuje, bę-
dzie się więc dodatkowo obficie 
lało, i z remontowanej fontanny, 
i od czasu do czasu nadal ze stu-
dzienek kanalizacyjnych.

Redakcja   
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Czy policjanci zignorowali prośby rodziców?

Mimo zgłoszenia, autokaru nie sprawdzono
Wczoraj, na numer alarmowy DN zadzwoniła kobieta, która poinformowała o niepokojąco lekceważącym podejściu funkcjonariuszy nowogardzkiej 
policji do prośby o sprawdzenie stanu technicznego autokaru, którym uczniowie z SP nr 3 mieli pojechać na wycieczkę. W rezultacie dzieci wsiadły 
do nieskontrolowanego pojazdu.

Sprawdzenie stanu tech-
nicznego autokaru to, wyda-
wać by się mogło, rutynowe 
działanie przed każdą daleko-
bieżną wyprawą. Wszak cho-
dzi o bezpieczeństwo podróż-
nych. Nic więc dziwnego, że 
kontroli domagali się rodzi-
ce uczniów z SP nr 3 w No-
wogardzie, mających wyru-
szyć na wycieczkę. Chociaż 
wyprawę zaplanowano na 16 
czerwca, o sprawdzenie auto-
karu nowogardzkich policjan-
tów proszono już w zeszłym 
tygodniu. – Kiedy przyszliśmy 
do szkoły w dzień wycieczki, 
okazało się, że na miejsce nie 
przybył żaden funkcjonariusz. 
Czekaliśmy, ale nikt się nie zja-
wił – opowiada matka jedne-
go z uczniów – Wychowaw-
czyni zadzwoniła na policję po 
raz kolejny. Funkcjonariusze 
powiedzieli, że przyjadą, po-
tem, że jednak nie przyjadą. W 
efekcie, po godzinie oczekiwa-
nia, dzieci wsiadły do nieskon-

trolowanego autokaru i poje-
chały na wycieczkę. 

O to, jak wygląda procedu-
ra zgłoszenia pojazdu do kon-
troli i w jakich okolicznościach 
kontrola ta może nie dojść do 
skutku, zapytaliśmy asp. Juli-
tę Filipczuk z Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie: 
Nie ma prawnego obowiązku 
zgłaszania kontroli autokaru w 
związku z organizowanym wy-
jazdem. Jeżeli jednak ktoś ma 
wątpliwości co do stanu tech-
nicznego pojazdu, kwalifika-
cji i stanu trzeźwości kierowcy, 
może wnioskować o przepro-
wadzenie takiej kontroli. Po-
trzebę sprawdzenia autokaru 
należy zgłosić kilka dni przed 
planowanym wyjazdem. Przy-
jęte wyprzedzenie czasowe po-
zwoli na odpowiednie zorgani-
zowanie służby tak, by w miarę 
posiadanych sił i środków uda-
ło się przeprowadzić kontrolę 
wszystkich zgłoszonych auto-
karów. Wymóg o odpowied-

nim wyprzedzeniu czasowym 
został spełniony, jednak funk-
cjonariusze nie pojawili się 
wczoraj przed szkołą. Co ich 
zatrzymało – tego nie wiado-
mo. Istnieje hipotetyczne wy-
tłumaczenie dla całej tej spra-
wy. Otóż, jak wyjaśnia asp. Ju-
lita Filipczuk: Mimo wcześniej-
szego zgłoszenia kontroli, może 
ona nie dojść do skutku w sytu-
acji nagłej konieczności wyko-

rzystania policjantów do innych 
zadań służbowych, np. obsługa 
wypadku drogowego. 

Nie wiadomo, czy doszło do 
zignorowania prośby rodzi-
ców, czy też niezliczona ilość 
zgłoszeń i interwencji funk-
cjonariuszy nowogardzkiej 
policji udaremniła sprawdze-
nie stanu technicznego pojaz-
du. Faktem natomiast jest, że 
uczniowie podróżują nieskon-

trolowanym przez policjantów 
autokarem. 

Podobna sytuacja miała miej-
sce również wczoraj, w godzi-
nach popołudniowych, przy ul. 
Boh. Warszawy. O sprawdze-
nie stanu pojazdu, którym po-
nad 40-osobowa grupa gimna-
zjalistów z ZSO w Nowogardzie 
wyjeżdżała do Paryża, poprosiła 
goleniowską drogówkę, kilka go-
dzin wcześniej, jedna z wycho-
wawczyń. Niestety patrol, mimo 
zapowiedzi, nie przyjechał. Ro-
dzice powiadomili więc o wy-
jeździe dyżurnego Komisariatu 
Policji w Nowogardzie, prosząc 
o możliwość skontrolowania au-
tokaru i kierowców, mających go 
prowadzić. Dyżurny wysłał poli-
cjantów z prewencji (a nie z dro-
gówki), którzy w tych godzinach 
odbywali typową służbę na tere-
nie gminy Nowogard. – Tak się 
traktuje w Goleniowie Nowogard 
– komentowali poirytowani sy-
tuacją rodzicie.

Karolina Klonowska, MS

Uczniowie Gimnazjum, zanim wyruszyli na wycieczkę do Paryża, trochę się nacze-
kali na patrol z Policji

Nowogard, 16.06.2014 r            

Pan Tomasz Kulinicz 
Prezes zarządu Powiatowego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w goleniowie

W odpowiedzi na Apel Rady Powiatowej SLD w sprawie udzielenia po-
parcia dla rozpatrzenia odwołania i zawarcia umowy w ramach NFZ z Pa-
nią Jolantą Bąk prowadzącą Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii w No-
wogardzie, w dniu 16.06.2014 r. otrzymałem pismo podpisane przez Pana 
Prezesa ,z którego wynika , że nasz apel jest bezprzedmiotowy i spóźniony.

Uważam, że jest wprost przeciwnie. Przytoczone w odpowiedzi pismo 
Starosty z dnia 04.06.2014 r. do Pani Julity Jaśkiewicz Dyrektor Zachod-
niopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie dotyczy… 
prośby o zwiększenie kwoty w planie finansowym NFZ na świadczenia z 
zakresu rehabilitacji dla powiatu goleniowskiego, a nie udzielenia pomocy 
dla Pani Jolanty Bąk prowadzącej Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii w 
Nowogardzie, jak to napisaliśmy w apelu.  

I jeszcze jedna uwaga. Na początku w/wym. pisma jest stwierdzenie, że 
świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na 
terenie powiatu mają ponadgminny charakter, stąd Starosta skierował pi-
smo do Dyrektor NFZ o zwiększenie środków na te świadczenia dla po-
wiatu goleniowskiego. Natomiast w ostatnim zdaniu zaprzecza Pan temu, 
gdyż cyt.,, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. 
ochrona zdrowia. Z uwagi na fakt, że usługi z zakresu rehabilitacji pro-
wadzonej przez Panią Jolantę Bąk świadczone są głównie na rzecz miesz-
kańców gminy Nowogard, apel winien zostać skierowany do Burmistrza 
Nowogardu… koniec cytatu. Czyżby mieszkańcy gminy nie byli miesz-
kańcami powiatu a świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej nie 
miały ponadgminnego charakteru? Trudno zrozumieć.

Z poważaniem Przewodniczący Rady Powiatowej 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej  w Goleniowie

Jerzy Jabłoński

Goleniów, dnia 12.06.2014 r.
Pan Jerzy Jabłoński
Przewodniczący
rady Powiatowej SLD
w goleniowie

W odpowiedzi na apel z dnia 11 czerwca 2014 roku dotyczący udzielenia poparcia dla pozy-
tywnego rozpatrzenia odwołania na wyniki konkursu ofert Gabinetu Rehabilitacji i Fizykoterapii 
Pani Jolanty Bąk z Nowogardu uprzejmie informuję jak niżej.

W dniu 2 czerwca 2014 r. Pani Jolanta Bąk zwróciła się do Starosty Goleniowskiego z prośbą 
o wsparcie w związku z negatywnym rozstrzygnięciem konkursu ofert na udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej na terenie powiatu goleniowskiego w la-
tach 1 lipca 2014 r. – 30 czerwca 2019 r.

Z uwagi na ponadgminny charakter świadczenia usług, o których mowa powyżej Starosta nie-
zwłocznie, tj. pismem z dnia 4 czerwca 2014 r. skierował prośbę o zwiększenie kwoty w planie fi-
nansowym NFZ na świadczenia z zakresu rehabilitacji dla powiatu goleniowskiego do Pani Julity 
Jaśkiewicz Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie, któ-
ry jako niezależna jednostka realizującą zadania z zakresu administracji rządowej jest jedynym 
możliwym decydentem w tej sprawie.

Z przedstawionej w piśmie argumentacji na uwagę zasługuje fakt, że odbiorcami usług są osoby 
z urazami na skutek wypadków, chorób przewlekłych, innych chorób ciężkich, dla których bli-
skość i dostępność usług ma bardzo duże znaczenie w powrocie do zdrowia. Ponadto, na świad-
czenia z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej we wszystkich podmiotach leczniczych na terenie 
naszego powiatu obowiązuje kolejka oczekujących. Średni czas oczekiwania na planowaną wizy-
tę wynosi około 3 miesiące. Zwiększenie środków w powyższym zakresie wpłynie pozytywnie na 
poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu goleniowskiego.

Wobec powyższej argumentacji dla podjętych czynności, apel złożony przez Pana w dniu 11 
czerwca 2014 r. jest bezprzedmiotowy i spóźniony.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. ochrona zdrowia. Z 
uwagi na fakt, że usługi z zakresu rehabilitacji prowadzonej przez Panią Jolantę Bąk świadczone 
są głównie na rzecz mieszkańców gminy Nowogard, apel winien zostać skierowany

do Burmistrza Nowogardu, do czego zachęcam.
Z poważaniem:

Tomasz Kulinicz Prezes Zarządu Powiatowego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Goleniowie

Wymiana korespondencji w sprawie kontraktu dla nowogardzkiej rehabilitacji
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Apteka „Centrum Zdrowia” w Nowogardzie 

Leki polecane z czystym sumieniem! 
 W zawód farmaceuty wpisana jest szczególna odpowiedzialność za zdrowie, a nawet życie człowieka. W maju obchodzony był Dzień 
Farmaceuty. z tej okazji zapytaliśmy farmaceutę z apteki „Centrum zdrowia”, mgr grzegorza Piotrowskiego, czym charakteryzuje się  
zawód, który uprawia  oraz czy jest on bardziej misją czy tylko jedną z wielu profesji?  

Dziennik Nowogardzki: Na-
szą rozmowę zacznę od pyta-
nia, czy aptekarz to zawód-mi-
sja? Czy powinno się czuć po-
wołanie, by go wykonywać? Co 
spowodowało, że apteka „Cen-
trum zdrowia” otworzyła swo-
je podwoje w Nowogardzie?

grzegorz Piotrowski, mgr 
farmacji, kierownik apteki 
Centrum zdrowia w Nowo-
gardzie – Niewątpliwie zawód 
aptekarza wymaga od kandyda-
tów pewnych predyspozycji. Już 
same studia są bardzo trudne i 
wiążą się z ogromnym nakła-
dem pracy, jeśli chodzi o naukę 
pamięciową i ćwiczenia labora-
toryjne. A po studiach, wszyst-
kich aptekarzy czeka codzienna 
praca z pacjentem oraz pogłę-
bianie wiedzy, która przy dzisiej-
szym rozwoju nauk medycznych 
wymaga ciągłego aktualizowa-
nia. Bez poczucia misji trudno 
byłoby sprostać tym wymaga-
niom. Sieć aptek „Centrum Zdro-
wia” od wielu lat zapewnia swoje 
usługi ludziom w tym regionie. 
Od 2 maja 2009 r. działa tak-
że w Nowogardzie. Udało się tu 
znaleźć odpowiedni lokal, poło-
żony w centrum miasta, między 
dwoma dyskontami spożywczy-
mi, zapewniający dogodny do-
stęp zarówno dla pieszych, jak i 
zmotoryzowanych klientów. 

Jak to się dzieje, że apteka-
rze narzekają, iż zarabiają co-
raz mniej, podczas gdy my, pa-
cjenci i konsumenci, płacimy 
coraz więcej za lekarstwa?

Sprawa jest bardzo skompliko-
wana. Należy wziąć pod uwagę 
fakt, że większość farmaceutów 
to pracownicy zatrudnieni przez 
właścicieli aptek. Ich pensje za-
leżne są od kondycji tychże pla-
cówek, a te – od zmian przepi-
sów prawa. Od dwóch lat nasza 
branża, mimo ciągłego wzrostu 
sprzedaży leków, przeżywa kry-

zys, spowodowany nową usta-
wą ministra zdrowia. Zakaza-
no reklamy aptek, wprowadzono 
stałe ceny na leki refundowane, 
zmniejszono ustawowo zyski, ja-
kie czerpie z nich apteka i jej do-
stawcy. Działania te, mające na 
celu poprawę dostępności leków 
dla pacjenta, a także kondycji 
małych aptek, spowodowały jed-
nak, że wiele z nich upadło, pra-
cę straciła spora ilość aptekarzy, 
a zarobki pozostałych zmniejszy-
ły się. Z drugiej strony, te same 
przepisy ministerialne ustalają 
poziom cen wielu leków na nie-
korzystnym dla pacjenta pozio-
mie.

Na czym polegają ogranicze-
nia w reklamowaniu Waszej 
działalności ?

 Nie wolno emitować reklam, 
w których za słuszne przyjmu-
je się działania poparte autory-
tetem człowieka w białym fartu-
chu oraz sugeruje fachowość jego 
wiedzy. W reklamach nie wolno 
też używać stwierdzeń, jakoby 
dany preparat był wszelkim re-

medium, które wyleczy wszystko, 
od początku do końca.

a w czym wyraża się ta 
szczególna  odpowiedzialność 
w Państwa zawodzie?

Największa odpowiedzialność 
to niewątpliwie prawidłowa re-
alizacja recept. Związane z tym 
przepisy oraz regulacje są tak 
liczne i skomplikowane, że wy-
magają ogromnego skupienia i 
wiedzy. Nawet absolwenci stu-
diów potrzebują kilku tygodni, 
aby się z nimi zapoznać. Poza 
oczywistą odpowiedzialnością 
za pomyłkę, związaną ze źle od-
czytaną nazwą leku, złą dawką i 
złą ilością opakowań, pracowni-
cy są też obciążani przez Naro-

dowy Fundusz Zdrowia bardzo 
wysokimi karami finansowymi.

apteka ma tę przewagę nad 
sklepami zielarskimi, że sprze-
daje leki na receptę. Jaki jest 
ich zakres i które z nich ku-
powane są przez pacjentów 
szczególnie często?

Nasz asortyment jest dużo bo-
gatszy niż zaopatrzenie sklepów 
zielarskich. Apteka może pro-

wadzić sprzedaż wielu prepara-
tów niedostępnych w drogeriach 
czy właśnie w sklepach zielar-
skich. Oczywiście nasz asorty-
ment jest dostosowany do po-
trzeb mieszkańców Nowogardu i 
okolic, obejmuje kilka tysięcy po-
zycji. Sprzedajemy głównie leki 
na receptę – stosowane w lecze-
niu nadciśnienia, cukrzycy, pro-
blemów z krążeniem, ale także 
dermokosmetyki, preparaty na 
alergię, przeziębienie…

Konkurencja na nowogardz-
kim rynku aptekarskim jest 
duża – na terenie miasta dzia-
ła aż pięć aptek. Jak zatem za-
skarbić sobie względy stałych 
klientów i czym zachęcić ich 

do tego, by odwiedzali daną 
aptekę systematycznie?

Przy obecnych przepisach, za-
pewniających stałą cenę leków 
refundowanych, konkurujemy 
przede wszystkim jakością obsłu-
gi, pełną dostępnością wszystkich 
potrzebnych na rynku nowo-
gardzkim produktów oraz kom-
pleksowym Programem Opieki 
Farmaceutycznej. Staramy się 

podchodzić do każdego pacjenta 
indywidualnie, poznać jego po-
trzeby, zaproponować optymal-
ne rozwiązania terapeutyczne, 
tańsze odpowiedniki. Sieć aptek 
„Centrum Zdrowia” zapewnia 
nam dostawy tanich preparatów. 
Istotne jest też to, że nasza apte-
ka, jako jedyna w całym powie-
cie goleniowskim, czynna jest 7 
dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00, 
także we wszystkie święta.

zawsze ciekawiło mnie, czy 
farmaceuci tak często jak inni, 
chodzą do lekarza czy kuru-
ją się sami, bo przecież leków, 
mówiąc potocznie, macie pod 
dostatkiem. Jak to jest w Pana 
przypadku?

Jeśli chodzi o lekkie schorzenia, 
radzę sobie sam, choć nadmiar 
wiedzy często bywa przeszkodą 
i samemu sobie można zdiagno-
zować wiele nieistniejących cho-
rób. Spojrzenie innego fachowca, 
czyli w tym przypadku lekarza, 
pozwala zachować obiektywizm. 
Poza tym, na realizację większo-
ści leków niezbędna jest recepta i 
nawet dla aptekarza nie ma wy-
jątku.

Problemem dla farmaceutów 
często są wypisywane przez le-
karzy recepty – ich pismo bywa 
niekiedy bardzo niewyraźne. 

Czy Pana również to dotyczy?
 W Nowogardzie właściwie 

nie zdarzają się takie przypadki. 
Pracuje tu już półtora roku i do-
brze poznałem większość lekarzy, 
a także ich pismo. Jeśli natomiast 
jakaś recepta ze Szczecina budzi 
nasze wątpliwości, zawsze wyko-
nujemy telefon do przychodni i 
porozumiewamy się z danym le-
karzem w celu wyjaśnienia nie-
ścisłości. Ostatnio coraz więcej 
recept drukowanych jest kompu-
terowo, co pomaga w ich odczy-
taniu.

Faktem jest, że społeczeń-
stwo ubożeje, co można za-
uważyć także wśród nowogar-
dzian. Nie zawsze stać ich na 
wykupienie oryginalnych le-
ków. Czy wybierają wówczas 
zamienniki?

Tańsze odpowiedniki danych 
leków polecamy zawsze i wszyst-
kim, niezależnie od zasobności 
ich portfela. Taki obowiązek na-
kładają na nas przepisy o reali-
zacji recept. Faktycznie dostrzec 
można, że wiele osób zwleka z 
wykupieniem leków, aż otrzy-
mają pensję lub emeryturę. Za-
mienniki mają dokładnie taki 
sam skład i stężenie substancji 
aktywnych jak przepisane medy-
kamenty, a zatem polecamy je z 
czystym sumieniem.

Na polskim rynku wyróżnić 
można dwa rodzaje sieci ap-
tecznych – pierwszą grupę sta-
nowią sieci powiązane z du-
żymi hurtowniami, drugą na-
tomiast te, należące do regio-
nalnych hurtowni. Do której z 
grup należy Pańska apteka?

Nasza sieć nie jest powiązana 
ani z dużymi hurtowniami, ani 
z hurtowniami regionalnymi. 
Taki stan rzeczy zapewnia nam 
swobodę w wyborze dostawców, 
kształtowanie własnej polityki fi-
nansowej i utrzymywanie wyso-
kich standardów. Niestety, poje-
dyncze apteki nie mają w Polsce 
szans na konkurowanie z apteka-
mi sieciowymi. Nasza sieć jest na 
tyle duża, by skutecznie konkuro-
wać na rynku, i na tyle mała, by-
śmy mogli zachować elastyczność 
i bliski kontakt – mówię tu o pra-
cownikach, właścicielach i kon-
trahentach.

Dziękuje za rozmowę.   
Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Grzegorz Piotrowski, mgr farmacji, kie-
rownik apteki Centrum Zdrowia

Dobry wizerunek i personel odgrywają ważną rolę w działalności apteki i jakości 
obsługi klientów.

Apteka Centrum Zdrowia czynna jest codziennie od 8.00 do 22.00.
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DUŻY WYBÓR

KORDONKÓW

P25.2.śr-k.09.06-30.06

P24.1.śr-k.09.06-30.06

W158.9.sk.17.06 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Oddam za darmo
2 pieski

tel. 506 396 494

Szkoła Podstawowa  nr 3 

Konkurs Matematyczny 
klas 3
Dnia 9 czerwca 2014r., 19 uczniów z gminy Nowo-
gard, uczestniczyło w kolejnej edycji „Konkursu 
Matematycznego dla uczniów klas III”. 

Do konkursu przystąpiło 7 
szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, 
SP nr 4 z Nowogardu oraz Szko-
ły z Żabowa, Strzelewa i Orze-
chowa. Uczniowie wykazali się 
dużą wiedzą matematyczną. 
I miejsce zajął uczeń ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie, Szymon Heiser.

II miejsca zdobyli: Jakub 
Saja (Szkoła Podstawowa nr 2 
w Nowogardzie) i Hadi Yahfo-
uf (Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Nowogardzie). 

III miejsce zdobyła uczenni-
ca Amelia Gajda (Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Nowogardzie). 
Drużynowo pierwsze miejsce 
zajęła SP nr 3 Nowogard, drugie 
ex aequo SP Żabowo i SP nr 2, 
trzecie miejsce przypadło Szko-
le Podstawowej w Strzelewie. 

Zwycięzcom gratulujemy, a 
wszystkim uczestnikom ży-
czymy powodzenia i kolejnych 
wspaniałych wyników na ni-
wie matematycznej.

Info: własna

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
zaprasza na festyn rodzinny 20.06.2014r 

o godz.10 00 - 1230

„Mama, Tata i Ja w SP nr 2”
W programie:
Kiermasz podręczników 
szkolnych;
Loteria fantowa;
Kawiarenka „Pod lipami” ze 
słodkościami;
Kiełbasa z grilla;
Pajda chleba ze smalcem i 
ogórkiem małosolnym;
Wata cukrowa;
Bigos dyrektora szkoły;

Gry i zabawy sportowe;
Mecz w „Dwa ognie” – rodzi-
ce i dzieci z klas II;
Horoskopy – „Pod skrzydła-
mi Aniołów przez cały rok”;
Występy taneczno wokalne;
Licytacja zdjęć;
Malowanie portretów rodzi-
ców.

Serdecznie zapraszamy!
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Nasze   kościoły - Nowogard 
- ul. Kościelna

Nowogard, parafia Wniebowzięcia NMP
Powstawał w kilku etapach od I poł. XVI w. do końca XV 

w. ceglany, gotycki, wielokrotnie niszczony pożarami w XVI, 
XVII i XVIII w., następnie odbudowany. W XIX w. przepro-
wadzono renowację wnętrza. W 1918 r. odbudowano górne 
parie wieży w nowych formach. W 2005 r. wieża ponownie 
zniszczona w wyniku pożaru, odbudowana.
źródło: Schematyzm Archidiecezji   Szczecińsko-Kamieńskiej,  Szczecin 2007.
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XVII turniej piłki nożnej jednostek więziennictwa

zK w Nowogardzie zwycięża
W piątek (13 czerwca), na stadionie w Nowogardzie, odbył się XVII turniej piłki noż-
nej jednostek organizacyjnych więziennictwa okręgu szczecińskiego. Wystąpiło 8 dru-
żyn, spośród których najlepszą okazali się piłkarze z zakładu Karnego w Nowogardzie.

Mecze rozgrywały 7 oso-
bowe drużyny w czasie 2x10 
minut, a walczono na poło-
wie znormalizowanego boiska 
piłkarskiego. Osiem zespołów, 
które tego dnia brały udział 
w turnieju, rozegrało łącznie 
16 meczów. Najpierw rywa-
lizowano każdy z każdym w 
dwóch grupach złożonych z 
czterech zespołów. Zwycięzcy 
i drużyny, które zajęły 2 miej-
sca, przeszły do półfinału.  

Nagrody (puchary, okolicz-
nościowe dyplomy oraz zesta-
wy sprzętu sportowego) wrę-
czali dyrektor Okręgowy SW 
w Szczecinie płk. Jarosław 
Byczko i dyrektor ZK w Nowo-
gardzie płk. Jerzy Dudzik. Or-
ganizacja związkowa więzien-
nictwa ufundowała nagrody w 
kategoriach specjalnych. Na-
grodę dla najlepszego zawod-
nika turnieju zdobył Mariusz 
Kostur z AŚ w Kamieniu Pom., 
najlepszym bramkarzem tur-
nieju wybrano Rafała Raszew-
skiego z ZK w Nowogardzie, 
natomiast nagroda dla najlep-
szego strzelca w turnieju, tra-

fiła do Jarosława Kiernickiego 
z AŚ Choszczno, dla którego 
była to podwójnie świąteczna 
okazja, ponieważ dzień wcze-
śniej został ojcem. Jako cieka-
wostkę można dodać, że naj-
więcej bramek w turnieju (16 
goli), zdobyła drużyna ZK w 
Goleniowie.

Organizatorzy turnieju, za 
pośrednictwem DN, składają 
serdeczne podziękowania kie-
rownictwu klubu sportowe-
go Pomorzanin Nowogard, a 
panu Andrzejowi Skórniew-
skiemu w szczególności, za za-
angażowanie i bezinteresowną 
pomoc w organizacji turnie-
ju. Przy artykule prezentujemy 
klasyfikację końcową.

Oprac: KR

Klasyfikacja końcowa:
1. ZK w Nowogardzie,
2. ZK w Goleniowie,
3. AŚ Kamień Pom.
4. AŚ Choszczno
5. AŚ Szczecin
6. ZK Gorzów
7. Międzyrzecz
8. ZK Stargard Szcz.

MP Szkół Ponadgimnazjalnych

Lo nr 1 z medalem
W dniach 06-07.06.2014r., odbyły się Mistrzostwa Polski 
Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym. zawo-
dy zostały rozegrane w Łodzi. reprezentantami naszego 
województwa byli uczniowie Lo nr 1 Nowogard i zara-
zem zawodnicy klubu LUKS Top Wierzbięcin, Bartosz i 
Sebastian Jemilianowicz oraz Daniel zubrzycki. 

Wszystko zaczęło się wręcz 
idealnie dla zespołu z „Jedyn-
ki”. W grupach eliminacyjnych 
do turnieju głównego, tenisiści 
LO nr 1 wygrali dwa pojedyn-
ki z ekipami Rawy Mazowiec-
kiej 3:1 i Krosnem 3:0, następ-
nie w grze ćwierćfinałowej ry-
walami drużyny złożonej z za-
wodników z Wierzbięcina, był 
Wrocław. Po ciężkim 
i bardzo zaciętym po-
jedynku, lepsi okaza-
li się zawodnicy z no-
wogardzkiej szkoły 
wygrywając całe spo-
tkanie 3:1. Warto do-
dać, że uczniowie ze 
szkoły we Wrocławiu 
grają w 1 lidze mę-
skiej, czyli ligę wyżej 
niż zespół z Wierz-
bięcina. Porażkę LO 
nr 1 poniosło dopiero 
w półfinale, ulegając 
zawodnikom z Bro-
nowianki Kraków 2:3 
i tym samym, zdoby-
wając brązowy me-
dal Drużynowych Mi-

strzostw Polski. Jest to ogromny 
sukces dla naszych zawodników. 
Udowodnili tym samym, że 
choć nie mają warunków takich 
jak inni tenisiści stołowi znaj-
dujący się w ośrodkach sporto-
wych, lub grający w wyższych li-
gach, to i tak są czołowymi za-
wodnikami i drużyną w Polsce. 

KR

Brązowi medaliści w Mistrzostwach Polski Szkół Po-
nadgimnazjalnych, od lewej- Sebastian Jemiliano-
wicz, Daniel Zubrzycki, Bartosz Jemilianowic.

Eliminacje Strefowe do OOM - Ustka

Życiowe wyniki nowogardzian
Od 12 do 15 czerwca 2014 roku  w Ustce, odbywały się ostatnie Eliminacje 
Strefowe, w zakresie uzyskania tak zwanej przepustki do Finału Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w strzelectwie sportowym. 

W eliminacjach uczestniczyli 
zawodnicy z klubów Flota Gdy-
nia, Gryf Słupski Słupsk, Zawi-
sza Bydgoszcz, Regalica Gryfi-
no, Orzeł Elbląg, Senior Gdańsk, 
Klub Strzelecki Kołobrzeg, TS 
Gwardia Olsztyn, Lider-Amicus 
Lębork oraz Tarcza LOK Gole-
niów, w tym strzelcy Maciej Pie-
trzycki i Przemysław Ostaszewski, 
reprezentujący Sekcję Strzelecką 
Nowogard, zdobywając następu-
jące wyniki:

Maciej Pietrzycki w konku-
rencji: pistolet pneumatyczny 40 
strzałów na odległość 10m – zajął 
trzecie miejsce. Następnie w kon-

kurencji pistolet dowolny (kbks) 
40 strzałów na odległość 50m –  
uplasował się na pierwszym miej-
scu, natomiast w pistolecie spor-
towym (kbks) 30+30 strzałów na 
odległość 25m (30 strzałów część 
dokładna i 30 strzałów część szyb-
ka) – zajął drugie miejsce uzysku-
jąc 544 pkt., co jest jego „życio-
wym” wynikiem. Z kolei Przemy-
sław Ostaszewski, w konkurencji 
karabin pneumatyczny 40 strza-
łów na odległość 10m – wywal-
czył pierwsze miejsce. W karabi-
nie sportowym (kbks) 60 strzałów 
leżąc na odległość 50m, ponownie 
nie miał sobie równych zdobywa-

jąc pierwsze miejsce. Na koniec 
po strzałach z karabinu sportowe-
go (kbks) 3x20 strzałów na odle-
głość 50m (po 20 strzałów w po-
zycji klęczącej, leżącej i stojącej), 
osiągnął swój „życiowy” wynik i 
zajął pierwsze miejsce, uzyskując 
552 pkt.

Co najważniejsze, obydwaj 
strzelcy osiągniętymi wynikami 
potwierdzili swój udział w Finale 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, który odbędzie się w lipcu 
we Wrocławiu. Gratulujemy no-
wogardzkim strzelcom i życzymy 
powodzenia podczas Olimpiady.

Oprac: KR

Kolejny sukces Małgorzaty Kubickiej

„Pętla Drawska”
W sobotę (14 czerwca), odbyła się słynna w regionie impreza kolarska „Pętla Drawska”. 
Udział w niej wzięła m.in. Małgorzata Kubicka z Nowogardu, która ponownie wywal-
czyła miejsce na podium. 

Pani Małgorzata, podczas su-
permaratonu „Pętla Drawska”, 
startowała na dystansie „Mega”, 
czyli 152 km. W swoim wyścigu 
zajęła 2 miejsce, a czas jaki uzy-
skała 3 h 47 min 01 sek., pozwo-
lił jej w całej klasyfikacji Open 
kobiet zająć drugą pozycję. O to 
jak pani Małgorzata wspomina 
swój start w „Pętli Drawskiej”. Je-
chaliśmy po terenach Pojezierza 
Drawskiego, więc czuliśmy się jak 
w górach. Takie tereny zaczęły się 
już od Kalisza. Stało się już tra-

dycją, że część maratonu przejeż-
dżamy w mocnym deszczu i po-
rywistym wietrze, który wiał do 
setnego kilometra... Później już 
jazda była przyjemnością, z wia-
trem w plecy – opowiada Małgo-
rzata Kubicka. To kolejny duży 
sukces mieszkanki z Nowogar-
du, dla której kolarstwo to pasja, 
przez co wciąż bierze udział w 
wyścigach amatorów. Gratulu-
jemy kolejnego udanego startu 
i życzymy następnych sukcesów.

KR
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Lobez

Przepraszam 
Jakuba Cieplaka 

za krzywdę, którą mu 
wyrządziłem zobowiązuje 

się do przestrzegania prawa 
i zapewniam, że nigdy 
więcej z mojej strony 

Jakub Cieplak 
nie dozna żadnej 

przykrości 

Jakub Garbacki 

Uwaga wędkarze! 

Zarząd PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła, że dnia 29.06.2014 
organizuje zawody towarzyskie spławikowe 

nad jeziorem w Nowogardzie. 
Zbiórka o godz. 6.00 przy restauracji Neptun zapisy 
w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12. 
Startowe wynosi 10 zł. Zapisy do dnia 27.06.2014. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

K28.śczb.17.06-27.06

Porażka na koniec sezonu

6 drużyn na „aucie”
Pomorzanin Nowogard w swoim ostatnim meczu w tym sezonie, przegrał w Choszcz-
nie z tamtejszą gavią 2:0. Wiadomo już, że do IV ligi awansowała odra Chojna i osad-
nik Myślibórz.

Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard 2:0 (1:0)
Skład: Mateusz Krupski – Michał Soska (c) , Konrad Winczewski, 

Paweł Królik, Michał Łukasiak – Piotr Winogrodzki, Maciej Syfert (Ja-
kub Szczypień), Dawid Langner, Dominik Wawrzyniak (Krzysztof Ha-
berski), Kamil Antonyk - Dawid Kurek.

Liga Okręgowa Szczecińska 2013/2014
34. kolejka:
Osadnik Myślibórz – Odra Chojna  3:1
Flota II Świnoujście – Klon Krzęcin  5:1
Iskierka Szczecin-Śmierd. - Stal Lipiany  1:3
Ina Ińsko – Victoria 95 Przecław    4:0
Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard  2:0
Piast Chociwel – Unia Dolice   1:0
Pogoń Barlinek – Polonia Płoty   0:3 walkower
Pomorzanin Przybiernów – Morzycko Moryń 0:3 walkower
Zorza Dobrzany    Pauza

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Odra Chojna 32 74 83 30 23 5 4
2 Osadnik Myślibórz 32 72 76 36 23 3 6
3 Piast Chociwel 32 69 61 22 21 6 5
4 Polonia Płoty 32 57 102 46 17 6 9
5 Gavia Choszczno 32 57 70 51 18 3 11
6 Zorza Dobrzany 32 54 64 42 15 9 8
7 Pomorzanin Nowogard 32 49 58 50 13 10 9
8 Stal Lipiany 32 47 62 59 14 5 13
9 Flota II Świnoujście 32 46 67 70 13 7 12
10 Ina Ińsko 32 42 40 49 13 3 16
11 Unia Dolice 32 41 40 45 11 8 13
12 Morzycko Moryń 32 37 67 79 12 1 19
13 Klon Krzęcin 32 35 56 93 11 2 19
14 Victoria 95 Przecław 32 28 39 77 8 4 20
15 Iskierka Szczecin - Śmierdnica 32 26 35 71 7 5 20

16 Pomorzanin Przybiernów 32 0 19 77 5 3 24
17 Pogoń Barlinek 32 0 26 68 6 4 22

Piłkarze z Nowogardu nie 
zdołali przedłużyć serii bez po-
rażki. Podczas wyjazdowego 
meczu z Gavią Choszczno, ry-
wale byli skuteczniejsi, apliku-
jąc Pomorzaninowi dwa gole. 
W ostatniej kolejce, najważ-

niejszy był mecz Osadnika z 
Odrą, który wygrali gospoda-
rze, dzięki czemu przypieczę-
towali swój awans do IV ligi. 
Co ciekawe, ZZPN powiększył 
grono spadkowiczów, przez co 
z wojewódzką okręgówką po-

żegna się aż 6 zespołów! Sezon 
dopiero co się zakończył,  żeby 
zachęcić kibiców do uczestnic-
twa w kolejnych rozgrywkach, 
już dziś powiemy, że do grupy 
Pomorzanina dołączy Sarmata 
Dobra, która spadła z IV ligi. KR

6 goli na koniec rozgrywek A Klasy

remisują w goleniowie
Pomorzanin II Nowogard w bardzo ładnym stylu pożegnał się z sezonem 2013/2014. Mło-

dy zespół z Nowogardu, w meczu z wiceliderem, pokazał charakter i odrobił straty, tylko przez 
brak doświadczenia ostatecznie zremisował 3:3. 

OKS Euroinsbud Goleniów – Pomorzanin II Nowogard  3:3 (2:0)
gole: Andrzej Piotrowicz, Wojciech Rogin, Krystian Kubicki
Skład: Adam Łuczak – Maciej Grzejszczak (c) , Andrzej Piotrowicz, Sławomir Po-

łatyński, Patryk Marcinkowski – Max Pokorski, Krystian Kubicki, Tomasz Szafran, 
Wojciech Rogin, Dariusz Iwaniuk – Jaroslaw Iwan (Mateusz Trafankowski).

Pierwsza połowa nie zapo-
wiadała emocji do ostatnich 
minut. Piłkarze OKS-u Eu-
roinsbud Goleniów, najpierw 
po bramce samobójczej, póź-
niej po szybkiej akcji, wyszli 
na dwubramkowe prowadze-
nie. Jednak po zmianie stron, 
nowogardzianie zagrali już 
o wiele lepiej. Najpierw An-
drzej Piotrowicz pociągnął z 
piłką kilkanaście metrów, po 
czym potężnie uderzył z oko-
ło 25 metrów. Bramkarz go-
ści popełnił fatalny błąd pró-
bując złapać futbolówkę, która 
wpadła między słupki. Później 
Wojciech Rogin popisał się ład-
nym uderzeniem z około 16 me-
trów i doprowadził do wyrówna-
nia. Akcje meczu jednak, rozegrał 
najlepszy tego dnia na boisku An-
drzej Piotrowicz, który mijał jak 
tyczki rywali, a następnie ideal-

nie dograł w pole karne do Kry-
stiana Kubickiego, któremu pozo-
stało jedynie skierować piłkę do 
bramki. Do pełni szczęścia zabra-
kło kilku minut... Gospodarze do-

prowadzili do remisu, po 6 golach 
w Goleniowie i  ciekawym wido-
wisku, piłkarze Pomorzanina II 
kończą już sezon 2013/2014 w A-
-Klasie.  KR

A Klasa Szczecin gr. 3 2013/2014
22. kolejka:
Hanza Goleniów – Grot Gardno   2:1
Wołczkowo-Bezrzecze – Znicz Niedźwiedź 1:4
Wicher Reptowo – Zryw Kołbaskowo  6:1
Vielgovia Szczecin – Orzeł Grzędzice  7:0
Komarex Komarowo – Fagus Kołbacz  1:5
OKS Goleniów – Pomorzanin II Nowogard 3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Fagus Kołbacz 22 56 79 23 18 2 2
2 OKS Euroinsbud Goleniów 22 48 58 26 15 3 4
3 Wicher Reptowo 22 44 65 29 13 5 4
4 Hanza Goleniów 22 42 48 27 12 6 4
5 Vielgovia Szczecin 22 37 50 37 12 1 9
6 Znicz Niedźwiedź 22 33 47 34 10 3 9
7 Grot Gardno 22 32 49 41 10 2 10
8 Pomorzanin II Nowogard 22 31 36 42 9 4 9
9 Zryw Kołbaskowo 22 23 38 55 7 2 13
10 Wołczkowo – Bezrzecze 22 18 32 59 6 0 16
11 Orzeł Grzędzice 22 12 19 68 4 0 18
12 Komarex Komarowo 22 6 22 102 2 0 20

Udane starty tenisistów 
z Wierzbięcina
W dniu 31.05.2014 r., pięciu reprezentantów klubu LUKS 
Top Wierzbięcin, wzięło udział w Międzynarodowym Tur-
nieju Miast Partnerskich w Stargardzie Szczecińskim. 

W zawodach brali udział za-
wodnicy z Polski, Niemiec i Ho-
landii. Największy sukces od-
niósł starszy z braci Jemiliano-
wicz - Bartosz, pokonując w fi-
nale seniorów po dramatycz-
nych okolicznościach Martija 
Laurensena (Holandia) 3:2, choć 
w ostatnim secie sytuacja jego 
była tragiczna, gdyż przegrywał 
6:10. Potrafił jednak wspiąć się 
na wyżyny swoich umiejętności, 
i przechylić wynik na swoją ko-
rzyść wygrywając 13:11. Jest to 
pierwsze w karierze zwycięstwo 
Bartka w zawodach na szczeblu 
Międzynarodowym. Młodszy z 
braci- Sebastian, po nieznacznej 
porażce 3:2 z Henrykiem Dzidą ( 
UKS Team Białogard), w ćwierć-
finale został sklasyfikowany w 

przedziale 5-8 miejsce. Z dobrej 
strony pokazał się również Da-
niel Zubrzycki, zajmując miej-
sce w przedziale 9-12. Warto do-
dać, że Daniel pokonał dużo wy-
żej rozstawionego, i bardziej do-
świadczonego zawodnika z Ho-
landii (Van Vooren Dennisa) 
3:1. Dla młodych zawodników 
z Wierzbięcina -  Adriana Ku-
rendy i Szymona Rutkowskiego, 
były to pierwsze takie zawody na 
szczeblu Międzynarodowym. Ich 
wynik może cieszyć i napawać 
trenera optymizmem, gdyż wal-
czyli, jak „równy z równym” z ry-
walami o kilkanaście lat starszy-
mi. Niestety, wygrana tylko po 
jednym pojedynku, nie pozwo-
liła im wyjść z grup eliminacyj-
nych. KR
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Stronę przygotowała grupa 

z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Uroczyste zakończenie nauki w ostatnich 
klasach zasadniczej Szkoły zawodowej
13 czerwca pożegnaliśmy uczniów klas III M i III E, którzy zakończyli naukę w 
zasadniczej Szkole zawodowej. 

W piątkowej uroczystości 
wzięli udział nauczyciele, ro-
dzice zaproszeni goście, a także 
główni bohaterowie tego spo-
tkania – absolwenci Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej. Pan dy-
rektor Stefan Sitkowski wygło-
sił przemówienie, w którym ży-
czył absolwentom wszystkiego 
dobrego. Tradycyjnie wręczono 
nagrody:

Nagrody za bardzo dobre i do-
bre wyniki w nauce otrzymali 
uczniowie:

Damian Bagiński – klasa III M
Wojciech Kwiatkowski – Kla-

sa III M
Adrian Sudomierski – klasa 

III M 
Patryk Świrgoń – klasa III M 
Dawid Kubas – klasa III E
Adrianna Kuriata – klasa III E
Maciej Sierzchała – klasa III E 
Nagrody za godne reprezento-

wanie szkoły w zawodach spor-
towych otrzymali: 

Adrianna Kuriata
Kamil Urbaniak 

Nagrody za udział w rozbudo-
wie i modernizacji szkoły oraz 
pracach remontowych i konser-
watorskich, które przyczyniły się 
do poprawy wizerunku szko-
ły oraz warunków pracy i nauki 
otrzymali: 

Damian Bagiński
Igor Bielawski
Dawid Garbaciak
Mateusz Gołdyn
Błażej Górniacki
Dawid Kasprzak
Paweł Kolasiński

Przemysław Kromiszewski
Wojciech Kwiatkowski
Ernest Mirota
Damian Pakieła
Krystian Paś 
Patryk Paś
Kamil Porada
Adam Sadło
Adrian Sudomierski
Grzegorz Śmigiel 
Patryk Świrgoń 
Jacek Zieliński
Wychowawcy klas Pani Joan-

na Wiatr-Gocałek (klasa III E) 
i Pan Marcin Karpiel (klasa III 
M) wręczyli swoim wychowan-
kom świadectwa.

Prowadzący apel Żaneta Mu-
szyńska i Tomasz Sobczak tak 
żegnali swoich kolegów: „To 

wasze ostatnie chwile w naszej 
szkole. Chcielibyśmy w imieniu 
wszystkich uczniów szkoły po-
żegnać Was i podziękować za te 
lata, które mogliśmy spędzić ra-
zem z Wami w murach tej szko-
ły(....). Od nas przyjmijcie naj-
lepsze życzenia. Życzymy Wam 
radości zasiewu, wytrwałości 
oczekiwania i najpiękniejszych 
zbiorów tam, gdzie codzien-
nie zostawicie swoje serce, swój 
umysł i swoje siły. Życzymy nie-
pokoju, który nie pozwala stać 
bezczynnie, szerokiego spoj-
rzenia, które pomaga dostrze-
gać prawdy ukryte, takiej rado-
ści, przy której smutek zamiera, 
a pragnień tak czystych, że od 
nich niebo błękitnieje”. 

Życzymy wszystkiego dobrego! 

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski 

Klasa III E – wychowawca Pani Joanna Wiatr – Gocałek 

...wręczają dyplomy uczniom, którzy brali udział w pracach na rzecz 
szkoły

Pani dyrektor Alicja Jaklińska i Pan Zdzisław Kostrzewski...

Wyróżnieni sportowcy – Adrianna Kuriata i Kamil Urbaniak

Dyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski i wychowawca klasy III E Pani Jo-
anna Wiatr-Gocałek wręczają nagrody Dawidowi Kubasowi, Adrian-
nie Kuriacie i Maciejowi Sierzchale 

Damian Bagiński, Wojciech Kwiatkowski, Adrian Sudomierski i Pa-
tryk Świrgoń otrzymują nagrodę z rąk dyrektora oraz wychowawcy 

Przewodniczący Rady Rodziców Pan Stanisław Kozieł 

Klasa III M – wychowawca Pan Marcin Karpiel 

Prowadzący uroczystość – Żaneta Muszyńska i Tomasz Sobczak 
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 27 kwietnia - 14 czerwca 2014 roku
Kołobrzeg – Nowogard:
04:05; 04:52 (kursuje w sb-nd); 04:40 (kursuje pn-pt); 06:40; 09:45; 13:35 
(kursuje w nd); 13:29 (kursuje pn-pt); 15:25; 17:11  

Nowogard – Szczecin:
05:10; 06:02 (kursuje w sb-nd); 06:02 (kursuje pn-pt); 07:57; 10:55; 14:46 
(kursuje w nd); 14:46 (kursuje pn-pt); 16:48; 18:29

Szczecin – Nowogard
06:28 (kursuje pn-sb); 09:20 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 10:47; 12:46 
(kursuje pn-pt); 14:50; 16:49; 18:49; 19:54

Nowogard – Kołobrzeg
07:25 (kursuje pn-sb); 10:17 (kursuje od 10 V do 14 VI w sb-nd); 12:09; 
13:46 (kursuje pn-pt); 15:48; 17:53; 20:04; 21:05

A9.4.ś-czb.d/o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 446 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

USŁUGI INFORMATYCZNE 
Netcom 

- naprawa komputerów 
- usuwanie wirusów 
- odzyskiwanie utraconych danych 
- sieci komputerowe 
- monitoring 

tel. 507 100 280 
W140.1.scb.wt+pt, 3-27.06 

wyjazdy od zaraz, kontrakty wakacyjne, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.SCZ.07.03.DO  

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Dla Panów „Profilaktyka Raka Prostaty”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy  wpół-

pracy Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizu-
je program „Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn z gminy No-
wogard powyżej 40 roku życia.

Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- etykiety, 
ulotki edukacyjne

Badania odbędą się 12 lipca 2014r.w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie. W zakres badania wchodzą: ba-
danie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( ter-
min badania krwi i godz badania lekarskiego) podczas rejestracji w 
siedzibie fundacji tel. 91 3921356 wew.122, lub u Lidii Bogus po godz. 
14-tej. tel.505393636.

Pamiętaj!Ty też musisz dbać o zdrowie! Badanie prostaty jest tak 
proste jak sprawdzanie oleju Dobrowolna wpłata na cele statutowe 
20 zł.

Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty)jest jednym z najczęstszych 

nowotworów złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów na 
nowotwory w Polsce i zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z 
powodów nowotworów. Według badań zagrożony rakiem gruczołu 
krokowego jest 1 na 11 mężczyzn po 50-tym roku życia, częściej po 
60-tym, a ryzyko wzrasta z wiekiem. W niektórych przypadkach rak 
gruczołu krokowego rośnie bardzo powoli. Częsty jest przerost nie-
złośliwy gruczołu krokowego, który głównie powoduje utrudnienia 
w oddawaniu moczu, ale jedynie lekarz może ocenić rodzaj zmian w 
gruczole krokowym. Z powodu zaniedbań, niemal trzykrotnie niższe 
szanse na wyleczenie mają Polacy niż np. Amerykanie; około 2000 
Polaków niepotrzebnie traci życie w ciągu każdego roku! inf. NFZ

DLA PAŃ “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 5 lip-

ca 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny zpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122  
oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji 
w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

Dokumenty, pit-y i wydruki z kasy �skalnej potwierdzajace 
uzyskiwany dochód do wglądu razem z umowami i kontraktami. 

tel. 601 567 543

5 OOO,- ZŁ  MIESIĘCZNIE ZAROBKU 
- sprzedam działalność gospodarczą wraz z pawilonem 

w centrum Goleniowa, z powodu przejscia na emeryturę

W159.2.scb.17.06-04.07 

SP w Żabowie

rozmawiali o zasadach bezpieczeństwa
Specjalistki ds. nieletnich i patologii z goleniowa i Nowogardu odwiedziły dzieci 
ze Szkół  Podstawowych z naszego powiatu, jedna z nich była  w SP w Żabowie.

 Spotkanie miało na celu, 
przypomnienie podstawowych  
zasad bezpieczeństwa podczas 
zbliżających się wakacji. Pod-
czas wizyty w szkołach, przed-
stawicielki Policji zajmujące się 
profilaktyką dzieci i młodzie-
ży, wspólnie z funkcjonariu-
szami, mówiły o zagrożeniach, 
na jakie w okresie letnim nara-
żeni są najmłodsi, oraz oma-
wiali zagadnienia związane z 
bezpiecznym wypoczynkiem. 
Przypominały o zasadach obo-
wiązujących podczas zabaw na 
świeżym powietrzu, nad wodą 
i w domu, a także o bezpiecz-
nym poruszaniu się po drogach. 
Omówiły również zasady za-
chowania w przypadku, gdy 
zaczepia nas obca osoba oraz 
groźny pies - opowiada rzecz-
nik policji asp. Julita Filipczuk. 
Zajęcia przebiegały w miłej, 

pełnej emocji atmosferze. Na 
zakończenie milusińscy w obu 
szkołach otrzymali odblaski 
oraz obiecali stosować się do 

wskazówek i przepisów poda-
nych przez stróżów prawa.

Oprac: KR 

Gimnazjum nr 2

Sukces Hani Czury
W czwartek (12 czerwca) uczennica gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie - Hanna Czura, została nagrodzona na uro-
czystej gali zachodniopomorskiego Kuratora oświaty.

12 czerwca 2014 r. w Szczecinie, odbyła się uroczysta gala 
podsumowująca konkursy przedmiotowe Zachodniopo-
morskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. 

Wśród szczęśliwych Laureatów znalazła się uczenni-
ca Hanna Czura z klasy III B Gimnazjum nr 2 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. Hania, uzysku-
jąc dyplom laureata,  ma zapewnione przyjęcie do każdej 
szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce.  Serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Info: własna
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 poko-
jowe mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfi-
tów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szko-
ły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia.Tel.667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szko-
le, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynajęcia. 
607 289 286 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny 
skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975.

• Do wynajęcia kawalerka ul. Warszawska, 
na dłuższy okres czasu, umeblowana. 
501 832 458 

• Sprzedam mieszkanie 2poziomowe ok. 
90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. 
Do Negocjacji. 723930320, 697171038.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. 
do negocjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 57/5 
m2  lub zamienię na mniejsze. Tel. 607 
824 351

• Działka pod KRUS. 78353 46 77 

• Kilka hektarów 691 063 454

• Sprzedam mieszkanie w centrum. Tel. 
530 786 880 po 15.00

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną. 660 010 540 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 48,91 
m2, parter. 607 488 128, 669 018 385 

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 
507 045 404 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w 
Nowogardzie w centrum. 662 630 973

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi 
imobilizer pełna elektryka, gotowe do 
zarejestrowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.  cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 
99, cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Sprzedam dwie przyczepy sztywne, 3.5 
tony w dobrym stanie. 692 608 128 

• Sprzedam turbinę do busa T4. 693 716 
085

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do zboża. 
502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitną-
ce  róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz  róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  tak-
że  wiele  innych  roślin. Tel. 606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja terenów 
zielonych. 508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 39 
25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 
zł/100 kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w belach. 513 941 882

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

• Sprzedam agregat z wałkami 5,20 szero-
ki. 606 261 850

• Sprzedam cielaki, Żabówko 18. 605 092 
517 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydru-
ki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, ma-
lowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z za-
jęciami komorniczymi, dochodami z 
mops, zasiłkami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

• Docieplanie budynków. Tel. 607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYB-
KO –TANIO. TEL. 696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   
i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Pol-
skiego 57 .tel.787482763.Pełna oferta: 
komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Prasowanie bali. 513 941 882 

•  Kredyty do 25 000 pozabankowe umo-
wa o pracę, działalność, wystarczy mie-
siąc pracy, z komornikiem. 607 09 25 09, 
697 08 25 09, kredyty bankowe.

• Kompleksowe wykończenie wnętrz 784 
188 147 

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Koszenie trawy małe i większe po-
wierzchnie + jesienna wertykulacja (na-
powietrzanie). 664 726 394 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na budowę. 
505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emery-
ta). 663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  
Dąbrowie Nowogardzkiej. Owoce de-
serowe. Tel.510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do biu-
ra, znajomość obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

• Zatrudnię do sklepu studentkę, emeryt-
kę lub osobę na zasiłku przedemerytal-
nym. 515 736 457

• Praca weekendowa z uprawnieniami na 
samochody ciężarowe. 664 726 394

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 652.

• Zatrudnię pracownika z uprawnieniami 
na kombajn i traktor, oraz pracowników 
na stanowisko dojarz. Informację pod 
telefonem 91-39-18-140

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin 
Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , po-
rąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy ro-
dzaje zasilania, kuchnia gazowa+ umy-
walka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + 
stół kuchenny mocny. Tel. 888 676 231 

• Sprzedam miernik rezystencji izo-
lacji MIC-5000 nowy, na gwarancji. 
601 476 242 

• Sprzedam telefon Samsung Galaxy 
S2 (9100), stan bardzo dobry, w pełni 
sprawny. 693 197 569

• Sprzedam kuchenkę gazową Zanussi 
cena 200 zł i lodówkę Amica cena 200 
zł. 607 850 180 

• Sprzedam telefon Samsung Galaxy S2 
(9100), stan bardzo dobry,693 197 569

• Oddam psa 5-miesięcznego. 721 145 
910

• Sprzedam stół i krzesła tapicerowane – 
kolor drewna. 888 676 231 

• Sprzedam betoniarkę 250 l. 606 261 850 

• Sprzedam taśmociąg, 606 261 850 

• Sprzedaż drewna kominkowego, opało-
wego, zapewniamy transport. 697 500 
809
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Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

  e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta  665 776 868 • Kapłan  667 488 367  
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

A/0

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
e-mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem w tytule 
Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Firma Expando Sp. z o.o. 
z branży telekomunikacyjnej poszukuje pracownika 

na stanowisko pracownik �zyczny

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin
tel. kontaktowy 784 060 058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W.142.4.sczb.6-17.06  
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o P23.18.o.10-20.06

Szkoła Podstawowa nr 2

Wycieczka pełna 
wrażeń
W środę, 4 czerwca 2014 r., uczniowie klasy III a i III 
b z SP nr 2 w Nowogardzie, pod opieką pani Krysty-
ny gradzik i Urszuli zajdy, udali się na wycieczkę do 
Stargardu Szczecińskiego. 

Pierwszym punktem wy-
cieczki była wizyta w woj-
sku Białe Koszary. Uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach z żoł-
nierzami, którzy prezentowali 
różne rodzaje broni do celów 
obronnych, a także mogli zo-
baczyć samochody, poruszają-
ce się po lądzie i w wodzie. Za-
interesowanie było tak duże, 
że dzieci spędziły tam półtorej 
godziny. 

Dużo wrażeń dostarczyła 
także wizyta w Radiu Stargard. 
Uczniowie mogli utrwalić zdo-
bytą wiedzę w szkole, zobaczyć 

i usłyszeć na żywo, jak nadawa-
ne są audycje radiowe. Redak-
tor naczelny radia, pan Marek 
Synowiecki, bardzo przyjaź-
nie przywitał dzieci w studio, 
zaś pan Piotr Styczewski, wy-
dawca porannych wiadomo-
ści, zapoznał dzieci z funkcjo-
nowaniem radia i z zadaniami 
poszczególnych pracowników. 
Na zakończenie, każdy uczeń 
otrzymał długopis z wizytów-
ką tejże rozgłośni. 

Dzieci, pełne wrażeń, wyru-
szyły do stargardzkiego parku, 
aby zobaczyć amfiteatr oraz 

najnowocześniejsze muzeum 
na Pomorzu Zachodnim „Ba-
steja”, XVI-wieczny obiekt, w 
którym znajdują się monito-
ry i ekrany dotykowe, pozwa-
lające na dokładne przegląda-
nie map, rycin, ilustracji, ma-

nuskryptów. Można było tam 
obejrzeć filmiki oraz multime-
dialny globus.

Punktem kulminacyjnym 
wycieczki była wizyta w prze-
pięknym zamku w Pęzinie, po-
łączona z obiadem. Dzieci po-

czuły się przez moment jak 
książęta i księżniczki. Zapew-
ne wrażenia pozostaną na dłu-
go w ich sercach. 

Info: własna

Uroczyste zakończenie  
III Edycji Nowogardzkiej 
„Szkoły Cukrzycy”

Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło Nowogard zapra-
sza na ostatni wykład III Edycji 
Nowogardzkiej Szkoły Cukrzy-
cy”,  w piątek 20 czerwca 2014r., 
na godz. 16:00, do Centrum 
Edukacji i Przedsiębiorczości 
„PROFIT” Szczecińskiej Funda-
cji Talent – Promocja – Postęp 
w Nowogardzie, przy ul. Wojska 
Polskiego 3, w sali nr 107. 

Tematem wykładu będzie: Za-
wał serca, udar mózgu - czy to 
też powikłania cukrzycy? Ze-
spół metaboliczny- problem 
społeczny  XXI wieku.

Wykład poprowadzi, le-
karz  prowadzący Nowogardzką 
„Szkołę Cukrzycy”, Pani dr Ma-
rzena Kargul oraz krajowy koor-
dynator „Szkoły Cukrzycy” dia-
betolog, Pan dr Andrzej Pacior-
kowski. 

Zajęcia w Nowogardzkiej 
„Szkole Cukrzycy” są wspierane 
przez Urząd Miejski w Nowo-
gardzie www.nowogard.pl

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD

Koła Nowogard
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kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

Przygotowaliśmy                    na Dzień Ojca

informacje w gabinecie, tel. 609 456 577

- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii • porady dietetyka
- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

Podaruj swojemu Tacie 
pakiet zabiegów fizykoterapeutycznych

s. 2 s. 4 s. 9

Nasi przedsiębiorcy:
Sklep 

ARS Meble

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

W8.1.P.p.6-27.06

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Credit Agricole Partner
Nowogard, ul. 700-lecia 21 

tel. 91 39 22 172

W dzisiejszym losowaniu wygrał 
Pan CZESŁAW GIBKI z NOWOGARDU

DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM 

OSOBOM, 
KTÓRE WZIĘŁY 

UDZIAŁ 
W NASZYCH 

LOSOWANIACH

W7.2.P.p.21.2-15.8

Remont 
przejazdu... 
zawieszony

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 602 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

zostanie przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

25 lat kapłaństwa 
ks. Andrzeja 

Wąsika

Zapraszamy na 
zbiór truskawek 

deserowych z szypułką,

 Węgorza.
606 70 81 80 

(K25.1.P.10.06-24.06)

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni zbieraczy zapisy 
w terminie 

od 1-10 lipca 2014 r.

tel. 515 144 186 
organizujemy 

dowóz
W54.2.P.17.06-.11.07.pdf

LOBEZ   20.06

DZISIAJ
w środku numeru

HARMONOGRAM 
ODBIORU odpadów 

zmieszanych  
od 07-12.2014 r.

NOWOGARD 
– DEKLARAcJE INDyWIDUALNE 

(domy jednorodzinne, 
odrębne lokale mieszkalne...)

MIEJScOWOścI GMINy 
– NIERUcHOMOścI ZAMIESZKAŁE

W162.2.P pt+wt. 20.06-do

O inwestorów będzie coraz trudniej 

Po co promować nowogardzką 
strefę w Nowogardzie?

Czytaj s. 3
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W skrócie...

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 
interesujących 

wiadomości? Zadzwoń  
lub napisz  do nas  

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, 

e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

W miniony wtorek, 17 czerwca, około godz.15:30, na drodze nr 6, na 
wysokości skrzyżowania w Kikorzu, doszło do groźnej kolizji drogowej. 
W zdarzeniu brały udział co najmniej trzy pojazdy. Policja nie informo-
wała o szczegółach zdarzenia. Z naszych informacji wynika, że niko-
mu na szczęście nic poważnego się nie stało. Przez kilkadziesiąt minut, 
ruch na drodze był utrudniony. MS

Duża ilość plastikowych nakrętek, bezpłatnie, jest do odebrania w re-
dakcji DN. Przekażemy je osobie prywatnej lub szkole, która zbiera je 
na cele charytatywne lub z przeznaczeniem np. na wózek dla chorego 
dziecka. Każdy, komu są one potrzebne, może zgłosić się  do reakcji 
Dziennika Nowogardzkiego. 

Stoi i niszczeje...  Podajnik wody do parowozów, który był niegdyś 
sprzężony z wieżą ciśnień, stojącą tuż obok stacji. Urządzenie powsta-
ło prawdopodobnie ok. roku 1882, a więc kiedy ukończono budowę linii 
kolejowej Goleniów – Kołobrzeg przez Nowogard. Inne źródła wskazują 
rok 1909. Instalacja przestała być wykorzystywana najprawdopodobniej 
w drugiej połowie lat 60-tych, gdy koleje wycofywały się z lokomotyw 
napędzanych maszyną parową. Warto, aby zapomnianemu dzisiaj obiek-
towi przywrócić dawny blask. Wszak to kawał historii kolejnictwa. MS

PKP zapomniało o zmianie rozkładu

remont przejazdu... zawieszony 
To nie żart. robotnicy przerwali remont przejazdu kolejowego, przy ul. 700-lecia, który 
dopiero co ruszył. Wszystkiemu winny wakacyjny rozkład jazdy, o którym zdaje się zapo-
mniało PKP.  roboty mają ponownie ruszyć we wrześniu.

W minioną środę przywróco-
no ruch pojazdów przez przejazd. 
Zniknęły tablice informujące o 
objazdach.

- Roboty zostały przerwane ze 
względu na zmiany rozkładu jaz-
dy, jakie PKP wprowadziło w nocy 
z 14 na 15 czerwca – informuje 
Mirosław Mazurek ze spółki Bahn 
Technik z Wrocławia, główny wy-
konawca robót.

Wprowadzona zmiana rozkładu 
jazdy zakłada krzyżowanie się po-
ciągów na stacji w Nowogardzie. 
A to uniemożliwia prowadzenie 
prac, gdyż wymusza utrzymania 
w pełnej gotowości dwóch torów.   
O tym, dlaczego PKP dopiero te-
raz przypomniało sobie o zmianie 
rozkładu jazdy pociągów, przed-
stawiciel spółki z Wrocławia nie 
chciał mówić. Przyznał jednak, 
że firmie też nie na rękę jest prze-
rwanie prac. 

- Oczywiście wiąże się to z ja-
kimiś kosztami. Musimy przecież 

zejść z placu budowy, zdemonto-
wać znaki informujące o objaz-
dach, przeorganizować swoją pra-
cę – mówi Mazurek.

M. Mazurek poinformował, że 
od 10 czerwca, a więc dnia roz-
poczęcia prac, robotnicy zdąży-

li zmodernizować jedno torowi-
sko. Do czasu wznowienia robót 
utwardzili teren budowy. W tej 
chwili jest on przejezdny. 

PKP zapowiada, że prace mają 
zostać wznowione we wrześniu. 

MS

Robotnicy przygotowują przejazd do ponownego otwarcia. Zdjęcie wykonane 18 czerwca,  
o godz. 15.00.

 W następnym numerze: 

Rolnicy kontra PUWiS

zamiast łąk, śmier-
dzące wylewisko

Kupili działki pod budowę, a mają 
grunty rolne 

Budowlany absurd 
w Warnkowie 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

A24.2.ś-czb.2.4.-6.13 W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

O inwestorów będzie coraz trudniej 

Po co promować nowogardzką strefę w Nowogardzie? 
od 1 lipca, zmieniają się przepisy o wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej, jakiej państwo może udzielić firmom, inwestującym na terenie stref eko-
nomicznych. Może to znacznie utrudnić poszukiwania chętnych do budowania fabryk na tych obszarach. Władze Nowogardu, zamiast jednak martwić się 
tym jak, mimo zaostrzających się przepisów podatkowych, zachęcić inwestorów do wydania pieniędzy na terenie naszej podstrefy, wolą wydawać pienią-
dze na tablice reklamowe, mające promować strefę... i to na jej terenie. 

Przypomnijmy, że rząd wyra-
ził zgodę na utworzenie w Nowo-
gardzie specjalnej podstrefy eko-
nomicznej w sierpniu ubiegłego 
roku. Została ona włączona do 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Teren, 
na którym na preferencyjnych wa-
runkach podatkowych mogą in-
westować firmy, ma 20 ha. Poło-
żony jest on w okolicach zjazdu na 
obwodnicę w Wojcieszynie. 

Dla kogo te tablice? 
Podczas ostatniej sesji, radni za-

akceptowali poprawkę do budże-
tu na rok 2014, w której zapisano 
środki na wykonanie tablic, mają-
cych reklamować strefę. Dwie re-
klamy mają kosztować 12 tys. 300 
zł. Za wiele szczegółów jednak nie 
ujawniono. W uchwale zapisano je-
dynie, że tablice mają służyć pro-
mocji podstrefy w Nowogardzie, i 
to, żeby było śmieszniej, na terenie 
naszej gminy. 

- Jaki wpływ na podjęcie decyzji o 
inwestycji liczonej w setkach milio-
nów złotych ma mieć tablica usta-
wiona przy drodze pod Nowogar-
dem? - pyta jeden z nowogardzkich 
przedsiębiorców.

Pytanie jak najbardziej zasadne. 
Trudno bowiem wyobrazić sobie 
poważnego przedsiębiorcę, który 
dowiaduje się o nowogardzkiej stre-
fie z tablicy informacyjnej i wyciąga 
z kieszeni owe miliony na inwesty-
cję? Komu ma więc służyć taka ta-
blica? Zapewne promowaniu bur-
mistrza najbardziej. Klamka jednak 
zapadła. Burmistrz zaproponował, 
a radni się zgodzili wydać pienią-
dze na ten nie do końca zrozumiały 
cel. Robert Czapla (twarz lokalnego 
SLD), pytany przez DN o sensow-
ność tego wydatku, do zamknięcia 

bieżącego numeru odpowiedzi nie 
udzielił. 

o inwestorów będzie trudniej
Nowogardzka podstrefa to na 

razie tylko „ściernisko”. Do tego, 
by powstało tu „eldorado”, daleko.  
Tym bardziej, że jak na razie sama 
gmina niewiele wysiłku wkłada, by 
teren przygotować pod inwestycję. 
Kupuje się tablice, zamiast myśleć 
o uzbrojeniu terenu i stworzeniu 
odpowiedniej sieci dróg, która sko-
munikowałaby podstrefę z obwod-
nicą. To bowiem jeden z ważniej-
szych atutów tego miejsca – moż-
liwość połączenia strefy z krajową 
drogą nr 6, w przyszłości mającą 
stać się trasą szybkiego ruchu.  

Położenie strefy i przygotowa-
nie terenu pod przyszłe inwestycje 
to jedno. To jednak ulgi w podat-
kach są głównym determinantem, 
który przyciąga inwestorów do spe-
cjalnych obszarów ekonomicznych. 
Dla przykładu, w przypadku na-
szej podstrefy KSSSE, mały przed-
siębiorca podejmujący działalność 
gospodarczą, może skorzystać ze 
zwolnienia z podatku dochodowego 
CIT w wysokości 70% poniesionych 
nakładów inwestycyjnych lub 70% 
dwuletnich kosztów pracy. Waru-
nek – poniesione nakłady inwesty-
cje nie mogą być mniejsze niż 100 
tys. euro, a więc jakieś 430 tys. zło-
tych. 

Tyle że rząd postanowił nieco 
ukrócić „podatkowy raj” dla przy-
szłych inwestorów. Od 1 lipca zmie-
nia się dopuszczalna wielkość po-
mocy publicznej, jakiej państwo 
może udzielać prywatnym podmio-
tom. Jaki wpływ na poziom ulg po-
datkowych oferowanych przez KSS-
SE będzie miała ta zmiana? 

- Wpływ będzie zasadniczy – 

przyznaje Andrzej Kail, dyrektor 
ds. marketingu, KSSSE. - Strefa 
funkcjonuje w oparciu o akty praw-
ne regulujące zakres jej możliwości 
sprawczych. Strefa, oferując zwol-
nienia podatkowe, czyni to w imie-
niu państwa. Stosowne akty prawne 
regulują w związku z tym zakres jej 
kompetencji. Niestety na dzień dzi-
siejszy nie mamy jeszcze wytycz-
nych prawnych co do kształtu regu-
lacji ustawowych w tym zakresie. W 
związku z tym, wypowiadanie się o 
przyszłości jest na dzień dzisiejszy 
nieugruntowane w prawie i opiera 
się o mniejsze lub większe przypusz-
czenia - mówi Kail. 

Dyrektor z KSSSE, w rozmowie z 
DN, nie podaje jednak dokładnych 
liczb. Należy się jednak spodziewać, 
że podatkowe ulgi zostaną okrojone 
od kilkunastu do nawet kilkudzie-
sięciu procent. Tylko na Śląsku, jak 
podała kilkanaście dni temu Rzecz-
pospolita, „dopuszczalny poziom 
wsparcia stopnieje z 40 do 25 %”. 
Mniej łaskawsza dla inwestorów ma 
być także Opolszczyzna. Tam zwol-
nienia z podatków mają być obni-

żone o 15%, z 50% stosowanych do-
tychczas do 35%. Jak podaje „Rz”: 
„dotychczasowy poziom pozosta-
nie tylko w województwach poło-
żonych na tzw. ścianie wschodniej, 
gdzie o inwestycje jest trudniej”. 

Andrzej Kail, mimo to, nie traci 
optymizmu. 

- Zainteresowanie ze strony in-
westorów jest niesłabnące, pomi-
mo tego, że ulgi podatkowe zostaną 
prawdopodobnie ustawowo zmniej-
szone – mówi pytany przez nas o 
to, jak jego zdaniem nowe przepisy 
wpłyną na proces pozyskiwania in-
westorów do strefy i wymienia, że 
ulgi w podatkach to nie jedyny po-
wód, dla którego firmy decydują się 
na biznes w specjalnych obszarach 
gospodarczych: Rozwój infrastruk-
tury technicznej, rozwój infrastruk-
tury miejskiej, dostępność wykwali-
fikowanej kadry pracowniczej, po-
ziom szkolnictwa zawodowego, po-
ziom szkolnictwa wyższego, otocze-
nie około biznesowe (banki, firmy 
doradcze, kancelarie prawne) w re-
gionie, atrakcyjna oferta spędzania 
wolnego czasu – wymienia. 

gmina milczy, czas ucieka...
Niestety, do wczoraj nie udało 

nam się uzyskać komentarza w tej 
sprawie ze stron władz Nowogardu. 
Niewiele zatem wiadomo, czy bur-
mistrz zdaje sobie sprawę, jak bar-
dzo nowe przepisy mogą utrudnić 
rozmowy z potencjalnymi inwe-
storami. Tym bardziej, że wkrótce 
mają też wejść przepisy o tzw. de-
lokalizacji, uniemożliwiające otrzy-
manie pomocy publicznej przez te 
firmy, które już wcześniej na terenie 
UE zlikwidowały podobną działal-
ność. 

Jest więc duże ryzyko, że te mia-
sta, gdzie strefy powstały najpóź-
niej (Nowogard, Kamień Pomor-
ski), z powyższych przyczyn nie 
zdążą z nich za wiele skorzystać. 
I choć KSSSE zapewnia, że „na 
dzień dzisiejszy co najmniej czte-
rech inwestorów wyraziło wolę za-
funkcjonowania na terenie pod-
strefy w Nowogardzie”, przykład 
innych gmin pokazuje, że to do-
piero początek długiej i krętej dro-
gi. Doświadczenie w tej materii ma 
np. Gmina Gryfino, w której je-
sienią ma ponoć ruszyć budowa 
pierwszego zakładu pracy na te-
renie strefy, również należącej do 
KSSSE. Poszukiwanie chętnego 
do zainwestowania na tym terenie 
trwało jednak ponad dwa lata. Była 
to droga wyboista, pełna rozczaro-
wań i zawodów. Wcześniej Gryfino 
musiało też wydać spore pieniądze 
na uzbrojenie terenu, a także pro-
mocję atutów tego obszaru, z tym 
że głównie poza granicami kraju. 

Mimo wszystko, pozostaje mieć 
nadzieję, że wysiłki KSSSE dopro-
wadzą do pozyskania inwestora dla 
Nowogardu. 

Marcin Simiński 

Plan sytuacyjny z zaznaczonymi działkami strefy

ZGINĄŁ ŻÓŁW GREcKI
średnica pancerza 20 cm

przy ulicy Roosevelta „przy sadzie”
Nagroda 200 zł  • tel. 660 424 989
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Oświadczenia majątkowe radnych powiatowych
W wydaniu DN z dn. 30 maja zaprezentowaliśmy stan majątkowy nowogardzkich radnych. W dzisiejszym numerze publikujemy oświadczenia mająt-
kowe pracowników starostwa, piastujących w Urzędzie najwyższe stanowiska, oraz radnych powiatowych, pochodzących z Nowogardu.

Nazwisko i 
imię

Oszczędności Nieruchomości Zarobki Majątek 
ruchomy pow. 
10 tys. zł

Kredyty

Fedeńczak 
Marcin 

40 tys. zł Majątek odrębny 
o  obszarze 
0,0276 ha – 
wartość 97 tys. 
500  zł 

- Działalność 
gospodarcza 
– transport 
pasażerski lądowy 
– dochód 87 tys. 
843 zł/przychód 
580 tys. 512 zł
- Umowa o pracę 
¼ etatu -5 tys. 
887 zł 
- Dieta radnego – 
13 tys. 65 zł 

- Mercedes 
Sprinter 312D 
rok prod. 1999
- Mercedes 
Sprinter 515 CDI 
rok prod. 2007
- Mercedes 
Sprinter 412 D 
rok prod. 1998
- Mercedes 
Sprinter 515 CDI 
rok prod. 2008 
- Nissan Micra 
rok prod. 2005
- Mercedes Benz 
ML 320 rok 
prod. 2006  

- Getin Bank – 
110 tys. zł
- Polbank 
– kredyt 
odnawialny – 
30 tys. zł
- Skok 
Stefczyka – 
pożyczka na 
cele mieszk. 64 
tys. 800 zł

Fedorczuk-
Smolira 
Anna

- Środki w 
walucie 
polskiej
 – 170 tys. zł 
- Środki w 
walucie obcej 
– 2 400  EUR, 3 
200  USD 
- Papiery 
wartościowe: 
Pionier na 
kwotę 
896 tys. zł 

- Dom o pow. 
268 m² – wartość 
600 tys. zł 
- Mieszkanie 
o pow. 70 m² 
– wartość 230 
tys. zł 
- Lokal użytkowy 
o pow. 234,14 m²
- wartość 460 
tys. zł 

- Działalność 
gospodarcza 
(Indywidualna 
Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska; 
Niepubliczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
Spółka Cywilna) – 
400 tys. 643 zł 
- Dieta radnej – 12 
tys. 453 zł 
- Umowa o pracę 
– 12 tys. 577 zł 

- Toyota Auris 
rok prod. 2009

Nie dotyczy

Kulinicz 
Tomasz    
wicestarosta

53 tys. 194 zł Mieszkanie o 
pow. 46 m² – 
wartość 120 
tys. zł

- Starostwo 
Powiatowe w 
Goleniowie – 140 
tys. 205 zł 
- dochód netto 
z tytułu najmu 
mieszkania 
- 8 tys. 800 zł 

Ford Mondeo 
rok prod. 2008

Kredyt 
konsumpcyjny 
– 15 tys. zł

Lembas 
Kazimierz

- Środki w 
walucie 
polskiej – 62 
tys. 251 zł 
- Środki w 
walucie obcej – 
4 500 EUR, 500 
USD

- Dom o pow. 70 
m² – wartość 130 
tys. zł 
- Gospodarstwo 
rolne o pow. 
10 ha i 34 ha 
– wartość 130 
tys. zł 
- Budynek 
mieszkalny 
i budynki 
gospodarcze 
10 ha plus 34 
ha w użyczeniu 
od syna (z tego 
dochód 35 tys. 
zł)

- Dochody z 
tytułu zarządzania 
szpitalem 
(prywatna 
działalność) – 72 
tys. 948 zł 
- Celowy Związek 
Gmin RXXI – 10 
tys. 114 zł
- Emerytura – 53 
tys. 632 
- Polski Związek 
Działkowców 
Nowogard – 80 zł 
- Dieta radnego 
- 14 tys. 128 zł 

Toyota Corolla 
rok prod. 2008

Nie dotyczy

Stanisławski 
Tomasz
starosta

7 tys. 279 zł - Dom o pow. 
248 m² – wartość 
400 tys. zł
- Działka 
niezabudowana 
o pow. 2000 m² 
– wartość 110 
tys. zł

- Starostwo 
Powiatowe w 
Goleniowie – 157 
tys. 442 zł
- członek rady 
nadzorczej w PEC 
Goleniów – 17 tys. 
280 zł 

- Mitsubishi ASX 
rok prod. 2012
- Nissan Micra 
rok prod. 2011

- Kredyt 
hipoteczny na 
zakup działki 
budowlanej – 
83 tys. 397 zł
- kredyt 
gotówkowy – 
24 tys. 733 zł

Włodarczyk 
Wojciech 

- Środki w 
walucie 
polskiej 
- 52 tys. 534 zł 
- Środki w 
walucie obcej
- 322,29 USD
- 249,89 EUR 

- Dom o pow.  
250 m² – wartość 
500 tys. zł 
- Mieszkanie o 
pow. 57,8 m² – 
wartość ok.110 
tys. zł 

- Indywidualna 
Specjalistyczna 
Praktyka 
Lekarska – lek. 
chirurg – umowa 
cywilno-prawna 
– przychód 369 
tys. 543 zł/dochód 
274 tys. 973 zł 
Dieta radnego 
- 10 tys. 186 zł 

- Citroen C6 2,7 
HDI rok prod. 
2007
- Citroen C4 1,6 
HDI rok prod. 
2009

- Kredyt 
hipoteczny – 
188 tys. 164 zł
- kredyt 
firmowy – 74 
tys. 254 zł.
- kredyt 
konsumpcyjny 
– 112 tys. 
640 zł 

Korkosz 
Józef
 

10 tys. zł Mieszkanie 
komunalne o 
pow. 100 m² – 
wartość ok. 140 
tys. zł

Dyrektor SP w 
Wierzbięcinie
– 92 tys. 192 zł
Dieta radnego 
– 17 tys. 253 zł 

Chrysler 
Voyager rok 
prod. 2002

Nie dotyczy

Opr.: Karolina Klonowska

Dla kogo laptop  
z internetem? 
Do 24 czerwca przedłużono nabór do projektu E-Inclusion Powiatu goleniowskiego. W ra-
mach projektu uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce, pochodzący z niezbyt boga-
tych rodzin, mogą otrzymać laptopa wraz z mobilnym internetem. 

- W ramach pierwszego nabo-
ru zgłosiła się mniejsza ilość bene-
ficjentów niż się spodziewaliśmy. 
Dlatego też uzyskaliśmy zgodę na 
ogłoszenie drugiego naboru, po-
nieważ zostały nam wolne środki – 
informuje Tomasz Kulinicz, wice-
starosta Powiatu Goleniowskiego.

Do rozdania jest 100 laptopów, 
a zgłosiło się 40 chętnych. Tym 
razem poszerzono zatem grupę 
beneficjentów mogących skorzy-
stać z programu o uczniów szkół 
podstawowych. Wcześniej był 
on skierowany tylko do uczniów 
gimnazjów i szkół średnich. 

Z programu może skorzystać 
uczeń posiadający zameldowanie 
na terenie powiatu goleniowskie-
go, uczęszczający do szkoły poło-
żonej w granicach powiatu. Śred-

nia ocen, na koniec roku szkol-
nego 2013/14, takiego ucznia nie 
może być niższa niż 4,0 a przecięt-
ny dochód na jednego członka w 
rodzinie ucznia nie może przekra-
czać 1.278,43 zł. 

W ramach projektu każdy 
uczeń, po spełnieniu warunków, 
otrzyma do bezpłatnego użytko-
wania komputer typu LAPTOP 
z oprogramowaniem oraz do-
stęp do internetu mobilnego na 
okres 7 lat. W pakiecie będzie 
się także znajdował cykl szko-
leń e-learningowych (lekcje in-
ternetowe).

Termin składania wniosków 
mija 24 czerwca. Formularze 
zgłoszeniowe są dostępne na 
stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego. 

Wszystko wygląda pięknie, 
tylko skąd uczniowie nie po-
siadający internetu mają ścią-
gnąć wniosek do wypełnienia?  
Utrudnieniem jest również fakt, 
że wypełniony formularz trze-
ba złożyć w siedzibie Starostwa, 
przy ul. Dworcowej w Golenio-
wie. W przypadku uczniów nie-
pełnoletnich podpisać wniosek 
musi także rodzic lub opiekun. 
Co oznacza, że rodzice z Nowo-
gardu muszą wziąć wolne z pra-
cy i na własny koszt dojechać do 
Goleniowa. Starostwo tłumaczy, 
że takie były wymogi  programu. 

Projekt jest finansowany przez 
UE i Skarb Państwa. 

MS

Sygnał czytelników z Osiny 

Przydałaby się tu 
kosiarka lub kosa... 
W osinie wokół budynków sklepowych rośnie bardzo wy-
soka trwa, na co poskarżyli się redakcji DN czytelnicy. 

Trawa rośnie bardzo wyso-
ko wokół budynków, a tym 
samym przeszkadza prze-
chodniom oraz utrudnia 
wejście do środka sklepów. 
Nie mówiąc już o tym, że 
szpeci teren dookoła obiek-
tów.  

–  Skoro jest tu pan u nas 
raz w tygodniu, to proszę pod-
jechać pod wskazane sklepy i 
zobaczyć, jak wygląda ten te-
ren wokół nich. Wydaje mi się, że 
gmina powinna tę trawę wykosić i 
zrobić z tym jakiś porządek  - ko-
mentuje oburzony czytelnik. 

Sprawdziliśmy i faktycznie, gę-
sta trwa zarasta wokół budyn-
ków co wygląda  bardzo nieeste-

tycznie. Rozrośnięte krzaki rze-
czywiście  utrudniają wejście do 
sklepów. Sprawę więc sygnalizu-
jemy osobom odpowiedzialnym 
za utrzymanie porządku w gmi-
nie Osina. 

Jarek Bzowy 
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40 lat spędzonych razem,
jest dla nas Waszych dzieci pięknym obrazem 

tak przez problemy, trud codzienności pozostać 
nadal wiernym miłości

Z Rubinowych Godów 
cieszymy się z Wami 

i wnet na Złote Gody czekamy

Dla Danuty i Janusza Łyjak
składają życzenia

mama, Iza z rodziną, Ada, Damian

Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody w Mołdawinie

Nowogardzianki wróciły „ z tarczą” 
W dniu 15.06.2014r.  w ośrodku Jeździeckim  „Pod kasztanami” w Mołdawinie, odbyły się zawody skoków przez przeszkody. Był to Memoriał Tomasza 
Mitury, znanego sędziego i przyjaciela ośrodka w Mołdawinie. 

Organizatorzy zapewnili uczest-
nikom emocjonujący konkurs, 
świetną organizację, nagrody rze-
czowe i  puchary.  Widowiskowe 
zawody można było obserwować 
ze specjalnie ustawionych ławe-
czek.  Konkurs dostarczył wie-
lu emocji, zarówno startującym 
dżokejom, jak i zgromadzonej 
publiczności. Około czterdziestu 
jeźdźców rywalizowało, w sumie,  
w 150 przejazdach przez parkur, 
na którym ustawione były prze-
szkody o  maksymalnej wysoko-
ści 120 cm. Gospodarz hipodro-
mu zaproponował dosyć wyma-
gający przejazd zawodnikom po-

szczególnych klas, w których bra-
li udział zawodnicy z Nowogardu. 
Podczas zmagań, zawodniczki ro-
dzimego klubu „ Amico”, paro-
krotnie triumfowały na podium. 
W ogólnej rywalizacji nie mogło 
zabraknąć również nowogardz-
kich zawodniczek, które w swoich 
klasach zajęły bardzo dobre miej-
sca, które publikujemy przy arty-
kule. Warto dodać, że drużynę w 
której wystąpiły nowogardzianki, 
stanowią jeszcze inne zawodnicz-
ki, które nie są mieszkankami No-
wogardu, a które także zajęły bar-
dzo dobre miejsca w ogólnej kla-
syfikacji. Niedzielna bezchmur-

na i bardzo ciepła aura, publicz-
ność i dobra organizacja, dopisała 
czerwcowej rywalizacji jeźdźców 
w zawodach.  Podczas trwania ca-
łej imprezy nie zabrakło również 
jedzenia i picia, które bardzo chęt-
nie było nabywane przez przybyłą 
publiczność. Był grill z kiełbaska-
mi, pajda chleba ze smalcem, do 
tego kawa, herbata, soki i dobrze 
zaopatrzony bufet, nie mogły być 
obojętne dla publiki, która dopin-
giem oraz brawami zagrzewała 
jeźdźców do współzawodnictwa. 

 Jarek Bzowy 
 źródło wyników zawodów: 

 strona internetowa 
organizatora 

Klasa kuce  a 
I. Jagoda Łopuszyńska - Anapon
II. Natalia Szeronos  - (mieszkanka Nowogardu) - agent 
IV. Martyna Fedeńczak  (mieszkanka Nowogardu) - Kaiser
Klasa kuce   oPEN  
I. Magda Wojciechowska  -  Kidney
II. Wiktoria Dziuba  - Amon
IV. Oliwia Burda  -  Figo
VII Natalia Szeronos  (mieszkanka Nowogardu) - agent
Klasa LL  
I .Marta Kwiatkowska -  Karisha
Klasa L
I. Wiktoria Dziuba  -  Amon
III. Dagmara Lisiewicz ( mieszkanka Nowogardu)   - Butterfly  
IV. Ewa Podhajna - Carewna
Klasa P 
III. i V. Paulina Gryciak  -  Imar, Hostel
VI Ewa Podhajna  -  koń  Carewna
Klasa N 
I. Paulian Gryciak  -  Czarnula
IV. Agnieszka Kusman  -   Lady Pezi

Wśród publiczności i innych uczestników, nie mogło oczywiście zabraknąć kibiców i zawodniczek z Nowogardu.

Po zakończeniu zawodów odbyła się uroczysta dekoracja zawodników.

Szkoła Podstawowa nr 2

Dzień zdrowej Żywności
„Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, aż się zepsujesz…” Dzień 12 
czerwca, w Szkole Podstawowej nr 2, był poświęcony tematyce zdrowego odżywiania.

Celem obchodów tegoroczne-
go „Dnia Zdrowej Żywności” było 
kształtowanie prawidłowych po-
staw i nawyków żywieniowych 
wśród uczniów. Dzieci dowiedzia-
ły się, które produkty spożywane 
przez nie szkodzą zdrowiu. Czy 
naprawdę trzeba się odchudzać, 
a może wystarczy, tak na praw-
dę, wiedzieć jak należy prawidło-
wo się odżywiać? W przeddzień 
odbyły się konkursy pt.: „O szla-
chetne zdrowie trzeba dbać” 
dla klas 2-3 i 4-6. Podczas ape-
lu zostali wyróżnieni uczniowie, 
którzy zdobyli największą ilość 
punktów. Najciekawszą pra-
cę plastyczną wykonała Bianka 

Dalmata z kl. I b. Z kolei w kon-
kursie wiedzy o zdrowiu – naj-
lepszy wynik uzyskała Maja To-
masikiewicz z kl. IIIb (kat. 2-3 
klasy) oraz Szymon Karapuda 
z kl. VI b (kat. 4-6). Uczniowie 

otrzymali dyplomy oraz drobne 
upominki.

Dzieci z klas I przygotowa-
ły prace plastyczne na temat 
„Zdrowe śniadanie”, które zara-
zem były dekoracją na koryta-

rzu szkolnym. Pani J. Modrze-
jewska przygotowała wystawkę 
książek z biblioteki szkolnej, do-
tyczących zdrowego odżywia-
nia, pod nazwą „Czy wiesz co 
jesz?”. Ponadto w trakcie trwa-
nia „Święta zdrowia”, wszyst-
kie klasy 1-3 przygotowywały II 
śniadanie według własnego po-
mysłu. Uczniowie wszystkich 
klas mogli uczestniczyć w poga-

dance oraz obejrzeć i wysłuchać  
prezentacje przygotowane przez 
organizatora działań  p. Ewę Ży-
lak oraz uczniów  naszej szkoły. 
Uczniowie przygotowali prezen-
tację (antyreklamę) Fast food-ów 
w zabawnej oprawie. Tego dnia w 
Szkole Podstawowej nr 2 było nie 
tylko kolorowo, ale też witamino-
wo, zdrowo i po prostu odlotowo.

Info: własna
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Księdzu 
Andrzejowi Wąsikowi 
z okazji 25 lat kapłaństwa 

wszelkiej pomyślności, chrześcijańskiej radości, 
zdrowia, wielu łask Bożych 
i Bożego błogosławieństwa 

na dalsze lata posługi kapłańskiej 
składają 

parafianie z Osowa i Bieniczek

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 10,26-33) 
Męstwo w ucisku

 Jezus powiedział do swoich apo-
stołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma 
bowiem nic zakrytego, co by nie 
miało być wyjawione, ani nic ta-
jemnego, o czym by się nie mia-
no dowiedzieć. Co mówię wam w 
ciemności, powtarzajcie na świetle, 
a co słyszycie na ucho, rozgłaszaj-
cie na dachach! Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy za-
bić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, 
który duszę i ciało może zatracić w 
piekle. Czyż nie sprzedają dwóch 
wróbli za asa? A przecież żaden 
z nich bez woli Ojca waszego nie 
spadnie na ziemię. U was zaś na-
wet włosy na głowie wszystkie są 
policzone. Dlatego nie bójcie się: je-
steście ważniejsi niż wiele wróbli. 
Do każdego więc, który się przyzna 
do Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, który 
jest w niebie. Lecz kto się Mnie za-
prze przed ludźmi, tego zaprę się i 
Ja przed moim Ojcem, który jest w 
niebie.

Dlatego nie bójcie się
Nikodem, którego spotkaliśmy 

poprzednio w czasie nocnej roz-
mowy z Jezusem, tych słów nie 
usłyszał, bo nie był na nie gotowy. 
Jego wiara w Syna Bożego dopie-
ro się kształtowała. Jezus nie ocze-
kiwał od niego najwyższej ofiary. 
Natomiast takie właśnie wymaga-
nie postawił swoim Apostołom. 
Oczywiście nie od razu. Najpierw 
musiał ich do tego przygotować. 
Teoretycznie ma się rozumieć, 
czyli swoim nauczaniem i czyna-
mi. Na praktyczny egzamin przyj-
dzie czas. A przyjdzie nieubła-
ganie. Taka właśnie będzie cena, 
jaką zapłacą ci, którzy jako pierw-
si zgodzą się być świadkami Chry-
stusa Zmartwychwstałego.

    Choć te słowa wypowia-
da tylko do swoich najbliższych 
uczniów, mówi je bardzo otwar-
cie i prosto, tak, by w tym tema-
cie nie było żadnych niedomó-
wień i niejasności. Nie można so-

bie na to pozwolić, gdy ma się do 
czynienia z sytuacją, która będzie 
wymagała najwyższego poświe-
cenia. Życie ludzkie jest warto-
ścią bezwzględną. To nie podlega 
żadnej dyskusji. A jeżeli ktoś nad 
tym dyskutuje, poddając w wątpli-
wość prawo do czyjegoś istnienia, 
bo na przykład nie chce się podjąć 
obowiązków związanych z przyję-
ciem kolejnego życia, albo uważa 
się, że ktoś już jest niepotrzebny, 
to wprost podcina gałąź, na której 
sam osobiście siedzi. A to przecież 
czysta… Nie chcę nikogo urazić.

Życie każdego człowieka ma 
jednakową wartość i każde trze-
ba na równi szanować. Wszyscy 
otrzymaliśmy to życie od Stwórcy. 
Nie zaistnieliśmy z własnej woli. 
Tak jak nie wybraliśmy miejsca i 
czasu. Nawet na wybór rodziców 
nie mieliśmy żadnego wpływu. 
Ani na chociażby kolor oczu, czy 
włosów. Oczywiście mam na my-
śli ten naturalny. Możemy niektó-
re rzeczy zmieniać, jak na przy-
kład swój wizerunek. Ale inne po-
zostaną niezmienne i trzeba bę-
dzie je po prostu przyjąć i zaak-
ceptować. Niejednokrotnie trze-
ba będzie nad nimi popracować i 
to często bardzo solidnie. Ale po 
to właśnie Bóg stworzył nas jako 
istoty myślące a przede wszystkim 
zdolne do poświeceń, czyli do mi-
łości.

   Jest jednak coś, co ma dużo 
większą wartość niż ta doczesna 
egzystencja. Ale żeby móc kon-
struktywnie nad tym się zastana-
wiać, trzeba zrobić ten krok do 
przodu. Dlatego wtedy, w czasie 
swojej krótkiej bytności na ziemi, 
Jezus mówił o tym tylko Aposto-
łom. Nie dlatego, jakoby ta nauka 
miała być przeznaczona wyłącz-
nie dla wybranych. Sam przecież 
zaznaczył wyraźnie, że będzie ona 
głoszona wszystkim bez wyjątku. 
Każdy będzie mógł dowiedzieć się 
o tym wszystkim. I każdy będzie 
mógł przyjąć ją albo odrzucić. 
Konsekwencje tego też będą wy-
raźnie podane do publicznej wia-
domości. Nikogo Bóg nie będzie 
oszukiwał, nikomu nie odmówi 
wyjaśnień, nikogo nie będzie w 
jakikolwiek sposób zwodził. Nie 
będzie żadnych niedomówień. 
Każdy będzie miał dostęp do całej 
prawdy. Tak ważny dla Boga jest 
każdy z nas. Chyba nikomu nie 

trzeba podpowiadać gdzie o tym 
wszystkim można się dowiedzieć.

Tą najwyższą wartością dla 
człowieka jest wieczność, która 
w odpowiednim dla każdego mo-
mencie, otwiera się przed nim. To 
jest prawda ostateczna, czyli do-
tycząca wszystkich bez wyjątku, 
bez względu na to, czy ktoś w to 
wierzy, czy nie. Jeżeli zachowamy 
konsekwencję w myśleniu, a wy-
nika ona z logiki, to będziemy mu-
sieli stwierdzić, że skoro otrzyma-
liśmy nasze życie niejako w darze, 
to będziemy musieli kiedyś ten 
dar zwrócić. Przecież, jak bardzo 
dobrze wszyscy wiemy, wszystko 
przemija na tym świecie. Nawet 
słońce przestanie kiedyś świecić. 
Z naszą egzystencją jest dokładnie 
tak samo. A z drugiej strony tak 
bardzo przywiązujemy się do wła-
snego życia, że traktujemy je jako 
swoją bezwzględną własność.

   Tym czasem to nasze życie 
jest wręcz całkowicie zależne, ale, 
na całe szczęście, od Boga. I to 
nas ratuje. Bo gdyby było inaczej, 
to aż strach pomyśleć. Chociaż 
i tutaj lęk powinien się pojawić, 
przede wszystkim u tych, którzy z 
przyjęciem tej prawdy mają trud-
ności, nie mówiąc o tych, którzy 
przyjąć jej nie chcą. Zaakceptowa-
nie jej jest właśnie tym krokiem 
do przodu. I jest to rzeczywiście 
bardzo duży krok. Żeby go wyko-
nać, trzeba ogromnego niekiedy 
wysiłku. Za to konsekwencje, ja-
kie z sobą niesie, są nieporówna-
nie większe od naszego trudu. 

Jeżeli komuś uda się, oczywi-
ście tylko z Bożą pomocą, uczy-
nić taki krok, to można by o kimś 
takim powiedzieć, że jedną nogą 
jest już w niebie. Oczywiście po-
trzebne tam nam będą obie nogi, 
więc niczego nie możemy być 
jeszcze pewni. Wiadomo, że cho-
dzi o ludzką stronę układu. Boska 
zawsze wywiązuje się ze swoich 
obietnic. Więc jeżeli poważnie bę-
dziemy chcieli znaleźć się w nie-
bie, to już teraz będziemy w stanie 
dzielić się darem własnego życia 
z innymi, na Bożych, oczywiście, 
warunkach. 

Zacytuję fragment tekstu pew-
nej piosenki, nie podając autora: 
„Jeśli umrę, zanim umrę, to nie 
umrę, kiedy umrę”. Ufam, że nie 
trzeba tłumaczyć.

Ks. Grzegorz Podlaski

  Urząd Miejski   Stowarzyszenie
 w Nowogardzie  ŻABOWIAKI

Serdecznie zapraszamy 
na III PLENER RZEŹBIARSKI W  ŻABOWIE,  

który odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2014 
na boisku wiejskim. 

Część kulturalno-integracyjna towarzysząca plenerowi:
• Warsztaty kulinarne w plenerze 
• Warsztaty śpiewu 
• Wieczorki muzyczno-wokalne „LUKAS BAND”
• Degustacja potraw staropolskich, sporządzonych podczas 

warsztatów.
•  Koncert muzyczno- poetycki.
• Jarmark rozmaitości wiejskich.
Część kulturalno-integracyjna ma formę otwartą i dostępna jest 

dla wszystkich zainteresowanych. Osoby zainteresowane udziałem w 
warsztatach wokalnych i kulinarnych proszone są o kontakt pod nr tel: 
91 39 10 683

Patronat medialny: Dziennik Nowogardzki
Inicjatywa dofinansowana z budżetu gminy Nowogard.

zofia Dubaj: lat 92, zmarła16.06.2014r., pogrzeb odbył się 
18.06.2014r., na cmentarzu w Dobrej

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przeszły procesje 
Bożego Ciała

Jak co roku katolicy z trzech nowogardzkich parafii, dali publicz-
ny wyraz swojej wierze biorąc udział  w uroczystościach Najświętszej 
Krwi i Ciała Pana Jezusa zwanych Bożym Ciałem, których szczegól-
nym elementem jest procesja do czterech ołtarzy. W parafii  pw. MB Fa-
timskiej, i w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego, procesje przeszły tra-
dycyjnymi trasami, 
natomiast procesja 
parafii pw. WNMP 
poszła  nową tra-
są, przez pl. Wol-
ności, ulicę 3 Maja 
do skrzyżowania z 
Waryńskiego. Na 
zdjęciu ołtarz na 
ulicy Boh. Warsza-
wy, przed domem i 
zakładem fryzjer-
skim  p. Sudomier-
skiego, który od 
wielu lat corocz-
nie urządza tutaj 
miejsce na przyję-
cie Pana Jezusa w 
Najświętszym Sa-
kramencie pod-
czas procesji Boże-
go Ciała.
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25 lat kapłaństwa ks. proboszcza Andrzeja Wąsika 

„a łaska, którą otrzymałem, nie okazała się daremną” 

W tych dniach obchodzi 
ksiądz Jubileusz 25-lecia kapłań-
stwa i też 50-te urodziny. 

Tak, chociaż urodziny, mimo że 
także w tym roku, to nieco póź-
niej.

Jak się więc zaczęło księdza 
kapłaństwo? Czy był szczególny 
moment, w którym rozpoznał 
ksiądz swoje powołanie. a może 
wyjątkowi ludzie, którzy stanęli 
na księdza drodze życiowej.

Wyjątkowych i ważnych dla 
mnie osób spotkałem w życiu 
wielu, ale myśl o kapłaństwie doj-
rzewała u mnie przez okres szko-
ły średniej, a myślę, że zrodziło ją 
zwłaszcza pewne wydarzenie, któ-
re pamiętam do dziś. Było to 13 
lutego 1979 roku. Wracaliśmy z 
tatą do domu samochodem. Nad 
ranem, a jechaliśmy już całą noc, 
byliśmy na takiej długiej prostej, 
między Kluczewem a Stargar-
dem. Ja zmęczony, przykryty ko-
cem, drzemałem na siedzeniu, 
tata oczywiście prowadził. Nagle, 
tak niewyraźnie przez sen, widzę 
przed maską naszego samochodu 
wyłania się zielony potężny Jelcz. 
Krzyknąłem przerażony i w ostat-
nim momencie tacie udało się 
uniknąć zderzenia. Okazało się, 

że tatą przysypiając za kierowni-
cą, zjechał ze swojego pasa ruchu 
i dopiero mój krzyk go obudził. 
Wtedy zrozumiałem, że to ocale-
nie od niechybnej śmierci ozna-
cza, że pewnie mam w życiu coś 
ważnego do zrobienia. To jeszcze 
nie była myśl o kapłaństwie, ale to 
już było przekonanie, że Pan Bóg 
prowadzi nas przez życie swoimi 
ścieżkami i że jest to bardzo waż-
ne aby odczytywać wolę Bożą.

Pochodzi ksiądz z Łobza…
Tak, tam się urodziłem, chodzi-

łem do szkoły podstawowej, po-
tem średniej i po maturze złoży-
łem  dokumenty do seminarium. 
Rozpocząłem naukę w słynnym 
seminarium w Paradyżu-Gości-
kowie w diecezji gorzowskiej. Po 
pierwszym roku byłem już jednak 
w Szczecinie w naszym diecezjal-
nym seminarium, które zaczyna-
ło dopiero swoje funkcjonowa-
nie, najpierw w spartańskich wa-
runkach na Golęcinie, ale ostatnie 
dwa lata spędziłem już w nowo 
wybudowanym obiekcie przy 
obecnej ulicy Jana Pawła II.

Skończył ksiądz przygotowa-
nie do kapłaństwa i przyjął świę-
cenia w roku 1989.

Tak, to był ten właśnie przeło-
mowy również w naszej polskiej 
historii rok…

Kilka tygodni temu mury se-
minarium opuścił kolejny rocz-
nik. Tym razem było to 5-ciu 
nowo wyświęconych kapłanów…  
za czasów księdza studiów było 
Was chyba więcej?

Wówczas, gdy ja studiowałem, 
byliśmy najmniej licznym roczni-
kiem, a zaczynało nas 19-stu. Do 
święceń przystąpiło 16-stu, z tym 
że po drodze przyłączyło się do 

nas trzech z innych seminariów….  
więc z 19-stu zostało 13-stu. 

Wytrwał ksiądz w kapłaństwie 
już 25 lat. Czy jakieś szczególne 
słowa, jakieś przesłanie, towa-
rzyszy księdzu przez te lata.

Na obrazku prymicyjnym na-
pisałem takie słowa, które wyda-
wały mi się kluczowe „Lecz za ła-
ską Boga jestem tym kim jestem”. 
Tak sobie pomyślałem, że dalsza 
część tamtych słów, czyli „a łaska, 
którą otrzymałem, nie okazała się 
daremną”, nadaje się właśnie na 
dłuższy jubileusz…

Dzisiaj może więc ksiądz, 
przynajmniej w części, powie-

dzieć również tę drugą część…
Mam nadzieję, że tak.
Wróćmy do początków ka-

płaństwa. Pierwsza księdza pa-
rafia to była…

Parafia w Myśliborzu. Parafia 
pw. św. Jana Chrzciciela. Pamię-
tam, że jako wikary uczyłem jesz-
cze dwa lata religii w salkach, po-
tem religia wróciła do szkół. To 
nie było łatwe, jako młody czło-

wiek i kapłan uczyłem w szko-
łach średnich w Technikum Rol-
niczym i  Liceum Ogólnokształcą-
cym w Myśliborzu.

Potem były inne parafie i 
pierwsze probostwo, właśnie tu-
taj w Wierzbięcinie.

Tak, razem pięć parafii i tutaj je-
stem już jako proboszcz od 1 lip-
ca  2001 roku. Przeżyłem więc tu, 
na parafii w Wierzbięcinie, poło-
wę mojego kapłańskiego życia. To 
dużo czasu, np. do bierzmowania 
już drugi rok idzie młodzież, któ-
rą chrzciłem, także byłem świad-
kiem ich dorastania, to znaczy oni 
rośli, ja się starzałem…(uśmiech).

Może więc ksiądz obserwować 
efekty swojej pracy duszpaster-
skiej …

Tak, to bardzo dla mnie waż-
ne…

Co ksiądz najbardziej ceni w 
powołaniu kapłańskim w łasce 
bycia księdzem.

Chyba właśnie to- czyli szcze-
gólną łaskę Bożą, bo bez tego ani 
rusz. Być powolnym łasce Bożej, 

czy inaczej, współpracować z ła-
ską Bożą, to zarazem fascynują-
ce, ale także jedyne, co może przy-
nieść owoce…

Uroczystości Jubileuszu 25-le-
cia święceń kapłańskich księ-
dza proboszcza, odbędą się 
w  Wierzbięcinie w sobotę. Co 
ksiądz chciałby szczególnego po-
wiedzieć swoim parafianom z tej 
okazji? 

Oczywiście wszystkich serdecz-
nie zapraszam na sobotnie dzięk-
czynienie Panu Bogu za łaskę ka-
płaństwa. A na ten czas chciał-
bym też życzyć wiernym, abyśmy 
umieli odczytywać wolę Bożą. 
Abyśmy odnajdowali swoje po-
wołanie na rożnych polach, i jako 
rodzice, i jako pracodawcy, i jako 
pracownicy, i jako po prostu lu-
dzie powołani przez Pana Boga do 
różnych ważnych zadań. Abyśmy 
to powołanie odczytywali i reali-
zowali zgodnie z Bożym zamy-
słem, bo tylko takie życie jest gwa-
rantem tego, aby czuć się szczęśli-
wym. Ja po tych 25 latach w ka-
płaństwie czuję się szczęśliwym 
człowiekiem.

Dziękuję księdzu za to zdanie. 
Nie pytam o plany, bo w przy-
padku księdza to przyszłość jest 
w innych rękach… 

Tak, wszystko jest w rękach 
Boga i przełożonych… (uśmiech).

Dziękuję też za rozmowę i 
jeszcze, w imieniu Czytelników 
DN, gratuluję księdzu jubile-
uszu i wytrwania w kapłaństwie 
i życzę dalszych Łask Bożych na 
kolejne lata posługi i da Bóg, że 
długo jeszcze również w Wierz-
bięcinie ...

Również bardzo dziękuję.  

caffe Piwnica zaprasza na koncert

ogłoszenie wyników konkursu 
Informujemy, że zwycięzcami naszego konkur-

su, w którym były do wygrania dwa podwójne za-
proszenia na sobotni koncert zespół „Don’t Stop The 
Queen”w Restauracji Caffe Piwnica są: Janusz Czar-
nowski oraz Karolina grygowska. Gratulujemy! 

Wymienione osoby proszone są po odbiór zapro-
szeń do Caffe Piwnica pod ratuszem. 

W każdej chwili można też zakupić bilety na kon-
cert. Dostępne są one w restauracji, w cenie 15 zł od 
osoby. Red. 

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

chochlik wkradł się do druku 
W  ostatnim wydaniu DN, z dnia 17.06.2014r.,  pomyłkowo  zo-

stały zamieszczone wypowiedzi   czytelniczek DN w ulicznej sondzie 
„Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Brazylii”. za błąd przepraszam  i 
jeszcze raz zamieszczam, tym razem już prawidłowe, wypowiedzi. 

Pani anna – W tej chwili nie 
mam w domu telewizora, a w pra-
cy nie mam możliwości spotykania 
się ze znajomymi na oglądanie me-
czów piłkarskich, więc ich po prostu 
nie śledzę. Ponadto mój małżonek 
chwilowo jest poza domem, dlatego 
jest mi trudno cokolwiek powiedzieć 
na tern temat. Łatwiejszą sprawą by-
łoby wypowiedzenie się w kwestii rozgrywek EURO 2012. 

Pani ania  – Nie interesuję się 
meczami piłkarskimi i nie wiem, jak 
reagują na nie mężczyźni. Kiedyś, 
gdy byłam młodsza, to zdarzało mi 
się oglądać jakieś tam rozgrywki pił-
karskie. A teraz zupełnie na to nie 
mam czasu.  

Jarek Bzowy 

LIST OTWARTY  
Burmistrz Miasta i Gminy Nowogard

Szanowny Panie Burmistrzu!
Ponieważ „Wiadomości Samorządowe” są wydawane również z moich podatków, proszę o wyciągniecie 

konsekwencji służbowych  do  redaktorów tego pisma.
W ostatnim numerze nr 9 z dnia 03.06.2014r.  zabrakło mi Pana fotografii  na stronach  8, 9, 10, 11 i 12.
Jest to niewybaczalny błąd, zwłaszcza  znając Pana pracowitość i oddanie miastu i gminie Nowogard, każ-

dego dnia i o każdej porze.
Z poważaniem Krzysztof  Kosiński



Nr 46 (2279) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

P3.2.O.do

lobez wsap 2014-20

P20.1.śr-k.19.05-06.06

P21.2.śr-k.19.05-06.06

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Wieści z Gimnazjum nr 1

Wycieczka do Chorwacji 
Uczniowie z gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, w dniach 24-31 maja, byli na niezapomnia-
nej wycieczce do Chorwacji. Tekst, który publikujemy jest ich relacją z 6 dniowego pobytu 
w różnych miastach i miejscach tego uroczego kraju. Uczniowie odwiedzili również Bośnię 
i Hercegowinę.  

Dzień 1.  zagrzeb
Zagrzeb – stolica Chorwacji. Po przyjeździe na miejsce, przywitała 

nas piękna pogoda. Po porannej toalecie i wizycie w kantorze, ruszy-
liśmy zwiedzać miasto. Pani przewodnik Jelena, oprócz oprowadzania 
nas po najważniejszych zabytkach stolicy, opowiadała historię Zagrze-
bia i jego mieszkańców.

Dzień 2.  Przepiękny Dubrownik                                                                                                                                                                                                    
Dzięki wyjazdowi do Dubrownika, dowiedzieliśmy się m.in., że to 

Chorwaci „wynaleźli” krawat, długopis, pióro oraz spadochron, oraz 
że nie możemy używać słowa”kurcze”, które oznacza po chorwacku coś 
nieprzyzwoitego. Za to słowo „frajer” jest pozytywne i oznacza dobre-
go kolegę. Poznaliśmy najznamienitszych Chorwatów tj. Nicolas Te-

sla, Penkała. Oglądaliśmy zmia-
nę warty przy Katedrze Miejskiej 
i próbowaliśmy regionalnych po-
traw „burek”(czyli ciasto francu-
skie wypełnione nadzieniem). Co 
ciekawe, w Chorwacji nie ma re-
stauracji typu Mc Donald.

Dzień 3.  Wyjazd do Trogiru i 
Splitu

W Splicie zwiedzaliśmy zamek 
Cezara, który zachwycał swą sta-
rożytną architekturą. Oprócz 
tego, mieliśmy przyjemność prze-
żyć pełen wrażeń rejs statkiem 
wokół wyspy. Góry Dynarskie, 
morze Adriatyckie, a w  tle palmy. 
I co tu dużo mówić…

Dzień 4. Bośnia i Hercegowi-
na

Medjugorie -  miasto objawień. 
To tam ukazała się Matka Bo-
ska, a my mieliśmy zaszczyt prze-
bywać na tych ziemiach. Wspi-
naliśmy się kamienną drogą na 
szczyt, gdzie znajdował się posąg 
Matki Boskiej. Ogromnym zasko-
czeniem był dla nas widok wier-
nych, którzy na tę dość stromą 

górę wchodzili boso. W Mosta-
rze, w przepięknym na szczęście 
już odbudowanym mieście, mo-
gliśmy podziwiać skok z wysokie-
go mostu do wody, profesjonalnie 
przeszkolonych do tego skocz-
ków. Mieliśmy szansę spróbować  
„prawdziwego” kebaba i zaku-
pić oryginalne pamiątki. Słysze-
liśmy także Imana, który z wieży 
Meczetu nawoływał wiernych do 
modlitwy. Krajobrazy w Bośni i 
Hercegowinie są nie do opisania. 

Dzień 5.  Hurrra!!! Wolność...
W końcu wymarzony dzień 

wolny. Po kilku dniach intensyw-
nego zwiedzania mieliśmy czas na 
wypoczywanie na plaży, na której 
można było dostrzec przedziwne 
stwory, zwane jeżowcami. Po po-
łudniu czas na zakupy oraz od-

wiedzanie pobliskich restauracji.
Dzień 6.  Park Narodowy Pli-

tvice
Nadszedł dzień wyjazdu. Wszy-

scy podekscytowani wspaniałymi 
wrażeniami wyruszyliśmy auto-
karem do Plitvice, gdzie znajdo-
wały się zapierające dech w pier-
siach wodospady. Był to naj-
chłodniejszy dzień naszej podró-
ży. Po sześciu godzinach zwiedza-
nia wspaniałych zjawisk natury, 
udaliśmy się do autokaru i ruszy-
liśmy w drogę do Nowogardu. Po-
dróż zakończyła się dobrze, a każ-
demu uczestnikowi dopisywał 
dobry humor. Na pewno te przy-
gody pozostaną długo w naszych 
sercach.

Info: własna
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Nasi przedsiębiorcy – Sklep ARS MEBLE 

Meble w wymiarze 3D!
arS MEBLE jest firmą rodzinną o stabilnej pozycji na rynku, działającą w branży meblarskiej od 1996 roku. Firma posiada dwa sklepy: jeden w Nowogar-
dzie przy ul. 3 Maja, a drugi w goleniowie. Jej właścicielem jest artur Sękowski, z którym rozmawiamy w kolejnej odsłonie naszego stałego cyklu „Nasi 
przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Na 
początek wywiadu zapytam 
pana, czy podstawą dobrze pro-
sperującego interesu jest bogaty 
asortyment? 

artur Sękowski, właściciel 
arS MEBLE: W dużym stop-
niu na pewno tak, ale również 
duże znaczenie ma obsługa klien-
ta i wiedza na temat oferowanych 
produktów. Co do asortymentu, to 
oczywiście podstawą jest wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom klienta.

Trzeba mieć sporo odwagi, 
aby nie będąc z Nowogardu, tu-
taj otworzyć sklep?

Zasada jest prosta: trzeba być 
konkurencyjnym, ale i uczciwym 
wobec klienta. W takich miastach, 
jak Nowogard, bazuje się na dobrej 
opinii, na której, dzięki poleceniom 
klientów, możemy budować dobrą 
pozycję naszej firmy, a to na pewno 
dodaje odwagi.

Sklep arS ma bardzo ciekawą 
nazwę? Jakie były początki po-
wstania firmy oraz ilu pracowni-
ków dziś zatrudniacie?

Firma ARS MEBLE powstała w 
1996 roku i od zawsze była firmą 
rodzinną. W dwóch sklepach za-
trudniamy łącznie 10 osób. Firma 
stale się rozwija, a od lipca rozsze-
rzy swoją działalność o współpra-
cę z „firmą córką” - ARS DESIGN, 
która zajmuje się projektowaniem 
wnętrz oraz studiem kuchennym z 
usługą projektowania w 3D i real-
ną wizualizacją.

Czy w branży meblarskiej wy-
stępuje sezonowość?

Dziś branża meblowa nie do 
końca jest sezonowa, z uwagi na to, 
że meble są w bardzo przystępnych 

cenach i klienci kupują je nieza-
leżnie od remontu czy sezonu. Ale 
owszem na pewno w jakimś stop-
niu ten wzrost się zaznacza.

Czego klienci najczęściej po-
szukują w tego rodzaju sklepach 
jak arS? 

Zwykle są to meble pokojowe, 
sypialniane czy młodzieżowe. Du-
żym zainteresowaniem cieszą się 
również kuchnie na wymiar czy 
meble do zabudowy. Taki przykła-
dowy Kowalski chce się dziś wy-
różniać na tle znajomych czy ro-
dziny i jest chętny nawet dopłacić, 
by mieć meble, które chciałby aby 
były stworzone specjalnie dla nie-
go. Przychodzą do nas klienci, któ-
rzy oczywiście chcą meble dobre ja-
kościowo i za przystępną cenę, ale 
są także tacy bardziej wymagają-
cy, dla których cena nie zawsze od-
grywa główną rolę, a liczy się sam 
wygląd, jakość i funkcjonalność. 
Usługi, które prowadzimy od lat, 
to oczywiście meble na wymiar, 

ale jak już wspomniałem, od lipca 
będzie można również korzystać z 
usługi projektowania domu, kuch-
ni czy biura.

„Meble z fantazją” - to hasło 
pańskiego  sklepu, co ono ozna-
cza?

Nasi klienci mają fantazję. 
Oczywiście staramy się im sprostać 
i w efekcie wychodzą naprawdę cie-
kawe projekty. 

Sklep położony jest w dość 
atrakcyjnym miejscu. To z pew-
nością okoliczność sprzyjająca 
przy prowadzeniu biznesu?

Lokalizacja sklepu to podstawa 
i oczywiście jest dużym plusem, że 
jest także parking przed sklepem, 
który pozwala klientom zaparko-
wać swój pojazd w bezpiecznym 
miejscu. 

W ofercie klient znajdzie sza-
fy, zabudowy, wnęki, ale czy jest 
jeszcze coś, o czym powinien on 
wiedzieć, gdy uda się na zakupy 
do waszego sklepu?

Wiele osób nie wie, że posiada-
my w ofercie takie marki jak ETAP 
SOFA, WAJNERT czy VINOTTI, 

które można było zobaczyć w po-
pularnym programie telewizyjnym 
„Bitwa o dom”. Ze względu na 
ograniczony metraż nie jesteśmy 
w stanie wszystkiego pokazać, ale 
oczywiście bez problemu zrealizu-
jemy zamówienie z katalogu.

rynki niewielkiego miasta, ja-
kim jest Nowogard, zwykle wy-
glądają zupełnie inaczej niż np. 
w Szczecinie. W tych miastach 
istnieją duże sieci sklepów fir-
mowych. zdaje się jednak, że 

rynek nowogardzki wygląda na 
tym tle całkiem przyzwoicie. z 
czego to wynika?

Bardzo dobrze postawił pan py-
tanie. Na pewno się rozwija i jest le-
piej niż kiedyś...  Ale myślę, że naj-
ważniejsze jest to, by klienci zdoby-
li świadomość, że w swoich rodzi-
mych sklepach znajdą to samo, co 
w większym mieście, tylko wystar-
czy zapytać o to sprzedawcę. Nie-
stety przeświadczenie o tym, że tyl-
ko w dużych centrach handlowych 
można kupić przyzwoite meble i 
nie drogie, nadal tworzy barierę 
dla mniejszych przedsiębiorstw w 
mniejszych miastach.

Jakich rad udzieliłby pan oso-
bom, które zdecydują się na za-
kup lub wymianę nowych mebli 
do swojego domu?

Na pewno doradziłbym kontakt 
z doradcami klienta w salonach 
meblowych. Są to osoby wykwalifi-
kowane, kompetentne, posiadające 
wiedzę i na pewno doradzą klien-
towi, który nie zawsze dostrzeże 
rzeczy istotne i widoczne gołym 
okiem, a które mogą być znaczące. 
Pamiętajmy również o funkcjonal-
ności mebli, bo niestety nie zawsze 
to co piękne staje się praktyczne.

Prowadzi pan w Nowogardzie 
sklep już od 10 lat. z pewnością 
nachodzą pana różne refleksje z 
tego okresu. Czy czuje pan, że 
osiągnął już wszystko co można 
było w naszym mieście?

Wręcz przeciwnie, myślę że jesz-
cze wiele przed nami. Nie moż-
na w handlu uważać, że osiągnę-
ło się dużo, gdyż to co dzieje się na 
rynku, pokazuje nam, że musimy 
cały czas się rozwijać i wdrażać 
nowe pomysły. Takim pomysłem 
było powstanie drugiej firmy ARS 
DESIGN, prowadzonej przez pa-
nią Joannę, z którą będziemy mo-
gli rozszerzyć zakres swoich usług 
oraz asortyment. Począwszy od 
projektowania pod klucz, po kuch-
nie na wymiar w najnowszych pro-
gramach, do projektowania wnętrz 
domu czy biura, po dodatki de-
koracyjne potrzebne w każdym 
domu. Chcemy dać klientowi kom-
pleksowość, która naszym zdanie 
jest potrzebna w tym mieście. Już 
niedługo klienci będą mogli odwie-
dzić nasz wyremontowany sklep 
i skorzystać z rabatów oraz pro-
mocji, które przewidujemy na li-
piec. A co do dalszych zmian, to 
wszystkich sekretów nie będę zdra-
dzać. Będziemy o nich informo-
wać na naszym fanpage’u na fa-
cebooku oraz stronie internetowej  
www.ars-meble.pl, na którą gorą-
co zapraszam.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Artur Sękowski, właściciel ARS MEBLE.

Pracownicy firmy ARS MEBLE, pani Karina i pan Marcin,  bardzo dobrze znają się na swoim fachu

Sklep prowadzi sprzedaż mebli w Nowogardzie przy ul. 3 Maja.

Sklep dla klientów proponuje całą gamę mebli.
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Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2013/14 
Już za tydzień uczniowie zakończą rok szkolny i udadzą się na zasłużone wakacje. 

Dziennik Nowogardzki, włączając się w ten czas, postanowił na swoich łamach za-
prezentować sylwetki uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli wybit-
ne wyniki w nauce. Do współpracy w tworzeniu rubryki „Najlepsi uczniowie roku 
szkolnego 2013/14”, zaprosiliśmy tradycyjnie wszystkie szkoły z terenu gminy Nowo-
gard. Każda z nich mogła przysłać do nas informację o trzech do pięciu najlepszych 
uczniach/uczennicach w szkole. W przyjętym przez nas kryterium liczy się nie tylko 

średnia ocen, ale także wyróżnienia zdobyte w konkursach i olimpiadach. Począw-
szy od bieżącego numeru, przez kilka kolejnych będziemy systematycznie publikować 
zebrany materiał.  Zaczynamy tradycyjnie od szkół podstawowych. W tym numerze 
prezentujemy najzdolniejszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz z Długo-
łęki, Strzelewa, Żabowa i Wierzbięcina. Jednocześnie gratulujemy wszystkim uczniom 
dobrych wyników w nauce i życzmy dalszych sukcesów na edukacyjnej drodze.  Red. 

Aleksandra chmielecka
Klasa VI C; Średnia ocen: 5,7
Wychowawca: Maria Pastu-

siak
Opis:
- laureatka konkursów re-

cytatorskich i przeglądów te-
atralnych

- laureatka konkursów lite-
rackich

- laureatka konkursów j. an-
gielskiego  

Martyna Dworak
Klasa VI C; Średnia ocen: 5,3
Wychowawca: Maria Pastu-

siak
Opis:
- laureatka konkursów re-

cytatorskich i przeglądów te-
atralnych

- laureatka turniejów tańca 

Pola Iwanowska
Klasa VI A; Średnia ocen: 6,0

Wychowawca: Artur Danilewski
Opis:
- laureatka konkursów ma-

tematycznych, geograficz-
nych, j. angielskiego, pla-
stycznych i czytelniczych

- wyróżniona w międzyna-
rodowym konkursie matema-
tycznym oraz ogólnopolskim 
konkursie nt. zdrowia

- liczne sukcesy sportowe 
w grach zespołowych oraz 
czwórboju LA i biegach szta-
fetowych 

Radosław Kędzierski 

Klasa VI C; Średnia ocen: 6,0
Wychowawca: Maria Pastu-

siak
Opis:
- laureat konkursów histo-

rycznych, matematycznych, 
geograficznych

- laureat konkursów orto-
graficznych

- finalista ogólnopolskiego 
konkursu informatycznego 

Weronika Lalik
Klasa V C; Średnia ocen: 5,5
Wychowawca: Katarzyna 

Gnacińska - Olczyk
Opis:
- laureatka konkursów te-

atralnych i literackich
- laureatka konkursów pio-

senki w Połczynie – Zdroju, 
Szczecinie, Goleniowie, Cza-
plinku, Pyrzycach i Nowogar-
dzie

- I miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Piosenki Mor-
skiej w Świnoujściu  

 SP 1 Nowogard  SP 2 Nowogard

 SP w Strzelewie

 
 Oliwia Kukuła kl. III a, 

wych. Urszula Zajda, osiąga 
celujące i bardzo dobre wyni-
ki w nauce.

Aktywność pozalekcyjna:
II miejsce w gminnym kon-

kursie przyrodniczym „Czy 
znam las”

III miejsce w gminnym kon-
kursie ortograficznym kl. II-III

I miejsce w powiatowym 
konkursie plastycznym „Czy-
stość to zdrowie”

II miejsce w gminnym kon-
kursie przyrodniczo-ekolo-
gicznym „Chcę, aby na moim 
niebie było słońce. 

Interesuje się tańcem i 
układaniem puzzli.

 
Wojciech Jarząb kl. III b,

 wych. Krystyna Gradzik. 
Osiąga celujące i bardzo do-
bre wyniki w nauce.

Osiągnięcia:
I miejsce w gminie w kon-

kursie recytatorskim
laureat powiatowego kon-

kursu recytatorskiego
wyróżnienie w wojewódz-

kim konkursie recytatorskim 
„Nie wyrastaj z marzeń”

Wielką pasją Wojtka jest gra 
na gitarze oraz obserwacja 
zjawisk przyrodniczych.

  
Julia Florczak kl. V b, 

średnia ocen 4,91 wych. 
Grażyna Miętka-Piotrowicz

Aktywność pozalekcyjna:
Laureatka powiatowego 

konkursu plastycznego „Ulu-
biona baśń z mojego dzieciń-
stwa”

III miejsce w miejsko-gmin-
nym konkursie przyrodni-
czym „Parki Narodowe Polski” 

Julia jest przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego, 
oraz inicjatorką wielu przed-
sięwzięć na rzecz szkoły i 
uczniów. Interesuje się foto-
grafią pejzaży oraz tańcem 
nowoczesnym.

 
Agata Salamon kl. VI b, 

średnia ocen 5,5 wych. Jo-
lanta Tychoniec.

Osiągnięcia:
III miejsce w województwie 

i IX w maju w Alfiku humani-
stycznym

III miejsce w konkursie 
miejsko-gminnym „Matema-
tyczne Asy z VI klasy,

III miejsce w miejsko-gmin-
nym Ekokonkursie

I miejsce w gminie w szta-
fecie w biegach przełajowych

II miejsce w gminie w sko-
ku wzwyż w memoriale im G. 
Górczewskiego.

Agata uczestniczyła w zaję-
ciach teatralnych w NDK. Jej 
pasją jest czytanie książek i 
jazda na rolkach.

 
Szymon Karapuda kl. VI b, 

średnia ocen 5,2 wych. Jo-
lanta Tychoniec.

Osiągnięcia:
finalista konkursu matema-

tycznego zorganizowanego 
przez Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty

II miejsce w gminie w kon-
kursie „Nowogard i okolice”

Wielką pasją Szymona jest 
taniec i piłka nożna. Wielo-
krotnie reprezentował naszą 
gminę w turniejach tańca to-
warzyskiego

AGATA KUSA KL. VI
WYCHOWAWCA: AGNIESZKA FORGIEL; 

ŚREDNIA 5,00
Aktywnie działa w szkolnym  Samorządzie 

Uczniowskim. Bieże czynny udział w szkole tań-
ca w Goleniowskim Domu Kultury. Aktywnie 
działa na rzecz środowiska lokalnego – zajęcia 
w świetlicy wiejskiej Węgorza. Laureatka Woje-
wódzkiego Konkursu pt. 112-Stop Wypadkom”. 
II miejsce w konkursie międzygminnym pt. 
„Wiedza Leśna” org. Nadleśnictwo Nowogard.

IZA  KOcISZEWSKA
WYCHOWAWCA: AGNIESZKA FORGIEL;  

ŚREDNIA 5,00
Aktywnie działa w szkolnym Samorządzie 

Uczniowskim. Zajęła II miejsce w gminnym 
konkursie przyrodniczym na album „Rośli-
ny lasu”. Wyróżnienie w gminnym konkur-
sie „Parki Narodowe Polski” II miejsce w mię-
dzygminnym konkursie pt. „Wiedza leśna” 
org. Nadleśnictwo Nowogard.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
zaprasza na festyn rodzinny 

20.06.2014 r. o godz.10 00 - 1230

„Mama, Tata i Ja w SP nr 2”
W programie:
•	 Kiermasz podręczników szkolnych;
•	 Loteria fantowa;
•	 Kawiarenka „Pod lipami” ze słodkościami;
•	 Kiełbasa z grilla;
•	 Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym;
•	 Wata cukrowa;
•	 Bigos dyrektora szkoły;
•	 Gry i zabawy sportowe;
•	 Mecz w „Dwa ognie” – rodzice i dzieci z klas II;
•	 Horoskopy – „Pod skrzydłami Aniołów przez cały rok”;
•	 Występy taneczno wokalne;
•	 Licytacja zdjęć;
•	 Malowanie portretów rodziców.

Serdecznie zapraszamy!
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 SP w Długołęce

 SP w Żabowie

 SP w Wierzbięcinie

 
Anna Dobruchowska  
uczennica VI klasy Szko-

ły Podstawowej w Długołęce. 
Wychowawca – Aleksandra 
Nizińska. Średnia ocen 5,00. 
Wzorowe zachowanie  Laure-
atka  powiatowych  turniejów 
wiedzy pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” w 2013 i 
2014 roku oraz konkursów pla-
stycznych:  „Nowogard - 700 
lecie nadania praw miejskich” i  
XII  ogólnopolskiej edycji kon-
kursu plastycznego „Wiatr,  wy-
padek,  ogień  woda strażak 
zawsze rękę poda”

Uzyskała II miejsce w  gmin-
nym konkursie piosenki an-
gielskiej „Just Singing”. Uczest-
niczka międzyszkolnych kon-
kursów  muzycznych: „Eko – 
piosenka” i „Konkurs Kolęd i 
Pastorałek”

Aktywnie działa w Samorzą-
dzie Szkolnym .  Włącza się we 
wszystkie akcje i działania na 
rzecz szkoły, takich jak  „Góra 
Grosza”, „Spełniamy marze-
nia”,  „Psu na budę” oraz  apele i 
przedstawienia okolicznościo-
we.  Jest zaangażowana w ży-
cie szkoły. Jej postawa otwarta 
na współpracę , pomoc i dzia-
łania na rzecz szkoły i środowi-
ska zasługują na wyróżnienie.

Wiktoria Rakowska 
uczennica klasy VI Szkoły 

Podstawowej w Długołęce. 
Wychowawca – Aleksandra 
Nizińska. Osiąga dobre wy-
niki w nauce oraz wzorowe 
zachowanie. Swoja postawą  
pełną empatii , pracowitości i  
życzliwości  zasługuję na wy-
różnienie . Aktywnie uczest-
niczy w życiu szkoły. Jest  fi-
larem wszystkich uroczysto-
ści szkolnych, przedstawień 
i konkursów recytatorskich. 
Uzyskała w 2013 roku  ho-
norowy tytuł „ Mistrza Praco-
witości”. Jest  laureatką mię-
dzyszkolnego konkursu pio-
senki ekologicznej „Eko-Pio-
senka” w  2012 roku , miejsko 
– gminnego konkursu „Kolę-
dy i pastorałki” w 2012 i 2014 
roku i  wyróżnienia w  gmin-
nym konkursie recytatorskim 
„Wypłyń na głębie”. Aktywnie 
uczestniczy w  konkursach 
szkolnych, w których jest lau-
reatką: konkursy plastyczne 

„Jesienny bukiet”,  „Święto 
drzewa” oraz  szkolne  
konkursy recytatorskie. 

Wiktoria Krawczyk 
uczennica klasy VI Szko-

ły Podstawowej w Długołę-
ce. Wychowawca – Aleksan-
dra Nizińska. Osiąga dobre i 
bardzo dobre wyniki w na-
uce  oraz wzorowe zacho-
wanie. Aktywnie uczestniczy 
w konkursach plastycznych 
szkolnych i międzyszkolnych 
odnosząc znaczące sukcesy: 
wyróżnienie w  wojewódzkim 
konkursie plastycznym „Zdro-
we jedzenie w szkole powo-
dzenie” , III miejsce w gmin-
nym konkursie plastycznym 
„Spacerem przez dzieje ziemi 
nowogardzkiej” 

II miejsce w międzyszkol-
nym „Konkursie kolęd i pasto-
rałek” i IV miejsce w konkursie 
piosenki angielskiej „Just Sin-
ging”. Jest zaangażowana w 
działania szkolne, uczestniczy 
aktywnie w uroczystościach 
szkolnych, apelach , przed-
stawieniach, śpiewa i tańczy 
oraz recytuje,  swoim talen-
tem  i pracowitością przyczy-
nia się do wzbogacania ży-
cia szkoły. Jest laureatką ho-
norowego tytułu „Mistrz pra-
cowitości” w roku szkolnym 
2013/2014..

Hanna Gargulińska 
- uczennica klasy VI, wychowawca Jo-

lanta Przybylska. Na świadectwie absol-
wenta szkoły osiągnęła średnią 5,91.

Jej zasługi dla szkoły - przewodnicząca 
Samorządu Szkolnego, aktywnie uczest-
niczyła we wszystkich uroczystościach 
szkolnych i akcjach ekologicznych, dzia-
łaniach aktywu bibliotecznego i koła LOP 

Wzorowa uczennica i koleżanka. Jej 
ulubionym przedmiotem jest matematy-
ka, lubi książki fantastyczne, muzykę i ta-
niec.

Brała udział w wielu konkursach,godnie 
reprezentując naszą szkołę i osiągając na-
stępujące sukcesy:

- I miejsce(grupowe) w Gminnym Kon-
kursie Mitologicznym

- III m. w Gminnym Konkursie Piosenki 
Angielskiej „Just Singing”

- I m.(grupowe) w Gminnym Konkursie 
Przyrodniczym „ Parki Narodowe Polski”

- II m. w Konkursie „Asy matematyczne 
klas VI”

- IV m. w województwie i 16 w Polsce w 
Konkursie „Młody naukowiec”

- I m.(grupowe) w Gminnych mistrzo-
stwach Szkół Podstawowych w Tenisie 
Stołowym Dziewcząt

- I m.(grupowe) w Mistrzostwach Po-
wiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt

- II m.(grupowe) w Ekoturnieju Szkół 
Podstawowych

Weronika Gargulińska, 
uczennica klasy VI, wychowawca: Jolan-

ta Przybylska. Na świadectwie absolwenta SP 
Wierzbięcin uzyskała średnią ocen 5,82.

Jest zastępcą przewodniczącej Samorządu 
Szkolnego, aktywnie uczestniczyła we wszyst-
kich uroczystościach szkolnych, akcjach ekolo-
gicznych, działaniach aktywu bibliotecznego i 
koła LOP. Wzorowa uczennica i koleżanka.

W wolnym czasie pisze wiersze i opowiada-
nia, lubi grać w piłkę nożną i tenisa stołowego. 

Uczestniczyła w wielu konkursach, osiągając 
następujące sukcesy:

- I miejsce (grupowe) w Gminnym Konkursie 
Mitologicznym

- I miejsce w Konkursie Twórczości Poetyckiej 
„Marzenia”

- wyróżnienie w Gminnym Konkursie Czytel-
niczym

- I miejsce (grupowe) w Gminnych Mistrzo-
stwach Szkół Podstawowych w Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt

- I miejsce (grupowe) w Mistrzostwach Po-
wiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt 

Natalia Tomkowiak, 
uczennica kl. VI uzyska naj-
wyższe wyniki w szkole. Jest 
bardzo aktywna w środo-
wisku uczniowskim, bierze 
czynny udział w akcjach cha-
rytatywnych, szkolnych i śro-
dowiskowych. Pełni funkcję 
przewodniczącego szkolnego 
koła LOP-u. Zdobywała sukce-
sy reprezentując placówkę w 
wielu konkursach na szczeblu 
rejonowym, gminnym i mię-
dzyszkolnym: „Eko- piosen-
ka”, „Wypłyń na głębię – po-
ezja Jana Pawła II”, „Nadcho-
dzi wiosna – opis krajobrazu”, 
konkurs piosenki angielskiej, 
„Nowogard i okolice”, Konkurs 
czytelniczy, IV Nowogardzki 
Konkurs Ortograficzny, Eko – 
turniej, „ Najpiękniejsza pal-
ma”, konkurs twórczości po-
etyckiej „Marzenia”.

Oliwia Toboła uczennica 
klasy III SP Żabowo osiągnę-
ła w roku szkolnym 2013/14 
bardzo dobre wyniki w na-
uce. Reprezentowała szkołę w 
wielu konkursach gminnych, 
międzyszkolnych i szkolnych 

osiągając sukcesy i przyno-
sząc dumę swojej szkole.

Zdobyła I miejsce w mię-
dzyszkolnym konkursie „Czy 
znasz las?”, II miejsce w miej-
sko-gminnym konkursie pio-
senki ekologicznej „EKO-PIO-
SENKA”, wywalczyła dla szko-
ły II miejsce w konkursie ma-
tematycznym dla uczniów 
klas trzecich szkół podstawo-
wych, IV miejsce w gminnym 
konkursie „ Kolęd i pastorałek” 
wyróżnienie w międzyszkol-
nym konkursie plastycznym 
„Przydrożne rośliny lecznicze”, 
wyróżnienie w miejsko-gmin-
nym konkursie czytelniczym 
dla klas II i III organizowanym 
w Bibliotece Publicznej w No-
wogardzie.

Brała udział również w miej-
sko-gminnym konkursie orto-
graficznym dla uczniów klas II 
i III oraz  w miejsko-gminnym 
konkursie recytatorskim „ Wy-
płyń na głębię – poezja Jana 
Pawła II”

Zawsze chętnie uczest-
niczyła w uroczystościach i 
przedstawieniach szkolnych. 
Jest zaangażowana w akcje 

charytatywne wspierające 
dzieci niepełnosprawne.

Natan Baj – jest uczniem 
klasy IV SP w Żabowie, w roku 
szkolnym 2013/14 osiągnął 
dobre i bardzo dobre wyni-
ki w nauce. Swoim zaangażo-
waniem  i wiedzą wyróżnia się 
na tle klasy. Aktywnie uczest-
niczy w życiu szkoły. Bierze 
czynny udział w imprezach 
szkolnych i środowiskowych. 

Brał udział w wielu konkur-
sach przedmiotowych, np.

-„Coś z niczego – czyli dru-
gie życie odpadów”

- „ Góra śmieci ziemię szpe-
ci”

* Powiatowy konkurs li-
teracki, pt. „ Moja baśń” – III 
miejsce

- konkurs twórczości po-
etyckiej na temat : „Marze-
nia…”

- „Mój anioł”
- mistrzostwa gminy – uni-

hokej
-ogólnopolski konkurs ma-

tematyczny „ Kangur”

Bernadeta Pietrzak – jest 
uczennicą klasy IV SP w Ża-
bowie. Swoim zaangażowa-
niem i aktywnością wyróż-
nia się spośród uczniów. Ak-
tywnie uczestniczy w życiu 
szkoły.

Chętnie bierze udział w im-
prezach szkolnych i środowi-
skowych.

Brała udział w konkursach 
szkolnych, rejonowych, np.  
konkurs przyrodniczy „Wie-
dza leśna”

- „Coś z niczego – czyli dru-
gie życie odpadów”

- „ Góra śmieci ziemię szpe-
ci”

- konkurs poezji Jana Paw-
ła II i o Janie Pawle II „wypłyń 
na głębię”

- „EKO-TURNIEJ”
- „Mój anioł”
- „Rośliny lasu”
- sztafetowe biegi przełajo-

we
- ogólnopolski konkurs ma-

tematyczny „ Kangur”

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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Turniej deblowy tenisa ziemnego

Para Kamiński/Kubicki zwycięska
W sobotę (14 czerwca) odbył się kolejny turniej deblowy tenisa ziemnego, na korcie u pPań-
stwa Kubickich. Niepokonana okazała się para Kamiński/Kubicki.

W drodze losowania par, w systemie każdy z każ-
dym, zagrali w pierwszej z nich Krzysztof Kamiński 
i Wojciech Kubicki z Nowogardu, drugą parą byli 
Piotr Wochna i Norbert Dworak z Nowogardu, w 
trzeciej parze zagrali mieszkańcy Maszewa, Roman 
Jagodziński i Artur Janiszyn, natomiast turniejową 
obsadę dopełniła para nowogardzian, Zbigniew Ce-
ranka i Krzysztof Klimaszewski. Zawodnicy rywali-
zowali do jednego wygranego seta. Trzeba przyznać, 
że turnieje debla na korcie państwa Kubickich stały 
się już cyklicznym wydarzeniem. Tak jak w poprzed-
nich, ten czerwcowy również obfitował w zaciętą 
walkę i długo trwające sety. I tak po kilkugodzinnych 
zmaganiach, zwycięska została para Krzysztof Ka-
miński i Wojciech Kubicki, która nie przegrała me-
czu. Na drugim miejscu uplasował się Piotr Wochna 

i Norbert Dworak, a miejsce na podium uzupełnili 
goście z Maszewa - Roman Jagodziński i Artur Ja-
niszyn. Kolejny turniej deblowy zorganizowany bę-
dzie już wkrótce. Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników sobotnich zmagań. 

KR

Wyniki meczów (do 1 seta):
Wochna/Dworak – Jagodziński/Janiszyn 6:3
Kamiński/Kubicki – Klimaszewski/Ceranka  6:2
Jagodziński/Janiszyn – Klimaszewski/Ceranka     6:4

Wochna/Dworak 
Kamiński/Kubicki – Jagodziński/Janiszyn  6:4
Klimaszewski/Ceranka - Wochna/Dworak   0:6

Na zdjęciu od lewej para Kamiński-Kubicki i Wochna-Dworak.

Na zdjęciu od lewej para Jagodziński-Janiszyn i Klimaszewski-Ceranka.

VI Runda Mistrzostw Strefy 
Polski Zachodniej

Motocross znów 
w Nowogardzie
Już w najbliższą niedzielę (22 czerwca) do naszego miasta 
powróci ryk silników, a na torze, popularnie nazywanym 
„Smoczakiem”, rywalizować będą najlepsi w tej części Pol-
ski zawodnicy, startujący w zawodach motocrossowych. 

W tym roku nowogardzcy ki-
bice motocrossu będą zmuszeni 
zadać sobie pytanie: komu kibi-
cować? Od lat w zawodach o Mi-
strzostwo Strefy Polski Zachod-
niej występowała silna grupa za-
wodników z naszego miasta. W 
2014 roku, jak już informowali-
śmy po rozdaniu dotacji na sport, 
Klub Motorowy „Cisy” nie stać 
było na finansowanie swoich za-
wodników, wobec czego nie wy-
startowali w tym sezonie. Jak jed-
nak udało się ustalić redakcji DN, 
w Nowogardzie wystartuje To-
masz Jamroży, który w 2013 roku 
w kategorii MX Quad Open wy-
walczył srebrny medal. Jamro-
ży zaliczył już jeden start, miało 

to miejsce 27 kwietnia w Obor-
nikach, gdzie zajął w klasyfikacji 
wyścigu 4 pozycję. Oprócz niego, 
KM „Cisy” reprezentować będzie 
jeszcze dwóch zawodników, jed-
nym z nich będzie mieszkaniec 
Nowogardu- Tomasz Litwin, któ-
ry wystartuje w kategorii MX 2 
licencja C. Niedzielne zmagania 
rozpoczną się o godzinie 12:30 
i potrwają co najmniej do 18:30. 
Życzymy wszystkim fanom mo-
tocrossu dobrej zabawy na nowo-
gardzkim torze. Relację oraz wy-
niki w poszczególnych katego-
riach zaprezentujemy w najbliż-
szym wydaniu DN. 

KR

Ostatni turniej „żaków” w tym sezonie

Dominacja Pomorzanina  
w Świdwinie
Kolejnym dużym sukcesem młodych piłkarzy Pomorzanina Nowogard, prowadzonych 
przez roberta Mendesa, zakończył się turniej piłkarski żaków. Tym razem, podczas me-
czów w Świdwinie, żaki z Nowogardu ograli wszystkich, nie tracąc przy tym żadnego gola!

Turniej rozgrywany był w sobotę 14 czerwca, w ra-
mach Świdwińskiego Pikniku Sportowo-Rekreacyj-
nego. Oprócz Pomorzanina i dwóch zespołów Aka-
demii Piłkarskiej Świdwin Technik, zagrali również 
młodzi piłkarze z Irasu Czaplinek, Sparty Gryfice i 
Olimpii Brzeżno. Podopieczni brazylijskiego trene-
ra nie mieli sobie równych. Wygrali wszystkie 5 spo-
tkań, przy czym strzelili 15 goli i nie stracili ani jed-
nego! To świetny wyczyn, za który należy się tym 
chłopcom duża pochwała. Najlepszym strzelcem zo-
stał Max Labocha, który aż ośmiokrotnie pokony-
wał bramkarzy rywali. Z kolei Miłosz Orpel został 
wybrany najlepszym piłkarzem turnieju. To był już 
ostatni turniej młodziutkich piłkarzy Pomorzanina 

w obecnym sezonie, po wakacjach znów powrócą do 
rywalizacji. Przy artykule prezentujemy komplet wy-
ników.

KR

Wyniki meczów Świdwin:
 Pomorzanin Nowogard-Olimpia Brzeżno 2:0 
 Pomorzanin Nowogard - Sparta Gryfice  2:0
 Świdwin Technik II - Pomorzanin Nowogard 0:5 
 Iras Czaplinek - Pomorzanin Nowogard 0:4 
 Pomorzanin Nowogard - Świdwin Technik I 2:0 

Najlepszy strzelec turnieju:  Max Labocha (8 bra-
mek)

Najlepszy zawodnik:  Miłosz Orpel 

Na  zdjęciu (od góry) Kacper Kosiński, Cyprian Marchewka, Hadi Yahfouf, Miłosz Nowik (na dole) Michał Słowiński, Miłosz Orpel, Max Labo-
cha, Maciej Gach.
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Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

P23.18.o.10-20.06

Avanti Nieruchomości    tel 509 740 063

Nowogard dom na sprzedaż tylko 245 tys., działka 3000 m 

W151.4.s.k.13-20.06

lobez betoniarnia do 2014-13i17

W.13.2.O.7.03.do

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANycH 07-12.2014 r.

Nowogard – deklaracje indywidualne 
(domy jednorodzinne, odrębne lokale mieszkalne...)

Ulica 07 08 09 10 11 12

15 Lutego 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

3 Maja 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

5 Marca 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

700 Lecia 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Armii Krajowej 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Asnyka 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Bankowa 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Bat. Chłopskich 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Bema 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,27

Blacharska 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Boh. Warszawy 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

Brzozowa 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Cmentarna 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Czarnieckiego 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Dąbrowskiego 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Dąbrowszczaków 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Dębowa 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Dworcowa 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Fabryczna 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Głowackiego 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Górna 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Grota-Roweckiego 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Gryfitów 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Jana Pawła II 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Jesionowa 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Jodłowa 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Kasprowicza 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

K. Wielkiego 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Kilińskiego 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24

Kochanowskiego 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Kosynierów 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Kościelna 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Kościuszki 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Kowalska 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Krótka 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

Kulice nr (33-38) 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

Kwietniowa 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Leśna 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,27

Lipowa 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Luboszan 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Lutyków 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Łąkowa 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

Magazynowa 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Mickiewicza 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Miętno (nr 20-22) 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Miętno (nr 26-36) 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,27

Młynarska 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Monte Cassino 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24

Nadtorowa 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Norwida 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Ogrodowa 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Okulickiego 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Orlik 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

Osiedlowa 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Otręby 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,27

Piłsudskiego 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Plac Szarych  
Szeregów

9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Plac Wolnosci 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Pocztowa 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Polna 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Poniatowskiego 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Promenada 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24

Pustać 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Racibora 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Racławicka 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Radłowo 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Radosława 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

Rataja 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Reja 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Reymonta 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Roosevelta 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Rzeszowskiego 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Sieciechowo 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Sieciechowo 
121a

3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Sienkiewicza 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Sikorskiego 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Słowackiego 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Smużyny 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24

Staszica 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Szkolna 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24

Światowida 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Świerkowa 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Traugutta 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Warszawska 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Wartcka 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Waryńskiego 4,18 1,16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Wiejska 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Wileńska 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24

Wojska Polskiego 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24

Wybickiego 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Wyszyńskiego 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Zaciszna 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Zamkowa 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10,25 9,23

Zbyszewice 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,27

Zielona 7,21 4,18 1,15,29 13,27 8,24 8,22

Żeromskiego 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANycH 07-12.2014 r.

Miejscowości gminy Nowogard – nieruchomości zamieszkałe

Ulica 07 08 09 10 11 12

Bieniczki 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31
Bieńczyce 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31
Błotno 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23

Błotno 34 1, 8, 15,  
22, 29

5, 12, 
19, 26

2, 9, 16,  
23, 30

7, 14, 21, 
28

4, 10, 
18, 25

2, 9, 16,  
23, 30

Błotny Młyn 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Bochlin 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Boguszyce 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Bromierz 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
Brzozowo 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Czermnica 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Dąbrowa 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Długołęka 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
Dobroszyn 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Drzysław 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Gardna 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
Glicko 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Grabin 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Jarchlino 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31
Karsk 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24
Konarzewo 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Krasnołęka 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Kulice (nr 
33-38) 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

Kulice (wieś) 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24
Lestkowo 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Łęgno 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Maszkowo 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

Maszkowo 
23

7, 14, 
21, 28

4, 11, 
18, 25

1, 8, 15, 
22, 29

6, 13, 20, 
27

3, 10, 
17, 24

1, 8, 15, 
22, 29

Miękkie 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Miętno (nr 
20-22) 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Miętno (wieś) 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29

Miętno nr 
26-36 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27

Miodne 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23

Nowe Wy-
szomierki 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Ogary 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23

Ogorzele 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24

Olchowo 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Olszyca 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23

Orzechowo 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29

Orzesze 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29

Osowo 2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31

Osowo 21 2, 9, 16,  
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17, 24

1, 8, 15,  
22, 29

5, 12, 
19, 26

3, 10, 17, 
24, 31

Ostrzyca 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
Otręby 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Płotkowo 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Ptaszkowo 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Pustać 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Radłowo 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Sąpole 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24
Sąpolnica 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
Sieciechowo 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

Sieciechowo 
121a 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18

Sikorki 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Słajsino 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Słajsino 22 2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17, 24

1, 8, 15, 
22, 29

5, 12, 
19, 26

3, 10, 17, 
24, 31

Smużyny 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24

Stare Wyszo-
mierki 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Starogoszcz 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
Struga 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Strzelewo 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24
Suchy Las 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Szczytniki 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Świerczewo 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24
Trzechel 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Warnkowo 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24
Wierzbięcin 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Wierzbięcin 
19

2, 9, 16,  
23, 30

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17, 24

1, 8, 15,  
22, 29

5, 12, 
19, 26

3, 10, 17, 
24, 31

Wierzchę-
cino 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23

Wierzchy 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29

Wierzchy 8 4, 11, 
18, 25

1, 8, 14, 
22, 29

5, 12, 
19, 26

3, 10, 17, 
24, 31

7, 14, 
21, 28

5, 12, 19, 
29

Wojecieszyn 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Wołowiec 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Wyszomierz 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24
Zagórz 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Zakłodzie 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 23
Zatocze 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29
Zbyszewice 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27
Żabowo 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
Żabówko 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
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Przegląd Piosenki 
Żeglarskiej 

"SzUWarY 2014" 
odbędzie się w dniu 

21 czerwca 
od godziny 11.00 

na Plaży Miejskiej 
w Nowogardzie

 Regulamin i karty zgłoszenia do 
pobrania na stronie 

www.knaga.nowogard.eu

Powiatowy Urząd Pracy
w goleniowie

UWAGA!!
c.d. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bony dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

Bon szkoleniowy zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane 
przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem 
szkolenia (m.in. jednego lub kilku szkoleń, badań lekarskich, przejazdu na szkolenie, zakwatero-
wania). Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium 
finansowane ze środków Funduszu Pracy. Maksymalna wartość kosztów związanych ze szkole-
niem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obo-
wiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

Bon stażowy zgodnie z art. 66l ust. 1 ww. ustawy, stanowi gwarancję skierowania do odbycia 
stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobo-
wiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy. 
Zgodnie z art. 66l ust 4. ustawy starosta wypłaca pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez 
deklarowany okres 6 miesięcy, premię w wysokości 1500 zł. W ramach bonu stażowego starosta 
finansuje: koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 
zł, wypłacanego bezrobotnemu oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

Bon zatrudnieniowy zgodnie z art. 66m ust. 1 ww. ustawy, stanowi dla pracodawcy gwaran-
cję refundowania części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, 
w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia. Pracodawca jest zobowiązany do za-
trudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacji podlega pierwsze 12 miesięcy za-
trudnienia. 

Bon na zasiedlenie zgodnie z art. 66n ust. 1 ww. ustawy, będzie mogła otrzymać osoba bezro-
botna do 30. roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działal-
ność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania (co najmniej 80 km lub czas do-
jazdu środkami transportu zbiorowego przekracza co najmniej 3 godz. dziennie). Praca lub dzia-
łalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 miesięcy przez łączny okres co naj-
mniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach 
bonu na zasiedlenie w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, 
przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania.

W chwili obecnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpatruje wnioski złożone przez 
Powiatowy Urząd Pracy o przyznanie środków na realizację ww. instrumentów rynku pracy

zapraszamy również do korzystania ze strony internetowej 
Powiatowego Urzędu Pracy w goleniowie z Filią w Nowogardzie

www.pup.goleniow.ibip.pl

A57.18.scz.06.20

Uwaga wędkarze! 

Zarząd PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła, że dnia 29.06.2014 
organizuje zawody towarzyskie spławikowe 

nad jeziorem w Nowogardzie. 
Zbiórka o godz. 6.00 przy restauracji Neptun zapisy 
w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12. 
Startowe wynosi 10 zł. Zapisy do dnia 27.06.2014. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

K28.śczb.17.06-27.06

IV Piknik na Łące
22 czerwca 2014 r., godz. 12.00

w Szkole podstawowej w DŁUgoŁęCE
•	 dmuchany zamek dla dzieci
•	 dania piknikowe dla wszystkich
•	 konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców
•	 konkursy plastyczne
•	 konkurs literacki
•	 konkurs „Niespodzianka”
•	 malowanie twarzy

Gwarantowane słońce i dobra zabawa
zaprasza Stowarzyszenie „Jutrzenka” i Rada Rodziców

Serdeczne  
podziękowania

dla Iwony Leyk, Lecha Jędrzej-
czyka, Mariusza Koniecznego, 
Grzegorza Mieleńczuka, Zbi-
gniewa Maracha, Katarzyny 

Adamelak Barbary i Waldema-
ra Pędziszczak, Krystyny i Jana 
Sachryń, Jerzego Furmańczyka

za okazaną pomoc przy 
organizacji Dnia Dziecka 

7 czerwca 2014 r. w Wołowcu
Organizatorzy 

i zadowolone dzieci i młodzież

środy na torze – V i VI seria

Salamon (wciąż) 
walczy o podium
W środę, 4 i 11 czerwca, na torze kolarskim w Szczecinie, ro-
zegrane zostały kolejne serie cyklicznych zawodów „Środy na 
torze”. Niestety, podczas swoich startów, znaczących ról nie 
odegrali kolarze z Nowogardu. adam Salamon, na półmetku 
rozgrywek wciąż walczy o podium w swojej kategorii wieko-
wej, jednak awansował w klasyfikacji nie będzie łatwy...

W V i VI serii zmagań na torze 
kolarskim zabrakło Żaka młod-
szego- Huberta Grygowskie-
go. W kategorii Żak starszy star-
tował Jacek Fecak, jednak tylko 
podczas V serii i bez spektakular-
nych osiągów. W środę (4 czerw-
ca), w Szczecinie zaprezentowała 
się spora reprezentacja młodzi-
ków z klubu „Chrabąszcze” No-
wogard. Niestety tylko Adrian 
Zając zaprezentował się przyzwo-
icie, zajmując dwukrotnie 5 miej-
sce. Oprócz niego w tej kategorii 
wystartowali również: Mateusz 
Gliwka, Dominik Ołubiec, Da-
mian Teodorczyk i Szymon Ki-
nasz. Najlepsze starty w V serii 
zanotował Adam Salamon, który 
wraz z Pawłem Dameckim, ści-
ga się w kategorii Junior młod-
szy. W wyścigu na 200 metrów 
ze startu lotnego, Salamon zajął 3 
miejsce, z kolei Damecki 8, a wła-
śnie ośmiu najlepszych zawodni-
ków z tej konkurencji, otrzymało 
prawo startu w sprincie. Tam Da-
mecki poprawił się o jedną lokatę, 
zajmując 7 pozycję, a Adam Sala-
mon ponownie wywalczył 3 miej-

sce. Następnie przyszedł czas na 
wyścig punktowy, w którym obaj 
kolarze nie odegrali już znaczącej 
roli, Salamon zajął 6, a Damecki 8 
miejsce.

Tydzień później, w VI serii, wy-
stąpiła „szczuplejsza” reprezen-
tacja Nowogardu. Lepiej spisali 
się młodzicy Adrian Zając, Da-
mian Teodorczyk i Dominik Ołu-
biec, choć w wyścigu na 200 me-
trów okupowali dalsze miejsca. W 
wyścigu eliminacyjnym najwy-
żej uplasował się Zając, który wy-
walczył 5 lokatę. Z kolei w wyści-
gu punktowym najlepiej wypadł 
Damian Teodorczyk, zajmując 6 
miejsce. Na koniec walczyli junio-
rzy młodsi, w których Adam Sala-
mon bezskutecznie starał się od-
robić punkty do 3 pozycji w kla-
syfikacji generalnej. Tego dnia 
jego najwyższym miejscem była 4 
lokata w wyścigu na 400 metrów 
ze startu lotnego. Nie najgorzej w 
wyścigu scratch wypadł jego klu-
bowy kolega Paweł Damecki, któ-
ry zajął 7 miejsce, tuż za Adamem 
Salamonem.

KR

I Historyczny Zlot Pokoleń 
„Redostowiaka”

Uwaga – Dawni i obecni mieszkańcy miejscowości Redo-
stowo (gmina Osina). W sierpniu 2013 roku narodziła się myśl, 
a zarazem koncepcja, żeby zorganizować rodzinne święto 
pokoleń „Redostowiaka”. Od tamtego dnia spotykaliśmy się i 
pracowaliśmy nad jak najlepszym programem tego wydarze-
nia. Bardzo dużo zaproszeń zostało już wysłanych w Polskę. 
Dlatego też za pośrednictwem „Dziennika Nowogardzkiego”, 
który jest naszym promotorem i środkiem przekazu medial-
nego, chcemy wszystkich „Redostowiaków”, zarówno tych od 
1945 roku do dnia dzisiejszego, rozsianych po Polsce i całym 
świecie, zaprosić do swojej rodzinnej miejscowości, w sobo-
tę 12 lipca 2014 roku. Wspólną zabawę zaczniemy o godzi-
nie 14:00, która potrwa do samego rana dnia następnego. 
Szczegółowy program zlotu „Redostowiaka” znajdować się 
będzie na plakatach oraz w gazecie lokalnej DN.  

Zapraszamy i czekamy na was! 

Kontakt z organizatorami:
*    Redostowo – Jolanta Buksińska-Sikorska
       tel. 798 616 328, 91 39 18 345
*    Osina – Urząd Gminy  tel. 91 39 11 728
*    Nowogard – Tadeusz Łukaszewicz 
      tel. 506 999 902, 91 39 22 558 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

Mieszkanie w Dobrej
3 pok, parter, 67 m2

cena: 119 tys. zł

Mieszkanie w Resku
3 pok, II piętro, 68 m2

cena: 125 tys. zł

Mieszkanie w Maszewie
3 pok, parter, 60 m2,

cena: 125 tys. zł

Kawalerka w Płotach
parter, 40 m2 z działką

cena: 82 tys. zł

DOMy NA WSI 
GRUNTy 

KUPUJEMy
SPRZEDAJEMy

TEL. 660 206   833
(K18.1.śczb.23.05-13.06pt)

NIERUcHOMOścI

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• DOMy NA WSI – GRUNTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia.Tel.667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynajęcia. 
607 289 286 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy  
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup 
złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975.

• Do wynajęcia kawalerka ul. Warszaw-
ska, na dłuższy okres czasu, umeblowana. 
501 832 458 

• Sprzedam mieszkanie 2poziomowe ok. 
90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. Do 
Negocjacji. 723930320, 697171038.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 57/5 m2  

lub zamienię na mniejsze. Tel. 607 824 351

• Działka pod KRUS. 78353 46 77 

• Kilka hektarów 691 063 454

• Sprzedam mieszkanie w centrum. Tel. 530 
786 880 po 15.00

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną. 
660 010 540 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 48,91 
m2, parter. 607 488 128, 669 018 385 

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 507 
045 404 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w No-
wogardzie w centrum. 662 630 973

• Kupię działkę rolną. 665 503 129

• Kawalerka (2 pokoje) do wynajęcia od 
01.07.14. tel. 602 405 640 

• Do wynajęcia 2 pokoje 700 zł + opłaty ok. 
300 zł, kaucja 1400 zł. Tel. 781 295 846

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731

• Poszukuję pokoju do wyjęcia 733 487 818

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Wynajmę kawalerkę w Osinie. 600 117 276

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia. 
722 300 700

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala ob-
sługi oraz zaplecze/magazyn z osobną to-
aletą. Lokal po kapitalnym remoncie. Do-
stępne media: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany.

• Zapraszam na prezentację, tel. 91/579-29-
18

MOTORyZAcJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 
2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe do zareje-
strowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Al-
mery z 2001 roku.   cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 99, 
cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Sprzedam dwie przyczepy sztywne, 3.5 
tony w dobrym stanie. 692 608 128 

• Sprzedam turbinę do busa T4. 693 716 085

ROLNIcTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do zboża. 
502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  
róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  
innych  roślin.Tel. 606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 

łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 
kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w belach. 513 941 882

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

• Sprzedam agregat z wałkami 5,20 szeroki. 
606 261 850

• Sprzedam cielaki, Żabówko 18. 605 092 
517 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609  715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –
TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWy  Wojska Polskie-
go 57 .tel.787482763.Pełna oferta: komsil.
pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Prasowanie bali. 513 941 882 

•  Kredyty do 25 000 pozabankowe umowa o 
pracę, działalność, wystarczy miesiąc pracy, 
z komornikiem. 607 09 25 09, 697 08 25 09, 
kredyty bankowe.

• Kompleksowe wykończenie wnętrz 784 
188 147 

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Koszenie trawy małe i większe powierzch-
nie + jesienna wertykulacja (napowietrza-
nie). 664 726 394 

• Wykonam profesjonalnie renowacje miesz-
kania włącznie ze stolarką. Sufity, ścianki, 
gipsy, malowanie, tapety, podłogi itp. Tel. 
669 476 411

PRAcA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na budowę. 
505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  Dą-
browie Nowogardzkiej. Owoce desero-
we. Tel. 510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do biu-
ra, znajomość obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

• Podejmę pracę weekendową z upraw-
nieniami na samochody ciężarowe. 664 
726 394

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię pracownika z uprawnieniami na 
kombajn i traktor, oraz pracowników na 
stanowisko dojarz. Informację pod telefo-
nem 91-39-18-140

• Przyjmę do pracy w barze. 601 753 817 

• Przyjmę pilarza – składacza, niewymagane 
papiery. 603 541 286

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w trans-
porcie drogowym, tel. 607 585 561.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane - 603 353 789

• PIEcE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż prze-
róbki cena 450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominko-
we. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porą-
bane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje za-
silania, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 
miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + stół 
kuchenny mocny. Tel. 888 676 231 

• Sprzedam miernik rezystencji izolacji MIC-
5000 nowy, na gwarancji. 601 476 242 

• Sprzedam kuchenkę gazową Zanussi cena 
200 zł i lodówkę Amica cena 200 zł. 607 
850 180 

• Oddam psa 5-miesięcznego. 721 145 910

• Sprzedam stół i krzesła tapicerowane – ko-
lor drewna. 888 676 231 

• Sprzedam betoniarkę 250 l. 606 261 850 

• Sprzedam taśmociąg, 606 261 850 

• Sprzedaż drewna kominkowego, opałowe-
go, zapewniamy transport. 697 500 809

• Sprzedam dwie klacze ośmio i czteroletnią. 
508 290 657 

• Tanio sprzedam komplet wypoczynkowy 
stan b. dobry. 888 676 231
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wyjazdy od zaraz, kontrakty wakacyjne, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 446 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

W19.6.śczb.7.3.do

MIESzKaNIa Na SPrzEDaŻ 
Nowogard 46 m2,wysoki parter CENA: 89 tys. zł 

Nowogard 54 m2, III piętro CENA: 130 tys. zł 
Nowogard /okolica 18 m2,parter  CENA: 36 tys. zł 

Nowogard /okolica 80 m2,bezczynszowe CENA: 57 tys. zł 
Nowogard /okolica 39 m2,bezczynszowe  CENA: 69 tys. zł 
Nowogard/ okolica 56 m2, bezczynszowe CENA: 70 tys. zł 

DoMY Na SPrzEDaŻ 
Nowogard wolnostojący 57 m2 CENA: 99 tys. zł 

Nowogard/ okolica wolnostojący ok. 200 m2 do wykończenia CENA: 123 tys. zł 
Nowogard/ okolica wolnostojący 90 m2 po remoncie CENA: 235 tys. zł 

Nowogard/okolica bliźniak CENA: 129 tys. zł 
Nowogard/ okolica szeregowiec CENA: 90 tys. zł 

KUPIMY MIESZKANIA I DOMY W NOWOGARDZIE 

PIASEK, ŻWIR, 
cZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0 P22.2.śr-czb.03.03-01.07

USŁUGI INFORMATYCZNE 
Netcom 

- naprawa komputerów 
- usuwanie wirusów 
- odzyskiwanie utraconych danych 
- sieci komputerowe 
- monitoring 

tel. 507 100 280 
W140.1.scb.wt+pt, 3-27.06 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.13.06-25.07

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

W152.4.scb.13-27.06  

Wynajmę garaż  
na Jana Pawła II.  
601 328 360

(K26.1.śczb.13.06-27.06.pt)

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Dokumenty, pit-y i wydruki z kasy �skalnej potwierdzajace 
uzyskiwany dochód do wglądu razem z umowami i kontraktami. 

tel. 601 567 543

5 OOO,- ZŁ  MIESIĘCZNIE ZAROBKU 
- sprzedam działalność gospodarczą wraz z pawilonem 

w centrum Goleniowa, z powodu przejscia na emeryturę

W159.2.scb.17.06-04.07
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER

Władysław - 
rzeźbiarz
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...

POLECA:

prestiżowe marki Parker Waterman 
idealny upominek na koniec roku szkolnego. 

Możliwość grawerowania czynne 8-18   tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

KSERO * WYDRUKI Z NOŚNIKÓW 
WYRÓB PIECZĄTEK

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

zu

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Kania oczekuje dżdżu
Stanisława Pokorska, Danuta Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Jan Furmańczyk, Cecylia Furmań-

czyk, Pelagia Feliksiak, Renata Dumańska, Alicja Wypych, Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Marek 
Kozioł, Grażyna Siedlecka, Maria Kloch, Mirosława Rutkowska, Krystyna Gęglawa

zwycięzcy: Wiesław Borowik, Barbara Śmigiel, Jolanta Gruszczyńska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Kotlet
Basia Kloch, Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, Magdalena Skowrońska, Nadia Grenda, Marzenka Okoń
zwycięzca: Martynka Polakowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUrEX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃcZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZcZEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Bolesław 693 716 085 • Danuta 665 776 868
Kapłan 667 488 367 (wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o
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kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

A25.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową 
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL. 
Adresy Dealerów na www.stihl.pl

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

899,-

Moc:   0,75 kW  / 1,0 KM

Ciężar: 4,9 kg

Silnik: 2-MIX

PROMOCJA

Dogodne 
systemy 
ratalne

W.143.18.o.6-27.06

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:
• diagnostyka i farmakoterapia psychiatryczna
• psychoterapia indywidualna krótko- i długoterminowa
• diagnostyka i poradnictwo psychologiczne

(budynek przychodni „Lekarz”) przy Urzędzie Skarbowym

W102.6.p.9.05.27.06

Duży wybór Nagrodówki od 9 zł
Zapraszamy do współpracy 
• przedszkola
• szkoły
• nauczycieli
• rodziców

ul. Blacharska 1
(wejście od Warszawskiej)

72-200 Nowogard
www.ksiegarniacymelia.osdw.pl

W147.4. psk.6-20.06  

A33.2.k.O.4.04.do

P.26.2.O.20.06-do



Wtorek 
24 czerwca 2014 r. 
Nr 50 (2280) 
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Motocross
VI runda 

Strefy Polski 
Zachodniej

s. 10s. 5 s. 16

27  czerwca 2014 r.
od 11.00 - 12.00 

(piątek)
 udzielane będą bezpłatne 

porady prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Czy rolnicy 
stracą dopłaty?

Najlepsi 
uczniowie

cd.

Czytaj s. 6

Czytaj s. 3

A6.4.k.d/o

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii 

Adwokackiej.
Nowogard 

ul. 700 Lecia 17
Godz. urzędowania  

od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

J.2.p.23.27.05

Zapraszamy na 
zbiór truskawek 

deserowych z szypułką,

 Węgorza.
606 70 81 80 

(K25.1.P.10.06-24.06)

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni zbieraczy zapisy 
w terminie 

od 1-10 lipca 2014 r.

tel. 515 144 186 
organizujemy 

dowóz
W54.2.P.17.06-.11.07.pdf

DZISIAJ
w środku numeru

HARMONOGRAM 
ODBIORU 

odpadów zmieszanych  
od 07-12.2014 r.

Nowogard – nieruchomości 
niezamieszkałe (firmy, instytucje...)

Miejscowości gminy Nowogard 
nieruchomości niezamieszkałe 

(firmy, instytucje...)

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 602 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

zostanie przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)A50.4.P-w.10.06-02.09

Czytaj s. 4

Burmistrz po raz kolejny stanął przed sądem

M. antczak czuje się pomówiony
Wczoraj, 23 czerwca, w Sądzie okręgowym w Szczecinie odbyła się rozprawa 
z powództwa cywilnego przeciwko burmistrzowi, robertowi Czapli, oraz pra-
cownikowi UM, Piotrowi Suchemu, pozwanym  przez Marka antczaka za na-
ruszenie dóbr osobistych. Burmistrz stanął przed sądem cywilnym już po raz 
drugi w swojej kadencji.

Pacjenci: Fundusz skazuje nas na utylizację

NFz nieugięty
Papierowa 
rzeczywistość  
sprawozdań

Niepełno- 
sprawni…   
a  gdzie  
tu  interes?
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Podziękowanie !!!
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie, 

podinsp. Małgorzata Figura składa podziękowanie 
dla mieszkańca Nowogardu, Pana Jerzego z. 

za postawę godną naśladowania. 
W dniu 18 czerwca br. będąc świadkiem zagubienie saszetki 

z zawartością pieniędzy, legitymacji, karty parkingowej, 
prawa jazdy, dowodu osobistego wykazał się  prawością, 

zwracając zgubę w całości.

16.06.2014 r. 
godz. 15.50 Policjanci OPI pod-

czas kontroli drogowej na ul. Gen. 
Bema, ujawnili nietrzeźwego kie-
rującego pojazdem marki Peuge-
ot. Henryk Z. miał 1,00 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

godz. 16.20 Kradzież roweru 
marki Kross City na ul. Osiedlo-
wej. 

godz. 17.00 Powiadomienie o 
kradzieży telefonu komórkowego 
marki LG E 460 z plecaka pozo-
stawionego na plaży miejskiej. 

17.06.2014 r. 
godz. 06.40 Na ul. Gen. Bema, 

Patrol OPI zatrzymał nietrzeźwe-
go rowerzystę, Henryka B., któ-
ry miał 1,58 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Ponadto 
posiada dwa aktywne zakazy pro-
wadzenia rowerów.  

godz. 06.40 Rowerzysta w sta-
nie po użyciu alkoholu. Na ul. 
Gen. Bema patrol OPI zatrzymał 
Mariana J., który miał 0,34 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

godz. 16.30 Powiadomienie o 
kradzieży przęsła ogrodzenia na 
ul. Wojska Polskiego. 

godz. 12.10 Podczas kontroli 
drogowej na ul. Armii Krajowej, 
Patrol OPI ujawnił, że kierujący 
samochodem marki VW Golf, nie 
posiada obowiązkowego ubezpie-
czenia OC pojazdu. 

godz. 19.50 Nietrzeźwy rowe-
rzysta ujawniony przez Patrol OPI 
w miejscowości Wołowiec. Paweł 
B. miał 1,74 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

18.06.2014 r. 
godz. 12.20 Pracownik ochro-

ny sklepu Lidl powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Patrol na miejscu zastał Annę S., 
która ukarana została mandatem 
karnym.

godz. 12.45 Kolizja drogowa na 
ul. Rzeszowskiego, pomiędzy kie-
rującym motorowerem, a samo-
chodem marki Peugeot. Ponadto 
ujawniono, że kierujący motoro-
werem, Adrian W. posiada aktyw-
ny zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów mechanicznych. 

godz. 17.20 Podczas kontroli 
drogowej w miejscowości Karsk, 
samochodu marki Opel Insygnia, 
ujawniono, że kierujący nie posia-
da aktualnej polisy OC pojazdu. 

godz. 18.15 Nietrzeźwy kieru-
jący motorowerem marki Romet, 
ujawniony w miejscowości Ol-
chowo. Mirosław F. miał 1,08 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

godz. 18.30 Kradzież telefonu 
komórkowego marki Sony Xpe-
ria, portfela z zawartością pie-
niędzy, dokumentów oraz kart w 
sklepie przy ul. 700 Lecia. 

godz. 19.00 Kradzież tablicy re-
jestracyjnej z samochodu marki 
Ford Transit, zaparkowanego przy 
ul. Żeromskiego. 

19.06.2014 r.
godz. 18.50 Podczas kontroli 

drogowej na ul. 700 Lecia samo-
chodu marki Opel Omega ujaw-
niono, że kierujący Dariusz S. 
znajduje się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1,70 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

20.06.2014 r. 
godz. 12.10 Zdarzenie drogowe 

na przejeździe kolejowym w miej-
scowości Żabowo, gdzie kierujący 
pojazdem marki Citroen uderzył 
w słup oświetleniowy. 

godz. 12.45 Kolizja drogowa w 
miejscowości Wojcieszyn pomię-
dzy dwoma pojazdami Opel Vec-
tra. 

godz. 21.00 Włamanie do klu-
bu wiejskiego w miejscowości 
Ostrzyca, skąd dokonano kra-
dzieży kuchenek mikrofalowych. 

21.06.2014 r. 
godz. 06.15 Powiadomienie o 

włamaniu do dwóch piwnic na ul. 
Gen. Bema, skąd skradziono ro-
wery oraz cztery komplety wędek. 

godz. 11.25 Podczas kontroli 
drogowej w miejscowości Kulice, 
samochodu marki Renault ujaw-
niono, że kierujący Ryszard B., 
znajduje się w stanie po użyciu al-
koholu z wynikiem 0,22 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

st. insp. Ref. Prewencji
Klaudia Gieryń 

ryszard Chróścicki, lat 63, zmarł 20.06.2014r., pogrzeb odbył się 23.06.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie
Marianna zdun, lat 77, zmarła 20.06.2014r., pogrzeb odbył się 23.06.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie
Mariusz Barszcz, lat 40, zmarł 20.06.2014r., pogrzeb odbył się 23.06.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przez ostatnich kilka dni, w mediach dominuje temat „afery taśmowej” i niefortunnej wypowiedzi mi-
nistra spraw zagranicznych, radosława Sikorskiego. Dziennik Nowogardzki również nie może przejść 
obojętnie obok tych incydentów. Dlatego tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy, jak nowo-
gardzianie oceniają ostanie wydarzenia?

Pani Ewa z wnuczką amelią - Uważam, że nasi ministrowie po-
winni odejść, bo ich rządzenie mi się bardzo nie podoba się. Nam, 
zwykłym ludziom, obiecują, że będzie lepiej, a wychodzi z tego tylko 
jedno wielkie oszustwo. Uważam, że tak nie powinno być. Jeśli cho-
dzi o ministra Sikorskiego, to nie wiem, co mam powiedzieć, bo nie 
słuchałam w wiadomościach tego, co powiedział. Moim zdaniem, jest 
bałagan i trzeba wreszcie zrobić z tym porządek. 

ryszard Horniak - Odnosząc się do ostatnich wydarzeń, które 
wstrząsnęły sceną polityczną, to uważam, że mimo wszystko, ministro-
wie powinni zachować swoje stanowiska. A dlaczego? Dlatego, by wy-
jaśnić te wszystkie sprawy z nimi, a nie zamieść je pod dywan. Kto za 
kim stoi  i kto chce lub chciał dokonać tego przewrotu politycznego w 
naszym państwie? Osobiście myślę, że w obecnej chwili cały świat się 
z nas śmieje. Dlatego powinno nam zależeć, by tę sprawę jak najszyb-
ciej wyjaśnić. 

Pan Jan - A ja uważam, że ci nasi ministrowie nie powinni odcho-
dzić, bo przecież trzeba to wszytko jakoś nam, obywatelom, wyjaśnić. 
Uważam, że niepotrzebnie te podsłuchy podkładają, bo to jest zwyczaj-
nie nieuczciwe. Takich spraw nie powinno się zamiatać pod dywan, lecz 
jak najszybciej wyjaśniać. 

Pan Piotr – Patrząc przez pryzmat ostatnich wydarzeń, nasz rząd 
powinien odejść, czyli podać się do dymisji. Rząd nie może w ten spo-
sób postępować. Moim zdaniem, wszystko powinno być jawne i przej-
rzyste, a tak niestety nie jest. To wszystko, co chciałbym powiedzieć w 
tej sprawie.

Elżbieta Bajerska - Śledzę ostanie wydarzenia, ale przyznam się 
panu, że nie mam zdania na ich temat. Wydaje mi się, że to wszyst-
ko, co się dzieje, jest złe. Każdy każdemu zakłada podsłuch, co jest dla 
mnie osobiście nienormalne. W naszym kraju żyje się tak, a nie inaczej, 
trudno. Ale czy jest w nim dobrze? Tego nie wiem. Młodzi nie mają pra-
cy i są zmuszeni wyjechać za granicę. Uważam, że minister Sikorski po-
winien się teraz po swoich słowach mocno tłumaczyć, bo ta jego wypo-
wiedź była jednak nierozważna i godząca w nas i nasz kraj. Ale jak się 
człowiek dłużej zastanowi, to czy my z tej Ameryki tak naprawdę coś 

dla siebie mamy? Niemiej, jako minister, powinien zachować dyplomację. 
Rozmawiał: Jarek Bzowy 

znaleziono
W dniu 22 czerwca, nasz Czy-

telnik znalazł tablicę rejestracyjną 
(na zdjęciu), po czym następnego 
dnia dostarczył ją do redakcji. Ta-
blica znajdowała się na poboczu 
drogi prowadzącej do Maszewa. 
Właściciela zguby prosimy o od-
biór w redakcji DN.
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PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
PoLSKI WęgIEL

WYSoKa JaKoŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

ZGINĄŁ ŻÓŁW GRECKI
średnica pancerza 20 cm

przy ulicy Roosevelta „przy sadzie”
Nagroda 200 zł  • tel. 660 424 989

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 05 czerwca br. w pobliżu sklepu 

spożywczego przy ul. 3 Maja 44 znaleziono banknot o nomi-
nale 20 zł. Właściciele zguby proszony jest   o zgłoszenie się 
do  Komisariatu Policji w Nowogardzie.

III Edycja zakończona 

Panie prezesie, tak trzymać...!
W piątek, 20 czerwca 2014 r., o godz.16:00, w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości przy ul. 
Wojska Polskiego w Nowogardzie, zakończono III Edycję nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”.

Na sali wykładowej przy kawie, 
herbacie i dietetycznych ciastecz-
kach, odbyło się uroczyste zakoń-
czenie kolejnej edycji „Szkoły Cu-
krzycy”. W towarzystwie przy-
byłych uczestników III Edycji, 

Burmistrza Nowogardu, Roberta 
Czapli, oraz zaproszonych gości, 
Prezes Koła w Nowogardzie oraz 
Oddziału Powiatowego PSD Go-
leniów z siedzibą w Nowogardzie 
– Eugeniusz  Tworek, podzięko-

wał  uczestnikom III edycji nowo-
gardzkiej „Szkoły Cukrzycy” za 
czynny udział w zajęciach eduka-
cyjnych.

Merytoryczną część spotka-
nia wypełniły dwa wykłady leka-

rzy specjalistów, którzy od po-
czątku istnienia szkoły uczestni-
czą w działaniach  nowogardzkiej 
„Szkoły Cukrzycy”.   

Dr Andrzej  Paciorkowski wy-
głosił wykład na temat, „Zawał 
serca, udar mózgu - czy to też 
powikłania cukrzycy?”. Na ko-
niec wykładu podziękował or-
ganizatorom szkoły w Nowogar-
dzie: - Nowogardzka szkoła Cu-
krzycy jest takim wzorcem dla in-
nych tworzących się szkół cukrzy-
cy, dlatego życzę jej jeszcze więk-
szych sukcesów na kolejnie lata.                                                                            
Kolejnym wykładowcą (lekarz 
prowadzący nowogardzką „Szko-
łę Cukrzycy) była dr Marzena 
Kargul, która omówiła  następu-
jące zagadnienie: „Zespół me-
taboliczny - problem społeczny 
XXI wieku”.

Wystąpienia lekarzy – wykła-
dowców spotkania, były bardzo 
interesujące nie tylko dla uczest-
ników „Szkoły Cukrzyca”, ale 
również  dla zaproszonych gości.

Następnie głos zabrał pan An-
drzej Bauman, Prezes  Zarządu 
Głównego  PSD w Bydgoszczy. W 
swoim wystąpieniu zwrócił uwa-
gę, jak ważne jest leczenie cho-

Pacjenci: Fundusz skazuje nas na utylizację

NFz nieugięty 
NFz nie uwzględnił odwołania, jakie od wyników konkursu złożyła Jolanta Bąk, właściciel-
ka gabinetu Fizykoterapii i rehabilitacji w Nowogardzie. Tym samym od 1 lipca Nowogard 
traci kontrakt na świadczenie bezpłatnych usług medycznych w zakresie rehabilitacji na 
rzecz goleniowa. Pacjenci są tym faktem oburzeni. 

Przypomnijmy, że jakiś czas 
temu NFZ opublikował wyniki 
konkursu na świadczenia w za-
kresie lecznictwa rehabilitacyjne-
go. Okazało się, że w naszym po-
wiecie kontrakt otrzymają dwa 
podmioty - oba mieszczące się w 
Goleniowie. Nowogardzki gabinet 
rehabilitacji, mieszczący się koło 
szpitala, pierwszy raz od 13 lat 
nie otrzymał limitu na bezpłatne 
usługi medyczne w tym zakresie. 

Właścicielka gabinetu natych-
miast złożyła odwołanie od de-
cyzji, jaką podjął Fundusz. Pró-
ba pominięcia Nowogardu przez 
NFZ w zakresie refundowanego 
lecznictwa rehabilitacyjnego wy-
wołała także poruszenie wśród 
pacjentów. Ci zebrali w obronie 
gabinetu ponad 3250 podpisów i 
zawieźli je sami do siedziby NFZ. 

Fundusz jest jednak nieugięty. 

Wszystko wskazuje na to, że nie 
ma zamiaru zmienić swojej decyzji. 
- Otrzymałam pismo od dyrektora 
NFZ, że ten nie uwzględnił mojego 
odwołania od wyników konkursu. 
Stwierdził, że Fundusz działał zgod-
nie z prawem, a moje zastrzeżenia 
nie znajdują uzasadnienia – mówi 
Jolanta Bąk, właścicielka gabinetu 
przy ul. Wojska Polskiego. 

Swojego oburzenia odpowie-
dzią nadesłaną przez NFZ,nie 
kryją pacjenci. 

- Fundusz nie szanuje naszego 
głosu. Liczą się dla niego jakieś nie-
zrozumiałe dla nas wartości, wy-
liczenia, układy. Czujemy się tak, 
jakby skazano nas, chorych, na 
utylizację – mówi jeden z męż-
czyzn zaangażowany w walkę o 
utrzymanie w Nowogardzie kon-
traktu na gwarantowane świad-
czenie rehabilitacyjne. 

Pacjenci grożą również, że zasy-
pią NFZ wnioskami o zwrot kosz-
tów dojazdu do Goleniowa. - Sko-
ro zmuszają nas, abyśmy tak jeź-
dzili, będziemy pisać o to, by zwró-
cili nam pieniądze wydane na po-
dróż w obie strony – mówi inna 
oburzona stanowiskiem Fundu-
szu pacjentka z Nowogardu. 

Właścicielka gabinetu, J. Bąk, 
nie składa broni, choć nie kryje, że 
jej walka zaczyna przypominać tę 
z wiatrakami. - Spróbuję skorzystać 
jeszcze z ostatniej możliwości. Zło-
żę wniosek o ponowne rozpatrzenie 
mojej oferty do dyrektora NFZ. Za-
czynam się jednak zastanawiać czy 
to ma sens – mówi szczerze kobie-
ta. Jeśli i tym razem Fundusz nie 
zmieni zdania, rehabilitantka roz-
waża skierowanie sprawy do sądu 
administracyjnego. 

Nowogardzki gabinet tylko do 

końca czerwca może udzielać 
świadczeń w ramach NFZ. Od 1 
lipca zadanie to przejmują gabi-
nety z Goleniowa. Warto tu przy-
pomnieć, że nasz gabinet obsługi-
wał także gminy: Osina, Dobra i w 
pewnej części Maszewo.

Pytany wczoraj przez nas o 
komentarz do sprawy NFZ, do 
zamknięcia numeru swojego 
oświadczenia nie przysłał. Fun-
dusz nie odniósł się również do 
petycji podpisanej przez 3 tys. 250 
mieszkańców gminy Nowogard, a 

także stanowisk, jakie w tej spra-
wie podjęły władze samorządowe, 
w obronie gabinetu. 

Warto tylko dodać dla porów-
nania, że w o połowę mniejszym 
pod względem mieszkańców po-
wiecie kamieńskim, świadczenie 
rehabilitacyjne zagwarantowano 
w kilku gminach, m.in. Kamień, 
Golczewo, Wolin, Międzyzdroje. 
W naszym, na sześć gmin i 81 tys. 
pacjentów, świadczenia otrzymała 
jedna – gmina Goleniów. 

Marcin Simiński 

Nasz komentarz
Sprawa jedynego kontraktu na rehabilitację dla Nowogardu zaczy-

na nabierać wagi lokalnej racji stanu, obok której nikt nie powinien 
przejść obojętnie, a zwłaszcza nasi nowogardzcy włodarze. Oby nie 
stało się tak, że zachowawcza postawa rządzących (znamy ją też z wal-
ki o zmianę nazwę powiatu) skarze na ostateczną przegraną wyraźny 
i mocny społeczny protest przeciwko dyskryminującym decyzjom, w 
tym wypadku NFZ. NFZ, jako decydent formalny, nie jest wszak je-
dynym organizatorem i sprawcą tego, co się w służbie zdrowia na te-
renie naszej gminy dzieje. Coś do powiedzenia ma przecież także po-
wiat, ma również gmina, trzeba tylko zacząć działać i naciskać. Ani 
burmistrz, ani starosta nie mogą więc uniknąć odpowiedzialności i 
skryć się za decyzjami anonimowego „rządcy” z NFZ. Wspierając od 
początku walkę p. J. Bąk o jakże istotny dla nowogardzkich pacjentów 
kontrakt, oczekujemy pełnej determinacji we wspomaganiu jej wysił-
ków zarówno przez burmistrza SLD, Roberta Czaplę, jak i wicesta-
rostę, Tomasza Kulinicza z PSL. Jak na razie to nie obaj panowie po-
jechali z protestem do NFZ tylko osoby prywatne, zwykli obywatele 
tego miasta. O działaniach tych obywateli pisaliśmy w poprzednich 
relacjach w sprawie. 

rych na cukrzycę przy pomocy 
nowych dotowanych w Unii Eu-
ropejskiej oraz na świecie insulin 
analogowych i leków inkretyno-
wych. - Mimo tego, że są one zare-
jestrowane i dostępne w aptekach, 
to w naszym  kraju leków inkrety-
nowych nie obejmuje refundacja, 
są one bardzo drogie i pozostają 
poza zasięgiem pacjentów chorych 
na cukrzycę. Wszelkie składane 
apele i przedkładane argumen-
ty za ich refundację nie znajdują 
zrozumienia u naszych władz. W 
trakcie dyskusji  uczestnicy pod-
kreślali, jak istotna w leczeniu cu-
krzycy jest edukacja pacjentów i 
ich rodzin i jak ważną rolę w  tej 
edukacji spełnia „Szkoła Cukrzy-
cy”, do której należy również No-
wogard. Na koniec wszyscy stanę-
li do pamiątkowego zdjęcia. 

opr. Jarek Bzowy
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Nasza sonda z Osiny

Skradziono portfel
W ubiegły piątek, do redakcji DN zgłosiła się kobieta, która poinformowała o kradzieży portfela i 
telefonu komórkowego, do której doszło w środę, 18 czerwca, ok. godz. 18:30, w sklepie „Słowik”.

Po tym, jak poszkodowana 
zgłosiła sprawę na policję, posta-
nowiła poprosić o pomoc rów-
nież naszą gazetę. – Po zrobieniu 
zakupów, wsiadłam do samocho-
du i odjechałam. Zapomniałam, 
że w sklepie został mój portfel i 
telefon komórkowy – opowiada 
w rozmowie z DN poszkodowa-
na – Jak tylko się zorientowałam, 
że nie zabrałam swoich rzeczy, 
natychmiast wróciłam do „Sło-

wika”, ale ani portfela, ani telefo-
nu już tam nie było. Na szczęście 
właściciel sklepu udostępnił mi 
nagranie z monitoringu, za co je-
stem mu bardzo wdzięczna. Wi-
dać na nim, że moje rzeczy zabrał 
mężczyzna, który wszedł do skle-
pu zaraz przed moim wyjściem. W 
portfelu znajdowały się dokumen-
ty i karty bankomatowe. Mężczy-
zna, o którym mowa, miał na so-
bie dżinsy 3/4, jasną koszulę na 

krótki rękaw i czapkę z daszkiem 
z logo Mercedesa. Stop-klatkę na-
grania z monitoringu prezentuje-
my przy tekście. Osoby, które roz-
poznają mężczyznę, proszone są o 
kontakt pod nr tel.:507 021 889. 
Właścicielka przewiduje nagrodę 
pieniężna dla tego, kto pomoże w 
identyfikacji sprawcy.   

Redakcja

Burmistrz po raz kolejny stanął przed sądem

M. antczak czuje się pomówiony
Wczoraj, 23 czerwca, w Sądzie okręgowym w Szczecinie odbyła się rozprawa z powództwa 
cywilnego przeciwko burmistrzowi, robertowi Czapli, oraz pracownikowi UM, Piotrowi 
Suchemu, pozwanym  przez Marka antczaka za naruszenie dóbr osobistych. Burmistrz sta-
nął przed sądem cywilnym już po raz drugi w swojej kadencji.

Przypomnijmy, że powodem 
wytoczenia burmistrzowi pro-
cesu sądowego było szeroko ko-
mentowane wśród lokalnej spo-
łeczności opublikowanie przez 
nowogardzki Urząd Miejski ar-
tykułu pt. „W sprawie zapytania 
Klubu Radnych Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej”, umieszczonego 
na stronie internetowej UM (no-
men omen) 13 grudnia 2013 r. I 
to  za ten tekst  Robert Czapla i 
Piotr Suchy zostali pozwani przez 
Marka Antczaka w kontekście na-
ruszenia dóbr osobistych. M. Ant-
czak  czuje się pomówiony stwier-
dzeniami wpisu, z oficjalnej stro-
ny miasta, w którym sugerowano, 
że nadużywał on w trakcie pracy 
w UM swojego stanowiska dla ko-
rzyści własnych.  

Wczorajsza rozprawa rozpo-
częła się po godz. 10:00. Prze-
wodniczyła jej sędzina Barbara 
Wituszko. W charakterze świad-
ków przesłuchani zostali: Marcin 
Nieradka, Andrzej Augustynek, 
Marek Krzywania oraz Elżbie-
ta Szpilkowska. Pełnomocnikiem 
Marka Antczaka była Elwira Au-
gustyn. Robert Czapla i Piotr Su-
chy pojawili się na sali rozpraw 
bez adwokata. Burmistrz zło-
żył do sądu wniosek o powołanie 

trzech świadków, w konsekwen-
cji czego sprawę odroczono do 29 
września br. 

Proces, jaki Robertowi Czapli 
wytoczył Marek Antczak, jest dru-
gim z kolei procesem z powódz-
twa cywilnego w ciągu czterolet-
niej kadencji burmistrza. Przypo-
mnijmy, że w lipcu 2012 r. zapadł 

wyrok w sprawie pozwu Zdzisła-
wa Bogdańskiego przeciwko wło-
darzowi naszej Gminy. Sąd zobo-
wiązał wówczas burmistrza do pu-
blicznych przeprosin na łamach 
lokalnych mediów oraz zapłacenia 
2500 zł zadośćuczynienia. Jak bę-
dzie tym razem – zobaczymy. 

Karolina Klonowska

W kontekście tzw. afery taśmowej, mieszkańcy gminy osi-
na w większości krytycznie oceniają pracę rządu polskiego i 
uważają, że niektórzy ministrowie, np. Minister Spraw za-
granicznych, radosław Sikorski, powinni złożyć dymisję. 
Dotyczy to także premiera. 

Pani Urszula z wnuczką Ju-
styną -  Panie redaktorze, oni 
wszyscy powinni podać się do 
dymisji. Potrafią brać tylko pie-
niądze i rządzić się. A my, nor-
malni ludzie, skazani jesteśmy 
na biedę, szczególnie w małych 
miasteczkach i na wsi. Uwa-
żam, że rząd źle rządzi, toteż 
powinien być zmieniony. Szko-

da, że nad nim samym nie ma żadnej dodatkowej władzy, która by ich 
kontrolowała. Od sąsiada słyszę non stop, że ci z rządu, ministrowie, tyl-
ko się kłócą, więc myślę, że powinni odejść. 

Pan Bronisław - Jakby oni 
byli naprawdę porządnymi mi-
nistrami, praworządnymi z krwi 
i kości, to wszyscy podaliby się 
do dymisji i po cichu ustąpili. 
Niech więc sami zdecydują, a 
może niech poproszą naród, by 
ich pogonił. 

Pan Marian - Powinni podać 
się do dymisji, bo ten rząd już 
wystarczająco narobił afer. Nikt 
z tych rządzących ministrów nie 
dba o naród. Jedyne, co zrobili 
„dobrze”, to podnieśli nam wiek 
emerytalny, ale już o miejscach 
pracy to zapomnieli. Co do tych 
ostatnich afer, o których jest tak 
głośno, to sam osobiście uwa-

żam, że redaktorzy bardzo dobrze zrobili, bo inaczej nigdy byśmy się nie 
dowiedzieli, co tam między nimi się dzieje. Co do ministra, Radosława 
Sikorskiego, to w ogóle nie rozumiem jego postawy. A sposób, w jaki się 
odnosił, przypominał mi język z ciemnej ulicy. Dlatego uważam, że po-
winien jak najprędzej podać się do dymisji, a premier, Donald Tusk, cały 
polski rząd powinien odwołać, siebie też. 

Pani zofia - Trochę śledzę te 
polskie aferki i myślę, że nasz 
rząd powinien jednak podać się 
do dymisji. A dlaczego? Bo afera 
pogania aferę i taka jest praw-
da. Co do innych spraw, to nie-
wiele wiem. Dlatego nie będę się 
wypowiadać, bo zwyczajnie nie 
mam o tym pojęcia. 

Pani Janina - Panie ci mini-
strowie tylko kłamią, kradną, 
oszukują i o zwykłych ludziach 
w ogóle nie pamiętają. Dlatego 
pytam, co to jest?  Minister Si-
korski, gdyby mógł, to by tę na-
szą Polskę sprzedał razem z Tu-
skiem, dlatego powinni podać się 
jak najprędzej do dymisji albo w 
ogóle powinni zabrać ich diabli. 
A wiem, co mówię, bo mam już 
80 lat. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Ujęcie wykonane na chwilę przed rozprawą. Na zdjęciu Marek Antczak, adwokat 
Elwira Augustyn oraz świadek w sprawie, Marcin Nieradka
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Zamiast łąk, śmierdzące wylewisko

Czy rolnicy stracą dopłaty? 
Właściciele łąk, położonych w Wojcieszynie, obawiają się, że mogą stracić dopłaty unijne. Użyt-
ki zostały bowiem podtopione zawartościami płynącymi rowem z miejskiej oczyszczalni, co unie-
możliwia ich skoszenie. rolnicy winą za taki stan rzeczy obarczają PUWiS, który miał dbać o kanał. 
Spółka zapowiada, że do końca lipca nadrobi zaległości. gospodarze twierdzą jednak, że to za póź-
no i grożą sądem. 

Oprócz oczyszczonych ścieków, 
rowem płyną także wody deszczo-
we z północno-zachodniej części 
miasta, a także te spływające z pól 
należących do rolników. Wszystko 
to trafia do rzeki Sąpólnej. W mi-
nionych latach konserwacją rowu 
zajmowała się Spółka Wodna, któ-
ra dzieliła koszty jego utrzymania 
na wszystkich użytkowników rowu. 
Później to PUWiS stał się „admini-
stratorem” kanału. Zgodnie z prze-
pisami wodnymi, Przedsiębiorstwo, 
podobnie jak wcześniej spółka 
wodna, miało dbać o odpowiednią 
przepustowość rowu. Zdaniem wła-
ścicieli łąk, leżących wzdłuż rowu, 
Spółka jednak ten obowiązek lek-
ceważy. 

-Już kilkukrotnie prosiliśmy PU-
WiS, aby ten wyczyścił rów. Nieste-
ty, na nic nasze prośby i ponaglenia. 
Od kilku tygodni jesteśmy zwodzeni. 
Traktuje się nas jak kmiotów – mówi 
jeden z właścicieli łąki, położonej 
wzdłuż rowu. Rolnicy w zeszłym ty-
godniu spotkali się z redakcją DN, 
by opowiedzieć o swoim problemie. 

Gospodarze twierdzą, że brak od-
powiedniego utrzymania rowu do-
prowadziło do degradacji łąk. 

- Rów jest nieczyszczony już od 
kilku lat. W tej chwili cała ta breja 

zamiast spływać do rzeki,  rozlewa 
się po naszych łąkach i kiśnie. Śro-
dowisko już zostało zdegradowane- 
mówi kolejny rolnik. 

Spółka PUWiS odpiera zarzuty. 
Twierdzi, że choć nie musiała, do 
tej pory sama zajmowała się czysz-
czeniem kanału. 

- W kosztach utrzymania i kon-
serwacji tego rowu winni uczestni-
czyć wszyscy użytkownicy nierucho-
mości graniczących z tym rowem, a 
nie tylko osoby wprowadzające ścieki 
sanitarne do kanalizacji na terenie 
m. Nowogard. PUWIS Spółka z o. o. 
w Nowogardzie dokonywała corocz-
nie samodzielnie konserwacji, kosze-
nia skarp lub usługę tą zlecało firmie 
wybieranej w ramach ustawy o za-
mówieniach publicznych - czytamy 
w oświadczeniu przesłanym przez 
PUWiS do DN. 

Rolnicy mówią, że nie ucieka-
ją od odpowiedzialności. Twierdzą 
jednak, że stan rowu im to unie-
możliwia. 

- Za czasów spółki wodnej rzeczy-
wiście obkaszaliśmy rów regularnie. 
Tyle że przez lata został on tak za-
niedbany, że teraz nawet nie wiemy, 
gdzie biegnie jego granica. Poza tym 
nie będziemy ryzykować, by zato-
pić swoje maszyny – mówią zgodnie 

właściciele działek i dodają, że ob-
kaszają brzegi rowu na tych odcin-
kach, gdzie jest to możliwe.  

PUWiS  zapowiada, że do końca 
lipca rów zostanie wyczyszczony.  
Firma dokonała już wyboru naj-
korzystniejszej oferty wykonania 
konserwacji rowu. Koszty pokryje 
sama. 

Termin ten nie satysfakcjonuje 
jednak rolników. Twierdzą, że stra-
cą dopłaty unijne. 

- Niektórzy z nas muszą skosić łąki 
do końca lipca. Inni do końca sierp-
nia. Taką mamy umowę z Agencją. 
Już wiemy,  że nie zdołamy dotrzy-
mać tych terminów - mówią rolni-
cy - Nawet jeśli PUWiS upora się z 
udrożnieniem rowu do końca lipca, 
kolejne kilka tygodni trzeba będzie 
poczekać na osuszenie terenu. Do-
piero wówczas będziemy mogli wje-
chać ciężkimi maszynami, by je wy-
kosić – tłumaczą właściciele łąk. 

Rolnicy grożą, że jeśli ten scena-
riusz się spełni, będą przed sądem 
walczyć o zadośćuczynienie ponie-
sionych strat. No chyba, że PUWiS 
zdoła oczyścić rów szybciej niż pla-
nuje. To, zdaje się, byłoby najko-
rzystniejsze rozwiązanie dla obu 
stron. 

Marcin Simiński 

Przy wylocie kanału jeszcze nie jest źle

a w końcu rów zarasta zupełnie.

im dalej tym coraz gorzej

Urząd odpowiada w sprawie strefy
W poprzednim numerze DN, pisaliśmy o nowogardzkiej strefie ekonomicznej, w związku 
między innymi z decyzją o zamówieniu przez UM tablic reklamujących strefę. odpowiedzi  
z nowogardzkiego magistratu na zadane przez nas pytania dotarły już po zamknięciu nu-
meru, dlatego publikujemy je w tym wydaniu DN.  

1. Do kogo ma trafić przekaz re-
klamowy umieszczony na tabli-
cach? 

Odp. Do osób zainteresowanych 
założeniem działalności gospodar-
czej na terenie nowogardzkiej pod-
strefy Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Właściwe oznaczenie terenu stre-
fy jest niezbędne i zgodne z wytycz-
nymi Centrum Obsługi Importe-
rów i Eksporterów. 

2. Jakie informacje zostaną za-
mieszczone na tablicach i gdzie 
konkretnie staną reklamy? 

Odp. Napis: Nowogard Special 
Economic Zone, adres strony in-
ternetowej www.nowogard.pl oraz: 
Herb Nowogardu, logo Kostrzyń-
sko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, logo Agencji Nieru-
chomości Rolnych (właściciel tere-
nu) oraz logo Invest In West Pome-
rania. 

Lokalizacja tablicy: nierucho-
mość nr 411/29 obręb Miętno, tuż 
przy drodze S6. 

3. Czy gmina ma świadomość, 

że z dniem 1 lipca, zmieniają się 
przepisy o dopuszczalnej pomocy 
publicznej, co znacznie ograniczy 
możliwość stosowania ulg podat-
kowych w stosunku do nowych 
inwestorów planujących swo-
je biznesy na specjalnych tere-
nach inwestycyjnych? Czy gmina 
orientuje się jak te przepisy wpły-
ną na stawki stosowane przez 
KSSSE? 

Odp. Tak. Inwestorzy są infor-
mowani na bieżąco o zaistnia-
łych zmianach i biorą pod uwagę 
zmniejszenie dopuszczalnej pomo-
cy publicznej zgodnie z nową mapą 
pomocy regionalnej. 

4. Czy zdaniem gminy zmie-
niające się przepisy mogą stać się 
przeszkodą nie do przejścia przy 
pozyskiwaniu inwestorów do na-
szej podstrefy? 

Odp. Zmniejszenie poziomu 
wsparcia dla przedsiębiorców o 5% 
w przypadku Województwa Za-
chodniopomorskiego nie powin-
no być tak problematyczne, jak w 
choćby w sąsiedzkich wojewódz-

twach – wielkopolskim i lubuskim, 
gdzie wynosi to aż 15%. 

5. z moich informacji wynika, 
że terenem w Nowogardzie zainte-
resowanych jest 4 inwestorów. Na 
jakim etapie są to rozmowy? I czy 
możecie Państwo zdradzić, jakie 
branże reprezentują ci inwestorzy 
i z jakich krajów są to kapitały?

Odp. Zgodnie z zasadami sztuki, 
oficjalne podawanie tego typu in-
formacji o inwestorach, w sytuacji, 
gdy nie ma jeszcze stuprocentowej 
decyzji, jest wysoce niewskazane. 

Aktualnie zainteresowane pod-
mioty rozważają różne opcje inwe-
stowania w Nowogardzie, nie tyl-
ko w oparciu o strefę ekonomiczną. 
Należy przy tym zauważyć, że od 
2009 r. nie każdy podmiot gospo-
darczy może rozpocząć działalność 
w strefie na równych zasadach. 

Nie zmienia to jednak ogólnego 
zainteresowania inwestorów

Jarosław Soborski
Wydział Rozwoju Lokalnego, 

Funduszy, Kultury i Sportu U.M. 
Nowogard

Czy to musi tak hałasować? 
Dzień dobry! Może ktoś pomo-

że rozwiązać zagadkę z ulicy Zam-
kowej: po każdym deszczu, głośno 
hałasuje alarm, przy znajdującej się 
koło kompleksu garaży stacji prze-
pompowni wody deszczowej. Nie 
wiem, co ten alarm sygnalizuje, być 
może to, że stacja nie nadąża od-
pompowywać wody? Dziwi mnie 
jedynie to, że i tak nikt do niej nie 
przyjeżdża, dopóki automat się z 
tą wodą nie upora sam. W efekcie, 
hałas przypominający dźwięk alar-
mu samochodowego słyszalny jest 
w promieniu co najmniej 250 me-

trów, o każdej porze dnia i nocy. 
Czy można by było ustalić, kto jest 
odpowiedzialny za taki stan rzeczy i 
czy to musi tak hałasować? 

Od redakcji. 
Sprawdziliśmy i wynika z uzyska-

nej przez nas informacji, że Czytel-
nik słusznie się domyśla, dlaczego 
alarm się włącza. Okazuje się jed-
nak, że system jest tak skonstruowa-
ny, że nie da się go całkowicie wyłą-
czyć. Administrator zapewnia nas, 
że podjęto już  działania, aby opisa-
ną uciążliwość  wyeliminować bądź 
zminimalizować.

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Papierowa rzeczywistość sprawozdań

Niepełnosprawni… a gdzie tu interes? 
Nowogardzka władza obecnej kadencji, na czele z burmistrzem z SLD, ma bardzo oryginalne podejście do realizowania ustawowych obowiązków samo-
rządu lokalnego. Uwielbia angażować środki gminne w przedsięwzięcia, które sprawiają jej (osobistą) przyjemność i dają okazję do, próżnego z zasady, sa-
mochwalstwa. Na dodatek niekoniecznie są one trafione, o czym wielokrotnie pisaliśmy. Natomiast, z drugiej strony zupełnie zaniedbuje obowiązki wobec 
obywateli, które nie dają spektakularnych efektów, ale w istocie zasadniczo wpływają na warunki zapewniające i poziom materialny i ludzki wymiar życia 
społeczności gminnej. Tak jest z inwestycjami infrastrukturalnymi, wspomaganiem lokalnej przedsiębiorczości, o czym niejednokrotnie pisaliśmy, tak też 
jest, jak się okazuje, z traktowaniem problematyki osób niepełnosprawnych. Takie wnioski w tym ostatnim zakresie wynikają bowiem z lektury sprawoz-
dania naszej gminy za rok 2013, z realizacji wieloletniego Powiatowego Programu Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych.
CzYM JEST PoWIaToWY 
PrograM DzIałań 
Na rzECz oSóB 
NIEPEłNoSPraWNYCH 

Wieloletni Powiatowy Program 
Działań na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych został przyjęty w 2003 
roku. Realizatorami programu, 
oprócz jednostek podległych po-
wiatowi (np. poradnie czy szkoły 
specjalne), są także poszczególne 
gminy. Zgodnie z zapisami ustawy 
o samorządzie..., gminy mają obo-
wiązek nie tylko uczestniczyć w 
takich powiatowych programach, 
ale także corocznie sprawozda-
wać o efektach swoich działań. 
Takie sprawozdania sporządza też 
zbiorczo powiat. Zapoznaliśmy 
się z tymi dokumentami sprawoz-
dawczymi za rok 2013. Analizo-
waliśmy zarówno sprawozdanie 
gminy Nowogard, jak i sprawoz-
danie zbiorcze powiatu, oraz dla 
porównania, sprawozdanie gminy 
Goleniów. Dokumenty obejmują 
wykaz działań podejmowanych w 
zakresach działań przewidzianych 
przez program, a te zakresy to: 

1. rozwijanie świadomości spo-
łecznej w zakresie dostrzegania i 
rozumienia problemów osób nie-
pełnosprawnych 

2. zwiększenie dostępu do le-
czenia i opieki medycznej, wcze-
snej diagnostyki, rehabilitacji i 
edukacji leczniczej, a także do 
świadczeń zdrowotnych uwzględ-
niających rodzaj i stopień niepeł-
nosprawności, w tym zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze i sprzęt reha-
bilitacyjny 

3. likwidacja barier architekto-
nicznych, urbanistycznych, w ko-
munikowaniu się i technicznych 

4. zapewnienia dostępu do dóbr 
i usług umożliwiających pełne 
uczestnictwo w życiu społecznym 

5. wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych na wszystkich 
poziomach edukacyjnych realizo-
wane było w 2013 roku w następu-
jący sposób 

6. zapewnienie osobom niepeł-
nosprawnym pełnego dostępu do 
kultury, sportu, rekreacji i turystyki 

7. zwiększenie aktywności za-
wodowej osób niepełnospraw-
nych 

8. zapewnienie konsultacji spo-
łecznej wszystkich działań doty-
czących osób niepełnosprawnych 

W PoWIECIE 
Sprawozdanie powiatowe do-

tyczy wszystkich działań prze-
widzianych w programie, ponie-
waż to właśnie powiat i podległe 
mu jednostki większość zakresu 
programu bezpośrednio realizu-
ją. Wśród tych jednostek są za-
równo specjalne placówki eduka-
cyjne i szkoły ponadgimnazjalne, 
ale także zwłaszcza PCPR czy też 
PUP. Powiat terytorialnie mamy 
jeden i niby jest tak według za-
pewnień władz powiatu, że każdą 
gminę traktuje się tak samo. Tyl-
ko fakty pokazują, że jest inaczej. 
Dziwnym trafem tak się składa, że 
zdecydowanie najwięcej środków 
powiatu jest wydawana w samym 
Goleniowie. I to nie tylko nieco 
najwięcej, co byłoby zrozumiałe, 
ale zdecydowanie najwięcej. Oto 
przykłady z roku 2013. 

- W ramach programu pn. no-
men omen „Wyrównywanie róż-
nic między regionami II”, powiat 
Goleniowski pozyskał środki fi-
nansowe PFRON i przeznaczył je 
wszystkie na... Goleniów, a więc 
kolejno: na dofinansowanie likwi-
dacji barier architektonicznych 
w budynku głównym Szpitalne-
go Centrum Medycznego w Go-
leniowie Sp. z o.o. (zakup i mon-
taż dźwigu do transportu osób, w 
tym osób niepełnosprawnych – 
115.800 zł), oraz w Starostwie Po-
wiatowym w Goleniowie (100.000 
zł) i na likwidację barier transpor-
towych w Gminie Goleniów (za-
kup 14- miejscowego autobusu do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych, w tym na wózkach inwa-
lidzkich – 90.000 zł). Rzeczywi-
ście wyrównali różnice między re-
gionami… 

-w ramach realizacji zadań wy-

kazanych w pkt. 2 (wykaz wy-
żej) zakupiono: kardiomonitor 
oraz aparat USG z wyposażeniem. 
Łączny koszt inwestycji 351 769zł. 
Oczywiście dla szpitala ... w Go-
leniowie. W innych gminach re-
alizowano w tym segmencie co 
najwyżej działania niepieniężne 
typu: Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Nowogardzie, uczest-
niczyli w szkoleniach w zakresie 
zdrowego trybu życia i stosowania 
profilaktyki oraz udzielania pierw-
szej pomocy: „Uczymy ratować - 
WOŚP”, „Pierwsza pomoc przed-
lekarska”. Pominiemy sprawozda-

wane w tym segmencie decyzje o 
przyznaniu sprzętu ortopedycz-
nego, ponieważ jest to ustawowe 
zadanie zlecone powiatu i teore-
tycznie rozkład decyzji w powie-
cie w tym zakresie, powinien być 
konsekwencją prawidłowości sta-
tystycznej. 

- ad. pkt. 3 zadań z wykazu zre-
alizowano: w okresie sprawozdaw-
czym Powiat Goleniowski zlecił 
opracowanie koncepcji przebudo-
wy oddziału ginekologiczno-położ-
niczego – koszt 2.952 zł. oraz kon-
cepcję przebudowy oddziału we-
wnętrznego - koszt 4 920 zł., Szpi-
talnego Centrum Medycznego w 
Goleniowie. Przeprowadzono in-
westycję w Zakładzie Opiekuńczo-
-Leczniczym w Goleniowie polega-
jącą na zakupie i montażu baterii 
umywalkowej, baterii prysznico-
wej oraz stołu z basenem. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 2.360,07 
zł. Ponadto przeprowadzono prace 
polegające na odprowadzeniu wód 
opadowych przy Zakładzie Opie-
kuńczo-Leczniczym w Goleniowie, 
których koszt wyniósł 20.346,87 zł. 

Oczywiście działania z zakresu 
nadzoru, a nie wydawania kon-
kretnych pieniędzy, starostwo re-

alizowało już na terenie całego 
powiatu.

W zakresie pkt. 5 wszystkie za-
dania realizowano wyłącznie w 
Goleniowie i okolicy. Niektó-
re były bardzo ważne np.: Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Goleniowie… 
brała udział w projekcie systemo-
wym na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i wspomaganie rozwoju 
dzieci niepełnosprawnych. W szko-
le kontynuowano realizację 42 au-
torskich programów dydaktyczno-
-wychowawczych dostosowanych 
do potrzeb niepełnosprawnych 
uczniów. W okresie sprawozdaw-
czym w szkole pracowali trenerzy 
terapii EEG Biofeedback, nauczy-
ciele wspomagający, asystent oso-
by niepełnosprawnej, pedagodzy, 
psycholog, tyflopedagog, surdolo-
gopeda, socjoterapeutka itd. itd. 
Oczywiście pieniądze inwestycyj-
ne wydano też także tylko w Go-
leniowie: w Powiatowym Centrum 
Edukacyjno-Rewalidacyjnym, 
utworzonym na potrzeby Zespołu 
Szkół Specjalnych w Goleniowie, w 
2013 r. przeprowadzono inwestycje 
polegające na wymianie okien oraz 
odwodnieniu terenu wokół Cen-
trum. Łączny koszt inwestycji wy-
niósł 26.500 zł. Ponadto opraco-
wano audyt energetyczny dla Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Goleniowie - koszt 2 829 zł. 
Oczywiście pominę, jako niepo-
ważny podawanie w działaniach 
w ramach programu, fakt istnie-
nia Specjalistycznej Poradni Tera-
peutycznej dla Dzieci, Młodzieży 
i ich Rodzin w Nowogardzie. Po-
dobnie jak i fakt istnienia innych 
zajmujących się niepełnospraw-
nością placówek w Nowogardzie, 
takich jak: Szkoła Specjalna, DPS-
-y, czy Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej. Trudno bowiem realizację 
ich ustawowych funkcji uznać za 
wynik autorskiego pomysłu sta-
rostwa na niepełnosprawność, a 
takim ma być analizowany pro-
gram.

Na tym dla zachowania propor-
cji zakończymy prezentację spra-
wozdania starostwa, choć jest tam 
jeszcze wiele równie interesują-
cych fragmentów. Kto nie rozu-
miał i nie wspierał (m.in. aktualny 
SLD-owski burmistrz tego mia-
sta), grupy inicjatywnej nowogar-
dzian, która (ze wsparciem więk-
szości mieszkańców) domagała 
się zmiany nazwy powiatu, dosta-

je i tutaj materiał inspirujący my-
ślenie, oby inspirujący skutecznie. 
Ale oczywiście takie dyskryminu-
jące zachowanie włodarzy powia-
tu nie byłoby możliwe, przynaj-
mniej co do skali, gdyby w naszej 
Gminie dbano o „nasze”, a nie tyl-
ko „swoje” sprawy. Niestety w za-
kresie dbałości o niepełnospraw-
nych jest jeszcze u nas gorzej jak 
źle.

a W NaSzEJ gMINIE… 
Ze sprawozdania gmi-

ny Nowogard wynika, że nie-
pełnosprawnością zajmują się w 
gminie tylko szkoły, ponieważ 
tylko działania poszczególnych 
szkół zostały w nim ujęte. Pora-
ża ono ponadto ogólnikowością, 
brakiem konkretów, a nawet na-
ciąganą klasyfikacją działań. Nie-
które zapisy tych „naciąganych” 
działań brzmią szczególnie non-
sensownie, np. wymienia się jako 
działanie na rzecz osób niepełno-
sprawnych, uczestnictwo uczniów 
z niepełnosprawnością w orga-
nizowanych przez szkołę impre-
zach, typu np. Dzień Dziecka, 
Dzień Nauczyciela, apel bożo-
narodzeniowy, a nawet tzw. wyj-
ściach klasowych (proponujemy 
więc zapisać jeszcze posiłki i ubra-
nie!). Nieliczne zapisy sprawozda-
nia mają bardziej konkretny wy-
raz, np. te o ukończeniu przez 
grupę nauczycieli podyplomów-
ki z zakresu oligofrenopedagogiki 
czy współpraca z DPS bądź WTZ. 
Oczywiście w sprawozdaniu wy-
mienia się skrzętnie, jako działa-
nia w ramach programu, również 
obowiązki ustawowe szkół wzglę-
dem uczniów posiadających urzę-
dowe orzeczenia poradni dotyczą-
ce nauczania indywidualnego czy 
zajęć korekcyjnych, nawet nie za-
znaczając, że w tym zakresie nikt 
nikomu łaski nie robi (to samo 
dotyczy zbiorczego sprawozda-
nia powiatu). Wrażenie mierno-
ty działań nowogardzkich pogłę-
bia się, gdy porównujemy nasze 
gminne sprawozdanie ze spra-
wozdaniem gminy (nie powiatu) 
Goleniów. I tak dla przykładu w 
Goleniowie, aż w trzech szkołach 
podstawowych istnieją klasy in-
tegracyjne, podczas gdy u nas w 
ani  jednej. Przypomnijmy, że de-
cyzja w sprawie utworzenia takiej 
klasy należy do organu prowadzą-
cego, czyli w tym przypadku 

Do Urzędu Miasta w Nowogardzie nie 
wejdziesz...

...ani OPS w Nowogardzie nie wjedziesz
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do burmistrza. Klasy integra-
cyjne nie tylko są szansą dla 

młodzieży niepełnosprawnej na 
lepszy rozwój, ale ogniskują wiele 
inicjatyw w zakresie socjalizacji, 
wyrównywania szans i wzajem-
nej akceptacji. Oczywiście w Go-
leniowie kręcą się też pieniądze w 
tym zakresie. Jak wynika ze spra-
wozdania, w 2013 roku zyskano 2 
mln złotych z funduszy unijnych 
w ramach programu Nowoczesna 
Edukacja. Sprawozdanie to nie je-
dyne źródło potwierdzające, że 
nowogardzki magistrat jak tylko 
może to oszczędza na niepełno-
sprawności naszych dzieci. Takie 
informacje docierają do nas tak-
że od rodziców dzieci niepełno-

sprawnych – chociażby ostatnio 
informowaliśmy o odmowie re-
fundacji, skądinąd dla gminy nie-
znaczących, kosztów dojazdu na 
wakacyjne zajęcia rehabilitacyjne. 

aNI W PoWIECIE, 
aNI W gMINIE 
UWażaNIa NIE MaJą …

Ani w powiecie, ani w gminie 
sprawy nowogardzkich niepeł-
nosprawnych uważania nie mają 
- tak można sądzić po analizie 
wspomnianych wyżej sprawoz-
dań. Sytuacja dysproporcji ofer-
ty, zwłaszcza dla dzieci niepełno-
sprawnych, pomiędzy gminą No-
wogard a gminą Goleniów pogłę-
bia się jeszcze w związku z tym, że 

oprócz selektywnego skoncentro-
wanego na Goleniowie działania 
starostwa i niektórych instytucji 
powiatowych, sama gmina Gole-
niów znacznie bardziej efektyw-
nie dba o swoich niepełnospraw-
nych, aniżeli Nowogard. Zapre-
zentowane ilustracje zdjęciowe 
to tylko symboliczny objaw no-
wogardzkiej dbałości o niepełno-
sprawnych. Pokazujemy na nich 
przykrą rzeczywistość - większość 
nowogardzkich urzędów, insty-
tucji, ale i niektórych szkół, na-
dal nie usunęła barier architekto-
nicznych, wózkiem tutaj nie wje-
dziesz. Non coments. 

sm

Uwaga wędkarze! 

Zarząd PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła, że dnia 29.06.2014 
organizuje zawody towarzyskie spławikowe 

nad jeziorem w Nowogardzie. 
Zbiórka o godz. 6.00 przy restauracji Neptun zapisy 
w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12. 
Startowe wynosi 10 zł. Zapisy do dnia 27.06.2014. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

K28.śczb.17.06-27.06

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie

ul. 700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

ZAPRASZAMY 
Bezpłatne wydawanie odzieży, obuwia oraz bielizny po-
ścielowej i ręczników dla wszystkich potrzebujących bez 
konieczności posiadania skierowania z OPS oraz bez ograni-
czeń ilościowych.

w  śRODę 25.06. oraz w CZWARTEK 26.06
  od godziny 10:00 do 12:00

Zapraszamy do siedziby Zboru ul. 700-lecia14 na I pię-
trze w pomieszczeniach po byłej szwalni

w imieniu Zboru Pastor Cezary Komisarz 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a, 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony  
przetarg ofertowy na docieplenie:

- budynku przy ul. 3 Maja 31a-h, w Nowogardzie
- budynku przy ul. Runowskiej 9-12 w Węgorzynie.
oraz na wykonanie drogi wewnętrznej z kostki brukowej:
- na osiedlu przy ul. 3 Maja 31a-h w Nowogardzie
         Termin realizacji robót: do 30.09.2014r.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składniki ce-

notwórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami prze-
targu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, należy składać w Biurze Spół-
dzielni w terminie do dnia 09-07-2014 r.

Dopuszcza się składanie ofert na wybrane zadania.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  09-07-2014 r. o godz. 

12.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spół-

dzielni w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.
Należność za ogłoszenie uregulujemy po wystawieniu faktury.

K27.12.scz.24,27.06

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres e-mailowy p.iwanowski@expando.pl 
z dopiskiem w tytule Pracownik fizyczny lub w siedzibie firmy:

poszukuje pracownika na stanowisko 
pracownik �zyczny

Firma Expando Sp. z o.o. 
z branży telekomunikacyjnej 

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W164.4,scb.2406-04.07 

Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Nowogardzkie 
Szuwary 2014” zakończony!

ahoj do następnego roku
21.06.2014 roku, plaża nowogardzka i miasto Nowogard, już po raz III gościły miłośników 
piosenki żeglarskiej,  uczestników  i widzów  III Przeglądu Piosenki żeglarskiej „Szuwary” 
w Nowogardzie. 

III Przegląd Piosenki Żeglar-
skiej w Nowogardzie  uważam za 
otwarty - takimi słowami wszyst-
kich uczestników i widzów po-
witał ze sceny na nowogardzkiej 
plaży, w sobotę rano, komandor 
imprezy - Tadeusz Hołubowski. 
Tym razem do konkursu  przy-
stąpiło 25 wykonawców, prezen-
tujących piosenki  o tematyce że-
glarskiej. Głównym założeniem 
idei przeglądu piosenki żeglar-
skiej jest jej popularyzacja, a tak-
że miłe spędzenie czasu w ryt-
mach muzyki żeglarskiej. Dooko-
ła ustawionej sceny  z tematycz-
nie wykonaną scenografią, zasia-
dła spora ilość słuchaczy muzy-
ki żeglarskiej, w tym całe rodzi-
ny z małymi i większymi dzieć-
mi. Również elementem wyjąt-
kowej aranżacji dla wykonywa-
nych piosenek był uczestniczą-
cy zespół dziecięcy. Przy wspar-
ciu swojej pani wychowawczyni, 
dzieci  bardzo żywiołowo i ryt-
micznie śpiewały i tańczyły, to-
warzysząc wykonawcom na sce-
nie.  Chociaż wszyscy wykonaw-
cy byli znakomicie  przygotowa-
ni, to wśród uczestników dało się 
zauważyć trochę zdenerwowania 
przed występem. Natomiast Na-
talia Kielar, nie mając żadnej tre-
my, wyszła na scenę i zaśpiewa-
ła swoją ulubioną piosenkę.  Jej 
to właśnie jury przyznano nagro-
dę w kategorii - „kreatywność”.  
Ale to oczywiście nie jedyna na-
groda. Młodych artystów oce-
niało profesjonalne jury w skła-
dzie: Beata Krzyżanowska, Anna 
Grzywińska, Ewa Sawicka, które 
po burzliwych obradach posta-
nowiło przyznać następujące na-
grody i wyróżnienia:

I nagroda w wysokości 500 zł - 
„Trio’improvista”

II nagroda w wysokości 300 zł 
- oktawia i oliwia Maciejuniec

III nagroda w wysokości 200 
zł -  Dorota Mościńska

Nagroda dla najsympatycz-
niejszego wykonawcy w wysoko-
ści 100 zł -  alicja Kaczmarek

Nagroda   dla najmłodszych 
wykonawców - dzieci z Przed-
szkola nr 4  - wychowawczyni  
Małgorzata Bienias

Nagroda za kreatywność - Na-
talia Kielar

Wyróżnienie za swobodę sce-
niczną - Dawid Stasiak

Wyróżnienie za cokolwiek  - 
zespół  „Cokolwiek” 

Postanowiliśmy zapytać  rów-
nież uczestników przeglądu pio-
senki, jak oceniają poziom tego-
rocznych muzycznych zmagań 
(rozmawiamy jeszcze przed wy-
stępami): 

Wiktora Bucoń i aleksander 
Pisarek - Formuła przeglądu bar-
dzo nam się podoba, to bardzo faj-

nie, że jest możliwość uczestnictwa 
w takim przeglądzie, gdzie wyko-
nuje się piosenki o tej oryginalnej  
formie jak szanty. Wybraliśmy pio-
senkę  pt.” John  Kanaka”,  ponie-
waż jest ona taka wesoła i żeglar-
ska. Nie wiemy,  jakie zdobędziemy 
miejsce, ale bardzo chcielibyśmy 
zdobyć właśnie to pierwsze. Przed 
występem mieliśmy trochę stresu, 
ale  ćwiczyliśmy kilkakrotnie, by 
dobrze się zaprezentować. 

Kolejna odsłona już a rok... 
Pomysłodawcą przeglądu oraz 

organizatorem jest  pani Danuta 
Dawidowska ze Stowarzyszenia 
Klubu Żeglarskiego „KNAGA” 
w Nowogardzie.   Jak zapewniają 
organizatorzy, świetna atmosfera 
wśród uczestników i  stale rosną-
ca publiczność sprawiają, że im-
preza rozwija się z roku na rok, a 
to  oznacza, że w roku 2015 No-
wogardzki Przegląd Piosenki Że-
glarskiej „Szuwary” będzie miał 
także  swoją kolejną  odsłonę. 

Jarek Bzowy 

Jeden z zespołów dziecięcych, który brał udział w przeglądzie
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DUŻY WYBÓR

KORDONKÓW

P25.2.śr-k.09.06-30.06P24.1.śr-k.09.06-30.06

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

W163.25.sk.24.06

zagINął PIES
Dnia 20.06.2014 zaginął pies rasy niemiecki terier myśliwski. Pies posiada dłu-
gą, gęstą, czarną, podpalaną sierść z pojedynczymi siwymi włosami (jest nieco 
starszy i większy niż na zdjęciu). 

znalazcę proszę o kontakt pod numerem 695865019. 
za wskazanie miejsca pobytu psa przewidziana jest nagroda. 

Zakończono rozgrywki oldbojów

Sarmata wicemistrzem
Dobiegły końca rozgrywki I ligi oldbojów. Drużyna Sarma-
ty Dobra, w której występuje wielu nowogardzkich piłkarzy, 
zakończyła je na bardzo dobrym 2. miejscu. W ostatnim me-
czu na własnym boisku, Sarmata ograła Pamet Świdwin 5:3. 

Oldboje Sarmaty Dobra nie zdo-
łali obronić tytułu mistrzowskiego 
z poprzedniego sezonu. Trzeba jed-
nak przyznać, że osiągnęli świet-
ny wynik. W całych rozgrywkach 
zdobyli największą liczbę bramek, 

a byłoby ich jeszcze więcej, gdyby 
nie pechowy mecz z Iną Ińsko. Go-
ściom został przyznany walkower 
za grę w barwach doberskiego klu-
bu nieuprawnionego zawodnika. 
W tym meczu, po ostatnim gwizd-

I Liga Oldbojów 2013/2014
M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskra Białogard 18 42 58 21 13 3 2
2 Sarmata Dobra 18 36 64 40 12 0 6
3 Zryw Kretomino 18 36 61 36 11 3 4
4 Ina Ińsko 18 27 61 50 10 0 8
5 Olimp Złocieniec 18 26 60 66 8 2 8
6 Pomorzanin Sławoborze 18 25 45 52 7 4 7
7 Amator Kołobrzeg 18 21 47 55 6 3 9
8 Pamet Świdwin 18 20 50 55 5 5 8
9 Jesion–Trans–Oldboje 

Tychowo
18 16 35 49 6 1 11

10 Lotnik Mirosławiec 18 4 22 79 1 1 16
Wyniki rundy wiosennej:
Lotnik Mirosławiec – Sarmata Dobra 1:2
Sarmata Dobra – Jesion-Trans-Oldboje  4:2
Sarmata Dobra – Pomorzanin Sławoborze 5:1
Sarmata Dobra – Ina Ińsko  0:3 (walkower)
Amator Kołobrzeg – Sarmata Dobra 5:3
Iskra Białogard – Sarmata Dobra   2:0
Sarmata Dobra – Olimp Złocieniec  9:2
Zryw Kretomino – Sarmata Dobra 2:6
Sarmata Dobra – Pamet Świdwin  5:3

ku sędziego, wynik brzmiał 8:3 dla 
gospodarzy. Mistrzostwo nie po-
mogłoby jednak w wywalczeniu 
mistrzostwa, gdyż piłkarze Iskry 
Białogard byli w tym sezonie lep-
si o 6 punktów. W ostatnim meczu 
Sarmata podejmowała Pamet Świ-
dwin i po bardzo emocjonującym 
spotkaniu, wygrała 5:3. Pozostaje 
pogratulować oldbojom z Dobrej, 
kolejnego udanego wyniku i ży-
czyć szybkiego powrotu na „tron” 
w I lidze oldbojów. Przy artykule 
prezentujemy tabelę końcową oraz 
wyniki rundy rewanżowej. 

KR

Oldboje Sarmaty Dobra przed ostatnim w tym sezonie ligowym meczem. Foto. Sebastian Orłowski
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Nowogard, parafia Rafała 
Kalinowskiego. pośw. 20 XI
Nowy kościół rozpoczęcie bu-
dowy w 1998 r. wg projektu 
arch. Mariusza Tuszynskiego

Nasze   kościoły - Nowogard 
- ul. Jana Pawła II
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Kacper Plata, uczeń klasy drugiej 
szkoły podstawowej.

 Osiąga bardzo dobre wyniki w 
nauce. Aktywnie uczestniczy w ży-
ciu szkoły, reprezentując ją w kon-
kursach wojewódzkich. W bieżącym 
roku szkolnym zajął I miejsce w Wo-
jewódzkim Biennale Wiedzy Eko-
logicznej Szkół i Ośrodków Specjal-
nych. Reprezentował również klasy 
I-III w konkursie recytatorskim oraz 
w zawodach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim.

aleksandra reformat, uczennica 
klasy piątej szkoły podstawowej.

Średnia ocen 5.0. Aktywnie uczest-
niczy w życiu szkoły. Interesuje się 
tańcem i muzyką. Jako uczestniczka 
szkolnego koła tanecznego została fi-

nalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Tanecznego „Magia Tańca” w Szcze-
cinie. 

Marzena gaweł, uczennica klasy 
piątej szkoły podstawowej. 

Średnia ocen 4.63. Aktywnie 
uczestniczy w życiu szkoły. Zajęła II 
miejsce w Wojewódzkim Konkur-
sie Plastycznym „Segregujemy od-
pady”. Jako uczestniczka szkolne-
go koła tanecznego została finalistką 
Wojewódzkiego Konkursu Taneczne-
go „Magia Tańca” w Szczecinie. Brała 
udział w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w Teni-
sie Stołowym w Pyrzycach, gdzie wy-
kazała się dużymi umiejętnościami.

Sebastian Kurkowski, uczeń klasy 
III gimnazjum.

Naukę w gimnazjum zakończył 
najwyższą średnią w szkole: 5.15 oraz 
wysokim wynikiem z testów gimna-
zjalnych. Aktywnie uczestniczy w ży-
ciu szkoły i klasy. Bierze udział w pro-
wadzeniu apeli i uroczystości szkol-
nych. Zajął I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym „Segreguje-
my odpady” organizowanym przez 
SOSW w Świnoujściu.

Katarzyna Błaszczyk, uczennica 
III klasy Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy. 

Aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły. Reprezentuje szkołę w wielu 
konkursach o zasięgu lokalnym i wo-
jewódzkim. Wpisana do Złotej Księgi 
Uczniów. Jako uczestniczka szkolne-
go koła tanecznego została finalistką 
Wojewódzkiego Konkursu Taneczne-
go „Magia Tańca” w Szczecinie. Jest 
zaangażowana w działalność szkolne-
go koła kulinarnego oraz w „Projek-
cie miniprzedsiębiorczości”. 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 Szkoła Podstawowa nr 3

 Szkoła Podstawowa nr 4

 Szkoła Podstawowa w Błotnie

Martyna antas 
uczennica VI klasy, 
średnia ocen 5,0
Osiągnięcia: II miejsce w powia-

towym konkursie p.h. „Organizm a 
środowisko” w Kliniskach; wyróż-
nienie w gminnym konkurs „Parki 
Narodowe” w Nowogardzie, wyróż-
nienie w konkursie przyrodniczym 
„Wiedza o Lesie” Nadleśnictwa No-
wogard, wyróżnienie w konkursie 
„Coś z niczego”.

Justyna Juszczyńska 
uczennica V klasy, 
średnia ocen: 5,4
Osiągnięcia: wyróżnienie w kon-

kursie przyrodniczym „Wiedza o 
Lesie”, wyróżnienie w gminnym 
konkurs „Parki Narodowe” w No-
wogardzie, wyróżnienie w miejsko-
-gminnym konkursie czytelniczym 
„Zuzia na Zamku Białej Damy”, wy-
różnienie w konkursie plastycznym 
”Rośliny lasu”.

Maja Kowalska
Kl. VI, wychowawca p. Małgorza-

ta Osuchowska,  Średnia ocen 6,0
I miejsce w Międzyszkolnym Kon-

kursie „Młode Pióra”, wyróżnienie w 
Powiatowym Konkursie Poetyckim 
„Jan Paweł II w oczach dziecka” i wy-
różnienie w Międzyszkolnym Kon-
kursie Recytatorskim „Wypłyń na 
głębię”, mistrz ortografii w szkole; III 
miejsce  w gminnym konkursie „Ma-
tematyczne Asy z klasy” oraz gmin-
nym konkursie „Ekomatematyk”, 
udział w konkursach przyrodniczych, 
humanistycznych, plastycznych; po 
raz trzeci najwyższa średnia w szko-
le,  reprezentowanie szkoły w licznych 
zawodach sportowych (kapitan ze-
społu dziewcząt)

Julia Piwowarczyk
Kl. VI, wychowawca p. Małgorza-

ta Osuchowska,  Średnia ocen 5,9
III miejsce w miejsko-gminnym 

konkursie „Ekomatematyk”; wyróż-
nienie w ogólnopolskim konkursie 
plastycznym, w szkolnym konkursie 

ortograficznym; przewodnicząca Sa-
morządu Uczniowskiego, reprezen-
towanie szkoły w licznych zawodach 
sportowych

Kacper Dudek   
Kl. IV, wychowawca p. Małgorza-

ta Początek,  Średnia ocen 5,27
II miejsce w województwie zachod-

niopomorskim w Ogólnopolskim 
Konkursie „Alifik Humanistyczny”, 
12 miejsce w Polsce, udział w konkur-
sach  przyrodniczych, matematycz-
nych

Patrycja zięciak
Kl. V, wychowawca p. Helena Za-

górska,  Średnia ocen 5,18
wyróżnienie w Ogólnopolskim 

Konkursie „Alfik Humanistycz-
ny”;  I miejsce w gminnym konkur-
sie plastycznym „Kwiaty dla Ciebie 
Mamo”;  wyróżnienie w Międzyszkol-
nym Konkursie „Młode Pióra” oraz w 
gminnym konkursie literackim „Kra-
jobraz wiosenny”

Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2013/14 
Już za tydzień uczniowie zakończą rok szkolny i udadzą się na zasłużone wakacje. 

Dziennik Nowogardzki, włączając się w ten czas, postanowił na swoich łamach za-
prezentować sylwetki uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli wybit-
ne wyniki w nauce. Do współpracy w tworzeniu rubryki „Najlepsi uczniowie roku 
szkolnego 2013/14”, zaprosiliśmy tradycyjnie wszystkie szkoły z terenu gminy Nowo-
gard. Każda z nich mogła przysłać do nas informację o trzech do pięciu najlepszych 
uczniach/uczennicach w szkole. W przyjętym przez nas kryterium liczy się nie tylko 

średnia ocen, ale także wyróżnienia zdobyte w konkursach i olimpiadach. Począw-
szy od bieżącego numeru, przez kilka kolejnych będziemy systematycznie publikować 
zebrany materiał.  Zaczynamy tradycyjnie od szkół podstawowych. W tym numerze 
prezentujemy najzdolniejszych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz z Długo-
łęki, Strzelewa, Żabowa i Wierzbięcina. Jednocześnie gratulujemy wszystkim uczniom 
dobrych wyników w nauce i życzmy dalszych sukcesów na edukacyjnej drodze.  Red. 

Szymon Heiser 
uczeń klasy 3 a 
- Konkurs przyrodniczy dla klas 

III „Czy znasz las?”- I miejsce; - Mię-
dzyszkolny konkurs matematyczny 
dla klas III - I miejsce; - Przyrodniczy 
dla klas III „Przyroda wokół nas” - II 
miejsce; - Konkurs wiedzy przyrodni-
czej dla uczniów klas III – III miejsce

Maja Tębłowska 
Klasa 4a, średnia ocen 5,36 
- VI Festiwalu Piosenki Wakacyjnej 

i Turystycznej w Dziwnowie - I miej-

sce; - Miejsko –Gminny Konkurs pio-
senki ekologicznej „ EKO-PIOSEN-
KA” - I miejsce; - Miejsko –Gmin-
ny ,,Konkurs kolęd i pastorałek" - II 
miejsce; - VIII edycja Festiwalu Pio-
senki Bożonarodzeniowej "Gwiazd-
ka" w Dobrej - I miejsce; - Powiato-
wy Przegląd Piosenki Dziecięcej ARA 
- Tytuł Laureata; - Rejonowy Konkurs 
Wygraj Sukces- Wyróżnienie

Jakub znyk
Klasa 6a, średnia ocen 5,5
- „Ekoturniej 2014”- konkurs pla-

cówek oświatowych- I miejsce - ze-
społowo; - „Matematyczne Asy z 5 
klasy” 2013 - etap gminny- II miejsce;  
- „Matematyczne Asy z 6 klasy” 2013- 
etap gminny- I miejsce; - „Ekomate-
matyk” 2014- II miejsce; Minimun-
dial 2014- II miejsce zespołowo –etap 

wojewódzki; - „Wojewódzki Konkurs 
z Zakresu Pomocy Przedmedycznej 
dla Szkół Podstawowych” 2013- II 
miejsce indywidualnie oraz miejsce 
I zespołowo; - Kangur Matematyczny 
2014- wyróżnienie

Nikodem Pawlak
Klasa 6a, średnia ocen 5,5
- „Matematyczne Asy z 6 klasy” 

2013 - I miejsce; „Ekomatematyk” 
2014- I miejsce; - Finalista KO Woje-
wódzkiego Konkursu Matematyczne-
go zorganizowanego przez Zachod-
niopomorskiego Kuratora Oświa-
ty- 2013/2014; - Minimundial 2014- 
miejsce II- zespołowo (powyżej 4 
osób); - Olimpus z języka angielskie-
go 2013- dyplom uznania; - Kangur 
Matematyczny 2013- wyróżnienie



24-26.06.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 07-12.2014 r.

Nowogard – nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje...)

Ulica 07 08 09 10 11 12

15 Lutego 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

3 Maja 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

5 Marca 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

700 Lecia 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Armii Krajowej 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Asnyka 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Bankowa 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Batalionów Chłopskich 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

Bema 4,18 16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Blacharska 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Bohaterów Warszawy 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Brzozowa 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Cmentarna 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Czarnieckiego 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Dąbrowskiego 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Dąbrowszczaków 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Dębowa 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Dworcowa 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Fabryczna 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

Głowackiego 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Górna 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Grota – Roweckiego 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Gryfitów 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

Jana Pawła II 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Jesionowa 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Jodłowa 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Kasprowicza 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Kazimierza Wielkiego 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Kilińskiego 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Kochanowskiego 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Kosynierów 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Kościelna 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Kościuszki 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Kowalska 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Krótka 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Księcia Racibora I 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

Kulice nr (33-38) 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Kwietniowa 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Leśna 4,18 16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Lipowa 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Luboszan 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Lutyków 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Łąkowa 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Magazynowa 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Mickiewicza 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Miętno (nr 20-22) 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Miętno (nr 26-36) 4,18 16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Młynarska 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Monte Cassino 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Nadtorowa 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Norwida 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Ogrodowa 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Okulickiego 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Orlik 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Osiedlowa 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Otręby 4,18 16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Piłsudskiego 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Plac Szarych Szeregów 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Plac Wolnosci 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Pocztowa 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

Polna 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Poniatowskiego 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Promenada 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Pustać 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Racławicka 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Radłowo 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Radosława 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Rataja 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Reja 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Reymonta 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Roosevelta 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Rzeszowskiego 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

Sieciechowo 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Sienkiewicza 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Sikorskiego 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Słowackiego 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Smużyny 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Staszica 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Szkolna 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Światowida 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

Świerkowa 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Traugutta 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Warszawska 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Wartcka 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Waryńskiego 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,27

Wiejska 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Wileńska 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Wojska Polskiego 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Wybickiego 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Wyszyńskiego 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Zaciszna 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Zamkowa 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Zbyszewice 4,18 16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Zielona 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Żeromskiego 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Powyższe daty odbioru odpadów uwzględniają minimalną ilość opróż-
niania pojemników. Jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował większą 
częstotliwość odbioru, odpady z jego nieruchomości odbierane będą 
zgodnie z danymi zwartymi w deklaracji.

Miejscowości gminy Nowogard nieruchomości niezamieszkałe 
(firmy, instytucje...)

Miejscowość 07 08 09 10 11 12

Bieniczki 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Bieńczyce 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Błotno 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Błotny Młyn 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Bochlin 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Boguszyce 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Bromierz 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Brzozowo 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Czermnica 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Dąbrowa 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Długołęka 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Dobroszyn 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Drzysław 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Gardna 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Glicko 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Grabin 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Jarchlino 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Karsk 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Konarzewo 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Krasnołęka 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Kulice (nr 33-38) 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Kulice (wieś) 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Lestkowo 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Łęgno 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Maszkowo 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Miękkie 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Miętno (nr 20-22) 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Miętno (wieś) 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Miętno nr 26-36 4,18 16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Miodne 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Nowe 
Wyszomierki

9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Ogary 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Ogorzele 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Olchowo 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Olszyca 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Orzechowo 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Orzesze 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Osowo 16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 17,31

Ostrzyca 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Otręby 4,18 16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Płotkowo 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Ptaszkowo 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Pustać 15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 16,30

Radłowo 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Sąpole 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Sąpolnica 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Sieciechowo 7,21 4,18 15,29 13,27 8,24 8,22

Sikorki 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Słajsino 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Smużyny 17,31 14,28 11,25 9,23 6,20 4,18

Stare Wyszomierki 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Starogoszcz 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Struga 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Strzelewo 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Suchy Las 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Szczytniki 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Świerczewo 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Trzechel 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Warnkowo 10,24 7,21 4,18 16,30 13,27 11,24

Wierzbięcin 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Wierzchęcino 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Wierzchy 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Wojecieszyn 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Wołowiec 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Wyszomierz 9,23 6,20 3,17 15,29 12,26 10,24

Zagórz 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Zakłodzie 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23

Zatocze 11,25 8,22 5,19 17,31 14,28 12,29

Zbyszewice 4,18 16,29 12,26 10,24 7,21 5,19

Żabowo 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Żabówko 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 15,29

Powyższe daty odbioru odpadów uwzględniają minimalną ilość opróż-
niania pojemników. Jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował większą 
częstotliwość odbioru, odpady z jego nieruchomości odbierane będą 
zgodnie z danymi zwartymi w deklaracji.
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Stronę przygotowała grupa 

z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

UWAGA!!!
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

odbędzie się 27 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00
w sali gimnastycznej

Rozdanie świadectw dojrzałości
dnia 27 czerwca o godz. 14.30 u wychowawców

Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców
W dniu 6 czerwca 2014 roku na kompleksie boisk „orlik” odbył się turniej piłki nożnej 
dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych.

Turniej został zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Rozwój Oświaty Lokalnej –ROL  w ramach pro-
jektu współfinansowanego ze środków gminy No-
wogard pn. Nowogardzki Turniej Gier Zespołowych. 
W Turnieju brało udział 6 zespołów – trzy zespoły 
dziewcząt  i trzy zespoły chłopców.  Do rywalizacji 
drużyny przystąpiły po losowaniach przeciwników. 
Tabela meczowa:

Chłopcy:
ZSP Zawodówka : ZSP Technikum  3:1
ZSO  II LO  Nowogard: ZSP Zawodówka 5:1
ZSP Technikum : ZSO II LO Nowogard 7:2
I miejsce: zSo Lo nr 2 Nowogard
II miejsce zSP Technikum
III miejsce zSP zawodówka

Dziewczęta:
ZSO nr 1 Nowogard : ZSP Technikum  2:1
ZSO Gimnazjum nr 2 Nowogard: ZSP Technikum 

0:1
ZSO nr 1 Nowogard : ZSO Gimnazjum nr 2 No-

wogard 2:0
I miejsce: zSo nr 1 Nowogard
II miejsce: zSP Technikum
III miejsce: zSo gimnazjum nr 2 Nowogard
organizator: zbigniew Ceranka
Sędzia : Marcin Wolny
Nowogardzki Turniej Gier Zespołowych poprze-

dzony był zajęciami prowadzonymi w ZSP Nowo-
gard. Projekt ten współfinansowany został ze środ-
ków gminy Nowogard w ramach otwartego konkur-
su ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.

                      

Człowiek – najlepsza inwestycja

zakończenie drugiego roku realizacji projektu w Powiecie goleniowskim pn. 
„Praktyka najlepszym nauczycielem”

Od 1 września 2012 roku  w szkołach zawodowych 
Powiatu Goleniowskiego  jest realizowany projekt w 
ramach POKL, priorytet IX – Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, działanie 9.2 – Podnie-
sienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowe-
go.  

Projekt  „Praktyka najlepszym nauczycielem”  
jest  kolejnym projektem realizowanym przez Zespół 
Szkół nr 1w Goleniowie i Zespół Szkół  Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie z funduszy unijnych.

W roku szkolnym 2013/14 objęto wsparciem 416 
uczniów obu szkół zawodowych.  

W ramach projektu uczniowie kształcili kompe-
tencje kluczowe a także uczestniczyli w Warsztatach 
Praktycznych Umiejętności Rynkowych  w swoich 
zawodach. Dodatkowo 16 dziewcząt ukończyło kurs 
wizażu i otrzymało uprawnienia wydane po egzami-
nie państwowym przez Izbę Rzemieślniczą do wyko-
nywania makijażu dziennego.  20 uczniów przystą-
piło do egzaminu TELC z języka niemieckiego i an-
gielskiego.

W każdej ze szkół stworzono specjalistyczne pra-
cownie wyposażone w nowoczesny sprzęt kompute-
rowy wraz ze  specjalistycznym oprogramowaniem:

W zSz goleniów utworzono pracownię progra-

mowania obiektowego i strukturalnego za kwotę 
50 290,00 zł

W zSP Nowogard utworzono pracownię specjali-
styczną diagnostyki i mechaniki pojazdów samocho-
dowych za kwotę 114 760,00 zł

Gabinety matematyczne wyposażono w sprzęt do 
wizualizacji oraz materiały dydaktyczne za kwotę 
6200,00 zł w każdej ze szkół.

Zakupiono niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla 
uczniów do języków obcych i warsztatów zawodo-
wych za łączną kwotę 35 820,00 zł

Uczniowie ostatnich klas technicznych objęci byli 
indywidualnym wsparciem doradztwa zawodowego 
dla każdego z nich został stworzony Indywidualny 
Plan działania na podstawie preferencji i predyspo-
zycji zawodowych uczniów z wykorzystaniem zaku-
pionych w ramach projektu programów. W czerwcu 
zakończyło udział po drugim roku trwania projektu 
232 uczniów w tym 115 dziewcząt i 117 chłopców.  

Od 1 września 2014 roku rusza kolejny rok pro-
jektu, kontynuacja zajęć wyrównawczych, warszta-
tów zawodowych i doradztwa pedagogicznego i za-
wodowego.

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 
roku a pozyskane środki to kwota 1 544 480,00 zł.     

Drużyna chłopców

Drużyna dziewcząt
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

USŁUGI INFORMATYCZNE 
Netcom 

- naprawa komputerów 
- usuwanie wirusów 
- odzyskiwanie utraconych danych 
- sieci komputerowe 
- monitoring 

tel. 507 100 280 
W140.1.scb.wt+pt, 3-27.06 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Dla Panów „Profilaktyka Raka Prostaty”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy  wpółpracy 

Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje program 
„Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn z gminy Nowogard powyżej 
40 roku życia.

Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- etykiety, 
ulotki edukacyjne

Badania odbędą się 12 lipca 2014r.w Samodzielnym Publicznym Szpi-
talu Rejonowym w Nowogardzie. W zakres badania wchodzą: badanie 
krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( termin ba-
dania krwi i godz badania lekarskiego) podczas rejestracji w siedzi-
bie fundacji tel. 91 3921356 wew.122, lub u Lidii Bogus po godz. 14-tej. 
tel.505393636.

Pamiętaj!Ty też musisz dbać o zdrowie! Badanie prostaty jest tak proste 
jak sprawdzanie oleju Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.

Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty)jest jednym z najczęstszych nowo-

tworów złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów na nowotwo-
ry w Polsce i zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z powodów no-
wotworów. Według badań zagrożony rakiem gruczołu krokowego jest 1 
na 11 mężczyzn po 50-tym roku życia, częściej po 60-tym, a ryzyko wzra-
sta z wiekiem. W niektórych przypadkach rak gruczołu krokowego ro-
śnie bardzo powoli. Częsty jest przerost niezłośliwy gruczołu krokowego, 
który głównie powoduje utrudnienia w oddawaniu moczu, ale jedynie 
lekarz może ocenić rodzaj zmian w gruczole krokowym. Z powodu za-
niedbań, niemal trzykrotnie niższe szanse na wyleczenie mają Polacy niż 
np. Amerykanie; około 2000 Polaków niepotrzebnie traci życie w ciągu 
każdego roku! inf. NFZ

DLA PAŃ “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 5 lip-

ca 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny zpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122  
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji 
w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Dokumenty, pit-y i wydruki z kasy �skalnej potwierdzajace 
uzyskiwany dochód do wglądu razem z umowami i kontraktami. 

tel. 601 567 543

5 OOO,- ZŁ  MIESIĘCZNIE ZAROBKU 
- sprzedam działalność gospodarczą wraz z pawilonem 

w centrum Goleniowa, z powodu przejscia na emeryturę

W159.2.scb.17.06-04.07 

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie

UWAGA!!!
c.d. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy  
środki Funduszu Pracy na:

• GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy na okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy, dla skierowanego bezrobotnego 
rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub 
bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie 
pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność 
wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant nie może zostać przyznany na 
utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego: małżonka,  rodzica, rodzeństwa oraz dziecka własnego 
lub przysposobionego pracodawcy lub przedsiębiorcy.

• ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres 
12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie albo 18 miesięcy w 
wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, skierowanego bezrobotnego 
rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub 
bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie 
pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność 
wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Pracodawca jest obowiązany do 
dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia 
aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 lub 9 miesięcy.

• REFUNDACJĘ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE to instrument wsparcia dla 
pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30. 
roku życia podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy. Refundacja ta przysługuje przez okres do 12 
miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia 
za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Pracodawca jest obowiązany do dalszego 
zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji 
kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

• DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 50+. 
Wynagrodzenie przysługuje przez okres 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który 
ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który 
ukończył 60 lat. Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 
połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy. 
Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu 
przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

• POŻYCZKĘ NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY w kwocie określonej w umowie, 
nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Spłatę pożyczki na utworzenie 
stanowiska pracy należy spłacać w równych ratach, a okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata. Nie 
przysługuje prawo do karencji w spłacie tej pożyczki. POŻYCZKĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ w wysokości nie wyższej niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. 
Okres spłaty pożyczki  nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału na okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie obu pożyczek jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy 
redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

Jeśli ww. umowy o pracę zostaną rozwiązane w trakcie przysługiwania refundacji lub pracodawca nie 
wywiąże się z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, zobowiązany będzie do zwro-
tu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych 
środków, naliczonymi od dania wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wezwania starosty. W przypadku, gdy zatrudnienie zostanie utrzymane przez okres przysługiwania 
refundacji oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie 
prawa do refundacji, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu 50 % kwoty, o której mowa.

zapraszamy również do korzystania ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  
w goleniowie z Filią w Nowogardzie 

www.pup.goleniow.ibip.pl

A58.24.scz.06.24

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOśCI

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia.Tel.667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynajęcia. 
607 289 286 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup zło-
mu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975.

• Do wynajęcia kawalerka ul. Warszaw-
ska, na dłuższy okres czasu, umeblowana. 
501 832 458 

• Sprzedam mieszkanie 2poziomowe ok. 90m2 
w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 m2, 
III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. Do Nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 m2, 
III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 57/5 m2  

lub zamienię na mniejsze. Tel. 607 824 351

• Sprzedam mieszkanie w centrum. Tel. 530 
786 880 po 15.00

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 507 
045 404 

• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Nowo-
gardzie w centrum. 662 630 973

• Do wynajęcia 2 pokoje 700 zł + opłaty ok. 300 
zł, kaucja 1400 zł. Tel. 781 295 846

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731

• Poszukuję pokoju do wyjęcia 733 487 818

• Wynajmę pokój jednej osobie. 798 382 886

• Wynajmę kawalerkę w Osinie. 600 117 276

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia. 
722 300 700

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala obsługi 
oraz zaplecze/magazyn z osobną toaletą. Lo-
kal po kapitalnym remoncie. Dostępne me-
dia: prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt mo-
nitorowany.

• Zapraszam na prezentację, tel. 91/579-29-18

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe w dom-
ku jednorodzinnym. 913920737, 888 330 606

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 tys. 
691 664 658 

• Sprzedam działki budowlane, Karsk, 510 766 
190 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 
2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobili-
zer pełna elektryka, gotowe do zarejestrowa-
nia w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 
215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  prod. 
1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 97, 
szyba przednia Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 99, 
cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Sprzedam turbinę do busa T4. 693 716 085

• Sprzedam Nissan Almera. Rok produkcji gru-
dzień 99. Cena do uzgodnienia. 693 415 309

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do zboża. 
502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  róże  
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  róże  
krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  innych  
roślin. Tel. 606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. Tel. 
91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 kg. 
91 39 18 704 lub 781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie sia-
na i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w belach. 513 941 882

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

• Sprzedam agregat z wałkami 5,20 szeroki. 
606 261 850

• Sprzedam cielaki, Żabówko 18. 605 092 517 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowa-
nie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609  715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zajęcia-
mi komorniczymi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –TA-
NIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Polskiego 
57 .tel.787482763.Pełna oferta: komsil.pl Pro-
mocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Prasowanie bali. 513 941 882 

• Kompleksowe wykończenie wnętrz 784 188 
147 

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Koszenie trawy małe i większe powierzchnie 
+ jesienna wertykulacja (napowietrzanie). 
664 726 394 

• Wykonam profesjonalnie renowacje miesz-
kania włącznie ze stolarką. Sufity, ścianki, 
gipsy, malowanie, tapety, podłogi itp. Tel. 
669 476 411

• Transport, przeprowadzki krajowe, między-
narodowe. 665 720 037, 607487 665

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawo-
wa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 
emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię pracowników na budowę. 
505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  Dąbro-
wie Nowogardzkiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do biura, zna-
jomość obsługi komputera, od 1.06.2014, 
tel. 605 522 340

• Podejmę pracę weekendową z uprawnienia-
mi na samochody ciężarowe. 664 726 394

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię pracownika z uprawnieniami na 
kombajn i traktor, oraz pracowników na sta-
nowisko dojarz. Informację pod telefonem 
91-39-18-140

• Przyjmę do pracy w barze. 601 753 817 

• Przyjmę pilarza – składacza, niewymagane 
papiery. 603 541 286

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu han-
dlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w transpor-
cie drogowym, tel. 607 585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka zajmie 
się maluchem od września. 793 994 354 

• Kierownik budowy 2500 za domek. 604 269 
301 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne przeglądy 
części zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porąba-
ne. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje zasila-
nia, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 
506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + stół ku-
chenny mocny. Tel. 888 676 231 

• Sprzedam miernik rezystencji izolacji MIC-
5000 nowy, na gwarancji. 601 476 242 

• Sprzedam kuchenkę gazową Zanussi cena 
200 zł i lodówkę Amica cena 200 zł. 607 850 
180 

• Sprzedam stół i krzesła tapicerowane – kolor 
drewna. 888 676 231 

• Sprzedam betoniarkę 250 l. 606 261 850 

• Sprzedam taśmociąg, 606 261 850 

• Sprzedaż drewna kominkowego, opałowego, 
zapewniamy transport. 697 500 809

• Sprzedam dwie klacze ośmio i czteroletnią. 
508 290 657 

• Tanio sprzedam komplet wypoczynkowy 
stan b. dobry. 888 676 231

• Sprzedam porzeczkę czerwoną 2zł za kg., 
zbiór własny. 91 39 21 739 

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, ol-
cha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Sprzedam dwuosobową fosę. 697 026 589

• Sprzedam drewno suche 100 zł za przyczep-
kę samochodową 880 690 659

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 
693 730 938 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

  e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta  665 776 868 • Kapłan  667 488 367  
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

wyjazdy od zaraz, kontrakty wakacyjne, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.SCZ.07.03.DO  

P22.2.śr-czb.03.03-01.07
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www.dzienniknowogardzki.pl

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

Kończy się rok szkolny, zaczynają się wojaże... 

ze Strzelewa  do Poznania
18 czerwca, uczniowie z klas III-VI Szkoły Podstawowej w Strzelewie, wraz z opiekunami, udali 
się na wycieczkę do Poznania. Celem podróży była poznańska Palmiarnia oraz Nowe zoo. 

W Palmiarni uczniowie mieli okazję poznać wie-
le gatunków roślin i drzew, w tym bardzo egzotycz-
nych, niespotykanych na co dzień. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyło się też ogromne akwarium i żyją-
ce w nim gatunki ryb. 

Zwiedzanie Zoo było bardzo ekscytujące. Dziecia-
ki mogły na żywo zobaczyć żyrafę, słonia, tygrysy, 

rysia, ptaki oraz inne zwierzęta zamieszkujące faunę 
całego świata. Nie lada frajdą była też jazda na qu-
adach oraz park linowy.

Na zakończenie wycieczki uczniowie udali się do 
MC Donald’sa i szczęśliwi wrócili do domów.

Inf.własna

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej VI Runda

Jamroży tuż za podium
W niedzielę (22 czerwca), w Nowogardzie odbyły się Mistrzostwa Strefy Polskiej zachodniej w 
motocrossie. Klub Motorowy „Cisy”reprezentowało dwóch zawodników. Pierwszy z nich, To-
masz Jamroży, startujący w kategorii MX Quad open, w klasyfikacji zawodów zajął 4. miejsce. 
Natomiast startujący w kategorii MX Masters Krzysztof Paszek, uplasował się na 12. pozycji.

Rywalizacja na nowogardzkim 
torze motocrossowym rozpoczę-
ła się o godzinie 12:30. Klub Mo-
torowy „Cisy” Nowogard wysta-
wił dwóch reprezentantów. Wice-
mistrz z 2013 roku w kategorii MX 
Quad Open, Tomasz Jamroży, nie 
zdołał tym razem wywalczyć po-
dium w klasyfikacji generalnej. W 
pierwszym wyścigu uplasował się 
na 6 miejscu, rywali znokautował 
zawodnik z Motoklubu Oborniki- 
Roman Gwiazda. W swoim dru-
gim przejeździe Jamroży zapre-
zentował się o wiele lepiej. Czas 
po 9 okrążeniach 21:42.751 po-
zwolił mu zająć 3 miejsce. Nieste-
ty punkty za te wyścigi wystarczy-
ły jedynie na, tak nielubiane przez 
sportowców, 4 miejsce. Zwyciężył 
zwycięzca dwóch wyścigów Ro-
man Gwiazda, drugie miejsce za-
jął Łukasz Lorenc z Automobil-

klubu Gorzowskiego, natomiast 
trzecie miejsce przypadło Piotro-
wi Pankowi z Pro Racing Team, 
który z Jamrożym wygrał różnicą 
3 punktów. Drugi z zawodników 
nowogardzkiego klubu- Krzysz-
tof Paszek, rywalizował w katego-
rii MX Masters, w której startowa-
ło 20 zawodników. W pierwszym 
swoim wyścigu, Paszek uplaso-
wał się w środku stawki zajmując 
10 lokatę. W drugim było już nie-
co gorzej i zawodnik z KM „Cisy” 
Nowogard, przyjechał na metę 
jako 14 zawodnik. Punktacja za 
dwa wyścigi pozwoliła mu zająć 
12 miejsce. W tej kategorii zwy-
ciężył Andrzej Szalbierz z MKS 
Nekla, drugi był Marek Krecze-
towski z WKM Wschowa, a trze-
cie miejsce przypadło zawodniko-
wi klubu LSM Bry-Tech Racing, 
Pawłowi Szygendzie. 

W pozostałych wyścigach za-
brakło już naszych reprezentan-
tów. W kategorii MX Kobiet, rów-
nych nie miała sobie Katarzyna 
Śron z OKM Ostrów Wielkopol-
ski, za nią uplasowały się Karolina 
Jankowiak z Racing Club Leszno 
oraz Eileen Lehman z KM Szcze-
cin. W kategorii MX2C zwycię-
żył Krzysztof Kudłaty z Racing 
Club Leszno, natomiast drugie 
i trzecie miejsce zajęli zawodni-
cy LSM Bry-Tech Racing, odpo-
wiednio Tomasz Stelmaszyk i Se-
bastian Dąbrowski. W kategorii 
MX1C w dwóch wyścigach, i co 
za tym idzie w klasyfikacji zawo-
dów, wygrał Marcin Wójcik z Klu-
bu Motocrossowego Polska Po-
lkowice. Drugie miejsce przypa-
dło Krzysztofowi Tarczyńskiemu 
z KM MX Yamahas, natomiast na 
najniższym stopniu podium sta-

nął Grzegorz Jankowiak z Racing 
Club Leszno. W kategorii MX 
Open tryumfował gość z Niemiec, 
Jack-Christopher Krupke, przed 
Robertem Riedlem z KM Szcze-
cin oraz Bartoszem Doroszem z 
WKM Wschowa. W rywaliza-
cji MX65 startowało tylko 7 za-
wodników, spośród których naj-
lepszy okazał się Sajmon Zarach 
z Gdańskiego AutoMotoKlubu. 
Drugi był Bernard Stasiewicz z 
LSM Bry-Tech Racing, natomiast 
na trzecim miejscu uplasował się 
Bartosz Strychanin z Automobil-
klubu Gorzowskiego

Tym samym kolejne zawody 

motocrossowe rozgrywane w No-
wogardzie przeszły do historii. 
Pomimo, jak zwykle dobrej or-
ganizacji pozostał mały niedosyt, 
że tym razem nasze miasto repre-
zentowała bardzo „szczupła” ka-
dra. Wierzymy, że Klub Motoro-
wy „Cisy”, w przyszłym roku bę-
dzie w stanie zgłosić do rywaliza-
cji o wiele większą reprezentację, 
której skład złożony będzie z na-
szych mieszkańców, tak aby od-
rodziła się nie mała tradycja tego 
sportu w naszym mieście. Póki co, 
pozostaje kibicować „przyjezd-
nym”...

KR
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

- likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)
- szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
Zbliża się lato. Zlikwiduj cellulit i nadwagę! 

                              Zgłoś się na wizytę u dietetyka 
                               i na zabiegi falą akustyczną 

- to najlepsza metoda usuwania cellulitu

s. 4 s. 11

Otwarcie 
„Norlika” 

w Maszkowie

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

W8.1.P.p.6-27.06

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Sprawdź naszą ofertę:
• K  
• K  
• K  
• S   L KAS    
• D   
     

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

W7.2.P.p.21.2-15.8

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

27 czerwca 2014 r.
od 11.00 - 12.00 

(piątek)
 udzielane będą bezpłatne 

porady prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 602 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

zostanie przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni zbieraczy zapisy 
w terminie 

od 1-10 lipca 2014 r.

tel. 515 144 186 
organizujemy 

dowóz
W54.2.P.17.06-.11.07.pdf

W162.2.P pt+wt. 20.06-do

A33.2.k.O.4.04.do

Spotkanie organizacyjne 
1 lipca 2014 r. o godz. 14.30

Informacje pod nr tel. 509 910 772
Biuro: ul. 700 Lecia 17, czynne od 11.00-17.00

Rozpoczynamy
WAKACYJNE 

kursy prawa jazdy 

K31.4.p.27.06-1.07

Tylko burmistrzowi  
wciąż wesoło...

Budowlany absurd  
w Warnkowie

Czytaj s. 3, 4

Zadymiło jak
 za dawnych lat

Foto. R. Szpilkowski
s. 5

Wizja lokalna 
w szpitalu
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P8.4.ś-czb.d/o

Na początku tygodnia, do redakcji DN zatelefonowała czytelniczka, zanie-
pokojona tym, co dzieje się na cmentarzu. - Proszę pana, niemal wszystkie drze-
wa wzdłuż głównej alei od wejścia z ulicy Nadtorowej zostały ponumerowane 
czerwoną farbą. Chciałabym się dowiedzieć, co to oznacza. Jeśli chodzi o wycin-
kę tych drzew, to chciałabym powiedzieć, że nie podoba mi się takie działanie i 
sądzę, że wygląd cmentarza może na tym bardzo ucierpieć – opowiada kobieta. 
O tym temacie pisaliśmy już we wcześniejszym wydaniu DN. Informujemy po-
nownie, że na przestrzeni trzech lat, wyciętych ma zostać około setka starych 
drzew z terenu nowogardzkiej nekropolii. Natomiast w przeciągu najbliższych 
tygodni, wyciętych ma zostać około 20 drzew, tych najstarszych i najbardziej 
zagrażających bezpieczeństwu. W miejsce wyciętych drzew mają być sukce-
sywnie wsadzane młode drzewka. Choć decyzja o wycince zdaje się słuszna, to 
podzielamy obawy naszej Czytelniczki co do jej wpływu na wygląd szczególnie 
starej części cmentarza. RK 

Na mieście nie ustają komentarze po przerwaniu remontu przejazdu kole-
jowego przy ul. 700-lecia. Kierowcy są wściekli. Przejazd jest teraz w jeszcze 
gorszym stanie niż przed rozpoczęcia remontu. - Po co ustawiono przed prze-
jazdem ograniczenie prędkości do 20 km/h? Przecież tutaj się nie da tyle jechać! 
– ironizują kierowcy. Przypomnijmy, że wykonawca zaledwie po kilku dniach 
zszedł z placu budowy. Kolej, wprowadzając wakacyjny rozkład jazdy, zapo-
mniała bowiem, że w lecie, w Nowogardzie pociągi w określonych godzinach 
muszą się ze sobą mijać. To wymusza utrzymania w pełnej sprawności obu to-
rowisk, co uniemożliwiło wykonawcy prowadzenie robót w zaplanowanej tech-
nologii. Prace mają być wznowione we wrześniu. MS

Chociaż po remoncie dawno opadł kurz, w minioną środę, burmistrz 
miasta, z urzędnikami z wydziału inwestycji, postanowił dokonać uroczy-
stego odbioru remontu chodnika przy ul. Wiejskiej. Zakres inwestycji obej-
mował budowę nowego chodnika na odcinku z ul. Kościuszki do wjazdu 
na teren osiedla, oraz budowę chodnika, wraz z wjazdami na odcinku od 
skrzyżowania ze Świerkową, do końca ulicy Wiejskiej. Nowy chodnik wy-
konano ze szczególnie docenianej w naszym mieście  kostki typu Polbruk. 
W tym przypadku ułożono jej w sumie prawie 1,4 tys. m². Łączna wartość 
inwestycji to przeszło 279 tys. zł. Wykonawcą robót była �rma Budpak ze 
Stargardu Szczecińskiego. Zgodnie z kultywowaną przez naszego włodarza 
„tradycją”, odbiór nie mógł odbyć się bez stałego elementu – uroczystej pa-
rady po nowo oddanej inwestycji, na czele z Robertem Czaplą.  MS

Można składać wnioski

„Mała” nowogardzka   
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W tych dniach ru-
szają procedury wydawania kart przez zobowiązane do tego gminne OPS, również u nas w 
Nowogardzie. Co jednak konkretnie będzie przysługiwało w naszej gminie dla rodzin po-
siadających kartę, nadal nie wiadomo. 

Program Karta Dużej Rodziny 
ma być istotnym elementem po-
lityki prorodzinnej państwa i ma 
angażować wiele podmiotów, w 
tym zwłaszcza samorządy. Ponie-
waż ostateczny katalog usług  ofe-
rowanych w ramach karty w każ-
dej gminie będzie inny  (każdy sa-
morząd podejmuje w tym zakre-
sie niezależne decyzje), zwrócili-
śmy się z pytaniem, jak to będzie 
wyglądało u nas, w Nowogardzie, 
do UM. Wczoraj otrzymaliśmy 
odpowiedź podpisaną przez kie-
rownik gminnego OPS,  p. Teresę 
Skibską. Oto ona:

W odpowiedzi na zapytanie re-
dakcji z dnia 18 czerwca 2014 
r. informuję, że w dniu 27 maja 
2014 r., Rada Ministrów przyję-
ła Uchwałę Nr 85 w sprawie usta-
nowienia rządowego progra-
mu dla rodzin wielodzietnych 
(M.P.poz.430),w ramach którego 
wprowadzona zostanie, mająca 
zasięg ogólnopolski, Karta Dużej 
Rodziny. 

Karta umożliwia członkom ro-
dzin wielodzietnych korzystanie 
ze zniżek oferowanych przez pod-
mioty publiczne i niepubliczne 
przystępujące do programu. Wy-
kaz uprawnień przyznanych przez 
wszystkie podmioty uczestniczą-
ce w programie zamieszczony jest 
pod adresem: www.rodzina.gov.
pl. Karty mają stanowić ułatwie-
nia dla rodzin z minimum trój-
ką dzieci. Rodzice mogą liczyć na 
ulgi na przejazdy koleją, rabaty w 
wybranych muzeach, parkach na-
rodowych czy obiektach sporto-
wo – rekreacyjnych. W przyszłości 
program może ulec rozszerzeniu. 
Wielodzietni rodzice mogą zyskać 
rabaty w księgarniach, sieciach 
handlowych, prywatnych gabine-
tach lekarskich. Wszystkie miejsca 
oferujące zniżki będą opatrzone 
logo „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”.

Do zadań związanych z przy-
znaniem Karty Dużej Rodziny 3+ 
na terenie Gminy Nowogard, upo-
ważniony został Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który od 23 czerwca 
2014 r. wydaje wnioski o wydanie 
Karty Dużej Rodziny, zajmuje się 
realizacją zadań wynikających z 
powyższego rozporządzenia.

Wnioski można pobierać i skła-
dać w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6, 
pok. nr 11, od poniedziałku do 

piątku w godz. 7:30 – 15:30. Wię-
cej informacji można uzyskać 
pod adresem strony internetowej: 
www.ops.nowogard.pl oraz pod 
numerem telefonu 91/39-20-200.

Kierownik Ośrodka
Teresa Skibska

Na część pytania dotyczącego  
„wkładu” gminy  do programu,  
czyli oferty samorządowej pod 
kartę, na razie nie ma odpowiedzi:  
„gmina na dzień dzisiejszy będzie 
realizowała krajową kartę – uzu-
pełnia w wypowiedzi telefonicz-
nej  p. T. Skibska – będziemy się 
przyglądać, kto z lokalnych pod-
miotów do karty  przystąpi i ewen-
tualnie zostaną zaproponowane, 
za pewien czas, ulgi możliwe do 
zaproponowania  w ramach kom-
petencji przysługujących gminie. 

Należy tutaj dodać, że decyzje 
w tej sprawie należą do organów 
gminy, a te to Rada i Burmistrz. 
Nie mamy więc zbyt dobrych in-
formacji  dla rodzin wielodziet-
nych w naszym mieście w związ-
ku z wprowadzeniem Karty  Du-
żej Rodziny.  Niestety inni i w tej 
dziedzinie nas wyprzedzają. W 
sąsiednim Goleniowie leży już 

projekt uchwały  Rady Miejskiej w 
sprawie Goleniowskiej Karty Ro-
dziny. Według  szacunków  gminy 
z ulg karty może skorzystać  setki 
rodzin (zamieszkuje około 1700 
rodzin z dwójką, ponad 270 ro-
dzin z trójką, 38 rodzin z czwór-
ką, 30 rodzin z piątką i 7 rodzin z 
szóstką dzieci). Jak z projektu wy-
nika, Goleniów chce objąć wspar-
ciem również rodziny z dwójka 
dzieci. Rodziny posiadacze kar-
ty mieliby korzystać  np. z ulg  w  
opłatach  za przedszkola, cenach 
za bilety wejścia na imprezy i za-
jęcia organizowane przez Gole-
niowski Dom Kultury. Dla rodzin 
z trzema i więcej dziećmi  propo-
nowane są w uchwale  nawet  ulgi 
w opłacie  śmieciowej. Goleniow-
ska uchwała ma być głosowana na 
pierwszej  powakacyjnej sesji  RM.  
Nowogard więc na chwilę obec-
ną wykona tylko administracyj-
ne  zobowiązania  ustawowe, czyli 
przyjmie wnioski i wyda Krajowe 
Karty Dużej Rodziny (karta to in-
dywidualny druk zabezpieczony  
wykonywany w Wytworni Papie-
rów Wartościowych). 

Red.
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

Usługi opiekuńcze 
dla osób starszych 

i niepełnosprawnych zarówno 
w domu jak i poza domem. 

W ramach usług opiekuńczych
 w mojej asysście możliwość

skorzystania z : 
• samochodu osobowego
• załatwienia spraw mobilnych
• korzystanie z wózka 

inwalidzkiego lub chodzika
„Tutela”   Halina Przybyszewska

ul. Kochanowskiego 7, Nowogard

tel. 880 690 330

TUTELA

A24.2.ś-czb.2.4.-6.13 W9.2.śczb.p.7.3.do

E N T E R  
L A P T O P

 S E R W I S  -  K O M I S
n ap r awiamy, 
s p r z e daj e my, 

k u p u j e my l ap t o p y
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

T e l .  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W dniu 24 czerwca 2014 r. 
w wielkim bólu zmarł długoletni 

nauczyciel Szkoły Podstawowej w Długołęce 

mgr Krzysztof Leliwa Rekuć 
z powodu zaniedbań w szpitalu w Nowogardzie  

- Oddział Internistyczny i Oddział Chirurgiczny 
o terminie pogrzebu poinformujemy 

po uzyskaniu pozwolenia na pochówek 
pogrążona w smutku rodzina

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Tylko burmistrzowi wciąż wesoło...

Budowlany absurd w Warnkowie
Historia ta mogłaby być świetnym scenariuszem do �lmu w reżyserii Stanisława Barei. Z tym że jej bohaterom wcale nie jest do śmiechu. Zamiast marzeń 
o mieszkaniu na zaciszu, od lat walczą z urzędniczą spychologią, która wpędziła ich w istny wir budowlanego absurdu. Jednym Gmina wydaje warunki, 
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, przed innymi stawia bariery nie do przejścia, ostatecznie blokując inwestycje. Tym pozwala na budowę 
studni, a innym każe czekać, aż powstanie sieć wodociągowa i kanalizacja. Słowem, zamiast ładu przestrzennego, istny chaos rodem z Bangladeszu, w wy-
konaniu miejskich urzędników. Nie ma też w ratuszu chętnych, by za cały ten bałagan wziąć odpowiedzialność przed właścicielami nieruchomości. 

Na początek fragment informa-
cji, jaką do mieszkańców napi-
sał pod koniec 2012 roku, składa-
jąc roczne sprawozdanie ze swo-
jej działalności, burmistrz Robert 
Czapla: „29 lutego 2012 roku, na 
Sesji Rady Miejskiej uchwalono 
Wieloletni Plan Rozwoju i Moder-
nizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Kanalizacyjnych. Co to oznacza 
dla inwestorów? Najprościej mó-
wiąc, będą mogli rozpoczynać bu-
dowy w rejonie Warnkowa i Woj-
cieszyna – PUWiS będzie mógł wy-
dawać stosowne zaświadczenia po-
trzebne do otrzymania pozwolenia 
na budowę. Z planu wynika, że w 
okresie od kwietnia 2012 do kwiet-
nia 2013 budowana będzie kanali-
zacja sanitarna Nowogard-Warn-
kowo kosztem 500 tysięcy złotych”. 

Tyle bajek. Teraz o tym, jaka jest 
rzeczywistość. Wspomniana bu-
dowa sieci wod.-kan. do dziś nie 
ruszyła. Ponoć ma to nastąpić w 
przyszłym roku. Dla pani Urszu-
li, właścicielki jednej z działek w 

Warnkowie, to jednak tylko kolej-
na obietnica. 

 - Kupiłam działkę w 2010 roku 
w grudniu. W lutym 2011 odebra-
łam pierwsze warunki na zabudo-
wę. W nich zapewniono mi możli-
wość podłączenia do mającej po-
wstać wkrótce sieci wodociągowej. 
Nie było więc problemu z uzy-
skaniem pozwolenia na budowę 
– opowiada pani Urszula, która 
wraz z mężem buduje dom. 

Kobieta była pewna, że zanim 
ukończy inwestycję swojego ży-
cia, budowa sieci wod.-kan. zosta-
nie ukończona, co pozwoli jej na 
podłączenie się do niezbędnych 
mediów. Niestety tak się nie stało. 

- Byłam przekonana, że budo-
wa sieci to kwestia kilku miesię-
cy. Utwierdził mnie w tym przeko-
naniu sam burmistrz, chwaląc się 
w swojej gazetce, że: „mieszkań-
cy Warnkowa mogą się cieszyć, bo 
już wkrótce powstanie sieć wodno-
-kanalizacyjna” – mówi kobieta, 
odnosząc się do tekstu z roczne-

go sprawozdania, jakie burmistrz 
przedstawił opinii publicznej pod 
koniec 2012 roku. 

Pani Urszula znajduje się w 
dość dramatycznej sytuacji. Ko-
bieta sprzedała swoje dotychcza-
sowe mieszkanie, by zgromadzić 
pełną kwotę, niezbędną do budo-
wy domu. Teraz musi mieszkać 
kątem u swojej rodziny. 

- Nie mam już 20 lat. Może się 
okazać, że nie doczekam chwili, 
gdy będę mogła zamieszkać w swo-
im nowym domu – mówi rozgory-
czona na opieszałość Gminy ko-
bieta. 

Co wolno wojewodzie, to nie...
Pani Urszula, nie wierząc w to, 

że kiedykolwiek do jej domu zo-
stanie doprowadzona sieć wod.-
-kan., chciała uzyskać pozwolenie 
na wybudowanie własnej studni. I 
to się okazało niemożliwe. 

- Nasze działki leżą na terenie 
ochrony wód. Z tym że wszyscy do-
okoła dostają zezwolenie na stud-
nie – mówi kobieta.

I tu zaczyna się kolejny absurd. 
Otóż pani Urszula zajmuje jedną z 
ośmiu działek, które przed kilko-
ma laty po podziale sprzedał pry-
watny właściciel, zostawiając so-
bie jedną z działek. Na cały teren 
wydane były warunki zabudowy, 
zezwalające na budowę własnej 
studni i szamba.  Mężczyzna, od 
którego pani Urszula i kilka in-
nych osób kupiło nieruchomości, 
swój dom dawno już wybudował. 
Na podwórku wywiercił studnię i 
z niej pobiera legalnie wodę. 

- Ufaliśmy, że skoro dotychczaso-
wi właściciele otrzymali zgodę na 
wywiercenie studni, my też ją uzy-
skamy. Kiedy kupiliśmy działki, w 
międzyczasie zmieniły się okolicz-

ności i okazało się, że studni wy-
budować nam nie wolno, bo dział-
ki leżą na terenie objętym ochro-
ną wód – mówi pani Marzena Ja-
kubczak, która wspólnie z mężem 
również kupiła działkę w tej oko-
licy co pani Urszula. Kobieta  nie 
ukrywa, że właśnie możliwość 
stworzenia własnej, ekologicznej 
infrastruktury wodociągowej i ka-
nalizacyjnej skłoniła ich do kupie-
nia działki w tej okolicy. - Chcieli-
śmy żyć tak ekologicznie, zgodnie z 
naturą – mówi.

Żeby było zabawniej, na wszyst-
kich działkach utrzymano pozwo-
lenia na budowę przydomowych 
oczyszczalni. Zdaniem urzędni-
ków, nie koliduje to z ochroną 

OGŁOSZENIE
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Panu Markowi  
Krzywanii 

oraz rodzinie wyrazy 
współczucia z powodu 

śmierci Ojca 
składa 
redakcja

Dziennika Nowogardzkiego 

 Koledze 
Markowi Krzywanii

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia z powodu śmierci

Taty
składają koleżanki i koledzy

ze Stowarzyszenia Forum Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Nowogardzkiej 

wód, która, przypomnijmy, 
uniemożliwia wybudowanie 

inwestorom studni wodnych? To 
wśród właścicieli działek wywo-
łuje konsternację. 

- Po pierwsze, czym ścieki do 
szamba mają spłynąć, skoro nie 
mamy możliwości podłączenia 
wody? Po drugie, jak to się ma do 
ochrony wód? Szambo można wy-
budować, ale studni do czerpania 
wody już nie – dziwi się pan An-
drzej Jakubczak. 

Małżeństwo zostało zatem z 
działką, na której nie może wy-
budować domu. Do tego bowiem 
niezbędna jest możliwość podłą-
czenia mediów. Tymczasem nie 
wolno im wybudować studni, a 
na sieć wodno-kanalizacyjną każe 
się czekać w nieskończoność. To 
sprawia, że inwestorzy nie mogą 
uzyskać pozwolenia na budowę 
ze starostwa. Małżeństwo ma pre-
tensje, że urzędnicy nie postawili 
sprawy jasno. 

- Skoro otrzymaliśmy decyzję z 
Gminy o warunkach zabudowy, 
dali nam prawo, aby uzyskać po-
zwolenia na budowę i zamiesz-
kania na tym terenie. Raptem się 
okazało, że nie wydają nam wa-
runków technicznych. Zabrakło 
szczerej rozmowy ze strony urzęd-
ników. Przecież mogli nam od razu 
powiedzieć, jaka tutaj jest sytuacja 
– mówią Państwo Jakubczak. - Na 

szczęście mamy gdzie mieszkać. 
Gdybyśmy jednak wiedzieli, że ku-
pimy działkę pod budowę, na któ-
rej nie będziemy mogli się wybu-
dować, to byśmy w ogóle nie zde-
cydowali się na zakup ziemi w tej 
Gminie. Dziwi mnie takie zacho-
wanie. W innym gminach, takich 
inwestorów, jak nas, nosi się na rę-
kach. Tutaj, zamiast pomagać nam 
się wybudować, ciągle się przeszka-
dza – mówi pani Marzena. 

Sąsiad ma układ?
Okazuje się jednak, że w Gmi-

nie są równi i równiejsi. Z uzyska-
niem pozwoleń na budowę nie-
którzy inwestorzy nie mają pro-
blemów. 

- My jesteśmy tutaj. Staramy się 
o wydanie warunków technicz-
nych, a za płotem widzimy, że lu-
dzie w przeciągu kilku miesięcy 
otrzymują stosowne zgody na bu-
dowę i możliwość przyłączenia się 
do studni. Dlaczego my nie może-
my uzyskać tych warunków? Może 
powinniśmy sprawdzić nazwiska 
właścicieli tych nieruchomości – 
pyta pani Marzena. 

Jak wynika z informacji DN, 
działki, o których mowa, sprzeda-
je Krzysztof Stróżewski, właściciel 
�rmy Kuga, której obecny bur-
mistrz zleca większość robót wy-
konywanych z pieniędzy podatni-
ków. Przedsiębiorca był czynnie 

zaangażowany w kampanię wy-
borczą Roberta Czapli. Ciągał po 
mieście swoimi samochodami la-
wety z banerami twarzy lokalne-
go SLD. Był także jednym z gości 
na wieczorze wyborczym, jaki R. 
Czapla zorganizował w restauracji 
pod ratuszem… Nie jest tajemni-
cą, że obaj panowie utrzymują ze 
sobą bliskie kontakty towarzyskie. 
Po tym, jak Czapla wygrał wybo-
ry, Kuga zaczęła stawać do nie-
mal wszystkich przetargów orga-
nizowanych przez Gminę, zresztą 
z pozytywnym skutkiem. Urząd 
szybko wciągnął także tę �rmę na 
listę podmiotów, do których kie-
ruje zapytania o cenę na inwesty-
cje, nie wymagające organizowa-
nia otwartego postępowania pu-
blicznego. Do dziś �rma obsłużyła 

roboty publiczne o łącznej warto-
ści sięgającej setek tysięcy złotych. 

- Wszystko wskazuje na to, że w 
tej Gminie o wszystkim decydują 
znajomości, a ręka rękę myje – ko-
mentują właściciele działek, któ-
rych Gmina pozostawiła samych 
sobie.

Redakcja DN zadała kilka py-
tań miejskim urzędnikom w spra-
wie sytuacji, w jakiej postawiono 
właścicieli działek. Próbowali-
śmy ustalić, dlaczego pani Urszu-
la, mimo uzyskania najpierw wa-
runków zabudowy, a później po-
zwolenia na budowę, do tej pory 
nie może zamieszkać w swoim 
domu, bo Gmina nie zapewni-
ła jej dostępu do infrastruktury 
wod.-kan. Dopytywaliśmy rów-
nież o to, na jakiej podstawie jed-

nym Gmina nie robi problemów z  
uzyskaniem zgody na wybudowa-
nie studni na swojej działce, a in-
nym (tuż za płotem) każe czekać 
na wybudowanie ogólnospołecz-
nej sieci wod.- kan.? W końcu nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi na klu-
czowe pytanie, które zadają za po-
średnictwem DN właściciele nie-
ruchomości: w jaki sposób Gmina 
zamierza wybrnąć z tej wyraźnie 
absurdalnej sytuacji, w jakiej po-
stawiła prywatnych inwestorów? 

Brak odpowiedzi może suge-
rować jedno – Gmina, zdaje się, 
problem zupełnie zignorowała. 
Budowlany absurd w Warnko-
wie trwa zatem w najlepsze. Tylko 
burmistrzowi wciąż do śmiechu...

Marcin Simiński 

Pod lupą Komisji Rewizyjnej

Wizja lokalna w szpitalu
W poniedziałek (23 czerwca) radni z Komisji Rewizyjnej udali się na obchód szpitala. 
Chcieli sprawdzić, jak funkcjonuje nowa bryła rok po jej oddaniu do użytku. Wytknęli dy-
rekcji kilka niedociągnięć, które w ich opinii nie gwarantują odpowiedniego komfortu pa-
cjentom i pracującemu w szpitalu personelowi. 

W obradach brali udział wszyscy 
radni, zasiadający w Komisji Rewi-
zyjnej, czyli Marcin Wolny (SLD), 
Rafał Paśko (PSL), Paweł Kola-
nek (niezrzeszony), Jacek Ra�ński 
(SLD) oraz Michał Wiatr (niezrze-
szony). Zanim komisja udała się do 
szpitala, wysłuchała sprawozdania 
ze zrealizowanych w ostatnim cza-
sie inwestycji, które przedstawił kie-
rownik Wydziału Inwestycji i Re-
montów, Adam Czernikiewicz. 

Po tym punkcie obrad, radni uda-
li się na zaplanowaną wizytę do no-
wogardzkiego szpitala. Tam cze-
kał już na nich dyrektor, Kazimierz 
Lembas. Pod koniec „obchodu”, do 
radnych dołączyli również przed-
stawiciele �rmy, która była wyko-
nawcą remontu (Budimex, przyp. 
red.). Dzięki temu radni z Komisji 
Rewizyjnej mogli przekazać wyko-
nawcom swoje uwagi co do niektó-
rych, delikatnie mówiąc, niedopa-
trzeń... A trochę udało ich się wy-
łapać. Szczególnie aktywny w tej 
kwestii był Michał Wiatr. Ten co 
rusz dopytywał dyrektora Lembasa 
o mankamenty, rzucające się w oczy 

w nowej bryle szpitala. Najwięcej 
zastrzeżeń miał do pomieszczenia 
socjalnego na dyżurce położonych, 
znajdującego się na oddziale nowo-
rodkowym. Pomieszczenie socjalne 
przypominało bardziej małą klitkę 
niż gabinet pielęgniarski. Kolejnym 
mankamentem, na który zwrócił 
uwagę radny Wiatr, była panująca w 
salach duchota. Dokładnie chodzi 
o pokój do wczesnej diagnozy. Sala 

znajduje się na ostatnim piętrze, na 
którym w su�cie są panoramiczne 
okna z pleksi (świetliki). Nie dość, 
że są one zabrudzone, to przenika-
jące przez nie promienie słoneczne 
nagrzewają pomieszczenia. Radni 
wspólnie uznali, że to mało komfor-
towe dla pacjentek. 

Radni dostrzegli również, że w 
sali z najnowszym sprzętem prze-
znaczonej dla wczesnych noworod-

ków, pracujący tam personel nie ma 
zapewnionej klimatyzacji. Dyrektor 
zapewniał jednak, że pomieszcze-
nie jest odpowiednio wentylowa-
ne. Trudno jednak wyobrazić sobie, 
jaka temperatura będzie panowała 
w sali, gdy przyjdą upały – sygnali-
zowali radni. 

Radni za każdym razem podkre-
ślali, że pracownicy szpitala ratują 
ludzkie życie i powinni pracować w 
jak najlepszych warunkach. Rów-

nież ważne jest, aby w nowocze-
snej bryle rzeczywiście komfortowo 
czuli się także pacjenci. I trudno się 
z tym nie zgodzić. 

Należy mieć tylko nadzieję, że 
dyrekcja szpitala, wspólnie z wyko-
nawcami, uwagi radnych weźmie 
sobie do serca i szybko wyeliminu-
je wskazane w czasie wizji lokalnej 
mankamenty. 

KR

Sygnały czytelników 

Sprzątają tylko to na 
widoku 

Są takie miejsca w naszym mie-
ście, gdzie elita z Ratusza nigdy nie 
była lub o nich nie pamięta. Tak 
właśnie wygląda rów melioracyj-
ny biegnący przy ul. Gen. Wła-
dysława Sikorskiego, odbierający 
deszczówkę (podłączony do pompy 
miejskiej, która dawno przestała 
działać) zarośnięty, zawalony ga-
łęziami, gdzie jest smród i szczuro-
wisko – pisze do redakcji DN je-
den z naszych czytelników, prze-
syłając na dowód swoich słów kil-
ka fotogra�i zarośniętego kanału. 

Warto dodać, że ów rów od-
biera wodę deszczową z domków 
jednorodzinnych mieszczących 
się przy ulicach Gen. Leopolda 

Okulickiego, Wileńskiej i Gen. 
Władysława Sikorskiego.

- Może tam powinni zostać skie-
rowani skazani, a nie sprzątają 
tylko to co jest na widoku, by wła-
dza później miała się czym chwalić 
– sugeruje czytelnik.

Opr. red. 
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Podziękowania
za pomoc przy ustawianiu i ozdabianiu 

ołtarza przy ul. Boh. Warszawy na tegoroczne 
święto Bożego Ciała p.p. Wiśniewski, Kiniasz, 

Woźniak, Dęga, Śmigiel (wypożyczenie 
kwiatów) p.p. Bąk, Pabisiak (użyczenie 

transportu) p.p. Otomańskim, Adamelak, 
Pierzchała, Lipska (oprawa plastyczna) oraz 

wszystkim życzliwym sąsiadom - Bóg zapłać.
składa Sudomierski z rodziną

Prawdziwy parowóz w Nowogardzie – relacja z podróży

Stoi na stacji lokomotywa...
W minioną środę, przez Nowogard dwukrotnie przejechał zabytkowy parowóz, ciągnący wagony pasażerskie. Specjalnie dla DN, wrażeniami z podróży 
nietypowym składem podzieliła się Natali Łaszuk, która na przejażdżkę zabytkowym pociągiem udała się ze swoim tatą, Mariuszem – oboje interesują się 
historią kolejarstwa. 

Przez Nowogard przejechał 
skład o nazwie Wolin. Kursował 
wczoraj na trasie ze Szczecina, 
przez Goleniów, do Kołobrzegu i z 
powrotem aż do Świnoujścia. Wa-
gony ciągnął zabytkowy parowóz  
Ol49-69 z wolsztyńskiej parowo-
zowni. Nietypowy skład moż-
na było podziwiać na naszej sta-
cji dwukrotnie, przed południem 
i wieczorem. Był on niewątpliwie 
nie lada gratką dla miłośników 
zabytkowej kolei i dawnej my-
śli technicznej. Okazało się, że w 
Nowogardzie zainteresowanych 
tą tematyką nie brakuje. Z prze-
jażdżki zabytkowym składem nie 
omieszkali skorzystać pan Mar-
cin Łaszuk ze swoją córką Natalią 
– pasjonaci kolejarstwa. Na proś-
bę DN, 11-letnia Natalia podzieli-
ła  się wrażeniami z podróży, jaką 
odbyła wspólnie z tatą. Oto jak ją 
zapamiętała: 

„Nie mogłam nie skorzystać z 
okazji przejazdu przez Nowogard 
zabytkowym parowozem, ponie-
waż bardzo interesuję się kole-
ją. Moje zainteresowanie trwa od 
wczesnego dzieciństwa, dzięki mo-
jemu tacie, z którym jeżdżę na róż-
ne wycieczki kolejowe. Kolekcjonu-
ję różne pamiątki oraz czasopisma, 
związane z moją pasją. Wczoraj-
sza podróż trwała cały dzień, od 
Kołobrzegu aż do Świnoujścia.

Bardzo oczekiwałam na ten 
dzień, aby pojechać parowozem 

przez nasze miasto. Była to wyjąt-
kowa okazja, ponieważ takie po-
ciągi już nie jeżdżą.

Po drodze przydarzyło nam się 
kilka przygód, np. stłuczona lam-
pa i usterka, po której parowóz nie 
mógł ruszyć, jednak maszyniści za 
pomocą sznurka i patyka szybko 
sobie poradzili i pojechaliśmy da-
lej.

Przejazd parowozem różni się 
od teraźniejszych pociągów, bo nie 
ma tam komputera, tylko łopata, 
którą cały czas trzeba wrzucać wę-
giel do kotła i sprawdzać ciśnienie 
pary na zegarach, jednocześnie ob-
serwując trasę, a w środku jest bar-
dzo gorąco i kurzy się od węgla. Jest 
to bardzo ciężka i odpowiedzialna 
praca. Na każdym postoju, dzięki 

uprzejmym maszynistom, można 
było wejść do parowozu, aby zoba-
czyć, jak wygląda w środku.

Z przejażdżki wróciliśmy brud-
ni i zmęczeni, ale było warto prze-
jechać się pociągiem z mocno dy-
miącym się parowozem, którego 
wiele ludzi podziwiało, a ja zado-
wolona im machałam.

Nie mogę doczekać  się następnej 
podobnej wyprawy z moim tatą”. 

Natalia Łaszuk

Natalia dostarczyła nam tak-
że zdjęcia z podróży zabytkowym 
składem, ciągniętym przez paro-
wóz. Publikujemy je przy tekście. 
Dziękujemy jednocześnie za chęć 

podzielenia się swoimi wrażenia-
mi z wyprawy. 

Warto dodać, że wizyta nieco-
dziennej lokomotywy w Nowo-
gardzie to element projektu „Po 
Pomorzu”, który obejmuje całą 
Północą Polskę. Projekt realizo-
wany jest w ramach Markowego 
Produktu Turystycznego Turkol.
pl, przez Instytut Rozwoju i Pro-
mocji Kolei w Poznaniu. W ra-
mach projektu, kilka składów po-
ciągów, niektóre również z zabyt-
kowymi wagonami, odwiedziło w 
mijającym tygodniu kilkadziesiąt 
miast, przemierzając różne trasy 
kolejowe.

Opr. MS

Parowóz mija rogatki przy ul. 700-lecia.

Na zdjęciu Natalia Łaszuk

Ruszyła budowa nowych peronów 

Najpierw Osina, potem Żabowo...
Rozpoczęła się już inwestycja, którą zapowiadaliśmy w listopadzie 2013 roku.  Do końca 
sierpnia br., mają powstać nowe perony w Osinie i Żabowie. 

Przypomnijmy, że wówczas 
marszałkowie: Olgierd Geblewicz 
i Andrzej Jakubowski, wraz z dy-
rektorem, Józefem Matuszczakiem 
i zastępcą, Andrzejem Piechockim 
z Oddziału Centrum Realizacji In-
westycji PKP PLK S.A. w Szczeci-
nie, podpisali dokumenty w spra-
wie budowy nowych peronów w 
miejscowościach: Osina i Żabowo. 
Jak poinformował redakcję DN 
Zbigniew Wolny z zespołu pra-
sowego Biura Komunikacji i Pro-
mocji PKP PLK S.A., inwestycja 
będzie kosztować około 991 tys. 
zł netto. Budowa peronu w Żabo-
wie i przebudowa peronu w Osinie 
jest realizowana w ramach projek-
tu „Modernizacja regionalnej li-
nii kolejowej Goleniów – Koło-
brzeg, wraz z budową łącznicy do 

Portu Lotniczego Szczecin/Gole-
niów”. Projekt jest w 75% do�nan-
sowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego, pozostałe 
środki pochodzą z Funduszu Ko-

lejowego. Zadanie wykonuje star-
gardzka �rma „STAN-LED, a za-
kończenie inwestycji zaplanowa-
ne jest na 31 sierpnia 2014 r. Jak 
udało nam się ustalić, zanim po-
wstanie nowy peron w Żabowie, 
najpierw �rma musi zakończyć 
remont tego w Osinie. - Obecnie 
zlikwidowany jest stary peron w 
Osinie i na ukończeniu jest budo-
wa korpusu nowego peronu. Bu-
dowa peronu w Żabowie rozpocz-
nie się po zakończeniu prac w Osi-
nie – komentuje Zbigniew Wol-

ny. Co ciekawe, peron w Żabo-
wie powstanie w nowej lokalizacji.  
- Nowy peron w Żabowie zostanie 
wybudowany w środku miejsco-
wości, przy przejeździe kolejowo – 
drogowym. Jest to bardzo dogodna 
lokalizacja dla mieszkańców – in-
formuje rzecznik PKP PLK S.A. 

Wierzymy, że prace zostaną 
ukończone w terminie, a nowe 
perony poprawią jakość usług 
PKP oraz estetykę w miejscach 
postoju tych dwóch miejscowości.

KR
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Słowo Boże na Niedzielę:

Głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że dnia 24.06.2014 r.

przeżywszy 86 lat zmarł

śp. Mieczysław Krzywania
Msza św. żałobna zostanie odprawiona
w Kaplicy Cmentarnej w Nowogardzie

dnia 27.06.2014 r. o godz. 15:00
Wystawienie ciała od godz.14:00

Pochowanie na cmentarzu w Nowogardzie
     Rodzina

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 16,13-19) Wy-
znanie Piotra

   Gdy Jezus przyszedł w okoli-
ce Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: Za kogo ludzie uważa-
ją Syna Człowieczego? A oni odpo-
wiedzieli: Jedni za Jana Chrzcicie-
la, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jednego z pro-
roków. Jezus zapytał ich: A wy za 
kogo Mnie uważacie? Odpowie-
dział Szymon Piotr: Ty jesteś Me-
sjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus 
mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szy-
monie, synu Jony. Albowiem nie ob-
jawiły ci tego ciało i krew, lecz Oj-
ciec mój, który jest w niebie. Otóż 
i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr 
[czyli Skała], i na tej Skale zbudu-
ję Kościół mój, a bramy piekielne go 
nie przemogą. I tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego; cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane 
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie.

Błogosławiony jesteś
Gdyby najbliższa niedziela mia-

ła inną datę niż dwudziesty dzie-
wiąty czerwca, to mielibyśmy frag-
ment Ewangelii mówiący o tym, 
że Jezusa trzeba kochać bardziej 
niż ojca i matkę, bo w przeciwnym 
razie taki ktoś nie będzie Go god-
ny. Tekst mocny i  wiele mówiący. 
Na pewno warto pochylić się nad 
nim. Natomiast ta niedziela, z racji 
swojej daty, niesie z sobą szczegól-
ne wspomnienie. Stają przed nami 
dwaj wielcy Apostołowie: Piotr i 
Paweł. Oczywiście wszyscy Apo-
stołowie okazali się wielkimi i każ-
demu z nich taki tytuł jak najbar-
dziej się należy. Lecz tych dwóch 
liturgia wspomina w jednym dniu. 
Połączył ich Rzym. Obaj tam od-
dali życie. Paweł ścięty mieczem 
ze względu na rzymskie obywatel-
stwo, a Piotr powieszony na krzy-
żu do góry nogami, ze względu na 
poczucie swojej niegodności, by 
umrzeć tak jak Zbawiciel.

   Ale nie czas na to, by rozwa-
żać ich męczeńską śmierć. W tak 

szczególnym dniu lepiej przyj-
rzeć się ich życiu. Pierwszy z nich, 
to prosty rybak. Prosty, to zna-
czy niewykształcony. Bo ten drugi 
otrzymał solidne wykształcenie. I 
to od samego Gamaliela, jednego z 
tych wielkich uczonych, słynącego 
także ze swojej tolerancji. A to wie-
le mówi, zważywszy na późniejszą 
postawę jego ucznia. 

Ten pierwszy był z  Jezusem od 
samego początku Jego działalno-
ści. Zostawił nawet swoja rodzi-
nę, by czynnie uczestniczyć w tym 
bardzo krótkim etapie swojego ży-
cia, połączonego ściśle z osobą Je-
zusa. Wyznał pod Cezareą Filipo-
wą, że Jezus jest Synem Bożym. Za 
to otrzymał obietnicę, że stanie się 
opoką Kościoła. Ale to nie on za-
pytał wprost Jezusa, kto Go zdra-
dzi. To nie on przybiegł pierwszy 
do pustego grobu. I wreszcie to nie 
on rozpoznał Zmartwychwstałego 
na brzegu. Więc kto? Oczywiście 
Jan, umiłowany uczeń Jezusa. A do 
tego wykształcony. Ale to nie Jan 
otrzymał obietnicę, że będzie opo-
ką. Opoką miał być Piotr. 

A Paweł? Nieprzejednany 
wróg chrześcijaństwa. Zwalczają-
cy wszelkie przejawy nowej wia-
ry. Nie przebierający w środkach, 
gdy chodziło o aresztowania wy-
znawców Chrystusa. Wręcz zaja-
dły w ściganiu wiernych Jezusowi. 
Nie tylko w samej Jerozolimie, ale 
także poza jej granicami. Zagorza-
ły wyznawca wiary judaistycznej. 
Można by powiedzieć, że to czło-
wiek, który zdolny jest do wszyst-
kiego. Prawdopodobnie nie spo-
tkał samego Jezusa, gdy Ten na-
uczał w Jerozolimie. Dlatego tez 
nie był obeznany z Jego nauką.

Obaj wielcy, biorąc pod uwa-
gę ich zaangażowanie. Patrząc na 
ich postawę niemożliwe jest, by to 
przeoczyć. Piotr już na samym po-
czątku stwierdza, że jest niegodny 
Jezusa. Wyznaje Jego Bóstwo. Chce 
iść po wodzie i nawet udaje mu się 
zrobić parę kroków. Jest świadkiem 
przemienienia Jezusa i jako jedy-
ny wtedy się odzywa. Zaproszo-
ny jest także do tego, by towarzy-
szyć Jezusowi w Jego najtrudniej-
szych chwilach, czyli w modlitwie 
w ogrodzie oliwnym. Chcąc bronić 
Jezusa przed aresztowaniem, mie-
czem odcina słudze kapłańskiemu 

ucho. Rzuca się wpław dowiadując 
się, że to właśnie Zmartwychwsta-
ły Jezus stoi na brzegu. W wielu sy-
tuacjach, szczególnie tych kontro-
wersyjnych, zabiera głos i jest on 
zawsze bardzo rozsądny i niesa-
mowicie rzeczowy.

   Paweł, po swoim nawróceniu, 
całe swoje ogromne zaangażowa-
nie podporządkowuje głoszeniu 
Ewangelii. Stwierdza osobiście, że 
byłby biedny (albo jeszcze gorzej), 
gdyby jej nie głosił. Całkowicie po-
święca wszystkie swoje zdolności 
temu zadaniu. Nie baczy na trud-
ności i przeciwieństwa, jakie nie 
szczędzi mu życie. Poświęca całe-
go siebie, nie widząc innej możli-
wości. Pewnie dlatego jego nauka 
nie ma równej sobie. To, co pisze 
w swoich listach, jest jedynym w 
swoim rodzaju przekazem nauki, 
która w tak niesamowity sposób 
przybliża tajemnicę Boga. Ukazuje 
z wyjątkową wyrazistością tę nie-
pojętą głębię mądrości, z jaką Bóg 
przychodzi do człowieka.

Piotr i Paweł. Oddani bez reszty 
swojemu Mistrzowi. Poświęcający 
wszystko dla Ewangelii. Zapewne 
nie zostali przypadkowo wybra-
ni. A co mogło być kryterium ta-
kiego właśnie wyboru? Myślę, że 
ta szczególna zdolność do zaan-
gażowania się w konkretne działa-
nie. Bo przecież miarą sukcesu jest 
stopień zaangażowania. Wygrywa 
ten, kto potra� całego siebie włą-
czyć w konkretne zadanie. Nawet 
jeżeli jest to drobna sprawa. A oni 
pokazali, że jak już coś robią, to z 
pełnym skupieniem i przejęciem.

Owszem, ich zadanie było wiel-
kiej wagi, co może w odpowied-
nim stopniu mobilizować  czło-
wieka. I niejednokrotnie tak wła-
śnie się dzieje. Ale nie dostaliby 
takiej właśnie misji do wykonania, 
gdyby nie potra�li sprostać dużo 
mniej znaczącym obowiązkom. 
Wierni w niewielkich sprawach, 
wiec postawieni nad wielkimi.

Nie ważna wielkość zadania. 
Ważne jest to, ile serca włoży czło-
wiek w jego wykonanie. A tak na 
marginesie, dobrze byłoby zapy-
tać siebie samego, jaki jest stopień 
mojego zaangażowania we wszyst-
ko to, co robię. Może to wiele wy-
jaśnić.

Ks. Grzegorz Podlaski

Na szczególną uwagę zasłu-
guje książka ELŻBIETY BA-
NIEWICZ „DYMNA”. Przed-
stawia fascynujący portret jed-
nej z najwybitniejszych pol-
skich aktorek teatralnych i �l-
mowych, a zarazem osoby wy-
jątkowej, oddanej innym, szcze-
gólnie chorym i niepełnospraw-
nym, dla których założyła fun-
dację „Mimo Wszystko”. Była 
żoną Wiesława Dymnego le-
gendarnego współtwórcy Piw-
nicy pod Baranami. Ta książka 
to wspaniały przewodnik po ży-
ciu Anny Dymnej, tym prywat-
nym i zawodowym. Los jej nie 
oszczędzał. Spłonął jej dom, w 
wieku 27 lat została wdową – do 
tej pory nie wiadomo, dlaczego 
zmarł jej mąż i co się właściwie 
stało. Następuje cała seria tra-
gicznych zdarzeń – liczne wy-
padki samochodowe, trzykrot-
ne wstrząsy mózgu, długotrwa-
ła rehabilitacja. Bardzo długo 
wyczekiwane macierzyństwo. 
Rozwód … i jeszcze wiele oso-
bistych niepowodzeń. Dla wielu 
osób splot tych nieszczęśliwych 
wypadków byłby powodem do 
załamania, ale nie dla niej. To 
ją jeszcze tylko zahartowało i 
dało motywację do pomagania 
innym. Na pytanie dlaczego to 
robi odpowiedziała: „Nie robię 

tego po coś. Tak zostałam wy-
chowana. Moja mama nauczyła 
mnie, że po prostu trzeba żyć w 
taki sposób, aby ludziom ze mną 
było dobrze. Nigdy nie mogłam 
pogodzić się z tym, że ktoś wo-
kół mnie jest nieszczęśliwy. Za-
przyjaźniłam się z ludźmi nie-
pełnosprawnymi intelektualnie, 
działa się im krzywda, więc po 
prostu spróbowałam im pomóc. 
Wiem, że to co powiem wyda się 
dziwne, ale od ludzi umierają-
cych i chorych nauczyłam się ra-
dości życia”.

Mało takich postaci, dlate-
go tak świecą swoim blaskiem. 
Anna Dymna to wielki czło-
wiek, wielka klasa i wielki ta-
lent. Gorąco polecam.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

PRZEJMUJĄCA BIOGRAFIA 
ZNAKOMITEJ AKTORKI 

I SZLACHETNEGO 
CZŁOWIEKA

Natalia Wiąz, lat 81, zmarła 23.06.2014r., pogrzeb odbył się 
25.06.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Mieczysław Krzywania, lat 86, zmarł 24.06.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 27.06.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Mieczysław Kapała, lat 86, zmarł 23.06.2014r., pogrzeb odbędzie się 
28.06.2014r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI 
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Wyrazy głębokiego współczucia radnemu 

Panu Markowi Krzywanii 
oraz jego rodzinie
z powodu śmierci ojca

składa 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida

z radnymi Rady Miejskiej w Nowogardzie
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Zca Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski

Koledze radnemu 
Markowi Krzywanii 

wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa 
wsparcia z powodu 

śmierci Taty 
składa 

Michał Wiatr z rodziną

Gdy wygasa miłość w rodzinie

Dzielna mama, dzielny tata, a dziecko?
Każde dziecko powinno mieć dwoje kochających je i siebie wzajemnie rodziców. Niestety zdarza się, że nie zawsze sytuacja rodzinna jest tak klarowna. 
Coraz częściej bowiem dzieci padają o�arą rodzicielskich kon�iktów i stają się przedmiotem rozgrywek między rodzicami, ci zaś, walcząc o swoje prawa 
do dzieci, bywa, że zapominają o rzeczywistym dobru dzieci. 

Dziennik Nowogardzki:  Dla-
czego chciał pan się ze mną spo-
tkać? 

Arkadiusz Jankowski. Aby po-
wiedzieć, że małżeństwo nie po-
winno być tylko snem, ale żywą 
umiejętnością. Bowiem w małżeń-
stwie ważne jest dobrać się nie tyl-
ko zaletami, ale również wadami. 
Na łamach DN, chciałbym też po-
ruszyć problem łamania praw oj-
ców i dzieci w Polsce. Jestem człon-
kiem ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia „Dzielny Tata”, którego idee 
pragnę rozpropagować również w 
Nowogardzie.

Czy to pan podjął decyzję o 
rozstaniu się z żoną? Wiadomo, 
że rozwód wiąże się z problema-
mi w kontaktowaniu się z dzieć-
mi, w tym wypadku pana z sy-
nem, Jasiem? 

 Decyzję o rozstaniu podjęła 
moja była żona, ja nie chciałem 
rozwodu, bo uważam, że nie jest 
sztuką iść na łatwiznę życiową, 
ale walczyć w małżeństwie z pro-
blemami życia codziennego. Nato-
miast oczywistą i normalną spra-
wą jest, że pragnę być z synem, wy-
chowywać go, mieć wpływ na jego 
życie. Przecież ja nie rozwiodłem 
się z synem, tylko z jego matką.

Czy uważa pan, że rola ojca w 
wychowaniu dziecka jest właści-
wie oceniana, czy istnieje świa-
domość tego, jak jest ona ważna 
dla dziecka?

Rola ojca w życiu dziecka czy 
dzieci jest bardzo ważna i jest ona 
inna w pełnych rodzinach, a ina-
czej wygląda w sytuacji, gdy rodzi-
ce się rozwodzą. Stereotyp, który 
jest zakodowany w społeczeństwie 
polskim, to nadal stwierdzenie, że 
ojciec jest rodzicem drugiej kate-
gorii i że matka lepiej wychowa 
dziecko.

W sytuacji, gdy zatraca się 
więź między rodzicami, dzieci 
bardzo to przeżywają, nie mają 
one wówczas oparcia mamy i 
taty. Jak, pana zdanie, tę pustkę 

można dziecku wypełnić - wy-
nagrodzić ?

To jest bardzo proste, tylko że 
rodzice nie potra�ą czasami pod-
jąć takich decyzji i skupiają się 
na walce między sobą, a powin-
ni zaplanować, jak w obecnej sy-
tuacji ma wyglądać proces wycho-
wawczy dziecka. Zazwyczaj rodzi-
ce nie są w stanie sami podjąć ta-
kiej decyzji i kierują się opinią in-
nych, m.in. rodziny, znajomych, a 
w ostateczności to sąd decyduje o 
losie dziecka. Ja jednak stanowczo 
zalecam, aby rodzice sami podej-
mowali takie decyzje o wychowy-
waniu swojego dziecka, bez sądu.

Jest pan członkiem ogól-
nopolskiego stowarzyszenia 
„Dzielny Tata”. Jak doszło do 
jego założenia i jakie ono ma 
główne założenia i cele? 

W Polsce jest kilka stowarzyszeń 
zrzeszających ojców poszkodowa-
nych przez system sądów rodzin-
nych oraz przylegających do nie-
go instytucji. Ale najbardziej pręż-
nym ruchem społecznym jest ruch 
„Dzielny Tata”. Założył je pan Mi-
chał Fabisiak, z poczucia koniecz-
ności walki z  niesprawiedliwo-
ścią, jaka spotkała jego i jego syna. 
Obecnie liczba poszkodowanych 
ojców w Polsce, którzy zapisani 
są do naszego ruchu, wynosi po-

nad 1500 osób, i nadal rośnie. To 
jest dość spora grupa, a są przecież 
jeszcze inne stowarzyszenia ojcow-
skie, a wielu poszkodowanych  oj-
ców nigdzie nie należy. Według  
obliczeń,  liczba dzieci wychowy-
wanych bez ojców przekroczyła 
ponad milion. To są przerażające 
statystyki, ale to jest faktem. Ce-
lem naszego ruchu, jak i innych 
stowarzyszeń ojcowskich, jest dą-
żenie do zmiany prawa rodzinne-
go, ponieważ prawo rodzinne nie 
sprawdza się i po upadku starego 
systemu nadal obowiązuje, nisz-
cząc tym samym polskie rodziny, 
a szczególnie ojców. Apelujemy do 
polityków, psychologów, sędziów 
rodzinnych, aby zmienili te para-
grafy i artykuły, a całą tę chorą in-
stytucję, jaką jest sąd rodzinny w 
końcu zmienili.

Wobec problemów, z jakimi 
borykają się dziś polscy ojcowie 
po rozstaniu z żoną, czy mogą 
liczyć na pomoc takich  stowa-
rzyszeń, jak „Dzielny Tata”, a 
może bardziej na pomoc bli-
skich, czy muszą jednak radzić 
sobie  sami?

 Niesprawiedliwość sądów roz-
wodowych i rodzinnych już na 
samym początku dyskryminuje 
ojca przez to np., że dziecko ma 
pozostać przy matce, a ojciec ma 

ponosić koszty utrzymania dziec-
ka, a wydaje mi się, że powin-
ni oboje rodzice je utrzymywać. 
Ogranicza się ojcu dziecka wła-
dzę rodzicielską wtedy, gdy mat-
ka dziecka zezna w sądzie, że nie 
chce, aby ojciec miał pełne prawa. 
I tu zaczyna się patologia prawa 
rodzinnego. Mam na myśli oczy-
wiście ojców, którzy chcą wycho-
wywać swoje dzieci, a nie tych, 
którzy uciekają od wychowywa-
nia dziecka. Paradoksem w na-
szym kraju jest to, że ojciec, któ-
ry pragnie uczestniczyć w życiu 
dziecka, jest niszczony w sądach 
rodzinnych i przez instytucje, ta-
kie jak np. RODK. A ojcowie, któ-
rzy nie chcą wychowywać swoich 
dzieci są na siłę zmuszani do tego, 
aby być z nimi. A tak na margi-
nesie to, uważam, że ojcowie, któ-
rzy chcą być ze swoimi dziećmi po 
rozwodach małżeńskich, to nie 
powinni płacić alimentów, czy-
li „okupu” za swoje dziecko. Ali-
menty powinni płacić rodzice, 
którzy uchylają się od obowiąz-
ku utrzymywania dziecka. Obo-
wiązek utrzymywania dziecka 
ma być zarówno ze strony ojca, 
jak i matki. Po swoim osobistym 
doświadczeniu, które trwa już 4 
lata, nie byłbym w stanie sam so-
bie pomóc z ogromem problemów 
związanych z sądownictwem ro-
dzinnym w Polsce. Tak więc zna-
lazłem ojców, którzy  mają ten 
sam problem, a przynależenie do 
stowarzyszenia bardzo dużo mi 
dało. Próbowałem sam walczyć z 
systemem, ale poległem po 2 la-
tach. Są przypadki, kiedy ojcowie 
wygrywają w sądach, ale jest ich 
bardzo mało. Dużo się zmienia w 
Polsce w sprawach praw ojca, ale 
to nadal jest kropla w oceanie tego 
chorego systemu, a przez to cier-
pią nasze dzieci i my ojcowie.

Jaka jest skala i zakres działań 
stowarzyszenia? Czy obejmuje 
ono również ojców z gmin No-
wogard i Osina? W jaki sposób 
poszkodowani ojcowie mogą się 
skontaktować ze stowarzysze-
niem, aby otrzymać właściwą 
pomoc lub poradę?

 Zakres działalności ruchu 
„Dzielny Tata” jest ogólnopolski, 
ale czasami sięgamy  nawet poza 
granice naszego kraju. Współpra-
cujemy z wieloma organizacjami 
i stowarzyszeniami, takimi jak Fo-
rum Matek, C.S.O.P.O.D i wiele 
innych. Ja jestem reprezentantem 
tego ruchu w Nowogardzie i oko-
licach, moim zadaniem jest utwo-
rzenie tutaj grupy ojców, którzy 
mają podobny problem.

Działalność stowarzyszenia 
opiera się na planie, który ma 
poszczególne etapy? 

To prawda. Osoby, które zgła-
szają się do nas, są na różnym eta-
pie. Pierwszy etap to tzw.  począt-
kujący, czyli rodzice jeszcze nie są 
na etapie sądu i sami ustalają plan 
wspólnego wychowywania dziec-
ka. Drugi etap to wkroczenie na 
drogę sądową. Trzeci, to już walka 
o prawa do dziecka. Ojcowie, któ-
rzy zgłaszają się do nas, otrzymu-
ją wsparcie z zakresu prawa, prze-
pisów, informacji o instytucjach, 
gdzie można zgłosić swój problem, 
oraz wsparcie psychiczne, rodzin-
ne czy duchowe.

Jest pan urodzonym nowo-
gardzianinem, ale od wielu lat 
przebywał pan za zagranicą, a 
konkretnie w Wielkiej Brytanii. 
Proszę powiedzieć, czy angiel-
scy rozwiedzieni ojcowie także 
mają problemy w podobnych sy-
tuacjach i czy wówczas zrzeszają 
się w stowarzyszeniach?

Urodziłem się w Nowogar-
dzie, ale wiele lat temu opuści-
łem rodzinne miasto i mieszka-
łem za granicą, następnie wró-
ciłem do Polski i założyłem ro-
dzinę. Mieszkałem w Żarach, a 
po rozwodzie wyprowadziłem się 
do Zielonej Góry. Obecnie mój 
syn przebywa na terenie Wiel-
kiej Brytanii z powodu błędnej 
decyzji sądu, jest tam z matką 
do czasu zakończenia spraw w 
sądzie rodzinnym, ale ten etap  
sprawy trwa już około pół roku. 
Tak więc przez błędną decyzję 
sądu zostałem rozdzielony z sy-
nem na tak długi okres. Od kilku 
miesięcy krążę więc między Lon-
dynem, Żarami, Zieloną Górą i 
Nowogardem. Natomiast ojcowie 
w UK też nie mają lekko, ale w 
porównaniu z polskim systemem 
rodzinnym, to osobiście wolał-
bym, aby wszystkie moje sprawy 
toczyły się tam. W UK za utrud-
nianie kontaktów ojca z dziec-
kiem są bardzo surowe kary, od 
�nansowych po karne. W Polsce 
skierowanie wniosku o ukaranie 
matki dziecka, za utrudnianie 
kontaktów dziecka z ojcem, gra-
niczy z cudem, bo sądy rodzin-
ne albo odrzucają takie wnioski, 
albo kary są tak małe, że ojcowie 
rezygnują z walki. W państwie 
polskim pod tym względem na-
prawdę dzieje się bardzo źle. My, 
ojcowie, jesteśmy bardzo często 
bezradni.

Rozmawiał: Jarek Bzowy  

Arkadiusz Jankowaski ze swoim synem Jasiem
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Nasi przedsiębiorcy – Zespół muzyczny LUKAS BAND

Trzeba mieć wizję wesela 
Prowadzenie zespołu muzycznego, grającego na weselach czy dancingach, może być również dobrym pomysłem na zawodową drogę. W Nowogardzie 
funkcjonuje z powodzeniem kilka zespołów muzycznych, oferujących takie usługi. Jednym z nich jest 4-osobowy LUKAS BAND, kierowany przez Łuka-
sza Włodka, z którym rozmawiamy w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”.

Dziennik Nowogardzki: Pa-
nie Łukaszu, proszę powiedzieć 
czytelnikom DN, od kiedy trwa 
pana przygoda z muzyką i dlacze-
go akurat wybrał pan tę weselną?

Łukasz Włodek - Zacznę od 
podziękowań za zainteresowanie 
moją osobą oraz zespołem Lukas 
Band. Na scenie imprez rozryw-
kowych występuję od ponad 10 
lat. Na początku były to pierwsze, 
małe imprezy rodzinne (urodziny, 
imieniny), a z biegiem czasu prze-
kształciły się one w większe przy-
jęcia taneczne dla szerszego grona 
odbiorców. Dziś �rma Lukas Band 
obsługuje kilkadziesiąt wydarzeń 
w roku. Dlaczego wybrałem bran-
żę weselną? Przyznam się, że od 
młodych lat pociągała mnie muzy-
ka rozrywkowa, kontakt ze sprzę-
tem muzycznym oraz z publiczno-
ścią. Ukończone szkoły muzyczne 
oraz studia muzyczne również nie 
pozwoliły mi się rozstać z muzyką. 
Dodam, iż moja praca magisterska 
była również ściśle związana z mu-
zyką rozrywkową.

Muzyka jest jednym z najważ-
niejszych elementów zabawy we-
selnej. Zatem na zespole weselnym 
ciąży spora odpowiedzialność za 
udaną uroczystość. Jaki powinien 
być idealny zespół weselny?

W moim odczuciu, idealny ze-
spół na wesele to taki, który spro-
sta oczekiwaniom gości. Trzeba 
mieć świadomość tego, że na we-
selu będą osoby w różnym wieku. 
Te osoby słuchają oraz lubią muzy-
kę spod różnych gatunków. Idealny 
zespół powinien mieć na tyle sze-
roki repertuar, aby dopasować się 
do stylu imprezy. Nam wielokrot-
nie zdarza się grać wesela bardziej 
nastawione na biesiadę oraz disco 
polo, jak również bardzo nowocze-
sne przyjęcia, podczas których gra-
my głównie świeże przeboje.

Oprócz muzyki, bardzo ważne 
jest również prowadzenie wesela. 
Dobry zespół na wesele powinien 
umieć poprowadzić całą imprezę 
od początku do końca oraz robić to 

w sposób kulturalny i elokwentny. 
Konkursy, zabawy z gośćmi, wspól-
ne śpiewanie przy stołach – to rów-
nież zadania, które spoczywają na 
barkach zespołu muzycznego. Do-
datkową cechą, którą osobiście 
uważam za bardzo ważną przy 
wyborze zespołu na wesele, to nie-
spożywanie alkoholu podczas pra-
cy. Charakter imprezy jest oczywi-
sty, lecz trzeba pamiętać o tym, że 
zespół dalej jest w pracy.

Lipiec, sierpień to miesiące, w 
których ludzie najczęściej decy-
dują się na zawarcie związku mał-
żeńskiego. Zatem, jaka muzyka, 
pana zdaniem, jest najlepsza do 
weselnych tańców?

Jak wspomniałem wcześniej, nie 
ma uniwersalnej muzyki dla każ-
dego. Jedni wolą disco, inni rock. 
Dlatego trzeba trzymać rękę na 
pulsie muzycznym i orientować się, 

co aktualnie jest popularne w radiu 
czy telewizji. W tym sezonie, na 
scenie weselnej dość mocno reak-
tywuje się disco polo, pojawiają się 
nowe przeboje, które należy uak-
tualniać, aby nie wypaść z obiegu. 
Osobiście nie jestem fanem takiej 
muzyki i nie słucham jej w domu, 
ale w pracy wykonujemy ją z przy-
jemnością, ponieważ gramy dla go-
ści. Coraz częściej gramy również 
muzykę nowoczesną wykonawców 
takich jak: Rihanna, Pharell Wil-
liams, Fly Project czy Da� Punk.

A jaki repertuar ma zespół i 
jaki jest obecnie jego skład?

Zespół Lukas Band w swoim re-
pertuarze posiada piosenki od lat 
60. do najświeższych przebojów. 
Gramy głównie muzykę rozrywko-
wą, taneczną. Jest to muzyka w sty-
lach Disco, Dance, Pop, Rock, Bie-
siada. W składzie zespołu są 4 oso-
by. Instrumenty, które można usły-
szeć podczas naszego występu, to: 
klawisze, saksofon, gitary, akorde-
on, perkusja. W zespole występu-
je dwójka wokalistów, wokalistka 
oraz wodzirej.

Wybór domów weselnych i 
miejscowości jest dziś dość spory. 
A do jakich miejscowości jesteście 
najczęściej zapraszani?

To prawda, młode pary mają 
dziś spory wybór w salach wesel-
nych, ponieważ jest ich bardzo 

dużo. My, jako zespół, co weekend 
podróżujemy do różnych miejsco-
wości. Rejony naszego działania 
to głównie województwo zachod-
niopomorskie. Nie mamy ulubio-
nej sali, wszystkie traktujemy jed-
nakowo i w każdej chcemy czuć się 
dobrze.

Jakich rad mógłby pan udzielić 
narzeczonym, oczywiście w kwe-
stii doboru zespołu muzycznego,  
którzy wkrótce zamierzają wejść 
w związek małżeński i właśnie 
planują uroczystość?

Zadał pan mi bardzo ważne py-
tanie. Przyszła para młoda może 
znaleźć w internecie mnóstwo ofert 
najróżniejszych zespołów. Do wy-
boru są zespoły w składach jedno-, 
dwuosobowych oraz większe trzy-
, cztero- i więcej. Przyszli państwo 
młodzi powinni się zastanowić, 
czego oczekują od zespołu i co ten 
owy zespół może im zapropono-
wać. Jeśli młoda para stwierdza, że 
wystarczy skład 2-osobowy, trzeba 
się liczyć z tym, iż najczęściej bę-
dzie to granie z podkładu, a nawet 
z mp3. Jeśli państwo młodzi poszu-
kują żywych brzmień, powinni za-
interesować się większymi składa-
mi. Warto również zapoznać się z 
ofertą konkursów, zabaw dla gości, 
ponieważ muzyka na weselu to nie 
wszystko. Coraz częściej spotykamy 
się z tym, że nasze przyszłe młode 

pary przyjeżdżają na inne wesela 
posłuchać i zobaczyć nas na żywo. 
To bardzo dobre i racjonalne po-
dejście. 

Jakie, pana zdaniem, trzeba 
ustalić najważniejsze sprawy z ze-
społem muzycznym przed przyję-
ciem ślubnym, by było ono niepo-
wtarzalne dla młodej pary i gości? 

Uważam, że młoda para po-
winna przedstawić zespołowi swo-
ją wizję wesela. Swoje wyobraże-
nia i pomysły. To w końcu będzie 
ich jedyny dzień w życiu. Warto 
go dobrze zaplanować wraz z ze-
społem, który ma dopełnić dzieła 

i odpowiednio poprowadzić impre-
zę. Warto również wziąć pod uwa-
gę czynnik, jakim są goście wesel-
ni. Państwo młodzi i zespół powin-
ni pamiętać również o nich, aby nie 
okazało się, że na weselu będzie 
muzyka, którą lubi tylko młoda 
para. Bardzo ważne jest również 
podejście narzeczonych. Powinno 
być pozytywne, aby jak najlepiej 
wspominali ten dzień. 

Zespół im bardziej znany, tym 
zazwyczaj większe posiada in-
strumentarium. Nie od dziś wia-
domo, że instrumenty muzyczne 
w rękach zawodowych muzyków 
potra�ą stworzyć niepowtarzal-
ny show, niesamowitą atmosferę i 
doskonale umilić czas parze mło-
dej i gościom weselnym?

Tak, ma pan całkowitą rację. 
Bowiem warto zwrócić uwagę, na 
jakich instrumentach zespół mu-
zyczny potra� zagrać. Jestem prze-
konany, że czasy jednoosobowego 
zespołu z keyboardem minęły bez-
powrotnie. A już szczególnie w od-
twarzaniu gotowych mp3. Dlatego 
muzycy na weselu powinni poka-
zywać swoje umiejętności w real-
nym graniu na instrumentach. W 
naszej ofercie, oprócz scenicznego 
grania na instrumentach, takich 
jak gitara, saksofon oraz perku-
sja, muzycy wchodzą w interakcję 
z publicznością i tworzą momen-
ty, które nazywamy DRUM SHOW 
oraz SAX SHOW.

Wiem, że zespół w swojej karie-
rze zagrał wiele imprez i koncer-
tów. Które z nich zapamiętał pan 
szczególnie?

Najbardziej zapadają w pamięć 
te imprezy, na których czuć, że go-
ście lubią tańczyć i lubią wesela. 
Cieszą się z tego, że mogą przyjść 
do młodej pary na wesele, spotkać 
się z rodziną i pobawić się w swoim 
gronie. Jeśli chodzi o najbardziej 
niezapomnianą imprezę, to było 
ich wiele, dlatego wszystkie wspo-
minamy bardzo miło.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Oświadczenie oraz wysokiej jakości sprzęt gwarantują profesjonalną obsługę każdej imprezy

Występy zespołu cechuje wysoki poziom muzyczny i profesjonalna konferansjerka..jpg

Obok gitary, instrumentów klawiszowych, perkusji, w skład instrumentów wchodzi jeszcze 
saksofon, na którym gra pan Łukasz.jpg

LUKAS BAND  oferuje szeroką gamę usług muzycznych.jpg
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Podwójna gra 
starostwa 
Otrzymaliśmy  wczoraj do publikacji,  dwa  kolejne oświad-
czenia w sprawie braku kontraktu na  najbliższe 5 lat dla 
gabinetu rehabilitacji w Nowogardzie. Oto ich treść i nasz 
krótki komentarz.

  Nasz komentarz
  W sprawie odmowy NFZ  zakontraktowania usług rehabilitacyj-

nych, w  jedynym na terenie naszego   miasta gabinecie, pada ,(zresz-
tą  dopiero po wielotysięcznym proteście społecznym) wiele słów ze 
strony lokalnych decydentów życia publicznego. Jak na razie wielkie 
oświadczenia ani na jotę nie zmieniły rzeczywistości – od 1 lipca re-
habilitacji w Nowogardzie nie ma. Zapowiadana możliwość dotyczą-
ca realizacji tutaj w części swojego kontraktu przez goleniowski szpi-
tal, nie  jest zadawalająca alternatywą ,a  jedynie pełzającym sposo-
bem przejęcia należnych tej społeczności środków  . Tak się stało też z 
nocną i świąteczną opieką medyczną – kontrakt i gro środków z tego 
wynikających ma szpital w Goleniowie, a my mamy bić pokłony, że 
łaskawie dyżuruje tutaj zatrudniony przez tenże szpital  lekarz. Teraz 
dzięki szpitalowi w Goleniowie, podobne,  rzekomo rozwiązanie pro-
blemu,  miałoby być  zrealizowane z rehabilitacją.  A,  że nie będzie 
tego za 500 tys.   tylko za jakieś minimalne kwoty na przeżycie, a nie 
rozwój należny takiej usłudze w tak dużym mieście, to już nie pro-
blem Goleniowa.  Chcielibyśmy też  wierzyć ,że  słowa o obowiązku 
zapewnienia równomiernego dostępu do usług spoczywającym na sa-
morządzie powiatowym,  nie są tylko   pustą  obliczoną na efekt pro-
pagandowy pisaniną. Niestety już fakt wstrzymania się starosty przed 
podpisaniem  wyżej publikowanej  uchwały radnych  świadczy,  że  
ktoś tu prowadzi podwójną grę a brak efektu dla rehabilitacji w No-
wogardzie  nie jest tylko efektem polityki NFZ.  Red. 

Uwaga wędkarze – 
zawody odwołane 

Koło PZW „Tęczak” infor-
muje, że zawody, które miały 
się odbyć w najbliższą niedzie-
lę zostały odwołane z powodu 
niskiej frekwencji. O kolejnym 
terminie zawodów poinformu-
jemy wędkarzy wkrótce. 

Zarząd Koła 

PODZIĘKOWANIE
Pragniemy bardzo ser-

decznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji oraz 
wsparcia aukcji obrazów i 
koncertu, który odbył się 
15 czerwca 2014 r. w Nowo-
gardzkim Domu Kultury na 
rzecz naszego syna - Błażeja, 

Dziękujemy wszystkim 
za tak liczne przybycie i 
hojne serce.

Zebrane środki w kwocie  
7236,22 zł,

zostały przekazane 
przez Caritas Archidiece-
zji Szczecińsko – Kamień-
skiej na  subkonto Fundacji 
AVALON. 

ANETA I PAWEŁ 
WŁOCHOWICZ

W dniach 1-3 maja 2014 r. 
Przeprowadzono 

zbiórkę publiczną, 
której celem było zbieranie 

środków na wymianę 
bud w schronisku 
w Sosnowicach. 

Środki, które zebrano 
wynoszą 630,39 zł 

Serdecznie dziękujemy 
mieszkańcom Nowogardu 

Polska Wielki Projekt 
Pod takim tytułem odbyła się w ubiegłą sobotę  w Szczecinie konferencja PiS, z 
udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Na konferencji obecna była rów-
nież  przewodnicząca nowogardzkiego koła PiS, pani Magdalena Zarębska Kulesza.

To było bardzo merytoryczne 
spotkanie – mówi DN p. M. Za-
rębska –Kulesza - przedstawio-
no na nim między innymi głów-
ne czynniki decydujące o rozwo-
ju regionalnym. Mówiono też o 
naszych nowogardzkich spra-
wach, wskazując na znacze-
nie dla lokalnego rynku nasze-
go głównego traktu komunika-
cyjnego czyli  drogi S-6 . Dalsze 
inwestycje związane z tą drogą 

to element szczegółowego pro-
gramu PiS dla Polski - kończy 
pani przewodnicząca. Konfe-
rencja szczecińska to kolejny 
etap prezentowania przez PiS 
programu „Polska Wielki Pro-
jekt”,  zawierającego pomysły 
partii w zakresie polityki kra-
jowej, jak i regionalnej i lokal-
nej. Akcja ruszyła wiosną tego 
roku i tak była zapowiadana 
przez niektóre krajowe  tytu-

ły: PiS i eksperci z prawicowych 
think tanków ruszają z ofensy-
wą programową. Partia Jarosła-
wa Kaczyńskiego będzie chciała 
dotrzeć do społeczeństwa z wła-
sną wizją gospodarki, prowa-
dzenia polityki międzynarodo-
wej czy bezpieczeństwa – pisała  
w kwietniu tego roku „Rzecz-
pospolita”.  

Redakcja
Zdjęcia:  M. Zarebska-Kulesza
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Zapraszamy na Memoriał 
im. Łukasza Marszałka

W sobotę (28 czerwca) na Stadio-
nie Miejskim, przy ul. Wojska Pol-
skiego, o godzinie 10:00 odbędzie 
się Memoriał im. Łukasza Marszał-
ka. Na boisku rywalizować będą ta-
kie drużyny jak: Pomorzanin I, Po-
morzanin II, Bóg Tak Chciał, Young 
Boys 13, Sparta Gry�ce, Polonia 
Płoty, Zalew Stepnica i Masovia 
Maszewo. Zbiórka występujących 
zespołów o godzinie 9:15. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy!!!

Info: własna

Otwarcie Boiska „Norlik”  
w Maszkowie
Dnia 21 czerwca, w miejscowości Maszkowo, odbyło się uroczyste otwarcie boiska Norlik, które zosta-
ło sponsorowane przez państwo Beatę i Zbigniewa Piątak, właścicieli gospodarstwa rolnego Visonex. 

Otwarcia boiska dokonali bur-
mistrz Nowogardu, Robert Cza-
pla, sołtys Maszkowa, Krzysz-
tof Bernach oraz państwo Piątak. 

Mieszkańcy Maszkowa podzię-
kowali państwu Piątak za zaan-
gażowanie wręczając bukiet kwia-
tów, puchar a także śpiewając Sto 

Lat. Otwarcie boiska relacjonowa-
ła TVP Szczecin. W tym samym 
dniu odbył się Dzień Dziecka, 
oraz zabawa do białego rana przy 
muzyce zespołu Avanti. Dzię-
ki hojności sponsorów można 
było skosztować pieczonego dzi-
ka, a dla wszystkich zawodników 
oraz dzieci zapewniono kiełbaski 
z grilla i napoje. Na dzieci czeka-
ły również takie atrakcje jak: prze-
jażdżka konno, dmuchane zamki 
oraz różnego rodzaju konkuren-
cje. Najmłodszych niespodziewa-
nie odwiedziły smerfetki rozda-
jąc lody i słodycze. Mieszkańcy 
Maszkowa serdecznie dziękują za 
wkład �nansowy wszystkim dar-
czyńcom, a państwu Piątak życzą 
wielu sukcesów w podejmowa-
nych działaniach.

Info: własna

Deblowy turniej tenisowy – Połczyn Zdrój

Pojechali, zagrali, zwyciężyli!
W sobotę (21 czerwca), w miejscowości Połczyn Zdrój, rozegrany został deblowy turniej te-
nisowy na kortach ceglastych, pod patronatem „Tempo Sport”. Udział w nim wzięła para z 
Nowogardu i Maszewa: Krzysztof Kamiński i Artur Janiszyn oraz Wojciech Kubicki i Nor-
bert Dworak z Nowogardu. Po rewelacyjnej grze i awansie ze swoich grup, nowogardzianie 
spotkali się w �nale!

Uczestnicy zostali rozlosowa-
ni do dwóch grup. W grupie A 
występowali Krzysztof Kamiński 
i Artur Janiszyn, natomiast para 
Wojciech Kubicki i Norbert Dwo-
rak przystąpili do rywalizacji w 
grupie B. Zwycięzcy grup stanę-
li naprzeciw siebie w �nale. Me-
cze rozgrywane były do dwóch 
wygranych setów, w przypadku 
remisu mecz kończył się tie-bre-
akiem do 10 punktów. Nowo-
gardzko - maszewski duet Kamiń-
ski/Janiszyn, zakwali�kował się 
do �nału, po zwycięstwie wszyst-
kich spotkań grupowych. Rów-
nież bez porażki na koncie do �-
nału awansowali nowogardzianie 
Kubicki/Dworak, dzięki czemu w 
Połczynie, o tytuł najlepszej pary 
deblowej walczyli nasi reprezen-
tanci. Mecz �nałowy był niesa-
mowicie zacięty, choć w pierw-
szym secie dwukrotnie „przeła-
mać” rywali udało się Kubickie-
mu i Dworakowi, którzy wygrali 
6:2. W drugim secie kibice oglą-
dali już walkę gem za gem. Przy 
stanie 6:6, zwycięzców musiał wy-
łonić tie-break do 7 punktów. Jak 
się okazało, Kamiński i Janiszyn 
nie mieli zamiaru oddać zwycię-
stwa parze z Nowogardu, przy sta-
nie w tie-breaku 6:6, rozpoczęła 

się walka na przewagi. Ostatecz-
nie w drugim secie 7:6 wygrali za-
wodnicy z Nowogardu i Masze-
wa, po wyniku 11:9 w tie-breaku. 
Pozostał zatem ostatni 3 set do 10 
punktów, który musiał wyłonić 
zwycięzcę tej batalii. Tym razem 
dwa „mini breaki” po stronie Ka-
mińskiego i Janiszyna, przyczyni-
ły się do zwycięstwa 10:6 w trze-
cim secie i w całym meczu 2:1. 
Tak więc Krzysztof Kamiński i 
Artur Janiszyn, zajęli 1. miejsce, 
a ich koledzy Wojciech Kubicki i 
Norbert Dworak drugie miejsce 

w połczyńskim deblowym turnie-
ju tenisowym. To bardzo dobre 
osiągnięcie naszych reprezentan-
tów, gdyż poziom był naprawdę 
wysoki i przyszło im się zmagać z 
doświadczonymi rywalami. Nikt z 
czwórki tych tenisistów nie mówił 
otwarcie o tym, że jedzie po zwy-
cięstwo, to miała być dobra zaba-
wa, okazało się jednak, że mamy 
bardzo dobrych tenisistów, którzy 
pomiędzy sobą rozstrzygnęli losy 
tego turnieju.

KR

Na zdjęciu od lewej- Krzysztof Kamiński, Artur Janiszyn, Norbert Dworak, Wojciech Kubicki

ŻEGNAJ PRZEDSZKOLE 
– WITAJ SZKOŁO
 W piątek, 13 czerwca, w Przedszkolu nr 1 im. ,,Niezapominajka” w 
Nowogardzie, odbyła się uroczystość zakończenia roku przedszkol-
nego w grupie starszaków, prowadzonej przez Annę Piotrowską.

 Uroczystość rozpoczęła pani 
dyr. przedszkola: Jolanta Bielska, 
która powitała serdecznie wszyst-
kich zebranych gości. Pani Dy-
rektor podziękowała rodzicom za 
czteroletnią współpracę i pomoc 
na rzecz Przedszkola, a także ży-
czyła dzieciom sukcesów w dal-
szej edukacji 

 Po przemówieniu pani Dyrek-
tor, dzieci rozpoczęły swój wy-
stęp. W pierwszej części sześcio-
latki przedstawiły bajkę pt: ,,Śpią-
ca królewna”. Nasi mali aktorzy 
wystąpili w strojach przygotowa-
nych przez rodziców. Drugą część 
o�cjalną dzieci rozpoczęły ,,Polo-
nezem”, były wiersze, piosenki, ta-
niec ,,Specjalny” żegnający młod-
szych kolegów z grupy pięciolat-
ków i panie z przedszkola.

Za swój występ dzieci zostały 
nagrodzone burzliwymi oklaska-
mi. Na pamiątkę otrzymały dy-
plomy ukończenia przedszkola, 
książki i tablo.

Uroczystość zakończyła się 
wspólnym słodkim poczęstun-
kiem.

Moich kochanych dzieci proszę, 
ażeby wspominały mile spędzone 
w przedszkolu chwile, aby zawsze 
były szczęśliwe i spełnione. 

Jeszcze raz pragnę podziękować 
rodzicom za trzyletnią współ-
pracę i życzliwość, za aktywny 
udział w różnorodnych formach 
tej współpracy oraz za pomoc w 
organizowaniu uroczystości. To 
właśnie dzięki Waszemu zaanga-
żowaniu i wsparciu przedszkole 
staje się dla dzieci DRUGIM DO-
MEM.

Serdecznie dziękuję moim ko-
leżankom: Marzence Wiśniew-
skiej i Halince Klonowskiej za po-
moc i wsparcie w działaniach na 
rzecz grupy. 

Wszystkim życzę wesołych wa-
kacji i udanego urlopu.
                                                                                                 

Anna Piotrowska
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Oliwier syn Kamili i 
Damiana ur. 11.06.2014 
z Kaleń

Szymon syn Haliny 
Sosnowskiej ur. 
15.06.2014 z Nowogardu

Gabriel syn Joanny 
Kriger ur. 23.06.2014 z 
Nowogardu

Lena córka Eweliny 
Taborskiej ur. 24.06.2014 
z Dobrej

Adam syn Karoliny 
Maciejewskiej ur. 
25.06.2014 z Nowogardu

Jagoda córka Natalii i 
Tomasza ur. 13.06.2014 z 
Nowogardu

Natan syn Natalii Nowickiej 
ur. 14.06.2014 z Dobrej

Klaudia córka Moniki 
i Kamila Zając ur. 
12.06.2014 z Nowogardu

Julia córka Kazimiery Pater 
ur. 15.06.2014 z Karnic

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Patrycja Drejas, mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Halina Stefańska. Gratuluję.

Filozo�a receptą na dłuższą młodość
Wracając któregoś dnia z pra-

cy pomyślałam, że przyszedł czas 
na odpoczynek. Nie wybieram się 
jeszcze na urlop, a gabinet w se-
zonie wakacyjnym będzie funk-
cjonował normalnie. Publicznie 
muszę się jednak przyznać, że na 
chwilę zapomniałam o swojej �-
lozo�i piękna. O tym, że pięk-
ne ciało jest w ścisłym związku 
ze zdrowym duchem. Dlatego w 
tym tygodniu trochę o niekosme-
tycznych podstawach zdrowia i 
urody.

Żyć tak, żeby zadowolić się za-
równo materie, jak i ciało, wca-
le nie jest łatwo. Nie zawsze jed-
no idzie w parze z drugim. Dla 
przykładu odpowiednie dla na-
szego zdrowia �zycznego jest 
zdrowe jedzenie, jak najmniej 
tłuszczu i kalorii, a przecież nic 
tak nie raduje niektóre „duchy”, 
jak bomba kaloryczna w postaci 
na przykład schabowego z kapu-
stą zasmażaną. Kolejna pułap-
ka to mylenie pojęć i przyznam, 
że osobiście łapię się na tym naj-
częściej. Dobry dla zdrowia ak-
tywny tryb życia, często sprowa-

dza się do morderczego wyścigu 
z czasem na zasadzie wszędzie 
biegiem. Do pracy, załatwić spra-
wy na mieście, zakupy, sprząta-
nie, lekarz i milion innych rze-
czy przez które po tygodniu ma-
rzenia sprowadzają się do koca 
i poduszki. Niełatwo to zmienić, 
a na pewno nie de�nitywnie, bo 
na taki tryb życia zawsze mamy 
wytłumaczenie. W dwóch sło-
wach sprowadza się to do – takie 
czasy lub do jednego – stres, któ-
ry ja uważam za swojego wroga 
numer 1. Nie da się go całkowicie 
wyeliminować, ale tak jak może-
my redukować cellulit, niwelować 
zmarszczki, ujędrniać skórę, mo-
żemy też walczyć ze stresem. Dla-
tego pierwsza rzecz jaką powin-
niśmy zrobić to, zatrzymać się 
na chwilę w tej codziennej goni-
twie. Zgasić samochód, zawisnąć 
na kierownicy i pomyśleć, gdzie 
jest nasz optymizm i radość ży-
cia i czy rzeczywiście jest winą 
całego świata, że nie mamy cza-
su dla siebie. Odzwierciedlenie w 
wyglądzie naszej skóry znajdują 
oprócz kosmetyków, także pro-

blemy i zmartwienia. O ile krót-
kotrwały stres związany z pozy-
tywnymi wydarzeniami w na-
szym życiu, jak ślub, z reguły ma 
pozytywny wpływ na organizm, 
tak długotrwały może nas na-
prawdę zrujnować. Sucha skóra, 
wypadające włosy, plamy na skó-
rze nierzadko wynikają ze stresu. 
Ciało traktuje stres jak chorobę. 
Wszelkie docierające stresory po-
budzają system immunologiczny 
do obrony. Podnosi się tempera-
tura, zwiększa czas snu i zmniej-
sza apetyt. Dłuższa stymulacja 
mocno ten układ osłabia, co od-
bija się na całym naszym orga-
nizmie. Recepta na dziś i rada 
na całe życie to relaks, w końcu 
są wakacje. Dzień na plaży, wie-
czorny spacer z psem, truskaw-
ki z bitą śmietaną i spotkanie 
z przyjaciółką. Takie pozornie 
drobne rzeczy poprawiają kon-
dycję psychiczną i �zyczną. Prze-
dłużają naszą młodość. 

Supermaraton „Rewal Bike System”

Nowogard na podium
W weekend odbył się Supermaraton „Rewal Bike System”, 
w którym udział wzięło kilku amatorskich kolarzy z Nowo-
gardu. Najlepiej wypadł Jan Zugaj, który wygrał całą kate-
gorię Open, na swoim dystansie. 

Największa liczba uczestników 
z Nowogardu startowała na dy-
stansie Mini, zdecydowanie naj-
szybszy był Jan Zugaj, który z cza-
sem 01:53,38 wygrał swój wyścig 
oraz całą klasy�kację Open. Swój 
wyścig wygrał również Zbigniew 
Szkołuda, a jego czas 01:54,04 
pozwolił mu w klasy�kacji gene-
ralnej Open, zająć trzecie miej-
sce. Tym samym na tym dystan-
sie, dwójka zawodników z Nowo-
gardu stanęła na „pudle”. Oprócz 
tej dwójki, ładnie zaprezentował 
się Janusz Pietruszewski, który w 
swoim wyścigu zajął 2. miejsce. 
Do rywalizacji na tym dystansie 
przystąpił jeszcze jeden mieszka-

niec Nowogardu- Jan Baran, któ-
ry w swoim wyścigu uplasował 
się na 17. miejscu. Dodajmy, że w 
tym wyścigu sklasy�kowano 149 
uczestników. Na dłuższym dy-
stansie, mianowicie Mega, star-
towała Małgorzata Kubicka i Ar-
kadiusz Pietruszewski. W swoim 
wyścigu Kubicka zajęła pierwsze 
miejsce, a jej czas: 05:57,21 po-
zwolił jej na zajęcie 4. pozycji w 
klasy�kacji Mega Open kobiet. 
Arkadiusz Pietruszewski rów-
nież był najszybszy w swoim wy-
ścigu. Nowogardzianin z czasem 
04:53,20, w klasy�kacji general-
nej, zajął 18. miejsce, na 59 skla-
sy�kowanych zawodników.      KR

Środy na torze – VII seria

Salamon odrabia punkty
W środę (18 czerwca), na mieszczącym się w Szczecinie torze kolarskim, zawodnicy „Chra-
bąszczy” Nowogard, prowadzeni przez Ryszarda Posackiego, rywalizowali w ramach VII 
serii cyklicznych zawodów. 

Relację tradycyjnie rozpoczyna-
my od najmłodszych. Niestety, po-
nownie zabrakło w kategorii Żak 
młodszy Huberta Grygowskiego, 
który spadł już na 6. miejsce w kla-
sy�kacji generalnej. O ile strata do 
pierwszego i drugiego miejsca wy-
daje się już nie do odrobienia, Hu-
bert wciąż ma szansę zająć 3. po-
zycję, gdyż traci tylko 11 punktów. 
W kategorii Żak starszy zaprezen-
tował się Jacek Fecak. Najmłod-
szy kolarz startujący w tej katego-
rii, tym razem zajął 6. miejsce w 
wyścigu na czas, na 250 metrów 
ze startu zatrzymanego, po czym 
w wyścigu na okrążenia wywal-
czył 7. pozycję. Mimo bardzo wie-

lu opuszczonych startów, Fecak 
zajmuje 10. miejsce w „generalce” 
wyprzedzając troje rywali. W ka-
tegorii Młodzik czterech kolarzy 
z Nowogardu, którzy tym razem, 
niestety nie odegrali znaczących 
ról. W wyścigu na 250 metrów ze 
startu zatrzymanego, najlepiej za-
prezentował się Dominik Ołubiec- 
8. miejsce i Adrian Zając- 9. miej-
sce.  Na końcu stawki sklasy�ko-
wani zostali Damian Teodorczyk 
i Mateusz Gliwka. Lepiej było w 
wyścigu eliminacyjnym, w którym 
Zając zajął 6. pozycję, Teodorczyk 
ukończył na 7. miejscu, natomiast 
Ołubiec i Gliwka zajęli odpowied-
nio 11. i 13. miejsce. Na koniec ry-

walizowano w wyścigu keirin, w 
którym cała czwórka z Nowogardu 
nie przebrnęła pół�nału i naszym 
zawodnikom pozostała walka o 
miejsca 7-12. Najlepszy był Adrian 
Zając, który wywalczył 8. pozycję, 
tuż za nim uplasował się dziewią-
ty Mateusz Gliwka oraz dziesią-
ty Damian Teodorczyk. Dominik 
Ołubiedc zakończył wyścig keirin 
na 12. miejscu. W klasy�kacji ge-
neralnej bez zmian, wciąż najwy-
żej sklasy�kowany jest Adrian Za-
jąc, który zajmuje 5. pozycję, na 8. 
miejscu jest Damian Teodorczyk, a 
do pierwszej dziesiątki „puka” Ma-
teusz Gliwka zajmujący obecnie 
11. pozycję. 

W kategorii Junior młodszy nie 
zawiódł po raz kolejny Adam Sa-
lamon, który nawiązuje walkę o 
podium w klasy�kacji generalnej. 
W wyścigu na 20 metrów ze startu 
lotnego zajął 4. miejsce, a jego ko-
lega z klubu Paweł Damecki ukoń-
czył na 6. pozycji. Następnie przy-
szedł wyścig keirin, w którym obaj 
zawodnicy po pół�nale zakwali�-
kowali się do batalii �nałowej. W 
niej ponownie klasy�kacja wyglą-
dała tak samo, Salamon i Damec-
ki zajęli odpowiednio 4. i 6. miej-
sce. Natomiast wyścig punktowy 

to walka pomiędzy Salamonem i 
Alexem Castaldo z Bo-Go Szcze-
cin, ostatecznie wygrywa szczeci-
nianin, a Adam Salamon zajmuje 
2. miejsce. Paweł Damecki w tym 
wyścigu poprawił się o jedną po-
zycję i ukończył bieg jako piąty za-
wodnik. Co najważniejsze, Adam 
Salamon po 7 seriach traci do trze-
ciego miejsca już tylko 2 punkty! 
Kolejne serie w kategorii Junior 
młodszy zapowiadają się zatem 
bardzo emocjonująco. Dodajmy, 
że Paweł Damecki w „generalce” 
zajmuje obecnie 8. miejsce.      KR
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Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

91 443 51 87, 94 721 61 83
59 833 43 12,  698 230 205

www.partnerstal.pl

GARAŻE BLASZANE WIATY 
BRAMY GARAŻOWE

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 
W26.1.śk.7.3.do

Avanti Nieruchomości    tel 509 740 063

Nowogard dom na sprzedaż tylko 245 tys., działka 3000 m 

W151.4.s.k.13-20.06

W.13.2.O.7.03.do

• S RZ T ORTO ED ZN
• O WIE ORTO ED ZNE

PROFI-MED s p .  z  o . o .

L  Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 T       •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• ATERIA  ED ZNE
• ART K  IEL GNA NE

G     

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

Oddam za darmo
pieska tel. 506 396 494

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

„Trzy Wieże XC”

Udany start Urtnowskiego
Michał Urtnowski, w miniony weekend  startował w II edycji wyścigu „Trzy Wieże XC”, roz-
grywanego w Szczecinie. 

Trzy Wieże XC” to cykl 
wyścigów MTB, orga-
nizowanych przy szcze-
cińskich wieżach wido-
kowych. W niedzielę ko-
larze rywalizowali pod-
czas drugiej edycji, wo-
kół wieży Bismarcka na 
Gocławiu. Wyścigi or-
ganizowane są w formu-
le „cross-country”. Ry-
walizacja trwa od 60 do 
90 minut, na technicz-
nej trasie, tzn. wymaga-
jącej sporych umiejętno-
ści jazdy rowerem. Mi-
chał Urtnowski, w swojej 
kategorii wiekowej M2, 
uplasował się na 2. miej-
scu. Czas okrążenia, jaki 
uzyskał: 01:21.16, po-
zwolił mu w całej katego-
rii Open zająć 8. pozycję.  

- Przez wcześniejsze opady było 
sporo błota, co w połączeniu z wy-
magającą technicznie trasą, da-
wało naprawdę ciężkie warunki. 
Niestety źle dobrałem opony do 
warunków panujących na trasie, 
przez co na każdym okrążeniu tra-
ciłem cenne sekundy – relacjonuje 
swój przejazd Michał Urtnowski. 
Mimo słabszego startu, nowogar-
dzianin zdołał wskoczyć i umoc-
nić się w klasy�kacji generalnej na 
drugim miejscu.  

KR
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE 07-12.2014 r.

Budynki wielolokalowe

Rodzaj odpadu 07 08 09 10 11 12

Odpady biodegradowalne 4, 11, 18, 
25

1, 8, 14, 
22, 29

5, 12, 19, 
26

3, 10, 17, 
24, 31

7, 14, 21, 
28

5, 12, 19, 
27

Tworzywa sztuczne,  metal i opa-
kowania wielomateriałowe

1, 8, 15, 
22, 29

5, 12, 19, 
26

2, 9, 16, 
23, 30

7, 14, 21, 
28

4, 10, 18, 
25

2, 9, 16, 
23, 30

Papier i tektura 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 24

Szkło 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 23

Deklaracje indywidualne (domy jednorodzinne,  odrębne lokale mieszkalne...)

Rodzaj odpadu 07 08 09 10 11 12

Odpady biodegradowalne 4, 11, 18, 
25

1, 8, 14, 
22, 29

5, 12, 19, 
26 10, 24 7, 21 5, 19

Tworzywa sztuczne,  metal i opa-
kowania wielomateriałowe 1, 15, 29 12, 26 9, 23 21 18 23

Papier i tektura 9 6 3 1 5 3

Szkło 24 21 18 16 13 11

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 07-12.2014 r.

Nowogard – budynki wielolokalowe

Ulica 07 08 09 10 11 12

15 Lutego 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

15 Lutego 15-17 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

3 Maja 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27

5 Marca 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

700 Lecia 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Armii Krajowej 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 10, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

Armii Krajowej 51 1, 4, 8, 11, 15, 
18,  22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 14, 
19, 22, 26, 29

2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26, 30

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28, 31

4, 7, 10, 14, 18, 
21, 25, 28

2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 27, 30

Bankowa 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Batalionów 
Chłopskich 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 

24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27

Bema 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27

Bohaterów 
Warszawy 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 10, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

Bohaterów War-
szawy 68, 70

1, 4, 8, 11, 15, 
18,  22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 14, 
19, 22, 26, 29

2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26, 30

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28, 31

4, 7, 10, 14, 18, 
21, 25, 28

2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 27, 30

Czarnieckiego 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Dąbrowszczaków 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31

Dębowa 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 10, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

Dworcowa 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Gry�tów 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27

Gry�tów 2-5 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Kazimierza 
Wielkiego 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Kościuszki 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31

Kowalska 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Kowalska 2 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Księcia Racibora I 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27

Leśna 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27

Leśna 6a 1, 4, 8, 11, 15, 
18,  22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 14, 
19, 22, 26, 29

2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26, 30

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28, 31

4, 7, 10, 14, 18, 
21, 25, 28

2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 27, 30

Luboszan 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Luboszan 12-13 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Lutyków 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Młynarska 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Osiedlowa 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Osiedlowa 4 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Plac Wolności 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Plac Wolności 6 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Poniatowskiego 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31

Poniatowskie-
go 13

4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 29

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 30

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 30

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 32

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 30

Poniatowskie-
go 22

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28, 31

4, 7, 11, 14, 18,  
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 15, 
18, 22, 25, 29

2, 6, 9, 13, 16, 
20, 23, 27, 30

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27

1, 4, 8, 11, 15, 
18, 22, 24, 
27, 29

Radosława 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 10, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

Sienkiewicza 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31

Światowida 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27

Światowida 1 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Traugutta 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31

Warszawska 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Warszawska 
13-14

4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Waryńskiego 4, 11, 18, 25 1, 8, 16, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 27

Wiejska 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 
24, 31

Wojska Polskiego 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 24

Wyszyńskiego 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Wyszyńskiego 5 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Zaciszna 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Zamkowa 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 7, 14, 21, 28 4, 10, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30

Zamkowa 2a,  
3abc

1, 4, 8, 11, 15, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 14, 
19, 22, 26, 29

2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26, 30

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28, 31

4, 7, 10, 14, 18, 
21, 25, 28

2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 27, 30

Zielona 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Zielona 10-11 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

Żeromskiego 7, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 8, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29

Żeromskiego 
2c, 19

4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25, 28

1, 4, 8, 11, 16, 
18, 22, 25, 29

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 26, 29

3, 6, 10, 13, 17, 
20, 24, 27, 31

3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28

1, 5, 8, 12, 15, 
19, 22, 27, 29

I Historyczny Zlot Pokoleń 
„Redostowiaka”

Uwaga – Dawni i obecni mieszkańcy miejscowości Redostowo (gmina Osina). W sierp-
niu 2013 roku narodziła się myśl, a zarazem koncepcja, żeby zorganizować rodzinne 
święto pokoleń „Redostowiaka”. Od tamtego dnia spotykaliśmy się i pracowaliśmy nad 
jak najlepszym programem tego wydarzenia. Bardzo dużo zaproszeń zostało już wy-
słanych w Polskę. Dlatego też za pośrednictwem „Dziennika Nowogardzkiego”, który 
jest naszym promotorem i środkiem przekazu medialnego, chcemy wszystkich „Redo-
stowiaków”, zarówno tych od 1945 roku do dnia dzisiejszego, rozsianych po Polsce 
i całym świecie, zaprosić do swojej rodzinnej miejscowości, w sobotę 12 lipca 2014 
roku. Wspólną zabawę zaczniemy o godzinie 14:00, która potrwa do samego rana 
dnia następnego. Szczegółowy program zlotu „Redostowiaka” znajdować się będzie 
na plakatach oraz w gazecie lokalnej DN.  
Zapraszamy i czekamy na was! 
Kontakt z organizatorami:
*    Redostowo – Jolanta Buksińska-Sikorska tel. 798 616 328, 91 39 18 345
*    Osina – Urząd Gminy  tel. 91 39 11 728
*    Nowogard – Tadeusz Łukaszewicz tel. 506 999 902, 91 39 22 558 



27-30.06.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Uwaga wędkarze! 

Zarząd PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków koła, że dnia 29.06.2014 
organizuje zawody towarzyskie spławikowe 

nad jeziorem w Nowogardzie. 
Zbiórka o godz. 6.00 przy restauracji Neptun zapisy 
w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12. 
Startowe wynosi 10 zł. Zapisy do dnia 27.06.2014. 

Zapraszamy 
Zarząd Koła PZW Tęczak 

K28.śczb.17.06-27.06

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres e-mailowy p.iwanowski@expando.pl 
z dopiskiem w tytule Pracownik fizyczny lub w siedzibie firmy:

poszukuje pracownika na stanowisko 
pracownik �zyczny

Firma Expando Sp. z o.o. 
z branży telekomunikacyjnej 

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W164.4,scb.2406-04.07 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Cisy” 
ul. Ks.J.Poniatowskiego 7a, 72-200 Nowogard

ogłasza pisemny nieograniczony  
przetarg ofertowy na docieplenie:

- budynku przy ul. 3 Maja 31a-h, w Nowogardzie
- budynku przy ul. Runowskiej 9-12 w Węgorzynie.
oraz na wykonanie drogi wewnętrznej z kostki brukowej:
- na osiedlu przy ul. 3 Maja 31a-h w Nowogardzie
         Termin realizacji robót: do 30.09.2014r.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji istotnych wa-

runków zamówienia dostępnej w biurze Spółdzielni w cenie 10 zł.
Pisemne oferty zawierające : dane oferenta, oferowane składni-

ki cenotwórcze, oświadczenie że oferent zapoznał się z warunka-
mi przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, należy składać w Biurze 
Spółdzielni w terminie do dnia 09-07-2014 r.

Dopuszcza się składanie ofert na wybrane zadania.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu  09-07-2014 r. o godz. 

12.00 
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- prowadzenie dodatkowych negocjacji
- odwołanie przetargu bez podania przyczyn
- swobodnego wyboru oferenta
Bliższych informacji o przetargu można uzyskać w biurze Spół-

dzielni w godz. 8.00-15.00 lub telefonicznie pod  nr 91 39 25 261.
Należność za ogłoszenie uregulujemy po wystawieniu faktury.

K....12.scz.24,27.06

Zatrudnimy
 pracownika 

ochrony 
na terenie 

miejscowości Resko. 
Wymagania: 

obsługa komputera. 
Kontakt: 

Telefon: 727 - 001 - 958 
lub 727 - 001 - 941

W166.2.scb.27.06

Toyota Nowogard 
Mk Sp. z.o.o

zatrudni 
na stanowisko 

Lakiernika 
samochodowego 

CV prosimy kierować 
na adres 
e-mail: 

info@toyotanowogard.pl
W167.2.scb.27.06

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„Gardno” w Nowogardzie 
ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności  lokalu mieszkalnego
Lokal nr 1:  Nowogard, ul. Leśna 6A, pow. 45,80 m2 

  I piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.
  Cena:  91.600 zł  Wadium:   4.600 zł 
Lokal nr 2:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 78,10 m2 

  II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 71.700 zł  Wadium: 3.600 zł  
Lokal nr 3:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

  Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 83.400 zł  Wadium: 4.200 zł  
Lokal nr 4:  Dobra, ul. Traugutta 3a, pow. 54,90 m2 

  Parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz.  
  Cena: 76.800 zł  Wadium: 3.800 zł  
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium na konto Spółdzielni nr 98 9375 1012 4200 0202 2000 0010. 
Złożenie w sekretariacie Spółdzielni  do 4 lipca 2014 r. do godz.12.00 pisemnej oferty, którą nale-

ży złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na mieszkanie nr ......”. Oferta winna zawierać: 
imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu, oferowaną cenę oraz potwierdzoną przez Spółdzielnię 
kopię wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2014 r. o godz.12.05

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu pisemnego, będzie on  kontynuowany w formie 
przetargu ustnego  w każdy wtorek i piątek o godz. 14.00, aż do ogłoszenia kolejego przetargu.  

Lokale można oglądać w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią. Operat szacunkowy do wglądu 
w siedzibie Spółdzielni. 

Osoba, której oferta zostanie zatwierdzona przez Zarząd winna uiścić zaoferowaną kwotę na kon-
to Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu oferty. Wadium zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone w następnym 
dniu roboczym po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy wygrywający prze-
targ nie dokona wpłaty pełnej wylicytowanej kwoty lub nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 
wskazanym przez Zarząd. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania lub unieważnienie prze-
targu bez podania przyczyn. 

Dodatkowe  informacje dostępne w biurze Spółdzielni lub telefonicznie 91-3910010, 607607814.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny  

nieograniczony

na  budowę parkingu dla samochodów 
osobowych z przebudową drogi dojazdowej 

do osiedla mieszkaniowego 
przy ul. Poniatowskiego 24

Termin składania ofert upływa 10 lipca 2014 r. o godz. 14.00

Specy�kację istotnych warunków zamówienia można otrzy-
mać za odpłatnością 20 zł w  administracji SM Gardno przy  
ul. Osiedlowej 6,  tel. 91 3910010.
Wyjaśnień związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach,  
tel. 91 3910014.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta 
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 

Powierzchnia ok. 45m2, na którą składa się sala obsługi oraz zaplecze/
magazyn z osobną toaletą. Lokal po kapitalnym remoncie.  

Dostępne media: prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt monitorowany. 
Zapraszam na prezentację, tel. 91/579-29-18

W168.2.scb.27.06

Wspólnota mieszkaniowa „Osiedle Leśne”  
w Nowogardzie 

poszukuje wykonawcy prac budowlanych  
w 12 klatkach schodowych budynków  

wielorodzinnych polegających na: 
•	 zeskrobanie ze ścian klatki schodowej i su�tów, starej farby 

emulsyjnej i olejnej
•	 uzupełnianiu tynków – zaprawą tynkową
•	 wykonanie gładzi pod malowanie emulsyjne
•	 wykonanie gładzi pod malowanie olejne
•	 pomalowanie ścian i su�tów emulsją
•	 pomalowanie ścian farbą olejną
•	 pomalowanie balustrad klatkowych farbą olejną
•	 zabezpieczenie podłóg, posadzek przed zalaniem farbą
•	 sprzątnięcie i mycie po robotach maklerskich
W terminie 14 dni od ogłoszenia oczekujemy na oferty sporządzone 
wraz ze specy�kacją i przesłanie na adres Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Osiedle Leśne” ul. Gen. Józefa Bema 15/5 72-200 Nowogard. 
Do kontaktów nr telefonu: 913923302 lub kom. 783510743

(J12.6.śczb.27.06-01.07)

Profesjonalne 
strzyżenie 

psów i kotów 
„Francuski szyk” 

Tel. 530 93 16 16
(K33.1.śczb.27.06-1.07)
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

Mieszkanie w Dobrej
3 pok, parter, 67 m2

cena: 119 tys. zł

Mieszkanie w Resku
3 pok, II piętro, 68 m2

cena: 125 tys. zł

Mieszkanie w Maszewie
3 pok, parter, 60 m2,

cena: 125 tys. zł

Kawalerka w Płotach
parter, 40 m2 z działką

cena: 82 tys. zł

DOMY NA WSI 
GRUNTY 

KUPUJEMY
SPRZEDAJEMY

TEL. 660 206   833
(K18.1.śczb.23.05-13.06pt)

Zakład 
Kominiarski
Zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)

NIERUCHOMOŚCI 

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogardzie ul. 
Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytkowe 
poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gry�tów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły Trójki. 
00 33 78 78 18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia.Tel.667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, plaży. 
Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynajęcia. 607 289 286 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  Nowogar-
dzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   ul. 
Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. Media 
11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam mieszkanie 2poziomowe ok. 90m2 w 
Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.Cena  
28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio sprze-
dam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 m2, III  
piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do negocjacji. 
723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 57/5 m2  lub za-
mienię na mniejsze. Tel. 607 824 351

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 507 045 
404 

• Do wynajęcia 2 pokoje 700 zł + opłaty ok. 300 zł, 
kaucja 1400 zł. Tel. 781 295 846

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogardzie. 
501 051 731

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia. 722 300 700

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy ul. Mły-
narskiej w Nowogardzie. Powierzchnia ok. 45m2, 
na którą składa się sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, woda, kanalizacja, 
CO. Obiekt monitorowany. Zapraszam na prezen-
tację, tel. 91/579-29-18

• Do wynajęcia mieszkanie 2pokojowe w domku 
jednorodzinnym. 913920737, 888 330 606

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 tys. 691 
664 658 

• Sprzedam działki budowlane, Karsk, 510 766 180 

• Sprzedam duży budynek gospodarczy do remon-
tu. 502 853 573

• Mieszkanie do wynajęcia. 601 724 492

• Sprzedam garaż Jana Pawła II na samochód do-
stawczy. 667 700 795

• Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią ul. Zamkowa. 
661 811 611 

• Kawalerka do wynajęcia. Pełne wyposażenia. Cena 
przystępna. Centrum Nowogardu. 91 3921 484 lub 
695 127 750 

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 506 948 888 

• Sprzedam 3 pokoje 58m2 lub zamienię na 2 pokoje 
mniejsze. 663 695 260 

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulickiego. 
509 424 606 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 2000, 
kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł 
do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 1994, 
poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 205 
55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 215 
50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault Laguna 
I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  prod. 
1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 97, szyba 
przednia Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 99, cena 
3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Sprzedam turbinę do busa T4. 693 716 085

• Sprzedam Nissan Almera. Rok produkcji grudzień 
99. Cena do uzgodnienia. 693 415 309

• Sprzedam przyczepę 3,5 tony wywrotkę. 696 351 
175 

• Sprzedam Deawoo nexia 96 r. z gazem. Nie drogo, 
sprawny technicznie. 537 405 362

• Sprzedam Toyota corolla verso rok produkcji 
10/2005 przebieg 17000 km., kolor metalic, olej 
napędowy 2.0 l (116 PS) cena 24000 do uzgodnie-
nia. 693 197 569 

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do zboża. 502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  róże  pien-
ne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  róże  krzacza-
ste  15 zł./szt.   a  także  wiele  innych  roślin.Tel. 
606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. Tel. 91 
39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę uchyl-
ną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 kg. 91 39 
18 704 lub 781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie siana i 
słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w belach. 513 941 882s

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

• Sprzedam agregat z wałkami 5,20 szeroki. 606 
261 850

• Sprzedam cielaki, Żabówko 18. 605 092 517 

• ODDAM DWUMIESIĘCZNE KOTKI W DOBRE RĘCE. 
Sprzedam żyto. 721 614 530

• Sprzedam siano ( trawa siana + kończyna) belot 35 
zł. 600 225 285

• Sprzedam krowy wysokocielne. 668 542 996 

• Porzeczkę czerwoną sprzedam 2 zł kg. Zbiór 
własny. 91 39 21 739 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH I 
INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania Nowo-
gard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowanie. 
880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyj-
mie zlecenie na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus skrzyniowy 
oraz kryty. Tel. 693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zajęciami ko-
morniczymi, dochodami z mops, zasiłkami i ali-
mentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –TANIO. 
TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  ogro-
dzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z przygo-
towaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Polskiego 57 
.tel.787482763. Pełna oferta: komsil.pl Promocyj-
ne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 785 931 513 

• Prasowanie bali. 513 941 882 

• Kompleksowe wykończenie wnętrz 784 188 147 

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Koszenie trawy małe i większe powierzchnie + je-
sienna wertykulacja (napowietrzanie). 664 726 394 

• Wykonam profesjonalnie renowacje mieszka-
nia włącznie ze stolarką. Su�ty, ścianki, gipsy, 

malowanie, tapety, podłogi itp. Tel. 669  476 
411

• Transport, przeprowadzki krajowe, międzynaro-
dowe. 665 720 037, 607487 665

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i kostka 
polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Kierownik budowy 2500 za domek. 604 269 301 

• Korepetycje z matematyki, statystyki, ekono-
metrii. Fachowo i solidnie 100% zdawalności. 
Przygotowanie do egzaminów poprawkowych 
iwonand@wp.pl. Tel. 600 924 128

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, eme-
rytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Starszych, 
wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 695 
264 594

• Zatrudnię pracowników na budowę. 505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymagane prawo 
jazdy ( nie wykluczam emeryta). 663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  Dąbro-
wie Nowogardzkiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do biura, znajo-
mość obsługi komputera, od 1.06.2014, tel. 
605 522 340

• Podejmę pracę weekendową z uprawnieniami na 
samochody ciężarowe. 664 726 394

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od zaraz 
508 290 657.

• Zatrudnię pracownika z uprawnieniami na kom-
bajn i traktor, oraz pracowników na stanowisko 
dojarz. Informację pod telefonem 91-39-18-140 

• Przyjmę pilarza – składacza, niewymagane papie-
ry. 603 541 286

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu handlo-
wego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w transporcie 
drogowym, tel. 607 585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka zajmie się 
maluchem od września. 793 994 354 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte i po-
rąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja i mon-
tażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 450zl zapewniamy rocz-
ne przeglądy części zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwaran-
cji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porąbane. 
Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową sprawną, nie-
miecką, lodówka trzy rodzaje zasilania, kuchnia 
gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + stół ku-
chenny mocny. Tel. 888 676 231 

• Sprzedam miernik rezystencji izolacji MIC-5000 
nowy, na gwarancji. 601 476 242  

• Sprzedam betoniarkę 250 l. 606 261 850 

• Sprzedam taśmociąg, 606 261 850 

• Sprzedaż drewna kominkowego, opałowego, za-
pewniamy transport. 697 500 809

• Sprzedam dwie klacze ośmio i czteroletnią. 508 
290 657 

• Tanio sprzedam komplet wypoczynkowy stan b. 
dobry. 888 676 231

• Sprzedam porzeczkę czerwoną 2zł za kg., zbiór 
własny. 91 39 21 739 

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, olcha, 
brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Sprzedam dwuosobową fosę. 697 026 589

• Sprzedam drewno suche 100 zł za przyczepkę sa-
mochodową 880 690 659

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 693 730 938 

• Sprzedam telefon Samsung Galaxy S2 (9100). 693 
197 569 

• Sprzedam wóz konny drewniany do ogrodu. 662 
673 629 

• Oddam kotki małe jednomiesięczne. 607 545 533 
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wyjazdy od zaraz, kontrakty wakacyjne, atrakcyjne zarobki 

Praca w Niemczech
- Opiekunki Osób Starszych 

Tel: 666 096 761, 666 096 774
W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

2014 r. 1

Trawniki z rolki
zakładanie terenów 

zieleni
www.trawnikizrolki.com.pl

tel. 669 342 893
W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

WO-PRINTN

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

W19.6.śczb.7.3.do

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
Nowogard 46 m2,wysoki parter CENA: 89 tys. zł 

Nowogard 54 m2, III piętro CENA: 130 tys. zł 
Nowogard /okolica 18 m2,parter  CENA: 36 tys. zł 

Nowogard /okolica 80 m2,bezczynszowe CENA: 57 tys. zł 
Nowogard /okolica 39 m2,bezczynszowe  CENA: 69 tys. zł 
Nowogard/ okolica 56 m2, bezczynszowe CENA: 70 tys. zł 

DOMY NA SPRZEDAŻ 
Nowogard wolnostojący 57 m2 CENA: 99 tys. zł 

Nowogard/ okolica wolnostojący ok. 200 m2 do wykończenia CENA: 123 tys. zł 
Nowogard/ okolica wolnostojący 90 m2 po remoncie CENA: 235 tys. zł 

Nowogard/okolica bliźniak CENA: 129 tys. zł 
Nowogard/ okolica szeregowiec CENA: 90 tys. zł 

KUPIMY MIESZKANIA I DOMY W NOWOGARDZIE 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0 P22.2.śr-czb.03.03-01.07

USŁUGI INFORMATYCZNE 
Netcom 

- naprawa komputerów 
- usuwanie wirusów 
- odzyskiwanie utraconych danych 
- sieci komputerowe 
- monitoring 

tel. 507 100 280 
W140.1.scb.wt+pt, 3-27.06 

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul.  Mar a  • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.13.06-25.07

W152.4.scb.13-27.06  

Wynajmę garaż  
na Jana Pawła II.  
601 328 360

(K26.1.śczb.13.06-27.06.pt)

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok P  • OWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Dokumenty, pit-y i wydruki z kasy �skalnej potwierdzajace 
uzyskiwany dochód do wglądu razem z umowami i kontraktami. 

tel. 601 567 543

5 OOO,- ZŁ  MIESIĘCZNIE ZAROBKU 
- sprzedam działalność gospodarczą wraz z pawilonem 

w centrum Goleniowa, z powodu przejscia na emeryturę

W159.2.scb.17.06-04.07

Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.24.06-8.07
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
cz nne   tel.  3  0  

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zo�a Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zo�a Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zo�a Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Pół godziny  
w towarzystwie Karoliny

Dla naszych najmłodszych
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER

Władysław - 
rzeźbiarz
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

we s e l a, k o mu n ie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do  8 0  o s ó b  w K ar s k u  3 5 A

t e l .  6 0 9  2 4 5  8 1 6

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
c z yn n e  8 - 1 8  
 t e l .  9 1  3 9  2 0 6  9 6

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

t e l .  6 0 9 245  8 1 6

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH c z yn n e  8 - 1 8  

t e l .  9 1  3 9  2 0 6  9 6

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

ęcznik 
papierowy  2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na impr ezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł brutto  
do 80 osób w Karsku 35

tel. 09 245 81

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na impr ezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł brutto  
do 80 osób w Karsku 35

tel. 09 245 81

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zo�a Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zo�a Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś krzyżówka i malowanka.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zo�a Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

dealne na i eczny p ezen

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
ZE  dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul  Boh  arszawy 

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Nr 98 (2232) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

22

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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poleca:

„Grilowania czas 
 o ie  a  a s cie  as

ac i  u i  s u ce  se e i  o us

POLECA:

pres iżowe marki Parker Wa erman 
idealny pominek na koniec rok  szkolne o  

ożliwo  rawerowania czynne 8-18   tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

KSERO * WYDRUKI Z NOŚNIKÓW 
WYRÓB PIECZĄTEK

5
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8

9

10

11

12

13

14

15

16
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18

zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Na święty Jan jagód dzban
Danuta Borowik, Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Halina Stefańska, 

Pelagia Feliksiak,Lucyna Andrzejczak, Mirosława Rutkowska, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Grażyna 
Siedlecka, Krystyna Gęglawa, Renata Dumańska, Helena Urbanek, Błażej Śniegowski, Teresa Januszonek, Natala 
Kursnierk

Zwycięzcy: Błażej Śniegowski, Natala Kursnierk, Helena Urbanek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: maskotka
Julia Furmańczyk, Karolinka Lewandowska, Bartek Feliksiak, Miłosz Wielgus, Kinga Lewandowska, Nadia 

Grenda, Kacper Łyczkowski, Hubciu Łyczkowski, Nikola Molka 
Zwycięzca: Kacper Łyczkowski
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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G A B IN ET  K OS MET Y C Z N Y  
WICHEREK

ok założenia 
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
k o s m e t y c z n e ,  henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny ,  
ultrad więki, eksfoliacje, wypalanie, laser ,  
lampy ,  materac zdrowotny ,  świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

P O R A D Y  P A T N E
N o wo g ar d, u l .   Zie l o n a 3  
–  obok Rest. Przystań

T e l .   9 1  3 9  2 0 7  1 4
C z yn n e  o d 1 1 . 0 0  do  1 9 . 0 0
h t t p : / / wic h e r e k . in f o

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

  • M. d a   o . 6 6 4  3 3
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓWPara�alny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce para�alnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od ponie ział u o pi u w go z  o   o 

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
w o e  w go z  

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Para�e Rzymskokatolickie
Para�a pw. WNMP  - 91 392 00 30
Para�a pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Para�a pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO    WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY  Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

Sprzedaż, doradztwo oraz obsługę serwisową 
prowadzą wyłącznie Autoryzowani Dealerzy STIHL. 
Adresy Dealerów na www.stihl.pl

Poznaj sekrety
pięknego ogrodu!

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

899,-

Moc:   0,75 kW  / 1,0 KM

Ciężar: 4,9 kg

Silnik: 2-MIX

PROMOCJA

Dogodne 
systemy 
ratalne

W.143.18.o.6-27.06

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE:
•    
•     
•    

(budynek przychodni „Lekarz”) przy Urzędzie Skarbowym

W102.6.p.9.05.27.06P.26.2.O.20.06-do

P3.2.O.do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08
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Udany start 
strzelców

s. 7s. 6 s. 9

Czytaj s. 4

Ruszył sezon 
na 

plaży

Spotkanie 
głuchoniewidomych

Czytaj s. 5

Czytaj s. 3

A6.4.k.d/o

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii 

Adwokackiej.
Nowogard 

ul. 700 Lecia 17
Godz. urzędowania  

od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

J.2.p.23.27.05

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni zbieraczy zapisy 
w terminie 

od 1-10 lipca 2014 r.

tel. 515 144 186 
organizujemy 

dowóz
W54.2.P.17.06-.11.07.pdf

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 602 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Czytaj s. 6

Czytaj s. 8

Czytaj s. 8

Spotkanie organizacyjne 
1 lipca 2014 r. o godz. 14.30

Informacje pod nr tel. 509 910 772
Biuro: ul. 700 Lecia 17, czynne od 11.00-17.00

Rozpoczynamy
WAKACYJNE 

kursy prawa jazdy 

K31.4.p.27.06-1.07

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Jak zdała nasza młodzież

Nowogardzka matura

Działkowcy  
nie chcą 
zmian...

Wybudują kolejną 
świetlicę i odnowią 
kościoły

Pół miliona  
dofinansowania  
dla Osiny

Co  
w wakacje?

V Memoriał  
im. Łukasza 
Marszałka

Uwaga  
na Barszcz  
Sosnowskiego
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Nasza sonda

Teresa Wiśniewska, lat 75, zmarła 25.06.2014r., pogrzeb odbył się 27.06.2014r., na cmentarzu w Mieszewie
Krzysztof Rekuć, lat 74, zmarł 24.06.2014r., pogrzeb odbędzie się 02.07.2014r., o godz. 15:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie
Paulina Białowąs, lat 93, zmarła 26.06.2014r., pogrzeb odbył się 28.06.2014r., na cmentarzu w Nowogar-

dzie
Mirosław Trościanko, lat 52, zmarł 30.06.2014r., pogrzeb odbędzie się 02.07.2014r., o godz. 13:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

22.06.2014 r. 
godz. 13:00 Zgłoszenie kradzie-

ży roweru marki Maxim Max, ko-
loru brązowego, spod sklepu Bie-
dronka przy  ul. Boh. Warszawy.

godz. 15:45 Uszkodzenie samo-
chodu marki Seat Ibiza pod skle-
pem Biedronka, przy ul. Wyszyń-
skiego, przez inny pojazd.  

24.06.2014 r. 
godz. 10:40 Kradzież kosmety-

ków w sklepie Natura przy ul. 700 
Lecia. 

godz. 10:45 Kradzież przewo-
dów elektrycznych z magazynu 
firmy przy ul. Górnej, przez Wik-
tora R., Grzegorza P. oraz Leszka 
F. 

25.06.2014 r. 
godz. 09:20 Patrol OPI, pod-

czas kontroli drogowej na ul. Reja, 
ujawnił nietrzeźwego rowerzystę. 
Michał P. miał 2,63 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

godz. 15:30 Nietrzeźwy rowe-
rzysta, ujawniony przez Patrol 
OPI, na ul. Boh. Warszawy. Emil 
B. miał 0,72 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Ponadto 
posiada aktywny zakaz prowadze-
nia rowerów.

godz. 20:40 W miejscowości Łę-
gno ujawniono nietrzeźwego ro-
werzystę. Krzysztof Z. miał 1,70 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

26.06.2014 r. 
godz. 05:15 Policjanci OPI, pod-

czas kontroli drogowej pojazdu 
marki VW Passat, zatrzymali Ada-
ma M., Marcina J. oraz Grzegorza 
K. sprawców kradzieży zbiornika 
z olejem napędowym, dwóch aku-
mulatorów z pomieszczeń hydro-
forni PUWiS w miejscowości Bo-
guszyce.

godz. 10:50 Kolizja drogowa na 
skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i 

Poniatowskiego, pomiędzy pojaz-
dami Ford oraz Opel Astra. 

godz. 17:00 Kolizja drogowa na 
ul. Boh. Warszawy pomiędzy po-
jazdami BMW i Nissan. 

27.07.2014 r. 
godz. 10:00 Kolizja drogowa na 

ul. Wyszyńskiego, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: VW Passat i 
Mitsubishi. 

godz. 10:00 Kradzież elektryza-
tora z pola pomiędzy miejscowo-
ściami Błotno - Wierzchęcino. 

godz. 19:15 Zdarzenie drogo-
we w pobliżu miejscowości Błot-
no. Kierujący samochodem mar-
ki Peugeot 607, Michał P. znajdu-
jąc się w stanie nietrzeźwości 2,01 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu dachował pojazdem. 

28.06.2014 r. 
godz. 11:20 Ujawnienie nie-

trzeźwego rowerzysty na  ul. Boh. 
Warszawy. Piotr T. miał 2,04 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

godz. 18:30 mNa drodze Nowo-
gard – Miętno, Patrol OPI zatrzy-
mał nietrzeźwego rowerzystę. Ro-
bert J. miał 1,38 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Po-
nadto posiada trzy aktywne zaka-
zy prowadzenia rowerów. 

godz. 20:40 Kolejny nietrzeź-
wy rowerzysta posiadający aktyw-
ny zakaz prowadzenia rowerów 
ujawniony na ul. Poniatowskiego. 
Stanisław W. miał 1.30 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. 

29.06.2014 r. 
godz. 15:30 Patrol OPI podczas 

kontroli na ul. Wojska Polskiego, 
ujawnił nietrzeźwego kierującego 
samochodem marki Ford. Tade-
usz E. miał 2,23 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Zaproszenie na V Festyn
Wojcieszyn 2014

Mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie zapraszają wszystkich w dniu 
12 lipca 2014 roku, od godz. 16:00 na plac przy Kaplicy, do wspól-
nej biesiady i świetnej zabawy pt. ”Powróćmy do dawnych lat”

W programie między innymi:
- gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
- występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych 

oraz miejscowej ludności
- wiejska grochówka, - własne wypieki, - wspólne ognisko, - za-

bawa taneczna
- punkty gastronomiczne- wszelkiego rodzaju, oraz wiele innych 

atrakcyjnych niespodzianek
Zapraszają Patron medialny imprezy Dziennik Nowogardzki 

i organizatorzy
Dochód z festynu zostanie przeznaczony na budowę kościoła w 
Wojcieszynie

Nasza sonda – jak spędzisz wakacje?
W piątek rozpoczęły się wakacje. Z tej okazji zapytaliśmy dzieci z nowogardzkich szkół, jak 
oceniają miniony rok szkolny i co planują robić w wakacje? 

Jakub Dubaj – Na wakacje chcę pojechać na cztery dni do Cieszy-
na Łobeskiego. A co tam będę robił? Tego jeszcze nie wiem. Może łowił 
ryby? Na pewno jest tam cicho, bo ośrodek jest położony z dala od dro-
gi. Pamiętam wakacje jeszcze z tamtego roku. Byłem w Jeleniej Górze. 
Zwiedziłem tam park z figurami dinozaurów i jeździłem kolejką. 

Dawid Stasiak – Rok szkolny zakończyłem bardzo dobrze i nawet 
miałem dobre oceny na świadectwie. Dlatego 14 lipca, w nagrodę jadę 
na kolonię, ale jeszcze dokładnie nie wiem, do jakiego miasta. Gdy już 
wrócę, to późnej jadę na wioskę do Trzechla. A tam mam ciocię i kuzy-
na, którzy na pewno wynajdą mi jakieś zabawy – może berek i w cho-
wanego. Dlatego od komputera planuje trochę odpocząć, ale tylko tak 
trochę. Życzę wszystkim dzieciom udanych wakacji. 

Amelia Damas – Zakończyłam rok szkolny z bardzo dobrymi wyni-
kami. Mam na świadectwie  piątki z  j. polskiego, matematyki i angiel-
skiego. Dlatego na wakacje chcę wypoczywać nad morzem. Będę też jeź-
dzić na basen. Muszę się z rodzicami nad tą sprawą bardzo poważnie 
zastanowić. W tamtym roku zabrali mnie do parku, gdzie były dinozau-
ry... Życzę wszystkim dzieciom radosnych wakacji. 

Madzia – Zdałam do II klasy, chociaż nie byłam na zakończeniu 
roku, bo musiałam iść do dziadka. W czasie roku szkolnego zwykle do-
stawałam same szóstki, ale zdarzyło mi się też dostać jedynkę, bo zapo-
mniałam książki z angielskiego. Na szczęście przytrafiło mi się to tylko 
raz. Dlatego, żeby odpocząć od tej szkoły, jadę nad morze. Nie wiem tyl-
ko, jaka będzie pogoda, bo jak będzie padać, to będę przychodzić do Bi-
blioteki na zajęcia. Nie bardzo jeszcze lubię czytać, ale mam nadzieję, 
że z czasem się to zmieni. 

Patrycja Stasiak – Nigdzie nie jadę na wakacje, ale za to będę teraz 
częściej wychodziła na dwór. Mam dwie ulubione koleżanki, Kasię i 
Dominikę. Razem z pewnością wymyślimy sobie jakieś zabawy. Cieszę 
się, że będę mogła dużo spać w wakacje, bo w czasie roku szkolnego mu-
siałam wcześnie wstawać, czego nie lubię. Wszystkim dzieciom życzę, 
aby miały udane wakacje. 

Rozmawiał z dziećmi w nowogardzkiej Bibliotece 
– Jarek Bzowy 
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PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Przepraszam 
za zajście 

w sklepie „Promyk” 
dnia 28.06.14r. 

 Wanda Kudaj

Język polski

Język angielski

Język Niemiecki

Matematyka

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Jak zdała nasza młodzież

Nowogardzka matura 
Wyniki egzaminów maturalnych w tym roku, w zgodnej ocenie mediów, są tragiczne, zda-
ło 71%, czyli o 10 procent gorzej w skali kraju niż rok temu. W Nowogardzie matura jak 
zwykle najlepiej wypadła w LO nr 2, gdzie tylko 3 osoby będą zdawać poprawki w sierpniu. 
Jest to znacznie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej (nasze województwo, jako całość, 
najgorsze w kraju!). W pozostałych szkołach nie było już tak dobrze, choć… 

Nowogardzkie statystyki
W najlepszej naszej szkole, w Li-

ceum nr 2, w bieżącym roku były 
3 klasy maturalne, uczęszczało do 
nich 82 uczniów i wszyscy ukoń-
czyli szkołę, wszyscy też przy-
stąpili do egzaminu maturalne-
go. 3 uczniów, jeden z polskiego i 
dwóch z matematyki, będą zdawać 
poprawki w sierpniu, pozostałych 
79 uczniów otrzymało świadec-
twa maturalne. W ZSP im St. Sta-
szica przy ulicy Poniatowskiego, 
naukę w technikum ukończyło 
122 uczniów w zawodach technik 
ekonomista, technik handlowiec, 
technik informatyk, technik ho-
telarstwa, technik żywienia i go-

spodarstwa domowego oraz tech-
nik pojazdów samochodowych. 
Do egzaminu maturalnego przy-
stąpiło 77 osób, z czego: j. polski 
zdawalność 90%, j. angielski zda-
walność 86%, j. niemiecki zdawal-
ność 93%, matematyka zdawal-
ność 56%. 26 osób będzie zdawało 
egzamin poprawkowy w sierpniu 
(23-matematyka, 1- j. polski, 2- j. 
angielski). Na tle średniej krajo-
wej tylko dla tego typu szkół, czy-
li techników, gdzie zdawalność 
wynosiła 54%, ogólny wynik ZSP 
jest lepszy. W trzeciej naszej szkole 
średniej i najstarszym nowogardz-
kim liceum, czyli LO nr 1, w tym 
roku szkolnym w czterech klasach 

naukę ukończyło 118 uczniów. Do 
egzaminu maturalnego przystąpi-
ło 99 uczniów, 71 uczniów uzy-
skało świadectwa dojrzałości, 19 
uczniów uprawnionych jest do 
poprawki w sierpniu. Jest to więc 
wynik ogólny na poziomie śred-
niej krajowej, choć z j. polskiego i 
niemieckiego istotnie lepszy.

Dlaczego jedna trzecia nie 
zdała?

Dlaczego tak słaby jest średnio-
-krajowy wynik matur? Dlaczego 
jedna trzecia nie zdała? Czy spo-
sób przygotowania pytań mógł 
mieć znaczenie - trudno bowiem 
zrozumieć tak drastyczne 10-cio 
procentowe obniżenie poziomu 

w ciągu roku? Z tymi pytaniami 
zwróciliśmy się do byłego dyrek-
tora Centralnej Komisji Egzami-
nacyjnej w Warszawie, nowogar-
dzianina p. Artura Gałęskiego.

- Nie chcę tego komentować, aby 
nie być posądzonym, zwłaszcza 
wobec okoliczności mojego odejścia 
z CKE, o brak obiektywności. Mogę 
tylko powiedzieć, że egzaminy, któ-
re przygotowywano w poprzednich 
latach pod moim kierownictwem, 
wypadły zdecydowanie lepiej. Wy-
daje się oczywiste, że zwłaszcza dla 

uczniów średnich i słabszych, sta-
ranne przygotowanie pytań i ich 
właściwe skorelowanie z progra-
mem nauczania ma istotne zna-
czenie dla wyniku egzaminu – po-
wiedział A. Gałęski. Wyniki uzy-
skane przez tradycyjne „mocne” 
szkoły potwierdzają uwagi byłego 
dyrektora CKE. Świadczy o tym 
chociażby rezultat naszego lokal-
nego lidera, który nie odbiega od 
poprzednio uzyskiwanej zdawal-
ności... 

ms
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Koniec nauki, czas na odpoczynek...
W miniony piątek zakończył się rok szkolny. We wszystkich placówkach edukacyjnych na 
terenie Gminy Nowogard, w tym dniu odbyły się uroczyste apele. 

Redakcja DN odwiedziła w 
tym dniu Szkołę Podstawową 
nr 2 im. Marii Konopnickiej w 
Nowogardzie, gdzie na wakacje 
udało się 290 uczniów. Ponie-
waż pogoda sprzyjała, apel od-
był się na szkolnym boisku. Uro-
czystość rozpoczęła się o godz. 
11:00. W trakcie apelu nagro-
dzono najlepszych uczniów. Za 
wsparcie podziękowano tak-
że rodzicom i kilku sponsorom. 
Wzruszającym momentem było 
pożegnanie klas szóstych. Na ko-

niec uczniowie wraz z rodzicami 
udali się do swoich klas, gdzie 
już w bardziej kameralnym gro-
nie wręczano świadectwa i dzię-
kowano nauczycielom za trud, 
włożony w edukację młodego 
pokolenia. 

W całej Gminie Nowogard, na 
wakacje udało się ok. 3 tysięcy 
uczniów i ponad 400 przedszko-
laków. 

Większość z nich z pewno-
ścią spędzi lato w Nowogardzie. 

O tym, co będą mogli robić, nie 
wyjeżdżając z miasta, informu-
jemy w tekście pt. „Co w waka-
cje” (strona 6), gdzie prezentu-
jemy ofertę na lato przygotowa-
ną przez miejscowe placówki 
oświatowe i kultury. 

Wszystkim uczniom życzymy 
udanego, ale aktywnego i bez-
piecznego wypoczynku. 

MS
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Nasza sonda z Osiny

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Mieczysława Krzywani
Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, 

za okazaną pomoc, współczucie, kondolencje, wieńce i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać” 
składa Rodzina Zmarłego

Wybudują kolejną świetlicę i odnowią kościoły

Pół miliona dofinansowania dla Osiny
Wśród trzynastu inicjatyw, mających uzyskać dofinansowanie z PROW 2007–2013, aż trzy 
dotyczą Gminy Osina. W dniu 26 czerwca 2014 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go w Szczecinie, podpisywano stosowne umowy na dofinansowanie projektów, mających na 
celu modernizację obszarów wiejskich na Pomorzu Zachodnim.

Pierwsza to wniosek Gminy Osina na budowę 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Redostowo. Umo-
wę na dofinansowanie w wysokości 240 tys. zł. pod-
pisał Wójt Gminy Osina, Krzysztof Szwedo. Wartość 
całej inwestycji to 349 tys. zł. Pozostałe środki po-
chodzić będą właśnie z budżetu Gminy.

Kolejne dofinansowanie to kwota 300 tys. zł. na re-
mont kościoła w Węgorzycach. Wnioskodawcą była 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Po-
częcia N.M.P. w Osinie. Dlatego też umowę na do-
finansowanie podpisał ks. Proboszcz, Jerzy Labuda 
z Osiny.

Trzecią inicjatywą są środki pozyskane na wymia-
nę pokrycia dachu na kościele w Redle, w wysoko-
ści 55 tys. zł. Wnioskodawcą była parafia w Długo-
łęce, pod którą podlega kościół w Redle. Podpisania 
umowy dokonał ks. Administrator, Krzysztof Bar-
toszewski. Ogromny udział w tym przedsięwzięciu 
mają mieszkańcy Redła, którzy z własnych środków 
pokryli koszty związane z dokumentacją projektu. 
Wartość całej inwestycji to 79 tys. zł. Gmina Osina 
również dołoży się do inwestycji sakralnych. Na re-
mont kościoła w Węgorzycach przeznaczono dota-
cję w wysokości 50 tys. zł, a  na wymianę pokryciach 
dachowego na kościele w Redle dotację w wysokości 
20 tys. zł.

Krzysztof Szwedo zaznaczył, że to kolejna, trzecia 
zupełnie nowa świetlica i kolejne unijne dofinanso-
wanie dla Gminy.

 – W tej sytuacji tylko jedna wiejska świetlica w 
Gminie potrzebować będzie remontu. Tym razem cie-
szy również fakt, że dofinansowanie trafia do para-
fii w Osinie i Redle, na potrzeby restauracji zabyt-
kowych obiektów sakralnych. W tym miejscu nale-
ży podziękować stowarzyszeniu „Szanse Bezdroży 

Gmin Powiatu Goleniowskiego”, za aktywne dzia-
łania na rzecz zmiany oblicza terenów wiejskich na 
Ziemi Goleniowskiej – mówi Szwedo. Wspomnia-
ne Stowarzyszenie weryfikowało wnioski, które osta-
tecznie otrzymały wsparcie z PROW.

Jak zapewniają władze Osiny, wszystkie inwestycje 
zostaną zrealizowane do końca tego roku.

MS

W Osinie trawa już wykoszona! 
Trawa przy osińskiej aptece i sklepie handlowym została wykoszona. Dzięki  zabiegom wła-
ścicieli obiektu  jest tu teraz schludniej i  ładniej.  

Równo przystrzyżona trwa i ogólny porządek – to 
nie żarty, to fakt i efekt pracy właścicieli budynków 
oraz pracowników firmy, zajmujących się koszeniem 
gminnych trawników. Po sygnałach Czytelników i 
ukazaniu się informacji w DN, zmotywowane tym 
osoby błyskawicznie ścięły trawę przy sklepie, osiń-
skiej aptece i na gminnych zieleńcach. Wygląda na 
to, że operacja „wysoka trwa” poszła bardzo  spraw-
nie. Teraz teren dookoła budynków i na klombach 
gminnych jest pięknie wykoszony, a to sprawia, że 
wszędzie panuje ogólny porządek.

Jarek Bzowy 

Wulgaryzmy do tego stopnia stanowią one swogo rodzaju 
przyzwolenie, że stały się przyzwoleniem, na które ogół re-
aguje z pobłażliwością. Słowa na literę „k”, „ch” itd. to sło-
wa, które dość często słyszmy z ust Polaków w różnych miej-
scach, nierzadko publicznych. W tym tygodniu postanowi-
liśmy zapytać respondentów z Gminy Osina, jak reagują, 
gdy słyszą wulgaryzmy w miejscu publicznym? 

Pan Waldemar – Ja na pew-
no tego nie toleruję, ale jeżeli jest 
to osoba dorosła, to uważam, 
że jest to jej sprawa. Jeżeli na-
tomiast słyszę wulgaryzmy z ust 
jakiegoś młodzieńca, przyznam, 
że trochę mnie to razi. Myślę, że 
w miejscach publicznych nie po-
winno się kląć, bo to po prostu 
nie wypada. 

Pani Agata z synem Oliwe-
rem – Jak reaguję? Zdarza mi 
się, że zwracam uwagę takiej oso-
bie. Niemniej nie jestem też bez 
winy, bo jak czasami się mocno 
zdenerwuję, to też zdarzy mi się 
przekląć, i to bardzo konkretnie. 

Pani Urszula – Nie znoszę prze-
klinania, zarówno u dorosłych, jak 
i u młodzieży. Kiedy ktoś przekli-
na, to staram się tego nie słuchać, 
bo takie osoby są najczęściej pod 
wpływem alkoholu i są wtedy dość 
agresywne. Dlatego omijam je. 
Więc jeżeli ktoś przeklina, bardzo 
mnie to drażni i wcale mi się to nie 
podoba. 

Pani Małgorzata – Najczę-
ściej pytam taką osobę, czy ma 
aż tak ubogi słownik czy może 
nie zna innych słów, które mo-
głyby zastąpić te przekleństwa? 
Co do osób, które przeklinają, to 
zdarza mi się zwrócić im uwagę, 
by tego nie robiły. Jeśli natomiast 
chodzi o mnie, nie zdarza mi się 
przeklinać, a jeżeli już, to tylko 
poprzez cytowanie jakiejś osoby. 
W mojej rodzinie nigdy się nie 
przeklinało, nawet gdy były ja-
kieś emocje i złość. Uważam, że nasz język polski jest tak bogaty i mamy 
do dyspozycji tyle słów, że można używać w mowie odpowiedniejszych 
wyrazów niż przekleństwa. 

Grażyna Małyszek – Gdy ktoś 
przeklina, to bardzo mnie to razi. 
Jestem bardzo zbulwersowana, 
że takim językiem posługują się 
często młodzi. Wielokrotnie, kie-
dy idzie się ulicą, słyszy się, jak 
młodzież, zamiast pięknych pol-
skich słów, wypowiada tylko 
wstrętne epitety. Ale nie można 
tego zjawiska generalizować i 
mówić tak o wszystkich. Dlatego 
zapytam się używających wulga-

ruzmów, czy przeklinając używają naprawdę języka polskiego? 
rozmawiał: Jarek Bzowy

Chwilę po podpisaniu umowy  ks. K. Bartoszewski i wicemar-
szałek A. Jakubowski

Wicemarszałek gratuluje Gminie Osina uzyskanego dofinan-
sowania
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W dniu 24 czerwca 2014 r. 
zmarł w wieku 74 lat 

długoletni nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Długołęce 

mgr Krzysztof Leliwa Rekuć 
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym  

w Nowogardzie w środę 2 lipca 2014 r. o godzinie 15. 

    Rodzina 

ROD zostaje

Działkowcy nie chcą zmian...
W minioną sobotę, nowogardzcy działkowcy mieli zdecydować, czy ogrody nadal pozosta-
ną pod auspicjami Polskiego Związku Działkowców czy też przejmą je lokalne stowarzy-
szenia.  Tak się jednak nie stało. Zdecydowana większość nie przyszła bowiem na zebranie. 
Wszystko zatem zostało po staremu. 

Zgodnie z nową ustawą o ogro-
dach działkowych, która obowią-
zuje od tego roku, działkowcy do 
końca czerwca mieli prawo zdecy-
dować - czy zostać dalej w struk-
turach Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych (lokalne struktu-
ry PZD) czy też założyć swoje lo-
kalne stowarzyszenie działkowe. 
W tym celu ROD w całym kraju 
musiały zorganizować spotkanie 
wszystkich działkowców. W No-
wogardzie termin spotkania wy-
znaczono na 28 czerwca, na godz. 
11:00. Zorganizowano je na  fo-
rum Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących przy  ul. Boh. Warszawy. 
Każdego z członków ROD należa-
ło z osobna  powiadomić o termi-
nie spotkania listem poleconym. 

W pierwszym terminie, w zebraniu, wzięło udział dokładnie 214 działkowców

Pilnowano, aby każdy przed wejściem na zebranie złożył swój podpis na liście 
obecności. Mimo tych wysiłków, nie udało się zebrać kworum do przprowadzenia 
głosowania o wyodrębnieniu ogrodów

W Nowogardzie, gdzie funkcjo-
nują IV ogrody, takich korespon-
dencji rozesłano dokładnie 1340. 
Tylu bowiem jest u nas działkow-
ców. Aby na zebraniu można było 
podjąć uchwałę na temat ewentu-
alnego wyodrębnienia ogrodów 
ze struktur PZD, w pierwszym 
terminie frekwencja musiała wy-
nieść 50%, a więc dokładnie 671 
osób. Przyszło jednak zaledwie 
214. Po dwóch godzinach, zgod-
nie z ustawą, zebranie próbowa-
no ukonstytuować po raz dru-
gi. Tym razem wystarczyło, aby 
przyszło 30% działkowców, a więc 
447 osób. Niestety po przerwie na 
forum zjawiło się jeszcze mniej 
osób – ledwo 89. Tym samym 
Związek Działkowców nadal bę-
dzie „gospodarzem” ogrodów w 
Nowogardzie. Przynajmniej na 
kolejne dwa lata. Dopiero bowiem 
po 24 miesiącach może odbyć się 
kolejne zebranie na ten temat. Z 
tym że teraz grupa zainteresowa-
na, aby to lokalne stowarzyszenie 
przejęło działki w zarząd, musi 
już sama zorganizować spotkanie 
i ponieść związane z tym niema-
łe koszty. Tylko wysyłanie listów 
poleconych do1340 działkowców 

kosztowało ROD (a więc wszyst-
kich działkowców w Nowogar-
dzie) 5 tys. 600 złotych. Wydaje 
się, że chociażby z tego względu 
warto było przyjść na zebranie...

Widocznie jednak ustawo-
wa możliwość zniesienia mono-
polu PZD, w stosunku do ogro-
dów działkowych, nie interesu-
je tak bardzo działkowców, jak 
inny temat, a mianowicie śmie-
ci. Z dniem 1 lipca (tj. dzisiaj), 
działki zostają objęte nowym sys-
tem gospodarowania odpadami. 
Dla działkowców oznacza to nie 
mniej, nie więcej, jak kolejny, i to 
niemały wydatek. Każdy, kto po-
siada ogród, będzie bowiem te-
raz musiał zapłacić podatek śmie-
ciowy dwa razy, tj. za śmieci wy-
tworzone w domu, i te na działce. 
Rocznie ROD w Nowogardzie, z 
tego tytułu, do gminy będzie mu-
siała odprowadzać, w najtańszym 
wariancie, nawet ponad  240 tys. 
złotych! Wywołuje to niemałe 
emocje nie tylko wśród członków, 
ale i władz ROD. 

 Do tego tematu wrócimy jed-
nak w kolejnych wydaniach DN. 

Marcin Simiński

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze. 

Zawsze będą z nami” 

Koleżance Cecylii Rekuć 
głębokie wyrazy współczucia z powodu 

śmierci męża Krzysztofa 
składają 

nauczyciele i emeryci oraz pracownicy 
Szkoły Podstawowej w Długołęce

Jeszcze o świetlicach wiejskich

Podpisali z burmistrzem umowy
W piątek, 27 czerwca, na boisku sportowym w Jarchlinie, odbyło się spotkanie burmistrza z 
sołtysami, którego przedmiotem było omówienie warunków korzystania ze świetlic wiejskich 
oraz podpisanie umów i aneksów do umów w sprawie użyczania świetlic osobom fizycznym.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 
13:00. Przewodziła mu kierownik 
Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa, 
Ewa Jakubcewicz. Już na wstępie 
wyjaśniono główny cel zebrania. 
– Wydział dopracował i przygoto-
wał umowy użyczenia dla tych so-
łectw, które świetlic nie mają (za to 
mają np. boiska, dop. red.), oraz 
aneksy umowy użyczenia dla soł-
tysów tych wsi, w których są świe-
tlice – mówiła kierownik Wydzia-
łu GNGiR – W aneksach napisa-
ne jest, że integralną częścią umo-
wy użyczenia jest podpisany przez 
Radę Miejską w Nowogardzie re-
gulamin wykorzystania świetlic 
wiejskich. Trzy miejscowości nie 
otrzymały umów – Orzechowo 
i Świerczewo, ponieważ trwa re-
mont świetlic, oraz Wyszomierz, 
ponieważ świetlica nie nadaje się 
do użytku. Ponadto zasugerowa-
no, że place zabaw, znajdujące się 
na terenie wsi, świetlice oraz bo-
iska sportowe powinny być ubez-
pieczone. Ponieważ burmistrz po-
jawił się na zebraniu ponad godzi-
nę po jego rozpoczęciu, podpisa-
nie umów przeciągnęło się nieco 
w czasie. W oczekiwaniu na wło-
darza, sołtysom wręczono po jed-
nym egzemplarzu uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogardzie z dn. 
14 marca 2014 r., w sprawie okre-
ślenia zasad i trybu korzystania 

ze świetlic wiejskich oraz ustale-
nia ich regulaminu. W § 10 doku-
mentu czytamy, że wchodzi on w 
życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Zachod-
niopomorskiego. Jak poinformo-
wała Ewa Jakubcewicz, regulamin 
świetlic wiejskich już widnieje w 
rzeczonym Dzienniku. 

Ponieważ na spotkaniu obec-
na była również dyrektor 
nowogardzkiego OPS-u, Tere-
sa Skibska, oraz kierownik Wy-
działu GKMiOŚ, Tadeusz Fiej-
dasz, korzystając z nieobecności 
burmistrza, z sołtysami omówio-
no kilka spraw bieżących. Poru-
szono m.in. temat Karty Dużej 
Rodziny, o której w poprzednim 
wydaniu pisał Dziennik Nowo-
gardzki. Tadeusz Fiejdasz przypo-
mniał zgromadzonym o koniecz-
ności zgłaszania niesprawności 
oświetlenia drogowego. Wysnuto 
również propozycję porządkowa-

nia terenu przy przystankach au-
tobusowych, które często są bar-
dzo zaniedbane. Sprzątanie tere-
nów przy tych obiektach miałoby 
leżeć w gestii sołtysów, natomiast 
Gmina zobowiązuje się do zaku-
pu paliwa do kosiarek oraz pokry-
cia kosztów zakupu potrzebnych 
do porządkowania terenu mate-
riałów. Sołtysi mieli okazję zadać 
kierownikowi Wydziału GKMiOŚ 
kilka pytań i zgłosić wszelkie nie-
dogodności.

W trakcie spotkania nie poru-
szono najpilniejszego bieżącego 
tematu, czyli miejsca organizacji 
tegorocznych dożynek. Jak wia-
domo nieoficjalnie, chęć organi-
zacji święta plonów zgłosiły: Rada 
Osiedla Bema oraz sołectwo Wy-
szomierz. O tym, gdzie ostatecz-
nie odbędą się dożynki 2014, zde-
cyduje Konwent Sołtysów. Jak tyl-
ko decyzja ta zapadnie, poinfor-
mujemy o tym Czytelników DN.  

Karolina Klonowska
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Starosta w sprawie rehabilitacji się wstrzymał 

Dostali absolutorium 
Zarząd powiatu bez kłopotu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu roku 2013. 14 
radnych było za absolutorium, 5 się wstrzymało, nikt nie był przeciw.

Sesja Rady Powiatu odbyła się w 
czwartek, 26 czerwca. Głównym 
punktem obrad było niewątpliwie 
głosowanie nad przyjęciem spra-
wozdania z wykonani zeszłorocz-
nego budżetu i udzieleniem ab-
solutorium dla zarządu powiatu. 
Wstrzymało się czworo radnych 
SLD (Kazimierz Lembas, Woj-
ciech Włodarczyk, Czesław Siwek 
i Danuta Faryniarz) oraz jedyny  
radny PiS, Piotr Kijko. Co cieka-
we, radny K. Lembas chwilę wcze-
śniej odczytał stanowisko komi-
sji rewizyjnej i komisji budżetu, w 
którym zawarta była jednoznacz-
nie pozytywna opinia nt. pracy 

zarządu powiatu, starosty i skarb-
nika. Nie padł żaden głos kryty-
kujący stan finansów powiatu. 

Pełna zgoda i zrozumienie były 
natomiast podczas głosowania 
nad „stanowiskiem Rady Powia-
tu w Goleniowie w sprawie za-
pewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej w 
zakresie rehabilitacji i fizykotera-
pii dla mieszkańców powiatu go-
leniowskiego”. Dokument, przed-
stawiony przez wicestarostę, To-
masza Kulinicza, krytykuje Naro-
dowy Fundusz Zdrowia za skaza-
nie mieszkańców powiatu na ko-
rzystanie z rehabilitacji wyłącz-

nie na terenie Goleniowa. Wzywa 
NFZ do zwiększenia limitu środ-
ków na rehabilitację i zapewnie-
nie tych świadczeń mieszkańcom 
gmin Nowogard, Osina i Masze-
wo, jak najbliżej miejsca zamiesz-
kania. W głosowaniu jedynie sta-
rosta T. Stanisławski wstrzymał 
się od głosu w sprawie stanowiska 
rady, które wkrótce trafi do szcze-
cińskiego oddziału NFZ.

To nie jedyny akcent nowo-
gardzki, jaki miał miejsce na 
czwartkowej sesji. Radni wyrazili 
zgodę na utworzenie  w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Nowogardzie Zasad-

Zarząd powiatu dziękuje radnym za udzielenie absolutorium

niczej Szkoły Zawodowej. Nato-
miast w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych przy ul. Poniatowskie-
go będzie funkcjonowało również 
Liceum Ogólnokształcące dla Do-

rosłych. Nowe szkoły na eduka-
cyjnej mapie gminy Nowogard 
ruszają od września tego roku. 

Opr. MS
foto: cm

Co w wakacje?

Dla każdego coś dobrego 
W piątek, 27 czerwca, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zakończy-
li rok szkolny 2013/2014. W związku z powyższym, publikujemy informacje na temat kil-
ku wakacyjnych atrakcji, jakie w tym roku dzieciom i młodzieży oferują nowogardzkie pla-
cówki oświatowe i kulturowe. 

Wczoraj, w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Nowogardzie, rozpo-
częła się półkolonia letnia, która 
potrwa do 11 lipca. Mogą na nią 
uczęszczać nie tylko uczniowie 
„dwójki”, ale również innych no-
wogardzkich szkół. Uczestnictwo 
w półkolonii zadeklarowała m.in. 
część uczniów z SP nr 3 w Nowo-
gardzie. 

O wakacjach nie zapomniał 
Nowogardzki Dom Kultury. Pla-
cówka organizuje Letnią Akade-
mię Zabawy, w której będą mogły 
uczestniczyć dzieci w wieku od 8 
do 12 lat. I Turnus odbędzie się od 
14 do 18 lipca, zaś II Turnus – od 
25 do 26 lipca. Przewiduje się dla 
najmłodszych atrakcje w terenie, 
zajęcia teatralne, na których milu-
sińscy będą mogli oswoić się z ru-
chem scenicznym, oraz zajęcia fo-
tograficzne. Ponadto zaplanowa-
no kilka wycieczek, m.in. do Par-
ku Dinozaurów we Wrzosowie. 
Amatorzy tańca również znajdą 
coś dla siebie: Dzieci będą treno-

wać swoje umiejętności podczas 
zajęć tanecznych. Wezmą udział 
w Wielkim Plątawisku, a na koniec 
w Słonecznym Disco – informuje 
Martyna Kawa z NDK – Ponadto, 
oprócz ogromnej ilości ruchu pod-
czas gier i zabaw, gwarantujemy 
również powrót do korzeni manu-
alnych – tworzenia z gliny.  

NDK oferuje też coś dla star-
szych dzieci i dorosłych. Już nie-
długo rozpoczną się Międzynaro-
dowe Warsztaty Artystyczne „AR-
Teria”. Będą one trwały od 4 do 
13 lipca. Znajdzie się coś dla mi-
łośników teatru, malarstwa oraz 
tańca. Nie zabraknie również za-
jęć wokalnych i grania na instru-
mentach. Dla osób, których roz-

piera życiowa energia i chęć do-
świadczania coraz to nowych rze-
czy, przewidziano warsztaty tańca 
z ogniem.  

Tradycyjnie już ofertę na wa-
kacje, w ramach akcji „Wakacje w 
bibliotece”, przygotowała Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Stefa-
na Żeromskiego w Nowogardzie. 
Od 7 lipca do 14 sierpnia (wyłą-
czając soboty i niedziele), w godz. 
12:00–14:00, w MBP odbywać się 
będą zajęcia czytelnicze dla dzie-
ci od 5 do 11 lat. Milusińscy będą 
mogli uczestniczyć w zabawach 
integracyjnych, sprawdzających 
ich zdolności ruchowe i manual-
ne oraz biegłość czytania. Na zaję-
ciach edukacyjno-rekreacyjnych 
kształtowane będą także umiejęt-
ności logicznego myślenia dzieci i 
inwencję twórczą. 

Ci, którzy nie mają jeszcze po-
mysłu na zabicie wakacyjnej nudy, 
śmiało mogą skorzystać z którejś z 
wyżej wymienionych ofert.

Karolina Klonowska

Sezon na plaży rozpoczęty

Na razie pogoda odstrasza...
Od 21 czerwca, na nowogardzkiej plaży powiewa flaga, in-
formująca, że pełniony jest już dyżur ratowniczy. Pomimo 
pogody, która nie zachęca do kąpieli, postanowiliśmy od-
wiedzić ratowników, znajdujących się na miejskiej plaży. 

Słońce schowało się za chmura-
mi, toteż nie może dziwić fakt, że 
ratowników, pełniących dyżur na 
nowogardzkiej plaży, również za-
staliśmy nie na samym kąpielisku, 
ale w jednym z domków. Bezpie-
czeństwo na plaży, w trakcie trwa-
nia sezonu, zapewniać będą: Mar-
cel Futoma z Nowogardu oraz 
Natalia Mikołajczyk z Goleniowa. 
Ratownicy na plaży pojawili się 
już 20 czerwca, natomiast od 21 
czerwca do 31 sierpnia pilnować 
będą, aby nikomu nic się nie sta-
ło. Okazuje się, że nie będą jednak 
strzegli całej plaży, ale jej większe-
go fragmentu. – Podlega nam 150 
metrów, w Nowogardzie to będzie 
obejmowało dystans od wejścia na 
molo, przy którym znajduje się ta-
bliczka „Kąpielisko chronione”, aż 
po 150 metrów wzdłuż plaży, na 
wysokości białych słupków, znaj-

dujących się na boisku do siatków-
ki plażowej – mówi Marcel Futo-
ma – Z tym że ten dystans przypa-
da na trzech ratowników, gdyż we-
dług przepisu, na jednego ratowni-
ka powinno przypadać 50 metrów 
strzeżonego terenu, nas jest dwoje 
od poniedziałku do czwartku, na-
tomiast na piątek, sobotę i niedzie-
lę będziemy mieć przydzielanego 
jeszcze jednego ratownika – pod-
sumowuje M. Futoma. Do dwójki 
już obecnych ratowników, 1 lipca 
dołączy jeszcze jeden, który bę-
dzie stażystą z Nowogardu. Miej-
my nadzieję, że w miarę szyb-
ko rozpogodzi się i nowogardzka 
plaża  zapełni się wypoczywający-
mi. Ratownikom życzymy jednak, 
aby nie musieli zbyt często spraw-
dzać swoich umiejętności ratow-
niczych...

KR

Znaleziono klucze
Do redakcji 

DN został do-
starczony wi-
doczny na zdję-
ciu pęk kluczy. 
Zguba czeka 
na odbiór w re-
dakcji.

Zagubiony bucik 
dziecięcy 

Kilka dni temu znaleziono 
bucik dziecięcy o rozmiarze 
19,  firmy KORONECKI, który 
został przyniesiony do redakcji 
DN. Bucik jest koloru białego 
z charakterystycznymi różo-
wymi kwiatkami. Bucik jest do 
odebrania w redakcji DN. Red. 
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Spotkanie z poseł Masłowską

(Nie)Wszyscy są tacy sami...
W minioną niedzielę, Nowogard odwiedziła poseł PiS, Gabriela Masłowska. Pochodząca z 
Lubelszczyzny parlamentarzystka czwartej kadencji Sejmu spotkała się z sympatykami par-
tii w czytelni Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie. 

Spotkanie rozpoczęło się punk-
tualnie o godz. 18:00. Gościa przy-
witała Magdalena Zarębska-Kule-
sza, szefowa PiS w Nowogardzie. 
Wizyta poseł Masłowskiej cieszy-
ła się dość sporym, jak na termin 
zorganizowania spotkania, zainte-
resowaniem. Wzięło w nim udział 
ponad 40 osób. 

– Ja wiem, że media odpowie-
dzialne za rząd dusz wmawiają 
wam, że wszyscy politycy to sami 
złodzieje i lenie. Tym bardziej do-
ceniam, że zechcieliście przyjść na 
spotkanie z politykiem i to jeszcze 
posłem. Zapewniam was, że nie 
wszyscy politycy są tacy sami – 
mówiła, nie kryjąc zdziwienia fre-
kwencją, poseł Masłowska. 

Parlamentarzystka nie ukrywa-
ła, że jej wizyta w Nowogardzie 
to element objazdówki po kraju, 
jaką w ostatnich dniach urządzają 
posłowie PiS, po ujawnieniu tzw. 
afery podsłuchowej. 

– Spotykamy się w szczególnej 
sytuacji, kiedy wstrząsają nami 
kolejne afery i ukazują prawdzi-
wy stan państwa polskiego. I o tym 
chcemy z państwem rozmawiać  – 
mówiła do zgromadzonych poseł 

Masłowska – Ostatnie nagrania 
pokazują, czym tak naprawdę zaj-
mują się oligarchowie naszej wła-
dzy – podporządkowaniem pań-
stwa polskiego do własnych intere-
sów. Czy można zatem mieć zaufa-
nie do tych ludzi? – powtarzała kil-
kakrotnie w czasie spotkania, in-
formując, że PiS złożył wniosek o 
wotum nieufności dla rządu pre-
miera Donalda Tuska i powoła-
nie technicznej rady ministrów na 
czele z Piotrem Glińskim. Przekaz 
był jasny – tylko takie rozwiąza-
nie jest najkorzystniejsze dla Pol-
ski. – Czy mamy pewność, że obec-
na władza działa w interesie pań-
stwa? – pytała retorycznie poseł 
Masłowska, twierdząc ponadto, że 
obecny rząd nie wykorzystuje po-
tencjału gospodarczego w kraju.

– Polska to naprawdę bogaty 
kraj w naturalne złoża, m.in. wody 
geotermalne. Tymczasem rządzą-
cy, zamiast rozmawiać o gospodar-
ce, zajmują się atakowaniem nas, 
opozycji – stwierdziła goszcząca w 
Nowogardzie posłanka PiS. 

Po 50-minutowym wystąpieniu 
polityk, oddano głos zgromadzo-
nym na sali. 

– U nas sytuacja jest podobna. 
Nie trudno doszukać się analogii z 
tą krajową. Jest podział na tych co 
decydują to są tzw. słupy polityczne 
i opozycję, której zamyka się usta. 
Dochodzi do tego, że przerywane 
są sesje, a przewodniczący obrad 
nie pozwala radnym na dyskusję – 
skarżył się Tadeusz Filipczak, je-
den z działaczy nowogardzkiego 
koła PiS. 

Uczestnicy spotkania prosi-
li również o interwencję w spra-
wie rozstrzygnięcia kontraktu na 
świadczenia rehabilitacyjne w 
powiecie goleniowskim. Przypo-
mnijmy tylko, że Nowogard stra-
cił kontrakt NFZ na usługi me-
dyczne w tym zakresie, na rzecz 
Goleniowa. – Zebraliśmy w trzy 
dni 3250 podpisów. Pojechaliśmy 
z tym do NFZ w Szczecinie. Przy-
witano nas na parkingu w palącym 
słońcu. Jestem zła na to, że tak nas 
potraktowano, ludzi chorych, po 
wylewach, wypadkach. To jest bar-
dzo przykre. Co mamy dalej robić? 
– pytała pani Maria. 

Poseł Masłowska zapewniła, że 
o wszystkich problemach trapią-
cych mieszkańców Nowogardu, 

Tadeusz Filipczak pyta o receptę na politykę w Nowogardzie

M. Zarębska-Kulesza (po lewej) i posesł Gabriela Masłowska (po prawej), w trakcie 
niedzielnego spotkania w Nowogardzie

powiadomi kolegów z partii. Po-
leciła także kontakt do posłów PiS 
Ziemi Zachodniopomorskiej. 

Jak się okazuje, jeden z nich, a 
konkretnie poseł Michał Jach ze 
Stargardu Szczecińskiego, ma na-
wet biuro poselskie w Nowogar-
dzie (w byłym hotelu przy Placu 
Wolności). Informacja ta wywoła-

ła nie lada zdziwienie na twarzach 
większości zgromadzonych. 

Na zakończenie rozdano 
wszystkim broszurę, jaką ostatnio 
wydrukował PiS, pod sugestyw-
nym tytułem „Jarosław Kaczyń-
ski: Czas na zmiany”. 

Marcin Simiński 

„Zielone światło” dla głuchoniewidomych z Nowogardu 
W jaki sposób porozumieć się z osobą, która nie widzi oraz jak przekazać coś osobie, która nie słyszy? Można napisać na kartce, ale lepiej będzie, mówiąc 
żargonem niesłyszących, „pomigać”.  Ale jak rozmawiać z kimś, kto ani nie widzi, ani nie słyszy? O tym m.in. rozmawiano w trakcie sobotniego spotkania 
nowogardzkiego koła Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych. 

Spotkanie odbyło się w świetli-
cy ZBK. Przybył na nie pełnomoc-
nik wojewódzki Towarzystwa Po-
mocy Głuchoniewidomych,  Piotr 
Pawlak. - Chcemy uzmysłowić 
osobom głuchoniewidomym oraz 
ich otoczeniu, że głuchoniewidomy 
człowiek, też może samodzielnie 
wykonywać codzienne czynności, 
a także w wielu przypadkach funk-
cjonować w społeczeństwie i po-
dejmować różne formy aktywno-
ści, m.in. takich jak: edukacyjną, 
kulturalną czy zawodową – mówił 
do zgromadzonych na sali gość ze 
Szczecina. 

 Spotkanie to odbyło się w ra-
mach ogólnopolskiego projek-
tu  „Zielone światło dla aktywne-
go rozwoju dla osób głuchoniewi-
domych” jest to projekt realizo-
wany przez Państwowy Fundusz 
Osób Niepełnosprawnych. Głów-
nym jego celem jest podniesie-
nie jakości życia osób, które mają 
równoległy problem ze słuchem i 
wzrokiem - czyli głuchoniewido-
mych. Przedsięwzięcie ma jedno-

cześnie dać wsparcie  jego uczest-
nikowi i wyzwolić w nim większą 
samodzielność oraz niezależność 
zarówno w życiu osobistym jak 
i społecznym. Towarzystwo Po-
mocy Głuchoniewidomym ofe-
ruje wiele możliwości aktywno-
ści, która obejmuje zajęcia z: me-
tod komunikacji, orientacji prze-
strzennej, czynności w zakresie 
samoobsługi, obsługi komputera, 
sprzętu rehabilitacyjnego i wspo-
magającego. Jak również warszta-
ty wyjazdowe z zakresu rehabili-
tacji podstawowej. Grupa Nowo-
gardzka, jak na razie, liczy 5 osób. 
Mają oni nadzieję, że to grono 
sukcesywnie będzie się powięk-
szało i planowała kolejne etapy 
aktywności. Podczas spotkania w 
sali ZBK, w rozmowie z uczest-
nikami, udział brali także kon-
sultanci poszczególnych specja-
lizacji ze Szczecina oraz pani tłu-
macz języka migowego, która tłu-
maczyła potrzebującym zasadni-
cze kwestie spotkania. W ramach 
realizowanych projektów TPG 

zachodniopomorskiej Jednostki 
Wojewódzkiej może zaoferować 
pomoc takim osobom i wspar-
cie ochotników wolontariuszy. 
Wszelkie pytania i sugestie osoby 
zainteresowane z gmin Nowogard 
i Osina, a także innych pobliskich 

miejscowości, mogą zasięgnąć w 
Szczecinie przy ul. Wojska Pol-
skiego 63, na IV piętrze w pok.4/7 
lub kontaktować się z pełnomoc-
nikiem jednostki Piotrem Pawla-
kiem, który jest dostępny pod nr 
692-439-235 lub poprzez kontakt 

mailowy p.pawlak@tpg.org.pl. 
Podajemy również nr telefonu do 
przedstawiciela nowogardzkiego 
koła TPG, p. Zbigniewa Kaczora – 
697 311 327. 

Jarek Bzowy

Grupa z Nowogardu wraz z specjalistami - wolontariuszami oraz  Piotrem Pawlakiem Pełnomocnikiem Wojewódzkim TPG
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V Memoriał im. Łukasza Marszałka

Tym razem Polonia Płoty
Już po raz piąty Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Nowogard, wraz ze swoimi piłkarza-
mi, sympatykami oraz przyjaciółmi tragicznie zmarłego Łukasza Marszałka, uczcił jego pa-
mięć podczas turnieju piłkarskiego. W tym roku najlepsi na nowogardzkim boisku okazali 
się piłkarze Polonii Płoty.

W sobotę (28 czerwca), na Sta-
dionie Miejskim w Nowogardzie 
występowało 8 drużyn, w ramach 
memoriału im. Łukasza Marszał-
ka. Z Nowogardu zagrały dwa ze-
społy Pomorzanina, oraz amator-
skie drużyny „Bóg Tak Chciał” i 
zespół złożony z fan clubu Pomo-
rzanina „Young Boys `13”. W na-
szym mieście zawitali zawodni-
cy Sparty Gryfice, Masovii Ma-
szewo, Zalewu Stepnica i Polonii 
Płoty. Jeszcze przed memoriałem 
rozlosowane zostały dwie grupy, 
zdecydowanie silniejsza wydawa-
ła się być grupa B, w której rywa-
lizowały dwie drużyny Pomorza-
nina, Polonia Płoty oraz Bóg Tak 
Chciał. Rywalizowano na głównej 
murawie nowogardzkiego stadio-
nu, na której wydzielono dwa bo-
iska. W grupie A niespodziewa-
nie najwięcej punktów zgroma-
dził zespół nowogardzkich sym-
patyków „Young Boys `13”, który 
nie stracił ani jednej bramki. Do 

półfinału awansowali również za-
wodnicy Sparty Gryfice. W gru-
pie B sytuacja przedstawiała się 
zupełnie inaczej. Tam trzy zespo-
ły zakończyły zmagania grupowe 
z 6 punktami na koncie i o wyj-
ściu z grupy decydowały strzelo-
ne i stracone gole. Do półfinału 
awansował Pomorzanin Nowo-
gard i Polonia Płoty, czyli zespo-
ły które przed rokiem spotkały się 
w finale memoriału. Ta historia 
w tym przypadku się powtórzyła, 

Pomorzanin w półfinale pokonał 
po rzutach karnych Spartę Gryfi-
ce, natomiast Polonia Płoty gład-
ko wygrała z Young Boys `13. W 
finale, goście z Płotów wzięli re-
wanż za ubiegły rok na gospoda-
rzach z Nowogardu i ograli Pomo-
rzanin 1:0. Trzecie miejsce przy-
padło Sparcie Gryfice. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wy-
ników V Memoriału im. Łukasza 
Marszałka. 

KR

V Memoriał im. Łukasza Marszałka:
Grupa A:
Zalew Stepnica – Sparta Gryfice  1:2
Young Boys `13 – Masovia Maszewo 0:0
Zalew Stepnica – Masovia Maszewo 1:4
Sparta Gryfice – Young Boys `13  0:1
Zalew Stepnica – Young Boys `13  0:2
Sparta Gryfice – Masovia Maszewo  3:1

M G+ G-  P
1 Young Boys `13 3 0 7
2 Sparta Gryfice 5 3 6
3 Masovia Maszewo 5 4 4
4 Zalew Stepnica 2 8 0

Grupa B:
Pomorzanin II Nowogard – Bóg Tak Chciał  1:0
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  1:0
Pomorzanin II Nowogard – Polonia Płoty  0:2
Bóg Tak Chciał – Pomorzanin Nowogard  0:4
Pomorzanin II Nowogard – Pomorzanin Nowogard 1:0
Bóg Tak Chciał – Polonia Płoty   0:2

M G+ G- P
1 Pomorzanin Nowogard 5 1 6
2 Polonia Płoty 4 1 6
3 Pomorzanin II Nowogard 2 2 6
4 Bóg Tak Chciał 0 7 0

Półfinały:
Young Boys `13 – Polonia Płoty  0:4
Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 0:0 (rzuty karne 1:0)
Mecz o 7. miejsce:
Zalew Stepnica – Bóg Tak Chciał  3:0
Mecz o 5. miejsce:
Masovia Maszewo – Pomorzanin II Nowogard 3:1
Mecz o 3. miejsce:
Young Boys `13 – Sparta Gryfice   0:3
Finał:
Pomorzanin Nowogard – Polonia Płoty  0:1Na zdjęciu mecz grupy B, Pomorzanin - BTCH

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego! 

Kaukaska inwazja trwa
Przy drodze na Długołękę znów pojawił się Barszcz Sosnowskiego – groźna dla ludzi i szko-
dliwa dla środowiska roślina rodem z Kaukazu. 

Barszcz pojawia się w tej okoli-
cy już od kilku lat. Z roku na rok 
„plantacja” się powiększa. Roślina 
jest bardzo charakterystyczna, co 
powoduje, że jest dobrze widocz-
na z drogi. – To jedno z najwięk-
szych skupisk tego zielska – mówi 
pieszy, idący poboczem drogi w 
kierunku Długołęki. 

Rośliny są wysokie i rzeczywi-
ście jest ich bardzo dużo. Należy 
uważać, aby nie mieć kontaktu z 
zielskiem, ponieważ jest ono bar-
dzo niebezpieczne i może powo-
dować groźne w skutkach oparze-
nia skóry.

Temat Barszczu Sosnowskie-
go został poruszony również na 
piątkowym spotkaniu sołtysów 
z burmistrzem w Jarchlinie. Soł-
tys Długołęki, Jacek Jankowski, 
dopytywał kierownik Wydziału 
GNGiR, Ewę Jakubcewicz, jakie 
kroki należy podjąć, by zwalczać 
rozrost rzeczonej rośliny. – Ostat-
nio odczułem skutki działania tego 
Barszczu na własnej skórze. Mu-
sieliśmy go usunąć ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci. Próbowa-
łem nawet pryskać go sam, „na 
własną rękę” i z własnych środków 

pieniężnych – mówił J. Jankowski. 
Jak poinformowała kierownik 

Wydziału GNGiR, firma odpo-
wiedzialna za usunięcie Barszczu 
Sosnowskiego otrzymała zlecenie 
i powinna zrealizować je do końca 
czerwca. Problem polega na tym, 
że samo usunięcie rośliny nic nie 
da, ponieważ chwast rozsiewa się 
w błyskawicznym tempie. 

– Postaramy się dowiedzieć, co w 
tej kwestii należy zrobić – skwito-
wała Ewa Jakubcewicz.

Być może warto zasięgnąć opi-
nii w pobliskiej Gminie Osina, 
gdzie poradzono sobie z tą in-
wazyjną roślinną? Tym bardziej, 
że groźny barszcz zdaje się prze-

mieszczać. Przypomnijmy tylko, 
że w zeszłym roku ta niebezpiecz-
na roślina pokazała się także przy 
ścieżce rowerowej do Olchowa. 

Barszcz Sosnowskiego pocho-
dzi z rejonu Kaukazu. Od lat 50. 
do 70. XX wieku wprowadzany 
był do uprawy w różnych krajach 
bloku wschodniego, jako roślina 
pastewna. Miał służyć do skar-
miania bydła. Szybko jednak po-
kazał swoje oblicze i już po kilku 
latach z tego pomysłu zrezygno-
wano. Tyle że rośliny już tak łatwo 
się nie pozbyto. Walczy się z nią 
do dziś. Jej uprawa i sprzedaż jest 
zakazana w Polsce. 

Jarek Bzowy 
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Oddam za darmo
pieska tel. 506 396 494

Szkoła Podstawowa nr 3

Certyfikat  
„Bezpieczna Szkoła”
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie znalazła się wśród 
14 laureatów „Bezpiecznej Szkoły”, konkursu organizowa-
nego prze Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie oraz 
Fundację „Razem Bezpieczniej”. 

W tym roku szkolnym, chęć 
udziału zgłosiło 175 szkół, ale tyl-
ko nieliczni otrzymali certyfikat 
„Bezpiecznej szkoły”. Wszystkie 
podejmowane przez szkołę dzia-
łania miały na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa naszych uczniów 
w drodze do i ze szkoły. Jeste-
śmy przekonani, że główny cele 
Programu „Bezpieczna Szko-
ła” - ograniczenie demoralizacji 

i przestępczości wśród osób ma-
łoletnich oraz pomoc w realizacji 
działań związanych z bezpieczeń-
stwem na terenie naszej  placów-
ki, został przez nas osiągnięty. Do 
realizacji naszych celów zaanga-
żowaliśmy nie tylko całą społecz-
ność szkolną, ale również inne in-
stytucje działające na terenie na-
szej gminy. Jesteśmy dumni, że 
podejmowane przez nas inicjaty-

wy spotkały się z tak dużą aproba-
tą nie tylko uczniów naszej szko-
ły, ale również innych szkół gmin-
nych. Jesteśmy pewni, że podjęte 
przez nas inicjatywy będą realizo-
wane również w przyszłym roku. 
Szczególne podziękowania należą 
się Nowogardzkiej Policji i pani 
Klaudii Gieryń, która służyła po-
mocą merytoryczną, w organiza-
cji konkursów na terenie naszej 
szkoły, jak również gry międzysz-
kolnej, która zachwyciła szcze-
cińskie jury. Uroczyste wręczenie 
Certyfikatów „Bezpiecznej Szko-
ły” odbyło się 24 czerwca 2014r. w 
Sali Rycerskiej Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Szczecinie.

Inf. własna

Bosman Nowogard organizował turniej

Golczewo Cup 2014
W dniach 27-28 czerwca 2014r., odbyły się Mistrzostwa Golczewo Cup 2014, organizowa-
ne przez Klub Sportowy Bosman Nowogard i Burmistrza Golczewa Andrzeja Daniluka, w 
piłce nożnej.

Turniej piłki nożnej odbywał 
się 27-28 czerwca na stadionie w 
Golczewie, w trzech kategoriach 
wiekowych: seniorach, oldbojach 
i weteranach. Wystąpiło mnóstwo 
piłkarzy z kraju i europy. Głów-
nym organizatorem turnieju był 
Andrzej Szafran, prezes Klubu 
Sportowego Bosman Nowogard. 
Chciałbym podziękować Burmi-
strzowi Golczewa, Andrzejowi 
Danielukowi, za ogromny wkład 
pracy wniesiony we współorga-
nizację tych Mistrzostw. Dzięku-
ję także fundatorom pucharów, 
medali i nagród: panu Mirosła-
wowi Sawickiemu z Nowogardu, 
panu Staroście Powiatu Kamień-
skiego, Radosławowi Drozdowi-
czowi, panu Posłowi, Andrzejowi 
Piątakowi, Henrykowi Szafranowi 
z Norymbergi, Zastępcy Burmi-
strza Golczewa, Józefowi Malco-
wi, oraz Wydziałowi Rozwoju Lo-

kalnego Funduszy Kultury i Spor-
tu Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie – mówi Prezes, Andrzej 
Szafran. Przy artykule prezentuje-

my zwycięzców w poszczególnych 
konkurencjach. 

Oprac: KR

PIŁKA NOŻNA
SENIORZY
I miejsce – „ZNICZ”- Wysoka Kamieńska
II miejsce – AIR PORT- TAXI Kraków II
III miejsce – AIR PORT- TAXI Kraków I
Król Strzelców – Kacper Mogielnicki z Wysokiej Kamieńskiej
Najlepszy Bramkarz - Michał Chrząstek z Krakowa
Puchar FAIR- PLAY – AIR PORT- TAXI Kraków I
OLDBOJE
I miejsce – PRIMORSK- Rosja
II miejsce – Zielona Góra
III miejsce – AIR PORT- TAXI Kraków 
Król Strzelców – Walery Rybakow- PRIMORSK- Rosja
Najlepszy Bramkarz - Robert Balejko- AIR PORT- TAXI Kraków 
Puchar FAIR- PLAY – „ISKRA” Golczewo
WETERANI
I miejsce – „ADAMS” BRZEŚĆ- Białoruś
II miejsce – PRIMORSK- Rosja
III miejsce – „BOSMAN” NOWOGARD
Król Strzelców –  Sergiej Szernokiew- PRIMORSK- Rosja
Najlepszy Bramkarz- Aleksander Polik- „ADAMS” BRZEŚĆ- Białoruś
Puchar FAIR- PLAY - „Super” Taxi Warszawa

MP Juniorów i Młodzieżowe MP

Udany start naszych strzelców
W dniach 26-29 czerwca we Wrocławiu, odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzie-
żowe Mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym. 

W barwach KSS „TARCZA” LOK Goleniów wystą-
pili nowogardzianie – w MPJ Jakub Cieplak i Rafał 
Szałkiewicz, a w MMP Agata Grygowska.

Jakub Cieplak potwierdził indywidualne zdobyte 
4. miejsce w KDW 60 L z roku ubiegłego, natomiast 
wraz z kolegami z drużyny Marcinem Majką i Rafa-
łem Szałkiewiczem, wywalczyli trzecie miejsce w tej 
konkurencji. Natomiast nasza jedyna perełka Aga-
ta Grygowska, startująca w MMP, wywalczyła siód-
me miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 
strzałów (ppn40) i piąte miejsce w konkurencji pi-

stolet sportowy 30+30 
strzałów (ps30+30), 30 
strzałów część dokładna 
i 30 strzałów część szyb-
ka na odległość 25 m. 
Przy artykule prezentu-
jemy komplet wyników.

Info: własna

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORóW
Karabin dowolny 60 leżąc (finał)– juniorzy
1. Marcin Majka – LOK Tarcza Goleniów (1. po serii zasadniczej)
4. Jakub Cieplak – LOK Tarcza Goleniów (sekcja Nowogard) (2. po serii za-

sadniczej z wynikiem 615,9 - rekord życiowy)
29. Rafał Szałkiewicz - LOK Tarcza Goleniów (sekcja Nowogard)
3. miejsce w klasyfikacji drużynowej (Tarcza Goleniów) z wynikiem 1822,1 

pkt.
Karabin dowolny 3x40  juniorzy
1. Marcin Majka  LOK Tarcza Goleniów (2. po serii zasadniczej)
12. Jakub Cieplak  LOK Tarcza Goleniów (sekcja Nowogard) z wynikiem 1107 

pkt. (nowy rekord życiowy)
18. Rafał Szałkiewicz - LOK Tarcza Goleniów (sekcja Nowogard)
3. miejsce w klasyfikacji drużynowej (Tarcza Goleniów) z wynikiem 3332 pkt.
Karabin pneumatyczny 60 (finał)  juniorzy
7. Marcin Majka  LOK Tarcza Goleniów (2. po serii zasadniczej)
17. Jakub Cieplak  LOK Tarcza Goleniów (sekcja Nowogard)
20. Rafał Szałkiewicz - LOK Tarcza Goleniów (sekcja Nowogard)
3. miejsce w klasyfikacji drużynowej (Tarcza Goleniów) z wynikiem 1777,3 pkt.
Klasyfikacja klubowa mistrzostw (ogólna)
9. miejsce LOK Tarcza Goleniów na ponad 30 uczestniczących klubów.

MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
Pistolet sportowy 30+ 30 (finał)  seniorki
5. Grygowska Agata - LOK Tarcza Goleniów (sekcja Nowogard) (8. miejsce po 

serii zasadniczej)
Pistolet pneumatyczny 40 (finał)  seniorki
7. Grygowska Agata - LOK Tarcza Goleniów (sekcja Nowogard) (8. miejsce po 

serii zasadniczej)
Klasyfikacja klubowa mistrzostw (ogólna)
8. miejsce LOK Tarcza Goleniów na ponad 20 uczestniczących klubów.
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Najlepsi uczniowie roku 
szkolnego 2013/14 

Hanna Czura 
kl. III B,  średnia 5,56
Laureatka Konkursu Języka 

Angielskiego organizowane-
go przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty,  Szczecin  
2013/2014

Finalistka Konkursu Języka 
Angielskiego organizowane-
go przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty, Szczecin  
2012/2013

Finalistka Wojewódzkiego 
konkursu Biologicznego orga-
nizowanego przez Zachodnio-
pomorskie Kuratorium Oświa-
ty,  Szczecin  2013/2014

Finalistka Konkursu Języka 
Angielskiego organizowane-
go przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty,  Szczecin  
2013/2014

Opiekun: Beata Becela

Michał Tębłowski  
kl. III B,  średnia 5,61
Finalista Małej Olimpiady 

Wiedzy o Społeczeństwie or-
ganizowanej przez XIII LO,   
Szczecin 2012/2013

Finalista Małej Olimpiady 
Wiedzy o Społeczeństwie or-
ganizowanej przez XIII LO,   
Szczecin 2013/2014

Finalista konkursu Wiedzy 
o Kulturze Świata Antycznego 
IV edycja 2013/2014. Konkurs 
objęty patronatem Zachodnio-
pomorskiego Kuratora Oświa-
ty

Opiekun: Edyta Bosiacka
Izabella Pędziwiatr. 

Dominika Rasińska  
kl. III C,  średnia 5,28
Laureatka Ogólnopolskiego 

Konkursu na Opowiadanie o 
Tematyce Olimpijskiej im. Jana 
Parandowskiego 2012/2013

Laureatka Ogólnopolskiego 
Konkursu na Wiersz „Victo-
ra”2012/2013

Finalistka Konkursu Polo-
nistycznego organizowanego 
przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty,  Szczecin  
2012/2013

Opiekun: Elżbieta Tarczy-
kowska

Mateusz Tamborski  
kl. III B,  średnia 5,50
Finalista Małej Olimpiady 

Wiedzy o Społeczeństwie or-
ganizowanej przez XIII LO,  
Szczecin 2012/2013

Finalista Małej Olimpiady 
Wiedzy o Społeczeństwie or-
ganizowanej przez XIII LO,   
Szczecin 2013/2014

Udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym 

 z cyklu „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego” im. mjr. 
Marka Gajewskiego, Szczecin, 
2011, 2013, 2014

Opiekun: Edyta Bosiacka
Izabella Pędziwiatr. 

Paweł Gnitecki   

kl. III D,  średnia 4,89
Finalista konkursu wiedzy 

o Samorządzie Terytorialnym 
i Regionie organizowanym 
przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Ol-
gierda Geblewicza

Finalista Małej Olimpiady 
Wiedzy o Społeczeństwie or-
ganizowanej przez XIII LO,  
Szczecin  2013/2014

Finalista III Metropolital-
nego Konkursu Papieskiego 
Szczecin 2012/2013, 2013/2014

Opiekun:  Edyta Bosiacka
s. Maksymilia- M. Grzyśnik

Aleksandra Biniecka 
kl. III D,  średnia 5,39
Finalistka Konkursu Języka 

Angielskiego organizowane-
go przez Zachodniopomorskie 
Kuratorium Oświaty, Szczecin  
2013/2014

Opiekun: Agnieszka Ko-
koszka

Angelika Rutkowska 
kl. III E,  średnia 5,11
Laureatka X Wojewódzkiego 

Konkursu Filozoficznego dla 
Gimnazjalistów  2013/2014

Opiekun:  Marta Maziarz

Bartłomiej Bielski kl. III D
 średnia 4,94
Finalistka Konkursu Histo-

rycznego z Elementami Wie-
dzy o Społeczeństwie organi-
zowanego przez Zachodniopo-
morskie Kuratorium Oświaty, 
Szczecin  2013/2014

Opiekun:  Edyta Bosiacka

 Gimnazjum nr 2

 Szkoła Podstawowa w Orzechowie

 II Liceum Ogólnokształcące

Martyna Woźniak 
– uczennica klasy IV – 

średnia 5,4; wychowawca 
Irmina Jerzykowska

III miejsce w konkursie 
„Matematyczne Asy z IV 
Klasy”, III miejsce w kon-
kursie kolęd i pastorałek,  
wyróżnienie w konkur-
sie twórczości poetyckiej 
„Marzenia…”, III miejsce w 
konkursie piosenki angiel-
skiej „Just Singing”, wyróż-
nienie w konkursie recy-
tatorskim „Wypłyń na głę-
bię…”, wyróżnienie w kon-
kursie „Parki Narodowe”. 
Bierze udział w licznych 
konkursach plastycznych, 
czytelniczych i wiedzo-
wych, uczęszcza do szko-
ły muzycznej, aktywnie 
uczestniczy w życiu szkoły.

Hubert Jasiński 
-  uczeń klasy IV - śred-

nia 5,1; wychowawca Irmi-
na Jerzykowska

III miejsce (drużynowo) 
w konkursie „Matematycz-
ne Asy z IV klasy”, wyróż-
nienie w X Archidiecezjal-
nym Konkursie Biblijnym, 
wyróżnienie w konkursie 
„Parki Narodowe”, mistrz 
ortografii w szkole. Uczest-
nik wielu konkursów szkol-
nych i międzyszkolnych. 
Jego pasją jest przygotowy-
wanie i prezentacja sztu-
czek magicznych.

Wiktoria Klusaczyk 
– uczennica klasy VI – 

średnia ocen 4,5; wycho-
wawca Lilianna Kamieniak

Aktywnie uczestniczy w 
życiu szkoły, przewodniczą-
ca Samorządu Uczniowskie-
go. Laureatka powiatowego 
konkursu plastycznego „Naj-
piękniejsza baśń mojego dzie-
ciństwa”, II miejsce konkursy 
plastyczne: „Anioły”, „Stroik 
świąteczny”, „Palma Wielka-
nocna”, „Góra śmieci Ziemię 
szpeci”, „Kwiaty dla Mamy”, 
„O fotel komendanta Nowo-
gardzkiej Policji”. Mistrzyni 
tabliczki mnożenia i szkol-
nego konkursu matematycz-
nego. Ponadto bierze udział 
w różnorodnych konkursach 
czytelniczych, wiedzowych 
oraz zawodach sportowych.

Zofia Sawicka 
Klasa II B, średnia - 5,0
IV m. w etapie wojewódz-

kim  XII Misyjnej Olimpiady 
Znajomości Afryki, op. Al-
dona Kopycińska; laureatka 
Powiatowego Konkursu Pa-
pieskiego „Poznajemy piel-
grzymki JP II”, op. ks. Marcin 
Gudełajski; udział w etapie 
wojewódzkim XXIV Olim-
piady Teologii Katolickiej, op. 
ks. Marcin Gudełajski; II m. 
w konkursie Mistrz Ortogra-
fii Ziemi Nowogardzkiej, op. 
Izabela Koladyńska; Ponad-
to uczennica reprezentowa-
ła szkołę w zawodach sporto-
wych. 

Katarzyna Nadolska 
Klasa I B, średnia - 5,1
udział w etapie okręgowym 

XXVII Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej pod hasłem 

„„Strefa euro - szansa czy za-
grożenie?” – op. Jolanta Gry-
gowska;  udział w II edycji 
Turnieju Chłopska Szkoła Biz-
nesu – op. Jolanta Grygowska;  
udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Chemicznym pod ha-
słem ALCHEMIK – op. Jolan-
ta Grygowska;  udział w Olim-
piadzie Przedsiębiorczości – 
op. Jolanta Grygowska

Maciej Przybylski 
Klasa III C
finalista etapu centralne-

go XLIV Olimpiady Literatu-
ry i  Języka  Polskiego, (War-
szawa-Konstancin, 2014r.); 
laureat I m-ca IV Ogólnopol-
skiego Konkursu na Felieton 
im.  B.  Prusa „Felieton- sło-
wem można wszystko”, (  Na-
łęczów,  2013r.); laureat XVII 
Ogólnopolskiego Przeglą-
du Dziecięcej i  Młodzieżowej 
Twórczości Literackiej „Lida 
2013”, (Bielsko Biała, 2013r.).

Barbara Pawłowska 
Klasa III C; średnia 5,18
finalistka etapu okręgowe-

go XLIV Olimpiady Literatu-
ry i  Języka  Polskiego, (Szcze-
cin, 2014); Stypendium Preze-
sa Rady Ministrów 2013/2014; 
wyróżnienie w IV Ogólno-
polskim Konkursie Poloni-
stycznym  „Z  ortografią na co 
dzień”; zdobycie tytułu „Mi-
strza Ortografii Ziemi  Nowo-
gardzkiej”.

Maciej Pikuła 
Klasa III C; średnia 4,83 
wyróżnienie w VIII Wo-

jewódzkich Spotkaniach ze 
Sztuką  Słowa „Wiara- Nadzie-
ja- Miłość”, (Szczecin, 2012r.); 
finalista etapu wojewódzkiego 
57. Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego, ( Szczecin, 
2012 r.); finalista etapu woje-
wódzkiego 58. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego, 
( Szczecin, 2013 r.).

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany stół pokojowy, krze-

sła, fotel dla dziecka, fotele rozkładane, tap-
czan   dwuosobowy pralkę automatyczną, tel. 
514 466 037

- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę 
pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762

- Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany 
robot kuchenny, tel. 513 520 798

- Przyjmę używaną lodówkę i pralkę auto-
matyczną, tel. 695 988 425

- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 
694 509 752

- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pral-
kę automatyczną, tel. 723 642 566

- Przyjmę dwie kanapy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krze-

sła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble ku-

chenne Tel. 516 648 561 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szcze-

niaki - suczki. tel.723-916-319  
- Oddam bezpłatnie  wózek spacerowy 

dziecięcy dla bliźniaków w stanie komplet-
nym - tel. 535-095-829 
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 Zespół Szkół Ponagimnazjalnych  I Liceum Ogólnokształcące

Monika Romasłowska 
ukończyła IV klasę Techni-

kum Nr 1 w Zespole Szkół Po-
nagimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie w 
zawodzie technik ekonomista, 
wychowawcą klasy była Pani 
Ewa Balov. Monika uzyskała 
średnią ocen 5,35, uczestniczy-
ła w konkursach, olimpiadach 
ekonomicznych. W marcu 
2014 r.  zajęła II miejsce w Kon-
kursie Wiedzy z Rachunkowo-
ści zorganizowanym przez Za-
chodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie, 
wydział ekonomiczny. Aktyw-
nie uczestniczyła w życiu kla-
sy i szkoły.

 
Dominika Strzelczyk 

ukończyła IV klasę Techni-
kum Nr 1 w Zespole Szkół Po-
nagimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie w 
zawodzie technik ekonomista, 
wychowawcą klasy była Pani 
Ewa Balov. Dominika uzyska-
ła średnia ocen 5,0, uczest-
niczyła w konkursach, olim-
piadach ekonomicznych .W 
marcu 2014 r. zajęła III miej-
sce w Konkursie Wiedzy z Ra-
chunkowości zorganizowanym 
przez Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie, wydział ekono-
miczny. Aktywnie uczestniczy-
ła w życiu klasy i szkoły.

 
Katarzyna Kozłowska 

jest uczennicą klasy II Tech-
nikum Nr 1 w Zespole Szkół 
Ponagimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica w Nowogar-
dzie w zawodzie technik ho-
telarstwa. Wychowawcą kla-
sy jest pani Grażyna Wawrzy-
niak. Kasia to bardzo zdolna 
i ambitna uczennica, w roku 
szkolnym 2013/2014 uzyska-

ła średnią ocen 5,33, zaintere-
sowana jest przede wszystkim 
poszerzaniem swojej wiedzy 
z języków obcych, co owocu-
je licznymi sukcesami w kon-
kursach przeprowadzonych w 
szkole i poza nią. Mimo że w 
ubiegłym roku szkolnym za-
kończyła edukację z biologii, 
udziela się również w zakresie 
ekologii, zakwalifikowała się 
do finału XII edycji Konkur-
su Ekologicznego w Barzkowi-
cach. Uczennica aktywnie bie-
rze udział w życiu szkoły, a tak-
że jest aktywna fizycznie biorąc 
udział w zawodach sportowych 
w piłce nożnej dziewcząt.

 
Milena Wiśniewska 

jest uczennicą klasy II Tech-
nikum Nr 1 w Zespole Szkół 
Ponagimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica w Nowogar-
dzie w zawodzie technik ho-
telarstwa. Wychowawcą klasy 
jest pani Grażyna Wawrzyniak. 
Milena jest uzdolniona huma-
nistycznie, bardzo lubi czytać 
książki, często sięga po pozycje 
spoza kanonu lektur. W roku 
szkolnym 2013/2014 uzyskała 
średnią ocen 5,11. Ze względu 
na wybrany przez siebie kie-
runek stara się także pogłębiać 
swoja wiedzę z zakresu geogra-
fii rozszerzonej. Jako jedna z 
dwóch osób w województwie 
zachodniopomorskim zakwa-
lifikowała się do Ogólnopol-
skiej Olimpiady o Zasobach 
Wodnych Ziemi w Szczecinie.

 
Jan Maciejczak 

jest uczniem  klasy III Tech-
nikum Nr 1 w Zespole Szkół 
Ponagimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie 
w zawodzie technik hotelar-
stwa. Wychowawcą klasy jest 
pani Grażyna Kostrzewska. Jan 
w roku szkolnym 2013/2014 
uzyskał średnią ocen 4,71. 
Uczestniczył w XII edycji Wo-
jewódzkiego Konkursu Wie-
dzy Ekologicznej, gdzie za-
jął II miejsce. Brał udział w 
Międzyszkolnym Konkursie 
Ekologicznym, imprezie to-
warzyszącej „Ekofilmowi” w 

Nowogardzie, gdzie druży-
nowo szkoła zajęła I miejsce. 
Otrzymał wyróżnienie w eli-
minacjach do Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego. 
Jan jest uczniem wszechstron-
nie uzdolnionym i zaangażo-
wanym w życie szkoły. Bie-
rze udział w licznych konkur-
sach, pomaga w przygotowa-
niu szkolnych imprez, między 
innymi opiekował się młodzie-
żą z Macedonii, która co roku 
przyjeżdża do naszej szkoły na 
wymianę.

Natalia Sędłak 
jest uczennicą klasy II Za-

sadniczej Szkoły Zawodowej 
w Zespole Szkół Ponagimna-
zjalnych im. Stanisława Staszi-
ca w Nowogardzie w zawodzie 
kucharz. Wychowawcą klasy 
jest pani Ewa Staszak. W roku 
szkolnym 2013/2014 otrzyma-
ła wzorowe zachowanie i śred-
nią ocen 4,75, otrzymała świa-
dectwo z wyróżnieniem. Na-
talia jest uczennicą aktywnie 
uczestniczącą w życiu klasy i 
szkoły, pełni funkcję gospo-
darza klasy. Natalia uczestni-
czy w dodatkowych zajęciach, 
tj, przygotowaniu cateringów, 
uczestniczy w szkolnych kon-
kursach, bierze udział w orga-
nizowaniu imprez klasowych i 
szkolnych

 
Justyna Świercz 

jest uczennicą II klasy Tech-
nikum Nr 1 w Zespole Szkół 
Ponagimnazjalnych im. Stani-
sława Staszica w Nowogardzie 
w zawodzie technik ekono-
mista. Wychowawcą klasy jest 
pani Patrycja Sierżant. W roku 
szkolnym 2013/2014 Justy-
na uzyskała średnią ocen 5,38. 
Bardzo aktywnie uczestniczy w 
życiu klasy i szkoły, szczególnie 
w pracach Samorządu Szkol-
nego- zajmuje się przygotowa-
niem i prowadzeniem uroczy-
stości szkolnych. Justyna bierze 
udział w szkolnych konkursach 
z języków obcych oraz wiedzy 
ekonomicznej. Justyna Świercz 
została wytypowana do Sty-
pendium Prezesa Rady Mini-
strów.

Konrad Sidor
Klasa III C, Wychowaw-

ca: Barbara Kozak, Średnia 
ocen:4,83  

- Laureat VIII Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Ro-
dzinie,

- II miejsce w kategorii pla-
kat w Wojewódzkim Konkur-
sie „Profilaktyka oczami mło-
dzieży” – opiekun Jolanta Ma-
chut

Dominika Kaczmarek
Klasa I B, Wychowawca: 

Monika Werner-Tomasikie-
wicz; Średnia ocen: 5,25 

- Finalistka Ogólnopolskie-
go Konkursu Norwidowskie-
go, 

- Wyróżnienie za pracę „Li-
cealna młodzież - aktywna?” 
w konkursie dziennikarskim 
„Dziennikarz XXI wieku” – 
opiekun Kornelia Sztengiert-
-Kowalczyk.  

Paulina Kluczewska 
Klasa II C, Wychowaw-

ca: Emil Grygowski, Średnia 
ocen: 5,0

- Wyróżnienie za interpre-
tację, w kategorii solistki i soli-
ści od 16 do 19 lat, w XX Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki 
- „Piosenka na dobre i na złe”,

- Laureatka w kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne w 
VIII Zachodniopomorskim 
Festiwalu Kolęd, Pastorałek 
i Piosenek Bożonarodzenio-
wych, 

- Wraz z zespołem Grazioso 
zajęła II miejsce w XIII Ogól-
nopolskim Festiwalu piosen-
ki dziecięcej i młodzieżowej 
– opiekun Andrzej Kwaśniew-
ski.  

Katarzyna Zawadzka 
Klasa II C, Wychowawca: 

Emil Grygowski
Średnia ocen: 5,18
- Finalistka XXII edy-

cji Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK – opiekun Danu-
ta Gutowska oraz Jolanta Ma-
chut,  

- Laureatka VII Wojewódz-
kiego Konkursu Geograficz-
no-Nautologicznego – opie-
kun Grażyna Połetek. 

Iwo Duszyński 

Klasa II C, Wychowawca: 
Robert Sadkowski, Średnia 
ocen: 5,0

- IV miejsce w finale woje-
wódzkim XIV edycji Konkur-
su „Pokaż Nam Język”- opie-
kun Robert Sadkowski. 

- IV miejsce w XVIII edycji 
Okręgowego Konkursu Upo-
wszechniania Wiedzy Mię-
dzynarodowego Prawa Huma-
nitarnego – opiekun Danuta 
Gutowska.

 Hanna Komisarz  
Klasa II B, Wychowaw-

ca: Beata Pietruczyk, Średnia 
ocen: 5,0

- III wynik w wojewódz-
twie, delegaci na  Sejm w ra-
mach XX sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży – opiekun Marta 
Jasek-Nowak. 

Grzegorz Kolless
Klasa II B
Wychowawca: Beata Pietru-

czyk, Średnia ocen:4,5
- III wynik w wojewódz-

twie, delegaci na  Sejm w ra-
mach XX sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży – opiekun Marta 
Jasek-Nowak. 

Drużyna tenisa stołowego chłopców, w 
składzie: 

Bartosz Jemilianowicz, Sebastian Jemiliano-
wicz,Daniel Zubrzycki. 

III miejsce na Ogólnopolskim Finale Lice-
aliady w Tenisie Stołowym – opiekun Józef Kor-
kosz oraz Emil Grygowski. 

Drużyna koszykówki dziewcząt, w skła-
dzie: 

kapitan - Paulina Osakiewicz, Karolina Łu-
gowska, Natalia Margas, Sylwia Langner, Mag-

dalena Trafankowska, Emila Kowalczyk, Marta 
Papuszka, Agnieszka Pabisiak, Elżbieta Wójcik, 
Kinga Zawada, Agata Szwabowicz.

- Wicemistrzostwo Województwa w  koszy-
kówce dziewcząt podczas tegorocznej licealiady 
– opiekun Łukasz Podemski

Drużyna w składzie: uczniowie klasy II C o 
profilu policyjnym -

 
kapitan i prowadzący pokaz Patryk Pietra-

szek, pozostali uczniowie: Rafał Zaranek, Da-
niel Zubrzycki, Łukasz Królikowski, Adrian 
Szulc, Katarzyna Zawadzka, Szymon Włodar-
czyk, Paulina Jemilianowicz, Marta Gonera, 
Damian Kisiel, Anita Nowakowska, Wojciech 
Molka, Łukasz Klein.  

- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie 
Musztry Klas Mundurowych – opiekun kom. 
Marcin Kraszewski.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Zakończenie roku szkolnego  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
27 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. 

W uroczystości wzięli udział nauczyciele, uczniowie i 
ich rodzice, a także zaproszeni goście - wicestarosta Pan 
Tomasz Kulinicz i przewodniczący rady rodziców Pan 
Stanisław Kozieł. Apel poprowadzili uczniowie: Żane-
ta Muszyńska i Tomasz Sobczak. Tradycyjnie wręczono 
nagrody za wysokie wyniki w nauce i szczególne osią-
gnięcia. 

Nagrody za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 
powyżej 4,75) otrzymali uczniowie:

Justyna Świercz - klasa II TE (Justyna uzyskała naj-
wyższą średnią w szkole 5,38 i została wytypowana do 
stypendium Prezesa Rady Ministrów)

Klaudia Sitarz - klasa III TH 
Damian Kusiak - klasa III TH 
Anna Nowicka - klasa III TE
Malwina Makosz - klasa III TE
Katarzyna Kozłowska - klasa II THO
Milena Wiśniewska - klasa II THO
Karolina Szczykutowicz - klasa II THO
Aleksandra Frąckiewicz - klasa II THO 
Katarzyna Piotrowska - klasa II TE
Aleksandra Żóralska - klasa II TE
Patrycja Ciechmiszczuk - klasa I THE
Damian Bogdan - klasa I THE
Konrad Małek - klasa I THE
Klaudia Kożybska - klasa ITŻ

Nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce 
otrzymali uczniowie:

Klasa III TI - Wojciech Nowak, Dominik Berezow-
ski, Piotr Koszela, Seweryn Grzybowski, Wiktor Skro-

bisz i Damian Skurzyński 
Klasa III TH - Paula Bylina, Domina Świerzbińska i 

Agnieszka Tracz
Klasa III TE - Kamila Bielej
Klasa II THO- Agnieszka Albiniak, Gabriela Klu-

czewska, Sandra Marcyniuk, Bernadeta Mularczyk
Klasa II TE - Paulina Honke, Roksana Krupa, Aga-

ta Rosa, Agata Szymczyk, Piotr Wawrzyński i Radosław 
Zagórski. 

Klasa II K- Natalia Tracz, Dawid Dużyński, Anna 
Pawlak i Paulina Łapkowska

Klasa I THE - Aleksandrz Budzisz i Arkadiusz Zie-
liński 

Klasa I TŻ - Kinga Roszak i Martyna Zalewska 
Klasa I TH - Lucyna Hołubczak, Martyna Bylina, 

Andżelika Sędek i Andżelika Knop
Klasa I TPS - Karol Fijałkowski

Uczniowie, którzy ukończyli za-
wodowe kursy e-learningowe: 

Zasady sporządzania planów, 
analiz i sprawozdań - Martyna Za-
borek i Damian Stanisławski

Towar jako element sprzedaży - 
Andżelika Sędek, Eryk Mąka, Alek-
sandra Jurek, Lucyna Hałubczak, 
Katarzyna Florczak, Paulina Góral-
czyk i Damian Kusiak

Zasady prowadzenia spraw ka-
drowo-płacowych - Paulina Hon-
ke, Sylwia Idziak, Łukasz Jało-
wiec, Roksana Krupa, Katarzyna 
Piotrowska, Agata Rosa i Justyna 
Świercz

Technologia napraw elektycz-
nych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych - Ma-
ciej Forgiel

Elementy organizowania pro-
cesów transportowych - Mariusz 
Juszczyński, Sebastian Kaznowski, 
Karol Razik, Kamil Jemilianowicz, 
Krystian Karpiniak i Adrian Le-
wandowski

Elementy logistyki w jednost-
kach gospodarczych i administra-
cyjnych - Maja Kamińska

Podstawy organizowania i mo-
nitorowania przypływu informa-
cji w procesach produkcji - Kata-
rzyna Dwornik

Uczniowie, którzy otrzymali 
certyfikaty za uczestnictwo w pro-
jekcie PWP Biuro Ćwiczeń, Firma 
Symulacyjna: Paulina Fedak, Pauli-

na Honke, Łukasz Jałowiec, Roksa-
na Krupa, Ewa Musielińska, Żane-
ta Muszyńska, Katarzyna Piotrow-
ska, Agata Rosa, Agata Szymczyk, 
Justyna Świercz, Piotr Wawrzyń-
ski, Radosław Zagórski, Aleksan-
dra Żóralska, Justyna Kurzawa, Syl-
wia Idziak, Tomasz Sobczak, Karo-
lina Szczepańska, Patryk Zawiślak, 
Weronika Daćkowska, Eryk Derda, 
Klaudia Sitarz, Paulina Augustynek, 
Agnieszka Kolibowska, Andżeli-
ka Konior, Kamila Pacuszka, Ewa 
Pietrzak, Katarzyna Witkowska, 
Krystyna Skubała, Joanna Bielska, 
Anna Nowicka, Jowita Jachymek, 
Martyna Zaborek, Agata Augusty-
nek, Kamila Bielej, Malwina Ma-
kosz, Patrycja Dwórzyńska, Kor-
nelia Grygorcewicz, Julita Józefiak, 
Anita Lenowska, Patrycja Popielar-
czyk i Monika Wróbel. 

Krystian Miłek i Radosław Sto-
dolnik odnieśli sukces w II turnieju 
Chłopskiej Szkoły Biznesu i otrzy-
mali nagrodę w postaci wycieczki 
do Gdańska. 

Uczniowie Jacek Janic, Adrian 
Lewnadowski, Roksana Krupa i Ka-
rolina Szczepańska otrzymali po-
dziękowania za zaangażowanie w 
promocję szkoły. 

Życzymy udanych, niezapo-
mnianych i bezpiecznych wakacji! 

Pan  P. Łąpieś i Pani A. Wysoszyńska wręczają nagrody Dyrektor ZSP i Pani Ewa Balov podczas wręczania certyfikatówDyrektor ZSP oraz Pani P. Sierżant wręczają nagrody 

Pani A. Jaklińska i Pani G. Wawrzyniak wręczają nagrody uczenni-
com z klasy II THO

Pan Tomasz Kulinicz wręcza nagrody uczniomPrzewodniczący rady rodziców Pan Stanisław Kozieł

Wicestarosta Pan Tomasz KuliniczPrzemówienie dyrektora ZSP Pana Stefana Sitkowskiego
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kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Dokumenty, pit-y i wydruki z kasy �skalnej potwierdzajace 
uzyskiwany dochód do wglądu razem z umowami i kontraktami. 

tel. 601 567 543

5 OOO,- ZŁ  MIESIĘCZNIE ZAROBKU 
- sprzedam działalność gospodarczą wraz z pawilonem 

w centrum Goleniowa, z powodu przejscia na emeryturę

W159.2.scb.17.06-04.07 

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

I Historyczny Zlot Pokoleń „Redostowiaka”
Uwaga – Dawni i obecni mieszkańcy miejscowości Redostowo (gmina Osina). W sierpniu 2013 roku 
narodziła się myśl, a zarazem koncepcja, żeby zorganizować rodzinne święto pokoleń „Redostowia-
ka”. Od tamtego dnia spotykaliśmy się i pracowaliśmy nad jak najlepszym programem tego wydarze-
nia. Bardzo dużo zaproszeń zostało już wysłanych w Polskę. Dlatego też za pośrednictwem „Dziennika 
Nowogardzkiego”, który jest naszym promotorem i środkiem przekazu medialnego, chcemy wszystkich 
„Redostowiaków”, zarówno tych od 1945 roku do dnia dzisiejszego, rozsianych po Polsce i całym świecie, 
zaprosić do swojej rodzinnej miejscowości, w sobotę 12 lipca 2014 roku. Wspólną zabawę zaczniemy o 
godzinie 14:00, która potrwa do samego rana dnia następnego. Szczegółowy program zlotu „Redosto-
wiaka” znajdować się będzie na plakatach oraz w gazecie lokalnej DN.  
Zapraszamy i czekamy na was! 
Kontakt z organizatorami:
*    Redostowo – Jolanta Buksińska-Sikorska tel. 798 616 328, 91 39 18 345
*    Osina – Urząd Gminy  tel. 91 39 11 728
*    Nowogard – Tadeusz Łukaszewicz tel. 506 999 902, 91 39 22 558 

Wspólnota mieszkaniowa „Osiedle Leśne”  
w Nowogardzie 

poszukuje wykonawcy prac budowlanych  
w 12 klatkach schodowych budynków  

wielorodzinnych polegających na: 
•	 zeskrobanie ze ścian klatki schodowej i sufitów, starej farby 

emulsyjnej i olejnej
•	 uzupełnianiu tynków – zaprawą tynkową
•	 wykonanie gładzi pod malowanie emulsyjne
•	 wykonanie gładzi pod malowanie olejne
•	 pomalowanie ścian i sufitów emulsją
•	 pomalowanie ścian farbą olejną
•	 pomalowanie balustrad klatkowych farbą olejną
•	 zabezpieczenie podłóg, posadzek przed zalaniem farbą
•	 sprzątnięcie i mycie po robotach maklerskich
W terminie 14 dni od ogłoszenia oczekujemy na oferty sporządzone 
wraz ze specyfikacją i przesłanie na adres Wspólnoty Mieszkaniowej 
„Osiedle Leśne” ul. Gen. Józefa Bema 15/5 72-200 Nowogard. 
Do kontaktów nr telefonu: 913923302 lub kom. 783510743

(J12.6.śczb.27.06-01.07)

Profesjonalne 
strzyżenie 

psów i kotów 
„Francuski szyk” 

Tel. 530 93 16 16
(K33.1.śczb.27.06-1.07)

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres e-mailowy p.iwanowski@expando.pl 
z dopiskiem w tytule Pracownik fizyczny lub w siedzibie firmy:

poszukuje pracownika na stanowisko 
pracownik �zyczny

Firma Expando Sp. z o.o. 
z branży telekomunikacyjnej 

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W164.4,scb.2406-04.07 

Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.24.06-8.07

Środy na torze – VIII seria

Przebudzenie „Chrabąszczy”
W środę (25 czerwca), w Szczecinie, rozgrywana była VIII seria zawodów kolarstwa torowe-
go. Do walki dołączył Piotr Sowiński, 8 w kategorii Młodzik, i od razu uzbierał sporo punk-
tów. Podium w „generalce” wywalczył, po świetnych startach, Adam Salamon. Wygląda na 
to, że „Chrabąszcze” ostro wzięli się do pracy i zamierzają jeszcze powalczyć z rywalami.

 W kategorii Żak młodszy, 
nie startował Hubert Grygow-
ski, z kolei Żak starszy Jacek Fe-
cak, w wyścigu eliminacyjnym i 
w wyścigu duńskim, zajął odle-
głe miejsca. Ciekawostką jest, że 
w niemal wszystkich kategoriach 
wiekowych zwiększyło się grono 
uczestników, gdyż do  rywaliza-
cji przyłączyli się kolarze zespo-
łu „Trasa” Zielona Góra. W ka-
tegorii Młodzik, w efektownym 
stylu powraca „do gry” Piotr So-
wiński, który opuścił dotychczas 
wszystkie serie. Oprócz niego na 
torze zaprezentowali się: Adrian 
Zając, Damian Teodorczyk, Mate-
usz Gliwka, Dominik Ołubiec. W 
wyścigu na 200 metrów ze star-
tu lotnego, Piotr Sowiński po-
jechał tak, jak od dawna nas do 
tego przyzwyczajał, zajął 3. miej-
sce, przegrywając o setne sekun-
dy. Na 10. miejscu uplasował się 
Adrian Zając. Następną konku-
rencją młodzików był wyścig eli-
minacyjny, a w nim równa jazda 
trzech reprezentantów Nowogar-
du, którzy uplasowali się w „dzie-
siątce”.  Najwyżej ponownie Piotr 
Sowiński, który wywalczył 6. po-
zycję, na 8. i 9. miejscu ukończy-
li odpowiednio Damian Teodor-
czyk i Mateusz Gliwka.  Na koniec 
pozostał sprint, w którym „Chra-
bąszcze” musieli uznać wyższość 
rywali. Najlepsze miejsca wywal-
czyli Piotr Sowiński- 7. pozycja, a 
zaraz za nim na 8. miejscu ukoń-
czył Adrian Zając. Po VIII seriach 
klasyfikacja generalna w kategorii 
Młodzik prezentuje się następują-
co: najwyżej sklasyfikowany ko-
larz z Nowogardu to Adrian Za-

jąc, który zajmuje 5. miejsce, na 8. 
pozycji znajduje się Damian Teo-
dorczyk, a o pierwszą „dziesiąt-
kę” wciąż walczy Mateusz Gliw-
ka, który na tę chwilę zajmuje 11. 
miejsce, ze stratą 11 punktów do 
zawodnika Baszty Golczewo. Do-
minik Ołubiec zajmuje obecnie 
15. miejsce, a Piotr Sowiński, któ-
ry startował tylko w jednej serii, 
przeskoczył aż ośmiu rywali i zaj-
muje obecnie 18. miejsce. 

Udane występy młodzików to 
jednak nie wszystko, ponieważ w 
kategorii Junior młodszy, do pra-
cy wziął się Adam Salamon... Naj-
pierw w wyścigu na 200 metrów 
ze startu lotnego zajął 2. miejsce, 
przegrywając zaledwie o 2 set-
ne sekundy. Jego klubowy kolega, 
Paweł Damecki, uplasował się na 
8. pozycji. To nie był jednak ko-
niec popisów Salamona, który w 
wyścigu duńskim nie miał już so-
bie równych i pewnie zwyciężył, a 
Damecki ponownie zajął 8. miej-
sce. W wyścigu punktowym nie 
udał się jednak tego powtórzyć, 

Adam Salamon tym razem prze-
grał z klubowym kolegą i zajął 7. 
miejsce, Paweł Damecki został 
sklasyfikowany na 6. pozycji. Dwa 
świetne starty pozwoliły Adamo-
wi Salamonowi „wskoczyć” na 3. 
miejsce w klasyfikacji generalnej 
i wypracować sobie 15 punktów 
przewagi. Do lidera, Salamon tra-
ci 44 punkty, więc nic jeszcze nie 
jest stracone w tegorocznej edycji 
zmagań na torze. Starty Pawła Da-
meckiego, pozwoliły mu umocnić 
się na 8. miejscu, które gwaran-
tuje udział w wielkim finale. Za-
nim jednak do tego dojdzie, przed 
nami kolejne serie wyścigów na 
szczecińskim torze kolarskim. 

KR

Na zdjęciu pierwszy z prawej - Adam Salamon na szczecińskim torze kolarskim
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

Zakład 
Kominiarski
Zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-

dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia.Tel.667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynajęcia. 
607 289 286 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup zło-
mu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam mieszkanie 2poziomowe ok. 
90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 57/5 m2  

lub zamienię na mniejsze. Tel. 607 824 351

• Sprzedam budowę w stanie surowym. 507 
045 404 

• Do wynajęcia 2 pokoje 700 zł + opłaty ok. 
300 zł, kaucja 1400 zł. Tel. 781 295 846

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia. 
722 300 700

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala obsłu-
gi oraz zaplecze/magazyn z osobną toaletą. 
Lokal po kapitalnym remoncie. Dostępne 
media: prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na prezentację, 
tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 
tys. 691 664 658 

• Sprzedam działki budowlane, Karsk, 510 
766 180 

• Sprzedam duży budynek gospodarczy do 
remontu. 502 853 573

• Mieszkanie do wynajęcia. 601 724 492

• Sprzedam garaż Jana Pawła II na samochód 
dostawczy. 667 700 795

• Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią ul. 
Zamkowa. 661 811 611 

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 506 948 
888 

• Sprzedam 3 pokoje 58m2 lub zamienię na 2 
pokoje mniejsze. 663 695 260 

• Sprzedam działki budowlane przy ul. Okulic-
kiego. 509 424 606 

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe oko-
ło 90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277

• Sprzedam działkę budowlaną w Nowogar-
dzie, ciekawe położenie. 693 850 197 

• Wynajmę od zaraz mieszkanie 3pokojowe, 
mile widziana firma. 693 850 197

• Wynajmę 2pokojowe mieszkanie 698 669 
875

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 

2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobi-
lizer pełna elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 
215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault Laguna 
I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 99, 
cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Sprzedam Deawoo nexia 96 r. z gazem. Nie 
drogo, sprawny technicznie. 537 405 362

• Sprzedam Toyota corolla verso rok produkcji 
10/2005 przebieg 17000 km., kolor metalic, 
olej napędowy 2.0 l (116 PS) cena 24000 do 
uzgodnienia. 693 197 569 

• Sprzedam Forda Focusa Combi MK2 Tita-
nium rok 2008, poj. 21 TDCI, 605 591 293’f

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do zboża. 
502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  róże  
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  róże  
krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  innych  
roślin.Tel. 606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 kg. 
91 39 18 704 lub 781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie sia-
na i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w belach. 513 941 882s

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

• Sprzedam agregat z wałkami 5,20 szeroki. 
606 261 850

• Sprzedam cielaki, Żabówko 18. 605 092 517 

• ODDAM DWUMIESIĘCZNE KOTKI W DOBRE 
RĘCE. Sprzedam żyto. 721 614 530

• Sprzedam siano ( trawa siana + kończyna) 
belot 35 zł. 600 225 285

• Sprzedam krowy wysokocielne. 668 542 996 

• Porzeczkę czerwoną sprzedam 2 zł kg. 
Zbiór własny. 91 39 21 739 

• Sprzedam przyczepę 3,5 tony wywrotkę. 
696 351 175

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 

konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowogard. 
514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609  715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –
TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Polskie-
go 57 .tel.787482763.Pełna oferta: komsil.pl 
Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Prasowanie bali. 513 941 882 

• Kompleksowe wykończenie wnętrz 784 188 
147 

• Koszenie trawy małe i większe powierzchnie 

+ jesienna wertykulacja (napowietrzanie). 
664 726 394 

• Transport, przeprowadzki krajowe, między-
narodowe. 665 720 037, 607487 665

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Kierownik budowy 2500 za domek. 604 269 
301 

• Korepetycje z matematyki, statystyki, 
ekonometrii. Fachowo i solidnie 100% 
zdawalności. Przygotowanie do egzami-
nów poprawkowych iwonand@wp.pl. Tel. 
600 924 128

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 
432 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-

we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na budowę. 
505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  Dą-
browie Nowogardzkiej. Owoce deserowe. 
Tel. 510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do biura, zna-
jomość obsługi komputera, od 1.06.2014, 
tel. 605 522 340

• Podejmę pracę weekendową z uprawnienia-
mi na samochody ciężarowe. 664 726 394

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię pracownika z uprawnieniami na 
kombajn i traktor, oraz pracowników na sta-
nowisko dojarz. Informację pod telefonem 
91-39-18-140 

• Przyjmę pilarza – składacza, niewymagane 
papiery. 603 541 286

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu han-
dlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w trans-
porcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka zajmie 
się maluchem od września. 793 994 354 

• Praca w barze dla rencistki/ emerytki. Do-
godne warunki – zmiany. 601 753 817 

• Zatrudnię przy regipsach i dociepleniach. 
608 817 214 

• Poszukuje osoby w średnim wieku do pro-
wadzenia domu i opieki do osoby chorej 
(osoba sprawna) w miejscowości Węgorzy-
ce. 606 271 499, 91 39 22 308 

• Przyjmę ucznia na praktyki do zakładu fry-
zjerskiego (damsko-męski). 503 965 587 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocię-
te i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne przeglądy 
części zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, 
stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominko-
we. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porą-
bane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje zasila-
nia, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 
506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + stół 
kuchenny mocny. Tel. 888 676 231 

• Sprzedam miernik rezystencji izolacji MIC-
5000 nowy, na gwarancji. 601 476 242  

• Sprzedam betoniarkę 250 l. 606 261 850 

• Sprzedam taśmociąg, 606 261 850 

• Sprzedaż drewna kominkowego, opałowe-
go, zapewniamy transport. 697 500 809

• Sprzedam dwie klacze ośmio i czteroletnią. 
508 290 657 

• Tanio sprzedam komplet wypoczynkowy 
stan b. dobry. 888 676 231

• Sprzedam porzeczkę czerwoną 2zł za kg., 
zbiór własny. 91 39 21 739 

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, ol-
cha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Sprzedam dwuosobową fosę. 697 026 589

• Sprzedam drewno suche 100 zł za przyczep-
kę samochodową 880 690 659

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 
693 730 938 

• Sprzedam telefon Samsung Galaxy S2 
(9100). 693 197 569 

• Sprzedam wóz konny drewniany do ogrodu. 
662 673 629 

• Oddam kotki małe jednomiesięczne. 607 
545 533 

• Kupię kuchenkę gazową używaną oraz zle-
wozmywak z szafką. 607 223 071 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta  665 776 868 • Kapłan  667 488 367  
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00 Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

Nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw

W20.2.SCZ.07.03.DO  

P22.2.śr-czb.03.03-01.07
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Długołęka

IV „Piknik Na Łące”
Wczesne niedzielne popołudnie w dniu 22 czerwca, zgromadziło na placu przed szkołą sporą 
grupę organizatorów i uczestników kolejnego, bo już czwartego, przygotowywanego przez stowa-
rzyszenie „Jutrzenka” i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Długołęce, Pikniku na Łące. 

Celem imprezy jest zaproszenie 
rodzin z okolicznych miejscowo-
ści do wspólnego spędzenia cza-
su na świeżym powietrzu. Nie-
sprzyjająca aura minionych dni 
nie nastrajała nas pozytywnie, ale 
wcześniejsze „zamówienie po-
gody” spowodowało,  że wyjrza-
ło słońce, a więc  zaczynamy….! 
Jak na piknik przystało, ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły 
się piknikowe dania, w różnorod-
nym asortymencie, wspaniałe sa-
łatki, pasty, pyszne ciasta o egzo-
tycznych nazwach i smakach, ru-
skie pierogi lepione wśród pikni-
kowiczów i spożywane niemalże 
prosto z garnka, smalczyk z ogó-
reczkiem „ palce lizać” oraz kieł-
baska pieczona na patyku w snu-
jącym się leniwie wśród uczest-
ników sosnowym dymie.  Dzie-
ci  swą energię mogły spożytko-
wać wśród dmuchanych zamków 
oraz podczas licznych rodzin-
nych konkursów sportowych, 
prowadzonych z zapałem przez 

rodziców i nauczycieli - pana Ra-
fała oraz panią Renatę i Dorotę. 
Nie łatwo utrzymać równowagę 
w rodzinie, co wykazał konkurs 
„spętani” czy rodzinne wyścigi 
w workach. Współpraca dziecka 
z ojcem w kwestii spożycia uwią-
zanego jabłka bez użycia rąk, też 
okazała się trudną sztuką. Naj-
ważniejsza jednak była wspól-
na zabawa.  Piknik rodzinny był 
również okazją do zaprezento-
wania swoich talentów. Dzieci 
wzięły udział w konkursach lite-

rackim, plastycznym, ekologicz-
nym oraz z pomocą pani Eweli-
ny,  mogły własnoręcznie wyko-
nać biżuterię dla siebie lub mamy. 
Pani Agata wspólnie z liczną gru-
pą dzieci wykonywała przepięk-
ne upominki z papieru i bibuły 
– prezenty na Dzień Ojca i nie 
tylko. Pani Ewa zachęcała do wy-
konywania ciekawych prac pla-
styczne o tematyce przyrodni-
czej. Kącik literacki zgromadził 
również znaczną gromadę miło-
śników twórczości. Efektem kon-

kursu były rymowanki dotyczące 
swojej miejscowości. 

 Oto niektóre z nich: Za pagór-
kiem i za górką, jest malutka wieś 
z fabułką. Tu się dzieją dziwne 
rzeczy! Niby skrzeczy, niby beczy. 
A za górką i pagórkiem, jest doli-
na z owiec sznurkiem. Echo niesie 
zwierząt głosy, a ludziom jeżą się 
włosy! I polega na tym sprawa, że 
w Krasnołęce jest super zabawa! *  
Wyszomierz to wioska cudów!  Nie 
ma w niej żadnych nudów! Lu-
dzie życzliwi są i mili, Wszystko by 
uczynili! Nasza wioska jest bardzo 
piękna, jak choinka w święta! 

Aktualny obecnie temat doty-
czący segregacji śmieci był rów-
nież tematem odbywającego się 
konkursu. Wszystkim uczestni-
kom niestrudzenie i do końca to-
warzyszył kucyk „Basia” z gospo-
darstwa agroturystycznego „U 
Rybci”,  który z anielską wręcz 
cierpliwością woził na swoim 
grzbiecie chętnych do przejażdż-
ki „ kowbojów”. Wspólna zabawa, 
wspólne przygotowania do im-
prezy, przyjazne pogawędki zinte-
growały uczestników, ale czas pły-
nął nieubłaganie, pora kończyć…. 
A na deser, jak co roku…. maka-
ron z truskawkami…. Pycha!  Cu-
downie jest spędzić wspólnie z ro-
dziną, sąsiadami, przyjaciółmi czy 
znajomymi kilka miłych chwil w 
przyjaznej atmosferze. I to nam 
się udało w to piękne niedzielne 
popołudnie.

Jak zawsze taka impreza wy-

maga pracy i zaangażowania wie-
lu osób dobrego i otwartego  ser-
ca, dlatego też wszystkim, którzy 
przyczynili się do  sfinansowania, 
zorganizowania i przygotowa-
nia imprezy - IV Piknik na Łące, 
serdecznie dziękuję. Wiem, że za-
wsze można na Was liczyć. Szcze-
gólnie podziękowania składam 
paniom Ani Rakowskiej, Izie Hu-
sarz, Iwonie Betka, Agacie i Wio-
letcie Kozakiewicz, państwu Syl-
wii i Rafałowi Kłys oraz państwu 
Aleksandrze i Tomaszowi Macała, 
paniom Andżelice Krawczyk, Re-
nacie Ołdak, Żanecie Szafranek , 
Ani Stefańskiej, Ewelinie Pietru-
czyk, pani Joli i pani Władysławie  
Jankowskim, Stanisławie Zieliń-
skiej, Joannie Ługowskiej, Boże-
nie Mirocie, Anetce Nowak oraz 
wszystkim paniom, które upie-
kły pyszne ciasta, przygotowa-
ły potrawy i wspaniale obsługi-
wały piknikowy bufet. Dziękuję 
również Klaudii Szymczak, która 
bez chwili wytchnienia wykony-
wała niesamowite malowidła na 
twarzach uśmiechniętych dzie-
ci. Dziękuję także  nauczycielom: 
Magdalenie Sawickiej, Łucji Goc, 
Ewie Kulczyk, Renacie Góreckiej 
i Dorocie Klimczak, którzy, jak co 
roku wspierają i współorganizują 
imprezę. IV Piknik na Łące odbył 
się dzięki środkom uzyskanym z 
UM w Nowogardzie oraz Radzie 
Rodziców przy SP w Długołęce.

Danuta Ziółkowska  
dyrektor SP w Długołęce

Wieści z SP 2 

Bezpieczne wakacje na kolei 
W dniu 16 czerwca,  funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Straży Ochrony Kolei w 
Szczecinie, przeprowadzili pogadankę na temat „Bezpiecznie na kolei w trakcie wakacji” 
dla uczniów z klas pierwszych. 

Zaznajomiono dzieci o zasa-
dach bezpieczeństwa w trakcie 
wakacji podczas przebywania na 
obszarze kolejowym, w dworcach, 
pociągach i na przejazdach kole-
jowych. Pouczano dzieci, czego 
nie należy robić, np. Nie wolno: 
- jeździć na rowerze i rolkach po 
peronach i tunelach czy też po-
czekalniach, przechodzić przez 
tory w miejscach do tego niewy-
znaczonych, - rzucać kamienia-
mi w pociągi lub ustawiać kamie-
nie na szynach, - wsiadać i wysia-
dać po sygnale odjazdu pociągu, - 
wyrzucać przedmioty przez okna 
pociągu, - umieszczać na miej-

scach do siedzenia nóg w obuwiu 
i zwierząt, - wychylać się z okien i 
otwierać zewnętrzne drzwi wago-
nów podczas jazdy pociągu, - ko-
rzystać z toalet podczas postoju 
pociągu na stacjach.  Odbyło się 
także praktyczne ćwiczenie pra-
widłowego przechodzenia przez 
tory przy podniesionych rogat-
kach. Następnie „szkolniacy” bra-
li udział w konkursach odpowia-
dając na zagadki i pytania związa-
ne z omawianym tematem bezpie-
czeństwa na kolei. Funkcjonariu-
sze SOK zaprezentowali również 
posłuszeństwo i tresurę psa służ-
bowego oraz jak zachowywać się 

podczas ataku agresywnego bez-
pańskiego psa. Dzieci otrzyma-
ły od funkcjonariuszy SOK upo-
minki z logo kampanii społecznej 
„Bezpieczny Przejazd - Zatrzymaj 
się i Żyj”. Należy mieć nadzieję, że 
dzięki szkoleniu młodzi użytkow-
nicy kolei oraz dróg przestrzegać 
będą zasad ruchu drogowego i ko-
lejowego. Bardzo dziękujemy p. 
Edycie Damas za zorganizowanie 
spotkania z naszymi uczniami. 
Czekamy na kolejne za rok.

Info: własna
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

s. 5 s. 9

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Zawiadamiamy, 
 że w Nowogardzie 

 rozpoczęła działalność 

 Kancelaria Radców 
Prawnych

Zespół Kancelarii tworzą: 
 Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 
Tel. 91 578 49 01

W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

W7.2.P.p.21.2-15.8

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 602 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

zostanie przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni zbieraczy zapisy 
w terminie 

od 1-10 lipca 2014 r.

tel. 515 144 186 
organizujemy 

dowóz
W54.2.P.17.06-.11.07.pdf

Obywatel 
w walce 

z urzędnikami

s. 3

Dwa szpitale... 
Jak nas 

oszukują 
w  powiecie

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Tajemnicza śmierć przy drodze do Warnkowa 

Znaleziono zwłoki mężczyzny 

Nasi przedsiębiorcy:
GARDIA 

- Ryszard 
Biernat

Z OSTATNIEJ 
CHWILI: Spadł  
z rusztowania

Czytaj s. 2
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W skrócie...

P8.4.ś-czb.d/o

Mieczysław Urbaniak, lat 52, zmarł 01.07.2014r., pogrzeb odbył się 
03.07.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Halina Tadeja, lat 87, zmarła 03.07.2014r., pogrzeb odbędzie się 
07.07.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Tajemnicza śmierć przy drodze do Warnkowa 

Znaleziono zwłoki mężczyzny 
Wczoraj, po godz. 6:00 rano, policja otrzymała zgłoszenie, że w rowie, przy drodze do 
Warnkowa, leżą zwłoki mężczyzny. Jak dowiedziała się redakcja DN, zmarły to 52-letni, 
Andrzej O., mieszkaniec Karska.  

Okoliczności śmierci męż-
czyzny bada goleniowska pro-
kuratura. Wiadomo, że na cie-
le zmarłego nie było wyraźnych 
obrażeń ciała. 

- Zleciliśmy sekcję zwłok. 
Mamy nadzieję, że pomoże nam 
to ustalić, jaka była przyczyna 
śmierci mężczyzny. Na jego ciele 
nie było obrażeń zewnętrznych – 

informuje prokurator rejonowa, 
Beata Beacerska, która wykony-
wała oględziny miejsca ujawnie-
nia zwłok.

Śledczy zastrzegają, że postę-
powanie jest na wstępnym eta-
pie. Wiadomo, że ciało znale-
ziono tuż przy wjeździe do go-
spodarstwa warzywnego, znaj-
dującego się na łuku drogi, po-

między Nowogardem a Warn-
kowem. 

Jak udało nam się ustalić, 
52-latek był mieszkańcem Kar-
ska. Pracował dorywczo w tam-
tejszej firmie skupującej złom. 
Więcej w sprawie ma być wia-
domo w przyszłym tygodniu, jak 
tylko znane będą wstępne wyni-
ki sekcji zwłok.  MS

Tej wiosny do Nowogardu powróciły liczne stada dymówek, bardziej 
znanych jako jaskółki. Ptaki te, przed laty, były naszymi stałymi sąsiada-
mi, a widok gniazda nad oknem czy też w stodole nikogo nie dziwił. Dziś 
jaskółki mają trochę trudniej – świat nie jest już taki szary, a poczucie es-
tetyki w społeczeństwie znacznie wzrosło. Jaskółcze gniazda nie wszędzie 
są zatem mile widziane. Szczególnie, gdy osiedlają się na nowo wymalo-
wanych elewacjach domów. To też na wielu gzymsach przy oknach można 
zauważyć foliowe reklamówki, które mają zniechęcić jaskółki do budowa-
nia swoich domków z błota. Ptaki są jednak uparte i najwyraźniej nie mają 
zamiaru tak szybko rezygnować. Na zdjęciu fundamenty jednego z wie-
lu gniazd, jakie w ostatnim czasie jaskółki próbują zbudować nad oknem 
mieszkania  przy ul. Bankowej. MS 

W dniach od 30.06.2014 do 11.07.2014 r., w Szkole Podstawowej nr 1 od-
bywają się półkolonie letnie dla dzieci. Zajęcia odbywają się dla 50 dzieci z 
gminy Nowogard, tj. SP 1, SP 4, Błotno, Orzechowo, Żabowo i Strzelewo. 
W ramach półkolonii dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno-
-sportowych, plastycznych i ekologicznych. Opiekunami półkolonii są na-
uczyciele z SP 1: Elżbieta Kwiatkowska, Inga Płosaj - Jurek i Bogdan Waw-
ryczuk. JB 

Zaproszenie na V Festyn
Wojcieszyn 2014

Mieszkańcy Wojcieszyna serdecznie zapraszają wszystkich w dniu 12 lipca 2014 
roku, od godz. 16:00 na plac przy Kaplicy, do wspólnej biesiady i świetnej zabawy 
pt. ”Powróćmy do dawnych lat”

W programie między innymi:
- gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych
- występy zaprzyjaźnionych solistów i zespołów muzycznych oraz miejscowej lud-

ności
- wiejska grochówka, - własne wypieki, - wspólne ognisko, - zabawa taneczna
- punkty gastronomiczne- wszelkiego rodzaju, oraz wiele innych atrakcyjnych 

niespodzianek
Zapraszają 
Patron medialny imprezy Dziennik Nowogardzki i organizatorzy
Dochód z festynu zostanie przeznaczony na budowę kościoła w Wojcieszynie

Wracamy na przejazd...

Remont w przerwie między 
remontami
Kolejny odcinek komedii, jaką od kilku tygodni serwuje nam spółka Polskie Linie Kolejo-
we. Akcja dzieje się na przejeździe kolejowym przy ul.700-lecia. Wczoraj położono asfalt, 
częściowo poprawiając prowizorkę, jaką pozostawiono po przerwanym remoncie torowi-
ska. 

Przypomnijmy. Najpierw ko-
lej rozpoczęła modernizację toro-
wiska. Był 10 czerwca. Tuż przed 
Bożym Ciałem, tj. 18 czerwca, 
wykonawcy nakazano opuszcze-
nie placu budowy. Ktoś na kolei 
zapomniał bowiem, że wakacyj-
ny rozkład jazdy zakłada krzy-
żowanie się pociągów na stacji w 
Nowogardzie. A to uniemożliwia 
prowadzenie prac, gdyż wymusza 
utrzymanie w pełnej gotowości 
dwóch torów.  Robotnicy zatem 
zdemontowali zapory, pochowa-
li znaki informujące o objazdach, 
zakopali to co zdążyli rozkopać,  
i puścili z powrotem ruch samo-
chodów przez torowisko. Miało 
wystarczyć do września, a więc 
do czasu rzekomego wznowienia 
inwestycji. Z tym że już po kilku 
dniach podróż przez tory samo-
chodem stała się nie lada ekstre-
malnym, żeby nie powiedzieć zu-
chwałym wyczynem. Przejazd był 
bowiem w jeszcze gorszym stanie 
niż przed rozpoczęciem remontu. 

Wczoraj dokonano kolejne-
go remontu  i utwardzono asfal-
tem przejazd. Teraz ma być le-
piej. Przez przejazd będzie można 
przejeżdżać szybciej niż 5 km na 

godzinę. Jak długo? Nie wiadomo. 
Być może czeka nas jeszcze kilka 
remontów, w przerwie między re-
montami...

MS

SPADŁ  
Z RUSZTOWANIA

Wczoraj po południu, jeden 
z robotników pracujących przy 
remoncie elewacji bloku przy ul. 
Żeromskiego spadł z rusztowa-
nia. Świadkowie potwierdzają, 
że mężczyzna był kilkadziesiąt 
minut reanimowany przez ra-
towników medycznych, których 
wezwano na miejsce zdarzenia.  
Więcej o wypadku we wtorko-
wym wydaniu DN.  red. 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Złamała kręgosłup, teraz wini za to władze

Obywatel w walce z urzędnikami
W środę (2 lipca), redakcję DN odwiedziła kobieta, która od 4 lat walczy o remont chod-
nika przy ul. Żeromskiego. W tym celu regularnie wysyła pisma do UM w Nowogardzie i 
Starostwa. W ten sposób stara się zmobilizować urzędników z Nowogardu i Goleniowa do 
wspólnej pracy w celu remontu odcinka powiatowej drogi. Rok temu nasza rozmówczyni 
na zniszczonym chodniku złamała kręgosłup i teraz walczy również o odszkodowanie...

Cała historia ma swój począ-
tek w 2010 roku, wtedy pani Jani-
na (dane personalne zostały zmie-
nione na potrzeby tekstu) po raz 
pierwszy napisała do UM w No-
wogardzie pismo, w którym pro-
si o remont chodnika (widocz-
nego na zdjęciu) przy ul. Żerom-
skiego. W dniu 28 kwietnia 2010 
roku, Urząd Miejski przysłał od-
powiedź, którą podpisał wów-
czas Jerzy Kaczmarski, zastępca 
burmistrza Kazimierza Ziemby. 
Pani Janina dowiedziała się wów-
czas, że: W odpowiedzi na pismo 
z dnia 13.04.2010 r. w sprawie bu-
dowy chodników przy ul. Żerom-
skiego w Nowogardzie, chciałbym 
zapewnić, że w pełni zgadzam się 
z przedstawionymi przez panią ar-
gumentami i potwierdzam, że stan 
ciągów pieszych oraz nawierzch-
nia  tej drogi wymagają remontu. 
Jednakże ul. Żeromskiego jest dro-
gą kategorii – powiatowa, admini-
strowaną przez gminę Nowogard 
na podstawie umowy zawartej ze 
Starostwem Powiatowym w Gole-
niowie. Środki przekazywane przez 
starostwo na utrzymanie tych dróg, 
wystarczają jedynie na bieżące wy-
konanie niezbędnych napraw oraz 
konserwację oznakowania piono-
wego i poziomego. 

Pani Janina, po tym jak dowie-
działa się, że to droga powiatowa, 
zwróciła się do starosty. Tomasz 
Stanisławski w dniu 04.05.2010 

odpisał m.in.: W odpowiedzi na 
Pani pismo w sprawie przełożenia 
chodnika i poprawy spływu wód 
opadowych na ulicy Żeromskiego 
w Nowogardzie, uprzejmie infor-
muję, że znany jest nam nie naj-
lepszy stan ulic w miastach nasze-
go powiatu i czynimy starania, aby 
ten stan poprawić. (…) Będziemy 
się starali o to, aby Gmina Nowo-
gard przygotowała program po-
prawy stanu ulic powiatowych i 

zarezerwowała odpowiednie środ-
ki w celu wspólnego wykonywa-
nia modernizacji ulic w mieście w 
poszczególnych latach. Powiat sa-
modzielnie z własnych środków 
nie jest w stanie wykonać wszyst-
kich prac niezbędnych do popra-
wy warunków ruchu na ulicach 
we wszystkich trzech miastach Po-
wiatu Goleniowskiego. Następnie z 
UM w Nowogardzie nadeszła od-
powiedź, która bardzo ucieszy-
ła kobietę: Znając trudną sytu-
ację finansową Powiatu deklaruję 
dofinansowanie z budżetu Gmi-
ny wykonania wyżej wspomnia-
nych robót w wysokości do 50% 
ich kosztów. Podpisano Z-ca Bur-
mistrza, Jerzy Kaczmarski, dnia 
17.05.2010 roku. Nasza rozmów-

czyni wierzyła, że wszystko się 
zmieni już w najbliższych latach.  
Wierzyła, że nowy burmistrz (Ro-
bert Czapla) pomoże mieszkań-
com i wspólnie ze starostwem wy-
remontuje ten odcinek drogi. To 
też 25.07.2011 roku, pani Janina 
napisała do burmistrza Roberta 
Czapli. W odpowiedzi usłyszała to 
samo, czyli, że to droga powiato-
wa, że jest burmistrzowi znany jej 
zły stan techniczny oraz, że będzie 

się starał o dofinansowanie na re-
mont tej drogi. Jak opowiada na-
sza czytelniczka, na początku za-
ufała dobrym intencjom nowego 
burmistrza. Wierzyłam, że będzie 
się starał wyremontować ten od-
cinek, jednak bezpodstawnie... Z 
czasem widziałam jak są remon-
towane inne pasy chodników, ki-
lometry kostki brukowej były kła-
dzione, a o nas nikt już nie pamię-
tał, nikogo nie obchodziliśmy... - 
mówi pani Janina. Dla naszej roz-
mówczyni sytuacja, punkt widze-
nia, zmienił się na dobre w grud-
niu 2013 roku. Wówczas, wraca-
jąc do domu, przewróciła się na 
zniszczonym chodniku i złamała 
kręgosłup! Jej całe dotychczaso-
we życie całkowicie się zmieniło. 

Mimo to, wypadek jeszcze bar-
dziej ją zmobilizował do walki o 
remont tego odcinka „drogi” dla 
pieszych. Obecnie, chodząc o la-
sce walczy o odszkodowanie od 
starostwa za swoje krzywdy, przy 
czym nie „waży” już tak słów jak 
wcześniej. Dziś pani Janina mówi 
otwarcie  o „bezczynności urzęd-
ników”, o „bezmyślnych inwe-
stycjach jak np. oświetlenie ratu-
sza, czy kostka brukowa pod do-
mami „kumpli burmistrza”.  W 
swoim ostatnim piśmie do staro-
stwa z dnia 29.05.2014 roku, po-
woływała się właśnie na słowa z 
2010 roku, byłego już wicebur-
mistrza: Powołując się na pismo 
z dnia 04.05.2010 r. oraz pismo 
nr GKMiOŚ 5540/8/2010 z dnia 
17.05.2010 r., oczekujemy w dal-
szym ciągu naprawy naszej ulicy 
oraz chodników znajdujących się 
w tragicznym stanie. Ponieważ w 
dniu 16.12.2013 r. zawadzając się 
o wystające płyty chodnikowe, do-
znałam złamania kręgosłupa (L-3, 
L-1) będę dochodzić odszkodowa-
nia za wypadek po zakończeniu le-
czenia. Otrzymałam też pismo z 
UM w Nowogardzie Nr GKMiOŚ  
7040/21/2011 zapewniające o do-
finansowaniu naprawy w/w ulicy 
w 50%. (Pismo UM w Nowogar-
dzie Nr GKMiOŚ – 5540/8/2010). 

Pani Janina mówi otwarcie, 
że remonty alejek nad jeziorem, 
nowe ławki itp. zbędne wydat-
ki mogą omamić tylko tych, któ-
rzy wracają na wakacje z zagrani-
cy. Dla nich, czyli mieszkańców 
Nowogardu, którzy codziennie 
uczęszczają zniszczonym chodni-
kiem, jest to jak obraza, gdyż nikt 
od 4 lat nawet się tym nie przejął. 
Nasza rozmówczyni przyznaje, że 
żałuje tylko tego, iż za odszkodo-
wanie, którego ma zamiar docho-
dzić, nie zapłacą osoby odpowie-
dzialne za stan ulic w Nowogar-
dzie, a my wszyscy, czyli podat-
nicy. 

Pani Janinie należy życzyć szyb-
kiego powrotu do zdrowia, które 
w walce z urzędnikami na pew-
no się przyda... Słowem podsu-
mowania, należy zwrócić uwagę 
na najważniejszy fakt - brak re-
montu tego chodnika, to przy-
czyna  zgrzytów pomiędzy Staro-
stwem Powiatowym w Golenio-
wie a Urzędem Miejski w Nowo-
gardzie. Jedni drugim, zdaje się, 
wciąż próbują udowodnić, co na-
leży do ich obowiązków, a co nie. 
A za to wszystko, jak pokazuje 
przykład mieszkanki miasta, sło-
no płacą obywatele. 

KR

Kobieta, odwiedzając redakcję DN, pokaza-
ła stertę pism od urzędników, które otrzy-
mała przez te 4 lata.

Czy ta ulica została zapomniana przez urzędników ze starostwa i gminy?

To przez tę wystającą studzienkę w grudniu 2013 roku nasza rozmówczyni przewróciła się i 
złamała kręgosłup.
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Głosują jak „jeden mąż”

Sesja po osińsku 
Wójt w roli przewodniczącego, stuprocentowa frekwencja i niespotykana w innych gmi-
nach jednomyślność podczas głosowań – tak można w telegraficznym skrócie zrelacjono-
wać sesję Rady Gminy, jaka odbyła się w miniony wtorek w Osinie. 

Sesja rozpoczęła się dość wcze-
śnie, bo o 8:00 rano, a zakończy-
ła dosłownie 4 minuty po 9-tej. 
W porządku obrad znalazły się 
cztery projekty uchwał. Dwa ko-
lejne dołączono na wniosek wój-
ta. Radni, jednogłośnie, zgodzili 
się m. in. na zmiany do budżetu 
na rok 2014. Dzięki temu, wkrót-
ce niepełnosprawni mieszkańcy 
gminy będą mogli swobodnie do-
stać się do siedziby miejscowych 
władz. Wybudowany zostanie 
podjazd do budynku, gdzie urzę-
duje lokalna administracja. Gło-
sów sprzeciwu nie było również 
przy głosowaniu nad uchwałą do-
tyczącą skargi na działanie wójta. 
Obywatel skarżący pożalił się na 
Krzysztofa Szwedo, w Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej, twierdząc, 
że ten naliczył mu za duży poda-
tek od nieruchomość. RIO uzna-
ła, że organem właściwym do roz-
patrzenia skargi jest Rada Gminy 
w Osinie, i tam też odesłała pismo 
obywatela. Autor skargi na sesję 
nie przybył. 

Wszystkie ręce poszybowały w 
górę, również przy uchwale doty-
czącej zmiany granic aglomeracji 
Osiny. Sejmik Województwa zgo-
dził się, aby od teraz  liczyła ona 
nie jak dotychczas 3 600 miesz-
kańców, ale 2020. To niezbędne, 
aby gmina (lub przedsiębiorstwo 

wodno-kanalizacyjne) w przy-
szłości nie płaciła kar (podwyżka 
nawet o 500% opłaty za wprowa-
dzanie ścieków do wód lub do zie-
mi), za brak kanalizacji zbiorczej 
i utrzymanie odpowiednich efek-
tów ekologicznych oczyszczania. 
W 2015 roku upływa bowiem ter-
min osiągnięcia przez gminy tzw. 
dobrego stanu wszystkich wód. 
Wynika to z zapisów dyrekty-
wy zapisanej w chwili, gdy Polska 
wchodziła do UE. 

Radni przyjęli również uchwa-
łę w sprawie poboru zaległych po-
datków i opłat w drodze inkasa, 
przez zewnętrzną firmę windyka-
cyjną ze Szczecina. Podobne roz-
wiązanie stosuje gmina Przybier-
nów. O tym jednak szerzej, w ko-
lejnym, wtorkowym wydaniu DN. 

W trakcie sesji radni podpi-
sali także, zaakceptowane dzień 
wcześniej na posiedzeniu komisji,  
stanowisko w sprawie rozstrzy-
gnięcia konkursu na rehabilitację 
przez NFZ. Przypomnijmy, że od 
1 lipca, pacjenci nie tylko z Nowo-
gardu, ale i właśnie z Osiny, będą 
musieli jeździć na rehabilitację 
do Goleniowa. Radnym rozdano 
również plakaty i zaproszenia na 
mające się odbyć w najbliższym 
czasie imprezy rekreacyjno-spor-
towe na terenie gminy. 

Ostatnim punktem wtorkowej 
sesji była wycieczka rajców do no-
wej oczyszczalni w Osinie. Rad-
nych po obiekcie oprowadzał wi-
ceprezes Przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych, admini-
stratora obiektu, Piotr Tomków. 

Łubudubu, niech nam żyje...
Tyle relacji z obrad. Teraz „re-

cenzja”. Choć Gmina Osina jest 
znacznie mniejsza od nowogardz-
kiej (niecałe 3 tys. mieszkańców 
Osina, - 24 tys. gm. Nowogard), 
tutaj w przeciwieństwa do nasze-
go samorządu, sesje odbywają się 
raczej regularnie, co miesiąc. I z 
tego władze Nowogardu powin-
ny wziąć przykład. Nie warto jed-
nak powielać tamtejszych stan-
dardów prowadzenia obrad, które 
zresztą i u nas do wzorowych nie 
należą („uciszanie opozycji”). Se-
sja w Osinie przypomina bowiem 
bardziej zebranie walnego zarzą-
du małej spółdzielni mleczarskiej 
na Podlasiu, prowadzonego przez 
prezesa (w tym przypadku wójta 
Krzysztofa Szwedo), niż obrady 
poważnego gremium reprezentu-
jącego społeczeństwo, wybranego 
w wyborach powszechnych. Wójt/
prezes zabiera głos praktycznie, 
wtedy kiedy tylko chce, nie pyta-
jąc przewodniczącego Rady (Ar-
kadiusz Witkowski) o zgodę. Zda-
rza się też, że wójt/prezes, sam  
dyscyplinuje radnych, gdy ci chcą 

np. odczytać przygotowane wcze-
śniej pismo. Wchodzi też, z peł-
ną swobodą wójt/prezes, urzęd-
nikom w słowo, gdy ci próbują (z 
różnym skutkiem) objaśniać ko-
nieczność podjęcia uchwał. Wójt/
prezes wszystko wie i najlepiej 
wytłumaczy. Sam przewodniczą-
cy zdaje się jednak tym nie przej-
mować. Nie protestuje, gdy wójt/
prezes „wcina mu się” między 
przysłowiową „wódkę a zakąskę”. 
Twierdzi, że w Osinie takie stan-
dardy panują od lat i nikogo to nie 
wzrusza. Sesje są traktowane jako 
„luźne spotkania”, czysta formal-
ność - niezbędna jedynie dla pra-
widłowego funkcjonowania Urzę-
du Gminy. Wszak Osina to mała 
gmina i każdy się tutaj dobrze 
zna...Takie Wilkowyje...

Nie da się jednak w nieskończo-
ność sypać cukru, do słodkiej her-
baty. Prędzej czy później, kogoś w 
końcu zemdli. A radni, wyraźnie 
pracujący na reelekcję wójta, sami 
wypadną poza samorządową bur-
tę...

Marcin Simiński 

Sygnały czytelników

Zarośnięta skarpa i parking na Zamkowej
Kto powinien o to zadbać?  Takie pytanie zadaje redakcji DN mieszkaniec ul. Zamkowej, który po-
rusza temat zarośniętej skarpy oraz zaniedbanego, nowo wybudowanego parkingu przy tej ulicy. 

Na początku tygodnia do re-
dakcji zgłosił się mieszkaniec No-
wogardu z ul. Zamkowej, aby po-
ruszyć kwestię braku zaintereso-
wania ze strony gminy doprowa-
dzenia do porządku skarpy po-
między garażami a blokami. Nasz 
rozmówca zwrócił również uwagę 
na wyrastające z nowego parkingu 
chwasty, które niebawem skutecz-
nie zniszczą ten teren, który pod-
lega miastu. 

- Ostatni raz to tutaj wykoszono 
zarośla przed zimą(...) To ja mam 
chodzić i się prosić w urzędzie, żeby 
ktoś to wykosił? Ta skarpa to praw-
dziwy koszmar, jak parking był ro-
biony, to burmistrz obiecał zro-
bić zejście, jakieś schody, żeby było 
bezpieczniej, do dziś tego nie ma, a 
ścieżka na tej skarbie jest w gorszym 
stanie niż przed inwestycją – zwra-

ca uwagę mieszkaniec ul. Zamko-
wej.

W dalszej części nasz rozmówca 
opowiada o zaniedbanym nowym 
parkingu. 

- Parking jest zrobiony, ale z tak 
zwanej płyty ażurowej i już wycho-

dzi trawa, proszę zrobić zdjęcia i 
pokazać wszystkim, jak to wygląda? 
Niech pan zobaczy, niedługo ten 
parking zarośnie! Obok znajduje 
się żywopłot, o który gmina też po-
winna dbać, tymczasem jakiś czas 
temu te odrosty wychodziły na błot-

W tym miejscu miały powstać schody. Zarośnięta skarpa służyć może jedynie dzieciom do 
zabawy „w chowanego”

niki samochodów, dopiero po in-
terwencjach ktoś w końcu przyciął 
krzewy, teraz ten koszmar powra-
ca. Proszę mi powiedzieć, co to za 
parking, który jest do połowy zaro-
śnięty? Nie może tak być, że to jest 
teren zapomniany, to jest centrum 
miasta, nie można dopuszczać do 
takich sytuacji – kończy czytelnik 
DN, chcący zachować anonimo-
wość.

Opisywane przez naszego roz-
mówcę miejsce udokumentowali-
śmy kilkoma zdjęciami. Żywopłot 
prosi się o przycięcie, natomiast 
zarośnięta skarpa może cieszyć 
tylko dzieci, które bawią się w tym 
miejscu „w chowanego”. Pozosta-
je wierzyć, że po naszej interwen-
cji gmina w końcu zatroszczy się o 
miejsce, które jeszcze tak niedaw-

no hucznie oddawała do użytku 
mieszkańcom. 

Warto dodać, że podobnie wy-
gląda ostatnio większość pa-
sów zieleni, znajdujących się przy 
chodnikach i drogach na terenie 
miasta. O skoszenie proszą się tak-
że pobocza dróg, prowadzących do 
wsi. Niestety najczęściej dotyczy to 
tych nowych odcinków. Przykła-
dem niech będzie cała ulica Dą-
browszczaków czy pasy pomię-
dzy chodnikami przy ul. 700-lecia. 
Niechlujnie wygląda również zie-
leń na oddanych w zeszłym roku 
chodnikach na rogu ul. Bankowej 
i 700-lecia. Zarośnięte jest także 
(to już chyba tradycja?) otoczenie 
ścieżki rowerowej, prowadzącej w 
kierunku Olchowa. 

KR 

Parking przy ul. Zamkowej porośnięty jest chwastami, żywopłot również prosi się o przycięcie

Wójt Krzysztof Szwedo w czasie sesji mówił najwięcej...

Pełna zgoda radnych w Osinie...
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Serdeczne 
podziękowania 

dla dr.chir. R. Cieślaka 
za profesjonalne 

wykonanie zabiegu 
oraz całego 

personelu oddziału 
chirurgicznego 

składa pacjentka J. Sz. 

Serdecznie dziękujemy 
znalazcy bucika dziecięcego 

za przekazanie go do redakcji DN. 
Jednocześnie dziękujemy  

redakcji za bezinteresowne 
opublikowanie ogłoszenia 

Iga z rodzicami

Dwa szpitale – jeden na „górze”, drugi na „dole”

Jak nas oszukują w powiecie
Czy dwa szpitale, funkcjonujące w jednym powiecie muszą stanowić problem? Niekoniecz-
nie, pod warunkiem, że odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu opieki szpitalnej rozu-
mieją swoją rolę, a zwłaszcza  wynikające z ustawy zobowiązania. Czy tak jest w naszym po-
wiecie? Niestety wiele wskazuje na to, że od kilku lat, a w zasadzie od początku powiatów, 
mamy do czynienia ze swoistym pasożytnictwem uprawianym przez goleniowskie staro-
stwo na społeczności zamieszkującej część nowogardzko-osińską powiatu goleniowskiego.  

Co mówi ustawa… 
Obowiązki samorządu powia-

towego w zakresie zabezpiecze-
nia opieki zdrowotnej wynika-
ją z zapisu ustawy o samorządzie 
terytorialnym, gdzie czytamy w 
art. 4 par. 1 pkt. 2, że powiat wy-
konuje określone ustawami zada-
nia o charakterze ponadgminnym 
w zakresie… promocji i ochrony 
zdrowia. W praktyce ustrojowej 
oznaczało to, że powiatom, po 
ich powstaniu w wyniku reformy 
w 1998 roku, przekazano z zaso-
bów Skarbu Państwa, jako mienie 
własne, obiekty szpitali rejono-
wych dla których stały się też or-
ganami założycielskimi. Obiekty 
ambulatoryjnej służby zdrowia 
(przychodnie) zostały przeka-
zane jednostkom gminnym, 
a szpitale tzw. wojewódz-
kie i specjalistyczne trafiły 
do marszałków czy przej-
ściowo do rządowych 
jednostek administra-
cyjnych. 

Jak to było ze szpi-
talem w Nowogar-
dzie 

Zgodnie z za-
sadami omó-
wionymi wyżej, 
początkowo w 
1998 r., szpi-
tal nowo-
gardzki, tak 
jak  go-
l e n i o w -
ski, tra- fiły do zasobu 
samorządowego mienia powiato-
wego. Starostwo, celem wypełnie-
nia wobec tych jednostek ustawo-
wych funkcji organu prowadzące-
go, powołało wspólny zarząd ad-
ministrujący dwoma niezależny-
mi szpitalami w Goleniowie i w 
Nowogardzie. I to właśnie w sta-
rostwie w Goleniowie, gdy wice-
starostą był Antoni Bielida z no-
wogardzkiego SLD, powstał wów-
czas pomysł restrukturyzacji, w 
ramach którego nowogardzka 
część powiatowego szpitala miała 
zostać okrojona poprzez pozba-
wienie jej między innymi oddzia-
łu wewnętrznego i chirurgii. Po-
nieważ w rzeczywistości taka re-
strukturyzacja oznaczała powolny 
koniec  szpitala w Nowogardzie, 
ówczesne władze gminy podję-
ły trudną decyzję o wystąpieniu 
o przejęcie do prowadzenia przez 
gminę nowogardzkiego, zagro-

żonego skutkami planowanej re-
strukturyzacji szpitala. Przejęcie 
to odbyło się w 2001 roku i stano-
wiło jeden z dwu czy trzech takich 
przypadków w kraju, gdy to gmi-
na prowadzi szpital. Co nie ozna-
cza, że nie ma wielu takich sytu-
acji, gdy szpital położony jest w 
innym miejscu, aniżeli 
s ie-

dziba starostwa (patrz Ło-
bez-miasto powiatowe, a szpital 
w Resku).Tak więc gmina Nowo-
gard, prowadząc szpital świad-
czący usługi  dla poważnej czę-
ści ludności powiatu, wypełnia w 
praktyce  istotną część  ustawo-
wych zadań samorządu powiato-
wego w zakresie spoczywające-
go na nim obowiązku zapewnie-
nia dostępu do lecznictwa  szpi-
talnego. Oczywiście nie dzieje 
się to bezkosztowo, a najpoważ-
niejsza kwota to ponad 20 mln 
z kasy gminy na modernizację 
obiektu naszej  lecznicy. Wydawa-
łoby się w związku z tym, że sta-
rostwo powinno być zobowiąza-
ne gminie Nowogard, że ta wspo-
maga je w nałożonych ustawą za-
daniach i wspierać nowogardzki 
szpital, jak się tylko da. Ale nic ta-
kiego się nie dzieje. Więcej od lat 
starostwo w Goleniowie traktuje 
szpital  nowogardzki jako sic! … 
konkurencję dla goleniowskiego i 

czyni wszystko, aby placówkę no-
wogardzką  maksymalnie osłabić. 
Jednym z przejawów takiego dzia-
łania jest inwestowanie corocznie 
poważnych funduszy powiatu (do 
tych środków mają  przecież pra-
wo również mieszkańcy powia-
tu z gminy  

Nowogard) 
w goleniowski szpital. Są to kwoty 
od kilkuset tysięcy do nawet kilku 
milionów rocznie!

Co starostwo zafundowało 
goleniowskiej placówce w ubie-
głym roku.

Na ubiegły rok, który nie nale-
żał do tych najbardziej hojnych, i 
tak kierownictwo szpitala w Go-
leniowie, w zakresie otrzymanych 
darowizn od  starostwa, nie może 
narzekać. Placówka otrzymała  
bowiem:

-115  800 zł na zakup i montaż 
dźwigu

- 351 769 zł na zakup kardiomo-
nitora i aparatu USG wraz z wy-
posażeniem

- około 30  000 zł na różne 
„drobniejsze” wydatki 

Razem mamy więc około 0,5 
miliona w roku 2013. Wspomnia-
ne hojniejsze wcześniejsze lata 
zawierały między innymi spłatę  
przez powiat kredytów szpitalne-
go. Razem starostwo ze wspól-

nych pieniędzy obywateli powia-
tu zainwestowało w ciągu około 
8 lat w szpital w Goleniowie oko-
ło 20 mln! Jednocześnie w ubie-
głym roku, w związku z otwar-
ciem nowogardzkiej placówki, 
starostwo po raz pierwszy coś  
przeznaczyło dla Nowogardu – 
aparat medyczny za…. 15 tys. Jak 
się okazało w trakcie wręczania, 
sprzęt ten został dla Nowogardu 
bynajmniej nie podarowany, jak 
się spodziewał  dyrektor szpitala, 
a jedynie użyczony do korzysta-
nia. Pewnie do chwili, gdy okaże 
się potrzebny w Goleniowie... Na-
wet nie pomyśleli, aby dla przy-
zwoitości oddać nieco z 600 tys. 
złotych uzyskanych ze sprze-

daży no-
wogardz-

kiej har-
cówki…

W o l n o ś ć 
Tomku w swo-

im domku
Gdyby przyjąć 

za słuszne rozumo-
wanie, że starostwo, 

jako organ prowadzą-
cy, ma prawo  dofinan-

sowywać swój szpital, a 
nie ten, dla którego or-
ganem jest gmina  No-

wogard, to nasze zarzu-
ty o tendencyjności w kie-

rowaniu wsparcia, można 
by uznać za szukanie dziury 

w całym – wolność bowiem 
Tomku w swoim domku. Ale 

jest inaczej, ponieważ ten „do-
mek” samorządu powiatowego to 
nie tylko goleniowska placówka. 
Starostwo ma bowiem obowią-
zek zapewnić szpitalną opiekę na 
swoim całym terenie i na to łożyć, 
a nie jedynie prowadzić swój szpi-
tal na fragmencie powiatu. Przy-
kładem jest chociażby fakt, że w 
wielu miejscach w kraju władze 
powiatowe wycofały się z  bezpo-
średniego prowadzenia placówek 
szpitalnych i zadanie to wykonu-
ją, w wyniku zawartych z samo-
rządem porozumień, różne pod-
mioty w tym prywatne ... W 1999 
r. powiaty przejęły 411 SP ZOZ-
-ów, a miasta na prawach powia-
tu - 90. Po 10 latach powiaty zre-
zygnowały z  87 ZOZ-ów, nato-
miast miasta na prawach powia-
tów z 79. W sumie - 166 jednostek. 
– czytamy w jednym z opracowań 
dotyczących sytuacji w lecznic-
twie zamkniętym w Polsce. Pod-
sumowując – ewidentnie z tego 
wynika, że starostwo odpowiada 
za organizację systemu lecznictwa 
zamkniętego na swoim terenie, a 
nie tylko za prowadzenie swojego 
szpitala, i jeśli już wspiera to po-
winno wspierać równomiernie i 
adekwatnie ten system a nie tylko 
jedną placówkę. W przypadku na-
szego powiatu  oznacza to wspar-
cie  zarówno szpitala w Golenio-
wie, jak i proporcjonalnie szpita-

la w Nowogardzie. Na dzisiaj jed-
nak starostwo podzieliło, w zakre-
sie zapewnienia opieki szpitalnej, 
swoich obywateli na dwie katego-
rie: tych, których wspomaga, po-
nieważ korzystają ze szpitala w 
Goleniowie, i tych, którzy niech 
się martwią sami (razem z gmi-
ną), ponieważ korzystają ze szpi-
tala w Nowogardzie. Jeden szpital 
więc „na górze”, drugi „na dole”.

Kto powinien reagować 
Oczywiście takie nieprawidło-

wości powinny być podejmowa-
ne i zwalczane zwłaszcza przez 
działaczy samorządowych, rad-
nych powiatowych, urzędników 
w starostwie. Ale także aktywne 
powinny być władze nowogardz-
kiej gminy, nie mogą bowiem po-
zwalać na wykorzystywanie swo-
ich obywateli, którzy ponadu-
strojowe zobowiązania pono-
szą dodatkowe, w stosunku do 
innych, koszty opieki szpitalnej 
(20 ml już spłacamy i będziemy 
jeszcze długo spłacać). Nieste-
ty zarówno w tej sprawie jak i w 
innych, w których trzeba się po-
stawić na zewnątrz z naszymi no-
wogardzkimi słusznymi  postula-
tami i uzasadnionymi interesami 
(choćby sprawa zmiany nazwy 
powiatu) nowogardzcy  polity-
cy nabierają bardzo dużo wody 
w usta i siedzą cicho. A po co 
się mają starać i tak ich, tych sa-
mych, wybiorą w kolejnych wy-
borach… można by tak pomy-
śleć, ale w końcu miarka się prze-
biera. Ten obserwowany ostat-
nio brak jakiejkolwiek aktywno-
ści rządzących w zakresie walki 
o zmianę nazwy powiatu (dzisiaj 
widać, jak ważna byłaby nawet 
taka ułomna podmiotowość po-
wiatowa dla Nowogardu), czy or-
ganizacji usług medycznych (za-
garnięta przez Goleniów opieka 
nocna i teraz rehabilitacja), bę-
dzie zapamiętany już przez wielu, 
a listopad za pasem.  

sm

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie - organ prowadzący Starostwo Powiatowe

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie - organ prowadzący Gmina Nowogard
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Święte-
go Mateusza (Mt 11,25-30) Obja-
wienie Ojca i Syna. Wezwanie do 
utrudzonych.

W owym czasie Jezus przemówił 
tymi słowami: Wysławiam Cię, Oj-
cze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś 
te rzeczy przed mądrymi i roztrop-
nymi, a objawiłeś je prostaczkom. 
Tak, Ojcze, gdyż takie było Two-
je upodobanie. Wszystko przeka-
zał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna 
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie 
zna, tylko Syn, i ten, komu Syn ze-
chce objawić. Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weź-
cie moje jarzmo na siebie i uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokor-
ny sercem, a znajdziecie ukojenie 
dla dusz waszych. Albowiem jarz-
mo moje jest słodkie, a moje brze-
mię lekkie.

Uczcie się ode Mnie
Doskonała koncentracja, całko-

wite oddanie się danej sprawie, bez 
względu na jej znaczenie. Nieogra-
niczone możliwości, ze względu na 
swoje pochodzenie. Stałość, nie-
zawodność, pewność wynikające 
właśnie z tego pochodzenia. Iloma 
jeszcze słowami moglibyśmy okre-
ślić to, w jaki sposób Jezus podcho-
dził do tego co czynił. Na pewno 
wieloma. Ale nie wszystkie miały-
by takie pozytywne zabarwienie, 
jak te przedstawione wyżej. Trud, 
cierpienie, czasem smutek. Ale ni-
gdy rozczarowanie, zwątpienie czy, 
nie daj Boże, rezygnacja. O takim 
czymś nie mogło być mowy.

   Wszystko, czy zajmował się Je-
zus, nosiło w sobie ślady Jego do-
skonałej osoby. Dokładnie każ-
de spotkanie było wyjątkowe, każ-
de dzieło doprowadzone do koń-
ca, każde słowo wypowiedziane z 
pełną odpowiedzialnością. I jak tu 
przejść obojętnie obok kogoś takie-
go? Możemy sobie tylko wyobrazić, 
jak reagowali na Niego ludzie, jak 
mocno brzmiało każde Jego słowo 
w uszach słuchaczy.

   A co odczuwał On sam, gdy 
miał do czynienia z różnym przy-
jęciem? Możemy tylko przypusz-

czać, bo nigdy takiej głębi nie bę-
dziemy w stanie pojąć. Ale może-
my sobie wyobrazić na przykład to, 
że ze względu na to, kim jest, był 
w stanie każdego zaakceptować, z 
każdym rozmawiać, być otwartym 
na wszystkich, bez wyjątku. Zda-
ję sobie sprawę z tego, że to, co pi-
szę, jest raczej oczywiste. Ale myślę, 
że warto sobie o tym często przy-
pominać. Przecież mamy uczyć się 
wprost od Niego.

   Były w Jezusowym działaniu, 
oprócz tych niezliczonych skon-
centrowanych chwil, również takie, 
które niosły ze sobą to, co mogliby-
śmy określić jako refleksją, takim 
chwilowym spojrzeniem z pew-
nego dystansu, który pozwala od-
czuć radość, patrząc na swoje dzie-
ło. Oczywiście nie chodzi tutaj o 
uzyskany efekt, a przynajmniej nie 
może być to najważniejsze. Bo je-
żeli nie będzie on taki, jaki byśmy 
chcieli, to raczej nie ma  tu miejsca 
na satysfakcję. A jak dobrze wiemy, 
Jezus nie zawsze spotykał się z od-
powiednim przyjęciem, chociaż-
by w swoim rodzinnym mieście. Z 
tego też powodu nie mógł uczynić 
w Nazarecie żadnego cudu, co mu-
siało powodowało w Nim szczegól-
ny smutek. Płakał przecież nad Je-
rozolimą, ponieważ jej mieszkańcy 
nie byli w stanie rozpoznać tego, że 
nawiedza ich sam Zbawiciel. Z tego 
powodu w niedługim czasie będzie 
deptana przez wrogów i nie zosta-
nie w niej kamień na kamieniu.

Radość, jaką odczuwał Jezus, 
była raczej z powodu tego, co ro-
bił. Przyszedł do ludzi, aby odkryć 
przed nimi tajemnice Królestwa 
Niebieskiego, aby pokazać im Ojca, 
by całkowicie wyzwolić człowie-
ka. Przecież są to sprawy ogrom-
nej wagi, a dla każdego bez wyjątku 
wręcz kluczowe, nie mające sobie 
równych. I ten tak wielki dar daje 
ludziom Chrystus. Oni przecież tak 
długo na to czekali. I teraz właśnie 
następuje ten błogosławiony czas. 
Jak tu się nie cieszyć, że Bóg przy-
chodzi do człowieka z tak wielkim 
przejawem swojej łaski. Szkoda tyl-
ko tej zatwardziałości ludzkiego 
serca.

Żeby być w stanie przyjąć tak 
ogromny dar, postawa człowieka 
musi być odpowiednia. Mogłoby 
się wydawać, że skoro mam przy-
jąć coś wielkiego, to sam muszę być 
w pewnym sensie wielki. I zazwy-
czaj kojarzy nam się to z wielkością 

człowieczeństwa, a może bardziej 
z jej zewnętrznymi przejawami. 
Zdolności, możliwości, siła. One 
rzeczywiście wskazują na to, co po 
ludzku wielkie. Ale tylko w odnie-
sieniu do doczesności. W relacji z 
innymi ludźmi może ktoś wykazać 
się nimi i okazać się wielkim. I bar-
dzo dobrze, gdy tak się dzieje, oczy-
wiście w dobrym i godziwym celu. 
Oby jak najczęściej miało to miej-
sce w codziennym życiu.

   Inaczej zupełnie jest, gdy mamy 
do czynienia z Bogiem. Największa 
siła, nieprzeciętne możliwości, czy 
wyjątkowe zdolności w konfronta-
cji z Nim wyglądają tak, jakby wca-
le nie wyglądały. A chęć chwalenia 
się tym, jak wielkim się jest, wzbu-
dza tylko śmiech i może jeszcze żal, 
że ta głupota tak mocno daje się 
człowiekowi we znaki, choć niektó-
rzy zupełnie tego tak nie odbierają. 
I może dlatego ten żal jeszcze do-
datkowo wzrasta.

   W konfrontacji z prawdziwym 
życiem, a takie występuje wtedy, 
gdy człowiek żyje w prawdzie, siła 
człowieka nie ma większego zna-
czenia. Wtedy okazuje się , że nie 
te wszystkie zewnętrzne przeja-
wy ludzkiej siły są kluczowe. Waż-
niejsze okazuje się to, co znajduje 
się wewnątrz danej osoby, jak ktoś 
postrzega siebie i innych. Szczegól-
ne znaczenie ma to, jakie jest moje 
nastawienie do Jezusa i Jego nauki. 
On zaprasza do siebie wszystkich 
utrudzonych i obciążonych. Obie-
cuje im konkretną, a co dla nas naj-
ważniejsze, wystarczającą pomoc. 
Jest w stanie nas pokrzepić, bez 
znaczenia w jakiej sytuacji. Wystar-
czy, że człowiek będzie chciał uczyć 
się od Niego, jak być cichym i po-
kornym sercem.

Nie powiedzieć za dużo, kiedy by 
się chciało, to jeszcze nie jest takie 
niemożliwe. Gorzej z tą pokorą. A 
przynajmniej tak by się mogło wy-
dawać na pierwszy rzut oka. Bo gdy 
uświadomię sobie, że przecież po-
kora charakteryzuje człowieka, któ-
ry zna swoją wartość, to nie brzmi 
już to tak źle. Wystarczy po prostu 
ją znać. Jeśli ktoś ma z tym jakiś 
problem, to nie trzeba daleko szu-
kać. Bo skoro pokrzepienie niesie z 
sobą również element poznawczy, 
a jest ono skierowane bezpośred-
nio do mnie, to wniosek jest pro-
sty. Jezus.

Ks. Grzegorz Podlaski 

W dniu Twoich urodzin gorące życzenia:
wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia 
i niech się spełnią wszystkie marzenia

Z okazji 60-tych urodzin 

dla Anny Florkowskiej 
pogody ducha, szczęścia, zdrowia 

i oraz wszelkiej pomyślności
życzą i dzieci z rodzinami

Zaproszenie na koncert
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, zaprasza miesz-

kańców Nowogardu i okolic na niedzielne nabożeństwo 
z udziałem pieśniarza, kompozytora, autora tekstów oraz 
kaznodziei Roberta Kasprowicza.

Zapraszamy do siedziby Zboru, przy ul.700-lecia 14, 
sala po szwalni, w niedzielę 06.07.2014r., o godzinie 
10:00.

Wstęp wolny. Po koncercie zapraszamy na kawę oraz 
słodki poczęstunek .

W imieniu Zboru  pastor Cezary Komisarz 
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„Lato z Muzami” - dzisiaj ruszają warsztaty

Wojciech Smarzowski przyjedzie do Nowogardu
Wśród gwiazd tegorocznej, 18. Edycji Festiwalu Filmu-Muzyki-Malarstwa „Lato z Muzami”, najjaśniejszą będzie z pewnością reżyser, Wojciech Smarzow-
ski – twórca „Domu złego” czy „Drogówki”. Impreza odbędzie się w dniach 9-13 lipca. Natomiast już dziś ruszają poprzedzające Festiwal  Międzynarodo-
we Warsztaty Artystyczne ARTeria. 

Wojciech Smarzowski przyje-
dzie do Nowogardu 11 lipca. W 
tym dniu, podczas uroczystości 
otwarcia festiwalu, odbierze Lau-
ra Cisowego. Na „Lecie z Muza-
mi” będzie można obejrzeć jego 
najnowszy film „Pod Mocnym 
Aniołem” oraz dokument o reży-
serze zatytułowany „Pod Mocnym 
Smarzolem”. Samorzowski dwu-
krotnie spotka się z publicznością 
festiwalu. 

Gościem festiwalu będzie tak-
że Wojciech Solarz, polski aktor, 
reżyser, scenarzysta. Obok niego 
nurt kina niezależnego reprezen-
tować będzie Sebastian Stankie-
wicz.

Wydarzeniem specjalnym festi-
walu będzie prezentacja dokumen-
tu „Był bunt” w reżyserii Małgo-
rzaty Kozyry. Opowiada on o bun-
tach w polskich więzieniach, które 
wybuchły przed 25 laty. Do takie-
go zdarzenia doszło m.in. właśnie 
w Nowogardzie oraz w Goleniowie. 
Jak pamiętają tamte wydarzenia 
mieszkańcy miasta? Czy wstrząsną 

nimi niepokazywane wcześniej ma-
teriały filmowe z tych tragicznych 
zajść? Będzie można się o tym prze-
konać 13 lipca, a po seansie przewi-
dywane jest spotkanie z twórcami 
filmu (Małgorzata Kozyra i współ-
scenarzysta, Łukasz Bluszcz) oraz 
świadkami tamtych wydarzeń.

W trakcie specjalnych spotkań 
będzie można wziąć udział w roz-
mowie na temat kina Stanleya Ku-
bricka oraz aktorskich dokonań 
Philipa Seymoura Hoffmana. Do 
Nowogardu zawitają dziennika-

rze i publicyści, którzy podzielą 
się swoją wiedzą w tych tematach, 
a zwieńczeniem spotkań będą se-
anse filmów „2001: Odyseja ko-
smiczna” oraz „Mistrz”. 

Festiwal, jak sama nazwa wska-
zuje to także muzyka. Nowo-
gardzką publiczność mają szansę 
przyciągnąć szczególnie dwa kon-
certy o dużej randze, m.in. wystę-
pu zespołu Tekla Klebetnica (11 
lipca, ok. godz. 21.00). Natomiast 
podczas sobotniego wieczoru, 12 
lipca, wystąpi The Washing Ma-
chine, który zagra do filmu nie-
mego Alfreda Hitchcocka zatytu-
łowanego „Lokator”. 

Natomiast już dziś, o godz. 9.00, 

ruszają  Międzynarodowe Warsz-
taty Artystyczne ARTeria. W jed-
nej przestrzeni spotkają się pro-
fesjonaliści - tancerze, malarze, 
aktorzy, wokaliści i instrumenta-
liści. Jak poinformował nas koor-
dynator warsztatów, Mikołaj Ku-
biak, w zajęciach, oprócz uczest-
ników-młodzieży z Polski, udział 
weźmie młodzież z Niemiec, Ło-
twy i Ukrainy. Warsztaty potrwają 
do 13 lipca. Weźmie w nich udział 
120 osób – większość to młodzież 
z Polski. 

Organizatorami festiwalu są: 
Urząd Miejski w Nowogardzie 
oraz Nowogardzki Dom Kultu-
ry. Partnerem i współorganizato- rem konkursu jest Filmowa Mło-

da Polska, Stowarzyszenie Film 
Forum.

W tym numerze publikujemy 
pełen program Festiwalu. Już dziś 
zapraszamy do kolejnych wydań 
DN,  w których będziemy na bie-
żąco relacjonować przebieg im-
prezy, a także prezentować rozmo-
wy z ciekawymi gośćmi Festiwalu.  

 MS

HARMONOGRAM POKAZÓW 18. FESTIWALU FILMU MUZYKI MALARSTWA „LATO Z MUZAMI” W NOWOGARDZIE
9 LIPCA
KINO ORZEŁ:
12:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Pan Peabody i Sherman” (92’)

14:00 KONKURS
Filmowa Młoda Polska - Blok 1 (119’)

16:30 KONKURS
Filmowa Młoda Polska - Blok 2 (116’)

19:00 POKAZ PRZEDPREMIEROWY
„Frank”(95’)
Reż. Lenny Abrahamson
Obsada: Michael Fassbender, Domhnall Glee-

son, Maggie Gyllenhaal

21:00 SPOTKANIE Z...
Philip Seymour Hoffman - aktor wybitny 

(45’)
Goście: Wojciech Solarz, Piotr Kletowski, Rafał 

Stanowski
Film: „Mistrz” (137’)

10 LIPCA
KINO ORZEŁ:
10:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Amazonia. Przygody małpki Sai” (85’)

12:00 KONKURS
Filmowa Młoda Polska - Blok 3 (116’)

14:30 SPOTKANIE Z...
Sebastian Stankiewicz - kumpel głównych 

bohaterów
Filmy: „Brzydkie słowa” (25’), „Fragmenty” 

(25’), „Trashhh!” (22’) oraz film niespodzianka
Gość: Sebastian Stankiewicz

16:30 SPOTKANIE Z...
Wojciech Solarz Off

Filmy: „Tajemnica Alberta” (27’), „Norbert 
Juras i syn” (30’), „Odwyk” (23’)

Gość: Wojciech Solarz

18:30 SPOTKANIE Z...
Stanley Kubrick - reżyser nieśmiertelny (45’)
Goście: Piotr Kletowski, Rafał Stanowski, Jaro-

sław Florczak, Krzysztof Spór
Film: „2001: Odyseja kosmiczna” (160’)

22:00 PREMIERA W REGIONIE
„Teoria wszystkiego” (107’)
Reż. Terry Gilliam
Obsada: Christoph Waltz, Melanie Thierry, Da-

vid Thewlis

11 LIPCA
KINO ORZEŁ:
11:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Wędrówki z dinozaurami” (88’)

13:00 SPOTKANIE Z...
Polskie Filmy Fantastyczne i Horrory (120’)
Przedstawia: Jarosław Florczak

15:00 PREMIERA W REGIONIE
„Bobry” (90’)
Reż. Hubert Gotkowski
Spotkanie z publicznością: Wojciech Solarz, Se-

bastian Stankiewicz

18:00 INAUGURACJA FESTIWALU (sala Ki-
nowa)

Otwarcie wystawy pani Dominiki Odrowąż
Pokaz filmu „Pod Mocnym Smarzolem” (49’), 

reż. Adam Lewandowski
Spotkanie z publicznością: Wojtek Smarzow-

ski, Adam Lewandowski, Jacek Rzehak

PLAC FESTIWALOWY
16:30 KONCERT

Muzyka gospel z udziałem Jane Jackson
20:00 OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU
Wręczenie Lauru Cisowego Wojtkowi Sma-

rzowskiemu
Koncert Orkiestry Dętej Wood & Brass Band
Występ łotewskiego zespołu Kukułeczka
Koncert zespołu Tekla Klebetnica

SALA STRACHU
00:00 NIESAMOWITE I SZALONE
Noc z opętanymi zakonnicami
Przedstawia: Jacek Dziduszko

12 LIPCA
KINO ORZEŁ
10:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Lego Przygoda” (100’)
12:00 SPOTKANIE Z...
„Wilq Negocjator” i produkcje studia Platige 

Image

14:00 THE BEST OF... POLSKA
„Pod Mocnym Aniołem” (105’)
Reż. Wojtek Smarzowski
Spotkanie z publicznością: Wojtek Smarzow-

ski, Jacek Rzehak, Adam Lewandowski

16:30 THE BEST OF... POLSKA
“Ida” (80’)
Reż. Paweł Pawlikowski
„Adieu” (15’)
Reż. Krzysztof Kuźnicki
Spotkanie twórców z publicznością

PLAC FESTIWALOWY
19:00 KONCERT
Powarsztatowa prezentacja grup: wokalnej i 

instrumentalnej

21:00 PREMIERA NA FESTIWALU
Wojciech Solarz Show

22:30 FILM I KONCERT
„Lokator” Alfreda Hitchcocka z muzyką na 

żywo The Washing Machine

SALA STRACHU
00:00 NIESAMOWITE I SZALONE
Noc z kanibalami
Przedstawia: Jacek Dziduszko

13 LIPCA
KINO ORZEŁ
11:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Piłkarzyki rozrabiają” (106’)

13:00 THE BEST OF... POLSKA
„Chcę się żyć” (107’)
Reż. Maciej Pieprzyca
Spotkanie z publicznością: Kamil Tkacz, Woj-

ciech Solarz

16:00 POKAZ SPECJALNY
„Był bunt” (58’)
Reż. Małgorzata Kozera
Spotkanie z publicznością: Małgorzata Kozera, 

Łukasz  Bluszcz

PLAC FESTIWALOWY
18:00 KONCERT
Zespół Bubliczki

19:30 OFICJALNE ZAMKNIĘCIE FESTIWALU
Otwarcie wystawy poplenerowej i powarszta-

towej (NDK)
Zamknięcie Międzynarodowych Warsztatów 

Artystycznych ARTeria
Zamknięcie Pleneru Malarskiego
Projekt powarsztatowy
Nagrody specjalne festiwalu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
zmian w programie.

Wojciech Smarzowski. źródło culture.pl

Wojciech Solarz
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KANCELARIA  
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

WYDRUKI KOLOROWE 
W NIS KICH CENACH

ul. Boh. Warszawy 7A    TEL . 91 392 21 65

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

W3.25.O.pw.14-3.29-04
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Z cyklu: „Nasi przedsiębiorcy”

GARDIA – przedsiębiorstwo inne niż wszystkie 
Tym razem, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, zaglądamy za kulisy „GARDI”, jedynego państwowego zakładu, działającego dziś na terenie naszej 
gminy. „GARDIA”, mieszcząca się przy Zakładzie Karnym, przy  ul. Zamkowej w Nowogardzie, to dość nietypowa firma. Niemal wszyscy jej pracownicy to 
osoby skazane, a cała produkcja odbywa się na terenie więzienia. Przez okres ponad 60 lat działania na rynku, przedsiębiorstwo zbudowało trwałą pozycję 
i na rynku i wśród konkurentów z branży. Głównym profilem działalności firmy jest produkcja obuwia roboczego. Przedsiębiorstwo jednak z czasem nie-
co zdywersyfikowało swoją ofertę o kolejne produkty. O specyfice zakładu, jego historii, a także planach na przyszłość, rozmawiamy z dyrektorem przed-
siębiorstwa, Ryszardem Biernatem. 

Dziennik Nowogardzki: Za-
czniemy na pół serio - czy  pa-
mięta pan takie powiedzenie z 
dawnych lat „Czy się stoi czy się 
leży, dwa tysiące się należy!” - 
zrodzone z obyczajów w niektó-
rych fabrykach i przedsiębior-
stwach państwowych?

Ryszard Biernat, dyrektor 
Przedsiębiorstwa Państwowe-
go „GARDIA” w Nowogardzie - 
Oczywiście, że pamiętam, ale tych 
fabryk i funkcjonującego wtedy po-
wiedzenia już nie ma. Gospodar-
ka rynkowa spowodowała zmianę 
tych obyczajów. W Polsce pozosta-
ło niewiele przedsiębiorstw pań-
stwowych, nasze również  przezna-
czone jest do prywatyzacji, ale póki 
co, proces ten został zatrzymany.

Kiedy powstała „GARDIA” i 
jak wyglądały początki działal-
ności przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorstwo Państwowe 
GARDIA powstało w 1953 roku. 
W latach 1953-1974 przedsiębior-
stwo prowadziło produkcję na tere-
nie Zakładu Karnego w Nowogar-
dzie. W 1974 roku powstał nowy 
zakład, który istnieje do dzisiaj. 
Podstawową działalnością przed-
siębiorstwa, przez wszystkie te lata, 

jest produkcja obuwia. Oprócz 
tego produkujemy kartony, pro-
wadzimy także działalność han-
dlową artykułami z branży BHP. 
Na terenie przedsiębiorstwa mamy 
sklep firmowy, w którym moż-
na zaopatrzyć się w produkowane 
przez nas obuwie oraz inne arty-
kuły. W ostatnich latach urucho-
miliśmy także działalność handlo-
wą artykułami spożywczymi w za-
kładach karnych i aresztach śled-
czych OISW Szczecin. 

To znaczy, że firma istnieje już 
60 lat.  Zatem zapytam, czy to za-

sługa dobrej polityki zarządza-
nia przedsiębiorstwem czy może 
jest inny powód?

To prawda. Istniejemy już po-
nad 60 lat!  Firma specjalizuje się 
w produkcji obuwia zawodowego i 
bezpiecznego, zaspokajając potrze-
by rynku krajowego. Przez okres 
ponad 60 lat funkcjonowania na 
rynku, przedsiębiorstwo zbudowa-
ło dobrą i trwałą pozycję konku-
rencyjną. Doświadczenie firmy jest 
również uznawane przez odbior-
ców, co wyraża się wysoką świado-
mością marki. Najważniejsze atu-

ty naszego obuwia to: przystępna 
cena, stała gwarancja wysokiej ja-
kości, oraz przyzwyczajenie wielu 
odbiorców.  Firma funkcjonuje na 
rynku polskim w oparciu o stabil-
ną sieć Partnerów Handlowych, 
których zadaniem jest dystrybucja 
i promocja produktów firmy oraz 
serwis dla klientów na rynkach 
lokalnych. Są to najczęściej zna-
ne i liczące się hurtownie na da-
nym terenie. W przedsiębiorstwie 
został wprowadzony system za-
rządzania jakością wg normy ISO 

9001:2008,  potwierdzony certyfi-
katem wydanym przez Polski Re-
jestr Statków w Gdańsku, który co 
roku jest odnawiany. Jakość produ-
kowanego obuwia odpowiada nor-
mom europejskim i jest potwier-
dzona certyfikatami CE. Swoją 
działalność kierujemy na: dosko-
nalenie jakości technicznej produk-
tów (nowe technologie), zapewnie-
nie stałej wysokiej jakości produk-
tów, maksymalne zaspokojenie po-
trzeb każdego klienta w zakresie 
jakości obuwia, terminowości do-
staw oraz innych spraw, mających 

wpływ na harmonijną współpracę. 
Zaufało nam wielu klientów, co jest 
najlepszym potwierdzeniem naszej 
filozofii działania, która mówi, 
„że każdy klient jest dla nas waż-
ny”. Stale poszerzamy naszą ofertę 
i nieustannie pracujemy nad ulep-
szaniem produkowanego przez nas 
obuwia. Prezentujemy swoje wy-
roby cyklicznie na Międzynarodo-
wych Targach Ochrony Pracy, Po-
żarnictwa i Ratownictwa SAWO. 
Z roku na rok zwiększamy swój 
udział w rynku obuwia zawodo-
wego i bezpiecznego.

W swojej historii zakład dzia-
łał na rynku pod wieloma na-
zwami, które zmieniały się na 
przestrzeni lat? W pamięci 
mieszkańców zapadła z pewno-
ścią jedna z nich – PWS, którą 
zresztą do dziś określa się przed-
siębiorstwo?

W swojej historii firma dzia-
łała na rynku pod nazwą: Przed-
siębiorstwo  Wyrobów Skórza-
nych nr 2 (PWS) w latach 1953 – 
1987,  Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Obuwniczego(PPO) w latach 1988 
– 2004. Przedsiębiorstwo Państwo-
we GARDIA od roku 2004.

Wachlarz produktów obuwni-
czych, jakie firma wytwarza, jest 
bardzo szeroki. Czy ich jakość 
jest uwiarygodniona gwaran-
cją, tak jak w przypadku „nor-
malnych” butów do codziennego 
użytku?

Prawda, produkujemy ponad 50 
artykułów obuwia zawodowego i 
bezpiecznego - w dwóch technolo-
giach (wtrysku bezpośredniego na 
podeszwach PU i przeszywano-kle-
jonym na podeszwach z gumy). Na 
nasze obuwie udzielamy rękojmi 
na wady powstałe z naszej winy do 
chwili zużycia obuwia. Nasz klient 
ma pełną gwarancję satysfakcji z 
użytkowania obuwia naszej pro-
dukcji. Odsetek reklamacji jest bar-
dzo niski i nie przekracza 0,5% ilo-
ści sprzedanego obuwia.

Takie słowa jak: tradycja, orga-
nizacja, jakość i innowacyjność, 
to główne zalety nowogardzkie-
go przedsiębiorstwa „GARDIA”, 
które firma wymienia w materia-
łach promocyjnych. Czy nie ma 
w tym trochę  przerysowania? 

Zdecydowanie nie. Nasze pro-
dukty to symbol nowoczesnego 
obuwia zawodowego i bezpieczne-
go, na który składa się odpowied-
nia jakość obuwia, odpowiadają-
ca normom europejskim, która jest 
potwierdzona certyfikatami.

„GARDIA” nie funkcjonowa-
łaby bez pracowników. Dlatego 
proszę powiedzieć, ilu dziś za-
trudnia pracowników i jaki jest 
ich główny profil działalności? 

Zatrudniamy obecnie 48 pra-
cowników - na różnych stanowi-
skach w nadzorze  procesu produk-
cji: mechaników, magazynierów, 
pracowników działu księgowości, 
sprzedaży, zakupów, sprzedawców 
w kantynach.  Z tym że przy pro-
dukcji obuwia pracują osoby osa-
dzone w Zakładzie Karnym w No-
wogardzie. 

Zatrudnianie osób skazanych, 
jak i samo funkcjonowanie fir-
my na terenie więzienia, wyma-
ga ścisłej współpracy z persone-
lem Zakładu Karnego. Jak pan 
ocenia tę współpracę?

Doskonała - z całym kierownic-
twem, na czele z dyrektorem ZK, 
panem płk Jerzym Dudzikiem. Jest 
to dla nas bardzo ważne, ponie-
waż, jak wspomniałem wcześniej, 
zatrudniamy osoby pozbawione 
wolności, które odbywają karę w 
Zakładzie Karnym w Nowogar-
dzie.

Ryszard Biernat, dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Gardia” w Nowogardzie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu,  oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu, przed-
siębiorstwo wykonuje buty m. in. dla górnictwa i wojska.

Pracownicy wykonują obuwie również na specjalne zamówienie, np. w przypadku nietypo-
wych wymiarów.

Buty przed poślizgiem są jednym z wielu produktów, które produkuje  nowogardzkie przed-
siębiorstwo.
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Skoro „GARDIA” produku-
je buty, to czy jej klient może 

zażyczyć sobie takiego projektu 
wykonania obuwia np. ochron-
nego, jakiego tylko sobie zażyczy?

Można powiedzieć, że możemy 
wykonać każde obuwie, ale musi-
my pamiętać o tym, że obuwie za-
wodowe i bezpieczne musi speł-
niać bardzo restrykcyjne wymaga-
nia normy PN-EN 345 lub PN-EN 
347 i na te rodzaje obuwia musimy 
uzyskiwać certyfikaty CE. 

Firma jest producentem mę-
skiego obuwia roboczego, a tak-
że ochronnego dla różnych ga-
łęzi przemysłu. Kto jest klien-
tem „GARDII” i czy jej produkty 
również są eksportowane za gra-
nicę?

Określeniami obuwie robocze i 
ochronne już się nie posługujemy 
- normy wymusiły zmianę nazew-

nictwa obuwia na zawodowe i bez-
pieczne. Naszym klientem docelo-
wym i użytkownikiem naszego obu-
wia są pracownicy wszystkich gałę-
zi przemysłu, np. górnicy, kolejarze, 
spawacze, pracownicy pracujący w 
budownictwie... Przedsiębiorstwo 
nie eksportuje bezpośrednio swoich 
produktów, ale nasze obuwie jest 
również używane za granicą. 

Jakie widzi pan perspektywy i 
możliwości rozwoju dla przed-
siębiorstwa?

Przedsiębiorstwo działa w bardzo 
dużym otoczeniu konkurencyjnym. 
Konkurujemy z polskimi producen-
tami obuwia, ale największym dla 
nas zagrożeniem jest import tanie-
go obuwia z Chin, Indii, Wietnamu 
i jeszcze kilku innych krajów z re-
jonu Azji. Rozwój Przedsiębiorstwa 
w następnych kilku latach będzie 
ukierunkowany na tworzenie no-

wych wzorów obuwia dla obu sys-
temów montażu oraz systematycz-
ną odnowę parku maszynowego, co 
pozwoli unowocześnić produkcję, 
polepszyć konkurencyjność i jakość 
wyrobów, obniżyć koszty oraz po-
prawić warunki pracy. W zeszłym 
roku zainwestowaliśmy w nowe 
maszyny i urządzenia do produkcji 
obuwia ponad 1,2 mln złotych.

Jakie cechy najbardziej doce-
nia pan u swoich pracowników, 
jako ich przełożony?

Kompetencja, profesjonalne po-
dejście do wykonywania swoich 
obowiązków, terminowość. Korzy-
stając z okazji, chciałbym podzię-
kować byłym i obecnym pracowni-
kom, którzy swój trud i wysiłek po-
święcili i poświęcają do pomyślnego 
rozwoju naszego Przedsiębiorstwa 
na każdym etapie jego istnienia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Opinie, komentarze 

Refleksje po artykule w DN 
Z dużym smutkiem przeczyta-

łem opublikowany przez „DN” ar-
tykuł red. J. Bzowego pt. „Urząd 
skąpi na dzieci niepełnosprawne”. 
Zarówno jako członek Rady Miej-
skiej, jak i zwykły obywatel naszej 
gminy, czuję się zażenowany spo-
sobem potraktowania przez bur-
mistrza Czaplę i sekretarz Biegań-
ską-Sawicką rodzin, które wnio-
skowały o zorganizowanie dowo-
zu ich niepełnosprawnych dzieci 
na sierpniowe zajęcia w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczym w Radowie Wiel-
kim. Nie chodzi tutaj o zwykły wy-
poczynek letni, lecz o zachowanie 
ciągłości rehabilitacji. Tych dzieci 
nie można niestety wyleczyć. Każ-
dy dzień rehabilitacji daje im jed-
nak szansę na życie w mniejszym 
bólu, w mniejszej samotności i z 
większą nadzieją na samodziel-
ność.

19 maja br. rodzice złożyli w ra-
tuszu pisemną prośbę w tej sprawie. 
Niestety burmistrz Czapla nie poin-
formował o tym rady miejskiej. Zo-
stała ona rozpatrzona błyskawicz-
nie. Już 23 maja gotowa była nega-
tywna odpowiedź podpisana przez 
p. Biegańską-Sawicką. Wystarczyły 
3 dni i było po sprawie. Pismo wy-
dane, pieczątka postawiona, temat 
zamknięty. Niepełnosprawne dzieci 
mają w sierpniu siedzieć w domach. 
Jako uzasadnienie napisano „gmina 
Nowogard nie jest zobligowana do 
pokrywania kosztów wypoczynku 
letniego uczniów” oraz „w budżecie 
gminy nie ma zaplanowanych środ-
ków na takie zadanie”. Zero empa-
tii, zero dobrych chęci, zero uprzej-
mości. Zwykłe urzędnicze spławie-
nie petenta. Jak to się stało, że takie 
pismo mogło opuścić urząd miej-
ski? Gdzie się podział ten rozda-
jący dzieciom cukierki, serdecz-
nie uśmiechnięty burmistrz Cza-

pla, którego znamy ze zdjęć publi-
kowanych codziennie na miejskiej 
stronie internetowej? Być może my-
ślami był już na zaplanowanym na 
czerwiec urlopie w ciepłych kra-
jach?

Czy prawdziwą przeszkodą w sfi-
nansowaniu dojazdów naprawdę 
był fakt, że gmina nie jest do tego 
zobligowana? W dziwny sposób nie 
było tego typu wątpliwości, gdy w 
zeszłym roku burmistrz Czapla do-
prowadził do przekazania z budże-
tu gminy 10 tys. zł na zakup sprzętu 
grającego dla więźniów nowogardz-
kiego zakładu karnego. Jaka ustawa 
obligowała gminę do tego wydat-
ku? Budżet gminy to nasze wspól-
ne pieniądze. Jak zatem ocenić fakt, 
że są one wydawane dla obcych w 
naszej gminie więźniów, aby mo-
gli spędzać miło czas przy muzyce, 
a brakuje ich dla będących częścią 
wspólnoty gminnej rodzin z niepeł-
nosprawnymi dziećmi?

Ostatnim zdaniem pisma odma-
wiającego dofinansowania jest: „Nie 
ma zatem możliwości pokrycia 
kosztów dojazdu uczniów na zajęcia 
organizowane w Ośrodku w Rado-
wie Wielkim w miesiącu sierpniu.” 
Z całą odpowiedzialnością napiszę, 
że jest to zwykłe kłamstwo. Trze-
ba mieć bardzo dużo złej woli, aby 
twierdzić, że nie można znaleźć 4,5 
tys. złotych w budżecie gminy No-
wogard, który zawiera kwotę 66,5 
mln zł.

Od 8 lat jestem członkiem komi-
sji finansowo-gospodarczej Rady 
Miejskiej w Nowogardzie. Dlatego 
doskonale wiem, że budżet gminy 
podlega ciągłym zmianom. Na każ-
dej sesji rady miejskiej głosowane 
są uchwały dotyczące zmian w bu-
dżecie. Jeżeli burmistrz chciałby po-
móc niepełnosprawnym dzieciom, 
to miał możliwość uzyskać taką 
zmianę podczas sesji, która odbyła 

się 13 czerwca. Wprowadził on do 
porządku obrad uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie na kwotę ponad 
700.000 zł. Niestety nie wspomniał 
w niej nawet słowem o potrzebie za-
pewnienia 4,5 tys. zł na dowóz dzie-
ci do ośrodka rehabilitacji. Jestem 
głęboko przekonany, że wszyscy 
radni poparliby tą propozycję.

Dzięki autorowi artykułu, p. J. 
Bzowemu, udało mi się nawiązać 
kontakt z kilkoma rodzicami dzie-
ci niepełnosprawnych. 25 czerwca 
spotkałem się z nimi w sali obrad 
rady miejskiej. Wciąż jestem pod 
wrażeniem ich siły i determinacji w 
walce o dobro swoich dzieci. Jedna z 
pań, opowiedziała, że gdy jej syn się 
urodził, to usłyszała, że „dziecko bę-
dzie leżało i oddychało, nic więcej”. 
Dziś ten siedmiolatek biega, śpie-
wa, występuje w przedstawieniach. 
Jest to możliwe dzięki zaangażowa-
niu wszystkich sił i środków w cią-
głą rehabilitację od pierwszych mie-
sięcy życia. Tak jest we wszystkich 
pozostałych rodzinach. Zmagają się 
one z różnymi schorzeniami – z ze-
społem Downa, autyzmem, poraże-
niem mózgowym, epilepsją i niepeł-
nosprawnością ruchową. Czy mu-
szą one zmagać się również z urzę-
dową obojętnością burmistrza? Dla 
tych rodzin i dla tych dzieci sierp-
niowy wyjazd nie jest tym samym, 
czym dla innych dzieci wyjazd na 
wakacje. Tu nie chodzi o zwykłą 
przyjemność, ale o nieustanną reha-
bilitację, którą oferuje wyspecjalizo-
wany ośrodek dysponujący wykwa-
lifikowanym personelem.

 Dla większości z tych dzieci ośro-
dek jest jedynym, oprócz domu, 
miejscem, w którym są w pełni ak-
ceptowane. Aby mogły się tam zna-
leźć należy jedynie opłacić wynajem 
busa, który zabiera i odwozi dzie-
ci do domów. Z informacji, które 
otrzymałem, wynika, że jego koszt 

to 300 zł za przejazdy w ciągu jed-
nego dnia. Zajęcia odbywać się 
będą od 4 do 22 sierpnia, co daje 15 
dni roboczych. Ogólny koszt dojaz-
du wynosi zatem 4,5 tys. zł. Rodzi-
ce dzieci deklarują chęć częściowe-
go pokrycia tych kosztów, co może 
zmniejszyć tę kwotę do 3 tys. zł. Czy 
jest to duże obciążenie dla gminy, 
powinien sobie przemyśleć każdy 
jej obywatel. Dla mnie jest to rzecz 
oczywista. Więcej gmina wydaje na 
sztuczne ognie puszczane co roku w 
niebo podczas nocy sylwestrowej.  

8 maja w ramach obchodów 1 
Dnia Godności Osób Niepełno-
sprawnych, burmistrz Czapla prze-
szedł przez miasto machając balo-
nikiem w otoczeniu tłumu dzieci i 
młodzieży. Zaledwie dwa tygodnie 
później odmówił organizacji dowo-
zu niepełnosprawnych do ośrod-
ka rehabilitacji. Czy rzeczywiście o 
to chodzi, aby ograniczać godność 
niepełnosprawnych do jednego 
uroczystego  dnia w roku?

Do 4 sierpnia jest jeszcze miesiąc 
czasu. Za pośrednictwem „DN” 
apeluję do p. Czapli, aby przemyślał 
jeszcze raz opisany temat i otworzył 
się na potrzeby niepełnosprawnych. 
Jako radny zwrócę się do niego z pi-
semną interpelacją w tej sprawie. 
Rodziny dzieci niepełnosprawnych 
wciąż pozostają w nadziei na wygo-
spodarowanie środków na wynajem 
busa. Piastowanie funkcji burmi-
strza wymaga elementarnej empatii 

wobec mieszkańców gminy, którzy 
utrzymują jego stanowisko.

Jestem przekonany, że dzień god-
ności osób niepełnosprawnych po-
winien być codziennie. Aby do tego 
doprowadzić należy podjąć działa-
nia kompleksowe. Niezbędna jest 
publiczna debata nad tym zanie-
dbanym w naszej gminie tematem. 
Należy przeanalizować ilość miejsc 
w oddziałach integracyjnych nowo-
gardzkich przedszkoli. Ofertę po-
mocy dla rodzin z niepełnospraw-
nością. Organizację zajęć dla tych 
dzieci przez gminne jednostki kul-
turowe i oświatowe. Należy zasta-
nowić się nad wsparciem organi-
zacyjnym i finansowym dla Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Nad pro-
gramem likwidacji barier architek-
tonicznych. Na te wszystkie cele 
można pozyskać środki zewnętrz-
ne. Wiele gmin posiada np. busy 
przystosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych dofinansowane 
ze środków PFRON-u. Potrzeba je-
dynie trochę dobrej woli i zaanga-
żowania. Wystarczy również sko-
rzystać z dobrych wzorców, jakie 
wypracowały gminy o wiele lepiej 
radzące sobie z tym tematem. Oso-
by chętne do podjęcia i prowadze-
nia tej debaty zapraszam do współ-
pracy.

Rafał Szpilkowski
Radny Rady Miejskiej
Wspólny Nowogard

Gardia to przedsiębiorstwo państwowe, które działa w Nowogardzie od 60 lat - mówi R. 
Biernat ( na zdjęciu)



4-7.07.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Prezentacja osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 3
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie nadesłało do redakcji materiał prezentujący w osiągnięcia uczniów 
w roku szkolny 2013/2014. Nadesłany materiał publikujemy w całości.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 
im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie 
sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności w 
licznych konkursach i olimpiadach przed-
miotowych, a także swoje zdolności wyka-
zują  podczas turniejów sportowych. 

UCZNIÓW NAGRODZONO WPISEM 
DO ZŁOTEJ KSIĘGI

Talent Ziemi Nowogardzkiej – Dominika 
Szynal (III B)

najwyższa średnia ocen w szkole: 5,43 – 
Dominika Szynal (III b)

III miejsce w wojewódzkim konkursie 
„Mój las” – Piotr Kufta (II a), opiekun: pani 
Jolanta Mielewczyk

Uczennica klasy II b Klaudia Pasik, opie-
kun: pani Jolanta Mielewczyk. Klaudia w 
roku szkolnym 2013/2014 była stypendyst-
ką regionalnego systemu stypendialnego 
„Zachodniopomorskie Talenty” i realizo-
wała indywidualny program rozwoju edu-
kacyjnego 

Laureaci eliminacji powiatowych XXXVI 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym: Marcin Ogiewa, Piotr 
Klein, Konrad Pasik, opiekun: pani Gabrie-
la Bartos

Wyróżnienie w Chłopskiej Szkole Bizne-
su otrzymali: Klaudia Więzowska, Niko-
la Pelc, Artur Kolless,  Konrad Świerszcz, 
opiekun pani Gabriela Bartos

Finalistka kuratoryjnego konkursu 
przedmiotowego z języka niemieckiego 
Roksana Szydłowska, opiekun pani Magda-
lena Wojciechowska

III miejsce w powiecie w półfinale woje-
wódzkim w piłce ręcznej dziewcząt, II miej-

sce w regionie B w piłce ręcznej dziewcząt, 
I miejsce w powiecie w piłce ręcznej dziew-
cząt 

Szynal Dominika 
Nizio Kinga 
Wdowczyk Gabriela 
Ptaszek Agata 
Wójcik Klaudia 
Szcześniak Aleksandra 
Nowak Aleksandra 
Polak Wiktoria 
Kortoniuk Klaudia 
Kukuła Anita 
Szpilska Weronika 
Budzich Kamila 
Kuźnik Karolina 

I miejsce w powiecie w koszykówce 
dziewcząt, III miejsce w regionie B w ko-
szykówce dziewcząt 

Szynal Dominika 
Nizio Kinga 
Kuźnik Karolina 
Kuźnik Paulina 
Ptaszek Agata 
Szcześniak Aleksandra 
Pasik Klaudia 
Budzich Kamila 
Szydłowska Roksana 
Kortoniuk Klaudia 
Wdowczyk Gabriela 

III miejsce w powiecie w koszykówce 
chłopców i III miejsce w powiatowej lidze 
koszykówki drużyna w składzie:

Fedak Maciej
Garbacz Kamil 

Kopiecki Wojciech
Szypulski Szymon
Zając Krzysztof 
Litwin Kacper
Świerszcz Konrad
Cichecki Mateusz 
Kufta Piotr
Piotrowski Wiktor 
Piotrowski Wojciech

III miejsce w powiecie w piłce ręcznej 
chłopców

Kopiecki Wojciech
Garbacz Kamil 
Zając Krzysztof 
Fedak Maciej 
Gała Mikołaj 
Orłowski Paweł 
Pupacz Dawid 
Piotrowski Wojciech 
Świerszcz Konrad 
Kubacki Dominik 
Szypulski Szymon
Litwin Kacper 

Wpisy do złotej księgi  za świadectwa z 
wyróżnieniem lub najwyższe średnie ocen 
w klasach wraz z nagrodami książkowymi

ŚREDNIE OCEN W KLASACH:
III a     Mikołaj Gała średnia ocen: 4,93
    Paulina Pawłowska   średnia ocen: 4,86
Wychowawca klasy: pani Gabriela Bartos
III b    Dominika Szynal średnia ocen 5,43
Wychowawca klasy: pani Magdalena Da-

widowska
II b  Klaudia Pasik średnia ocen: 5,35

       Natalia Osme-
lak średnia ocen:  5,1

Wychowawca kla-
sy: pan Arkadiusz 
Wiśniewski

I a   Kamila Kędzierska średnia ocen: 5,12
      Jowita Barszcz średnia ocen: 5,06
     Weronika Szpilska średnia ocen: 4,76
Wychowawca klasy: pani Jolanta Mie-

lewczyk 

NAGRODY SPECJALNE: 
Natalia Kielar (I a), wychowawca, pani 

Jolanta Mielewczyk – Natalia realizuje pro-
gram nauczania indywidualnego, ale przy 
każdej nadarzającej się okazji cieszy się z 
wizyty w szkole. 

najwyższa frekwencja:
Agnieszka Pastwa (I b) 99,24%
Patrycja Szpilska (III a) 99,21% 

PUCHAR PRZECHODNI ZA NAJ-
WYŻSZĄ ŚREDNIĄ W SZKOLE:  klasa I 
a, (średnia ocen: 3,42). 

Szkolny konkurs chemiczny pod hasłem 
„Eksperymentuję, doświadczam, zdoby-
wam wiedzę i dzielę się nią z innymi” (opie-
kun: pani Jolanta Mielewczyk):

I miejsce ex aequo Klaudia Pasik z klasy 
II b oraz Michał Jakubczyk z klasy I a

II miejsce przypadło Oskarowi Kołodzie-
jowi również z I a

III miejsce zajęła Weronika Szpilska kla-
sa I a

Przedszkole nr 4

Czas na wakacje
„Żegnaj przedszkole, na szkołę nadszedł czas. Niech wspomnienia pozostaną, a do 
przodu biegnie czas.”- pod takim hasłem, dnia 17.06.2014r., grupa starszaków, a tak-
że w dniu 24.06.2014r., część dzieci młodszych objętych obowiązkiem szkolnym, poże-
gnały przedszkole.

Pani dyrektor przedszkola Elż-
bieta Majchrzak, złożyła podzię-

kowania rodzicom za całorocz-
ną pomoc oraz współpracę. Był 

to dzień szczególny-pełen prze-
żyć dla przedszkolaków, rodziców 
oraz nauczycielek. Pod czujnym 
okiem pań, przedszkolaki przy-
gotowywały prezentację swoich 
umiejętności-a tym samym wzbo-
gaciły ten dzień swoim występem 
artystycznym, dziękując wszyst-
kim za wspólnie spędzony czas.

Recytacja wierszy  przeplatana 
była śpiewem piosenek oraz tań-
cami.

Po zakończonym występie dzie-
ci, które ukończyły swoją eduka-
cję przedszkolną, otrzymały dy-
plomy oraz upominki. Spotkanie 
zakończyło się słodkim poczę-
stunkiem dla gości, dzieci i rodzi-
ców.

Wszystkim  życzymy samych 
sukcesów w szkole, dużo radości i 
uśmiechów na każdy dzień.

opr. Katarzyna Rogowska
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Córka Justyny i Daniela 
Wojdyło ur. 25.06.2014 
z Kulic

Oskar syn Natalii i Pawła 
ur. 27.06.2014 
z Konarzewa

Ala córka Joanny Bies ur. 
29.06.2014 z Wołkowa

Hanna córka Magdaleny 
i Tomasza Zawilskich 
ur. 1.07.2014 z Bielic

Jaś syn Pauliny i Marka 
Elwart ur. 28.06.2014 
z Dobrej

Lilianna córka Anny 
i Sławomira Borowczyk 
ur. 1.07.2014 ze Szczecina

Kewin syn Anny i Piotra 
Kosińskich ur. 1.07.2014 
z Łosośnicy

Bartosz syn Pauliny 
i Łukasza ur. 26.06.2014 
z Konarzewa

Aleksander syn Aleksandry 
Muszyńskiej ur. 30.06.2014 
ze Stargardu Szczecińskiego

Alicja córka Anety i Rafała 
Woźniak ur. 26.06.2014 
z Nowogardu

Jula córka Eweliny Jurczak 
ur. 29.06.2014 z Dobropola

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Przystań wędkarska w  Olchowie – otwarta
W dniu 28.06.2014 roku, Koło Miejsko-Gminne Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowogardzie dokonało oficjalnego otwarcia przystani wędkarskiej w 
Olchowie przy jez. Kościuszki.

W spotkaniu otwarcia uczestni-
czyli niektórzy sponsorzy, człon-
kowie zarządu oraz zaprzyjaźnie-
ni i udzielający pomocy dla Koła 
mieszkańcy Olchowa.

Przypomnijmy w skrócie  histo-
rię budowy przystani.

W listopadzie 2010 roku, Okręg 
Szczeciński Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Szczecinie, prze-
jął w użytkowanie wody jez. Ko-
ściuszki w Olchowie na okres 
30lat.

W lutym 2011 roku wody tego 
akwenu, Okręg przekazał w opie-
kę Koła Miejsko – Gminnego w 
Nowogardzie. Również w 2011 
roku staraniem Koła, Starostwo 

Powiatowe w  Goleniowie wydało 
decyzję administracyjną zezwa-
lającą na budowę 45 pomostów 
wędkarskich. 

Prace przy zagospodarowa-
niu przystani rozpoczęto w 2012 
roku, a zakończono w marcu 2014 
roku.

Na terenie przystani obejmują-

cym obszar około 1000 m2, wyko-
nano miejsca parkingowe dla po-
nad 20 samochodów oraz ogro-
dzenie. Urządzono teren rekre-
acyjny, na którym zlokalizowano 
wiatę, miejsce na ognisko, stoli-
ki i ławki oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie wybudowano ogól-
nodostępny pomost wędkarski. 
W trakcie uroczystego otwarcia 
przystani złożono liczne podzię-

kowania oraz wręczono statuet-
ki dla osób udzielających wspar-
cia przy budowie przystani, oraz 
podkreślono zaangażowanie licz-
nej grupy członków Koła przy jej 
urządzaniu. Na zakończenie spo-
tkania wszystkich uczestników 
poczęstowano wyśmienitą gro-
chówką i pieczoną kiełbaską 

 Z wędkarskim pozdrowieniem
Zarząd  Koła

Goleniów, dn. 01 lipca 2014

Od 1 lipca 2014 r. usługi w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej, domo-
wej i dziennego ośrodka rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Nowogard 
świadczy Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. w gabinecie 
mieszczącym się w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 (Basen „Fala”). Reje-
stracja  odbywa się osobiście lub  telefonicznie pod numerem telefonu 91 460 
08 49 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 18.00.

Dodatkowo pragniemy poinformować, iż 30 czerwca 2014 roku odbyło się w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia w Szczecinie spotkanie w efekcie którego  ustalono, iż  w naj-
bliższym możliwym terminie Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. uru-
chomi gabinet rehabilitacyjny na terenie miasta Nowogard.

W spotkaniu uczestniczyli :
Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ  – Julita Jaśkiewicz
Z-ca dyrektora ds. medycznych  Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ  - Tomasz Żu-

kowski
Starosta Goleniowski– Tomasz Stanisławski
Burmistrz Nowogardu – Robert Czapla
Prezes SCM w Goleniowie Sp. z o. o. – Elżbieta Kasprzak
Przewodniczący Rady Nadzorczej SCM w Goleniowie Sp. z o. o. – Zbigniew Mazur
Gabinet rehabilitacji i fizykoterapii w Nowogardzie – Jolanta Bąk
Członek  Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – 

Jerzy Jabłoński.
Prezes SCM w Goleniowie Sp. z o. o. – Elżbieta Kasprzak

Szpitalne Centrum Medyczne 
w Goleniowie Sp. z o.o.

informuje

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

Wydruki koloroWe 
W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
A/0

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Wszyscy dobrze myślą o Tobie, 
bo wielkie serce kryjesz w sobie. 
Jeden jest duży, a drugi mały.

A Ty po prostu – jesteś wspaniały.

Naszemu ukochanemu jubilatowi 
mężowi, tacie, dziadkowi 

Włodzimierzowi Salamon 
w dniu 60-tych urodzin 

wszystkiego co najlepsze 
życzą żona, córka z mężem, syn z żoną 

i wnuczęta Patryk, Marcel, Piotr i Patrycja 

OFERUJE

RABAT do 15% 
na wszystkie kolekcje 

płytek ceramiki paradyż  

RE MB UD

Salon Budowlany
REMBUD

Nowogard, ul. Wartcka 1

TEL. 91 39 22 957 
Zapraszamy

WYKONUJEMY 
PROJEKTY ŁAZIENEK

K35.2.sk.pt.4.07-1.08 

Sprzedaż gazu w atrakcyjnej cenie

Informujemy, że dnia 01.07.2014 
została otwarta 

stacja AUTO-GAZ
przy ul. Boh. Warszawy 34 

(pomiędzy Skupem Złomu i Składem Opału)

Serdecznie zapraszamy 

K34.4.k.4-28.07
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I Historyczny Zlot Pokoleń „Redostowiaka”
Uwaga – Dawni i obecni mieszkańcy miejscowości Redostowo (gmina Osina). W sierpniu 2013 roku na-
rodziła się myśl, a zarazem koncepcja, żeby zorganizować rodzinne święto pokoleń „Redostowiaka”. Od 
tamtego dnia spotykaliśmy się i pracowaliśmy nad jak najlepszym programem tego wydarzenia. Bardzo 
dużo zaproszeń zostało już wysłanych w Polskę. Dlatego też za pośrednictwem „Dziennika Nowogardz-
kiego”, który jest naszym promotorem i środkiem przekazu medialnego, chcemy wszystkich „Redosto-
wiaków”, zarówno tych od 1945 roku do dnia dzisiejszego, rozsianych po Polsce i całym świecie, zaprosić 
do swojej rodzinnej miejscowości, w sobotę 12 lipca 2014 roku. Wspólną zabawę zaczniemy o godzinie 
14:00, która potrwa do samego rana dnia następnego. Szczegółowy program zlotu „Redostowiaka” 
znajdować się będzie na plakatach oraz w gazecie lokalnej DN.  
Zapraszamy i czekamy na was! 
Kontakt z organizatorami: *    Redostowo – Jolanta Buksińska-Sikorska tel. 798 616 328, 91 39 18 345  
*    Osina – Urząd Gminy  tel. 91 39 11 728*    Nowogard – Tadeusz Łukaszewicz tel. 506 999 902, 91 39 22 558 

MP U-14 w piłce nożnej

Gol Patryka Miklasa
Wychowanek Pomorzanina Nowogard - Patryk Miklas, który obecnie jest piłkarzem Pogo-
ni Szczecin, występuje w kadrze województwa zachodniopomorskiego podczas Mistrzostw 
Polski w piłce nożnej do lat 14. W drugim swoim występie strzelił bramkę, a reprezentacja 
naszego województwa ma duże szanse na awans do wielkiego finału.

Mistrzostwa Polski do lat 14, 
to zmagania o Puchar Kazimie-
rza Górskiego. W tym roku fina-
łowy turniej rozgrywany jest w 
Policach. Udział w nim wywal-
czyło 8 najlepszych województw, 
w tym zachodniopomorska re-
prezentacja, w której barwach wy-
stępuje Patryk Miklas, wychowa-
nek Pomorzanina, a obecnie pił-
karz młodzieżowych drużyn Po-
goni Szczecin. Reprezentacja Za-
chodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, wygrała w Policach 
już dwa pierwsze mecze. Najpierw 
pokonując we wtorek rówieśni-
ków z dolnośląskiego ZPN 2:0. 
W drugim mecz w turnieju fina-
łowym o Puchar Kazimierza Gór-
skiego, zespół naszego wojewódz-
twa, w środę pokonał warmińsko-
-mazurski ZPN 7:3 i zapewnił so-
bie już co najmniej drugie miejsce 
w grupie eliminacyjnej. Jedną z 
bramek dla zachodniopomorskie-
go ZPN zdobył Patryk Miklas. W 
czwartek młodzi piłkarze wystę-

pujący w polickim turnieju, ko-
rzystali z dnia przerwy. Natomiast 

dziś (tj. w piątek), o godz. 11:00 
reprezentacja ZZPN zmierzy się z 
Podkarpackim ZPN. Obie druży-
ny mają po sześć punktów, ale ze-
spół w którym występuje Patryk 
Miklas, ma lepszy dorobek bram-
kowy. A to oznacza, że do zaję-

cia pierwszego miejsca w grupie 
i awansu do finału, jego drużynie 

wystarczy remis. Trzymamy kciu-
ki za kolejny dobry występ mło-
dego nowogardzianina i występ w 
wielkim finale Mistrzostw Polski 
w piłce nożnej do lat 14. 

KR

Oldboje Sarmaty wygrali 
Turniej Mistrzów

Odznaczyli za zasługi
W sobotę (28 czerwca) odbył się Turniej Mistrzów Pomor-
skiej Ligi Oldbojów. Udział w nim wzięli piłkarze Sarmaty 
Dobra, w której występują również nowogardzianie. 

W turnieju mistrzów udział 
biorą najlepsze zespoły I i II ligi 
oldbojów w naszym regionie. Jest 
to impreza tradycyjnie organizo-
wana na koniec sezonu. W tego-
rocznej mistrzowskiej rozgrywce 
organizatorem był burmistrz Gry-
fic, Klub Sportowy Oldboje Spar-
ty Gryfice i Stowarzyszenie Old-
bojów Piłki Nożnej „Pomorska 
Liga Oldbojów”. Mecze odbywały 
się na Stadionie Miejskim w Gry-
ficach. O mistrzostwo walczyły 4 
zespoły: Iskra Białogard (mistrz I 
ligi), Sarmata Dobra (wicemistrz I 
ligi), Strażak Świerzno (mistrz II 
ligi) i Sparta Gryfice (wicemistrz 
II ligi). Rozegrano spotkania sys-
temem każdy z każdym, dwa 
razy po 20 minut, z dwu minuto-
wą przerwą. Zespół z największą 
liczbą punktów został zwycięzcą  
Turnieju Mistrzów. Oldboje Sar-
maty zaprezentowali się bardzo 
dobrze. Wygrali swoje trzy me-
cze, strzelając 6 goli i tracąc tylko 
jednego. Tym samym potwierdzi-
li swoją od kilku sezonów bardzo 
dobrą formę. Dla kibiców oraz 
piłkarzy nie zabrakło poczęstun-
ku. Wszystkie drużyny otrzyma-

ły puchary oraz dyplomy. Przy-
znawano również indywidualne 
nagrody. Wyróżniono w każdej z 
drużyn najlepszego zawodnika, w 
Sarmacie był nim Jarosław Bana-
siak.  

Ważnym punktem tego dnia 
było wręczenie zasłużonym pił-
karzom i działaczom sportowym 
Odznak Honorowych Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej i Koszalińskiego Okręgo-
wego Związku Piłki Nożnej. Od-
znaczenia trafiły również do pił-
karzy Sarmaty. Brązową Odznaką 
Zachodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej uhonorowany został 
Henryk Łuczak. Srebrną Odznaką 
Honorową Zachodniopomorskie-
go Związku Piłki Nożnej uhono-
rowano innego piłkarza Sarmaty 
-  Bogdana Kaczora. Na zakoń-
czenie Sarmata Dobra otrzymała 
okazały puchar oraz medale dla 
wszystkich piłkarzy, za wywalcze-
nie II miejsca w I lidze oldbojów 
w sezonie 2013/2014. Przy arty-
kule prezentujemy wyniki oraz ta-
bele końcową Turnieju Mistrzów. 

Oprac: KR

Turniej Mistrzów Pomorskiej Ligi Oldbojów:
Sarmata Dobra - Sparta Gryfice  1:0
Iskra Białogard - Strażak Świeszyno 2:0
Strażak Świeszyno - Sarmata Dobra 0:3
Sparta Gryfice - Iskra Białogard  0:0
Sarmata Dobra - Iskra Białogard  2:1
Strażak Świeszyno - Sparta Gryfice 3:2

M G+ G- P
1 Sarmata Dobra 6 1 9
2 Iskra Białogard 3 2 4
3 Strażak Świerzno 3 7 3
4 Sparta Gryfice 2 4 1

Na zdjęciu Patryk Miklas atakujący bramkę rywali, podczas swojego pierwszego występu w 
Mistrzostwach Polski U-14 i meczu przeciwko piłkarzom z dolnośląskiego ZPN.

Pomóżmy sobie!
•	 - Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fo-

tele rozkładane, tapczan   dwuosobowy pralkę automatyczną, tel. 
514 466 037

•	 - Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 
669 517 964 lub 91 39 10762

•	 - Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny, tel. 
513 520 798

•	 - Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, tel. 695 988 425
•	 - Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
•	 - Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	 - Przyjmę dwie kanapy, tel. 609 833 063
•	 - Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
•	 - Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
•	 - Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki. tel.723-916-

319  
•	 - Oddam bezpłatnie  wózek spacerowy dziecięcy dla bliźniaków w 

stanie kompletnym - tel. 535-095-829 
•	 Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
•	 Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
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OFERTA PRACY
Doradca Klienta Detalicznego 

(Euro Bank S.A. Nowogard)
Opis stanowiska 
•	 sprzedaż produktów bankowych w sposób profesjonalny i zgodny ze 

standardami obowiązującymi w banku
•	 realizacja indywidualnych planów sprzedaży
•	 prowadzenie aktywnych działań w zakresie pozyskiwania klientów (te-

lemarketing, spotkania z umówionymi klientami poza oddziałem)
•	 wstępna weryfikacja wniosków kredytowych oraz odpowiedzialność 

za poziom ryzyka kredytowego
Wymagania 
•	 wykształcenie min. wyższe lub w trakcie studiów
•	 roczne doświadczenie na stanowisku związanym ze sprzedażą usług
•	 mile widziane doświadczenie w telemarketingu lub doradztwie finan-

sowym
•	 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
•	 wysokie zdolności komunikacyjne
•	 nastawienie na budowanie pozytywnych, długotrwałych relacji z klien-

tami
•	 wiedza na temat produktów bankowych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy 
•	 pracę na pełen etat na podstawie umowy o pracę w oddziale banko-

wym
•	 stałe wynagrodzenie uzupełniane atrakcyjnym systemem premiowym
•	 profesjonalne, bezpłatne szkolenia

CV ze zdjęciem i list motywacyjny prosimy kierować na adres: 
praca_nowogard@wp.pl 

Proszę dodać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.)

W173.8.scb.4.07

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.13.06-25.07

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Dokumenty, pit-y i wydruki z kasy �skalnej potwierdzajace 
uzyskiwany dochód do wglądu razem z umowami i kontraktami. 

tel. 601 567 543

5 OOO,- ZŁ  MIESIĘCZNIE ZAROBKU 
- sprzedam działalność gospodarczą wraz z pawilonem 

w centrum Goleniowa, z powodu przejscia na emeryturę

W159.2.scb.17.06-04.07

Zakład 
Kominiarski
Zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres e-mailowy p.iwanowski@expando.pl 
z dopiskiem w tytule Pracownik fizyczny lub w siedzibie firmy:

poszukuje pracownika na stanowisko 
pracownik �zyczny

Firma Expando Sp. z o.o. 
z branży telekomunikacyjnej 

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W164.4,scb.2406-04.07 

Współpraca polsko-niemiecka

Roberto Mendes koordynatorem
Co nowego w Pomorzaninie? Kwitnie współpraca pomiędzy Bad Doberan i nowogardzkim 
klubem. Roberto Mendes został koordynatorem grup dziecięcych i młodzieżowych. Klub 
pozyskuje (starych) nowych sponsorów. 

Już w najbliższy weekend w nie-
mieckim Bad Doberan odbędzie 
się turniej piłkarski trampkarzy. 
Udział w nim wezmą dwie grupy 
wiekowe Pomorzanina: Młodzicy 
z rocznika 2001/2002 prowadze-
ni przez Macieja Dobrowolskiego 
oraz Orlicy z rocznika 2003/2004 
prowadzeni przez Michała Łuka-
siaka. O wynikach młodych pił-
karzy z Nowogardu poinformu-
jemy po ich powrocie. Wiado-
mo również, że od 30 lipca w No-
wogardzie gościć będą seniorzy 
z miasta Bad Doberan. Ich bazą 
treningową będzie Stadion Miej-
ski w Nowogardzie, natomiast za-
kwaterowani są w jednym z no-
wogardzkich hoteli. Jak podkre-
śla prezes Pomorzanina, taka wy-
miana przynosi wiele korzyści za-
równo dla klubu, jak i dla Nowo-

gardu. Trudno jest się z tym nie 
zgodzić. Bardzo ważną informa-
cją jest to, że PUWiS ponownie 
wsparł klub. Od nowego sezonu 
zaprzyjaźniona z Pomorzaninem 
nowogardzka firma, będzie spon-
sorem tytularnym zespołu tramp-
karzy 2000/2001. 

Wiadomo również o porozu-
mieniu z innymi sponsorami, 
którzy wesprą jeden z seniorskich 
zespołów, więcej na ten temat w 
następnych wydaniach DN. Naj-
ważniejszą wiadomością dla mło-
dych piłkarzy Pomorzanina, jak 
i ich rodziców jest fakt, że od te-
raz 4 grupy wiekowe złożone z 8 
roczników, podlegać będą bra-
zylijskiemu trenerowi Roberto 
Mendesowi. Od nowego sezonu 
będzie on koordynatorem grup 
dziecięcych i młodzieżowych w 

Pomorzaninie. Co za tym idzie, 
obecni trenerzy najmłodszych 
nowogardzkich piłkarzy praco-
wać będą według planu, jaki na-
rzuci im Brazylijczyk. O tym, że 
jest to bardzo dobre rozwiąza-
nie, mogą świadczyć liczne suk-
cesy odnoszone przez młodych 
podopiecznych Roberto Mende-
sa. Wiadomo już również o tym, 
że klub prowadzi rozmowy z pił-
karzami, którzy mogą wzmocnić 
pierwszy zespół przed rozpoczę-
ciem sezonu. Na dzień dzisiejszy 
jednak nie wiadomo w jakich klu-
bach ci piłkarze ostatnio wystę-
powali. Więcej informacji na ten 
temat, gdy tylko pojawią się nowe 
fakty. 

KR

Na zdjęciu koordynator grup młodzieżowych w Pomorzaninie- Roberto Mendes z żoną Ewą

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

segment domu                                          
 2 pokoje 48 m2 

z ogródkiem                     
124 tys zł                                                

dom wolno stojący
86 m2 

na działce 597 m2

207 tys zł

DOMY NA WSI 
GRUNTY 

KUPUJEMY
SPRZEDAJEMY

TEL. 660 206   833
(K18.1.śczb.23.05-13.06pt)

Tylko u nas! Dobra Nowogardzka

WYKONAM
przyłącza wod.-kan.  
i telekomunikacyjne

przeciski pod drogami 
metodą bezwykopową
USŁUGI MINIKOPARKą

SZYBKO I TANIO!
Kontakt: 

536 277 499; 
664 437 702

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia. Tel. 
667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel. 
605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynaję-
cia. 607 289 286 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.Tel. 
608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 
km. od  N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam mieszkanie 2pozio-
mowe ok. 90m2 w Nowogardzie. 
668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tys. m 
2. Wyszomierz. Cena  28 tyś.zł. 
723930320.

• Nowogard mieszkanie 2 pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  
44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę  garaż  na  ul. Jana Paw-
ła. Tel. 601257127.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
57/5 m2  lub zamienię na mniejsze. 
Tel. 607 824 351

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404 

• Do wynajęcia 2 pokoje 700 zł + 
opłaty ok. 300 zł, kaucja 1400 zł. Tel. 
781 295 846

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w 
Nowogardzie. 501 051 731

• Posiadam mieszkanie do wynajęcia. 
722 300 700

• Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowo-
gardzie. Powierzchnia ok. 45m2, na 
którą składa się sala obsługi oraz za-
plecze/magazyn z osobną toaletą. 
Lokal po kapitalnym remoncie. Do-
stępne media: prąd, woda, kanaliza-
cja, CO. Obiekt monitorowany. Za-
praszam na prezentację, tel. 91/579-
29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Cena 210 tys. 691 664 658 

• Sprzedam działki budowlane, Karsk, 
510 766 180 

• Sprzedam duży budynek gospodar-
czy do remontu. 502 853 573

• Sprzedam garaż Jana Pawła II na sa-
mochód dostawczy. 667 700 795

• Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią 
ul. Zamkowa. 661 811 611 

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 
506 948 888 

• Sprzedam 3 pokoje 58m2 lub zamie-
nię na 2 pokoje mniejsze. 663 695 
260 

• Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego. 509 424 606 

• Sprzedam mieszkanie dwupozio-
mowe około 90m2 w Nowogardzie. 
668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277

•	 Sprzedam działkę budowlaną w 
Nowogardzie, ciekawe położenie. 
693 850 197 

•	 Wynajmę od zaraz mieszkanie 
3pokojowe, mile widziana firma. 
693 850 197

• Wynajmę 2pokojowe mieszkanie 
698 669 875

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 
2 w tym mieszkanie, duży parking. 
609 245 816

• Sprzedam lub zamienię dom na 
mieszkanie w bloku (parter lub 
pierwsze piętro) Nowogard. 91 39 
21 427

• Wolne mieszkanie. 601 724 492

• Sprzedam dom w zabudowie szere-
gowej. 601 808 410 

• Do wynajęcia mieszkanie 3pokojo-
we. 509 601 559 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe fel-

gi Do Nissana Almery z 2001 roku.   
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  
rok  prod. 1991.Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od 
ręki. 791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Mega-
ne rok 97, szyba przednia Opel Astra 
rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi 
L400 rok 99, cena 3000 zł + VAT. 
601 581 892 

• Sprzedam Deawoo nexia 96 r. z ga-
zem. Nie drogo, sprawny technicz-
nie. 537 405 362

• Sprzedam Toyota corolla verso rok 
produkcji 10/2005 przebieg 17000 
km., kolor metalic, olej napędowy 
2.0 l (116 PS) cena 24000 do uzgod-
nienia. 693 197 569 

• Sprzedam Forda Focusa Combi MK2 
Titanium rok 2008, poj. 21 TDCI, 605 
591 293

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok 
prod. 2002, stan bardzo dobry. Cena 
10 500 zł. 508 290 657

• Sprzedam turbinę do busa T4 693 
716 085.

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do zbo-
ża. 502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 
660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwit-
nące  róże  pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz  róże  krzaczaste  15 zł./
szt.   a  także  wiele  innych  roślin.Tel. 
606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 
01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie łąk i zbiór. Rekultywacja te-
renów zielonych. 508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 
600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą, 70 zł/100 kg. 91 39 18  704 lub 
781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i beloto-
wanie siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w belach. 513 
941 882s

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 
086

• Sprzedam agregat z wałkami 5,20 
szeroki. 606 261 850

• Sprzedam cielaki, Żabówko 18. 605 
092 517 

•	 Porzeczkę czerwoną sprzedam 2 
zł kg. Zbiór własny. 91 39 21 739 

• sprzedam kombajn zbożowy Klas 
Konsul, rozrzutnik obornika, tale-
rzówka, przyczepa, pług 3 skibowy, 
pająk do sienia. 781 932 918 

• Sprzedam agregat uprawowo-siew-
ny 3m., bierny. Cena : 11200 zł. 505 
056 886 

• Sprzedam zabytkową bryczkę kon-
ną. Cena 2800 zł. 508 290 657 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RąCZKA”; 91 
39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, prze-
kładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINą /SPRZą-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 

600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , da-
chów   i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska 
Polskiego 57. tel. 787482763.Pełna 
oferta: komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Prasowanie bali. 513 941 882 

• Kompleksowe wykończenie wnętrz 
784 188 147 

• Koszenie trawy małe i większe po-
wierzchnie + jesienna wertykulacja 
(napowietrzanie). 664 726 394 

• Transport, przeprowadzki krajo-
we, międzynarodowe. 665 720 037, 
607487 665

• Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terako-
ta itp. i kostka polbrukowa. 693 730 
938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 
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Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

Nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw

W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
Nowogard 46 m2,wysoki parter CENA: 89 tys. zł 

Nowogard 54 m2, III piętro CENA: 130 tys. zł 
Nowogard /okolica 18 m2,parter  CENA: 36 tys. zł 

Nowogard /okolica 80 m2,bezczynszowe CENA: 57 tys. zł 
Nowogard /okolica 39 m2,bezczynszowe  CENA: 69 tys. zł 
Nowogard/ okolica 56 m2, bezczynszowe CENA: 70 tys. zł 

DOMY NA SPRZEDAŻ 
Nowogard wolnostojący 57 m2 CENA: 99 tys. zł 

Nowogard/ okolica wolnostojący ok. 200 m2 do wykończenia CENA: 123 tys. zł 
Nowogard/ okolica wolnostojący 90 m2 po remoncie CENA: 235 tys. zł 

Nowogard/okolica bliźniak CENA: 129 tys. zł 
Nowogard/ okolica szeregowiec CENA: 90 tys. zł 

KUPIMY MIESZKANIA I DOMY W NOWOGARDZIE 

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

• Kierownik budowy 2500 za do-
mek. 604 269 301 

•	 Korepetycje z matematyki, sta-
tystyki, ekonometrii. Facho-
wo i solidnie 100% zdawalno-
ści. Przygotowanie do egzami-
nów poprawkowych iwonand@
wp.pl. Tel. 600 924 128

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrak-
cyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na budo-
wę. 505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wy-
magane prawo jazdy ( nie wyklu-
czam emeryta). 663 600 601

•	 Zapraszam  na  zbiór  truska-
wek  w  Dąbrowie Nowogardz-
kiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki do 
biura, znajomość obsługi kom-
putera, od 1.06.2014, tel. 605 
522 340

• Podejmę pracę weekendową z 
uprawnieniami na samochody 
ciężarowe. 664 726 394

• Zatrudnię dwóch murarzy - po-
mocnika od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię pracownika z upraw-
nieniami na kombajn i traktor, 

oraz pracowników na stanowisko 
dojarz. Informację pod telefonem 
91-39-18-140 

• Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Doświadczona opiekunka do 
dziecka zajmie się maluchem od 
września. 793 994 354 

• Praca w barze dla rencistki/ eme-
rytki. Dogodne warunki – zmiany. 
601 753 817 

• Zatrudnię przy regipsach i docie-
pleniach. 608 817 214 

• Poszukuje osoby w średnim wie-
ku do prowadzenia domu i opieki 
do osoby chorej (osoba sprawna) 
w miejscowości Węgorzyce. 606 
271 499, 91 39 22 308 

• Przyjmę ucznia na praktyki do za-
kładu fryzjerskiego (damsko-mę-
ski). 503 965 587 

• Poszukuję niani do 2,5 rocznego 
dziecka na 1/3 etatu. 692 549 667 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocię-
te , porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingo-
wą sprawną, niemiecką, lodów-
ka trzy rodzaje zasilania, kuchnia 
gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 
506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynko-
wy + stół kuchenny mocny. Tel. 
888 676 231 

• Sprzedam miernik rezystencji izo-
lacji MIC-5000 nowy, na gwaran-
cji. 601 476 242  

• Sprzedam betoniarkę 250 l. 606 
261 850 

• Sprzedam taśmociąg, 606 261 850 

• Sprzedaż drewna kominkowego, 
opałowego, zapewniamy trans-
port. 697 500 809

• Sprzedam dwie klacze ośmio i 
czteroletnią. 508 290 657 

• Sprzedam porzeczkę czerwoną 
2zł za kg., zbiór własny. 91 39 21 
739 

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, olcha, brzoza, niskie 
ceny. 661 630 386

• Sprzedam drewno suche 100 zł 
za przyczepkę samochodową 880 
690 659

• Tanio sprzedam suche odpady 
tartaczne . 693 730 938 

• Sprzedam telefon Samsung Gala-
xy S2 (9100). 693 197 569 

• Kupię kuchenkę gazową używaną 
oraz zlewozmywak z szafką. 607 
223 071 

• Dwa segmenty młodzieżowe, 
dwa biurka, dwa tapczany tanio 
sprzedam. 605 856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne 
(prawie nowe, bardzo ładne) 0,90 
z ościeżnicą. 785 921 868

• Sprzedam narożnik tanio. 727 569 
687  

Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.24.06-8.07
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER

Władysław - 
rzeźbiarz
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...

POLECA:

prestiżowe marki Parker Waterman 
idealny upominek na koniec roku szkolnego. 

Możliwość grawerowania czynne 8-18   tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

KSERO * WYDRUKI Z NOŚNIKÓW 
WYRÓB PIECZĄTEK

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

16

17

18

zu

Zamieszczamy zwycięzców z dnia 20 czerwca 2014. 
Zwycięzcy: Pelagia Feliksiak, Renata Dumańska, Marek Kozioł
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Kotlet
Basia Kloch, Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, Magdalena Skowrońska, Nadia Grenda, Marzenka Okoń

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Lipcowe upały, wrzesień doskonały
Mirosława Rutkowska, Iwona Kochelska, Krystyna Gęglawa, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Andrzej 

Leszczyński, Edward Bachor, Lucyna Andrzejczak, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Agnieszka Skowroń-
ska, Halina Stefańska, Halina Szwal, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Christiana Syfert, Marek Kozioł, 
Pelagia Feliksiak, Maria Sowińska, Zofia Górecka

Zwycięzcy: Christiana Syfert, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: landrynka
Adriana Walewska, Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, Bartek Feliksiak, Michał Suder, Nadia Grenda
Zwycięzca: Michał Suder 
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!

OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P.26.2.O.20.06-do

P3.2.O.do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

A33.2.k.O.4.04.do

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

W.13.2.O.7.03.do

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Sprzedam
Nowogard, ul. Nadtorowa 

tel. 604 409 996
K37.12.k.o.4.07
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Patryk 
Milkas 

z brązem

s. 5s. 3 s. 13

Narkotyki 
w więzieniu

Egzamin na 
fantomach

Czytaj s. 9

A6.4.k.d/o

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
w filii Kancelarii 

Adwokackiej.
Nowogard 

ul. 700 Lecia 17
Godz. urzędowania  

od 9 do 17,  CZWARTKI
Tel. 663 486 962

J.2.p.23.27.05

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni zbieraczy zapisy 
w terminie 

od 1-10 lipca 2014 r.

tel. 515 144 186 
organizujemy 

dowóz
W54.2.P.17.06-.11.07.pdf

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

www.darkat.pl   •  tel. 91 578 48 80
Nowogard ul. Kilińskiego

 J.4.p.8,15.08

Wypadek na rusztowaniu

Inspekcja pracy  
zarządziła kontrolę

Turniej Sołectw w Bodzęcinie

Drużyna z Kikorza 
najlepsza

To na tym rusztowaniu doszło do wypadku. Prace przy elewacji trwają nieprzerwanie

Czytaj s. 3

Czytaj s. 2, 4

Czytaj s. 4

Czytaj s. 6

Nasza sonda
Jak  
radzimy 
sobie  
z upałem

Zamiast 
sołtysa, 
zapuka 
windykator

Felieton

Dziękujemy 
za Boże 
Narodzenie
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Kronika 
 policyjna

Nasza sonda
30.06.2014 r. 
o godz. 10.00 kradzież roweru 

marki Tora Mira wartości 200 zł 
w Nowogardzie na ulicy Wartc-
kiej. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

o godz. 10.00 policjanci ogniwa 
Patrolowo – Interwencyjnego KP 
Nowogard zatrzymali osobę, któ-
ra znieważyła umundurowanego 
funkcjonariusza Policji w związku 
z wykonywanymi czynnościami 
służbowymi. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

 o godz. 16.00 dyżurny KP No-
wogard został powiadomiony o 
kradzieży urządzenia elektryzu-
jącego – pastucha elektrycznego 
znajdującego się na terenie miej-
scowości Wyszomierz należącego 
do koła łowieckiego Ryś. Straty w 
wysokości 400 zł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

01.07.2014 r. 
o godz. 08.30
 policjanci ogniwa Patrolowo – 

Interwencyjnego KP Nowogard 
zatrzymali osobę poszukiwaną 
celem odbycia kary pozbawienia 
wolności. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

03.07.2014 r. 
o godz. 05.50 dyżurny Komisa-

riatu Policji w Nowogardzie został 
powiadomiony o leżących zwło-
kach mężczyzny w rowie pomię-
dzy miejscowości Warnkowo a 
Nowogardem. Powiadomiono dy-
żurującego Prokuratora Prokura-
tury Rejonowej w Goleniowie. Na 
polecenie prokuratora zwłoki zo-
stały zabezpieczone na sekcję. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

 o godz. 06.00 policjanci ogniwa 
Patrolowo – Interwencyjnego KP 
Nowogard zatrzymali osobę po-
szukiwaną celem doprowadzenia 
i zatrzymania. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard. 

 o godz. 07.20 policjanci Ogni-
wa Patrolowo – Interwencyjnego 
Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie podczas kontroli drogowej 
w Nowogardzie ujawnili kierują-
cego motorowerem w stanie nie-
trzeźwości 0,78 mg/L. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard. 

 o godz. 14.00 dyspozytorka po-
gotowia ratunkowego powiado-
miła, że z rusztowania budynku 
mężczyzna spadł z rusztowania. 
Ustalono, że trzeźwy mężczyzna 
wykonując prace ociepleniowe na 
jednym z nowogardzkich budyn-
ków spadł z rusztowania na niż-
szą kondygnację. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

04.07.2014 r. 
o godz. 22.25 dyżurny Komisa-

riatu Policji w Nowogardzie zo-
stał telefonicznie powiadomiony 
o włamaniu do budynku gospo-
darczego w Nowogardzie, skąd 
sprawcy dokonali zaboru 10 sztuk 
krzeseł drewnianych, bojlera elek-
trycznego i skrzynki narzędziowej 
o łącznej wartości 500 zł. Mienie 
w całości odzyskano w wyniku 
penetracji terenu przyległego. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard.

05.07.2014 r. 
o godz. 22.30 dyżurny Komisa-

riatu Policji w Nowogardzie został 
telefonicznie powiadomiony o 
włamaniu do budynku gospodar-
czego w Długołęce, skąd sprawcy 
dokonali zaboru 3 sztuk kataliza-
torów oraz dwóch maszyn przy-
ciskowych marki KRET. Straty w 
wysokości 50.500 zł.   Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

06.07.2014 r.
 o godz. 04.35 policjanci Ogni-

wa Patrolowo – Interwencyjnego 
Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie podczas kontroli drogowej 
w Nowogardzie ujawnili kierują-
cego pojazdem mechanicznym w 
stanie nietrzeźwości 1,88 promi-
la zawartości alkoholu we wydy-
chanym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. 

 o godz. 10.35 policjanci Ogni-
wa Patrolowo – Interwencyjnego 
Komisariatu Policji w Nowogar-
dzie podczas kontroli drogowej w 
Nowogardzie ujawnili kierującego 
pojazdem mechanicznym, który 
kierował pomimo aktywnego za-
kazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych wydanym przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

o godz. 20.35 policjanci Ogni-
wa Patrolowo – Interwencyjnego 
Komisariatu Policji Nowogardzie 
podczas kontroli drogowej w No-
wogardzie ujawnili kierującego 
rowerem w stanie nietrzeźwości 
0,41 mg/L zawartości alkoholu we 
wydychanym powietrzu. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

07.07.2014 r.
 o godz. 05.20 policjanci Ogni-

wa Patrolowo – Interwencyjne-
go Komisariatu Policji Nowogar-
dzie podczas kontroli drogowej 
w Nowogardzie ujawnili kierują-
cego pojazdem mechanicznym w 
stanie nietrzeźwości 0,59 promi-
la zawartości alkoholu we wydy-
chanym powietrzu. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard. 

Opr. asp. Sebastian Źróbek

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotele rozkładane, tapczan   dwuosobowy pralkę au-

tomatyczną, tel. 514 466 037
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny, tel. 513 520 798
- Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, tel. 695 988 425
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę dwie kanapy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki. tel.723-916-319  
- Oddam bezpłatnie  wózek spacerowy dziecięcy dla bliźniaków w stanie kompletnym - tel. 535-095-829 
- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
 - Oddam biurko tel.691 201-974 

Mamy w końcu wyczekiwane lato. Słupek rtęci na termometrze wskazuje niejednokrotnie 
30 stopni C. Co jednak robić, gdy temperatura jest zbyt wysoka? Jak się przygotować na 
upalne dni, by nie zaszkodzić swojemu zdrowiu? Z takim pytaniem zwróciliśmy się w coty-
godniowej sondzie do naszych respondentów, których spotkaliśmy nad jeziorem i ulicach 
naszego miasta – Nowogardu. 

Marianna Krawczyk - Najprościej mówiąc, to uciekać do cienia i 
pod drzewa, by usiąść sobie na ławeczce stroniąc od słońca, ponieważ 
w nadmiarze może ono zaszkodzić, szczególnie osobom w moim wieku. 
Dobrym sposobem jest też pójście nad wodę. Dla spragnionych pole-
cam picie, ale ma się rozumieć wody z minerałami, bez dodatku cukru. 

Pani Ammar z dziećmi - Wydaje mi się, że dobrym sposobem jest 
właśnie przyjście tu, nad to piękne jezioro i posiedzenie sobie nad wodą, 
pod drzewami. Kolejną dobrą metodą jest spożywanie napojów chło-
dzących, ale nie bardzo schłodzonych, gdyż można dostać zapalenia 
gardła. Polecam również lekką, przewiewną, koniecznie bawełnianą 
odzież. Bardzo ważna jest również nasza głowa, która powinna być 
osłonięta od promieni słonecznych. Ponadto apeluję, by zadbać o dzieci, 
które na głowie powinny mieć jakąś czapeczkę czy chustkę.  

Pan Marek - Dobrym sposobem jest pójście na działkę i odpoczywa-
nie pod jakimś dużym drzewem. Ja mam duży orzech, pod którym so-
bie zasiadam i np. popijam herbatkę czy napoje chłodzące, ale idealne 
są te niegazowane. 

Pan Waldemar - W takie dni jak dziś, to bardzo lubię chodzić na 
działkę i posiedzieć sobie pod drzewami. Kolejnym sposobem jest spa-
cer lub jazda po alejkach nad jeziorem. Jest tam chłód od rosnących 
drzew i od jeziora. Osobiście bardzo lubię taką upalną pogodę i wyso-
kie temperatury mi nie przeszkadzają.

Pani Danuta z wnuczką Amelią - Mój sposób na upał? Powiem 
szczerze, że choruję na nadciśnienie, dlatego muszę bardzo uważać 
na taką temperaturę jak dziś. Przy takiej pogodzie, jaką w ostatnich 
dniach mamy, to staram się na dwór jednak nie wychodzić prawie w 
ogóle. A jeżeli już zdecyduję się wyjść na powietrze, to tylko do cienia. 
Wówczas też piję dużo wody. Zresztą tak mi zalecił lekarz. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy  
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Wypadek na rusztowaniu

Inspekcja pracy  
zarządziła kontrolę
Życiu mężczyzny, który w zeszły czwartek spadł z rusztowania przy ul. Żeromskiego,  nie 
zagraża już niebezpieczeństwo. Państwowa Inspekcja Pracy musi jednak wyjaśnić, jak do-
szło do wypadku. Zbada również, czy na budowie przestrzegano przepisów o bhp – szcze-
gólnie tych dotyczących pracy na wysokości. 

O zdarzeniu informowaliśmy 
w ostatnim, piątkowym wydaniu 
DN. Dziś znamy już więcej szcze-
gółów zdarzenia. Mężczyzna, 
który uległ wypadkowi to 23let-
ni mieszkaniec Ostrzycy.  Pra-
cował przy ocieplaniu ścian jed-
nego z bloków przy ul. Żerom-
skiego. Około godz. 14.00, po 
krótkiej przerwie, wszedł na naj-
wyższą kondygnację ustawione-
go przy ścianach budynku rusz-
towania, by kontynuować pracę. 
Gdy był już na samej górze, naj-
prawdopodobniej stracił równo-
wagę i spadł o dwa piętra niżej. 
Zatrzymał się na jednej z krawę-
dzi drewnianych półek rusztowa-
nia. Przybyli na miejsce ratownicy 
dostali się do niego przez okno na 
klatce schodowej. Tą samą drogą, 
na noszach, mężczyznę zniesiono 
na dół. Stamtąd, karetką specja-
listyczną, został przewieziony do 
szpitala w Gryficach. Świadkowie 
mówią, że akcja wyglądała drama-
tycznie. Młody pracownik miał 
całą głowę we krwi. Przez pewien 
czas nie było z nim kontaktu. 

Mężczyzna może jednak mó-
wić o wielkim szczęściu. Mimo że 
spadł z kilku metrów, doznał nie-
groźnych dla życia urazów głowy. 
Jest pod obserwacją lekarzy. Wia-

domo, że w chwili zdarzenia był 
trzeźwy. Wypadek jeszcze tego 
samego dnia został zgłoszony do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie. Ta wyznaczyła in-
spektora  pracy do przeprowadze-
nia czynności kontrolnych na bu-
dowie w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  - Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że poszkodowa-
ny świadczył pracę na podstawie 
umowy-zlecenia, spadł z wysoko-
ści ok.4 m od strony wewnętrznej 
rusztowania (od strony ściany) –
mówi Grażyna Pawlata – rzecznik 
prasowa OIP.

Jak zawsze w takich przypad-
kach pojawia się pytanie, czy na 
budowie przestrzegano zasad bez-
pieczeństwa pracy. Co na ten te-
mat mówią przepisy bhp? - Rusz-
towanie może być odsunięte od 
ściany na maksymalną odległość 
20 cm. Jeżeli jest konieczność za-
stosowania większej odległości (np. 
ocieplanie ścian), należy wykonać 
zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości (bariery) lub zapewnić 
środki ochrony indywidualnej, za-
bezpieczające pracownika (szelki 
bezpieczeństwa z linką zamocowa-
ną do wyznaczonego punktu ko-
twienia) – instruuje rzeczniczka 
inspektoratu pracy. 

Z rozmów, jakie nieoficjalnie 
wczoraj przeprowadził DN z pra-
cownikami budowy, wynika, że 
ich pracodawca przestrzega tych 
zasad – Są liny i kaski, więc jeśli 
jest konieczność wejścia na dach, 
mamy odpowiednie zabezpiecze-
nie. Tu na samym, rusztowaniu, 
nie mamy obowiązku tego zakła-
dać. Chronią nas bariery – mówi 
nam jeden z napotkanych wczoraj 
przy rusztowaniu pracowników. 

Pytanie zatem, jak doszło do 
wypadku? - Nie mam obecnie in-
formacji, jakie były przyczyny 
zdarzenia i czy były przestrzega-
ne przepisy dotyczące bezpiecznej 
pracy na budowie. Nie wiem, czy 
podmiot powierzający pracę jest 
pracodawcą czy tylko przedsiębior-
cą. Dlatego dzisiaj (tj. piątek, 4 lip-
ca – dop. red.) nie odpowiem, ja-
kie mogą być w tej sprawie wyda-
ne środki prawne. Decyzje podej-
mie organ prowadzący czynności, 
tj. inspektor pracy –  informuje G. 
Pawlata - z OIP w Szczecinie. 

Raport z kontroli prowadzonej 
w miejscu wypadku ma być zna-
ny po 15 lipca. Wówczas wrócimy 
do sprawy. 

Marcin Simiński 
Na siatce osłaniającej rusztowania są jeszcze widoczne ślady krwi z wypadku

Narkotyki w więzieniu 
Na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie odnaleziono narkotyki. Schowane były w koszu na śmieci, ustawionym na 
spacerniaku. 

Narkotyki znalazł jeden z pełniących w tym dniu 
służbę funkcjonariusz SW.  Miało to miejsce w śro-
dę, 2 lipca, ok. godz. 17:50. Natychmiast powiado-
mił o tym fakcie policję. Okazało się, że w zawiniąt-
ku znajduje się 4,76 grama amfetaminy. „Proszek” 
został zabezpieczony przez policję i wywieziony z 
terenu więzienia. Na razie nie wiadomo, w jaki spo-
sób na teren ZK zostały wniesione narkotyki i kto 
miał być ich odbiorcą. Rzecznik ZK przyznaje, że 
kilka razy do roku takie sytuacje się zdarzają. 

- Nie będę ukrywał, że dwa, trzy razy do roku 
znajdujemy narkotyki na terenie więzienia. Zwykle 
jest to jakiś susz, rzadziej amfetamina – mówi major 
Artur Bojanowicz.

Organy ścigania wszczęły postępowanie w tej 
sprawie. We własnym zakresie robi to również Służ-
ba Więzienna.                  

 MS

Na tym spacerniaku znaleziono amfetaminę
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Nasza sonda z Osiny
Wysoka temperatura, żar z nieba oraz spiekota to niezbite dowody 

na to, że mamy pełnię lata. Dlatego tym razem zapytaliśmy miesz-
kańców Osiny, w jaki sposób radzą sobie z upałem? 

Lekarz Magdalena Bogu-
sławska – Takim sprawdzo-
nym sposobem na upały jest pić 
i jeszcze raz pić wodę mineralną 
niegazowaną i napoje owoco-
we. Kolejnym istotnym i bardzo 
ważnym sposobem, o którym 
należy wspomnieć, jest ochrona 
głowy przed nadmiernym słoń-
cem i unikanie go w szczególno-

ści przez osoby starsze, które o tym powinny szczególnie pamiętać. W ra-
zie, gdyby jednak doszło do przegrzania organizmu, to zalecam jak naj-
prędzej schować się do cienia, a jeżeli to nie pomoże, wziąć letnią, ale nie 
zimną, kąpiel, która nieco schłodzi nasze ciało. Gdyby jednak wystąpiła 
już wysoka gorączka, a także objawy odwodnienia, to taka osoba powin-
na jak najprędzej skorzystać z pomocy lekarza. Korzystając z okazji, ży-
czę wszystkim swoim pacjentom, i nie tylko im, uśmiechu i zdrowia na 
zbliżające się urlopy i już trwające wakacje dla dzieci i młodzieży. 

 Ola i Wiktor  – Jest wiele 
sposobów, ale nam w tej chwili 
przychodzi na myśl np. wyjazd 
nad jezioro, a gdyby to nie po-
mogło,  dobrym rozwiązaniem 
jest też wyjście na lody. Jeśli i te 
sposoby nie dają rezultatu, po-
zostaje picie wody mineralnej. A 
może jeszcze jakiś wyjazd nad 
morze...? 

Pani Alicja – Może właśnie 
zimne lody i korzystanie z miejsc 
zaciemnionych, które dadzą tro-
chę wytchnienia. Nie zapominaj-
my też o osobach starszych, które 
podczas upału powinny jak naj-
mniej przebywać na słońcu i chro-
nić swoją głowę. Życzę wszystkim 
udanych, bezpiecznych i słonecz-
nych wakacji i wypoczynku. 

Janina Koziura – Jak pan widzi, 
ja chronię się od słońca tą właśnie 
parasolką. W domu mam jeszcze 
specjalny wentylator, który chłodzi 
powietrze. Ale gdy jest taki upał jak 
dziś, to najlepiej siedzieć w domu i 
pić własnej roboty kompoty, chłodną 
maślankę i bardzo dużo wody. 

Pani Bożena – Trzeba pójść 
do cienia, bo jeżeli tego nie zrobi-
my, to może grozić nam np. udar 
mózgu. Koniecznie też trzeba 
chronić naszą głowę przed słoń-
cem jakąś czapką, a gdy jest tak 
upalnie jak teraz, to posiedzieć 
sobie w domu do popołudnia. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz  do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Oryginalny pomysł władz Osiny 

Zamiast sołtysa, zapuka windykator 
Władze Osiny postanowiły wytoczyć wojnę dłużnikom zalegającym z podatkami i opłata-
mi za śmieci. Do ociągających się z płatnościami obywateli, zamiast sołtysów, Urząd Gmi-
ny wyśle „inkasentów” z firmy windykacyjnej. Niespodziewanych gości może spodziewać 
się ok. 100 osób. 

Uchwałę w tej sprawie przyjęli 
w zeszłym tygodniu osińscy rad-
ni. Zgodnie z jej treścią, inkasen-
tem, który ma wyegzekwować od 
dłużników zaległe opłaty na rzecz 
gminy, jest szczecińska firma win-
dykacyjna Eureka-Finanse. Wcze-
śniej zadanie to w większości po-
wierzano sołtysom. 

Gmina będzie musiała się jed-
nak podzielić „zyskiem”, jaki 
ewentualnie wypracują szczeciń-
scy windykatorzy. Wynagrodzenie 
„za inkaso” ustalono w wysokości: 
20% w przypadku kwot zaległych 
podatków i 15% pobranych kwot 
z tytułu zaległości opłat za wywóz 
odpadów komunalnych. W Osi-
nie około 100 osób zalega z płace-
niem podatków i opłat za śmieci. 
Łączna kwota zaległości z tego ty-
tułu wynosi ok. 104 tys. zł. Więk-
szość z tego, bo 80 tys. zł, stano-
wią niezapłacone podatki lokal-
ne (od nieruchomości i rolny). 
Kolejne 24 tys. zł to suma, z jaką 
mieszkańcy Osiny zalegają z tytu-
łu opłat za śmieci. 

Wiadomo, że windykatorzy 
będą chodzili po domach i nakła-
niali dłużników do polubownego 
spłacenia zaległości. Nie od dziś 
wiadomo, że firmy windykacyj-
ne, w celu ściągnięcia wierzytel-
ności, stosują różne, nie zawsze 
„uprzejme”, techniki. Jak będzie w 
tym przypadku? Sekretarz gminy 
Osina, Emilian Pisarek, zapewniał 
radnych, że firma działa w oparciu 
o cywilizowane metody.  – Wła-
ściciele firmy, w czasie spotkania z 
nami, zapewniali, że mają  odpo-
wiednie osoby, które są przygoto-
wane do tego, by przekonać dłuż-
ników, aby dobrowolnie spłacili za-
ległość. Oczywiście firma ta nie jest 
uprawniona do tego, aby stosować 
przymus – mówił E. Pisarek. 

W portfolio działalności firmy, 
rzeczywiście znajduje się oferta 
odzyskiwania wierzytelności pu-
blicznych dla gmin. „Posiadamy 
wyspecjalizowany produkt, któ-
rego zastosowanie pozwala na po-
wierzenie nam funkcji inkasenta 
ww. należności w sposób zgod-
ny z obowiązującymi przepisami 
prawa” – czytamy na stronie Eu-
reka-Finanse. O tym, w jaki spo-
sób firma przekonuje tych, którzy 
do tej pory nie spłacili zaległości, 
mowy już jednak nie ma. Wystar-
czy dodać, że oprócz ściągania za-
ległości publicznych, szczecińska 
firma windykacyjna zajmuje się 
m.in. „nadzorem i pomocą w sku-
tecznym przebiegu egzekucji ko-
morniczej”. 

Co z tajemnicą skarbową?
Pojawia się jednak pytanie, czy 

gmina może przekazać prywat-
nemu podmiotowi informację na 
temat zaległości podatkowej osób 
fizycznych, jak i danych osobo-
wych dłużników? Urzędy i insty-
tucje publiczne obowiązuje bo-
wiem „tajemnica skarbowa”, wy-
nikająca z przepisów o ordyna-
cji podatkowej. Najpierw z py-
taniem tym zwróciliśmy się do 
Urzędu Wojewódzkiego w Szcze-
cinie, opiniującego pod wzglę-
dem zgodności z obowiązującymi 
przepisami uchwał podejmowa-
nych przez rady gmin. – Uchwa-
ły dotyczące finansów sprawdza-
ne są przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową i nie podlegają nad-
zorowi wojewody. Proszę zwrócić 
się z tymi pytaniami do RIO – po-
informował redakcję Piotr Piele-
szek z biura prasowego wojewody. 

Zgodnie z sugestiami rzeczni-
ka wojewody, skierowaliśmy swo-
je wątpliwości do RIO. Okazało 
się, że Izba uchwałą podjętą przez 
osińskich radnych będzie się zaj-
mowała dopiero 16 lipca. Do tego 
czasu RIO nie chce się wypowia-
dać w tej sprawie. W nieoficjalnej 
rozmowie z DN, jeden z członków 
kolegium, które będzie badać, czy 
uchwała jest zgodna z obowiązu-
jącymi już przepisami, przyznał 
jednak, że ma pewne wątpliwości 
co do jej zapisów. – Przepisy nie 
ograniczają, kto może być inka-
sentem do poboru podatków. Nie 
mówią jednak wprost, czy gmina 
może odrębną uchwałą powołać 
inkasenta tylko do ściągnięcia za-
ległości podatkowych – mówi nam 
urzędnik z RIO. 

Przybiernów ma dobre do-
świadczenia...

Wszystko jednak wskazuje na 
to, że uchwała z Osiny pozytywnie 
przejdzie przez kontrolę RIO. Po-
dobne przepisy, z tym że tylko do-
tyczące zaległych podatków, obo-
wiązują bowiem od ponad roku w 

Przybiernowie. Tam również do 
współpracy w tym zakresie wyna-
jęto szczecińską firmę Eureka-Fi-
nanse. W pierwszej kolejności od-
dano jej do obsługi dług o warto-
ści 300 tys. zł. 

– Do tej pory ściągalność to 16%, 
co daje ponad 40 tys. zł. Uważamy 
to za duży sukces, skoro wcześniej 
ani Gminie, ani Urzędowi Skar-
bowemu nie udawało się nic od-
zyskać – ocenia skarbnik Gminy 
Przybiernów, Anna Zięba. Jej zda-
niem, do tej pory nie było skarg 
obywateli na działalność Eureka-
-Finanse. – Firma pełni funkcję 
inkasenta, a nie windykatora. Nie 
mieliśmy dotychczas jakichś niepo-
kojących sygnałów ze strony oby-
wateli – zapewnia Zięba. 

W tym roku, w marcu, radni 
Przybiernowa, podbudowani naj-
wyraźniej skutecznością firmy,  
przyjęli kolejną uchwałę, na mocy 
której windykatorzy ze Szczecina 
będą odzyskiwać długi. Tym ra-
zem chodzi o te, które powstaną 
w wyniku zaległości z tytułu opłat 
za śmieci. 

Niestety ani w Osinie, ani w 
Przybiernowie nikt nie umiał 
nam konkretnie wytłumaczyć, w 
jaki sposób pracują „inkasenci” z 
firmy Eureka-Finanse. Urzędni-
cy uspakajali tylko wciąż, że „na 
pewno nie stosują szantaży czy też 
przemocy” – cokolwiek miałoby 
to znaczyć. 

W zeszły piątek wysłaliśmy 
również pytania w tej sprawie do 
Eureka-Finanse. Chcieliśmy usta-
lić m.in. jak duże doświadczenie 
w obsłudze wierzytelności pu-
blicznych ma spółka, jaką sku-
tecznością w zakresie ściągalności 
może się pochwalić i jakie metody 
stosuje w kontaktach z dłużnika-
mi. Niestety do zamknięcia bieżą-
cego numer gazety odpowiedzi do 
nas nie napłynęły. 

Marcin Simiński 

Radni gminy Osina głosują nad uchwalą w sprawie inkasenta
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Nazwa placówki 2014 2013 2012 2011
Gm  Szkoła Podstawowa w Błotnie Błotno 27 24,25 21,00 21,71 24,00 
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Strzelewie Strzelewo  55 A 21,86 19,09 18,90 18,92   
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Żabowie Żabowo 17 16,67 18,40 20,10 20,19   
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Długołęce Długołęka  16a 24,6 21,44 17,00  19,67   
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie Wierzbięcin 50 18,67 19,69 16,90 17,74   
M-Gm  Szkoła Podstawowa w Orzechowie Orzechowo 24 22,1 22,88 23,00 20,46   
M-Gm  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza  Kościuszki  w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego  6 24,26 22,60 19,20 25,12   
M-Gm  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie ul. Żeromskiego 5 22,43 22,78 19,55  24,42   
M-Gm  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie ul. Bohaterów  Warszawy  78 26,32 20,62 19,62 24,81   
M-Gm  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II ul. Generała  Bema 41 20,00 16,93 16,05 20,84   
Gm Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława  Malinowskiego w Osinie Szkoła Podstawowa Osina 54 22,59 17,97 19,42 22,50   
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Szkoła - liczba uczniów

Średnie wyniki punktowe szkół uzyskane łącznie w sesji wiosennej oraz dodatkowej 2014

Opublikowano wyniki testów szkół podstawowych

Duży postęp SP-3
Jak corocznie, przedstawiamy opublikowane kilka dni temu 
przez CKE wyniki  obowiązkowych sprawdzianów kom-
petencji, które sześcioklasiści  z  polskich szkół  zdawali w 
kwietniu. Na tle innych nowogardzkie szkoły nie bardzo 
mają się czym chwalić, ponieważ wykazują się mierzalnym 
w punktach  poziomem wyników  egzaminu  poniżej śred-
niej wojewódzkiej, a ta jest też niższa od średniej krajowej. 
Jest jednakże jeden wyjątek,  to SP nr 3 w Nowogardzie.

Szkoła, osiągając średnią z 
kwietniowych testów kompeten-
cji na poziomie 26,32 pkt, zosta-
ła sklasyfikowana powyżej śred-
niej wojewódzkiej, wynoszącej 
24,91 pkt, a także powyżej śred-
niej krajowej, wynoszącej 25,82 
pkt. Szkoła  ta odnotowała także 
najwyższy, prawie 6-cio punkto-
wy!, progres w stosunku do wy-
ników ubiegłorocznych. Niestety 
wyniki  osiągnięte przez pozostałe 
szkoły  nowogardzkie  i szkołę w  
Osinie są poniżej przytoczonych  

średnich krajowej i wojewódzkiej, 
a także, za wyjątkiem SP w Dłu-
gołęce (24,60),  poniżej średniej 
powiatowej, która wynosi  24,91 
(patrz wykres nr  1).  Niemniej, 
jako przejaw nadziei na lepszą 
przyszłość, na uwagę zasługuje 
spory progres w górę, osiągnięty 
w stosunku do wyników ubiegło-
rocznych przez SP w Błotnie, SP 
nr 4 w Nowogardzie czy SP nr 1 w 
Nowogardzie. (patrz tabela nr 2)

sm 

Egzamin na opiekuna medycznego

Pracowały na fantomach
W sobotę, 5 lipca, w nowogardzkim laboratorium szpitalnym i bakteriologicznym odbył się 
egzamin opiekuna medycznego, zorganizowany przez Centrum Edukacyjne Zielona, w ra-
mach kursu kwalifikacyjnego dla opiekuna medycznego oraz studium policealnego o tym-
że kierunku. Profil ten przygotowuje potencjalnych opiekunów do pomocy osobom cho-
rym i niesamodzielnym. 

Zajęcia przygotowujące do za-
wodu opiekuna medycznego 
trwają rok. Samo zaświadczenie 
o ukończeniu studium czy kur-
su to za mało, należy podejść do 
egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje w zawodzie. Składa się 
on z dwóch części: teoretycznej 
i praktycznej. Część teoretyczna 
odbywa się w budynku Centrum 
Edukacyjnego Zielona, natomiast 
praktyczna – właśnie w jednej 
z sal szpitalnego laboratorium, 
w której egzaminowani mają do 
dyspozycji trzy fantomy.

Sobotni egzamin składał się z 
trzech zmian – o godz. 8:00, 12:00 
oraz 16:00. Pod czujnym okiem 
egzaminatorki z Trzebiatowa, Ewy 
Dziudzi, członkini Okręgowej Ko-

misji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 
panie poddane zostały sprawdzia-
nowi praktycznemu. Na sali obec-
na była także Barbara Papuszka, 
nauczycielka z Centrum Eduka-
cyjnego Zielona. – Na tegorocz-
nym egzaminie praktycznym pa-
nie mają do wykonania dwie czyn-
ności. Niestety nie mogę powie-
dzieć jakie, ponieważ jest to tajne 
– mówi w rozmowie z DN Barba-
ra Papuszka – Rezultaty wysiłków 
egzaminowanych osób oceniane są 
przez panią Ewę – to ona spraw-
dza, czy wszystkie wymagane kro-
ki zostały podjęte. Wyniki wysyła-
ne są do Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Poznaniu i na pod-
stawie tego, co orzeknie egzamina-
torka, wystawiany jest dyplom po-

siadania kwalifikacji świadczenia 
usług opiekuńczych osobie chorej 
i niesamodzielnej. Aby zdać, z eg-
zaminu praktycznego należy uzy-
skać 75%.

Sobotni egzamin był w tym 
roku drugim z kolei. Pierwszy od-
był się w styczniu. Jak informuje 
pani Papuszka, zdawalność z po-
przedniego egzaminu wyniosła 
100%. – W ciągu roku zajęć prak-
tycznych uczą panie ze szpitala – 
Monika Bielej oraz Irena Szaliń-
ska. Taki odsetek zdawalności to 
niewątpliwie ich zasługa – przy-
znaje Barbara Papuszka.

Egzamin praktyczny poprze-
dzony był sprawdzianem z wiedzy 
teoretycznej, który odbył się 16 
czerwca. Test składał się z 40 py-

tań i trwał godzinę. Egzaminowa-
ni musieli odpowiedzieć na pyta-
nia z dziedziny anatomii, zdrowia 
publicznego, działalności gospo-
darczej, a nawet języka migowe-
go i obcego. Aby zdać część teore-
tyczną, trzeba uzyskać minimum 
50%.

Po pomyślnym ukończeniu 
wszystkich egzaminów, kursan-
ci i studenci uzyskują tytuł za-
wodowy opiekuna medycznego. 
Ich kwalifikacje uprawniają m.in. 

do asystowania pielęgniarce i in-
nemu personelowi medycznemu 
podczas wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych czy rozpoznawa-
nia i rozwiązywania problemów 
opiekuńczych osoby chorej i nie-
samodzielnej. Pełnoprawni opie-
kunowie medyczni mogą znaleźć 
zatrudnienie w szpitalach, do-
mach opieki społecznej oraz pry-
watnych mieszkaniach. 

Karolina Klonowska

Tuż przed egzaminem praktycznym. Od lewej - Anna Nowaczyk oraz Barbara Serej
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Andrzej Ostrowski, lat 52, zmarł 03.07.2014r., pogrzeb odbędzie się 
08.07.2014r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Danuta Buczek, zmarła 06.07.2014r., pogrzeb odbędzie się 
08.07.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Zygmunt Wawrzyniak, lat 90, zmarł 06.07.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 09.07.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Edward Wołoszyn, lat 69, zmarł 04.07.2014r., pogrzeb odbędzie się 
09.07.2014r., o godz. 10:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

NASZ FELIETON

Dziękujemy  
za Boże Narodzenie

Bardzo dziękujemy Ministerstwu Edu-
kacji Narodowej za to, że łaskawie zechcia-
ło wysłuchać  zaniepokojonych obywateli 
tego kraju i przywrócić nam Święta Boże-
go Narodzenia w wydawanym przez MEN 
elementarzu. Jak wiadomo, od kilku miesię-
cy ministerstwo postanowiło zafundować 
obywatelom darmowy podręcznik do na-
uczania początkowego naszych dzieci. Te, 
wzorem pamiętnego elementarza Falskie-

go, miałyby korzystać w pierwszej fazie szkolnej edukacji z jedne-
go podręcznika. Wszystko miałoby przynieść same korzyści, dzieci 
nie musiałyby dźwigać wielu książek, rodzice wydawać pieniędzy, a 
nauczyciele kombinować i wymyślać z jakiego, z wielu oferowanych 
podręczników, skorzystać. No i oczywiście po nosie dostaliby wy-
dawcy, którzy nie zarobią i zamiast trzymać w pogotowiu pracowni-
ków, wyślą ich na trwałe bezrobocie. Racjonalizacja więc pełną gębą. 
Okazuje się, że jednak nic za darmo nie ma, i bez problemów też się 
nie obejdzie. Po pierwsze więc, za nowy podręcznik trzeba jego au-
torom zapłacić, jak wiemy, niemałe grosze. Po następne, przecho-
dzimy do problemów. W tych dniach ministerstwo przedstawiło do 
konsultacji społecznych (całe szczęście istnieje taki obowiązek praw-
ny) kolejny tomik, z podzielonego na części, ze względu na pory 
roku, elementarza. I tutaj się okazało, że nasi autorzy elementarza to 
pilni uczniowie unijnej  poprawności politycznej, w związku z tym, 
wzorem np. sygnowanych przez unię kalendarzy, skrzętnie pominę-
li nazwę świąt, które od wiek wieków w Polsce obchodzimy pod ko-
niec grudnia. Wspomniano co prawda, że jakieś święta są, ale dla-
czego, to już nie wiadomo. Nie dowie się więc Polak mały z podręcz-
nika -elementarza, że obchodzimy te święta na pamiątkę narodzin 
zbawiciela, więc nazywają się świętami Bożego Narodzenia. Tym ra-
zem, wzorem sowieckich pomysłów (np. dziadek Mróz, bądź lepiej 
Maroz), wspominano jednak o atrybutach owych enigmatycznych 
świąt w postaci karpia, choinki oraz spotkań rodzinnych. Nie posu-
nięto się co prawda tak daleko, jak w słynnym wspomnianym wcze-
śniej kalendarzu unijnym, aby wymienić z imienia i nazwiska przy-
padające w tych okresach święta judaistyczne czy islamskie zamiast 
chrześcijańskich, ale to tylko przed chyba obawą na reakcję społecz-
ną. Wyraźnie więc zastosowano taktykę małych kroków. Ale i ta się 
nie powiodła, ponieważ społeczeństwo zareagowało natychmiast, i 
w ramach wspomnianych konsultacji społecznych zasypało mini-
sterstwo protestami, domagając się nazwania grudniowych świat 
Świętami Bożego Narodzenia. Ministerstwo Edukacji Narodowej wy-
słuchało protestów i we fragmentach dotyczących świąt postanowiło 
użyć jednak zwrotów „Boże Narodzenie” i „Wigilia” – stwierdziła kil-
ka dni temu na konferencji w tej sprawie rzeczniczka MEN – Joanna 
Dębek – W tej kwestii resort przyznaje się do błędu. Boże Narodzenie 
jest na stałe zapisane w kulturze polskiej, dlatego jego nazwa została 
dopisana do podręcznika – dodała odkrywczo pani rzecznik. Dzię-
kujemy MEN, a obywateli zachęcamy do dalszej czujności, ponieważ 
jest wielce prawdopodobne, że ten darowany koń w postaci podręcz-
nika to koń trojański, i tak naprawdę chodzi w ramach zmiany nie 
o dbałość o nasze kieszenie i nasze dzieci, a o przemycenie różnych 
postępowych pomysłów.

sm

Temat jak bumerang 

Skrzyżowanie po staremu  
i bez świateł
Pierwszy prawdziwy wakacyjny weekend za nami. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że turyści 
ruszyli na wczasy. W Nowogardzie nie obyło się bez korków, a także przykrych zdarzeń dro-
gowych. Kierowcy winią za to obarczają urzędników. 

Choć wydawało się, że korki są 
mniejsze niż przed rokiem, w so-
botę, szczególnie do południa, 
Nowogard był miejscami nieprze-
jezdny. Niestety doszło też do ko-
lizji drogowych. Jedna z nich mia-
ła miejsce przy skrzyżowaniu ze 
światłami (ulica 3 Maja z 700-le-
cia). Kobieta, jadąca od strony 
Placu Wolności w kierunku prze-
jazdu kolejowego białym busem, 
nie ustąpiła pierwszeństwa prze-
jazdu skręcającemu z ulicy 3 Maja 
w prawo, kierującemu Renault 
Laguna. Na szczęście podczas ko-
lizji nikt nie ucierpiał. Kierow-
cy o całe to zdarzenie mają pre-
tensję do zarządców dróg. Twier-
dzą, że błędem, szczególnie w 
okresie wzmożonego wakacyjne-
go ruchu, jest wyłączanie sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu. 
To powoduje, że kierowcy spo-
za Nowogardu, nieznający dro-
gi, gubią się na skrzyżowaniu. Są 
bowiem przekonani, że jadąc na 
wprost znajdują się na drodze z 
pierwszeństwem przejazdu. Trze-
ba przyznać bowiem, że regulacja 
ruchu na tym akurat skrzyżowa-
niu nie należy do typowych. 

Sprawa wraca jednak jak bu-
merang. Co roku urzędnicy miej-
scy obiecują, że na skrzyżowaniu 
zostanie wprowadzona nowa or-
ganizacja ruchu, którą wymusiło 
oddanie do użytku przed dwoma 
laty obwodnicy. Gdy to nastąpiło 
z kierunku Szczecina i Gdańska, 
ruch bowiem zmalał o 80%. Nato-
miast od strony Stargardu Szcze-
cińskiego jedynie nieznacznie. Je-
dynie niewielka część kierowców, 

zaopatrzonych w najnowsze mapy 
GPS, w drodze nad morze sunie po 
nowej trasie S3, omijając  lokalne 
drogi. Mija drugi sezon wakacyj-
ny, a zamiast  uporządkowania ko-
munikacji na skrzyżowaniu, mamy 
bałagan i wyłączone światła... Tak 
to jednak już jest w naszym mie-
ście. Sprawy najpilniejsze schodzą 
na drugi plan, a te błahe urastają 
do rangi gminnego święta...

MS

fot. Na zdjęciu samochody biorące udział w sobotniej kolizji na skrzyżowaniu ulic 
3 Maja z 700-lecia. 

Szczecińskie Zeszyty Kresowe

Kolejna publikacja  
z naszej drukarni
W tych dniach, w nowogardzkiej drukarni, należącej do wydawcy Dziennika 
Nowogardzkiego, spółce Dom Judy, powstał 20. numer Szczecińskich Zeszytów Kresowych.  

Wydawcą Zeszytu jest Towa-
rzystwo Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo – Wschod-
nich z Klubem Wicynian, 
Oddział Szczeciński im. An-
drzeja Przewoźnika.

20., jubileuszowy numer 
publikacji, jest poświęcony 
70. rocznicy Akcji „Burza” 
na Wileńszczyźnie – „Ostra 
Brama” we Lwowie. 

Wśród członków kolegium 
redagującego wydawnictwo, 
pod przewodnictwem ppłk 
dr Krzysztofa Szczura, jest 
m.in. ks. kan. Kazimierz Łu-
kjaniuk z Nowogardu – Ka-
pelan Naczelny Kresowian i 
Sybiraków województwa za-
chodniopomorskiego. 

Zeszyty to zbiór artyku-

łów na temat wydarzeń mają-
cych miejsce w lipcu 1944, a tak-
że zdjęć, map, kopii dokumentów 

wojskowych i dzieł literackich z 
tamtego okresu. Zamieszczono 
również aktualne informacje, wy-

wiady prasowe, plakaty z wy-
darzeń upamiętniających 70. 
rocznicę Akcji „Burza”. 

Publikacja jest dystrybu-
owana przez wydawcę na tere-
nie Szczecina. 

Warto przypomnieć, że w 
naszej drukarni powstało już 
przynajmniej kilkadziesiąt pu-
blikacji książkowych, nie tylko 
o charakterze historycznym. 
Ostatnio swoją kolejną książ-
kę, pt.„Nikt”,  drukował u nas  
Roman Ciepliński, dzienni-
karz „Kuriera Szczecińskiego”, 
malarz, prozaik. 
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Ogłupiali i bez wstydu
Zapewne nikt by sobie nie życzył, aby taki-

mi przymiotnikami można było określać stan 
umysłu i duszy  przyszłych pokoleń. Zwłaszcza  
zadrżelibyśmy, gdyby takie zagrożenie degra-
dacją intelektualną i etyczną dotyczyło naszych 
dzieci. Okazuje się jednak, że to niebezpieczeń-
stwo czyha tuż za progiem, a w zasadzie za pro-
giem szkolnym czy nawet przedszkolnym. Nie-

sie je ze sobą po pierwsze tzw.  edukacja seksualna, która w wy-
konaniu współczesnych edukatorów dawno już przestała być po-
żyteczną i niewinną wiedzą na temat fizjologii człowieka, w tym 
jego seksualności i odmienności płciowej, realizowaną przy oka-
zji lekcji biologii, czy nauki o człowieku. Współczesna edukacja 
seksualna zmierza do wychowania nie tylko człowieka wyzwo-
lonego i bez wstydu, zmierza do wychowania jak najwcześniej 
dziecka bez wstydu, poruszającego się sprawnie i bez zbędnej 
pruderii w zagadnieniach seksualnych relacji damsko-męskich, 
a nawet (to najnowszy trend)  homoseksualnych. Według Ma-
riusza  Dzierżawskiego z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
„Stop pedofilii”, w krajach Europy Zachodniej, dzieci od lat pod-
dawane są „przymusowej seksualizacji, niszczącej ich wrażliwość 
i niewinność”. Na grunt polski, nie bez demonstrowanej przy-
chylności niektórych wysokich urzędników oświatowych, chce 
się te tendencje zaszczepić poprzez podejmowane próby wpro-
wadzenia zasad zawartych w „Standardach edukacji seksualnej 
w Europie”. W dokumencie tym według Dzierżawskiego, zachę-
ca się dzieci do masturbacji, relatywizuje się wszystkie związki, 
a sześciolatki mają uczyć się o „akceptowalnym współżyciu/sek-
sie”. Ministerialny nadzór pedagogiczny i programowy nie wi-
dzi w tym nic złego, że program przedszkolny oparty na tych 
„Standardach…” realizuje się w kilkudziesięciu przedszkolach, 
prowadzonych przez jedno z polskich prywatnych towarzystw 
oświatowych. Taka edukacja seksualna - mówi  Dzierżawski - to  
także prezent dla pedofilów. Niszczy się bowiem naturalną barie-
rę wstydu w dzieciach. „Jeśli dziecko dowiaduje się w szkole, że 
głaskanie narządów intymnych to nic złego, ma mniejszą szansę 
przeciwstawić się pedofilowi, który robi to samo” – podsumowu-
je Dzierżawski. Dla tych, którzy być może uważają, że kwestie 
etyczne nie warte są zachodu, a brakiem wstydu nie ma co się 
przejmować, bo najważniejsze „zaradnym być”, mamy złe wieści. 
Otóż, propagowane rozpasanie seksualne niesie dla dzieci (ale 
także dla dużych dzieci) inne jeszcze niebezpieczeństwo. Jak się 
okazuje, można od tego… zgłupieć, a bez intelektu nici z zarad-
ności. Żeby nie było wątpliwości, stwierdzili ten fakt naukowcy 
niemieccy, a więc na pewno nie stronniczy (jak np. jacyś arabscy 
talibowie czy będący pod przemożnym wpływem kościoła na-
ukowcy polscy). 

 Naukowcy z Berlina, Simone Kuehn i Juergen Gallinat, doszli 
do wniosków o destruktywnym wpływie oglądania pornografii 
na mózg ludzki po przeprowadzeniu poważnych badań, których 
wyniki opublikowano na stronach magazynu specjalistycznego 
„JAMA Psychiatry”. Okazuje się, że zachodzi związek pomiędzy 
liczbą godzin spędzonych na oglądaniu pornografii a ilością sza-
rej substancji w mózgu (szara substancja to skupiska ciał komó-
rek nerwowych, które tworzą korę mózgową i móżdżek). Regu-
larne oglądanie materiału pornograficznego prowadzi do jego 
zużywania się, tzn. im więcej pornografii, tym bardziej kurczyła 
się ta część mózgu – mówi jeden z badaczy. Niewątpliwie  wpływ 
na psychikę sześciolatka rewelacji dotyczących współżycia sek-
sualnego można porównać do wrażenia, jakie wywołuje oglą-
danie pornografii na nawet dorosłych. Dodatkowo, według ba-
dań niemieckich naukowców, czynność ta działa jak narkotyk, 
czyli powoduje fizjologiczną reakcję uzależnienia. Po raz kolej-
ny okazuje się więc, że wstyd mamy do Stwórcy nie tylko po to, 
aby mieć etyczny dzwonek ostrzegawczy, ale także, aby nie zgłu-
pieć. Regularne oglądanie materiału pornograficznego prowadzi 
do jego zużywania się, tzn. im więcej pornografii, tym bardziej 
kurczyła się ta część mózgu. Warto jeszcze dodać, że w Polsce, 
w propagowaniu edukacyjnych pomysłów seksualnych mania-
ków przodują politycy z SLD i Twojego Ruchu. Dlatego patrzmy 
uważnie, komu powierzamy przyszłość naszych dzieci. 

sm

Rozmowa z Sebastianem Furmańczykiem, 
administratorem nowogardzkiej nekropolii 

na cmentarzu poważne zmiany 
Wkrótce nowogardzki cmentarz zmieni swoje oblicze. Systematycznie wycinane będą 
rosnące na jego terenie stare drzewa. Jak wynika z przeprowadzonej przez nas sondy, 
większość osób, posiadających groby bliskich na cmentarzu, popiera konieczność do-
konania wycinki (czyt. s. 2). Warto jednak rozwiać wiele wątpliwości, które pojawiają 
się wśród mieszkańców przy tej okazji. dlatego też, o przybliżenie szczegółów, doty-
czących planowanej akcji usunięcia starych drzew z terenu cmentarza, poprosiliśmy 
Sebastiana Furmańczyka, administratora obiektu.  

dn: za kilka tygodni ma ru-
szyć wycinka starych drzew na 
cmentarzu. proszę powiedzieć, 
ile drzew zostanie zlikwidowa-
nych i czy w ich miejsce posa-
dzone zostaną nowe sadzonki? 

Sebastian Furmańczyk: Cały 
proces usunięcia starodrzewu z 
terenu cmentarza ma trwać trzy 
lata. W tym czasie wyciętych zo-
stanie około 100 drzew. W pierw-
szej kolejności, zgodnie z wydaną 
przez Starostwo Powiatowe decy-
zją, wycięte zostaną 24 drzewa, 
znajdujące się w pierwszej czę-
ści nekropolii, od strony bramy 
głównej. Oczywiście w większość 
miejsc, gdzie dotychczas rosną 
stare drzewa, nasadzimy nowe. 
Do tego również obliguje nas wy-
dana przez Starostwo decyzja. 

To z pewnością dość spory 
koszt? Kto za to zapłaci?

Wycięcie jednego drzewa to 

koszt średnio około 3 tys. zł. Moż-
na sobie zatem łatwo policzyć, ile 
pieniędzy pochłonie cała opera-
cja. Zgodnie z umową z gminą, 
koszty te są przeniesione w całości 
na administratora cmentarza. Do-
tyczy to również zakupu nowych 
roślin i kosztów związanych z ich 
nasadzeniem. 

 Czy planowana wycinka wpły-
nie na dostępność cmentarza dla 
odwiedzających groby swoich 
bliskich i organizację pochów-
ków? 

Teren prac drwali będzie ogro-
dzony i odpowiednio oznaczo-
ny. Wejście na cmentarz będzie 
możliwe bramami bocznymi. Sto-
sunkowo wcześniej będziemy też 
ogłaszać terminy wycinek w pra-
sie oraz na tablicy administratora. 
W dniach, gdy będą się odbywały 
pogrzeby, wycinka zostanie prze-
rywana, tak, by nie zakłócać cere-
monii. 

 Wiele osób, przyglądając się 
wycince, z pewnością będzie się 
martwiło o nagrobki. Co, jeśli w 
trakcie usuwania starych kona-
rów, uszkodzony zostanie jakiś 
pomnik? 

Jesteśmy od takich sytuacji 
ubezpieczeni. Tak samo firma, 
która będzie wykonywała wycin-

ki. Dlatego też rodziny mogą być 
spokojne o groby swoich bliskich. 

Chociaż cmentarz to miej-
sce szczególne, i tu czasem mu-
szą zachodzić pewne zmiany. Co 
jeszcze, oprócz poprawy bezpie-
czeństwa poprzez wycięcie sta-
rych drzew, planuje pan w naj-
bliższym czasie?

W planie mamy uruchomienie 
systemu komputerowego do ob-
sługi cmentarza, który pozwoli na 
łatwiejsze wyszukiwanie grobów. 
System będzie połączony z wy-
szukiwarką internetową. Każdy z 
domu, za pomocą swojego kom-
putera, będzie mógł odszukać na-
grobek, wpisując imię i nazwisko 
zmarłej osoby. Wyświetli mu się 
nie tylko mapa cmentarza z za-
znaczoną lokalizacją nagrobka, 
ale i zdjęcie tego miejsca. Planuje-
my też na nowo oznakować kwa-
tery. Czeka nas również rewolu-
cja w kwestii gospodarki odpada-
mi. Od lipca cmentarz będzie już 
podlegał nowym przepisom, któ-
re obligują nas do segregacji od-
padów. Dlatego pojawią się nowe 
pojemniki z przeznaczeniem na 
różne odpady. Ich zakup leży po 
stronie administratora cmentarza. 

Rozmawiał: Marcin Simiński 

poznała pracę policjantów „od kuchni”
Już po raz szósty funkcjonariusze z Komisariatu policji w nowogardzie zorganizowali 
konkurs plastyczny,  w którym główna nagrodą było przejęcie obowiązków komendanta 
nowogardzkiego Komisariatu policji. Fotel szefowej objęła uczennica zSp osina – zu-
zanna Barbacka.

Do udziału w konkursie zapro-
szono uczniów szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów. Zadaniem 
uczestników było przygotowanie 
prac, których motywem przewod-
nim było hasło „NIEbezpieczne 
wakacje”. W rywalizacji zwycięży-
ła Zuzanna Barbacka – uczennica 
klasy III Zespołu Szkół Publicz-
nych w Osinie. Jej zadaniem było 
sterowanie pracą nowogardzkich 
policjantów przez jeden dzień. 

Zuzia swoje „szefowanie” roz-
poczęła od samego rana – w od-
powiednim stroju uczestniczy-
ła w odprawie policjantów, a na-
stępnie telekonferencji z Komen-
dantem Powiatowym Policji w 
Goleniowie. Pod okiem komen-
dant nowogardzkiego komisaria-

tu, Małgorzaty Figury, odprawiła 
do służby dyżurnych i rozdzieliła 
zadania poszczególnym pionom 
Policji. Miała również możliwość 
zwiedzenia budynku komisariatu 
oraz poznania struktury i wypo-
sażenia nowogardzkiej jednost-
ki. Następnie, uczennica spotka-
ła się z komendantem KPP, insp. 
Krzysztofem Targońskim. Pod-
czas pobytu w goleniowskiej ko-
mendzie, miała okazję przyjrzeć 
się pracy dyżurnego na stanowi-
sku kierowania i dowodzenia. O 
swojej pracy opowiedzieli jej po-
licjanci wydziału kryminalne-
go oraz ruchu drogowego. Nowa 
pani komendant mogła również 
nie tylko obejrzeć policyjny ra-
diowóz, ale także usiąść za jego za 

kierownicą. Ponadto, miała oka-
zję przymierzyć elementy umun-
durowania. 

Po dniu pełnym emocji i wra-
żeń, zwyciężczyni konkursu, w 
asyście policjantów, została od-
wieziona do domu.
Info: asp. Julita Filipczuk, opr. KK
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„Zostawiłaś nam i tęsknotę, co spokojnością 
Żyjesz jednak nasza droga mamo, babciu 

w sercach naszych i pamięci.
Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości, 
oraz uczestniczyli we Mszy i ceremonii pogrzebowej 

śp. Haliny Tadeja 
oraz ofiarę na Mszy za spokój jej duszy 

serdeczne podziękowania 
składają syn i synowa z córkami

Serdeczne 
podziękowania 

za okazane serce i wsparcie 
w trakcie choroby 

Haliny Tadeja 
paniom Katarzynie 

Rydzewskiej, 
Anecie Samuel-Oraczyńskiej 

i Marii Sawczuk 

składa 
syn i synowa z córkami 

Tadeuszowi Łukaszewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci
 Teścia

składa 
redakcja DN

Znów zbierają podpisy – tym razem dla starosty  

Rehabilitacja w Nowogardzie  
– mieszkańcy walczą dalej

W dniu 1 lipca br., grupa społeczna, repre-
zentująca mieszkańców miasta i gminy Nowo-
gard, przesłała do Tomasza Stanisławskiego, 
Starosty Powiatu Goleniów, prośbę o przywró-
cenie w Nowogardzie refundowanych przez 
NFZ świadczeń z zakresu fizjoterapii ambula-
toryjnej. Treść tego pisma, na prośbę ww. gru-
py, publikujemy poniżej. Poza tym zbierane są 
podpisy o zabezpieczenie mieszkańcom gmi-
ny Nowogardu dostępu do gwarantowanych 
świadczeń rehablitacyjnych, które w przyszło-
ści mają być doręczone staroście Stanisław-
skiemu. 

Tomasz Stanisławski 
-Starosta Powiatu Goleniowskiego
ul. Dworcowa 1,72-100 Goleniów

Grupa społeczna reprezentująca mieszkańców 
miasta i gminy Nowogard, zawiązana w związku 
z negatywnym rozstrzygnięciem oferty Gabine-
tu Rehabilitacji i Fizykoterapii Pani Jolanty Bąk 
w Nowogardzie, złożyła w NFZ w geście prote-
stu społecznego listy z imiennymi podpisami 3254 
mieszkańców Nowogardu. Pani Julita Jaśkiewicz, 
dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego NFZ za pośrednictwem 
rzecznika prasowego NFZ w Szczecinie, Małgo-
rzaty Koszur ,zapewniła protestujących przed 
gmachem NFZ w Szczecinie mieszkańców No-
wogardu w dniu 16-06-2014, w obecności TVP 
Szczecin ,że w Nowogardzie będzie od 01-07-2014 
funkcjonował Gabinet Rehabilitacji i Fizykotera-
pii. Potraktowaliśmy zapewnienia NFZ, jako wia-
rygodną deklarację na podstawie której, zostało 
wyciszone lawinowe niezadowolenie mieszkań-
ców gminy Nowogard i gmin ościennych, których 
mieszkańcy korzystali ze świadczeń Gabinetu Re-
habilitacji i Fizykoterapii Pani Jolanty Bąk. NFZ 
nie dotrzymał złożonej publicznie deklaracji. Do 
dzisiejszego dnia, tj. 30 czerwca 2014r., nie otrzy-
maliśmy również odpowiedzi z NFZ w Szczecinie 
na naszą petycję. Od dnia 01-07-2014r., miesz-
kańcy Nowogardu nie mają możliwości korzysta-
nia ze świadczeń z zakresu fizjoterapii ambula-
toryjnej. Takie postępowanie czynników odpowie-
dzialnych za zapewnienie gwarantowanej nam 
przez konstytucję RP opieki medycznej, skutecz-
nie pozbawia dostępności do świadczeń, znaczną 
część mieszkańców  powiatu goleniowskiego. Do-
jazd pacjentów z dysfunkcjami zdrowotnymi do 
Goleniowa, drastycznie obniża możliwości sko-

rzystania z dostępu do gwarantowanych świad-
czeń zdrowotnych, powodując utratę bezpieczeń-
stwa zdrowotnego.

W świetle tych działań, które zostały podjęte 
przez decydentów, gwarantowany  przez RP do-
stęp do świadczeń zdrowotnych w tym zakresie, 
staje się fikcją! Pozbawianie  ludzi chorych na-
leżnej im opieki medycznej, bądź ograniczanie 
jej zakresu nie znajduje  zrozumienia w instytu-
cjach oraz wśród osób odpowiedzialnych za god-
ny poziom życia  osób chorych. Jest to działanie 
na szkodę społeczeństwa i powoduje wzrost nie-
pokoju  społecznego wynikającego z obawy, że w 
założeniach polityki zdrowotnej naszego państwa 
są ważniejsze priorytety niż dobro chorego.  Jest 
nam wiadomo, że podjęcie decyzji o udostępnie-
niu świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryj-
nej na terenie Nowogardu w szeroko rozumianym 
interesie około 35 tys. mieszkańców powiatu gole-
niowskiego, jest w gestii pana Starosty. W związ-
ku z powyższym, zwracamy się do Pana o pozy-
tywne rozpatrzenie naszej prośby.

W przypadku nie spełnienia naszej proś-
by, może dojść do niekontrolowanych  protestów 
mieszkańców Nowogardu i okolic.

Korespondencję proszę kierować na adres:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło No-

wogard
Ul. Wojska Polskiego 7
72-200 Nowogard 

Pod listem podpisali się: Eugeniusz Tworek, 
Zygmunt Knasiak, Maria Knasiak, Zofia Ar-
dan, Ewa Żytko, Grażyna Kwiecień, Danuta Ro-
gozińsk, Józef Olender.

Ps. Ruch społeczny informuje również, że od 
poniedziałku (7 lipca br.) będzie zbierał podpi-
sy pod protestem, skierowanym do Starosty Go-
leniowskiego. Listy z podpisami prosimy do-
starczać do siedziby Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków przy ul. Wojska Polskiego 7 (przy-
szpitalne ambulatorium), do 10 lipca. Przez cały 
czas czyste formularze można pobierać i dostar-
czać do siedziby Nowogardzkiego Forum Orga-
nizacji Pozarządowych, które mieści się w ratu-
szu – wejście od tyłu. 

Biblioteka zaprasza

Wakacje z książką 
Wczoraj,  poniedziałek, 7 lipca, w Bibliotece rozpoczęły się 
WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA DZIECI w 
wieku od 5 do 11 lat , które będą trwać do 14 sierpnia. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny.  Odbywają się one w godzinach 12-
14.00. Poniżej publikujemy pełen program zajęć i w imieniu 
organizatora, Miejskiej Biblioteki, zachęcamy do udziału. 

7 – 11 lipca
Podróżować, ale czym…
- ukryte obrazki – poszukiwania w podróży
- ale jazda! Zabawa ruchowa w samochody i rowery
- zabawa z papierem - co lata, pływa i jeździ
- czy to prawda – zagadki słuchowe
„Podróż na jednej nodze” M. Strzałkowska, „Przygoda małej Noemi” U. Rychlińska, 

„Historia pewnego statku. O rejsie Titanica” Z. Stanecka, „Podróże na piórze” W. Cho-
tomska

14 – 18 lipca
Zdrowo jem, więcej wiem
- owocne poszukiwania - co tu nie pasuje?
- tworzymy papierowe drzewka owocowe
- „czarodziejski worek”, czyli rozpoznawanie warzyw i owoców po dotyku
- słodko, gorzko – czekoladki dla gromadki
„Tadek i spółka” J. Olech, „To wszystko pyszne” A. Maxein, „Owocowe przechwałki” 

D. Skwark, „Biegnij dynio, biegnij” E. Mejuto, „Wszędzie pachnie czekolada” D. Wawi-
łow

21 – 25 lipca
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
- portrety rodzinne z wykorzystaniem włóczki
- drzewa genealogiczne, czyli historia naszych rodzin
- wyklejanki postaci babci z opowiadania „Biegnij dynio, biegnij”
„Pan Kuleczka. Dom” W. Widłak, „Dziewczynka w ZOO” R. Elliot, „Mój tata jest su-

per” S. Vonthorn-Laver, „Domeczek”, „W naszym domu jest” I. Minhos Martins
28 lipca – 1 sierpnia
Smocze tajemnice – nie każdy smok jest groźny
-zagadki graficzne
- wywiad ze smokiem
- smok z folii bąbelkowej
- smoki chińskie – wycinanki piktograficzne
„Muszla” J.M. Chmielewska, „Rycerze i smoki” Ch. Bjork, „Malarz smoków” R. Dic-

kins, „Bajka o smoku Kruszynce” M. Strzałkowska
4 – 8 sierpnia
Dzisiaj jest wielki dzień – wszyscy mamy urodziny
- specjalna kartka urodzinowa dla kogoś bliskiego
- prezent ze stokrotkami
- pudełko z ogonkiem
- tort dla wszystkich – wspólne dekorowani
„Tajemnica urodzin” M. Widmark, „Gdzie jest tort?” The Tjong-Khing, „Wielki Wik-

tor” V. French, „Tort urodzinowy” S. Nordqvist
11-14 sierpnia
Każda podróż może być niezwykła i zaczarowana – wędrówki z bajką europejską
- Krecik, Rumcajs, Pippi, smok wawelski…
- zabawy z mapą
- baśniowy las – malowanie grzebieniem
- wielki skarbiec zagadek
„Europa pełna baśni” J. Laskowska, „Ciocia Jadzia w Rzymie” E. Piotrowska, „Europa 

pingwina POPO” J. Bajtlik, „Bajki z dna szuflady” J. Baran
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Plener rzeźbiarski  Żabowo 2014

Artystycznie i użytkowo
Wyroby sztuki użytkowej to główny motyw tematyczny kolejnego tegorocznego pleneru 
artystycznego, odbywającego się corocznie od trzech lat w Żabowie. Głównemu nurtowi, 
którym są zajęcia rzeźbiarskie, towarzyszą inne działania artystyczne, w tym warsztaty mu-
zyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkółka kulinarna mistrza kuchni, pana T. Banachom-
skiego. 

Tym razem zajęcia w ramach 
pleneru odbywały się w namio-
tach ustawionych na boisku 
wiejskim i rzeźbiarze korzysta-
li z przylegającego do boiska ga-
rażu udostępnionego przez jego 
właścicieli, państwa E. i Z. Ma-
rachów.  Materialne efekty trzy-
dniowych zmagań artystycznych 
można było obejrzeć na wystawie 
poplenerowej,  w trakcie imprezy 
- zabawy, na zakończenie  festiwa-
lu, w niedzielne popołudnie, 29 
czerwca. W tym roku  zajmowali-
śmy się rzeźbą mającą również wa-
lor użytkowy – mówi  prowadzący 
warsztaty rzeźbiarskie B. Niemir-
ski – Dlatego powstały takie ekspo-
naty, jak wielka chochla czy nume-
ry adresowe na budynek. Kilkana-
ście osób,  głównie dzieci i  mło-

dzieży, uczestniczyło w warszta-
tach muzycznych, prowadzonych 
przez  Łukasza Włodka, leadera 
zespołu  muzycznego LukasBand 
i właściciela niedawno otwartej 
nowogardzkiej szkoły muzycznej. 
W trakcie pleneru siły fizyczne 
jego uczestników  podtrzymywa-
ły też wyroby przygotowywane w 
ramach  warsztatów kulinarnych, 
prowadzonych przez znanego lo-
kalnego znawcę kuchni,  p. T. Ba-
nachomskiego.   

Tegoroczny plener był bardzo 
udany. Pierwszy raz odbył się na 
terenie naszego boiska, dlatego 
miał w praktyce bardziej otwartą 
formułę - mówi jedna z organiza-
torek, Helena Niemirska. Dlate-
go mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku uda nam się po raz kolejny 

przeprowadzić tutaj właśnie nasz 
czwarty już plener -  dodaje dru-
ga „sprawczyni” całego  zamiesza-
nia, p. Dorota Wierzbicka. Orga-
nizatorzy, za naszym pośrednic-
twem, składają podziękowania: 
za udostępnienie lokali pani Dy-
rektor SP w Żabowie, pani Alicji 
Starczewskiej, państwu Elżbiecie 
i Zbigniewowi Marach oraz dar-
czyńcom:   Januszowi i Krysty-
nie Kozieł, Adamowi Fedeńczak, 
Dziennikowi Nowogardzkiemu 
i Dyrekcji Banku PKO SA w No-
wogardzie. Upominki dla rzeź-
biarzy ufundował Urząd Miejski 
w Nowogardzie, Wydział Rozwo-
ju Lokalnego, Funduszy, Kultury i 
Sportu.

MS

 Niżej  prezentujemy pełną listę uczestników artystycznych zmagań  w Żabowie 2014 
1. Uczestnicy Pleneru Rzeźbiarskiego:
Bogdan Niemirski
Roman Wierzbicki
Franciszek Fedeńczak
Daniel Dendał
Hanna Wierzbicka
Marcin Wierzbicki
2. Uczestnicy warsztatów muzycznych:
instruktor: Łukasz Włodek
Marek Rydzewski 
Dominika Telmanowska
Marlena Głąbecka
Malwina Stańczyk
Natalia Józefiak
Sylwia Pietrzak
Ewelina Pietrzak
Paulina Pietrzak
Amelia Dendał
Kamila Telmanowska
Bernadeta Pietrzak

Helena Niemirska
Dorota Wierzbicka
- gościnnie wystąpiła Dorota Mościńska
3. Uczestnicy warsztatów kulinarnych:
Instruktor: Tadeusz Banachomski
Małgorzata Dendał
Małgorzata Kouhan
Natalia Józefiak
Marlena Głąbecka
Malwina Stańczyk
Dominika Telmanowska
Wioleta Fedeńczak
Magdalena Rafińska
Piotr Rafiński
Paweł Wierzbicki 
Rafał Fedeńczak
Anna Fedeńczak
Dorota Mościńska
Helena Niemirska
Dorota Wierzbicka
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Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

I miejsce (58 pkt.) – Kikorze 
II miejsce (50 pkt.) – Węgorza
III miejsce (46 pkt.) – Redło
IV miejsce (43 pkt.) – Bodzęcin
V miejsce (38 pkt.) – Redostowo
VI miejsce (33 pkt.) – Osina
VII miejsce (29 pkt.) – Krzywice
VIII miejsce (18 pkt.) – Węgorzyce
IX miejsce (12 pkt.) – Kościuszki 

Turniej Sołectw w Bodzęcinie

Drużyna z Kikorza najlepsza
W sobotę, 5 lipca, w Bodzęcinie (Gm. Osina) odbył się VIII Turniej Sołectw. Przybyłe z 
pobliskich miejscowości drużyny walczyły o Puchar Wójta i nagrodę pieniężną. Mimo że 
wszyscy uczestnicy dzielnie zmagali się w siedmiu konkurencjach, niepokonany okazał się 
zespół z Kikorza.

Całość rozpoczęła się o godz. 
14:00. Wtedy też na scenie swo-
je umiejętności muzyczno-wokal-
ne zaprezentował członek zespołu 
Wesoła Ferajna, Jerzy Salwa. Za-
raz potem rozpoczęto zmagania w 
konkurencjach, do których przy-
stąpiło dziewięć zespołów: Bodzę-
cin, Kikorze, Krzywice, Osina, Re-
dło, Redostowo, Węgorza, Węgo-
rzyce i Kościuszki. Mieszkańcy po-
szczególnych sołectw spróbowali 
swoich sił w siedmiu zadaniach: 
rozkręcanie i skręcanie maszyn-
ki do mielenia mięsa (najlepszy 
wynik – Kościuszki), rżnięcie piłą 
ręczną sporych rozmiarów kawał-
ka drzewa (Redło), rzucanie i ła-
panie jajka (Kikorze), tarcie suro-
wego ziemniaka na czas (Kikorze), 
dźwiganie członka zespołu na no-
szach plus bieg (Bodzęcin), picie 
wody i piwa na czas (Redostowo) 
oraz wożenie na taczce (Redosto-
wo). Wszystkie konkurencje wy-
magały od członków drużyn wy-
kazania się umiejętnością pracy w 
zespole, siły i sprawności fizycz-
nej oraz nierzadko skupienia. Nie-
mniej, uczestnicy turnieju pora-
dzili sobie śpiewająco.

Zaszczyt zajęcia pierwszego 
miejsca przypadł drużynie z Ki-

korza. W ramach nagrody głów-
nej, reprezentanci sołectwa dosta-
li 500 zł. Pozostałe zespoły z po-
dium, Węgorza i Redło, otrzymały 
kolejno 300 i 200 zł. Na uwagę za-
sługuje fakt, że Węgorzyce, które w 
klasyfikacji znalazły się na ósmym 
miejscu, reprezentowały tylko 
dwie osoby – sołtys wsi, Bogdan 

Banasiewicz, wraz z żoną, Graży-
ną. Mimo braku chętnych do wzię-
cia udziału w turnieju, postanowili 
bronić honoru swojej wsi we dwo-
je – stoczyli zaciętą rywalizację we 
wszystkich konkurencjach. Rów-
nież z Kościuszek nie było żad-
nych śmiałków. Jedynie sołtys wsi, 
Katarzyna Wąsik, wzięła udział w 
dwóch konkurencjach.

Nie obyło się oczywiście bez mu-
zyki i ciepłego posiłku. Przy sto-
isku gastronomicznym Agnieszki 
Puszcz można było zakupić dania 
z grilla i nie tylko. Ogromnym po-
wodzeniem cieszył się również bi-
gos, przygotowany przez ZSP Osi-
na. Dzieci natomiast nie odstępo-
wały stoiska z prażoną kukury-

dzą i watą cukrową, wystawionego 
przez sołectwo Osina. Fundusze ze 
sprzedaży przeznaczone zostały na 
potrzeby wsi. Na turnieju pojawili 
się także strażacy z OSP Osina. Im-
prezę uświetnił występ Wesołej Fe-
rajny, a do wczesnych godzin ran-
nych balowiczom przygrywał ze-
spół Bursztyn z Wojcieszyna. 

Tegorocznej imprezie przewo-
dzili: Michał Wiatr oraz Krzysztof 
Górecki. Co roku turniej odbywa 
się w innej miejscowości. Organi-
zatorem jest Gmina Osina. Poniżej 
prezentujemy klasyfikację końco-
wą po wszystkich konkurencjach.

Karolina Klonowska

Wszystkie drużyny dzielnie uczestniczyły w wielu konkurencjach. Na zdjęciu zespół 
z Bodzęcina

W międzyczasie wszystkim zgromadzonym przygrywała Wesoła Ferajna

W czasie między konkurencjami można było posilić się przy grillu

Pierwszą konkurencją było rozkręcanie i skręcanie maszynki do mielenia mięsa. 
Na zdjęciu drużyna z Krzywic

Pamiątkowe zdjęcie zwycięskiej drużyny z Kikorza



Nr 54 (2284)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Memoriał im. Artura Komisarka i Pawła Zugaja

Maraton rowerowy w Nowogardzie
Już 17 sierpnia (niedziela) br. w Nowogardzie odbędzie się Maraton Rowerowy MTB wokół jeziora w Nowogardzie. Impreza ma na celu upamiętnić wy-
bitnych nowogardzkich kolarzy: Artura Komisarka i Pawła Zugaja.

 To będzie pierwszy tego typu 
maraton rowerowy w Nowogar-
dzie. Wystartować może każdy, 
a wszystko po to, aby uczcić pa-
mięć wybitnych kolarzy, jakimi 
bez wątpienia byli Artur Komisa-
rek i Paweł Zugaj. Przypominamy, 
że maraton odbędzie się 17 sierp-

nia. Aby wziąć udział w marato-
nie, można zapisać się poprzez 
internet. Aby w taki sposób do-

łączyć do listy startowej, należy 
wypełnić formularz zgłoszeniowy 
widoczny na stronie internetowej 

wyścigu (http://maratonnowo-
gard.24tm.pl/ )  lub w biurze wy-
ścigu (świetlica „Promyk”). Wię-

cej informacji na stronie interne-
towej wyścigu. Już dziś wszystkich 
gorąco zapraszamy do wzięcia 
udziału w maratonie. Dziennik 
Nowogardzki objął patronatem 
medialnym Memoriał im. Artura 
Komisarka i Pawła Zugaja. 

KR 

Młodzi piłkarze wrócili z turnieju

Pomorzanin w Bad Doberan
W piątek młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard rywalizowali w niemieckim Bad Doberan, podczas turnieju piłkarskiego. Wyjazd z pewnością zapro-
centuje, choćby za sprawą zapoznania się z tym, jak pracuje się z młodzieżą u naszych zachodnich sąsiadów. 

 Turniej w Bad Doberan nosił 
nazwę Sommerfest 2014. Imprezę 
przeprowadzono w ciągu trzech 
dni, od poniedziałku do niedzieli. 
Udział w nim wzięły dwie grupy 
wiekowe Pomorzanina: Młodzicy 
z rocznika 2001/2002, prowadze-
ni przez Macieja Dobrowolskiego, 

oraz Orlicy z rocznika 2003/2004, 
prowadzeni przez Michała Łuka-
siaka. Nieco lepiej zaprezentowa-
ła się pierwsza z tych drużyn, czy-
li młodzicy, którzy zajęli 8. miej-
sce, na 16. sklasyfikowanych dru-
żyn. Podopieczni Michała Łuka-
siak z kategorii Orliki wywalczyli 

10. miejsce, również na 16. skla-
syfikowanych zespołów. Patrząc 
na poziom niemieckiej i polskiej 
piłki, nie jest to taki zły wynik. 
Najważniejsza w tym całym wy-
jeździe była możliwość pokazania 
młodym piłkarzom z Nowogardu, 
jak trenują oraz funkcjonują klu-

by naszych zachodnich sąsiadów. 
Na pewno będzie to bezcenne do-
świadczenie, jak i nie zapomnia-
ne wrażenia z wyjazdu, dla nowo-
gardzkich zawodników. 

Dodajmy, że w ramach współ-
pracy pomiędzy klubami Pomo-
rzanin i Bad Doberan, na koniec 

lipca do Nowogardu zawita se-
niorska drużyna z Niemiec, któ-
ra trenować będzie na Stadionie 
Miejskim. Wierzymy, że ta współ-
praca będzie w dalszym ciągu tak 
pozytywnie się rozwijać. 

KR   

Drużyna orlików 2003-2004.Drużyna młodzików 2001-2002.
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Turniej oldbojów w Płotach

Pomorzanin wygrywa
W sobotę (5 lipca), oldboje Pomorzanina Nowogard wystę-
powali na turnieju piłkarskim w Płotach. Piłkarze z Nowo-
gardu byli najlepsi i zwyciężyli w całym turnieju.

Zespół oldbojów Pomorzanina 
Nowogard na początek zdeklaso-
wał gospodarzy, pokonując Polo-
nię Płoty 6:1. W następnym me-
czu nowogardzcy piłkarze rywali-
zowali z Iskrą Golczewo. W tym 
pojedynku nie było już tak łatwo 
o zwycięstwo, mimo wszystko no-
wogardzianie pokonali rywali 2:1. 
Na koniec pozostał mecz z Mewą 

Resko, która okazała się najbar-
dziej wymagającym przeciwni-
kiem. Pojedynek zakończył się 
sprawiedliwym remisem 1:1, któ-
ry oznaczał, że Pomorzanin No-
wogard z największą liczbą punk-
tów tryumfował na boisku Polo-
nii. Gratulujemy wyników i ży-
czymy kolejnych zwycięstw. 

KR

Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn – Wrocław

Cieplak i Ostaszewski poza podium
W dniach 3-6 lipca 2014 roku we Wrocławiu, odbyły się Mistrzostwa Polski 
Kobiet i Mężczyzn  w strzelaniach kulowych i pneumatycznych. W zawodach 
uczestniczyli strzelcy z Klubu LOK „TARCZA” Goleniów, w tym zawodnicy z 
Sekcji Strzeleckiej z Nowogardu, Jakub Cieplak i Przemysław Ostaszewski. 

Nasi reprezentanci po raz 
pierwszy startowali 4 lipca w kon-
kurencji Kd 3x40 (karabin do-
wolny 3 razy po 40 strzałów w 
trzech postawach - stojąca, klę-
cząca i leżąca na 50m), zajmu-
jąc następujące lokaty: 20. miej-
sce Jakub Cieplak z wynikiem 
360+392+350=1102 punkty, w 
tym 35 centralnych dziesiątek. Na 
21. miejscu sklasyfikowany został 
Przemysław Ostaszewski, z wyni-
kiem 350+382+333=1065 punk-
ty, w tym 17 centralnych dziesią-
tek. W klasyfikacji drużynowej 
tej konkurencji, którą tworzy-
li Marcin Majka, Radosław Krę-
wicki i Jakub Cieplak sklasyfiko-
wani zostali na 4. miejscu z wy-
nikiem 3348 punkty. Następnie 5 
lipca, w konkurencji Kpn 60 (ka-
rabin pneumatyczny 60 strzałów 
na 10m), dwójka z Nowogardu 
zaprezentowała się podobnie, 19. 
miejsce Przemysław Ostaszew-
ski z wynikiem 599,5 punktu uzy-
skując tym samym swój rekord 
życiowy w tej konkurencji. Jakub 
Cieplak zajął 24. miejsce, z wyni-

kiem 583,9 punktów, co jest wy-
nikiem w bliskiej granicy jego re-
kordu życiowego (591,7 uzyska-
nego na zawodach w 2013 roku w 
Zielonej Górze). W tej konkuren-
cji w klasyfikacji drużynowej, któ-
rą tworzyli Radosław Kręwicki, 
Marcin Majka i Przemysław Osta-
szewski, sklasyfikowani zostali na 
4 miejscu. 5 lipca Jakub i Prze-
mek startowali jeszcze w drugiej 
puli eliminacji strzeleckiej w Kdw 
60L (karabin dowolny 60 strza-
łów leżąc na 50m), z uwagi na 
dużą ilość zgłoszonych zawodni-
ków. W eliminacjach zajęli: Jakub 
Cieplak 4. miejsce na 26 startują-

cych, uzyskując 614,8 punktów co 
jest zbliżonym wynikiem do jego 
rekordu życiowego (615,9), na-
tomiast   Przemysław Ostaszew-
ski 14. miejsce, z wynikiem 608,3 
punktów, co również jest wyni-
kiem zbliżonym do jego rekor-
du życiowego (610,9) uzyskanego 
w tym roku, 6 kwietnia, także we 
Wrocławiu. Obydwaj zakwalifiko-
wali się do puli finałowej. W puli 
finałowej, którą rozegrano w dniu 
6 lipca, poszło im nieco gorzej, Ja-
kub zajął 25. miejsce (na 36 star-
tujących) z wynikiem 609,6 punk-
tów, a Przemek 30. miejsce z wy-
nikiem 606,7 punktów. Natomiast 
do klasyfikacji drużynowej przy-
jęto wyniki z eliminacji tej kon-
kurencji, gdzie Adam Ratajczak, 
Marcin Majka i Jakub Cieplak 
sklasyfikowani zostali na 3. miej-
scu z wynikiem 1856,6 punktów 
- Adam 621,8 + Marcin 620,0 + 
Jakub 614,8. Wierzymy, że w na-
stępnych zawodach będzie jeszcze 
lepiej.

Oprac: KR

Półkolonie w SP 2

Wykonywali własne lizaki
W Szkole Podstawowej nr 2, w dniach od 30.06–11.07.2014 
roku, odbywa się półkolonia letnia, w której biorą udział 
dzieci z SP 2, SP 3, SP Długołęka i SP Wierzbięcin. 

Półkolonia finansowana jest 
przez Urząd Miejski w Nowo-
gardzie. Dla uczestników przy-
gotowano wiele atrakcyjnych za-
jęć. Najważniejszą atrakcją była 
wycieczka do Szczecina, która 
odbyła się w dniu 3 lipca 2014 r. 
Podczas wycieczki, dzieci mia-
ły możliwość zwiedzenia Zam-
ku Książąt Pomorskich i Katedry 
pw. Św. Jakuba. Wzięły również 
udział w warsztatach ,,Cukier lu-
kier” w manufakturze słodyczy, 
gdzie każdy z nich wykonał wła-
snoręcznie lizaka, według własne-
go pomysłu. Na zakończenie każ-

de z dzieci otrzymało swoje wyro-
by oraz torebkę cukierków w wy-
branym przez siebie smaku. Dzie-
ci wzięły także udział w siódmej 
edycji konkursu ,,Eko-miasto No-
wogard i okolice”, popularyzują-
cego ciekawe walory turystyczne 
i historyczne Nowogardu i okolic. 
Podczas zajęć, koloniści uczest-
niczą w wielu grach, zabawach 
sportowych, konkursach plastycz-
nych i wyjściach na plażę miejską. 
Zaplanowano też wyjście do NDK 
na projekcję filmów w ramach im-
prezy ,,Lato z Muzami”. 

Info: własna

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi...” Jan Paweł II

Dzień dziecka w Warnkowie
W dniu 19.06.2014 roku, w Willi Zbyszko w Warnkowie, odbył się Dzień Dziecka miesz-
kańców Warnkowa, Karska i okolic. W trakcie imprezy zapewnione były - bezpłatny po-
częstunek, napoje oraz słodkości. Dzięki spotkaniu, około sześćdziesięcioro dzieci miało 
uśmiech na buzi i wraz z rodzicami doskonale spędzili czas na zabawie. 

Chcieliśmy bardzo podziękować 
pani podinsp. Małgorzacie Figura 
Komendantowi Komisariatu Po-
licji w Nowogardzie oraz zaanga-
żowanym Policjantom za zorgani-
zowanie pokazu Policji. Propagu-
jąc bezpieczeństwo na drodze oraz 
ukazując obraz policjanta, jako 
osoby, do której można się zwró-
cić o pomoc. Dzieci mogły usiąść 
za kierownicą radiowozu, wszyst-
kiego dotknąć własnymi rączka-
mi, zobaczyć fragment pracy Po-
licji. Każde dziecko otrzymało ka-
mizelkę odblaskową, co w znacz-
ny sposób powinno poprawić bez-
pieczeństwo maluchów na drodze, 
zwłaszcza, gdy wciąż mamy nie-
rozwiązany temat chodnika łączą-
cego Karsk i Warnkowo z Nowo-
gardem. 

Imprezę odwiedzili także  przed-
stawiciele władz lokalnych bur-
mistrz Robert Czapla oraz radny 
Rafał Szpilkowski, a także Poseł RP 
Andrzej Piątak.

W dalszej części imprezy można 
było jeździć konno dzięki uprzej-
mości Jerzego i Wiesławy Furmań-
czyk z gospodarstwa „Folwark u 
Furmana pod Lasem", były orga-
nizowane zabawy i gry zespołowe 
prowadzone przez Macieja Dzie-
kanowskiego. Zorganizowany był 
także konkurs plastyczny, prowa-
dzony przez Agnieszkę Dzieka-
nowską, w którym wszystkie dzie-
ci mogły zrealizować swoje fanta-
zje plastyczne. Wszystkie zabawy i 

konkursy kończyły się wręczeniem 
upominków dla każdego dziecka. 
Całość imprezy miała oprawę mu-
zyczną, którą bezinteresownie za-
pewnił Bartłomiej Fedak. 

Korzystając z okazji, pragniemy 
złożyć podziękowania wszystkim 
firmom i osobom prywatnym, bez 
których zorganizowanie, tej ak-
cji byłoby niemożliwe. Serdecznie 
dziękujemy za wsparcie:

Państwu Ptaszyńskim z Wil-
li Zbyszko, księdzu proboszczo-

wi Grzogorzowi Legutko, burmi-
strzowi miasta Nowogard, panu 
Robertowi Czapli, oraz Urzędowi 
Miejskiemu Nowogard, państwu 
Pasławskim z Piekarnii w Draw-
sku Pomorskim, państwu Lisiewi-
czom z Piekarni Kars, panu Ko-
walczykowi z Masarni Krzemien-
na, państwu Koniecznym z firmy 
Bono, panu Andrzejowi Niedzi-
wedzkiemy z firmy UKK Metal, 
państwu Piątkowskim ze Sklepu 
Sezam, panu Szulejko z Hurtow-
ni TWN, panu Leszkowi Cedro z 
Hurtowni Materiałów Budowla-
nych Budmat SJ, państwu Baka-

larczyk z Firmy Kompleks Dach, 
państwu Białczak ze Sklepu „Anu-
sia”, państwu Kubickim ze Sklepu 
Sportowego, panu Zbigniewowi 
Ajs, panu Andrzejowi Piątak, pań-
stwu Zubek, państwu Pietraszek, 
państwu Dziekanowskim, pań-
stwu Czudiak, państwu Dobrzań-
skim, państwu Zaremba, panu Ka-
zimierzowi Ziembie, panu Micha-
łowi Bociarskiemu, panu Wojcie-
chowi Szymańskiemu.

Wszystkim dziękujemy bardzo 
serdecznie!
Organizatorzy Zbigniew Dwornik

Maciej Dziekanowski
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Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.24.06-8.07

CHOROBY UKŁADU
ODDECHOWEGO? DUSZNOŚCI?

WYNAJEM
KONCENTRATÓW TLENU

TEL. 606 704 798
www.tlenoterapiawdomu.pl

L.O.

Zagubiono etui  
z okularami i lupą. 

Znalazcę prosimy  
o kontakt. 

 606 822 748 

III Świdwiński Maraton Rowerowy

Nowogardzianie na podium
W sobotę (5 lipca), kilku reprezentantów Nowogardu wzięło udział w III Świdwińskim Ma-
ratonie Rowerowym. Kolarze z naszego miasta ponownie bardzo dobrze się zaprezentowa-
li, zajmując miejsca na podium.

Tym razem w maratonach 
udział wzięły dwie reprezentant-
ki Nowogardu, nie zabrakło Mał-
gorzaty Kubickiej, która etato-
wo startuje w tego typu wyści-
gach. Wystąpiła również córka 
pani Małgorzaty- Karolina Ku-
bicka, która startowała na krót-
szym dystansie, tzw. rodzinnym. 
W swoim wyścigu Karolina zaję-
ła 10. miejsce, a jej czas 02:52,35 
pozwolił jej na zajęcie 10. miejsca 
w całej kategorii Open Kobiet, na 
tym dystansie. Lepiej zaprezento-
wała się Małgorzata Kubicka, któ-
ra nie miała sobie równych na dy-
stansie Mega. Jeżdżąca w barwach 
„Dziki Koszalin” zawodniczka z 
Nowogardu, wygrała swój wyścig 
uzyskując czas 06:14,12 – który 
pozwolił jej na wygranie całej ka-
tegorii Open Kobiet na tym dy-
stansie. 

Sporo kolarzy z Nowogardu wy-
startowało na dystansie Mini, do 
rywalizacji przystąpili: Jan Zugaj, 
Zbigniew Szkołuda, Janusz Pie-

truszewski, Jan Baran i Jan Ko-
pyciński. Po raz kolejny równych 
nie miał sobie Jan Zugaj. Kolarz z 
Nowogardu uzyskał czas 02:19,17 
– który pozwolił mu na wygranie 
swojego wyścigu oraz całej kate-
gorii Open Mężczyzn na dystan-
sie Mini. Zbigniew Szkołuda po 
wygraniu swojego wyścigu, za-
jął ostatecznie w Open 6. miej-
sce. Janusz Pietruszewski w swo-
im wyścigu uplasował się na 2. 
pozycji, a uzyskany czas pozwo-
lił mu w stawce 117 kolarzy, zająć 
56. miejsce. Kolejni z naszych re-
prezentantów, Jan Baran i Jan Ko-
pyciński, uplasowali się w swo-
ich wyścigach odpowiednio na 
7. i 8. miejscu. Pozycje te nieste-
ty nie pozwoliły tym zawodnikom 
uplasować się na wyższych pozy-
cjach w całej kategorii Open Męż-
czyzn nas dystansie Mini. Jednak 
w tego typu maratonach nie cho-
dzi o zwycięstwo, lecz o dobrą za-
bawę i propagowanie zdrowego 
stylu życia, dlatego gratulujemy 

wszystkim kolarzom z Nowogar-
du ukończenia swoich wyścigów i 
życzymy kolejnych startów.

KR

Najwyraźniej Małgorzata Kubicka za-
raziła swoją pasją córkę Karolinę.

Zbigniew Szkołuda na zdjęciu nr 404, wygrał swój wyścig Na zdjęciu z numerem startowym 155 - Janusz Pietruszewski

XXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski

Walczyli z najlepszymi
W dniach 4-6 lipca, na trasach w miastach Mikstat, Ludwi-
ków i Droszew (woj. wielkopolskie), w XXIV Ogólnopol-
skim Wyścigu Kolarskim wystartowali podopieczni Ryszar-
da Posackiego z klubu „Chrabąszcze” Nowogard. 

Rywalizacja w kategoriach Junior 
młodszy oraz Młodzik, składała się 
z III etapów. Jedynym Juniorem 
młodszym z Nowogardu był Adam 
Salamon, który w I etapie rozgry-
wanym w miejscowości Mikstat, 
może mówić o sporym pechu. Za-
wodnik z Nowogardu złapał gumę, 
przez co został wycofany z wyści-
gu. Następnego dnia podczas II eta-
pu w Ludwikowie, na dystansie 75 
km, Salamon zaprezentował się już 
przyzwoicie. W stawce kolarzy z ca-
łej Polski startujących w zawodach, 
zajął 28. miejsce. III etap to wyścig 
w Droszewie na dystansie 77 km. 
Tym razem w walce o wysoką loka-
tę, Adamowi skutecznie przeszko-
dziła spora kraksa, która podzieliła 
kolarzy na dwie grupy, niestety no-
wogardzianin pozostał w tej za wy-
padkiem, przez co wywalczył jedy-
nie 33. miejsce. Lepiej zaprezento-
wali się Młodzicy z Nowogardu, a 
szczególnie Piotr Sowiński. W I eta-
pie Młodzicy ścigali się na dystan-

sie 31,4 km, Piotr Sowiński zajął 
bardzo dobre 10. miejsce. Jego klu-
bowym kolegom nie poszło tak do-
brze. Na 50. pozycji sklasyfikowany 
został Mateusz Gliwka, Adrian Za-
jąc zajął 53. miejsce, a Damian Teo-
dorczyk zajął 55. lokatę. Cała no-
wogardzka drużyna najlepiej wypa-
dła podczas II etapu, w Ludwikowie 
na dystansie 30 km. Ponownie naj-
szybszy był Piotr Sowiński, który w 
ogólnopolskiej stawce wywalczył 5. 
miejsce. Pozostali zawodnicy zaj-
mowali pozycje blisko siebie: Ad-
rian Zając był na 35. miejscu, Da-
mian Teodorczyk ukończył na 38. 
pozycji, z kolei Mateusz Gliwka za-
jął 41. miejsce. Na zakończenie po-
został etap w Droszewie na dystan-
sie 28 km, a w nim Piotr Sowiński 
na 6. miejscu. Damian Teodorczyk 
i Mateusz Gliwka, tym razem oku-
powali dalsze pozycje, odpowied-
nio 51. i 58. miejsce. Adrian Zając 
po defekcie roweru, nie został skla-
syfikowany w III etapie. KR

Środy na Torze – IX seria

Finał coraz bliżej...
W środę (2 lipca), na szczecińskim torze kolarskim, odbywała się 
przedostatnia – IX seria cyklicznych zawodów przed wielkim fi-
nałem. Reprezentanci Nowogardu zaprezentowali się przecięt-
nie, przez co nie poprawili swoich pozycji na finiszu zawodów. 

W kategorii Żak młodszy zabra-
kło Huberta Grygowskiego, który do-
tychczas wystartował tylko w I i III 
serii. Z kolei w kategorii Żak starszy 
obok Jacka Fecaka, zaprezentował się 
debiutujący na szczecińskim torze Pa-
weł Zając. Młodzi „Chrabąszcze” naj-
pierw startowali w wyścigu scratch na 
5 rund. Obaj zajęli sąsiednie pozycje, 
Paweł Zając uplasował się na 8. miej-
scu, z kolei Jacek Fecak zajął 9. loka-
tę. Następnie podopieczni Ryszarda 
Posackiego walczyli w wyścigu elimi-
nacyjnym, w którym, tym razem, wy-
żej uplasował się Jacek Fecak, bo na 7. 

miejscu, a jego klubowy kolega ukoń-
czył bieg na 9. pozycji. W klasyfika-
cji generalnej Jacek Fecak zajmuje 9. 
miejsce.

W kategorii Młodzik wystartowa-
li: Dominik Ołubiec, Adrian Zając, 
Damian Teodorczyk, Mateusz Gliw-
ka i Piotr Sowiński. Ten ostatni nie 
rywalizował w pierwszej konkuren-
cji, którą był wyścig sprint druży-
nowy 3 razy po 200 metrów. Zespół 
„Chrabąszczy” Nowogard w skła-
dzie: Adrian Zając, Damian Teodor-
czyk i Mateusz Gliwka, zajął 3. miej-
sce, z kolei  Dominik Ołubiec, który 

Piotr Sowiński (drugi z prawej) na 5. miejscu wywalczonym w II etapie rozgrywa-
nym na ulicach Ludwikowa.

startował z dwójką kolarzy GK Piast 
Szczecin, uplasował się w drużynie 
na 2. miejscu. W wyścigu duńskim 
najlepszym spośród nowogardzkich 
kolarzy był już wracający do formy 
Piotr Sowiński, który zajął 5. miejsce. 
Adrian zając w tym wyścigu zajął 7. 
miejsce, Damian Teodorczyk przyje-
chał jako 8. zawodnik, natomiast Ma-
teusz Gliwka i Dominik Ołubiec zaję-
li odpowiednio 11. i 13. miejsce. Wy-
ścig punktowy to już przyzwoita jaz-
da niemal wszystkich nowogardzkich 
kolarzy. Najlepsze miejsce wywalczył 
Piotr Sowiński, który uplasował się na 
3. pozycji. Adrian Zając wywalczył 5. 
miejsce, a Damian Teodorczyk i Ma-
teusz Gliwka zajęli lokaty obok sie-
bie, odpowiednio 8. i 9. miejsce. Do-
minik Ołubiec tym razem uplasował 
się na 12. pozycji. W klasyfikacji ge-
neralnej najwyżej sklasyfikowanym 
„Chrabąszczem” w kategorii Młodzik 
jest Adrian Zając, zajmujący 5. miej-
sce. Na 8. pozycji znajduje się Damian 
Teodorczyk. 

Na koniec kategoria Junior młod-
szy, a w niej Adam Salamon i Paweł 
Damecki. W wyścigu sprint druży-
nowy 3 razy po 200 metrów, dwójka z 
Nowogardu nie popisała się zajmując 
4. miejsce. W wyścigu punktowym 
nie było lepiej, Adam Salamon zajął 
8. miejsce, a Paweł Damecki ukoń-
czył na 11. pozycji. Na koniec pozo-
stał wyścig keirin, w którym Adam 
Salamon zdołał się zakwalifikować do 
finału. Ostatecznie zawodnik z No-
wogardu zajął 4. miejsce i co najważ-
niejsze, utrzymał swoją 3. pozycję w 
klasyfikacji generalnej. Paweł Damec-
ki w „generalce” zajmuje 8. miejsce z 
przewagą zaledwie 3. punktów nad 
rywalami. 

A więc do końca pozostało jeszcze 
tylko jedno spotkanie na szczeciń-
skim torze. Finał imprezy, której or-
ganizatorem jest GK Piast Szczecin 
i odbywa się ona na torze kolarskim 
im. Zbysława Zająca, odbędzie się 16 
lipca (środa) 2014 roku.

KR

REKLAMA
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Dla Panów „Profilaktyka Raka Prostaty”
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” przy  wpółpracy 

Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje program 
„Profilaktyka Raka Prostaty” dla mężczyzn z gminy Nowogard powyżej 
40 roku życia.

Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- etykiety, 
ulotki edukacyjne

Badania odbędą się 12 lipca 2014r.w Samodzielnym Publicznym Szpi-
talu Rejonowym w Nowogardzie. W zakres badania wchodzą: badanie 
krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( termin ba-
dania krwi i godz badania lekarskiego) podczas rejestracji w siedzi-
bie fundacji tel. 91 3921356 wew.122, lub u Lidii Bogus po godz. 14-tej. 
tel.505393636.

Pamiętaj!Ty też musisz dbać o zdrowie! Badanie prostaty jest tak proste 
jak sprawdzanie oleju Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.

Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Co Powinieneś wiedzieć o Raku Gruczołu Krokowego?
Rak gruczołu krokowego (prostaty)jest jednym z najczęstszych nowo-

tworów złośliwych u mężczyzn. Jest przyczyną 5% zgonów na nowotwo-
ry w Polsce i zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów z powodów no-
wotworów. Według badań zagrożony rakiem gruczołu krokowego jest 1 
na 11 mężczyzn po 50-tym roku życia, częściej po 60-tym, a ryzyko wzra-
sta z wiekiem. W niektórych przypadkach rak gruczołu krokowego ro-
śnie bardzo powoli. Częsty jest przerost niezłośliwy gruczołu krokowego, 
który głównie powoduje utrudnienia w oddawaniu moczu, ale jedynie 
lekarz może ocenić rodzaj zmian w gruczole krokowym. Z powodu za-
niedbań, niemal trzykrotnie niższe szanse na wyleczenie mają Polacy niż 
np. Amerykanie; około 2000 Polaków niepotrzebnie traci życie w ciągu 
każdego roku! inf. NFZ

DLA PAŃ “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI”
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z 

TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 5 lip-

ca 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny zpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122  
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej lub w biurze fundacji 
w budynku laboratorium przy szpitalu do godz 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00 Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

Nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw

W20.2.SCZ.07.03.DO  

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Mistrzostwa Polski U-14 w piłce nożnej

Patryk Miklas z brązem!
Jak już informowaliśmy w piątek (4 lipca), mieszkaniec Nowogardu, Patryk Miklas, w mi-
niony weekend, występując w reprezentacji województwa zachodniopomorskiego, walczył 
z kolegami o tytuł mistrza Polski do lat 14. Drużyna z naszego regionu, po porażce w ostat-
nim meczu, zagrała w pojedynku o brązowe medale i wygrała. Swój wkład miał w to młody 
piłkarz z naszego miasta, który strzelił gola.  

Drużyna Zachodniopomor-
ski ZPN, do której na turniej o 
Puchar im. Kazimierza Górskie-
go (Mistrzostwa Polski do lat 
14) powołany został Patryk Mi-
klas (wychowanek Pomorzanina, 
obecnie Akademia Piłkarska Po-
goni Szczecin), w piątek rozgry-
wała mecz o awans do finału mi-
strzostw. Po świetnej grze w po-
przednich dwóch grupowych 
pojedynkach i pewnych zwycię-
stwach, przed rywalizacją z Pod-
karpackim ZPN, naszej reprezen-
tacji wystarczył remis. Niestety, 
piątkowy mecz nie ułożył się po 
myśli młodych piłkarzy z nasze-
go województwa, którzy przegra-

li z „góralami” 0:2.W finałowym 
meczu, rozgrywanego w Policach 
turnieju o Puchar im. Kazimierza 
Górskiego,  reprezentacja Mazo-
wieckiego ZPN pokonała Podkar-
packi ZPN 2:0. W meczu o trzecie 
miejsce młodzi piłkarze z Zachod-
niopomorskiego ZPN pokonali 
3:2 (2:1) Małopolski ZPN. Bram-
ki dla zwycięzców zdobywali Ad-
rian Benedyczak (dwie) oraz Pa-
tryk Miklas, który trafił do bramki 
przy stanie 0:1 dla rywali. Meda-
le i puchary dla zwycięzców wrę-
czali m.in. wiceprezes PZPN Eu-
geniusz Nowak, prezes Pomor-
skiego ZPN Radosław Michalski 
oraz prezes ZZPN Jan Bednarek. 

Gratulujemy Patrykowi świetnych 
występów na Mistrzostwach Pol-
ski do lat 14, wierzymy, że jego ka-
riera w szczecińskim klubie będzie 
się w dalszym ciągu bardzo dobrze 
rozwijać. 

KRNa zdjęciu Patryk Miklas w barwach Akademii Piłkarskiej Pogoń Szczecin, w meczu 
przeciwko Stali Szczecin.

Patryk Miklas z brązowym medalem 
Mistrzostw Polski U-14.
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

Zakład 
Kominiarski
Zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)

NIERUCHOMOŚCI 

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Kawalerka  do  wynajęcia. Tel. 
667621070.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel. 
605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynajęcia. 
607 289 286 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam mieszkanie 2pozio-
mowe ok. 90m2 w Nowogardzie. 
668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  
44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
57/5 m2  lub zamienię na mniejsze. 
Tel. 607 824 351

• Sprzedam budowę w stanie suro-
wym. 507 045 404 

• Do wynajęcia 2 pokoje 700 zł + 
opłaty ok. 300 zł, kaucja 1400 zł. Tel. 
781 295 846

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w No-
wogardzie. 501 051 731

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal po ka-
pitalnym remoncie. Dostępne media: 

prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Cena 210 tys. 691 664 658 

• Sprzedam działki budowlane, Karsk, 
510 766 180 

• Sprzedam duży budynek gospodar-
czy do remontu. 502 853 573

• Sprzedam garaż Jana Pawła II na sa-
mochód dostawczy. 667 700 795

• Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią 
ul. Zamkowa. 661 811 611 

• Garaż do wynajęcia ul. Zamkowa. 506 
948 888 

• Sprzedam 3 pokoje 58m2 lub zamie-
nię na 2 pokoje mniejsze. 663 695 260 

• Sprzedam działki budowlane przy ul. 
Okulickiego. 509 424 606 

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomo-
we około 90m2 w Nowogardzie. 668 
411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277

• Wynajmę 2pokojowe mieszkanie 698 
669 875

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 
w tym mieszkanie, duży parking. 609 
245 816

• Sprzedam lub zamienię dom na 
mieszkanie w bloku (parter lub pierw-
sze piętro) Nowogard. 91 39 21 427

• Wolne mieszkanie. 601 724 492

• Sprzedam dom w zabudowie szere-
gowej. 601 808 410 

• Do wynajęcia mieszkanie 3pokojowe. 
509 601 559 

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562

 MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do 
Nissana Almery z 2001 roku.  cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  
rok  prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi 
L400 rok 99, cena 3000 zł + VAT. 
601 581 892 

• Sprzedam Deawoo nexia 96 r. z ga-
zem. Nie drogo, sprawny technicznie. 
537 405 362

• Sprzedam Toyota corolla verso rok 
produkcji 10/2005 przebieg 17000 
km., kolor metalic, olej napędowy 2.0 
l (116 PS) cena 24000 do uzgodnie-
nia. 693 197 569 

• Sprzedam Forda Focusa Combi MK2 
Titanium rok 2008, poj. 21 TDCI, 605 
591 293

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Sprzedam Toyota Corolla Verso rok 
produkcji 10/2005, olej napędowy. 
Cena 23 500. 693 197 569

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok 
prod. 2002, stan bardzo dobry. Cena 
10 500 zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 
886 456 377

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Kupię kombajn i dmuchawę do zbo-
ża. 502 853 573 

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 
660010540.

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwit-
nące  róże  pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz  róże  krzaczaste  15 zł./
szt.   a  także  wiele  innych  roślin.Tel. 
606106142.

• Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja tere-
nów zielonych. 508 503 650 

• Sprzedam siano (baloty). 600 225 285 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożo-
wą, 70 zł/100 kg. 91 39 18  704 lub 
781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w belach. 513 
941 882s

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 
086

• Porzeczkę czerwoną sprzedam 2 zł 
kg. Zbiór własny. 91 39 21 739 

• Sprzedam agregat uprawowo-siew-
ny 3m., bierny. Cena : 11200 zł. 505 
056 886 

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

• Sprzedam ciągnik Ursus C360 do re-
montu. 508 521 476 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , da-
chów   i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska 
Polskiego 57 .tel.787482763.Pełna 
oferta: komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Prasowanie bali. 513 941 882 

• Kompleksowe wykończenie wnętrz 
784 188 147 

• Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Kierownik budowy 2500 za domek. 
604 269 301 

• Korepetycje z matematyki, staty-
styki, ekonometrii. Fachowo i so-
lidnie 100% zdawalności. Przygo-
towanie do egzaminów popraw-
kowych iwonand@wp.pl. Tel. 600 
924 128

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna 
organizacja wyjazdu, atrakcyjne za-
robki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię pracowników na budowę. 
505 112 334 

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wyma-
gane prawo jazdy ( nie wykluczam 
emeryta). 663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  truska-
wek  w  Dąbrowie Nowogardz-
kiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do biu-
ra, znajomość obsługi komputera, 
od 1.06.2014, tel. 605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomoc-
nika od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię pracownika z uprawnienia-
mi na kombajn i traktor, oraz pracow-
ników na stanowisko dojarz. Informa-
cję pod telefonem 91-39-18-140 

• Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.



8.07.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS    91 392 18 87   lub   91 469 83 15

Ukazuje się we wtorki i piątki  na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska,  Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny   
Ad res re dak cji:  72-200 No wo gard, ul.  Boh. War sza wy 7A, Tel.  91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

  e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.  Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej.  
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta  665 776 868 • Kapłan  667 488 367  
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

• Doświadczona opiekunka do dziec-
ka zajmie się maluchem od wrze-
śnia. 793 994 354 

• Przyjmę ucznia na praktyki do za-
kładu fryzjerskiego (damsko-mę-
ski). 503 965 587 

• Poszukuję niani do 2,5 rocznego 
dziecka na 1/3 etatu. 692 549 667 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wiszą-
ce f. Vaillant z Niemiec do miesz-
kania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-

niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte 
, porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy 
rodzaje zasilania, kuchnia gazowa+ 
umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynko-
wy + stół kuchenny mocny. Tel. 
888 676 231 

• Sprzedam miernik rezystencji izo-
lacji MIC-5000 nowy, na gwarancji. 
601 476 242  

• Sprzedaż drewna kominkowego, 
opałowego, zapewniamy trans-
port. 697 500 809

• Sprzedam dwie klacze ośmio i czte-
roletnią. 508 290 657 

• Sprzedam porzeczkę czerwoną 2zł 
za kg., zbiór własny. 91 39 21 739 

• Sprzedam drewno kominkowe, 

opałowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 
661 630 386

• Sprzedam drewno suche 100 zł za 
przyczepkę samochodową 880 690 
659

• Tanio sprzedam suche odpady tar-
taczne . 693 730 938 

• Dwa segmenty młodzieżowe, dwa 
biurka, dwa tapczany tanio sprze-
dam. 605 856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (pra-
wie nowe, bardzo ładne) 0,90 z 
ościeżnicą. 785 921 868

• Sprzedam narożnik tanio. 727 569 
687

• Sprzedam Samsunga Galaxy S2. 
Cena 450 zł. 693 197 569 

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 
klasa 3. 608 825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła 
Podstawowa nr 2 Nowogard. 691 
201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła 
Podstawowa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 
545 533
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

Akumulatory
Oleje i �ltry

 Maszyny Rolnicze i Leśne

WYMIEŃ STARE NA NOWE 
Ty kupisz u nas części a my kupimy od ciebie 

stare używane części rolnicze
(do pługów, siewnikow, zgrabiarek itp.) 

                 * Oferta ważna do 30.06.2014

RABAT DO 30% NA WAŁKI WOM.

A7.6.ś-k.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

HARMONOGRAM POKAZÓW 18. FESTIWALU FILMU MUZYKI 
MALARSTWA „LATO Z MUZAMI” W NOWOGARDZIE

9 LIPCA
KINO ORZEŁ:
12:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Pan Peabody i Sherman” (92’)

14:00 KONKURS
Filmowa Młoda Polska - Blok 1 

(119’)

16:30 KONKURS
Filmowa Młoda Polska - Blok 2 

(116’)

19:00 POKAZ PRZEDPREMIERO-
WY

„Frank”(95’)
Reż. Lenny Abrahamson
Obsada: Michael Fassbender, 

Domhnall Gleeson, Maggie Gyllen-
haal

21:00 SPOTKANIE Z...
Philip Seymour Hoffman - aktor 

wybitny (45’)
Goście: Wojciech Solarz, Piotr Kle-

towski, Rafał Stanowski
Film: „Mistrz” (137’)

10 LIPCA
KINO ORZEŁ:
10:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Amazonia. Przygody małpki 

Sai” (85’)

12:00 KONKURS
Filmowa Młoda Polska - Blok 3 

(116’)

14:30 SPOTKANIE Z...
Sebastian Stankiewicz - kumpel 

głównych bohaterów
Filmy: „Brzydkie słowa” (25’), 

„Fragmenty” (25’), „Trashhh!” (22’) 
oraz film niespodzianka

Gość: Sebastian Stankiewicz

16:30 SPOTKANIE Z...
Wojciech Solarz Off
Filmy: „Tajemnica Alberta” (27’), 

„Norbert Juras i syn” (30’), „Od-
wyk” (23’)

Gość: Wojciech Solarz

18:30 SPOTKANIE Z...
Stanley Kubrick - reżyser nie-

śmiertelny (45’)
Goście: Piotr Kletowski, Rafał Sta-

nowski, Jarosław Florczak, Krzysztof 
Spór

Film: „2001: Odyseja kosmicz-
na” (160’)

22:00 PREMIERA W REGIONIE
„Teoria wszystkiego” (107’)
Reż. Terry Gilliam
Obsada: Christoph Waltz, Melanie 

Thierry, David Thewlis

11 LIPCA
KINO ORZEŁ:
11:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Wędrówki z dinozaurami” (88’)

13:00 SPOTKANIE Z...
Polskie Filmy Fantastyczne i 

Horrory (120’)
Przedstawia: Jarosław Florczak

15:00 PREMIERA W REGIONIE
„Bobry” (90’)
Reż. Hubert Gotkowski
Spotkanie z publicznością: Woj-

ciech Solarz, Sebastian Stankiewicz

18:00 INAUGURACJA FESTIWA-
LU (sala Kinowa)

Otwarcie wystawy pani Dominiki 
Odrowąż

Pokaz filmu „Pod Mocnym Sma-
rzolem” (49’), reż. Adam Lewan-
dowski

Spotkanie z publicznością: Wojtek 
Smarzowski, Adam Lewandowski, 
Jacek Rzehak

PLAC FESTIWALOWY
16:30 KONCERT
Muzyka gospel z udziałem Jane 

Jackson
20:00 OFICJALNE OTWARCIE FE-

STIWALU
Wręczenie Lauru Cisowego Wojt-

kowi Smarzowskiemu
Koncert Orkiestry Dętej Wood & 

Brass Band
Występ łotewskiego zespołu Ku-

kułeczka
Koncert zespołu Tekla Klebetnica

SALA STRACHU
00:00 NIESAMOWITE I SZALONE
Noc z opętanymi zakonnicami
Przedstawia: Jacek Dziduszko

12 LIPCA
KINO ORZEŁ
10:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Lego Przygoda” (100’)
12:00 SPOTKANIE Z...
„Wilq Negocjator” i produkcje 

studia Platige Image

14:00 THE BEST OF... POLSKA
„Pod Mocnym Aniołem” (105’)
Reż. Wojtek Smarzowski

Spotkanie z publicznością: Wojtek 
Smarzowski, Jacek Rzehak, Adam 
Lewandowski

16:30 THE BEST OF... POLSKA
“Ida” (80’)
Reż. Paweł Pawlikowski
„Adieu” (15’)
Reż. Krzysztof Kuźnicki
Spotkanie twórców z publiczno-

ścią

PLAC FESTIWALOWY
19:00 KONCERT
Powarsztatowa prezentacja grup: 

wokalnej i instrumentalnej

21:00 PREMIERA NA FESTIWALU
Wojciech Solarz Show
22:30 FILM I KONCERT
„Lokator” Alfreda Hitchcocka z 

muzyką na żywo The Washing Ma-
chine

SALA STRACHU
00:00 NIESAMOWITE I SZALONE
Noc z kanibalami
Przedstawia: Jacek Dziduszko

13 LIPCA
KINO ORZEŁ
11:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Piłkarzyki rozrabiają” (106’)

13:00 THE BEST OF... POLSKA
„Chcę się żyć” (107’)
Reż. Maciej Pieprzyca
Spotkanie z publicznością: Kamil 

Tkacz, Wojciech Solarz

16:00 POKAZ SPECJALNY
„Był bunt” (58’)
Reż. Małgorzata Kozera
Spotkanie z publicznością: Małgo-

rzata Kozera, Łukasz  Bluszcz

PLAC FESTIWALOWY
18:00 KONCERT
Zespół Bubliczki

19:30 OFICJALNE ZAMKNIĘCIE FE-
STIWALU

Otwarcie wystawy poplenerowej i 
powarsztatowej (NDK)

Zamknięcie Międzynarodowych 
Warsztatów Artystycznych ARTeria

Zamknięcie Pleneru Malarskiego
Projekt powarsztatowy
Nagrody specjalne festiwalu

Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo zmian w programie.
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tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• likwidowanie zmarszczek
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka

(botoks i kwas hialuronowy)

s. 5 s. 9

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

W7.2.P.p.21.2-15.8

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Ile za śmieci 
zapłacą 

działkowcy?

s. 4

Kolejna skarga na burmistrza

Rozpatrzą czy 
spoliczkują?

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Nasi przedsiębiorcy:
FARAON -

Adrian 
Kijowski

Wymagania:
- ważne badania lekarskie, psychologiczne, 
   kurs na przewóz rzeczy,
- karta kierowcy,
- zaświadczenie o niekaralności.

Firma Transportowa 

zatrudni kierowców 
z kategorią prawa jazdy C+E

PRACA W SYSTEMIE DWA TYGODNIE W TRASIE, TYDZIEŃ WOLNEGO
Kontakt tel. 668 360 113 lub  61 44 37708 w godz. od 8-16 

W177.4.p.11.07

A33.2.k.O.4.04.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

Przy okazji liczenia, obalamy mity

Nie taki bociek miły, 
jak go malują...

Czytaj s. 3
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W skrócie...

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 
interesujących 

wiadomości? Zadzwoń  
lub napisz  do nas  

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, 

e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

Nad jeziorem, przy ul. Waryńskiego, została oddana do użytku siłownia 
na świeżym powietrzu. Podobne można zaobserwować choćby na brytyj-
skich skwerach.  Liczne grono osób, które korzysta ze sprzętu do ćwiczeń, 
świadczy o tym, że w przeciwieństwie do niektórych ławek (z których ko-
rzysta głównie ptactwo) jest to udana inwestycja. Koszt siłowni z monta-
żem wyniósł około 30 tys. zł. Producentem przyrządów jest firma „Bodys”, 
która specjalizuje się w umożliwianiu aktywności na świeżym powietrzu. 
Przy każdym stanowisku do ćwiczeń naklejona jest instrukcja objaśniająca 
korzystanie z danego przyrządu. Teraz w parku przy ul. Waryńskiego przy-
dałyby się jeszcze śmietniki, gdyż przy ławkach wciąż walają się papiery i 
butelki...

Takie zdjęcie dostarczył do naszej redakcji mieszkaniec Żabówka, który 
uważa, że władze powinny zadbać o drogę przez wieś. Jak pan widzi, każdy 
przejeżdżający tir, w porze letniej, strasznie kurzy, te chmury piasku brudzą 
domy i wlatują przez okna do mieszkań – mówi nasz czytelnik. Wielokrot-
nie wspominaliśmy o Żabówku jak o zapomnianej przez UM miejscowo-
ści. W ubiegłym roku pisaliśmy o domu znajdującym się przy ulicy, który 
pęka przez często przejeżdżające  załadowane po brzegi tiry. Być może ktoś 
z gminy zwróci w końcu uwagę na problemy mieszkańców tej miejscowo-
ści. 

Policja ujęła nietrzeźwego rowerzystę

Przyjął dawkę śmiertelną i… 
wsiadł na rower
Na drodze pomiędzy Żabowem a Boguszycami, policjanci z Nowogardu zatrzymali rowe-
rzystę, który prowadził jednoślad pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem ujawniło, że 
ma on 4 promile. Oprócz tego ma na koncie dwa sądowe zakazy prowadzenia roweru. Gro-
zi mu nawet do 3 lat więzienia.

Według światowych statystyk 
przyjmuje się, że dawką śmier-
telną dla człowieka zawartości 
etanolu we krwi są 4 promile. 
Nie po raz pierwszy Polacy (nie-
stety) udowadniają, że ich to nie 
dotyczy. Niedawno policjanci z 
Nowogardu na drodze pomiędzy 
miejscowościami Żabowo – Bo-
guszyce, zatrzymali pijanego ro-
werzystę, który oprócz 4 promili 
we krwi, miał na koncie dwa są-
dowe zakazy prowadzenia jed-
nośladów. Dyżurny z Nowogardu 
otrzymał zgłoszenie o nietrzeź-

wym rowerzyście, poruszającym 
się drogą pomiędzy miejscowością 
Żabowo a Boguszyce. Na miejsce 
został wysłany patrol, który za-
trzymał 51-letniego mężczyznę. 
Był on pod wyraźnym działaniem 
alkoholu i miał duży problem z 
kierowaniem swym jednośladem 
– relacjonuje rzecznik KPP w 
Goleniowie, asp. Julita Filipczuk. 
Po zbadaniu alkomatem, okaza-
ło się, że w organizmie mężczy-
zny było niemal 4 promile alko-
holu. Po sprawdzeniu w systemie 
informatycznym, funkcjonariusze 

uzyskali informację, że miłośnik 
dwóch kółek złamał dwa zaka-
zy sądowe prowadzenia rowerów 
– mówi Julita Filipczuk. Zakazy 
wobec tego mężczyzny, orzeczo-
ne wyrokami sądu za prowadze-
nie jednośladów pod wpływem 
alkoholu, obowiązywały do 2015 
roku. Teraz 51-latek odpowie za 
jazdę „na rauszu” i złamanie są-
dowych zakazów. Za swój nie-
chlubny czyn grozi mu nawet do 
3 lat więzienia. 

Oprac: KR

Zamknięte – teren prywatny! 
Brama i tablice informujące o tym, że teren należy do prywatnego właściciela, pojawiły się 
nad jeziorem w Olchowie. 

Okazuje się, że działkę, przez którą przebiega wy-
deptana i wyjeżdżona przez miłośników spacerów 
wokół akwenu i wędkarzy ścieżka, ktoś kupił i posta-
nowił ograniczyć dostęp do tego terenu. 

- Przyjdą czasy, że człowiek nigdzie już nie będzie 
mógł swobodnie odpocząć na łonie natury – ubolewa 
jeden z naszych czytelników, który dostarczył nam 
zdjęcia zrobione w miniony weekend nad jeziorem 
w Olchowie. 

Przypomnijmy, że jesienią w podobny sposób, z 
tym że na terenie przylegającym do całego akwe-
nu, oznaczono jezioro w Glicku. W tym przypadku 
zbiornik został wydzierżawiony przez osobę prywat-
ną. Wywołało to poruszenie wśród wędkarzy. Spo-
ro kontrowersji wzbudziła także sprawa związana z 

prywatnymi inwestycjami, zlokalizowanymi nad sa-
mym brzegiem naszego jeziora. Przypomnijmy, że w 
zeszłym roku, latem, w okolicy parku „Sarni Las”, ru-
szyła budowa pierwszego domu jednorodzinnego na 
jednej z wielu przygotowanych w tym miejscu dzia-
łek pod budowę. W przyszłości ma tam powstać całe 
osiedle domków. Mieszkańcy mają obawy, że w przy-
szłości w ten sposób zostanie ograniczony dostęp do 
jeziora. 

W tym kontekście słowa naszego czytelnika nie są 
z pewnością przesadzone. W ostatnim czasie, nad 
naszymi akwenami wiele się bowiem zmieniło. 

Do sprawy wrócimy w najbliższych wydaniach 
DN. 

MS

O kolejnym wylewie przy kolejnej ulewie (ostatnia we wtorek) nieczy-
stości komunalnych na trotuar przyjeziorny to już nam się nawet pisać nie 
chce, bo i tak nasze słowa odbijają się od magistrackiego betonu jak przy-
słowiowy groch od ściany. Z kronikarskiego tedy obowiązku odnotowu-
jemy tylko, że działania polegające na ułożeniu dwa - trzy tygodnie temu 
na wrednych studzienkach dodatkowych betonowych płyt nic nie dały. Co 
prawda każdy rozumny mógł być pewien takiego efektu, ale mimo wszyst-
ko apelujemy, aby usunąć te płyty, ponieważ stwarzają one dodatkowo za-
grożenie dla kondycji poruszających się tędy niczemu nie winnych pojaz-
dów mechanicznych (i rowerów także).
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Przy zakupie 1 t podpałka 
lub wypalacz sadzy gratis

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje 

o zbiórce odpadów zielonych 
Zbiórka skoszonej trawy, liści, przyciętych gałęzi i innych tego 

typu odpadów odbędzie się: na terenie wiejskim w piątek 18.07, 
na terenie miejskim w poniedziałek 21.07. 

Chętni powinni zgłaszać się do 16 czerwca pod nr telefonów:  
ZBK 91 578 53 60, 91 578 53 55 ZUK 91 392 13 22, 91 392 15 82

J7.2.scz.07.11

Przy okazji liczenia, obalamy mity

Nie taki bociek miły, jak go malują...
Bociany mają wśród ludzi szczególne względy. Człowiek stworzył na ich temat mnóstwo mitów. Chętnie 
przypisuje się im ludzkie cechy. Są wdzięcznym tematem przysłów i ludowych wierzeń. Ale czy to rze-
czywiście tak miłe ptaszki, jakby nam się wydawało? Nie do końca. To typowe drapieżniki. Nie są szcze-
gólnie uczuciowe ani sentymentalne. Potrafią wyrzucić z gniazda najsłabsze potomstwo. Rzadko wiążą 
się z jednym partnerem dłużej niż na jeden sezon. O zachowaniach bocianów rozmawiamy z leśnikiem i 
miłośnikiem ptaków, Markiem Heiserem, który już po raz kolejny zinwentaryzował populację tych pta-
ków na terenie naszej gminy. 

Może pan godzinami rozma-
wiać o życiu ptaków żyjących w 
naszym środowisku. Jednak to 
bociany polubił pan szczegól-
nie, dlaczego? 

Z czystej ciekawości. Gdy opo-
wiadałem o ptakach, często też 
mówiłem o bocianach. Wówczas 
padały pytania: ile ich przylatuje 
do nas? Ponieważ nie było na ten 
temat danych, postanowiłem sam 
je policzyć. Pierwszą akcję licze-
nia bocianów przeprowadziłem w 
2009 roku. W tym roku był to już 
czwarty raz. 

W zeszłym roku bociany mia-
ły się nie najlepiej. Ptaki cho-
rowały i wiele nie doleciało do 
Polski. Te, co przyleciały, musia-
ły się zmierzyć z niską tempera-
turą. To się odbiło na ilości mło-
dych. A jak to wygląda w tym 
roku? 

Rzeczywiście, zeszły rok nie był 
zbyt sprzyjający dla bocianów. 
Wiele gniazd było pustych. Ptaki 
nie tak chętnie, jak zwykle, decy-
dowały się na lęg. Tam, gdzie się 
to udało, młode często umiera-
ły. Powodem tego była rzeczywi-
ście niezbyt przyjemna pogoda. 
Przypomnę, że w czerwcu mieli-
śmy załamanie pogody. Tempe-
ratury spadały nawet do 10 stop-

ni w dzień. Padał deszcz. To spra-
wiło, że zaobrączkowaliśmy zale-
dwie 28 sztuk młodych. W tym 
roku jest znacznie lepiej. Na 41 
czynnych gniazd w naszej gminie 
29 jest zajętych, dorasta w nich 
obecnie 76 bocianów. Z tego 70 
zaobrączkowaliśmy. Cztery były 
za małe, by założyć im obrączki. 
Do dwóch, ze względu na położe-
nie gniazda, nie mogliśmy się do-
stać. Średnio zatem na jedną parę 
przypada w tym roku 2,62 młode-
go. To dość spory sukces lęgowy. 

Ile młodych najczęściej znaj-
dowało się w gniazdach? 

Spotkaliśmy kilka gniazd, gdzie 
były 4 młode, np. w Sikorkach, 
Wołowcu. Najwięcej młodych, bo 
aż 11, było w Orzechowie, gdzie 
są 4 gniazda. Do tej pory najwięk-
sze lęgi były w Ostrzycy, gdzie 
znajduje się pięć gniazd. Są też 
miejsca, gdzie przylatują bociany, 
ale nie ma młodych. Tak jest np. w 
Jarchlinie. W niektórych miejsco-

wościach, jak np.  Błotno, znajdu-
je się kilka platform, ale chętnych 
do budowania gniazd nie ma. 
Zdarza się także, że gniazdo spad-
nie. Tak było na początku maja w 
Żabowie, koło szkoły, na stodole. 
Nie mamy wiedzy, czy ptaki prze-
leciały na inne gniazdo. 

Dlaczego bociany wolą miesz-
kać np. w Ostrzycy, a już w Błot-
nie nie? 

Myślę,  że wpływ na to mają ob-
szary żerowe. Bociany wybierają 
te miejsca, gdzie jest łatwy dostęp 
do pokarmu. Nie są ptakami le-
śnymi, więc wolą bardziej otwar-
ty teren, o charakterze rolniczym. 
Wokół Błotna jest natomiast wiele 
lasów. Myślę, że to główna przy-
czyna tego, dlaczego ptaki na tym 
terenie osiedlają się w mniejszej 
liczebności. 

Po co młodym zakłada się ob-
rączki i co można z nich wyczy-
tać?

Znajduje się na nich kilka infor-
macji, m.in. nazwa kraju, w któ-
rym założono obrączkę. Jest także 
informacja o stacji ornitologicz-
nej, do której trafią informacje 
o młodych. My wysyłamy je do 
Gdańska. Natomiast informacja z 
inwentaryzacji populacji bociana, 
ze względu na to, że w tym roku 
również w całej Polsce liczono te 
ptaki, wysłana zostanie do Insty-
tutu Ochrony Przyrody w Krako-
wie. Tym samym dane z Nowo-
gardu również zasilą dane zbiera-
ne z całego kraju.

Natomiast dzięki obrączkom 
wiemy, gdzie przemieszczają się 
bociany. Możemy także prowa-
dzić pewien nadzór nad ich umie-
ralnością. 

Czy wiadomo już, czy zaob-
rączkowane u nas młode wraca-
ją do Nowogardu? 

Jest za wcześnie, by to ocenić. 
Pierwsze obrączki założyliśmy 
ptakom w 2009 roku. Dziś mają 5 
lata i dopiero wchodzą w dojrza-
łość płciową. Nie kierują się więc 
w rejony lęgowe. Spotykane są na 
„przelotach”. I tutaj mamy infor-
mację, że jeden z ptaków zaob-
rączkowanych w Nowogardzie 
widziany był w Izraelu. Wymianą 
tych informacji zajmują się, po-
przez internetowe platformy, mi-
łośnicy ptaków, instytucje i orga-
nizacje zajmujące się ich ochroną.  

Wokół bocianów narosło wie-
le mitów. Jeden z nich głosi, że 
bociany to bardzo wierne pta-
ki. Okazuje się jednak, że wcale 
nie łączą się z jednym partnerem 
na całe życie. Wręcz przeciwnie, 
są bardzo rozwiązłe i potrafią 
przed sezonem lęgowym prze-
bierać w partnerach. 

(śmiech) Tak, to prawda. Wyni-
ka to jednak wprost z prawa natu-
ry. W świecie zwierząt najważniej-
szym zadaniem jest prokreacja i 
pozostawienie następnego poko-
lenia. Tak samo jest w przypadku 
bocianów. Prawdą jest, że ptaki 
wracają co rok w te same miejsca. 
Nie zawsze jednak im się to uda-
je. Lecąc kilkadziesiąt tysięcy ki-
lometrów, w ogromnych stadach, 
nie są w stanie się trzymać przez 
cały czas razem. Po przylocie do 
gniazda, ptak czeka na partnera. 
W tym czasie sprawdza gniazdo, 
czasem wykonuje w nim drobne, 
wiosenne „remonty”. Jeżeli doleci 
do niego ten sam partner co w ze-
szłym sezonie, ptaki  przystępują 
do lęgu. Ale jeżeli „małżonek” czy 
„małżonka” się spóźnia, a w tym 
czasie gniazdem zainteresuje się 
inny ptak, to stworzy parę z no-
wym osobnikiem. 

A co, jeśli mąż jednak się zja-
wi? 

Wtedy dochodzi do walki mię-
dzy ptakami. O łączeniu się w 
pary decyduje bowiem miejsce 
lęgowe, a nie konkretny osobnik. 
Gniazdo jest miejscem, które je 
przyciąga. Ptak co przegrywa z 
reguły nie ma już szans na pod-
jęcie lęgu. Pozostaje mu poszukać 
szczęścia w innym miejscu. 

Ponoć bociany nie są też taki-
mi dobrymi rodzicami, jak się 
powszechnie uważa? Potrafią 
bez skrupułów wyrzucić z gniaz-
da młode. 

  Zwierzęta mają jeden cel – wy-
chować jak najwięcej zdrowych, 
młodych osobników. Jeśli brakuje 
zatem pożywienia, bociany wolą 
poświęcić młode, których nie 
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zdołają wykarmić. W staro-
żytnej Grecji obowiązywało 

prawo peralgoni, od słowa „per-
algos”, które po grecku znaczy 
„bocian”. Prawo to ponoć powsta-
ło na bazie obserwacji zachowań 
tych ptaków. Polegało ono jednak 
na tym, że to dzieci mają obo-
wiązek opiekować się swoimi ro-
dzicami, gdy ci już się zestarzeją. 
Mamy tutaj więc jakiś wątek opie-
kuńczości tych ptaków, z tym że 
odwrotny. 

Przysmakiem bocianów są 
żaby – prawda czy fałsz? 

Bociany to ptaki mięsożerne. 
Przede wszystkim żywią się po-
karmem bogatym w białko zwie-
rzęce. Ich dietę głównie stanowią 
jednak owady i dżdżownice. Nie 
pogardzą też drobnymi gryzonia-
mi, jak np. mysz polna. Żaby zja-
dają chętnie tylko w okresie wcze-
snej wiosny, gdy baza pokarmowa 

jest jeszcze uboga. Mimo to nawet 
wtedy ich udział w ogólnym ży-
wieniu nie przekracza 20%. 

Słyszałem też, że bociany lu-
bią zbierać śmieci. Ponoć w 
gniazdach można spotkać nawet 
trampki? 

Butów nie spotkałem. Prawdą 
jest jednak, że bociany wykorzy-
stują przy budowie, umacnianiu 
i konserwacji gniazda np. sznur-
ki. Dbają jednak o porządek w 
gniazdach. Przynajmniej tak wy-
nika z moich obserwacji. Zauwa-
żyłem na przykład, że znoszą do 
gniazda świeżą trawę w okresie 
obfitych opadów. Starają się zatem 
utrzymać podłoże w odpowied-
nich warunkach. 

Problemem jest to, że u nas 
bociany się chroni, a w innych 
miejscach świata się do nich 
strzela, jak do kaczek. Słyszałem 
też, że w niektórych regionach 

świata mięso z bocianów się zja-
da. To dość kontrowersyjne. 

Zanim bocian do nas doleci, ma 
długą drogę do przebycia. Spoty-
ka na swojej drodze wiele niebez-
pieczeństw. Do ptaków się strzela, 
nie tylko w celu uzyskania pokar-
mu, ale niestety często dla frajdy. 
Wiem, że była taka akcja w kra-
jach arabskich i w Afryce, która 
miała uświadamiać, że bociany 
należy chronić. Nie wiem jednak, 
czy przyniosła jakieś rezultaty. 

Wśród bocianów wyróżniamy 
dwa gatunki – biały i czarny. Czy 
tego drugiego można spotkać na 
naszym terenie?

 Kiedyś bocian czarny widy-
wany był ponoć w lasach koło 
Czermnicy. W odróżnieniu od 
swojego „białego” brata, ten ptak 
stroni od ludzi. Wybiera bardziej 
niedostępne miejsca. 

rozmawiał Marcin Simiński 
Fot. Marek Heiser

Nie taki bociek miły, jak go malują...

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Zygmunta  
Wawrzyniaka
wyrazy wdzięczności 

składa pogrążona w smutku
rodzina i najbliżsi

„Zostawiłaś nam żal i tęsknotę, co spokojnością mści”

Żyjesz jednak nasza droga mamo, babciu 
w sercach naszych i pamięci.

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele 
serca i życzliwości oraz uczestniczyli 

we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. Haliny Tadeja 
oraz złożyli ofiarę na Mszy Św. za spokój jej duszy  

serdeczne podziękowania 
składają syn i synowa z córkami

ROD wnioskuje do radnych o zmianę przepisów 

Ile za śmieci zapłacą działkowcy? 
 Od 1 lipca działkowcy zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. Zgod-
nie z tym, mają teraz płacić za śmieci kilka razy więcej w skali roku niż dotychczas. Ryszard 
Wajk, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowogardzie, nie zgadza się z tymi wy-
liczeniami i w imieniu działkowców zwrócił się do radnych o podjęcie inicjatywy uchwało-
dawczej i zmianę przepisów w sprawie wywozu śmieci. 

Teren ogrodów, na potrzeby 
nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami, został zakwalifi-
kowany do grupy nieruchomości 
niezamieszkałych. Jednocześnie 
na działkach zaczął obowiązywać 
„regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy No-
wogard”. Określa on m.in. mini-
malną pojemność pojemników, w 
jakie powinna zostać wyposażona 
nieruchomość, jakie wytwarza jej 
właściciel. I tak, zgodnie  z para-
grafem 8, ust.1, pkt. 9 regulami-
nu, w przypadku ogródków dział-
kowych, w okresie od 1 marca do 
31 października, na każdą działkę 
musi przypadać co najmniej 20 l 
pojemności pojemnik. Poza tym 
okresem już 5 l. W przypadku nie-
ruchomości zarządzanych przez 
ROD Nowogard, składających się 
z 1150 działek, powinny być one 
wyposażone w pojemniki o łącz-
nej pojemności 23 000 l w okresie, 
w którym ruch na działkach jest 
intensywniejszy i 5 750 l w okresie 
jesienno-zimowym. Odpady po-
winny być odbierane minimum 
dwa razy w miesiącu. - Być może 
na pierwszy rzut oka pojemności 
pojemników wydają się gigantycz-
ne, lecz warto zwrócić uwagę, że 
wyliczona na jej podstawie należ-
ność za wywóz oraz gospodarowa-
nie odpadów komunalnych, będzie 
obciążała pojedynczego właścicie-

la działki kwotą 5,44 zł miesięcz-
nie – twierdzi Grażyna Grosicka, 
p. o. kierownika Zarządu Budyn-
ków Komunalnych.  

To oznacza jednak, że dział-
kowcy rocznie za śmieci zapłacą 
75 tys. zł, a nie jak do tej pory ok. 
9 tys. zł, czyli ok. 8 zł „na głowę”.  
Ryszard Wajk, prezes ROD uwa-
ża, że takie zapisy regulaminu w 
sprawie śmieci, są dla działkow-
ców krzywdzące. - Według nowego 
regulaminu działkowcy produkują 
niewyobrażalne, wręcz kosmiczne 
ilości śmieci – mówi R. Wajk.

Dlatego też prezes działkowców 
złożył do Rady Miejskiej wniosek 
o podjęcie inicjatywy uchwało-
dawczej i zmianę zapisów uchwa-
ły, w zakresie odbierania odpa-

dów, przyjętej w grudniu 2012 
roku. Proponuje, aby działkow-
ców zwolnić z opłaty od odpadów 
komunalnych w okresie od 1 li-
stopada do końca lutego. Uważa, 
że w okresie zimowym działkow-
cy śmieci nie wytwarzają. Chce 
też m.in., aby radni zmienili wiel-
kość, przypadającego na jednego 
działkowca, pojemności pojemni-
ka z 20 litrów do 10 litrów, w okre-
sie od marca do października. To 
na podstawie tego współczynnika 
policzono bowiem, ile działkow-
cy rocznie za śmieci mają płacić.  
- Wynika z tego, że jeden działko-
wiec w ciągu miesiąca wytwarza 
80 litrów śmieci. To jakiś absurd – 
mówi Wajk. 

Prezes liczy, że radni przychylą 

się do jego prośby. W ten sposób 
przynajmniej o połowę zmniejszy 
się obciążenie z tytułu wywozu 
odpadów z terenu ogrodów dział-
kowych. 

ZBK broni jednak regulaminu. 
Uważa też, że działkowcy produ-
kują więcej śmieci, niż powszech-
nie deklarują. - Faktem jest, iż 
zgodnie z obowiązującym Regu-
laminem, nowogardzkie działki 
będą musiały być wyposażone w 
większą niż do tej pory liczbę po-
jemników - mówi G. Grosicka z 
ZBK - Była to jednak konieczność. 
Wiedzą o tym doskonale m.in. 
mieszkańcy ulicy Ogrodowej, któ-
rzy wielokrotnie zgłaszali nam wy-
rzucanie przez działkowców róż-
nych odpadów, do znajdujących 
się tam jeszcze niedawno gmin-
nych zestawów pojemników do se-

lektywnej zbiórki odpadów. Świad-
czy o tym również widok przepeł-
nionych pojemników na odpady 
znajdujące się w sąsiedztwie ogro-
dów przy ulicy 15 Lutego. Nowe 
zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi powinny rozwiązać 
ten problem. 

Działkowcy odpierają zarzuty. 
Twierdzą, że śmieci do ich kon-
tenerów podrzucane są z miasta. 
Zwracają także uwagę na to, że 
większość odpadów roślinnych, 
a także część spożywczych, wy-
korzystują do produkcji nawozu 
organicznego – czego też władza 
nie wzięła pod uwagę organizując 
nowy system gospodarowania od-
padami.        

Marcin Simiński 

Poniżej komentarz naszego czytelnika, jaki otrzymaliśmy w związ-
ku z tekstem opublikowanym w poprzednim, wtorkowym wydaniu 
DN pt. „Zamiast sołtysa, zapuka windykator”. 

Witam Pana Panie Simiński !!! 
Piszę do Pana w sprawie artykułu:pt. „Zamiast sołtysa, zapuka windy-

kator”, i powiem Panu, że firmy windykacyjne nie mają żadnego prawa 
aby ściągać długi, każdy dłużnik, którego odwiedza indykator, może zło-
żyć doniesienie na Policję o nękanie. Jedynie komornik sądowy z prawo-
mocnym nakazem sądowym może odwiedzić dłużnika i ściągnąć dług. I 
tak jak Pan napisał, windykatorzy zawsze działają nielegalnie, strasząc 
dłużnika. W Polsce działa firma windykacyjna ULTIMO, która przegra-
ła kilkadziesiąt spraw o nękanie i bezprawną próbę ściągnięcia długu. 
Dłużnik nie musi wpuścić windykatora do domu i windykator nie może 
zmusić do wpuszczenia go do domu, a jeśli wejdzie siłą to jest to napaść 
z wtargnięciem. Komornicy sądowi mają uprawnienia do ściągania dłu-
gów. Osina powinna pozakładać sprawy dłużnikom i poczekać na prawo-
mocne wyroki i nakazy sądowe, a nie najmować prywatne firmy, które 
działają jak zwykli bandyci. A dla dłużników powiem tak, nie dajcie się 
windykatorom, oni nic wam nie zrobią! Pozdrawiam stały czytelnik DN.

 Dane do wiadomości Dziennika Nowogardzkiego

@    Ludzie listy piszą  @ 

KOnDOLEncjE
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Kolejna skarga na burmistrza w rękach radnych

Rozpatrzą czy spoliczkują?
Do nowogardzkich radnych trafiła skarga, jaką na działalność burmistrza, Roberta Czapli, 
oraz Tadeusza Fiejdasza, kierownika Wydziału GKMiOŚ, złożył pan Łukasz. Mężczyzna 
wytyka urzędnikom, że ci nie realizują założeń planu zagospodarowania przestrzennego 
dla Miętna, gdzie posiada działki przeznaczone pod budowę. Samego burmistrza oskarża 
o łamanie przepisów, niegospodarność i działanie na szkodę gminy. Czy tym razem skarga 
zostanie potraktowana poważnie, czy też władza tradycyjnie spoliczkuje obywatela za to, że 
ośmielił się ją skrytykować?

Pan Łukasz od lipca 2012 roku 
próbuje wymusić na burmistrzu, 
by ten określił, kiedy gmina, 
zgodnie z założeniami do planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go, w Miętnie wybuduje sieć bądź 
ją odkupi, jeśli mężczyzna stwo-
rzy infrastrukturę za własne pie-
niądze. Chce bowiem na tym te-
renie zacząć się budować, a bez 
tego ani rusz. Burmistrz na każ-
de pismo odpowiada mu jednak, 
że miasta nie stać na wykonanie 
tej inwestycji (mowa o ok. 300-
350 tys. zł). Natomiast na  pro-
pozycję odkupienia, po wybudo-
waniu przez pana Łukasza z wła-
snych środków rur, odpowiada, że 
gmina może sieć przejąć, ale nie-
odpłatnie. Mężczyzna, „zaniepo-
kojony działalnością burmistrza”, 
postanowił złożyć na niego skargę 
do rady. Pan Łukasz zarzuca wło-
darzowi miasta, nieprzestrzega-
nie prawa miejscowego (i nie tyl-
ko), niegospodarność, a co za tym 
idzie działanie na szkodę gminy. 
Nie wierzy też w to, że gmina nie 
mogła zabezpieczyć pieniędzy na 
inwestycję. 

Ale po kolei. 
Skarga jest napisana dość fa-

chowym, prawniczym językiem. 
Zawiera kilkanaście stron. W tym 
również załączniki, m.in. kopię 
korespondencji, jaką od pewnego 
czasu skarżący prowadzi z burmi-
strzem Nowogardu w tym tema-
cie. Dlaczego obywatel postano-
wił napisać do radnych? Powo-
dów jest kilka. Najważniejszy to, 
jak wspomnieliśmy,  brak reali-
zacji założeń planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu 
Miętno, w którym to autor skargi 
posiada działki z przeznaczeniem 
pod budowę. Dokument w formie 
uchwały przyjęła w październiku 
2010 Rada Miejska. Wynika z nie-
go, że gmina (bądź  przedsiębior-
stwo wodne) wybuduje na tym te-
renie sieć wod. - kan. ze swoich 
środków. Mimo upływu lat, tak 
się jednak nie stało. 

„Powyższe akta prawa miejsco-
wego zostały uchwalone jeszcze w 
trakcie urzędowania V kadencji 
RM w Nowogardzie, co zgodnie z 
zasadą ciągłości władzy nie zwal-
nia obecnego burmistrza Nowo-
gardu z obowiązku ich realizacji” – 
czytamy fragment skargi. „Wobec 
powyższego niezrozumiałe jest dla 
skarżącego, dlaczego u schyłku ko-

lejnej kadencji urzędowania obec-
nego burmistrza nie poczyniono 
oszczędności w celu prawidłowe-
go wykonania uchwały Rady Miej-
skiej w Nowogardzie”- pisze do 
radnych pan Łukasz. 

Na tej podstawie skarżący wy-
suwa zarzut niegospodarności w 
kierunku burmistrza: „(...)orga-
nowi samorządowemu zarzucam: 
kierowanie środków publicznych 
na realizowanie drugorzędnych in-
westycji modernizacyjnych (dru-
goplanowych-remonty chodników 
itp.) przy jednoczesnym odkłada-
niu inwestycji pierwszorzędnych 
wynikających z zadań gminy, ta-
kich jak przeprowadzenie budowy 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
co doprowadza do braku możliwo-
ści rozwoju gminy(...)”.

Dlatego też pan Łukasz  wnosi 
do radnych, aby ci skontrolowali, 
jakie działania podjął burmistrz w 
celu zgromadzenia niezbędnych 
środków na budowę sieci. Chce 
tym samym uzyskać odpowiedź, 
czy burmistrz rzeczywiście nie 
miał możliwości wykonania in-
westycji z powodu braku pienię-
dzy. Uważa bowiem, że burmistrz 
nie dba dostatecznie o zaspoko-
jenie zbiorowych potrzeb miesz-
kańców. 

Dalej, pan Łukasz twierdzi, że 
burmistrz Robert Czapla złamał 
prawo, próbując na nim „wymu-
sić nieodpłatne przekazanie odcin-
ka sieci”, której wybudowanie za-
deklarował. 

 „Pismem z dnia 6 lipca, skarżą-
cy złożył wniosek o określenie ter-
minu wykonania sieci wod.-kan. 
(przez gminę -dop. Red.(...)w przy-
toczonym piśmie skarżący (jako al-
ternatywę- dop. red.) przedstawił 
propozycję wybudowania odcin-
ka, sieci na własny koszt i przeka-
zania jej na rzecz Gminy za 80% 
kosztów – rozłożonych na dogodne 
dla Gminy raty. (...)Nadto przed-
stawiono skarżącemu nieodpłat-
ne przekazanie sieci(...)- czytamy 
w złożonej skardze. W jej dalszej 
części cytuje się art. 31 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i odprowadzaniu ścieków, który 
mówi: ”osoby, które wybudowały z 
własnych środków urządzenia wo-
dociągowe i urządzenia kanaliza-
cyjne, mogą je przekazać odpłatnie 
gminie lub przedsiębiorstwu wo-
dociągowo-kanalizacyjnemu, na 
warunkach uzgodnionych w umo-

wie”. To, zdaniem pana Łukasza, 
jednoznacznie wskazuje, że bur-
mistrz nie miał nawet prawa pro-
ponować mu przyjęcia sieci za 
darmo. Stawia zatem pytanie, ile 
już sieci w podobnym trybie gmi-
na przejęła od prywatnych pod-
miotów? (takie samo pytanie za-
dał burmistrzowi DN – na razie 
bez odpowiedzi). Pojawia się bo-
wiem niebezpieczeństwo, że oso-
by, które sieć przekazały gminie 
za darmo, teraz będą mogły żądać 
pieniędzy za wybudowanie z wła-
snych środków sieci. 

W skardze pan Łukasz wskazuje 
także na wady prawne, jakie jego 
zdaniem zawiera uchwała z roku 
2010 określająca kierunek rozwo-
ju budownictwa w obrębie Mięt-
na. Jego zdaniem, gmina nie mia-
ła prawa w tamtym czasie warun-
kować inwestycji budowlanych od 
skanalizowania tego terenu. Do 
tego tematu wrócimy w najbliż-
szym czasie w osobnym tekście. 

Mężczyzna porusza także te-
mat Warnkowa i Karska i mają-
cej tam dawno powstać (podob-
nie jak w Miętnie) sieci wodno-
-kanalizacyjnej. O sprawie tej pi-
saliśmy wielokrotnie, ostatnio 
również,  kilka numerów wstecz 
w artykule pt. „Budowlany absurd 
w Warnkowie”. W odpowiedzi na 
nasz artykuł gminny gawędziarz 
zamiast wyjaśnić ludziom, dlacze-
go do dnia dzisiejszego burmistrz 
nie wywiązuje się ze swoich obo-
wiązków względem właścicieli 
działek, skupił się tradycyjnie nad 
obrzuceniem błotem autora tek-
stu, zarzucając mu manipulowa-
nie faktami i zaszczuwanie swoich 
czytelników jadem nienawiści do 
obecnego włodarza. Sic! Zważyw-
szy na to, że tekst w większości za-
wierał wypowiedzi osób, a gmina 
jeszcze przed publikacją otrzyma-
ła prawo do przedstawienia swo-
jego stanowiska. Zrobiła to kilka 
dni po publikacji. 

Wszystko wskazuje jednak na 
to, że pan Łukasz będzie musiał 
trochę poczekać aż radni zajmą 
się jego skargą. Antoni Bielida, 
przewodniczący RM, przebywa-
jący aktualnie na urlopie, powie-
dział DN, że sesja odbędzie się nie 
wcześniej niż pod koniec wakacji. 
Nie widzi też potrzeby zwoływa-
nia posiedzenia tylko w tej spra-
wie. Z drugiej strony może to i do-
brze. Skarga pana Łukasza to swo-

ista kwintesencja polityki, a ra-
czej jej kompletnego braku, jaką 
gmina prowadzi w obszarze bu-
downictwa jednorodzinnego, na 
co wielokrotnie wskazywał DN. 
Znajdują się w niej poważne za-
rzuty w stosunku do organu wy-
konawczego gminy (czyt. burmi-
strza), na którymi przynajmniej 
wypadałoby się chwilę zastano-
wić.  

Istnieje niestety uzasadniona 
obawa, że obywatel prędzej zo-
stanie „spławiony” przez radnych 
stanowiących większość, a póź-
niej spoliczkowany przez gmin-
nych pisarzy na stronie Urzędu 

Miejskiego za to, że w ogóle śmiał 
poskarżyć się na burmistrza Cza-
plę. Wszak taki los spotkał już 
wielu, m.in. Jana Kopycińskie-
go – właściciela Centrum Eduka-
cji „Zielona” oraz byłego zastępcę 
kierownika Wydziału Architektu-
ry w UM, Marka Antczaka. Ten 
ostatni poczuł się na tyle urażo-
ny pseudodziennikarską działal-
nością ratusza, że założył burmi-
strzowi Czapli oraz piszącemu na 
stronie UM teksty urzędnikowi, 
Piotrowi Suchemu, sprawę przed 
sądem cywilnym o naruszenie 
dobrego imienia. 

Marcin Simiński 

PROGRAM na weekend
11 LIPcA
KInO ORZEŁ:
11:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Wędrówki z dinozaurami” (88’)

13:00 SPOTKANIE Z...
Polskie Filmy Fantastyczne i Horrory 

(120’)
Przedstawia: Jarosław Florczak

15:00 PREMIERA W REGIONIE
„Bobry” (90’)
Reż. Hubert Gotkowski
Spotkanie z publicznością: Wojciech So-

larz, Sebastian Stankiewicz

18:00 InAUGURAcjA FESTIWALU (sala 
Kinowa)

Otwarcie wystawy pani Dominiki Odro-
wąż

Pokaz filmu „Pod Mocnym Smarzolem” 
(49’), reż. Adam Lewandowski

Spotkanie z publicznością: Wojtek Sma-
rzowski, Adam Lewandowski, Jacek Rzehak

PLAc FESTIWALOWY
16:30 KONCERT
Muzyka gospel z udziałem jane jackson
20:00 OFICJALNE OTWARCIE FESTIWALU
Wręczenie Lauru Cisowego Wojtkowi 

Smarzowskiemu
Koncert Orkiestry Dętej Wood & Brass 

Band
Występ łotewskiego zespołu Kukułecz-

ka
Koncert zespołu Tekla Klebetnica

SALA STRAcHU
00:00 NIESAMOWITE I SZALONE
noc z opętanymi zakonnicami
Przedstawia: Jacek Dziduszko

12 LIPcA
KInO ORZEŁ
10:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Lego Przygoda” (100’)
12:00 SPOTKANIE Z...
„Wilq negocjator” i produkcje studia 

Platige Image

14:00 THE BEST OF... POLSKA
„Pod Mocnym Aniołem” (105’)
Reż. Wojtek Smarzowski
Spotkanie z publicznością: Wojtek Sma-

rzowski, Jacek Rzehak, Adam Lewandowski

16:30 THE BEST OF... POLSKA
“Ida” (80’)
Reż. Paweł Pawlikowski
„Adieu” (15’)
Reż. Krzysztof Kuźnicki
Spotkanie twórców z publicznością

PLAc FESTIWALOWY
19:00 KONCERT
Powarsztatowa prezentacja grup: wokal-

nej i instrumentalnej

21:00 PREMIERA NA FESTIWALU
Wojciech Solarz Show
22:30 FILM I KONCERT
„Lokator” Alfreda Hitchcocka z muzyką 

na żywo The Washing Machine

SALA STRAcHU
00:00 NIESAMOWITE I SZALONE
noc z kanibalami
Przedstawia: Jacek Dziduszko

13 LIPcA
KInO ORZEŁ
11:00 DLA NAJMŁODSZYCH
„Piłkarzyki rozrabiają” (106’)

13:00 THE BEST OF... POLSKA
„chcę się żyć” (107’)
Reż. Maciej Pieprzyca
Spotkanie z publicznością: Kamil Tkacz, 

Wojciech Solarz

16:00 POKAZ SPECJALNY
„Był bunt” (58’)
Reż. Małgorzata Kozera
Spotkanie z publicznością: Małgorzata 

Kozera, Łukasz  Bluszcz

PLAc FESTIWALOWY
18:00 KONCERT
Zespół Bubliczki

19:30 OFICJALNE ZAMKNIĘCIE FESTIWA-
LU

Otwarcie wystawy poplenerowej i po-
warsztatowej (NDK)

Zamknięcie Międzynarodowych Warszta-
tów Artystycznych ARTeria

Zamknięcie Pleneru Malarskiego
Projekt powarsztatowy
Nagrody specjalne festiwalu

źródło NDK
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Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Święte-
go Mateusza (Mt 13,1-23)  Przypo-
wieść  o siewcy. Cel przypowieści

Tego dnia Jezus wyszedł z domu 
i usiadł nad jeziorem. Wnet zebra-
ły się koło Niego tłumy tak wiel-
kie, że wszedł do łodzi i usiadł, a 
cały lud stał na brzegu. I mówił im 
wiele w przypowieściach tymi sło-
wami: Oto siewca wyszedł siać. A 
gdy siał niektóre [ziarna] padły na 
drogę, nadleciały ptaki i wydzioba-
ły je. Inne padły na miejsca skali-
ste, gdzie niewiele miały ziemi; i 
wnet powschodziły, bo gleba nie 
była głęboka. Lecz gdy słońce wze-
szło, przypaliły się i uschły, bo nie 
miały korzenia. Inne znowu padły 
między ciernie, a ciernie wybujały 
i zagłuszyły je. Inne w końcu padły 
na ziemię żyzną i plon wydały, jed-
no stokrotny, drugie sześćdziesię-
ciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 
Kto ma uszy, niechaj słucha! Przy-
stąpili do Niego uczniowie i zapy-
tali: Dlaczego w przypowieściach 
mówisz do nich? On im odpowie-
dział: Wam dano poznać tajemni-
ce królestwa niebieskiego, im zaś 
nie dano. Bo kto ma, temu będzie 
dodane, i nadmiar mieć będzie; 
kto zaś nie ma, temu zabiorą rów-
nież to, co ma. Dlatego mówię do 
nich w przypowieściach, że otwar-
tymi oczami nie widzą i otwarty-
mi uszami nie słyszą ani nie ro-
zumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: Słuchać 
będziecie, a nie zrozumiecie, pa-
trzeć będziecie, a nie zobaczycie. 
Bo stwardniało serce tego ludu, ich 
uszy stępiały i oczy swe zamknęli, 
żeby oczami nie widzieli ani usza-
mi nie słyszeli, ani swym sercem 
nie rozumieli: i nie nawrócili się, 
abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe 
oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, 
że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam 
wam: Wielu proroków i sprawie-
dliwych pragnęło ujrzeć to, na co 
wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usły-
szeć to, co wy słyszycie, a nie usły-
szeli. Wy zatem posłuchajcie przy-
powieści o siewcy! Do każdego, kto 
słucha słowa o królestwie, a nie ro-

zumie go, przychodzi Zły i pory-
wa to, co zasiane jest w jego sercu. 
Takiego człowieka oznacza ziar-
no posiane na drodze. Posiane na 
miejsce skaliste oznacza tego, kto 
słucha słowa i natychmiast z rado-
ścią je przyjmuje; ale nie ma w so-
bie korzenia, lecz jest niestały. Gdy 
przyjdzie ucisk lub prześladowanie 
z powodu słowa, zaraz się załamu-
je. Posiane między ciernie ozna-
cza tego, kto słucha słowa, lecz tro-
ski doczesne i ułuda bogactwa za-
głuszają słowo, tak że zostaje bez-
owocne. Posiane w końcu na zie-
mię żyzną oznacza tego, kto słucha 
słowa i rozumie je. On też wydaje 
plon: jeden stokrotny, drugi sześć-
dziesięciokrotny, inny trzydziesto-
krotny. 

I mówił im wiele
Powiódł wzrokiem dokoła. Wi-

dział wiele twarzy. Wszystkie były 
wpatrzone w Niego. Skupione, za-
słuchane, skoncentrowane. Ideal-
ne wprost warunki, by mogło stać 
się coś ważnego, by coś, co jest 
wręcz konieczne do tego, by wła-
ściwie zrozumieć życie, dotarło 
do nich wszystkich. Czy więc to 
jest ta właściwa chwila, by zrozu-
mieli to, co jest najważniejsze, by 
poznali na czym polega Króle-
stwo Niebieskie? Niestety, jeszcze 
nie teraz. Jeszcze nie wszyscy są 
na to gotowi.

Jego wzrok dostrzegał dużo wię-
cej, niż można by zobaczyć. Za 
tymi skupionymi twarzami kryły 
się myśli. Różne. Niektóre spokoj-
ne, pełne ufności, chętne na przy-
jęcie tego słowa, które za chwilę 
ma rozbrzmieć. Inne rozbiegane, 
chcące za wszelką cenę ogarnąć i 
to, co za chwilę usłyszą, i to, czym 
na co dzień żyją. Widział wielu na-
stawionych może nawet euforycz-
nie, oczekujących jednak bardziej 
na jakąś sensację, która w spekta-
kularny sposób zmieniłaby ich do-
tychczasową sytuację. I jeszcze ci 
wszyscy, którzy tak niewiele po-
trafią zrozumieć, przede wszyst-
kim dlatego, że nie chcą. Ale żeby 
coś do nich dotarło musieliby 
zmienić swoje postępowanie. 

Tak wielu, a zarazem tak nie-
wielu. To samo co w Nazarecie. 
Może i chcą słuchać, ale daleko 
im jeszcze do przyjęcia Dobrej 
Nowiny. Zanim to nastąpi mu-

szą nauczyć się naprawdę słuchać, 
muszą też nauczyć się naprawdę 
patrzeć. Muszą zacząć prawdzi-
wie żyć. Po prostu muszą żyć w 
prawdzie. Przecież On przyszedł 
po to, by dać im wszystkim wol-
ność. Prawdziwą wolność. Jeszcze 
nie może tego powiedzieć wprost. 
Nie może doprowadzić do wybu-
chu powstania, które miałoby na 
celu wyzwolenie spod okupacji. 
Przecież celem Jego przyjścia nie 
jest doczesność. On ma ich wpro-
wadzić w wieczność, doprowadzić 
do Królestwa Niebieskiego.

Żeby tak było muszą być na to 
gotowi. Więc ich przygotuje. Bę-
dzie ich nauczał, będzie ich uzdra-
wiał, będzie ich karmił, będzie ich 
umacniał, będzie im towarzyszył, 
będzie dla nich przykładem. Bę-
dzie w końcu dla nich wisiał na 
krzyżu. Zrobi dla nich wszystko. I 
będzie czekał. Cierpliwie, spokoj-
nie, otwarcie. Na wszystkich. Bez 
wyjątku.

Ale jest wymagający. Oczekuje 
szczerości, otwartości, stałości, za-
ufania, współpracy. Oczekuje tru-
du, co najmniej takiego, jak przy 
orce. I nie ma co oglądać się na ja-
kąś zmyślną maszynę. Wszystko 
trzeba będzie zrobić „na piecho-
tę” i własnymi rękami. Rzeczywi-
ście jest wymagającym nauczycie-
lem, ale przy tym nauczycielem 
dobrym. Umie każdego nauczyć. 
Umie wszystkiego nauczyć. Nie 
robi błędów, zawsze wybiera naj-
odpowiedniejszy sposób. Nie ma 
lepszego wychowawcy. 

Gorzej z wychowankami. Bo 
bardzo często im się zdaje, że wie-
dzą lepiej. A przynajmniej bardzo 
by tego chcieli. Do tego ta chro-
niczna podatność na lenistwo, 
czyli na pójście na łatwiznę. I chy-
ba nie mniejsza na dekoncen-
trujące podszepty, czyli mącące 
umysł pokusy.

Bardzo trudny proces wycho-
wawczy, zważywszy na to, w jak 
szczególny sposób Wychowawca 
traktuje wychowanków. W tym 
procesie nie ma miejsca na kary 
od Niego, czy na jakikolwiek spo-
sób wymuszania odpowiedniego 
zachowania. Tu bazuje się na wol-
ności. Oj, wiele jeszcze musimy 
się nauczyć.

Ks. Grzegorz Podlaski
Zofia Zakrzewska, lat 89, zmarła 07.07.2014r., pogrzeb odbędzie się 

12.07.2014r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał zarządca cmentarza, Jerzy Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Warto  
pomyśleć  
w wakacje
Abp. Jorge Wong, sekretarz pomocniczy watykańskiej Kon-
gregacji ds. Duchowieństwa,  o istocie  powołania (nie tylko 
duchownego) 

 Bywa, że  w Kościele ktoś może 
działać jako osoba świecka, za-
konna czy kapłan, i przeżywać to 
jedynie jako tytuł, rolę społeczną 
i zadanie do wykonania. Wtedy 
nie przeżywa się swojego powo-
łania jako odpowiedzi na zapro-
szenie Jezusa, nie podejmuje wy-
siłku codziennego kroczenia za 
Nim. Wykonuje się tylko powie-
rzone zadanie.

Tak więc problem z powoła-
niem to nie tylko problem ludzi 
będących na co dzień na uboczu 
wspólnoty Kościoła. Czasem wy-
bór kapłaństwa to nic innego, jak 
realizowanie nie Bożego, ale na-
szego planu dla naszego życia; w 

dodatku manipulujemy Bogiem, 
oczekując, że ten plan pobłogo-
sławi, uzna go za swój. Jesteśmy 
w rzeczywistości pępkiem świa-
ta, ubierając się w strój chrześci-
janina.

Ojciec Święty, biskupi, kapłani, 
zakonnice i zakonnicy, świeccy w 
Kościele – każdy z nas musi sta-
wiać sobie to pytanie: czy ja idę 
za Jezusem? Realizuje swój, czy 
Jego plan dla nas? Dlatego tak 
ważne jest mówić jasno i kon-
kretnie, że jedyne prawdziwe po-
wołanie, które ma każdy chrze-
ścijanin, to „być uczniem Jezusa”.
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Trwają Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne 

Tańczą, grają, bębnią i śpiewają... 
Od 4 lipca, w ramach Lata z Muzami, odbywają się Międzynarodowe Warsztaty Artystycz-
ne pod nazwą ARTeria, na których, oprócz polskiej młodzieży, zagościła również młodzież 
z Łotwy i Niemiec. Warsztaty potrwają do niedzieli. 

W ramach warsztatów odbywają 
się zajęcia z tańca, śpiewu, teatru, 
gry na bębnach. We wszystkich za-
jęciach warsztatowych, jakie są do 
dyspozycji w tym roku, udział bie-
rze łącznie 147 osób.  12 lipca, na 
scenie plenerowej, podczas oficjal-
nego pokazu, przedstawią publicz-
ności to, czego zdołali się nauczyć. 
Redakcja DN postanowiła odwie-
dzić zajęcia z tańca, prowadzone 
przez Marikę Ostrowską. Instruk-
torka znalazła dla naszych czytel-
ników trochę czasu, by opowie-
dzieć o prowadzonych przez siebie 
warsztatach. 

Dziennik Nowogardzki: Jakie-
go tańca uczy pani na tegorocz-
nych warsztatach?

Marika Ostrowska: Prowa-
dzę zajęcia z tańca towarzyskiego 
i współczesnego w klasach od E do 
A. Jak pan z pewnością zdążył za-
uważyć, przekrój wiekowy jest bar-
dzo duży – obejmuje dzieci i mło-
dzież, które bardzo chętnie garną 
się do tańca. Chcę im to zwyczaj-
nie pokazać i wytyczyć tę drogę po-
przez swoją osobę i porady odno-
śnie tańca.

 Od kiedy taniec zaczął być dla 
pani sposobem na życie? Co spo-
wodowało, że zaczęła pani my-
śleć o nim jako sensie życia za-
wodowego?

Taniec uprawiam od 17 lat, na-
tomiast trenowaniem młodzieży 
zajmuję się od 5. Dla mnie taniec 
to sens życia, nie wyobrażałam so-
bie innego wyboru. Dlatego dzielę 
się moją pasją z innymi, również z 
młodzieżą stąd. Jest ona dla mnie 
niezwykle ważna, i tak jak powie-
działam, stanowi sens mojego życia. 
Do  Nowogardu, do  NDK, na zaję-
cia przyjeżdżam regularnie od roku.

Proszę powiedzieć kilka słów o 
zajęciach, które odbywają się tu, 
w SP 3.

Zajęcia z tańca prowadzę dla 20 
tancerzy. Mamy już zaplanowany 
pokaz choreografii do tańców Cha-
-Cha-Cha i Jive na końcowy pokaz 
warsztatów, na którym młodzież 
pokaże to, czego się ze mną nauczy-
ła.

Widzę, że wszyscy są bardzo 
zaangażowani, dlatego zapytam, 
jak pani ocenia poziom warszta-
tów tanecznych, ale i umiejętno-
ści taneczne samej młodzieży?

Zważyłam, że mówiąc żargo-
nem tancerzy, są „rozgrzani”, cze-
go nie można było powiedzieć w 
pierwszym dniu. To wróży, że bę-
dzie nam się dobrze współpracowa-
ło. Widzę, że bardzo chcą się czegoś 
nauczyć, a nie np. siedzieć w domu 
przed komputerem lub TV. Jest to 
bardzo fajna inicjatywa, która wy-
zwala w tych ludziach dobrą ener-
gię, którą przejawiają w tańcu.

Jakie zadania stoją przed pa-
nią podczas tegorocznych warsz-
tatów?

Nauczam głównie tańców laty-
noamerykańskich, toteż moje dzia-
łania wobec uczestników będą sku-
piały się właśnie na tym. Będę się 

starała poprawić ogólną technikę 
tańca oraz pracę stóp tancerzy.

Czy wśród uczestników warsz-
tatów jest jakaś szczególna osoba 
lub para, która wyróżnia się na 
tle innych?

Oczywiście, że są takie osoby, ale 
to jeszcze nieoszlifowane diamenci-
ki, nad którymi trzeba dużo popra-
cować, by wydobyć z nich taneczną 
duszę.

Pani zdaniem, jako profesjo-
nalistki, co trzeba zrobić, by do-
brze tańczyć?

Trzeba być przede wszystkim 
wytrwałym, konsekwentnym i nie 
poddawać się przy pierwszych nie-
powodzeniach.

Tyle od instruktorki, Mariki 
Ostrowskiej. Kolejną ważną kwe-
stią jest cel projektu trójstronnej 
wymiany młodzieży - wzmocnie-
nie więzi, dialogu oraz zbliżenie 
do siebie młodzieży polskiej, ło-
tewskiej i niemieckiej, poprzez 

umożliwienie im uczestnictwa 
we wspólnych spotkaniach z fil-
mem i sztuką. O to, jak udaje się 
to osiągnąć, zapytaliśmy Miko-
łaja Kubiaka – koordynatora te-
gorocznych  Międzynarodowych 
Warsztatów Artystycznych. 

DN: Warsztaty nabrały tempa, 
co widać po uczestnikach?

Mikołaj  Kubiak: Tegoroczne 
warsztaty są trójstronną wymianą 
młodzieży: łotewskiej, niemieckiej i 
polskiej. Tutaj chciałbym wyjaśnić, 
iż warsztaty zmieniły swoją na-
zwę na ARTeria. A dlaczego? Łączą 
wszystkie formy artystyczne, które 
mamy przyjemność zademonstro-
wać młodzieży. Warsztaty nabra-
ły tempa, gdyż jest na nich wielu 
uczestników. Zadowalające jest to, 
że tegoroczna formuła rozszerzyła 
się o uczestników z zagranicy. Cze-
go przykładem są grupy z Łotwy i 
Niemiec.

Warsztaty są otwarte na wie-
le form. Jakie przewidziane są w 
tym roku?

Przy wsparciu instruktorów, 
młodzież może brać udział i dosko-

nalić swoje umiejętności w kilku-
nastu formach, na które składają 
się: taniec współczesny, towarzyski, 
malarstwo, instrumenty, teatr, wo-
kal, bębny, teatr ognia. Dlatego, jak 
pan zauważył, jest w czym wybie-
rać i uczestniczyć. To młodzież de-
cyduje, w czym chce się kształcić i 
rozwijać swoje umiejętności.

Umiejętność porozumienia 
się, z ludźmi władającymi obcym 
językiem, jest w zjednoczonej 
Europie bardzo ważna. Czy mło-
dzież z Polski, Niemiec i Łotwy 
potrafi odnaleźć wspólny język?

Powiem panu, że jest o tyle ła-
two, że np. Łotysze są Polonią, czyli 
znają nasz ojczysty język i bardzo 
dobrze się nim posługują. Tutaj 
chcę dodać, że również w tej kwe-
stii bardzo pomogła dyskoteka inte-
gracyjna. Dzięki niej zawiązały się 
przyjaźnie pomiędzy uczestnikami. 
Wróży to dobrze na przyszłość.

Wiem, że dla uczestników zor-

ganizowano również wyjazd 
do Gryfina?

Był to wyjazd do kompleksu ba-
senów Laguna. Przez ten wyjazd 
młodzież jeszcze bardziej mogła się 
poznać, zjednoczyć. Wszyscy mogli 
wspólnie odpoczywać na basenie i 
skorzystać z wielu atrakcji.

Jest pan koordynatorem 
wszystkich warsztatów, ale i in-
struktorem zajęć z tańca towa-
rzyskiego.  Jak pan sobie  z tym 
radzi?

Pozwoli pan, że odpowiem w 
liczbie mnogiej, czyli również 
w imieniu instruktorów. Stara-
my się wypracować wspólny plan. 
Mamy świadomość, że czasami nie 
wszystko wychodzi, niemniej chce-
my, by wszystko było dopilnowa-
ne. Na szczęście do dnia dzisiejsze-
go żadna niespodziewana sytuacja 
nas nie spotkała. Teraz powiem za 
siebie – nie po raz pierwszy jestem 
koordynatorem, dlatego jest mi ła-
twiej, bo wiedziałem, czego mogę 
się spodziewać. Chcielibyśmy, aby 
młodzież z tegorocznych warszta-
tów finalnie wyniosła z zajęć jak 
najwięcej i była zadowolona z na-
szych propozycji.

Instruktorzy poświęcają tre-
ningom wiele czasu. Czy są one 
jakoś szczególnie opracowywa-
ne?

Zajęcia są rozpisane mniej wię-
cej tak, by każdy z uczestników 
mógł skorzystać z różnych form 
warsztatowych. Na przykład, gru-
pa tańca towarzyskiego rozpoczy-
na rano zajęcia z teatru, następnie 
specjalistyczne zajęcia z tańca to-
warzyskiego, a po południu z tań-
ca współczesnego. Warto tu jeszcze 
dodać, że instruktorzy prowadzą 
odrębne zajęcia indywidualne dla 
pary, która po treningu głównym 
zechce jeszcze zostać i poćwiczyć. 
Przyznam, że treningi są trudne, 
ale nie z powodu zajęć, lecz upal-
nej pogody. Ale mimo tego gorą-
ca, adepci się nie zniechęcają i na-
prawdę w pocie czoła ćwiczą, by 
widzieć efekty już w roku szkol-
nym.

Młodzież polska, łotewska i 
niemiecka – to młodzież tych sa-
mych aspiracji czy też różnych, 
swoich indywidualnych?

Wydaje mi się, że nie można sto-
sować tu żadnych porównań, gdyż 
każda z tych grup przedstawia zu-

pełnie coś innego, własnego. Przy-
kładem są chociażby Łotysze, któ-
rzy przyjechali jako zespół ludowy, 
natomiast Niemcy są nastawieni 
bardziej na taniec współczesny i 
malarstwo. Dlatego chyba nie moż-
na porównać tych form, bo każda z 
nich jest inna i wnosi zupełnie inny 
zakres informacji dla uczestnika.

Czy uważa pan, że taniec łago-
dzi obyczaje? 

Uważam, że tak. Kształtuje 
wrażliwość ducha, a także buduje 
sprawność naszego ciała i przyczy-
nia się do pogłębiania życiowych 
realizacji. 

Tyle o warsztatach w oczach 
samych instruktorów. A co na 
temat poziomu zajęć myślą sami 
uczestnicy? Zapytaliśmy jedną z 
nich, 14-letnią Sandrę Dąbrow-
ską. 

Na zajęcia „Lata z Muzami” 
uczęszczam już 4. rok z kolei. Uczę 
się tu tańca towarzyskiego, któ-
ry trenuję już od 10 lat. Warsztaty 
są naprawdę bardzo fajne. Zajęcia 
są dla osób na poziomie mniej lub 
bardziej zaawansowanym. Dzię-
ki nim mogę rozwijać i doskonalić 
swoje umiejętności. Czekam z nie-
cierpliwością na ćwiczenia z tańca 
standardowego z panem Tomaszem 
Konurym. Ćwiczę z partnerem ta-
necznym, ale wszelkie błędy kory-
guję sama. Mimo zaangażowania i 
chęci do ćwiczeń, to czuję już w no-
gach lekkie zakwasy. Ale wierzę, że 
wszystko będzie dobrze. Nadal czu-
ję w sobie chęć do trenowania tań-
ca. Będę go uprawiać jak najdłużej.

Pozostaje tylko czekać na po-
warsztatowy spektakl, który zo-
stanie pokazany w sobotę wieczo-
rem. Podczas występu, młodzież 
zaprezentuje publiczności to, cze-
go nauczyła się podczas tegorocz-
nych zajęć. 

Jarek Bzowy 

W dniu Twoich urodzin gorące życzenia: 
wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia,
i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji 60-tych urodzin 

dla Anny Florkowskiej
pogody ducha, szczęścia, zdrowia i sił 

oraz wszelkiej pomyślności 
życzą mąż i dzieci z rodzinami

ŻYcZEnIA

Marika Ostrowska i Mikołaj Kubiak.

Każdy z uczestników warsztatów daje z siebie wszystko podczas zajęć.



Nr 55 (2285) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl
A5.25.ś-k.d/o

KANCELARIA  
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

WYDRUKI KOLOROWE 
W NIS KICH CENACH

ul. Boh. Warszawy 7A    TEL . 91 392 21 65

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00
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Z cyklu: „nasi przedsiębiorcy” - Firma Handlowa Faraon, Adrian Kijowski

Najpierw był rynek, potem Arkadia…. 
Adrian Kijowski, chcąc odnaleźć własną ścieżkę zawodową, szukał pomysłu na swój biznes. Tak narodził się sklep Faraon, w którym oferuje bardzo dobrej 
jakości odzież. Jak sam mówi: „Pomysł podsunęło mi samo życie i chęć samorealizacji, mam wrażenie, że jeszcze zanim przemyślałem tę kwestię, z bizneso-
wego punktu widzenia byłem pewny, że to pomysł, na który czekałem.”  W kolejnym odcinku „Nasi przedsiębiorcy ”, tym razem rozmawiamy z Adrianem 
Kijowskim, właścicielem sieci sklepów Faraon, który pierwszy sklep w Nowogardzie otworzył w 2002 roku.

Dziennik Nowogardzki: Na-
zwa sklepu pewnie ma związek 
z wycieczką pana do Egiptu, 
gdzie, jak wiemy, rządził nie-
gdyś Faraon? 

Adrian Kijowski właściciel 
sklepów Faraon - Nic podobne-
go, nie byłem nigdy w Egipcie i 
powiem więcej, w ogóle tam mnie 
nie ciągnie. Zdecydowanie wolę 
kraje europejskie, do których czę-
sto jeżdżę. A w szczególności do 
Skandynawii, gdzie bardzo do-
brze znoszę tamtejszy klimat. 

To skąd nazwa Faraon, skoro 
nie był pan w Egipcie? 

Nie ukrywam, że tutaj zadzia-
łał aspekt fonetyczny, który cie-
kawie brzmi i kojarzy się z intry-
gującą postacią. Nazwa Faraon, 
bardzo dobrze jest przez klientów 
zapamiętana i dobrze się kojarzo-
ny. Dlatego wydaje mi się, że tutaj 
trafiłem z nazwą perfekcyjnie. 

 Jest pan właścicielem bardzo 
ładnych sklepów - odzieżowe-
go i obuwniczego - Faraon, któ-
re wchodzą w skład sieci. Na te-
renie województwa zachodnio-
pomorskiego ma pan 6 skle-
pów, w tym dwa w Nowogar-
dzie. Dlaczego taką drogę pan 
wybrał? 

Adrian Kijowski - Z potrze-
by samorealizacji. Swoją dzia-
łalność zaczynałem w 1999 roku, 
od pracy na rynku, który był dla 
mnie takim handlowym poligo-

nem, po którym stwierdziłem, że 
czas najwyższy otworzyć coś bar-
dziej konkretnego, czyli normalny 
sklep z odzieżą. Dlatego w 2003 
roku otworzyłem pierwszy sklep 
w Nowogardzie, który miał swo-
ją siedzibę obok restauracji Okrą-
glak, nad jeziorem. Ale nie był to 
jeszcze Faraon, tylko Arkadia.

Jak zauważyłem, stara się pan 
być pomysłowy, np. odwracał 
pan, na początku funkcjono-
wania sklepu, szyld do góry no-
gami. Jest to taki chwyt marke-
tingowy?

To zabieg ściśle zamierzony i ce-
lowy, którego sensem było zwró-
cenie klienta uwagi na sklep i na-
stępnie zapamiętanie go. Ekspe-
ryment ten jest może nieco kon-
trowersyjny, ale dla mnie, jako 
sprzedawcy i właściciela skle-
pu, dał pożądany efekt w postaci 
przyciągnięcia klienta do sklepu. 
Dlatego bardzo dziękuję wszyst-
kim klientom, którzy byli w moim 
sklepie, i przepraszam za to za-
mieszanie związane z szyldem. 
Dziś Faraon jest już zawieszony 
poprawnie i zaprasza do swoich 
podwoi. 

Patrząc na ekspozycję skle-
pową, asortyment wydaje się 
dość bogaty…? 

Asortyment mojego sklepu jest 
regulowany i dostosowany do 
rynku. Dlatego jest w nim tylko 
to, czego klienci potrzebują. Sku-

piam się na towarze, który dla 
klienta jest atrakcyjny i potrzeb-
ny w zależności od zmiennych 
pór roku. W sklepie można kupić 
odzież męską i damską, galan-
terię, bieliznę, bluzki, koszulki, 
czapki, rękawiczki, spodnie. 

Ale  Faraon  to nie tylko 
odzież, to także buty i torebki? 

To prawda. W drugim moim 
sklepie, który jest na miejscu 
dawnego BOTI, klient lub klient-
ka mają do wyboru zupełnie inne 
towary. Więc w jednym sklepie, 
tu, przy drogerii „Natura”, jest 
odzież damska i męska, galante-
ria i bielizna. A w drugim, gdzie 
był kiedyś sklep BOTI, klient ma 
do wyboru przede wszystkim buty 
dla osób dorosłych i dzieci,  toreb-

ki damskie i to naprawdę w sze-
rokim asortymencie wzorów. 
Sprzedaż butów uzależniona jest 
na pewno od pór roku. W obec-
nym czasie najchętniej kupowa-
ne są buty letnie, sandały i baleri-
ny. Jeżeli zacznie się sezon jesien-
ny, będą poszukiwane botki i ko-
zaczki.  Ale powiem panu, że pa-
radoksalnie to nie ja ustalam, jaki 
ma być towar w sklepie, ale moi 
klienci, którzy sami w różny spo-
sób wskazują, co chcieliby oglą-
dać na półce sklepu i czego tak 
naprawdę potrzebują.

Konkurencja w pana branży, 
tu, w Nowogardzie, jest spora, 
choćby ciąg sklepów z podobną 
odzieżą przy ul. Bankowej? 

Konkurencja zupełnie mi nie 
przeszkadza i ostatnią rzeczą, 
jaką w tym mieście chciałbym 
zrobić, to rywalizować właśnie 
z konkurencją. Skupiam i całą 
energię poświęcam swojej dzia-
łalności i dbam o swoich klien-
tów, którzy dla Faraona  zawsze 
byli na pierwszym miejscu. 

Faraon w starożytnym Egip-
cie miał do obsługi swoją służ-
bę. A współczesny sklep Fara-
on?  

Też ma obsługę, ale składającą 
się z 5 bardzo uprzejmych, mło-
dych ekspedientek, które są za-
wsze otwarte na potrzeby klienta 
i chętnie pomagają mu w wybo-
rze odpowiedniego towaru. Do-
bór kadry to podstawa w tym biz-

nesie. Dlatego tutaj bardzo waż-
ne jest zaufanie do siebie i wza-
jemny szacunek. Proszę mi wie-
rzyć, że kadrę zawodową tworzy 
się przez wiele lat, ale jest to ko-
nieczny proces, którego efektem 
jest ostatecznie bardzo dobry wy-
nik firmy, pod każdym względem. 
Pracownik w takiej firmie, jak 
moja, musi lubić ludzi, czuć ra-
dość z wykonywanej pracy, ale też 
powinien być za nią sprawiedliwe 
wynagradzany. Z mojego zespołu 
jestem bardzo zadowolony i nie 
mam do nich żadnych uwag. Ser-
decznie też dziękuję moim pra-
cownikom. 

Jak i gdzie pan znajduje wła-
ściwy towar, czy ktoś panu w 

tym szczególnie pomaga i czy 
można u was płacić kartą płat-
niczą?   

Co do pierwszej części pytania, 
to przyznam się, że to, co jest do-
bre i modne na daną porę roku, 
to zasługa mojej dziewczyny, któ-
ra bardzo mi pomaga w tym biz-
nesie i doradza. Natomiast jeże-
li chodzi o źródło zaopatrywa-
nia się w towar, to jeżdżę aż do 
Warszawy, poza tym współpra-
cuję ze sprawdzonymi dostawca-
mi, producentami i firmami, któ-
rym przy tej okazji, również bar-
dzo dziękuję za dobrą współpra-
cę. Jeżeli chodzi o konkretną licz-
bę dostawców, to waha się ona na 
poziomie 40.  W moich sklepach 
oczywiście płaci się gotówką, ale 
można także płacić kartą płatni-
czą. 

Jakie są perspektywy dla no-
wogardzkich sklepów Faraon? 

 Wraz z personelem stawiamy 
na zadowolenie klienta, dobrą 
obsługę i nienaganny wystrój na-
szych wnętrz. Dlatego już wkrót-
ce wnętrza naszych sklepów zo-
staną na nowo zaaranżowane po-
przez zmianę kolorów i bardziej 
ekskluzywny wystrój. Idealnym 
rozwiązaniem byłoby posiadanie 
w przyszłości jednego większe-
go lokalu handlowego np. o po-
wierzchni 250 m kwadratowych, 
który   zastąpiłby te dwa mniej-
sze sklepy.   

Gdy nie jest pan w pracy i ma 
trochę czasu prywatnego, to jak 
pan go wykorzystuje, a może 
uprawia pan jakieś hobby? 

Dla mnie rzeczą bardzo waż-
ną jest mój czas prywatny i moja 
prywatność, którą bardzo sobie 
cenię. Dlatego gdy nie pracuję, to 
staram się podróżować po Euro-
pie  moim samochodem. Ale też 
chodzę po górach, które bardzo 
lubię i często do nich wracam, 
gdyż wśród gór najbardziej odpo-
czywam. 

Finalizując naszą rozmowę, 
zapytam, co dla pana w tym 
biznesie jest najważniejsze? 

Może trochę tutaj zaskoczę 
pana, ale w moim odczuciu taką 
ważną sprawą jest konsekwencja 
i lekka zaciętość, która niewątpli-
we bardzo pomaga w prowadze-
niu, w tych ciężkich czasach biz-
nesu. Ale konieczną sprawą jest 
także potrzeba tworzenia nowych 
możliwości i idei. Dlatego w każ-
dej działalności nie warto skupiać 
się tylko i wyłącznie na pienią-
dzach, ale też na idei tworzenia, 
na którą składa się kreatywność i 
szacunek do klienta, do człowie-
ka. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Adrian Kijowski,  właściciel sklepów Faraon w Nowogardzie

Faraon to miła obsługa ekspedientek i szeroki wybór towarów

Priorytetem dla ekspedientek Faraona jest zadowolenie przychodzących  klientów 

Aranżacja sklepów Faraon to sposób na przyciągnięcie klienta..
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Dąbrowa: „Ekologia znana i nieznana”
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy „Dąb”, w ramach zadania publicznego realizowało projekt „Ekologia znana i nie znana”.

Projekt był współfinansowa-
ny przez Urząd Miejski w Nowo-
gardzie. Stowarzyszenie w dniach 
5-6 lipca 2014 roku, zorganizowa-

ło wycieczkę edukacyjną do Kotli-
ny Kłodzkiej, w tym także do Par-
ku Narodowego Gór Stołowych. 
Oprócz tego uczestnicy zapozna-

li się z funkcjonowaniem Eko go-
spodarstwa i zwiedzili Książań-
ski Park Krajobrazowy. W ramach 
wycieczki spacerowaliśmy po Błęd-
nych Skałach. Mogliśmy podziwiać 
piękne skwery z kwiatami i krze-
wami zarówno w Eko gospodar-
stwie, jak i w Książańskim Parku – 
opowiada Prezes Stowarzyszenia, 
Zbigniew Florkowski. Uczestni-
kom wycieczki przez cały czas to-
warzyszyła piękna pogoda i wspa-
niała atmosfera. Wszystkim do-
pisywały humory. W wycieczce 
uczestniczyło 49 osób. Składamy 
podziękowania sponsorom, któ-
rzy wspomogli nas w realizacji tego 
działania. Wyjazd był udany i szu-

kamy już pomysłu na kolejne dzia-
łanie w przyszłym roku – kończy 
Prezes Zbigniew Florkowski. Po-
mysłów na najbliższe lata z pew-

nością nie zbraknie kreatywnym 
mieszkańcom Dąbrowy, to też już 
czekamy na ich kolejną relację. 

Info: własna

Po ciężkich trudach docieramy na szczyt do wejścia do labiryntu Błędnych Skał.Krótki odpoczynek wśród wspaniałych krajobrazów

71. rocznica wołyńskiej gehenny

Przecież żyli w zgodzie na tej ziemi od pokoleń
11 lipca to dzień w którym obchodzimy kolejną rocznicę ludobójstwa na polskiej ludności zamieszkałej na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, którego eska-
lacja przypadła na lata 1943-44. Niestety wiedza na temat tego co się tam wydarzyło ponad 70 lat temu, nadal jest niewygodna politycznie, a temat niezbyt chęt-
nie podejmowany mimo że żyją jeszcze, także w Nowogardzie, ostatni świadkowie tamtych dni bądź osoby, które znają fakty z bezpośrednich rodzinnych relacji   

Mówi mieszkanka Nowogar-
du…

Rok temu, z okazji rozpoczęcia 
obchodów 70 rocznicy zbrodni 
wołyńskiej, rozmawialiśmy z jedną 
z mieszkanek Nowogardu, która 
przybyła tutaj jako dziecko po woj-
nie, w jednym z repatriacyjnych 
transportów rodaków wywiezio-
nych na Syberię w 1940 roku. Mó-
wiła nam wtedy między innymi:

Historię tę mi opowiedziano, 
sama bowiem w tym czasie przeby-
wałam na zesłaniu na Syberii - za-
czyna  rozmówczyni  DN - rodzina 
ze strony mojej mamy i ojca miesz-
kała w Jezierzanach, wsi w woje-
wództwie Tarnopolskim. Los dla 
jednych z naszych dalszych krew-
nych okazał się tam bardzo okrut-
ny. Z siedmioosobowej rodziny, któ-
rej nazwiska i dzisiaj wolę nie po-
dawać ojca, matki, trzech braci i 
siostry, przeżył tylko najmłodszy 
syn. Wszystko zaczęło się od tego, 
że najstarszy z trzech braci, już do-
rosły, odmówił wstąpienia do orga-
nizujących się zbrojnych grup miej-
scowych Ukraińców. Jak ja mam 
zabijać Polaków, skoro sam jestem 
Polakiem - miał powiedzieć nama-
wiających go znajomym młodym 
Ukraińcom. Pewnie nie zdawał so-
bie sprawy, że te słowa oznacza-
ły wyrok śmierci dla całej jego ro-
dziny. Uzbrojeni oprawcy przyszli 
do chaty o czwartej rano. Po kolei 
wyciągali  śpiących w jednej izbie 
(jak to na ogół było na kresowych 
wsiach) domowników. Najmłod-
szego z synów, 6- letniego, ojciec ro-
dziny przykrył kołdrą… Już w sieni 
Ukraińcy uzbrojeni w łopaty i sie-
kiery zatłukli ojca, jego żonę i śred-
niego syna, córkę zgwałcili i zamor-
dowali na zewnątrz. Najstarszemu 
udało się w pierwszym momencie 
wyrwać napastnikom, ale schwy-
tano go w ogrodzie i okrutnie  za-
mordowano ucinając głowę łopa-
tą… Ocalały chłopiec, ukryty pod 

kołdrą, został po odejściu zbrod-
niarzy z bandy ukraińskiej schowa-
ny przez sąsiadów zamordowanych, 
też Ukraińców, byli bowiem też tacy 
Ukraińcy, którzy nie chcieli brać 
udziału w zbrodniach na ludziach, 
sąsiadach, z  którymi żyli w zgodzie 
na tej ziemi od pokoleń..., ale wtedy 
coś okropnego wstąpiło w tych, któ-
rzy szukali jakiejś obłędnej i niezro-
zumiałej zemsty...

Święta nie ustanowiono ze 
względu na „wrażliwość”

11  lipca, dla środowisk od lat 
czczących pamięć ofiar ukraiń-
skich zbrodni na Wołyniu, jest 
dniem wyjątkowym. Od lat rów-
nież środowiska te postulowały 
uczynienie w tym dniu święta pań-
stwowego, poświęconego uczcze-
niu pamięci ofiar niewyobrażal-
nego okrucieństwa, jakiego dopu-
ścili się  Ukraińcy w latach 1943-
1944, w stosunku do ludności pol-
skiej zamieszkałej na tzw. kresach 
wschodnich przedwojennej Rzecz-
pospolitej. 11 lipca wybrano, po-
nieważ właśnie 11 lipca 1943 r. o 
świcie (godzina 3:00 nad ranem), 
oddziały UPA dokonały skoordy-
nowanego ataku na 99 polskich 
miejscowości, głównie w powia-
tach horochowskim i włodzimier-
skim, pod hasłem Śmierć Lachom. 
Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić 
mieszkańcom ucieczkę, doszło do 
masowych rzezi i zniszczeń. Na 
ogół bezbronna ludność polska gi-
nęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, 
noży, młotków i innych narzędzi 
zbrodni. Dzień ten w historiogra-
fii uzyskał miano krwawej niedzie-
li. Nadzieja na ustanowienie świę-
ta miała się zrealizować w ubie-
głym roku, w 70. rocznicę mordu, 
gdy Sejm RP głosował obywatelski 
projekt ustawy o ustanowieniu te-
goż święta, jako święta państwo-
wego. Niestety nie udało się, za-
brakło wymaganej większości. Oto 
jak pisze o tym  na stronie Kre-

sy24.pl, podsumowując cały „rok 
wołyński”, publicysta historyczny 
,Aleksander Szycht. 

Po przegranej batalii sejmowej 
o stwierdzenie oczywistości, że lu-
dobójstwo  banderowskie po pro-
stu miało miejsce, można podej-
rzewać, iż taki Sejm byłby w stanie 
uchwalić nawet kolejny rozbiór Pol-
ski, jeśli tylko miałoby to połechtać 
„wrażliwość” jakiegoś innego naro-
du. I oczywiście przekonywaliby, że 
uchroni to nas – Polaków przed ka-
tastrofą. Ale może to za mocno po-
wiedziane? Wszak sejmowe głosy w 
sprawie uchwały rocznicowej były 
wyrównane – 212 : 222. Co więcej 
– sprawiedliwi posłowie znaleźli się 
prawie w każdej partii. Faktem jest 
jednak, że większość przedstawicie-
li społeczeństwa dla jakiegoś trud-
no definiowalnego „dobra” może w 
każdej chwili wyprodukować z sie-
bie dziesiątki eufemizmów, rela-
tywizacji lub hipokryzji. Przy tym 
wcale nie jest jasne, czy chodzi o 
„dobro” Polaków… Za  każdym  
razem, gdy nadchodzi „wołyńska 
rocznica”, większość czołowych po-
lityków popada w głęboką kontem-
plację. Nie tyle nad tym, jak kilka-
dziesiąt lat od tej zbrodni uczcić jej 
ofiary, ile jakby tu za bardzo nie 
przeszkodzić w kulcie nazistow-
skich zbrodniarzy z UPA. Nazywa-
ją to: „nie urazić Ukraińców”, „nie 
popsuć relacji z Ukrainą”. Tylko 
„jakich Ukraińców obrażamy mó-
wiąc słowo „ludobójstwo”?” – py-
tał przed rokiem retorycznie swoich 
partyjnych kolegów poseł PO Mi-
chał  Jaros  na posiedzeniu Komisji 
Kultury i Środków Przekazu. Zdu-
miewające są ścieżki rozumowania 
posłów: jeśli nie będziemy przeszka-
dzać w  bonderyzacji Ukrainy i zgo-
dzimy się, by większość Ukraińców 
zaakceptowała jako bohaterów lu-
dzi, którzy nas szczerze nienawi-
dzili i pragnęli granicy z Niemcami 
– to poprawimy w ten sposób relacje 

polsko-ukraińskie i doprowadzimy 
do „pojednania”. Wprowadzenie 
rok temu przez PO dyscypliny par-
tyjnej, w głosowaniu nad uchwałą 
historyczną, to kolejny przyczynek 
do dziejów wolności w Polsce ostat-
nich lat. A wszystko po to, by usu-
nąć to niewygodne słowo: „ludobój-
stwo”.

 Nowogardzkie ślady 
Dziennik Nowogardzki odna-

lazł u nas osoby, które były bez-
pośrednimi świadkami okrucień-
stwa na Wołyniu. Relację z rozmo-
wy z jedną z nich zamieściliśmy w 
ubiegłym roku. Są też takie oso-
by, które  znają rodzinne opowie-
ści z tragedii, która dotknęła ich 
bliższych czy dalszych krewnych. 
Jest nią między innymi emeryto-
wana nauczycielka, której wypo-
wiedź cytujemy na początku tego 
tekstu. Nowogardzkie środowiska 
związane z tzw. kresowiakami za-
fundowały trzy lata temu, poświę-

cony wołyńskim ofiarom, obelisk, 
który stanął na placu przy kościele 
pw. św. Rafała Kalinowskiego. Te-
goroczne obchody nieformalnego 
11 lipca odbywają się w różnych 
miejscach w kraju. Najbliżej nas w 
Szczecinie, gdzie w piątek 11 lipca 
br., o godz. 18.00, w katedrze św. 
Jakuba, zostanie odprawiona Eu-
charystia w intencji ofiar ludobój-
stwa. Marsz wyruszy o godz. 19.00 
z placu przykatedralnego i przej-
dzie na cmentarz Centralny pod 
Krzyż Wołyński, gdzie m.in. zosta-
nie odczytany Apel Pamięci.  Dzi-
siaj w roku, gdy obchodzimy 25 
lat naszej wolności ofiary Wołynia 
uświadamiają nam fragment ceny, 
jaką nasi przodkowie płacili za by-
cie Polakami. Jest to ta wielka żer-
twa naszej wolności   uświadamia-
jąca, jaką wartość do obronienia 
mamy my i następne pokolenia. 

sm
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Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym par deblowych

Kamiński/Janiszyn na III miejscu
Nowogardzko – maszewska para deblowa Krzysztof Kamiński i Artur Janiszyn wciąż nie zwalnia tempa. Tym razem startując w sobotę (5 lipca) w Mistrzo-
stwach Połczyna Zdroju w Tenisie Ziemnym Par Deblowych, Kamiński/Janiszyn zajęli III miejsce.

Turniej organizowany był przez 
Połczyńskie Towarzystwo Teni-
sowe i Sportowe „Mecz”, w dniu 
5 lipca 2014 r. Oprócz Krzysztofa 

Kamińskiego z Nowogardu oraz 
Artura Janiszyna z Maszewa, wy-
stąpili tenisiści z Połczyna, Gdań-
ska, Gdyni, a nawet zawodnik o 

brazylijskich korzeniach, posia-
dający również polski paszport. 
W sumie udział wzięło 5 deblo-
wych par, pośród których jedy-

nymi amatorami byli tenisiści z 
Nowogardu i Maszewa. Pozosta-
ła stawka to m.in. trenerzy teni-
sa oraz ich wychowankowie. Tym 
bardziej sukces Kamińskiego i Ja-
niszyna godny jest uwagi. Nowo-
gardzko – maszewska para musia-
ła się również borykać z kortem 
do którego jeszcze nie przywykła. 
My nie trenujemy na korcie cegla-
stym. Spotykamy się, aby pograć na 
korcie państwa Kubickich, tam na-
wierzchnia jest twarda, wykonana 
ze sztucznej nawierzchni gumowej. 
W Połczynie natomiast rywalizu-
jemy na korcie ceglanym, przez co 
trudniej jest nam się poruszać, nie 
czujemy się tak pewnie jak rywale. 
Ta nawierzchnia to dla nas ogrom-
ny „przeskok” - mówi Krzysztof 
Kamiński. W sobotnim turnieju 
rywalizowano w systemie „każdy 
z każdym”, do dwóch wygranych 
setów, do 6 gemów (plus ewentu-
alny tie-break).W przypadku po-
trzeby rozegrania 3 seta, zawodni-
cy grali do 7 punktów (w sytuacji 
przekroczenia tej liczby oczek- na 
przewagi). Dwie najlepsze pary 

rozegrały pomiędzy sobą finało-
wy mecz. Kamiński i Janiszyn byli 
bardzo blisko wywalczenia fina-
łu, jednak w decydującym meczu, 
po przegraniu pierwszego seta, w 
drugim prowadzili już w gemach 
5:3, jednak ostatecznie przegra-
li go z bardziej doświadczonymi 
rywalami. Miejsce na podium to 
jednak wielki sukces tenisistów 
amatorów, dla których uczestnic-
two to przede wszystkim świetna 
zabawa. Dla nas to rewelacja zająć 
3 miejsce! Szczególnie, że graliśmy 
z trenerami, lub ich wychowanka-
mi. Nasi rywale to byli doświad-
czeni zawodnicy, dlatego  obecność 
na podium „smakuje” tak bardzo 
– opowiada Krzysztof Kamiński. 
Niebawem w Połczynie rozegra-
ny zostanie turniej singlowy, być 
może wystartują w nim również 
zawodnicy z Nowogardu. Gratu-
lujemy parze Krzysztof Kamiński  
i Artur Janiszyn swoich wyników i 
życzymy kolejnych udanych star-
tów. 

KR
Na zdjęciu od lewej- Artur Janiszyn i Krzysztof Kamiński, z medalami za zajęcie 3 miejsca w Mistrzostwach Połczyna Zdroju w Tenisie Ziem-
nym Par Deblowych.

Wieści z Pomorzanina

Zabraknie kluczowych graczy?
Mundialowe emocje udzielają się wszystkim fanom piłki nożnej, to eż nie może dziwić, że piłkarze Pomorzanina Nowogard jeszcze na dobre nie rozpoczę-
li przygotowań. Jednak znane są już terminy pierwszych gier sparingowych. Coraz głośniej się mówi o tym, że w nadchodzącym sezonie w składzie może 
zabraknąć Łukasza Olechnowicza i Maćka Gołdyna. Jeśli to się potwierdzi, byłaby to duża strata dla nowogardzkiej drużyny.  

Od jakiegoś czasu słychać o 
ewentualnych osłabieniach Po-
morzanina. Łukasz Olechnowicz 
najprawdopodobniej nie będzie 
występował w nowogardzkim ze-
spole. Potwierdza te informacje 
prezes Marcin Skórniewski, któ-
ry jednak zwraca uwagę na to, że 
nie wszystko w tej kwestii zosta-
ło jeszcze przesądzone. Olechno-
wicz każdym swoim występem 
od wielu lat potwierdzał, że jest 
bardzo ważnym ogniwem w no-
wogardzkim klubie. Tak samo jak 
Maciej Gołdyn, który ze wzglę-
du na sprawy zawodowe, opu-
ścił Pomorzanina w poprzedniej 
rundzie. Pomimo tego, że jest 
spora szansa na jego powrót na 
ligowe boiska, pojawiły się słu-
chy, że może on występować w 
… Sarmacie Dobra. Zespół z Do-
brej, jak się okazuje, dzięki sprzy-
jającej sytuacji, ma bardzo duże 
szanse na pozostanie w IV li-
dze. Gołdyn z powodzeniem wy-
stępował już w tej drużynie, kto 
wie, być może zdecyduje się na 
powrót do IV ligi. Potwierdzam, 

że Maciek dostał ofertę od Sar-
maty, za niespełna miesiąc wy-
jaśni się, dla kogo będzie grał w 
najbliższym sezonie – mówi pre-
zes Pomorzanina Marcin Skór-
niewski. Napastnik Pomorzani-
na to od lat był „gwarancją” wie-
lu goli oraz asyst, niewątpliwie 

jego obecność w Pomorzaninie 
niesamowicie wzmocniłaby atak 
nowogardzkiej drużyny. Na bie-
żąco będziemy informować jak 
rozwija się sytuacja z tymi piłka-
rzami. 

Już niebawem Pomorzanin 
rozpocznie okres przygotowaw-

czy, a nowogardzcy kibice będą 
mogli pierwsze trzy sparin-
gi oglądać na Stadionie Miej-
skim. Najpierw 19 lipca, pierw-
szy zespół zagra w Nowogardzie 
z Masovią Maszewo, natomiast 
tydzień później ze Spartą Gry-
fice. Obydwa mecze zaplano-

wane są na 18:00, jednak godzi-
na ta może jeszcze ulec zmianie. 
Trzecim sparingpartnerem bę-
dzie goszcząca na obozie w No-
wogardzkie, niemiecka drużyna 
Bad Doberan, ten mecz kontro-
lny powinien przyciągnąć licz-
niejszą publiczność na nowo-
gardzki stadion. O dokładnym 
terminie tego spotkania poinfor-
mujemy na bieżąco. 

Drugi zespół Pomorzani-
na pierwsze sparingi rozegra w 
sierpniu. „Rezerwy” występo-
wać będą w koszulkach, na któ-
rych będzie widniało logo nowe-
go tytularnego sponsora. Pewne 
jest też to, że drugi zespół wciąż 
będzie występował bez trenera. 
Na ławce rezerwowych, jako tre-
ner, zasiadać będzie Marcin Skór-
niewski, który wciąż nie może 
powrócić do gry po urazie któ-
rego się nabawił. Takie rozwiąza-
nie sprawdziło się już w rundzie 
wiosennej minionego sezonu, 
gdy wówczas jako trener na ławce 
„rezerwowych” zasiadał... prezes. 

KR

O tym czy Łukasz Olechnowicz i Maciej Gołdyn pozostaną w Pomorzaninie - przekonamy się niebawem. Większą szansę na to, ma ten drugi



Nr 55 (2285) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Patrycja Drejas, mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Helena Iwan. Gratuluję.

Aleksandra córka 
Katarzyny Krasowskiej-
Pidlisnuj ur. 5.07.2014 ze 
Szczecina

Antoni syn Justyny 
Kieżun ur. 2.07.2014 z 
Nowogardu

Zosia córka Anny i 
Tadeusza Kordas ur. 
4.07.2014 z Goleniowa

Marcel syn Moniki i 
Arkadiusza ur. 6.07.2014 
z Nowogardu

Michalina córka Ilony 
i Kamila Zając ur. 
4.07.2014 z Maszewa

Ula córka Justyny i 
Przemysława Garbaciak 
ur. 7.07.2014 ze 
Strzelewa

Agata córka Wiolety i 
Marcina ur. 4.07.2014 
z Orle

Nina córka Urszuli i 
Grzegorza Klimczak ur. 
5.07.2014 z Nowogardu

Maria córka Anety i Adama 
ur. 4.07.2014 z Mokre

Amelia córka Wiolety Bej ur. 
7.07.2014 z Długołęki

Nikola córka Justyny 
Komorowskiej ur. 
6.07.2014 z Radowa 
Wielkiego

Julia córka Edyty 
Jakubowskiej ur. 3.07.2014 
z Miękowa

Maja córka Patrycji 
i Przemysława 
Skowrońskich ur. 
7.07.2014 z Nowogardu

Maja córka Joanny i 
Krystiana ur. 4.07.2014 z 
Radowa Wielkiego

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Doklejanie sztucznych odpo-
wiedników jest nieinwazyjne i prze-
znaczone praktycznie dla każde-
go. Jedynym przeciwwskazaniem 
może być wrażliwe oko. Podrażnie-
nie może wywołać zarówno klej jak 
i same rzęsy. Zabieg nie jest zatem 
polecany alergikom. Bardzo czę-
sto się jednak zdarza, że to właśnie 
sztuczne rzęsy są doskonałą alter-

natywą dla stanów zapalnych oka 
i okolic, spowodowanych codzien-
nym stosowaniem tuszów do rzęs. 
Żeby poddać się przyklejaniu rzęs 
oko musi być zdrowe, bez podraż-
nień i jakiegokolwiek przerwania 
ciągłości. Bardzo istotna jest także 
kondycja rzęs. Klej stosowany przy 
zabiegu jest dość dużym obciąże-
niem. Słabe i cienkie rzęsy warto 

przed zabiegiem wzmocnić, stosu-
jąc odżywkę. Gorąco polecam Re-
vitaLash, która przynosi naprawdę 
zdumiewające efekty.

Cały proces trwa dość długo bo 
od 2 do 3h. Wymagana jest więc 
duża cierpliwość. Nie jest wskaza-
ne przychodzenie do gabinetu nad-
czo. Mile widziane jest natomiast 
pozytywne nastawienie. Przycho-
dząc z dobrym humorem oraz wy-
ciętym z gazety artykułem mogą się 
Panie spodziewać 10 % rabatu. Je-
żeli chodzi o sam zabieg to mamy 
kilka metod doklejania rzęs m.in. 
metoda express, 1:1, 2:1, 3:1 i jesz-
cze kilka innych. W każdej z nich 
chodzi o przyklejenie do naszych 
rzęs jej sztucznego odpowiedni-
ka o dobranej długości, kształcie i 
grubości. Generalnie chodzi o to, 
żeby wszystko idealnie współgra-
ło z kształtem naszego oka, możli-
wościami naszych rzęs i pożądany-
mi przez nas efektami. A efekt za-
wsze jest zdumiewający i co najważ-

Oszukać naturę 
Rzęsy są tym elementem oka, który odpowiada za uwydatnienie jego piękna. Dzięki nim spojrzenie na-
biera charakteru. Czasami wystarczy trochę cienia lub pociągnięcie mascarą, żeby uzyskać niezwykłą 
metamorfozę. Niestety jak w każdej sferze życia, tak i w tym wypadku nie ma sprawiedliwości. Nie każ-
da kobieta ma wachlarz gęstych, długich rzęs. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy każda może je mieć. 
Rozwiązaniem są rzęsy sztuczne. 

niejsze bardzo praktyczny. O nasze 
nowe spojrzenie nie musimy szcze-
gólnie dbać. Żyjemy jak zawsze, 
możemy chodzić na basen, saunę, 
siłownie itp. Jedyne czego powinni-
śmy unikać do nadmiernego tarcia 
rzęs i używania tłustych prepara-
tów do demakijażu okolic oczu. To 
oczywiście kwestia gustu i upodo-
bań, ale często makijaż oka staje się 
zbędny. Uzupełnianie rzęs czyli po-
wtarzalność zabiegu to kwestia bar-
dzo indywidualna. Najczęściej są 
to już krótsze spotkania raz w mie-
siącu. Takie rozwiązanie jest szcze-
gólnie cenne dla kobiet, które cenią 
sobie wygodę, zawsze perfekcyjny 
makijaż bez wysiłku i straty cza-
su. Mamy takie rzęsy jakie byśmy 
chciały, a nie takie jak dała nam na-
tura. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy
W najbliższą sobotę, o godzinie 

14:00, Redostowo przywita swoich 
byłych mieszkańców rozsianych po 
całej Polsce, jak i tych obecnie miesz-
kających i związanych z tą miejscowo-
ścią. Przybędzie również wielu gości z 
okolicznych miast i wsi, gdyż udział 
we wspólnej zabawie może wziąć każ-
dy. Zapraszamy całe rodziny, gdyż nie 
zabraknie atrakcji dla dzieci i rodzi-
ców. Najmłodsi będą mogli skorzy-
stać m.in. z dmuchanych zamków i 
trampoliny oraz z wycieczki po Re-
dostowie zaprzęgami konnymi. Nie 
zabraknie ogródka gastronomiczne-
go oraz występu kapeli podwórko-

wej „Kryzys”. Z kolei zespół muzycz-
ny „Midi – Men” zadba o zabawę do 
białego rana!  

- To będzie pierwszy historyczny zlot 
pokoleń „Redostowiaka”, dlatego ser-
decznie zapraszamy! Inicjatywa „na-
rodziła” się w tamtym roku, po moich 
rozmowach z panią Jolantą Buksińską, 
która jest radną gminy osina z Redo-
stowa. Nie może was zabraknąć! Za-
leży nam na mieszkańcach byłych i 
obecnych z Redostowa, wierzę, że bę-
dzie nas jak najwięcej! Zapraszamy 
oczywiście wszystkich z regionu, którzy 
chcą się tego dnia dobrze bawić – za-
chęca jeden z organizatorów Tadeusz 

Łukaszewicz. Informujemy również, 
że firma usługowo-handlowa Adam 
Fedeńczak (żółte busy), udzieli rabatu 
na przejazd do Redostowa, wszystkim 
chętnym do przybycia na imprezę w 
dniu 12 lipca. Dla wszystkich, którzy 
mają jakieś pytania dotyczące impre-
zy, podajemy przy artykule numery 
telefonów do organizatorów.

KR
Kontakt z organizatorami: Redo-

stowo – Jolanta Buksińska-Sikorska  
tel. 798 616 328, 91 39 18 345 / Osi-
na – Urząd Gminy tel. 91 39 11 728 / 
Nowogard – Tadeusz Łukaszewicz tel. 
506 999 902, 91 39 22 558 
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Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

OFERUJE

RABAT do 15% 
na wszystkie kolekcje 

płytek ceramiki paradyż  

RE MB UD

Salon Budowlany
REMBUD

Nowogard, ul. Wartcka 1

TEL. 91 39 22 957 
Zapraszamy

WYKONUJEMY 
PROJEKTY ŁAZIENEK

K35.2.sk.pt.4.07-1.08 

Nasza Þrma buduje domy w systemie budynku szkieletowego 
STEICO. Doskonale dopracowany system pozwala na budowę 
zdrowych dom—w energooszczędnych zachowując najwyższą 

jakość na rynku.

Realizujemy projekty gotowe oraz z naszej bazy projekt—w.


Czas budowy do 12 tygodni

!

www.innovahouse.pl
!
KONTAKT:


Tel: 91 314 38 58, 669-149-383

mail: biuro@innovahouse.pl


adres: ul. Boh. Warszawy 71, 72-200 Nowogard
8.śr.-k.11.07-01.08

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

Kochanej mamusi i babci 

Leokadii Maszyna 
z okazji 71 urodzin 

dużo uśmiechu na każdy dzień oraz 
opieki Matki Bożej 

na dalsze szczęśliwe dni 
składa syn Mariusz z córką Weroniką

W.13.2.O.7.03.do

PIASEK, ŻWIR,  
cZARnOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWnIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIEnTA

A/0

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek
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Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 
zawiadamia o rekrutacji do:

Szkoły Podstawowej • Gimnazjum • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kształcimy w zawodzie:

kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kroki do naszej szkoły:
Badania dziecka w poradni psychologiczno- pedagogicznej lub 

innej specjalistycznej.
Otrzymanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego.
Złożenie wniosku o skierowanie do szkoły do Starosty Gole-

niowskiego (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie 
Powiatu Goleniowskiego, Goleniów, ul. Dworcowa 1) .

Uwaga: do wniosku wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego oraz ostatnie świadectwo, o ile dziecko uczęszcza 
już do szkoły.

W przypadku zapisów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej ko-
nieczny jest kontakt ze szkołą przed złożeniem wniosku do Starosty 
Goleniowskiego.

Oferta terapii usprawniających Twoje dziecko prowadzo-
nych w szkole:

BIOFEEDBACK
TOMATIS
JOHANSEN
FIZJOTERAPIA
MUZYKOTERAPIA
POLISENSORYKA
LOGOPEDIA
KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
USPRAWNIANIE RUCHOWE NA BASENIE
INTEGRACJA SENSORYCZNA
W naszej szkole zapewniamy:

• bezpieczeństwo naszym wychowankom
• komfortowe warunki nauki i relaksu 
• indywidualne formy pracy z uczniem
• małą liczbę dzieci w oddziale
• podział na grupy na języku niemieckim, informatyce i wychowa-

niu fizycznym
• rozwijanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej
• fachową i życzliwą kadrę
• ofertę zajęć zgodną z zainteresowaniami uczniów.
• udział w zajęciach Stowarzyszenia NIEPOKONANI, działającego 

przy szkole na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 

4184274 lub osobiście w sekretariacie szkoły: ul Niepodległości 
1B, Goleniów, w godzinach 8.00 – 15.00

Zapraszamy :) na naszą stronę zssgol.pl w zakładce Rekrutacja 
znajdziesz wzory wniosków oraz bardziej szczegółowe informacje

15 czerwca 2014 roku w Nowogardzkim Domu Kultury 
odbyła się  zbiórka do puszek oraz aukcja obrazów, 

której celem było zebranie  środków 

na zakup aparatów słuchowych i rehabilitację 
6 letniego Błażeja  Włochowicza. 

Łącznie zebrano 7.263 zł, kwotę tę przekazaliśmy na subkonto 
Błażeja  w Fundacji AVALON. 

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 

składa  serdeczne podziękowania 
dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy  

 włączyli się w tę szlachetną akcję

Szukam kandydatki 
na przyjaciółkę, żonę 

w wieku od 64-69 lat. 
Numer telefonu 91 39 25 794 

Serdeczne podziękowania dla Gospodarki 
Komunalnej za udostępnienie świetlicy dla 

Towarzystwa Przyjaciół Głuchych i Niewidomych 
składają członkowie

Redło – IV Rajd Rowerowy

Sport i rekreacja
W sobotę 28.06.2014r., odbył się Rajd Rowerowy w Redle zorganizowany przez Sołectwo Redło. 

W rajdzie wzięło udział 52 ro-
werzystów, wśród których był 
Wójt Gminy Osina Krzysztof 
Szwedo wraz z małżonką, oraz 
mieszkańcy Redła i okolic. Go-

ścinnie przybyli i otworzyli Rajd 
marszałek województwa Jaro-
sław Rzepa, i wicestarosta Tomasz 
Kulinicz. Rajd odbył się po raz 
czwarty i wpisał się w coroczny 

kalendarz imprez sportowych or-
ganizowanych przez sołectwo Re-
dło. Uczestnicy rajdu wyjechali o 
godz. 15:00 na trasę; Redło – Kra-
snołęka - Krasnołęka Kolonia – 
Długołęka – Nowe Wyszomierki – 
Redło. Trasa została zabezpieczo-
na przez organizatorów. Dystans 
został zaplanowany pod wzglę-
dem bezpieczeństwa uczestników 
Rajdu. W przerwie rowerowych 
wojaży, w miejscowości Nowe 
Wyszomierki, uczestnicy rajdu 
zjedli pyszny żurek z wkładką i 
odpoczęli przy ciekawych konku-
rencjach m.in. przeciąganie węża 
strażackiego. Po powrocie, na pla-
cu rekreacyjnym w Redle, odbył 
się festyn, wraz z  poczęstunkiem 

Po IV Rajdzie Rowerowym oraz wspólnych zajęciach z zumby, uczestnicy wykonali wspólne zdjęcie.

Jak widać na zdjęciu, w zajęciach prowadzonych przez Grzegorza Sokulskiego udział wzięli 
również strażacy z Redła

i oprawą muzyczną oraz konkur-
sy z nagrodami dla uczestników 
rajdu. Rajd rowerowy jest świet-
nym sposobem aktywnego spę-
dzania wolnego czasu i integra-
cji mieszkańców Redła. O godz. 
19:00, na zaproszenie organiza-
torów, na scenie pojawił się in-
struktor zumby Grzegorz Sokul-
ski z grupą „Żaba Fitness Team” i 
zaproponowali mieszkańcom Re-
dła wspólną zabawę, jako pokaz 
zajęć zumby. Do zabawy dołą-
czyli także strażacy z Redła, któ-
rzy udowodnili, że zumba jest dla 
każdego. Mieszkańcy gminy Osi-
na mogą się o tym przekonać za 
sprawą zajęć, które prowadzi In-
struktor Grzegorz Sokulski w po-
niedziałki i czwartki o godzinie 
18:00 w świetlicy wiejskiej w Osi-
nie oraz w te same dni o godzinie 
19:30 w świetlicy w Krzywicach.  

Oprac: KR

15 lecie Koła PZW 
„Tęczak” 

„Tęczak” ma już 15 lat, a to znaczy, że 
jest to już duża i doświadczona ryba. A 
co najważniejsze zdrowa. 

Z tej okazji zapraszamy członków na-
szego Koła na wspólną biesiadę do 
ośrodka p. Henryka Grygowskiego (na 
„Harcówkę”). Zarząd Koła gwarantuje, 
że dobrego jadła, dobrej muzyki i humo-
ru nie zabraknie. 

Uroczystość odbędzie się dnia 19 lipca, 
o godz. 16.00, wpisowe 30 zł od osoby, 
zapisy do dnia 16 lipca do godz. 14.00. 

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W152.4.scb.pt.4-25.07  

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.13.06-25.07

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Zakład 
Kominiarski
Zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)

Oświadczenie 
w sprawie nieprawdziwych informacji,  

dotyczących rehabilitacji w Nowogardzie,  
które rozpowszechnia Szpitalne Centrum Medyczne  

w Goleniowie Sp. z o.o. (szpital w Goleniowie)
W związku z opublikowaniem przez Szpitalne Centrum Medyczne w Golenio-

wie Sp. z o.o. informacji, w sprawie rzekomych ustaleń, które miały miejsce pod-
czas spotkania w Narodowym Funduszu Zdrowia w Szczecinie, w dniu 30 czerwca 
br., odnośnie punktu rehabilitacji w Nowogardzie oświadczamy, że informacje te 
mijają się z prawdą i nie są zgodne z protokołem z rozmowy, która miała wówczas 
miejsce.  

W czasie wspomnianego spotkania, na którym mieszkańców Nowogardu reprezentowała delega-
cja w składzie: Jolanta Bąk – właściciel Gabinetu Rehabilitacji i Fizjoterapii w Nowogardzie, Robert 
Czapla - Burmistrz Nowogardu, Jerzy Jabłoński – członek Rady Zachodniopomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie oraz Kazimierz Lembas – dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Rejonowego w Nowogardzie i zarazem radny Rady Powiatu w Goleniowie, burmistrz zapro-
ponował, aby goleniowskie „podmioty, które wygrały zrzekły się części kontraktu. Propozycja do-
browolnej rezygnacji przez podmioty wygrane z części kontraktu na rzecz podmiotu w Nowogardzie 
podyktowana jest prośbami mieszkańców Nowogardu (…).  Zwrócił się też z prośbą do Starosty Go-
leniowskiego o „wsparcie dotyczące zrzeczenia się części kontraktu. Burmistrz wskazał, iż przystanie 
na propozycję zrzeczenia się części kontraktu wpłynie na lepsze postrzeganie władz (powiatowych), 
a kwota przeznaczona na rehabilitację w części na Nowogard nie jest warta konfliktowania się, nato-
miast pozytywna decyzja zapewni szacunek mieszkańców gmin(...). (na podst. protokołu spotkania). 
Za rozważeniem i przyjęciem tej propozycji wnioskowała cała nowogardzka delegacja.

Ponadto, po spotkaniu w NFZ, w krótkiej rozmowie z burmistrzem Nowogardu, Starosta Gole-
niowski Tomasz Stanisławski zgodził się przemyśleć zaproponowaną przez nowogardzką stronę pro-
pozycję (przeniesienia cesji usług rehabilitacyjnych części nowogardzkiej na nowogardzki podmiot).  
Jednak w czasie ustalonej wówczas na środę  (2 lipca br.), i odbytej w tym terminie telefonicznej roz-
mowie z burmistrzem Nowogardu, 

Starosta oświadczył, że Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. będzie świadczyło 
dla mieszkańców Nowogardu usługi rehabilitacyjne i nie zgodził się „oddać części nowogardzkiego 
kontraktu” ani na rzecz pani Jolanty Bąk, ani na rzecz nowogardzkiego szpitala, co jasno wskazuje na 
intencje Starosty wobec Nowogardu i jego mieszkańców.

Tak więc, rozpowszechniane przez utworzone przez powiat Szpitalne Centrum Medyczne w Gole-
niowie   informacje odnośnie rzekomych ustaleń, które miały miejsce podczas spotkania w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia 

w Szczecinie, w dniu 30 czerwca br., wprowadzają w błąd opinię publiczną i wywołują niepokój 
wśród dotychczasowych pacjentów Gabinetu Rehabilitacji i Fizjoterapii Pani Jolanty Bąk oraz miesz-
kańców Nowogardu.

Nie może być tak, aby powołana na majątku powiatu i korzystająca z dobrodziejstwa jego budżetu, 
a więc pieniędzy nas wszystkich, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitalne Centrum Me-
dyczne w Goleniowie, niszczyła inne podmioty gospodarcze działające na rzecz ochrony zdrowia w 
powiecie. A skarbnik powiatu - główny księgowy jego budżetu, jako funkcjonariusz publiczny był 
jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki. Ponadto, Starosta Goleniowski podjął 
decyzję wbrew stanowisku Rady Powiatu, które zostało przedstawione i przyjęte uchwałą na sesji w 
dniu 26.06.2014 r. 

Powiat to nie tylko Goleniów, o czym najwidoczniej Starosta Goleniowski zapomniał. W innych 
powiatach usługi rehabilitacyjne mogą być, bez najmniejszych problemów, świadczone przez różne 
gabinety i to w różnych miejscowościach, tylko dziwnym trafem, Powiat Goleniowski te usługi ma 
ulokowane w samym Goleniowie. 

I my się na to nie zgadzamy!!!
 
                  Jolanta Bąk                                           Mieczysław Cedro                             Eugeniusz Tworek                                                                                      
Właścicielka Gabinetu Rehabilitacji           Prezes Nowogardzkiego Forum                   Prezes Zarządu                                                                                                         
        i Fizykoterapii w  Nowogardzie            Organizacji Pozarządowych              Polskiego Stowarzyszenia             
                                                                                                                                   Diabetyków  Koło Nowogard 
  
                   Robert Czapla                              Kazimierz Lembas                                        Jerzy Jabłoński                                                  
              Burmistrz Nowogardu         Dyrektor Samodzielnego Publicznego                      Członek Rady                    
                                                           Szpitala Rejonowego w Nowogardzie,                Zachodniopomorskiego 
                                                              Radny Rady Powiatu w Goleniowie             Oddziału Wojewódzkiego
                                                                                                                                               NFZ w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Cisy” w Nowogardzie

informuje 
że posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo-

wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Boha-
terów Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”)  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul.   Ks. J. Poniatowskiego 7a w 
Nowogardzie.  Więcej informacji można uzyskać  telefo-
nicznie pod nr 913925261  lub kom. 697 104 578   
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OGŁO SZE nIA DROB nE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

segment domu                                          
 2 pokoje 48 m2 

z ogródkiem                     
124 tys zł                                                

dom wolno stojący
86 m2 

na działce 597 m2

207 tys zł

Tylko u nas! Dobra nowogardzka

 nIERUcHOMOŚcI

•  Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•  Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

•  Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMY nA WSI – GRUnTY  
SPRZEDAjEMY, KUPUjEMY. TEL. 
660 206 833

•  Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

•  Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

•  Kawalerka  do  wynajęcia. 
Tel.667621070.

•  Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

•  Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

•  Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

•  Sprzedam sklep. 693 808 537 

•  Domek jednorodzinny do wynaję-
cia. 607 289 286 

•  Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

•  Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

•  Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

•  SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 
km. od  N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

•  Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

•  Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wy-
szomierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

•  Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

•  Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  
44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•  Wynajmę  garaż  na  ul; jana Paw-
ła. Tel.601257127.

•  Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w 
Nowogardzie. 501 051 731

•  Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowogar-
dzie. Powierzchnia ok. 45m2, na któ-
rą składa się sala obsługi oraz zaple-
cze/magazyn z osobną toaletą. Lokal 
po kapitalnym remoncie. Dostępne 
media: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. Zapraszam 
na prezentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam dom z dużym ogrodem 
na ul. Mickiewicza. Tel. 608 153 767.

•  Sprzedam nowy dom w Karsku. 
cena 210 tys. 691 664 658 

•  Sprzedam działki budowlane, 
Karsk, 510 766 180 

•  Sprzedam duży budynek go-
spodarczy do remontu. 502 853 
573

•  Sprzedam garaż Jana Pawła II na sa-
mochód dostawczy. 667 700 795

•  Do wynajęcia dwa pokoje z kuch-
nią ul. Zamkowa. 661 811 611 

•  Sprzedam 3 pokoje 58m2 lub za-
mienię na 2 pokoje mniejsze. 663 
695 260 

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego. 509 424 606 

•  Sprzedam mieszkanie dwupozio-
mowe około 90m2 w Nowogardzie. 
668 411 277 

•  Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277

•  Wynajmę 2pokojowe mieszkanie 
698 669 875

•  Do wynajęcia pomieszczenie 325m 
2 w tym mieszkanie, duży parking. 
609 245 816

•  Sprzedam dom w zabudowie sze-
regowej. 601 808 410 

•  Do wynajęcia mieszkanie 3pokojo-
we. 509 601 559 

•  Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 
33 m2. Cena 43000. 512 131 562

•  Sprzedam 2-pokojowe II piętro 
47m2 113 tys. 501 307 666

•  Cerkwica 10 km. od Rewala seg-
ment domu 70 m2 – 47000 zł tel. 
783 534 677 

•  1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod 
KRUS 17000 zł. Tel. 889 133 882 

•  Działkę o pow. 0,43 ha 5km. Od No-
wogardu sprzedam. 603 895 622 

•  Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje, 
wysoki standard, centrum. 606 64 
69 68

•  Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszow-
skiego w Nowogardzie. Tel. 783 570 
060

•  Sprzedam działkę budowlaną ul. 
Asnyka 40 000 zł. 880 132 032 

•  Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

 MOTORYZAcjA

•  Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

•  Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

•  Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

•  Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340.

•  Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 

roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

•  Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  
rok  prod. 1991.Tel.690071574.

•  Skup aut, busów, gotówka od 
ręki. 791 337 976 

•  Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra 
rok 93. 693 344 667 

•  Do sprzedania bus Mitsubishi 
L400 rok 99, cena 3000 zł + VAT. 
601 581 892 

•  Sprzedam Forda Focusa Com-
bi MK2 Titanium rok 2008, poj. 21 
TDCI, 605 591 293

•  Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

•  Sprzedam Toyota Corolla Verso rok 
produkcji 10/2005, olej napędowy. 
Cena 23 500. 693 197 569

•  Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok 
prod. 2002, stan bardzo dobry. 
Cena 10 500 zł. 508 290 657

•  Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 
92r. 886 456 377

•  Passat B-5 Combi, czarny, jak nowy 
rocznik 2002 pilnie sprzedam. Cena 
8000 zł. 724 049 451 

•  Sprzedam Skoda Felicja rok 1999. 
Silnik 1,3, pierwszy właściciel. Cena 
3000 zł do negocjacji, garażowana. 
Tel. 691 461 220, 609 811 194  

 ROLnIcTWO

•  KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•  Kupię kombajn i dmuchawę do 
zboża. 502 853 573 

•  Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 
660010540.

•  SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwit-
nące  róże  pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz  róże  krzaczaste  15 zł./
szt.   a  także  wiele  innych  roślin. 
Tel. 606106142.

•  Prosiaki sprzedam. 791 817 107 

•  jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORn. Tel. 91 39 20 307

•  Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 
01 39 95 

•  Sprzedam tuczniki. 781 744 340

•  Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie łąk i zbiór. Rekultywacja 
terenów zielonych. 508 503 650  

•  Sprzedam: miód pszczeli, miodar-
kę, wagę uchylną, silnik elektryczny. 
91 39 25 457 

•  Sprzedam mieszankę zbożo-
wą, 70 zł/100 kg. 91 39 18 704 lub 
781 900 122 

•  Koszenie, mulczowanie i beloto-
wanie siana i słomy. 608 01 39 95

•  Sprzedam siano w belach. 513 
941 882s

•  Sprzedam siano w kostkach 
782 036 086

•  Porzeczkę czerwoną sprzedam 2 
zł kg. Zbiór własny. 91 39 21 739 

•  Sprzedam agregat uprawowo-
-siewny 3m., bierny. Cena : 11200 zł. 
505 056 886 

•  Sprzedam zabytkową bryczkę kon-
ną. Cena 2800 zł. 508 290 657 

•  Kupię starą przyczepę wywrotkę 
3,5 tony. 785 04 19 62 

•  Sprzedam ciągnik Ursus C360 do 
remontu. 508 521 476 

•  Sprzedam 0,5tony jęczmienia. 661 
633 977 

•  Sprzedam maszynę rotacyjną 
2bębnową, mało używaną. 91 3917 
620, 669 954 952 dzwonić po 20 

•  Opryskiwacz zawieszony polski 
Warta poj. 400 l, sprawny. Cena 850 
zł do uzgodnienia. 607 271 196 

•  Kopaczka elewatorowa dwurzędo-
wa do ziemniaków. 607 271 196  

 USŁUGI

•  Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

•  MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

•  Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 
91 39 20 714

•  AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-
wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

•  Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

•  Usługi koparko-ładowarką no-
wogard. 514172446 

•  Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•  Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•  Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

•  REMOnT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

•  Usługi remontowe 601 567 369

•  Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 

607 137 081; 693 716 085

•  Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•  PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

•  Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

•  Mycie okien. 505 371 529

•  Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimenta-
mi 600840600 lub 600465417.

•  Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

•  TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

•  Remonty:  mieszkań , łazienek , da-
chów   i  ogrodzeń . Tel.794115153.

•  Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do ma-
tury. 663 370 279 

•  Cyklinowanie. 692 478 465 

•  Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

•  Remonty mieszkań. 798 147 191 

•  SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska 
Polskiego 57 .tel.787482763.Pełna 
oferta: komsil.pl Promocyjne ceny 
!!!

•  Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

•  Prasowanie bali. 513 941 882 

•  Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

•  Remonty mieszkań: glazura, tera-
kota itp. i kostka polbrukowa. 693 
730 938

•  TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 
493 

•  Kierownik budowy 2500 za domek. 
604 269 301 

•  Remonty mieszkań. 798 147 191



11-14.07.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

17

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE nIA DROB nE

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

Nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw

W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 
Nowogard 46 m2,wysoki parter CENA: 89 tys. zł 

Nowogard 54 m2, III piętro CENA: 130 tys. zł 
Nowogard /okolica 18 m2,parter  CENA: 36 tys. zł 

Nowogard /okolica 80 m2,bezczynszowe CENA: 57 tys. zł 
Nowogard /okolica 39 m2,bezczynszowe  CENA: 69 tys. zł 
Nowogard/ okolica 56 m2, bezczynszowe CENA: 70 tys. zł 

DOMY NA SPRZEDAŻ 
Nowogard wolnostojący 57 m2 CENA: 99 tys. zł 

Nowogard/ okolica wolnostojący ok. 200 m2 do wykończenia CENA: 123 tys. zł 
Nowogard/ okolica wolnostojący 90 m2 po remoncie CENA: 235 tys. zł 

Nowogard/okolica bliźniak CENA: 129 tys. zł 
Nowogard/ okolica szeregowiec CENA: 90 tys. zł 

KUPIMY MIESZKANIA I DOMY W NOWOGARDZIE 

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Prace ziemne, 
brukarskie, ogrodzenia

Pracowników 
przyjmę

tel. 733 748 014
W137.1.sczb.24.06-8.07

•  Malowanie, szpachlowanie, pane-
le. 788 566 432 

•  Usługi transportowe Ford Tranzit 
krajowe i zagraniczne. Tel. 500 297 
054 

•  Remont na każdą kieszeń. 609 715 
839

•  Glazura, terakota, fachowo i solid-
nie. Wykończenie wnętrz pod klucz. 
607 647 515

•  Transport od A-Z przeprowadzki. 
665 720 037

 PRAcA

•  Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

•  Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

•  Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. Tel. 695 264 594

•  Zatrudnię pracowników na budo-
wę. 505 112 334 

•  Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

•  Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

•  Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

•  Zatrudnię montażystę okien, wy-
magane prawo jazdy ( nie wyklu-
czam emeryta). 663 600 601

•  Zapraszam  na  zbiór  truska-
wek  w  Dąbrowie nowogardz-
kiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

•  Przyjmę ucznia na praktyki do 
biura, znajomość obsługi kom-
putera, od 1.06.2014, tel. 605 
522 340

•  Zatrudnię dwóch murarzy - po-
mocnika od zaraz 508 290 657.

•  Zatrudnię pracownika z upraw-
nieniami na kombajn i traktor, oraz 

pracowników na stanowisko do-
jarz. Informację pod telefonem 91-
39-18-140 

•  Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

•  Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

•  Doświadczona opiekunka do 
dziecka zajmie się maluchem od 
września. 793 994 354 

•  Przyjmę ucznia na praktyki do za-
kładu fryzjerskiego (damsko-mę-
ski). 503 965 587 

•  Poszukuję niani do 2,5 rocznego 
dziecka na 1/3 etatu. 692 549 667 

•  Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377

•  Doświadczona opiekunka do 
dziecka zajmie się małym dziec-
kiem od września. 664 696 177

 InnE

•  Sprzedam drewno bukowe i dębo-
we pocięte i porąbane - 603 353 789

•  PIEcE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wiszą-
ce f. Vaillant z Niemiec do miesz-
kania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

•  Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

•  Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

•  Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•  Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

•  Drewno , bukowe, dębowe, pocięte 
, porąbane. Tel.  603353789.  

•  Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy 
rodzaje zasilania, kuchnia gazowa+ 
umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

•  Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy + stół kuchenny mocny. Tel. 
888 676 231  

•  Sprzedaż drewna kominkowego, 
opałowego, zapewniamy transport. 
697 500 809

•  Sprzedam porzeczkę czerwoną 2zł 
za kg., zbiór własny. 91 39 21 739 

•  Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 
661 630 386

•  Sprzedam drewno suche 100 zł za 
przyczepkę samochodową 880 690 
659

•  Tanio sprzedam suche odpady tar-
taczne . 693 730 938 

•  Dwa segmenty młodzieżowe, dwa 
biurka, dwa tapczany tanio sprze-
dam. 605 856 538 

•  Sprzedam drzwi wewnętrzne (pra-
wie nowe, bardzo ładne) 0,90 z 
ościeżnicą. 785 921 868

•  Sprzedam narożnik tanio. 727 569 
687

•  Kupię książki do gimnazjum nr 1 
klasa 3. 608 825 600 

•  Odkupię książki do klasy 6 Szkoła 
Podstawowa nr 2 Nowogard. 691 
201 974

•  Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła 
Podstawowa nr 2.691 201 974 

•  Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 
545 533

•  AnTYKI – STARE MEBLE, SZAFY, 
WITRYnY, SERWAnTKA, PIAnInO 
I WIELE InnYcH. 509 411 788

•  Telewizor LCD sprzedam. 888 330 
606 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER

Władysław - 
rzeźbiarz
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Nr 47 (2181)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  4

7

Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Nr 65 (2199) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

18

www.dzienniknowogardzki.pl

Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  6

5

Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...

POLECA:

prestiżowe marki Parker Waterman 
idealny upominek na koniec roku szkolnego. 

Możliwość grawerowania tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:

WYRÓB PIECZĄTEK
WYDRUKI Z NOŚNIKÓW KSERO w KOLORZE
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Apetyt na czereśnie
Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Halina Szwal, Marek Kozioł, Natalia Kursnierk, 

Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Alicja Wypych, Lucyna Andrzejczak, Krystyna 
Gęglawa, Mirosława Rutkowska, Grażyna Kosmalska, Edward Bachor

Zwycięzcy: Alicja Wypych, Krystyna Gęglawa, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Nadia Korn, Elżbieta Lewandowska, Martyna Grenda, Julia Furmańczyk, Elżbieta Amelia Goc, Miłosz 

Wielgus
Zwycięzca: Julia Furmańczyk
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

InFORMATOR LOKALnY - nOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak		kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAn BIŃcZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD POnIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
nIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa nOWOGARD – GOLEnIÓW – SZcZEcIn 
nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZcZEcIn – nOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – nOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – MASZEWO - nOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
nOWOGARD-RESKO-nOWOGARD
nD-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-nD: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD jAZDY BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 A25.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P.26.2.O.20.06-do
P3.2.O.do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

Wydruki 
 koloroWe 

W niskich cenach

ul. Boh. Warszawy 7A 
tel. 91 392 21 65

Sprzedam
nowogard, ul. nadtorowa 

tel. 604 409 996
K37.12.k.o.pt.4-25.07

Profesjonalna �rma
w branży fryzjersko-kosmetycznej

ogłasza nabór na stanowisko 
specjalisty ds. zakupu i marketingu

Zgłoszenia kierować do centrali �rmy
Nowogard, ul. Zamkowa 3d

K39.4.o.11,15.07
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogardzkie 
wodociągi 
z siedzibą 

w Warszawie
s. 9s. 7s. 6

Rozmowa  
z Wojciechem 
Smarzowskim

Pożar 
pasieki 

koło  
Wierzbięcina

A6.4.k.d/o

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

www.darkat.pl   •  tel. 91 578 48 80, 601296755
Nowogard ul. Kilińskiego

 J.4.p.8,15.08

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Czytaj s. 4

Czytaj s. 5

Czytaj s. 5

Czytaj s. 5

Czytaj s. 16

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

Profesjonalna �rma
w branży fryzjersko-kosmetycznej

ogłasza nabór na stanowisko 
specjalisty ds. zakupu i marketingu

Zgłoszenia kierować do centrali �rmy
Nowogard, ul. Zamkowa 3d

K39.4.o.11,15.07

Powiało optymizmem w sprawie kontraktu z NFZ

Nowogardzką rehabilitacją zajęła 
się poseł... aż z Lublina

Mimo że ponoć wszyscy posłowie Ziemi Zachodniopomorskiej zostali powiadomieni przez burmistrza Nowogardu o per-
turbacjach w sprawie konkursu na świadczenia rehabilitacyjne, to naszym kontraktem zajęła się tylko poseł PiS z dalekie-
go Lublina. 

Papierosy się 
„rozpłynęły”, 
winnych nie ma

Pożar w centrum 
miasta 

Płonęły  
„Cisy”

Sztuka może szokować, 
ale bez przesady...

Festiwal  
lekkich  
obyczajów

Zatrzymali dilera 
- brał przykład 
z samej góry

Posiadał  
ćwierć kilo  
marihuany

Pałac w Kulicach

Historia  
żyje losami  
ludzi

Echo dawnych lat, czyli  
I Historyczny Zlot Pokoleń 
Redostowiaka

Sentymentalna 
podróż w 
przeszłość
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Nasza sonda

Marianna Skryplonek, lat 95, zmarła 10.07.2014 r., pogrzeb odbył się 12.07.2014 r. na cmentarzu w No-
wogardzie

Józefa Lipska, lat 91, zmarła 10.07.2014 r., pogrzeb odbył się 12.07.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie
Maria Bej, lat 90, zmarła 10.07.2014 r., pogrzeb odbył się 14.07.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie
Krzysztof Jedynak, lat 56, zmarł 11.07.2014 r., pogrzeb odbył się 12.07.2014 r. na cmentarzu w Nowogar-

dzie
Helena Ziółkowska, lat 86, zmarła 11.07.2014 r., nabożeństwo żałobne odbędzie się 15.07.2014 r. o godz. 

12:00 w Dobropolu, a pogrzeb na cmentarzu w Dobrej
Roman Kolanek, lat 48, zmarł 13.07.2014 r., pogrzeb odbędzie się 16.07.2014 r. o godz. 14:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie
Jadwiga Bzowa, lat 71, zmarła 12.07.2014 r., pogrzeb odbędzie się 16.07.2014 r. o godz. 12:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Przedwczoraj oficjalnie został zakończony 18. Festiwal „Lato z Muzami” w Nowogardzie.  
Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych respondentów w  cotygodniowej sondzie, jak oce-
niają jego poziom i czy brali w nim udział? 

Jan Widczyk - W zasadzie nie uczestniczyłem w tegorocznym festi-
walu, może poza jednym dniem, w którym też niewiele się działo. Nie-
stety nie było nic w nim szczególnego, co by mnie zainteresowało. Gdy-
bym miał to ocenić w kategorii od 1 do 5, to przyznałbym 3. 

Zbigniew Denis - Nie  brałem udziału  w festiwalu, ponieważ mu-
siałem wyjechać do mojej mamy.  Co do festiwalu, jest mi on zupełnie 
obojętny, ponieważ w zasadzie nie uczestniczę w tego typu imprezach. 
Raz kiedyś zdarzyło mi się być, ale nie byłem zbyt zainteresowany, co 
tam się działo. 

Katarzyna Bielska - Nie uczestniczyłam w tegorocznym festiwalu, 
gdyż wolałam  pobyć sobie na działeczce. Za to były moje córki, któ-
re wracały do domu o dość późnej porze, ale widziałam po ich minach, 
że  Festiwal na nich,  jak sądzę, nie zrobił jakiegoś szczególnego wraże-
nia, Pamiętam że wcześniejsze  edycje,  w  minionych  latach,  były przez 
nie  więcej  komentowane. Ten festiwal przeszedł jakoś bez szczególne-
go echa, czego potwierdzeniem jest reakcja moich córek jest potwierdze-
niem.

Pan Henryk -  Panie Jarku, nie byłem na tegorocznym festiwalu, 
bo zwyczajnie nie byłem zainteresowany jego programem i tym, co na  
placu czy scenie  się działo. Wolałem iść sobie na działeczkę czy po-
być w swoim mieszkaniu. W poprzednim roku też nie brałem udzia-
łu w festiwalu, bo zwyczajnie nie jestem nim w ogóle zainteresowany. 

Izabela Róg - Nie brałam udziału w „Lecie z Muzami”, bo najzwy-
czajniej w świecie nie podobał mi się i był, delikatnie mówiąc, jak dla 
mnie „drętwy”. Młodzież i co niektórzy dorośli jakoś nie potrafili się za-
chować, bo „walali” się po tych ławkach pijani. Powiem bardzo otwar-
cie: nic tam nie było, co by mnie zainteresowało. Pamiętam festiwale z 
lat ubiegłych, gdzie ich formuła była bardzo fajna. A teraz? niestety już 
tak nie było. Dlatego wystawiam ocenę „2”. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

07.07.2014 r. 
o godz. 16.30 policjanci ogni-

wa Patrolowo – Interwencyjnego 
KP Nowogard zatrzymali osobę 
poszukiwaną celem odbycia kary 
pozbawienia wolności. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

o godz. 16.30 patrol dzielnico-
wych KP Nowogard zatrzyma-
li osobę poszukiwaną obywatela 
Rumunii celem ustalenia miejsca 
pobytu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

08.07.2014 r. 
o godz. 14.20 policjanci Ogni-

wa Patrolowo – Interwencyjnego 
Komisariatu Policji Nowogardzie 
podczas kontroli drogowej w No-
wogardzie ujawnili kierującego 
rowerem w stanie nietrzeźwości 
1,91 mg/L. ponadto kierujący po-
siadał dwa aktywne zakazy kiero-
wania rowerami wydanymi przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

o godz. 17.20 dyżurny KP No-
wogard został powiadomiony 
przez patrol OPI KP Nowogard 
o niezatrzymaniu się do kontro-
li drogowej pojazdu marki Opel 
Astra. Policjanci po pościgu po-
jazdu i zatrzymaniu kierującego 
ujawnili, że znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 3,30 
promila w wydychanym powie-
trzu oraz nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdami mecha-
nicznymi. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard.

09.07.2014 r. 
o godz. 04.40 policjanci Ogni-

wa Patrolowo – Interwencyjne-
go Komisariatu Policji Nowogar-
dzie podczas kontroli drogowej w 
Nowogardzie ujawnili kierujące-
go pojazdem mechanicznym cią-
gnikiem rolniczym w stanie nie-
trzeźwości 0,94 promila zawarto-
ści alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

o godz. 19.05 policjanci Ogni-
wa Patrolowo – Interwencyjnego 
Komisariatu Policji Nowogardzie 

podczas kontroli drogowej w No-
wogardzie ujawnili kierującego 
pojazdem mechanicznym w sta-
nie nietrzeźwości 3,44 promila za-
wartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. 

10.07.2014 r. 
o godz. 14.30 dyżurny Komisa-

riatu Policji w Nowogardzie zo-
stał telefonicznie powiadomiony 
o włamaniu do piwnicy w Nowo-
gardzie, skąd sprawcy dokonali 
zaboru kosiarki spalinowej MTD 
Briggs Stration o łącznej warto-
ści 800 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

o godz. 15.10 policjanci Ogni-
wa Patrolowo – Interwencyjnego 
Komisariatu Policji Nowogardzie 
podczas kontroli drogowej w No-
wogardzie ujawnili kierującego 
pojazdem mechanicznym w sta-
nie nietrzeźwości 3,73 promila za-
wartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. 

11.07.2014r. 
o godz. 10.30 dyżurny KP No-

wogard został powiadomiony o 
kradzieży agregatu prądotwórcze-
go z pomieszczeń gospodarczych 
w miejscowości Żabowo. Straty w 
wysokości 500 zł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

o godz. 11.50 policjanci ogni-
wa Patrolowo – Interwencyjnego 
KP Nowogard zatrzymali osobę 
poszukiwaną celem odbycia kary 
pozbawienia wolności. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

12.07.2014r. 
o godz. 09.40 dyżurny KP No-

wogard został powiadomiony o 
kradzieży laptopa marki Lenovo 
z biura Nowogardzkiego Domu 
Kultury przez n/n sprawcę. O 
godz. 17.20 pokrzywdzony zgłosił 
i powiadomił, że odzyskał utraco-
ny laptop, który został zwrócony 
przez sprawcę. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

Opr. asp. Sebastian Źróbek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce 
składa serdeczne podziękowanie 

Panu Ryszardowi  Gutowskiemu 
za  bezinteresowny dar serca i ufundowanie nagrody w postaci ro-
weru dla wyróżniającej się w aktywności  i pracy społecznej uczen-
nicy  naszej placówki.
Jesteśmy  wdzięczni za piękny odruch serca, który został przyjęty z 
wielką radością.
Przekonaliśmy się, że zawsze możemy liczyć na osoby o wielkim ser-
cu, które chętnie pomagają innym. 
Życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych za-
mierzeń i planów.

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz  do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl
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PROMOCJA  LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Powiało optymizmem w sprawie kontraktu z NFZ

Nowogardzką rehabilitacją zajęła się poseł... aż z Lublina 
Mimo że ponoć wszyscy posłowie Ziemi Zachodniopomorskiej zostali powiadomieni przez burmistrza Nowogardu o perturbacjach w sprawie konkursu 
na świadczenia rehabilitacyjne, to naszym kontraktem zajęła się tylko poseł PiS z dalekiego Lublina. 

Gabriela Masłowska, bo o niej 
mowa, została zapoznana z tema-
tem podczas swojej wizyty w No-
wogardzie w dniu 29 czerwca br. 
(patrz fot. s. 1). To w trakcie tego 
spotkania nowogardzcy pacjen-
ci poskarżyli się parlamentarzy-
stce na decyzję NFZ w sprawie 
konkursu na rehabilitację. Przy-
pomnijmy, że Nowogard w postę-
powaniu tym został pominięty, na 
rzecz dwóch ośrodków z Golenio-
wa (m.in. goleniowskiego szpita-
la). Jednak poseł Masłowska, jak 
wynika ze stenogramu posiedze-
nia Sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych, odbywającej się w 
zeszły czwartek, nie dała za wy-
graną. Zwracając się na tej komisji 
do szefa krajowego NFZ, zapyta-
ła m.in.: – Pochodzę z Lublina, ale 
miałam przyjemność być ostatnio 

w innej części Polski, dokładnie w 
Nowogardzie. Otóż w tym małym 
miasteczku jest jedyny ośrodek re-
habilitacji, któremu grozi likwida-
cja. Starsi ludzie muszą teraz jeź-
dzić dziesiątki kilometrów, żeby z 
tych świadczeń skorzystać. Zebrali 
w krótkim czasie, w ciągu dosłow-
nie kilku dni, 3,5 tysiąca podpisów, 
żeby bronić tego ośrodka. Dlacze-
go to robicie? Czy decyzja w tym 
Nowogardzie jest ostateczna? Czy 
można zawrócić z tej drogi? – do-
pytywała posłanka PiS. 

W odpowiedzi usłyszała z ust 
dyrektora Funduszu, że miesz-
kańcy Nowogardu będą mieli za-
bezpieczone świadczenia. – Fun-
dusz wyraził zgodę na przeniesie-
nie części kontraktu z sąsiednie-
go miasteczka i z informacji, jaką 
przekazała mi pani dyrektor, wyni-

ka, że będzie tam uruchomiona po-
radnia rehabilitacyjna – odpowia-
dał posłance dyrektor, Tadeusz Ję-
drzejczyk. 

Mamy nadzieję, że nie chodzi 
w tym wypadku o znany nam po-
mysł zorganizowania rehabilitacji 
w Nowogardzie przez goleniow-
ski szpital. Tym bardziej nie jest to 
jedynie możliwe rozwiązanie, po-
nieważ zachodniopomorski od-
dział NFZ ogłosił w tych dniach 
konkurs uzupełniający na świad-
czenia w zakresie rehabilitacji 
leczniczej, również na terenie po-
wiatu goleniowskiego. 

Jest więc okazja formalna, aby 
gabinet pani Jolanty Bąk mógł 
ubiegać się o podpisanie umowy 
z NFZ. 

Żałować należy jedynie, że choć-
by minimalnej aktywności, we wła-

ściwym miejscu, nie wykazywali 
jak dotąd w tej sprawie zachodnio-
pomorscy posłowie. W tym szcze-
gólnie ci wybrani z naszego terenu, 
jak np. Magdalena Kochan (PO), 
Grzegorz Napieralski (SLD), An-

drzej Piątak (PO) – reprezentują-
cych ugrupowania, których przed-
stawiciele zarówno w naszej gmi-
nie, jak i powiecie, sprawują wyso-
kie funkcje publiczne. 

Marcin Simiński 

„Skok” na policję – prokuratura umorzyła śledztwo 

Papierosy się „rozpłynęły”, 
winnych nie ma
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie umorzyła postępowanie w sprawie „zniknięcia” papierosów z terenu Komisariatu 
Policji w Nowogardzie. Nie zdołała bowiem zgromadzić dowodów, które pozwoliłyby ustalić, jaki los spotkał dowody 
rzeczowe. 

Jak poinformowała nas rzecznik 
PO w Szczecinie, śledczy uznali, 
że w tym przypadku nie można 
mówić o przestępstwie. 

- Prokurator nie doszukał się 

znamion czynu, mającego charak-
ter przestępstwa. Nie zgromadzo-
no również dowodów, które mogła-
by wskazywać na niedopełnienie 
obowiązków przez funkcjonariu-

szy policji nowogardzkiego komisa-
riatu – powiedziała redakcji DN, 
Małgorzata Wojciechowicz.

Niestety prokuratora nie ujaw-
nia szczegółów śledztwa. Utajni-

ła też uzasadnienie, jakie do de-
cyzji o umorzeniu postępowania 
dołączył prokurator prowadzący 
sprawę. Z nieoficjalnych informa-
cji wynika, że w sprawie przesłu-
chano kilku funkcjonariuszy poli-
cji. Badano również, jaki związek 
z kradzieżą dowodów rzeczowych 
mógł mieć remont budynku, w 
którym się znajdowały.

Przypomnijmy, że do „zniknię-
cia” papierosów doszło pod ko-
niec lutego. Zguba to 20 tysięcy 
paczek papierosów o wartości co 
najmniej 200 tys. złotych. Były to 
dowody rzeczowe, jakie pod po-
licyjny dozór przekazała jedna 
z prokuratur. Papierosy złożone 
były w budynku, gdzie przed laty 
wydawano paszporty. 

O kradzieży tytoniu, pochodzą-
cego najprawdopodobniej z prze-
mytu, prokuraturę w Szczecinie 
poinformowało ponoć samo kie-
rownictwo policji w Nowogardzie. 
Od samego początku śledczy pro-
wadzili postępowanie w sprawie, a 
nie przeciwko komuś. 

Finał jest taki, że papierosy się 
„rozpłynęły”, a odpowiedzialnych 
za ich „zniknięcie” nie ma.  Przy-
najmniej oficjalnie.      MSZ tego budynku zginęło 20 tysięcy paczek papierosów. fot. arch.

Nasz komentarz
Tego można się było spodzie-

wać. Tajemnicze zniknięcie pa-
pierosów z terenu Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie tak 
bardzo naraziło na śmieszność 
służby policyjne, że śledztwu 
najwyraźniej ukręcono łeb. Bo 
jak inaczej rozumieć decyzję, z 
której wynika, że papierosy do-
stały nóg i same wyszły niepo-
strzeżenie z terenu komisariatu? 
Cud czy niegrzeczne krasnolud-
ki? Kto wie, niech wystąpi...

Dość już jednak żartów i 
drwin! Prokurator orzekł, że 
dowody rzeczowe czasem tak 
mają, że znikają. I każdy poli-
cjant jest bezbronny w obliczu 
tak rzadkiego zjawiska. Toteż 
w świetle prawa nikomu z lo-
kalnych funkcjonariuszu włos z 
głowy nie ma prawa spaść. 

Tylko potem niech się to-
warzystwo nie dziwi, że społe-
czeństwo ma na temat policji 
nie najlepsze zdanie. Nawet jeśli 
niekiedy to zbyt surowa ocena-
...W bajki bowiem to nawet dzi-
siaj rzadko dzieci wierzą. 

Redakcja
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Nasza sonda z Osiny

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz  do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Pożar w centrum miasta 

Płonęły „Cisy” 
W sobotę, 12 lipca, kilkadziesiąt minut przed północą, w byłej dyskotece „Cisy”, wybuchł 
pożar. W czasie akcji gaśniczej, strażacy znaleźli wewnątrz opuszczonego budynku męż-
czyznę. 

Straż pożarna została powia-
domiona o pożarze dokładnie o 
23.04. Na miejsce przybył jeden 
zastęp strażaków. Z budynku wy-
dobywały się kłęby dymu. Straża-
cy zmuszeni byli wejść do środka, 
by zlokalizować źródło pożaru. W 
trakcie przeszukiwania obiektu, 
jeden z nich natknął się na leżą-
cego mężczyznę. Natychmiast wy-
ciągnięto go na zewnątrz. Pogoto-
wie ratunkowe odwiozło mężczy-
znę do szpitala. Jak wynika z na-
szych informacji, jego życiu nie 
zagraża żadne niebezpieczeństwo. 
Budynek byłej dyskoteki stanowił 
najprawdopodobniej tymczasowe 
miejsce jego pobytu. Mężczyzna 
to jeden z miejscowych bezdom-
nych. 

Przez ponad godzinę straża-
cy oddymiali budynek po byłej 
dyskotece. W trakcie przeszuka-
nia natknęli się na tlącą się stertę 

śmieci. Nie wiadomo, czy ogień 
zaprószył odnaleziony w dymie 
mężczyzna. 

Świadkowie zdarzenia komen-
towali, że opuszczony budynek, 
który ma ponoć właściciela (to 
osoba prywatna) od dawna słu-
ży bezdomnym jako schronienie. 

Warto, aby odpowiednie służby 
zmobilizowały właściciela nieru-
chomości do jej odpowiedniego 
zabezpieczenia. Nie dość, że bu-
dynek szpeci, to jeszcze stwarza 
potencjalne zagrożenie dla sąsied-
nich nieruchomości. 

MS

Trwają wakacje, czyli czas odpoczynku dla dzieci i młodzie-
ży. Wielu  z nich czekało na tę chwilę z niecierpliwością. 
Podczas cotygodniowej ulicznej sondy, zapytaliśmy miesz-
kańców Osiny, jak odpoczywają ich dzieci w czasie trwają-
cych wakacji? 

Pani Wanda -  Moje wnuki spę-
dzają wakacyjny  czas na placu za-
baw, boisku szkolnym czy też cho-
dzą na działkę. Bywają też nad je-
ziorem czy morzem, zwłaszcza gdy 
jest upalna pogoda. Ale nie zapo-
minają również o TV i komputerze. 
Dlatego wydaje mi się, że nie mają 
powodu się nudzić podczas tego-

rocznych wakacji. 

Pan Władysław - Moi wnuko-
wie już nie odpoczywają na waka-
cjach, lecz pracują normalnie, bo 
mają powyżej 20 lat. Dlatego nie 
mają czasu na wakacyjny odpoczy-
nek.  Co do innych dzieci, to chcia-
łem powiedzieć, że jak są grzeczne, 
to zawsze jakieś zajęcie sobie same 
znajdą. A jak są rozrabiaki i chu-
liganią, to nie mają właśnie wtedy, 
co robić, i kręcą się bez celu. 

Pan Piotr - Nie wiem, jak tu, w 
Osinie, dzieci spędzają wolny czas, 
ale ja bardzo chętnie, gdy jest ciepło, 
wychodzę sobie na dwór, do sklepu 
lub gram na komputerze. Czasami 
pozostaje jeszcze telewizja, którą 
bardzo lubię oglądać, a w szczegól-
ności programy polarnonaukowe na 
kanale National Geographic. Dlate-
go nie narzekam, bo jest, co robić. 

Pani Wiesława - Moje wnucz-
ki czas wakacyjny spędzają przede 
wszystkim  tu, w  domu. Ten czas 
spędzają sobie na grach przy kom-
puterze lub spotykają się też z swo-
imi koleżankami bądź kolegami i na 
pewno myślą jeszcze np. o  wyjecha-
niu na jezioro do Nowogardu czy też 
nad morze. Korzystając z uprzejmo-
ści gazety, chciałabym im życzyć do-
brej, słonecznej pogody. 

Pan Stanisław - Sam osobiście 
pracuje, ale gdy mam chwilę wolną, 
to wychodzę z domu i odpoczywam, 
czy to z kolegami w dyskotece czy też 
na ogólnej zabawie. Co do dzieci w 
Osinie, to widzę, że chodzą po uli-
cy lub spędzają ten czas na zabawie.  
Wiem, że nasz sołtys tutaj stara się 
coś robić dla dzieci i organizuje im 
jakieś atrakcje, jak np. Dzień Dziec-

ka czy festyn. Ale za wiele tych atrakcji tutaj  nie ma. Dlatego uważam, 
że powinno się dla naszych dzieci jeszcze więcej organizować, np. jakieś 
imprezy, które by pozwoliły weselej spędzić wakacje. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Szkoła Podstawowa w Żabowie

Kto nowym dyrektorem?
W minionym tygodniu Urząd Miejski w Nowogardzie ogłosił konkurs na stanowisko dy-
rektora szkoły w Żabowie. Przez ostatnie 10 miesięcy obowiązki te pełniła Alicja Starczew-
ska. Oferty można składać do 25 lipca 2014 roku. 

W Szkole Podstawowej w Ża-
bowie obowiązki dyrektora peł-
niła Alicja Starczewska. Zastą-
piła ona na tym stanowisku Da-
nutę Kowalczyk, która odeszła z 
pracy. Obecnie pełniąca tę funk-
cję dyrektorka, według Ustawy 
o systemie oświaty, obowiązki 
mogła sprawować przez 10 mie-
sięcy: Do czasu powierzenia sta-
nowiska dyrektora zgodnie z ust. 
2 lub 4 organ prowadzący może 
powierzyć pełnienie obowiązków 
dyrektora szkoły wicedyrektoro-
wi, a w szkołach, w których nie 
ma wicedyrektora, nauczycielowi 
tej szkoły, jednak nie dłużej niż na 
okres 10 miesięcy (Art. 36a). Kon-
kurs na nowego dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Żabowie od-
będzie się w Urzędzie Miejskim 
w Nowogardzie, w małej sali ob-
rad, we wtorek (29 lipca 2014 r.), 
o godzinie 10:00. Chętni na obję-
cie tego stanowiska nie mają już 
dużo czasu, gdyż termin składa-
nia ofert upłynie 4 dni wcześniej. 
Swoją kandydaturę należy zgło-
sić w pokoju nr 201 (II piętro) w 
UM w Nowogardzie, w zamknię-
tej kopercie z podanym adre-
sem zwrotnym oraz dopiskiem: 
Konkurs na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Żabowie – 
nie otwierać, do piątku (25 lipca 
2014 r.), do godziny 15:00. Kon-
kurs przeprowadzi komisja kon-
kursowa, powołana przez burmi-
strza. Osoby, które są zaintere-
sowane tym stanowiskiem, mu-
szą spełniać wymogi określone 
w rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 27 paź-

dziernika 2009 r. w sprawie wy-
magań, jakim powinna odpo-
wiadać osoba zajmująca stano-
wisko dyrektora (Dz.U. Nr 184, 
poz. 1436 z późn.zm.).

O tym, kto zostanie nowym dy-
rektorem placówki w Żabowie, 
poinformujemy na bieżąco. 

KR

Szkoła Podstawowa w Żabowie
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Kult taniochy
Tam biorę, tam jest taniej… najważniejsze 

to najmniejsze koszty… w 100 proc. decydu-
je cena… itd. itd. Kult taniochy wkrótce nas 
wszystkich zabije, i to nie tylko poprzez ode-
branie motywacji do pracy, ale dlatego rów-
nież, że konkretnie, fizycznie padniemy. Pad-
niemy, bo w tej konkurencji „o taniej” jest tyl-
ko jedna droga – należy więcej pracować za 

mniej – więcej to nie znaczy już efektywnie 8 godzin na dobę, to 
znaczy 10, 12, 14, jak Chińczyk, jak na początku krwiożerczego 
kapitalizmu (XIX w.). Wolnorynkowe reguły obniżania kosztów, 
konkurencji cenowej, jako dominującej zasady, zostały w Polsce 
wsparte prawnymi regulacjami systemów zamówień publicznych, 
według których podejmuje swoje decyzje największy konsument 
na rynku, czyli władza publiczna i jej jednostki organizacyjne. Od-
personalizowany i będący w istocie sposobem unikania odpowie-
dzialności myślącego gospodarza system naczynił już tak wiele zła, 
że tego nie zliczysz. Ale kilka, aczkolwiek znanych już powszech-
nie, przykładów, do czego prowadzi w praktyce oparcie rozstrzy-
gnięć    tylko na kryterium najniższej ceny, jest szczególnie zna-
miennych. Zwłaszcza jeden z nich ma walor „mądrościowy” wy-
jątkowy – chodzi o zlecenie wykonywania chińskim firmom pol-
skich autostrad. Był to, swego czasu, pomysł jednego z „wyglanco-
wanych” PO-wskich ministrów od transportu tego, który rządził 
jeszcze przed równie wyglancowanym Nowakiem. Jego owiane ta-
jemnicą podróże do państwa środka, poza drogownictwem, skut-
kowały także tragicznie dla naszej rozwiniętej ongiś branży na-
prawczej taboru kolejowego. Jak się skończyły „chińskie autostra-
dy”, wszyscy dobrze wiemy, ale warto przypomnieć, że odcinki te 
kosztowały znaczne więcej aniżeli inne nie zlecone z „chińskim ra-
batem”, i to z powodu konieczności organizacji następnych prze-
targów i strat z tytułu zamykania czasowego budów  i utraconego 
czasu. Jak będzie z odszkodowaniami, to też jeszcze nie wiadomo. 
Oczywiście przy okazji postawiono, i to jest strata najboleśniejsza, 
jakąś niemałą ilość dalszych podwykonawców (tutaj to już polskie 
firmy) bez zapłaty. Jeśli ktoś po tych i innych naszych doświad-
czeniach twierdzi nadal, że system zamówień publicznych dzia-
ła dobrze i prowadzi do dobrego, to brak mu zupełnie wyobraź-
ni. Zamiast prymitywnego kultu taniochy, trzeba  rozwijać kultu-
rę czynienia dobrze, dobrej pracy. Kult taniochy bowiem nie tylko 
rozszerza wokół nas obszar tandety, ale czyni społeczność coraz 
bardziej społecznością niewolników.  Natomiast kultura czynienia 
dobrze już zawiera w perspektywie nadzieję na rozwój  ludzkiego 
wymiaru pracy i uniemożliwia, ze swej istoty, sprowadzenie czło-
wieka do roli narzędzia czy środka produkcji. 

sm

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotele roz-

kładane, tapczan   dwuosobowy pralkę automatyczną, tel. 514 466 037
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny, tel. 

513 520 798
- Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, tel. 695 988 425
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
- Przyjmę dwie kanapy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki. tel.723-916-

319  
- Oddam bezpłatnie  wózek spacerowy dziecięcy dla bliźniaków w 

stanie kompletnym - tel. 535-095-829 
- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
 - Oddam biurko tel.691 201-974 

Sztuka może szokować, ale bez przesady...

Festiwal lekkich obyczajów 
Drewniane instalacje plastyczne, które ustawiono nad jeziorem jako jeden z wyrazów trwa-
nia festiwalu „Lato z Muzami”, wywołały mieszane uczucia wśród spacerowiczów – i to w 
różnymi wieku. 

Szczególnie jedna z drewnia-
nych, rzekomo artystycznych fi-
gur przykuwała uwagę przechod-
niów i wywoływała mieszane od-
czucia. 

– To jest po prostu nieładne, 
obrzydliwe. Przecież tutaj chodzą 
rodzice z małymi dziećmi – mówi-
ła pani Anna, starsza kobieta.

Ale i młodsze pokolenie miało 
kłopot z odbiorem plenerowych 
okazów. 

– Szczerze mówiąc, nie wiem, co 
to ma oznaczać. W każdym razie 
źle się to kojarzy – mówiła pani 
Ewelina, która w sobotę wybrała 
się na spacer nad jeziorem, wraz 
ze swoją rodziną.

Mowa cały czas o skąpo ubra-
nej pani, wypinającej pupę i sto-
jącego tuż za nią psa z wystawio-
nym w kierunku jej pośladków na 
wierzch jęzorem. Co artysta miał 
na myśli? Strach zapytać. Jedno 
jest pewne: sztukę, nawet tę na 
pograniczu dobrego smaku, mają-
cą nieco szokować, należy serwo-
wać ze szczególnym namysłem i... 
odpowiedzialnością. Wszak teren 
nad jeziorem, jako jedno z miejsc 
spacerowych dla rodzin z dzieć-
mi, nie jest odpowiednim miej-
scem do prezentowania instalacji 
plastycznych, skierowanych raczej 
dla osób dorosłych. 

Nic więc dziwnego, że już w 
niedzielę wymalowana, drew-
niana pani, prezentująca swo-
je wdzięki, została przestawiona, 
zapewne przez co wrażliwszą pu-
blikę, tam gdzie jej miejsce – czyli 
pod drzewo...

Marcin Simiński

Zatrzymali dilera - brał przykład z samej góry

Posiadał ćwierć kilo marihuany 
Policjanci z Goleniowa, wspólnie z funkcjonariuszami z Nowogardu, zatrzymali mężczyznę 
poszukiwanego nakazem doprowadzenia do Zakładu Karnego, celem odbycia kary pozba-
wienia wolności. W mieszkaniu, w którym się ukrywał, policjanci znaleźli ćwierć kilogra-
ma marihuany i ponad 50 gramów amfetaminy. Mężczyźnie grozi do 10 lat wiezienia.

Kryminalni z Goleniowa, w wy-
niku pracy operacyjnej, ustali-
li miejsce pobytu poszukiwane-
go 41-latka. Do działań włączeni 
zostali mundurowi z Nowogar-
du. Kiedy weszli do wynajmowa-
nego przez mężczyznę mieszkania 
w Nowogardzie, 41-latek nie krył 
zdziwienia. Chcąc uniknąć za-
trzymania, podczas legitymowa-
nia początkowo podawał niepraw-
dziwe dane, jednak  policjanci nie 
dali się zwieść i szybko potwier-
dzili jego prawdziwą tożsamość. 

W mieszkaniu poszukiwanego 
mężczyzny, na kuchennym stole, 
stróże prawa zauważyli kopertę z 
zawartością suszu roślinnego oraz 
młynek. To spowodowało, ze pod-
jęli decyzję o przeszukaniu miesz-
kania. Podczas tej czynności, po-
licjanci znaleźli ćwierć kilograma 
suszu roślinnego i 53 gramy bia-
łego proszku, które ukryte byłe w 
lodówce oraz szafkach kuchenny-
chi ubraniowych. Zabezpieczo-
ne środki zostały poddane spe-
cjalistycznemu badaniu, które po-

twierdziło, że jest to amfetamina 
i marihuana. Policjanci zabezpie-
czyli także młynki i wagę elektro-
niczną, służące sprawcy do por-
cjowania narkotyków. Zatrzyma-
ny mężczyzna trafił do policyjne-
go aresztu. Usłyszał zarzut posia-
dania znacznej ilości narkotyków, 
za co grozi do 10 lat wiezienia. 
Następnie został doprowadzo-
ny przed oblicze Sądu, który zde-
cydował, że najbliższe 3 miesiące 
41-latek spędzi w areszcie.

asp. Julita Filipczuk
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Kolejne „kwiatki” z niemieckiej rabatki

Wodociągi nowogardzkie z siedzibą w… Warszawie!
W tych dniach DN dotarł do kolejnej odsłony kulisów przejmowania przez niemiecką firmę nowogardzkiego zaopatrzenia w wodę. Zarejestrowano bo-
wiem „spółkę córkę”  niemieckiej firmy,  której nowogardzki burmistrz z SLD, Robert Czapla, powierzył obsługę naszych wodociągów i kanalizacji. Spół-
ka ta, która eliminuje z rynku PUWiS, została zarejestrowana w… Warszawie.

Przypomnijmy
Przez  kilka ostatnich miesięcy 

trwało postępowanie przetargowe 
dotyczące obsługi nowogardzkiej 
sieci  wod.-kan. Z dwóch oferen-
tów, którzy zostali w pewnym mo-
mencie na placu boju, zlecający – 
czyli gmina Nowogard – wybrał 
ostatecznie niemiecką firmę Was-
serverband Lausitz Betriebsfuh-
rung GmbH (WLB), która przed-
stawiła, zgodnie z kryterium usta-
lonym dla tego przetargu, lepszą  
propozycję. Oferta na wykonywa-
nie przez sic... 15 lat skompliko-
wanego zadania była bowiem tak 
skonstruowana, jakby chodziło o 
zakup papieru toaletowego – de-
cydowała najniższa cena.  Oczy-
wiście ta najniższa zaoferowana 
cena niekoniecznie będzie ozna-
czać obniżenie płatności dla  koń-
cowego konsumenta, czyli każde-
go z nas. Decyzja gminy, po bez-
skutecznym postępowaniu odwo-
ławczym, podjętym przez PUWiS, 
skutkowała podpisaniem kilka ty-
godni temu umowy z Niemcami, 
o czym szczegółowo informowali-
śmy. Należy tutaj dodać, że nowo-
gardzki przypadek stał się prece-
densem na skalę kraju, ponieważ 
do tej pory nigdzie kontrahento-
wi zagranicznemu nie udało  się 
przejąć strategicznej działalności, 
jaką jest zaopatrzenie ludności 
w wodę. Jednakże cały proceder  
przejęcia (według PUWiS – „wro-
giego przejęcia”) miał przynaj-
mniej dwa słabe punkty – jednym 
z nich było kontynuowanie postę-
powania, mimo że firma była nie-
miecką firmą i nie miała siedziby 
na terenie Rzeczpospolitej Pol-
skiej – ustawa bowiem o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę wyma-
ga, aby  prowadzący taką działal-
ność posiadał siedzibę na terenie 
Polski. Drugą słabością projek-
tu jest fakt, że część nowogardz-
kiej infrastruktury wod.-kan. jest 
własnością nie gminy Nowogard, 
a PUWiS i aczkolwiek jest to część 
zdecydowanie mniejsza, to jednak 
niezbędna, aby w całości można 
było wykonać zadanie rozstrzy-
gnięte w przetargu. Czy swoje ele-
menty sieci PUWiS wydzierżawi 
zwycięzcy   przetargu? – to już za-
leży tylko od nowogardzkiej firmy 
właśnie pozbawionej w związku z 
decyzją  gminy swojego głównego 
obszaru funkcjonowania. Ale od-
powiedź wydaje się w tej sytuacji 
oczywista…

Jeden słaby punkt zakleili…
Tego dnia dotarła do nas kopia 

odpisu z KRS, poświadczająca za-
warcie 5 czerwca tego roku przez 
WLB  spółki ze swoim 100 pro-
centowym udziałem pod nazwą 
Wodociągi Nowogardzkie WAL - 
Betrieb Sp.z o.o. Spółka ta zareje-
strowana już w  naszym kraju po-
zwala spełnić warunek, wymie-
niony wcześniej, czyli koniecz-
ności posiadania przez operatora 
sieci siedziby w Polsce.  Ale aby to 
do końca  zafunkcjonowało praw-
nie w sprawie nowogardzkiego 
przetargu, konieczne było zawar-
cie trójstronnej umowy pomię-
dzy wygranym w przetargu, czy-
li WLB, zlecającym, czyli gminą 
Nowogard, oraz utworzoną spół-
ką, czyli Nowogardzkimi Wodo-

ciągami… Umowa taka została 
oczywiście zawarta kilka tygodni 
dni temu i gmina zgodziła się w 
niej bez problemów na wstąpienie 
spółki Nowogardzkie  Wodocią-
gi… ze 100 proc. udziałem WLB 
GmbH, w rolę tej ostatniej, wy-
nikającą z rozstrzygnięcia o prze-
targu. Tak  więc nie ma już pra-
wie żadnych wątpliwości, że ta 
gra była od początku zaplanowa-
na i gmina, reprezentowana przez 
burmistrza z SLD, Roberta Czaplę, 
nie miała zamiaru stawiać Niem-
com żadnych trudności w przeję-
ciu sieci. Znamienne jest również, 
że o tej aktywności burmistrza 
piejący  peany na stronie UM, ja-
koś milczą i o trójstronnej umo-

wie z poddańczą klauzulą gminy 
nie mogliśmy się tam nic doczy-
tać. I to nawet w tekście „Nowo-
gard przyjazny inwestorom”, gdzie 
zawarto różne bajki o sukcesach w 
ściąganiu ewentualnych „normal-
nych” inwestorów zagranicznych, 
a tym zaś rzeczywistym i realnym 
„ściągnięciu” ani słowa. Czyżby w 
magistracie myśleli o tej społecz-
ności, że złapali „głupszego od 
siebie” . A może kogoś złapali?   

 
Liczyć to możecie, jak się tego 

nauczycie... 
Na dodatek okazało się, że nawet 

podatki od działalności Niemców 
możemy sobie podarować,  po-
nieważ spółkę zarejestrowano w… 
Warszawie, a zgodnie z polskim 
prawem większość istotnych odpi-
sów podatkowych, przynależnych 
gminom od prowadzonej działal-
ności gospodarczej, inkasuje gmi-
na właściwa dla miejsca rejestra-
cji, a nie dla miejsca prowadzenia 
działalności. W tym wypadku po-
sili się więc Warszawa. Sprawą już 
drugorzędną niech będzie fakt, że 
kapitał zakładowy nowej  spółki to 
aż... 5000 zł! Ale to nie wszystkie 
straty podatkowe. Wiele wskazuje 
na to, że stracimy również podat-
ki od pozostałej działalności, pro-
wadzonej przez PUWiS. Firma ta 
to jedna z nielicznych nowogardz-

kich firm (czyli posiadających u 
nas siedzibę), świadczących swoje 
usługi również na terenie innych 
gmin. W przypadku straty ryn-
ku usług w Nowogardzie dalsze 
utrzymywanie siedziby spółki tu-
taj wydaje się gospodarczo bezce-
lowe i wszystko wskazuje na to, że 
zostanie ona przeniesiona do jed-
nej z gmin, gdzie nikomu nie przy-
szło do głowy, aby sobie Niemca 
do wody  sprowadzić. Wraz z ta-
kim przeniesieniem odjadą rów-
nież podatki. Odjedzie również 
ponad 100 miejsc pracy, bo Niem-
cy jak zatrudnią, to tylko niewiel-
ką tego część… Nawet OTTO Bi-
smarck (urodzony w niemieckim 
wówczas Konarzewie), twórca an-
typolskiego Kulturkampf-u, któ-
rego pomnik stał kiedyś na placu 
przed nowogardzkim ratuszem, 
mocno by się ucieszył, mając ta-
kich sprzymierzeńców w polskiej 
gminie.

Wnioski
Niech sobie każdy sam wycią-

gnie, aby nie było, że narzucamy, 
tuż przed wyborami, interpreta-
cję... gminnych bajek. Ostatecz-
nie są przecież i tacy, dla których 
nieważne co w istocie pada (plu-
ją), ważne co się mówi, że pada 
(deszcz pada). 

Redakcja

W jednym z obiektów w ciągu przy ulicy Warszawskiej zostanie otworzone biuro 
spółki Nowogardzkie (niemieckie) Wodociągi



15-17.07.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

„Lato z Muzami” 2014. Rozmowa z Wojciechem Smarzowskim

Pokażę Rzeź wołyńską…
W tym roku jednym z gości „Lata z Muzami” był Wojciech Smarzowski. Jeden z najbardziej 
cenionych polskich reżyserów. Jest twórcą takich filmów jak „Wesele”, „Róża”, „Drogówka” 
czy „Pod mocnym aniołem”. 

Jest pan po raz pierwszy w No-
wogardzie?

Tak
Odwiedził pan takie ciekawe 

miejsce w naszym mieście – wię-
zienie. Bardzo często tam arty-
stów zabierają. Jakie wrażenia?

No, moje życie się chyba spe-
cjalnie nie zmieniło.

Można tam odnaleźć jakieś in-
spiracje?

Jestem w takim wieku, że już 
chyba mam nażyte. Inspiracje bio-
rę zewsząd. Być może to więzienie 
powinni odwiedzać ludzie młod-
si. Tacy, którzy jeszcze nie mają na 
siebie pomysłu. I mogłoby to wię-
zienie jakoś podziałać na nich mo-
bilizująco. 

Często pan używa takiego 
ładnego słowa – płodozmian – 
a więc był film „Pod mocnym 
aniołem” teraz nakręci pan film 
o Rzezi wołyńskiej no i może po 
kolejnym temacie historycznym 
będzie okazja powrócić, na za-
sadzie płodozmianu, do prozy 
życiowej, np. w nowogardzkim 
więzieniu…

Mam w głowie inne projekty, 
nad którymi pracuję i nie ma jak 
na razie wśród nich tematu wię-
ziennictwa. Chociaż kiedyś chcia-
łem adaptować pewną książkę, 
której akcja dzieje się w więzieniu. 
W ramach resocjalizacji osadzeni 
wystawiają „Romeo i Julię”. Poja-
wia się motyw ucieczki. Niemniej 
temat jest już raczej za mną.

Skąd wziął się pomysł na na-
kręcenie filmu o Rzezi wołyń-
skiej?

Jest kilka takich momentów w 
naszej niedawnej historii, któ-
re mnie po prostu interesują. 
Wprawdzie po zrobieniu „Róży” 
powiedziałem, że nie będę już ro-
bił więcej filmu historycznego, bo 
w Polsce nie ma na to pieniędzy. 
Jednak po tym, jak „Róża” spo-
tkała się z dużym emocjonalnym 
odbiorem ze strony Mazurek i nie 
tylko, coś sobie w głowie prze-
stawiłem. I gdy w myśl tego pło-
dozmianu zrobiłem „Drogówkę” 
i „Pod mocnym aniołem”, to już 
wiedziałem, że będę chciał nakrę-
cić także film o „Rzezi wołyńskiej”. 

Kontaktuje się pan ze świadka-
mi tragedii wołyńskiej?

Oczywiście. Jestem w trakcie 
nieustającej konsultacji z kreso-
wiakami, historykami oraz Ukra-
ińcami. 

Często zdarza się tak, że nawet 
u nas, na Pomorzu Zachodnim, 
żyją ofiary, ale również kaci. Są 
to bardzo silne przeżycia. 

Tak. Chyba jest już ostatni mo-
ment, żeby zrobić ten film. Ci kre-
sowiacy, którzy mieli wtedy kil-
ka lat i ocaleli z rzezi, jeszcze żyją. 

Oczywiście żyją też ich rodziny. 
Myślę więc, że jest to dobry mo-
ment, chociaż co w tym przypad-
ku znaczy dobry… Ten film powi-
nien powstać o wiele dawniej. 

Pozostając jeszcze przez chwi-
lę w tej martyrologicznej prze-
strzeni, chciałbym zapytać, czy 
nie myślał pan kiedyś o ukaza-
niu na ekranie deportacji na Sy-
berię?

Jest tak, że nie piszę scenariu-
szy do szuflady, na szczęście. Pi-
szę po to, by je zrealizować. Mam 
w przygotowaniu kilka tematów. 
Jeden jest rozgrzebany mocniej, 
inny słabiej. Ale najważniejsze dla 
mnie jest to, że ja nie wiem, kim 
będę, jakim będę człowiekiem, 
kiedy zakończę zdjęcia do rzezi 
wołyńskiej. Wtedy chyba tak na-
prawdę określę się, w którym kie-
runku pójdzie mój kolejny film. 
Bo te moje filmy chyba jakoś mnie 
zmieniają. I nie mogę sobie teraz 
zaplanować, że np. zrobię film o 
pogromie kieleckim, chociaż mnie 
to interesuje. Więc pewnie po Rze-
zi wołyńskiej zrobię coś, co jest 
współczesne. Żeby potem zrobić 
znowu jakiś temat historyczny. O 
Syberii jednak nie myślałem.

Kiedyś Krzysztof Kieślow-
ski w programie „100 pytań do”, 
na dwa lata przed swoją śmier-
cią, stwierdził, że nie będzie już 
więcej robił filmów, także z oba-
wy, że zacznie mówić językiem, 
który przestanie być odbierany. 
Pan również ma swój specyficz-
ny język filmowy. Zdaje się, że 
dzisiaj ludzie chcą pańskie fil-
my oglądać. I świadczą o tym 
nie tylko liczby na seansach fil-
mowych. Ale również to, że fak-
tycznie pańskie kino ogląda się z 
żywym zaciekawieniem. Czy ma 
pan jednak czasami obawy, że to 
co pan robi dziś, będzie nadal ak-
tualne jutro i trafi w zapotrzebo-
wanie szerokiej publiczności?

Takie obawy istnieją, ale nie 
spędzają mi snu z powiek. Raczej 
lustro dłuższej perspektywy czasu 
jest dla mnie istotne. Np. interesu-
je mnie, jak moje filmy będą od-
bierane za 10 lat, czy one przetrzy-
mają próbę czasu, czy nie okażą się 
archaiczne. Ale nie mam też inne-
go wyjścia, jeśli chcę robić filmy 
uczciwie, to muszę je robić tak jak 
czuję. Nie ma ani czasu ani miej-
sca na analizowanie takich spraw. 
Kieruję się w dużym stopniu intu-
icją.

Robert Więckiewicz powie-
dział kiedyś o pańskiej twórczo-
ści: „W filmach Smarzowkie-
go jest pewna dawka energii. Te 
filmy nie są w stanie pozostawić 
nas obojętnymi. Jest to z dużą 
finezją uderzenie 25-kilowym 

młotem w głowę.” I faktycznie 
nie metaforyzuje pan w swoich 
filmach. Postawił pan na natura-
lizm, dosłowność. Czy to była in-
tuicja czy świadomy zabieg, żeby 
uderzyć dosłownością, bo je-
śli zostawiłby pan widzowi zbyt 
dużo pola do domysłów, to filmy 
nie byłyby już tak odbierane…

Nie uważam, żeby moje filmy 
były dosłowne. Czym innym jest 
naturalizm, a czym innym do-
słowność. Właśnie wydaje mi się, 
że w moich filmach szanuję widza. 
To znaczy daję mu pomyśleć. Jak 
patrzę na wiele polskich produk-
cji, to o pewnych rzeczach mówi 

się po 5 razy, to znaczy, traktuje się 
widza jak idiotę. Filmy są przega-
dane po to, żeby odbiorca się nie 
zgubił. Moje filmy takie nie są. Zo-
stawiają właśnie bardzo duży mar-
gines do tego, żeby widz użył mó-
zgu, natomiast oczywiście siedzi-
my w montażowni i zastanawiamy 
się, czy nie przesadzamy. To zna-
czy, czy nic nie wypadnie. Ale ge-
neralnie nasza praca w montażu 
to są skróty i jeszcze raz skróty, za-
stanawiamy się jak intensyfikować 
opowieść. Absolutnie nie zgodzę 
się z tym, że moje filmy są dosłow-
ne. Nie są. 

Na spotkaniu z nowogardzką 
publicznością powiedział pan, że 
nie chciałby na planie filmowym 
aktorów, którzy będą jedynie wy-
konywali wszystko to, co jest za-
pisane w scenariuszu…

Potrzebuję ludzi, którzy są kre-
atywni, którzy wniosą swoje do-
świadczenia, z których potrafią 
czerpać; pokażą talent. I po prostu 
uzupełnią, a wręcz podniosą na 
wyższy poziom to, co jest zapisane 
w scenariuszu. Czasem oczywiście 
trzeba coś po prostu odtworzyć i 
nie ma co kombinować, ale staram 
się otaczać ludźmi kreatywnymi. 
Zostawiam im też dużą swobo-
dę, tak mi się wydaje. Natomiast 
przed pracą analizujemy sceny in-
dywidualnie z aktorami i rozma-
wiamy o motywacjach i stanach, 
w jakich się znajduje odgrywana 
postać. I to wszystko musimy za-

fiksować, bo wtedy gramy do jed-
nej bramki, natomiast w obrębie 
tych stanów emocjonalnych, któ-
re egzekwuję po niemiecku,  po-
zostawiam aktorom bardzo dużo 
możliwości. I to jest cała tajem-
nica. Zresztą tak samo pracuję 
z operatorem. Mamy jakiś klucz 
na charakter zdjęć. Umawiam się 
na pewien kolor np. w przypad-
ku Rzezi wołyńskiej rozmawiali-
śmy o dwóch scenach – rzeź po-
winna być w kolorze czerwonym 
od ognia i czarnym, co daje fla-
gę banderowską a ostatnie ujęcie 
ma zawierać łany zboża i niebo, 
czyli ma symbolizować dzisiejszą 
Ukrainę, i to wszystko. To jest całe 
moje hasło w rozmowie z opera-
torem, który już wie, w jakiej ko-
lorystyce trzeba umocować obraz 
i dalej ja już zupełnie nie ingeru-
ję. Ale wrócę do tego, co pan po-
wiedział o tej dosłowności. Uwa-
żam, że moje filmy mają momenty 
magiczne. Mimo tego, że ich bazą 
jest realizm i naturalizm. Zdarzają 

się nowe znaczenia, które wycho-
dzą z tych scen i ja chyba po to ro-
bię kino…

…jeżeli widz obejrzy np. pod 
„Pod mocnym aniołem”, to na 
pewno włączy mu się czerwona 
żarówka, informująca o tym, że 
nie można nigdy stracić kontro-
li nad alkoholem, bo skończy się 
to fatalnie. I sądzę, że gdyby pan 
nie pokazał tego całego, miejsca-
mi odpychającego, brudu, który 
temu towarzyszy, zasłaniając się 
jakąś szatą subtelności, to fak-
tycznie mógłby pan coś stracić. 
Tak więc środki przez pana za-
stosowane mają swoje uzasad-
nienie…

Wierzę, że tak.
Studiował pan filmoznawstwo 

na UJ, następnie rozpoczął pan 
studia operatorskie w Łódzkiej 
Szkole Filmowej. Nie od razu 
szedł pan drogą reżyserii…

Dość długo nie miałem pomy-
słu na siebie. Jestem z czasów, kie-
dy studiowało się po to, żeby nie 
iść do wojska, a nie żeby się czegoś 
nauczyć. Więc uciekałem przed 
wojskiem i byłem w kilku szkołach 
dwuletnich, których nie kończy-
łem. Tak samo, jak nie skończy-
łem filmoznawstwa. Poszedłem 
na wydział operatorski do Ło-
dzi, ale też z takiego założenia, że 
wtedy na wydział reżyserski było 
6 miejsc a na operatorski 8. My-
ślałem więc, że będzie łatwiej się 
dostać, bo w ogóle chętnych było 

300. Ale nawet wtedy nie wiedzia-
łem jeszcze, co chcę tak naprawdę 
robić. Na drugim czy na 3. roku 
zrozumiałem w końcu, że nie chcę 
pracować dla kogoś jako operator, 
wykonując cudzy projekt, tylko 
chcę robić swoje filmy. I nakręci-
łem „Małżowinę”, czyli mój pierw-
szy film eksperymentalny.

A czy ta wcześniejsza pańska 
formacja intelektualna wpłynę-
ła jakoś na pański język filmowy. 
Czy to był po prostu jakiś ele-
ment, który ubogacił pana we-
wnętrznie, ale właściwie to nie 
ma większego wpływu na to, jak 
pan tworzy?

W dużym uproszczeniu, jak by-
łem mały, to siedziałem w kinie 
i oglądałem filmy 5 razy w tygo-
dniu. Gdy dostałem się na filmo-
znawstwo, oglądałem trzy pro-
dukcje dziennie, czasem jeszcze 
czwartą. Jak byłem w szkole filmo-
wej to cały czas siedziałem w sali 
kinowej. No i mogłem tam jeszcze 
oglądać filmy na tzw. 35-piątce. I 
myślę, że to wszystko, co dała mi 
szkoła filmowa; niewiele. 

Czyli głównie chodzi o intu-
icję, która potrzebna jest, by 
przebić się do szerokiej publicz-
ności. Pan użył wcześniej takie-
go ciekawego czasownika „na-
żyć”. Często stara się pan nażyć 
rzeczywistość, by coś z niej dla 
siebie zaczerpnąć? 

To się samo wydarza, nie mam 
na to wpływu. Natomiast mam 
ucho do dialogów. Umiem pod-
słuchać jakiś fragment historii. Z 
jednego zdania zbudować scenę. 
Jeśli chodzi o intuicję, to mam w 
sobie element takiego Niemca. To 
znaczy rozpisuję film na drabin-
kę i bardzo precyzyjnie rozkładam 
przed zdjęciami akcenty. Pewnie 
z filmem „Pod mocnym aniołem” 
było najtrudniej, bo wiedziałem, 
że on w dużym stopniu powstanie 
w montażowni. 

Kibicuje pan trochę…
Tak.
Jakie wyniki obstawiłby pan w 

meczu o 3 miejsce i finale mun-
dialu?

W finale wydaje mi się, że 2-1 
wygrają Niemcy, bo grają najład-
niejszą piłkę. Natomiast w meczu 
o trzecie miejsce Brazylia, chyba 
mimo wszystko otrzęsie się i wy-
gra z Holandią, również 2-1 - nie-
stety, bo kibicowałem Holendrom, 
by znaleźli się w finale. 

A nie myślał pan, żeby nakrę-
cić film właśnie o tematyce pił-
karskiej?

Myślałem. Nawet mam kon-
kretny pomysł. Chcę zrobić film, 
którego akcja trwa tyle co mecz 
piłkarski, oczywiście z rozgrzew-
ką, plus to, co doliczy sędzia. Na 
końcu trzeba spalić stadion. A ju-
tro jadę do Słubic, bo myślę, że 
tam właśnie będę to kręcił. Znaj-
duje się tam jest stadion, gdzie Hi-
tler przemawiał w 38. roku.

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam wszystkich czytelników 
DN.

Piotr Słomski

Autor wywiadu w trakcie rozmowy z Wojciechem Smarzowskim
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Projekt „Lato w teatrze” zakończony! 

Ewa, Daria i Michał w teatrze „Pleciuga”
W niedzielę, 13 lipca, o godz. 11:00, w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, dobiegły końca bezpłatne kolonie i półkolonie dla dzieci. Wśród pięćdziesię-
ciorga uczestników znalazło się również troje dzieci z Nowogardu. 

Uroczyste zakończenie kolonii 
i półkolonii dla dzieci z różnych 
miast woj. zachodniopomorskie-
go, wśród których nie mogło za-
braknąć również 3-osobowej gru-
py z Nowogardu, odbyło się w 
obecności Dyrektora Naczelne-
go i  Artystycznego, Zbigniewa 
Niecikowskiego, oraz wielu gości, 
m.in. rodziców i przedstawicieli 
sztuki i mediów. Spotkanie rozpo-
częło się od spektaklu, przedsta-
wiającego Szczecin i życie szczeci-
nian przed wojną, w czasie wojny 
i po wojnie. W bardzo wyjątkowy 
sposób pokazane zostały miejsca, 
w których ludzie, szczególnie dzie-
ci, każdego dnia zbierali się w róż-
nych miejscach miasta: w parku, 
na ulicy czy podwórku, na którym 
ustawiony był tak charakterystycz-
ny dla tamtych czasów trzepak. 
Większość scen przedstawiana 
była za pomocą samej gestykulacji 
i ruchu scenicznego, bez zbędnych 
słów. Te ostatnie, jeśli w ogóle, ar-
tykułowane były w języku polskim 
i niemieckim. 

Pomysłodawcą i głównym koor-
dynatorem kolonii i półkolonii był 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie. Pro-
gram nazwany został „Lato w te-
atrze”, a jego główną celem było  
rozwój  zainteresowań teatralnych 
dzieci i kształtowanie ich wielora-
kiej  wrażliwości artystycznej.  Ko-
lonie zorganizowane były już po 
raz piąty.  W projekcie udział wzię-
ło pięćdziesięcioro dzieci. Uczest-
nicy podzieleni zostali na  pięć 
grup tematycznych: aktorską, mu-
zyczną, promocyjno-dziennikar-
ską, kostiumowo-scenograficzną 
i  techniczną, ściśle współpracują-
cych ze sobą w czasie trwania ca-
łego przedsięwzięcia.

O tym, jakie były to warsztaty 
mówią:  koordynatorka, Magda-
lena Bogusławska oraz  uczestni-
cy: Ewa, Daria i Michał, ucznio-
wie z Nowogardu. 

Magdalena Bogusławska, koordyna-
torka projektu Lato w teatrze

Magdalena Bogusławska pro-
jektu - koordynatorka „Lato w 
tetrze” - Pomyślne dobrnęliśmy 
do finału projektu „ Lato w te-
trze”, który zakładał dwa tygodnie 
warsztatów z dziedzin Teatru, Pla-
styki, Dziennikarstwa, Muzyki i 
Techniki, przy których oprócz dzie-
ci bardzo aktywny udział brali in-
struktorzy, którzy w tym czasie in-
struowali i pomagali dzieciom w 
poszczególnych grupach. Projekt 

został wymyślony w Instytucie Te-
atralnym im. Zbigniewa Raszew-
skiego w Warszawie. Jego zasięg 
nie tylko ogranicza się do Szczeci-
na, ale obejmuje cała Polskę. Jak 
pan się dowiedział, w półkoloniach 
i warsztatach bierze udział 50 
dzieci, wśród których jest 3 dzieci z 
Nowogardu. Michał, Ewa i Daria. 
Ewa i Daria grały w spektaklu. Na-
tomiast  Michał był inspicjentem i 
to on działał w grupie technicznej. 
Nie muszę specjalnie dodawać, że 
cała grupa w tym dzieci z Nowo-
gardu były bardzo mocno zaanga-
żowane w powierzone zadania i 
robiły to z wielkim entuzjazmem.

Ewa Syroka 

Ewa Syroka - W tym roku by-
łam w grupie aktorskiej i jestem tu 
już  po raz drugi. Nie ukrywam, 

że bardzo mi się tu podoba i jest 
to jak dla mnie osobiście najlepsza 
kolonia na świecie... Teatr i granie 
w nim jest  dla  mnie fantastyczne.  
Co do wrażeń, to nie jestem w sta-
nie wybrać tego jedynego  wyjąt-
kowego, gdyż  były one wszystkie 
bardzo wyjątkowe i  bardzo cieka-
we. Dlatego już czekam z niecier-
pliwością na przyszły rok i zrobię 
wszystko, by ponownie się tu do-
stać. 

Daria Sikora 

Daria Sikora - Jestem tu pierw-
szy rok i byłam w grupie aktorskiej. 
Oczywiście bardzo mi się tu podo-
bał. Dlatego będę chciała tu wró-
cić w przyszłym roku. Są tu bar-
dzo miłe i fajne osoby. Aktorstwo 
jest dla mnie wymarzonym za-
jęciem i bardzo mi się to podoba. 
Choć    dziś wracam już do domu, 
ale tego czasu, który tu spędziłam 
nie zapomnę na długo i będę bar-
dzo miło go wspominać. 

Michał Lisiewicz - Byłem w 
grupie technicznej i miałem przy-
dzieloną funkcję inspicjenta. Rola 
ta polegała na tym, by wszystkie 
rekwizyty były na swoim miej-
scu, a także, aby kurtyna została 
w odpowiednim czasie opuszcza-

na i podnoszona w trakcie spek-
taklu. Toteż musiałem być bardzo 
skupiony i obserwować poszczegól-
ne sceny. Na szczęcie wszystko  się 
powiodło. Mimo że funkcja inspi-
cjenta jest zupełnie niewidoczna 
dla widzów  to dla całości przebie-
gu spektaklu jest bardzo ważna. 
Dlatego  cieszę się, że wywiązałem 
się z niej bardzo dobrze.

Lato w tetrze „ Pleciuga” prze-
szło już do historii, ale  było bar-
dzo dobrą propozycją dla dzieci, 
które poprzez uczestnictwo w za-
jęciach artystycznych mogły od-
kryć  w sobie nowe możliwości i 
przekonać się, czym tak napraw-
dę jest malarstwo, teatr, infor-
macja prasowa oraz nowoczesna 
technika teatralna. Warsztaty były 
dla dzieci możliwością odkrycia 
w sobie talentów i poznania i wy-
korzystania potencjału, a przede 
wszystkim twórczego wyrażenia 
swoich możliwości.  By podkreślić 
wyjątkowość warsztatów, organi-
zatorzy zadbali również o słod-
ki poczęstunek w postaci bardzo 
okazałego tortu, który został po-
dzielony i skonsumowany w kulu-
arach teatru „ Pleciuga”. 

 Jarek Bzowy  

Michał Lisiewicz 

Przed tetrem Pleciuga nasza grupa dzeci prezentowała się bardzo radośnie
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR,  
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Ogień strawił ule i pracownię 

Pożar pasieki koło Wierzbięcina
W zeszłym tygodniu, pod Wierzbięcinem, spłonęła część pasieki, należącej do pszczelarza, pana Zbigniewa Dwornika z 
Warnkowa. Hodowca wyliczył straty na kilkanaście tysięcy złotych. 

Pożar w pasiece zauważyli 
mieszkańcy Wierzbięcina. To oni 
wezwali straż pożarną. 

- Mieszkańcy zauważyli wielkie 
kłęby dymu i ogień. Zatelefonowali 
do mojej żony – mówi p. Zbigniew 
Dwornik, pszczelarz z zamiłowa-
nia, na co dzień pracownik Zakła-
du Karnego w Nowogardzie.

Kobieta natychmiast przekazała 
informację swojemu mężowi. Pan 
Zbigniew, nie czekając, wsiadł w 
samochód i ruszył w stronę pa-
sieki. 

- Zaraz za mną przyjechała jed-
nostka OSP z Osowa. Płomienie 

sięgały kilku metrów- relacjonuje 
pszczelarz.

Mimo szybkiej interwencji stra-
żaków hodowla mocno ucier-
piała. Doszczętnie spłonęła pra-
cownia. W niej znajdowały się 
m.in. urządzenia do dokarmiania 
pszczół, ocieplacze do uli i wiele 
innych niezbędnych narzędzi w 
pracy przy pszczołach. Ogień nie 
oszczędził niestety także kilku uli 
z pszczelimi rodzinami. 

Straty wycenia się  na kilka do 
nawet kilkunastu tysięcy złotych. 

MS
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Pałac w Kulicach

Historia żyje losami ludzi cz. 1
Dzięki uprzejmości  autorki  wydanej  przez  Fundację Akademię Europejską Kulice-Külz   
historii pałacu w Kulicach pani Lisawety von Zitzewitz   drukujemy w trzech odcinkach ob-
szerne fragmenty tej publikacji.  Autorka  książki  przez wiele lat przewodniczyła fundacji  
mającej swoją siedzibę w odbudowanych , staraniem założyciela tej fundacji,  pałacu w Ku-
licach . Dzisiaj odcinek pierwszy. 

Wieś Kulice (Külz) położo-
na jest ok. 4 km na południowy 
wschód od pomorskiego mia-
steczka Nowogard (Naugard). Ze-
spół dworski zajmuje południo-
wo-zachodnią część miejscowo-
ści. Z drogi krajowej nr 144 bez-
pośrednio do dworu prowadzi 
czterorzędowa aleja kasztanow-
ców i dębów. Kilka metrów dalej 
odbija droga wiejska, przy której 
znajduje się także wjazd na teren 
dawnego majątku. Centrum za-
łożenia stanowi dwór, w którym 
urządzono w 1995 roku polsko-
-niemiecki ośrodek spotkań. Z 
zabudowań gospodarczych za-
chowały się jedynie nieliczne bu-
dynki. Ich miejsce zajmują dziś 
rozległe trawniki.

Z HISTORII WŁASNOŚCI 
DÓBR W KULICACH, JAR-
CHLINIE I KONARZEWIE

Dwór kulicki (il. 1) w swej dzi-
siejszej formie pochodzi z drugiej 
połowy XIX wieku. Przypuszcze-
nia, że budynek może mieścić w 
sobie pozostałości wcześniejsze-
go dworu, nie znalazły dotąd po-
twierdzenia. Na dotyczącej Kulic 
pruskiej mapie topograficznej z 
1834 r. (il. 2) nie zaznaczono ni-
czego, co mogłoby wskazywać na 
istnienie wcześniejszego budyn-
ku. Również historia własności 
wskazuje na to, że dwór kulicki 
został wzniesiony dopiero w póź-
niejszych czasach.

W pierwszych wiekach swej 
historii Kulice należały do wło-
ści rodziny von Dewitz. Przeka-

zy źródłowe dotyczące tego rodu 
sięgają 1261 roku, kiedy to jego 
przedstawiciele początkowo

wzmiankowani są w otoczeniu 
margrabiów brandenburskich, 
następnie w Meklemburgii, a od 
XIV wieku także na Pomorzu. Tu-
taj Dewitzowie należeli do garst-
ki rodzin szlachty zamkowej, two-
rzącej w wołogoskiej i szczeciń-
skiej części Księstwa Pomorskie-
go szlachtę wyższą. W podzię-
kowaniu za wsparcie polityczne 
książęta pomorscy około 1330 
roku nadali Dewitzom ziemię do-
berską, obejmującą obszar prawie 
300 kilometrów kwadratowych. 
Kulice, które na początku XVIII 
wieku wraz z sąsiednimi dobrami 
w Jarchlinie (Jarchlin) i Konarze-
wie (Kniephof) przeszły w posia-

danie rodziny von Bismarck, po-
łożone były na północno-zachod-
niej rubieży ziemi doberskiej. 
Według literatury tematu rodzina 
von Dewitz we wszystkich trzech 
miejscowościach posiadała licz-
ne prawa i udziały własnościowe, 
lecz w żadnej z nich nieosiadła na 
stałe.

Jarchlino miało zapewne ko-
rzenie słowiańskie. Pierwsza zna-
na wzmianka wsi pochodzi z roku 
1491 i dotyczy wprowadzenia 
proboszcza przez Dewitzów. Od 
1508 roku miejscowość pojawia 
się w różnych dokumentach ro-
dziny jako jej własność rodowa. 
Często wymieniana jest w połą-
czeniu z położonym w odległości 
dwóch i pół kilometra na północ 
folwarkiem Konarzewo, na któ-

rym znajdowało się kilka zagród 
dla bydła.

Pierwsza znana wzmianka źró-
dłowa miejscowości Kulice po-
jawia się w statutach kapitu-
ły kamieńskiej. Pod datą 15 paź-
dziernika 1447 r. zanotowano, 
że «Cultze» obejmowały 54 włók 
ziemi i od tego musiały płacić 4 
marki 11 szilingów ad regales de-
narios. Wielkość wsi oraz wyso-
kość uiszczanych opłat świadczą o 
tym, że Kulice już wtedy istniały. 
Jak ukazuje mapa topograficzna 
(il. 2), wieś założona została jako 
owalnica - być może przez loka-
tora na zlecenie Dewitzów. Jako 
własność rodzinna miejscowość 
po raz pierwszy pojawia się

w rejestrze z dnia 29 czerwca 
1540 r., w którym Henning von 

Dewitz kazał spisać swe posia-
dłości i dochody. Z rejestru wyni-
ka, że obok 25 innych dóbr nale-
żała do niego także część «Kultz» 
i «Garchelina» z «Knyphofem». 
We wszystkich tych dobrach tak-
że jego kuzyn Jobst miał udziały 
własnościowe. Najwyraźniej wła-
sność ziemska była rozbita. We-
dług rejestrów włók podatkowych 
z lat 1628-1632 w rękach rodziny 
von Dewitz pozostawał wpraw-
dzie patronat i sądownictwo w 
Kulicach, należała do niej jednak 
tylko jedna trzecia gruntów. 

Ostatnim z Dewitzów, pozo-
stającym w posiadaniu Jarchlina, 
Konarzewa i Kulic, był Stephan 
Bernd (1672-1728). Rezydował w 
Dargomyślu (Hoffelde) i z „zami-
łowania do przepychu i wystaw-

ności” popadł podobno w wiel-
kie zadłużenie, które obciążyło 
także jego potomków. Już za życia 
zmuszony był do pozbycia się czę-
ści swych posiadłości. Na czas od 
25 marca 1708 do 25 marca 1738 
roku oddał w zastaw za 19.600 ta-
larów duńskiemu kapitanowi Ot-
tonowi Adrianowi von Edling Jar-
chi ino, Konarzewo i Kulice.

W tym czasie, mianowicie w 
roku 1724, najstarsza córka Ste-
phana Bernda, Stephana Charlot-
te von Dewitz (1706-1735), poślu-
biła w Dargomyślu Augusta Frie-
dricha von Bismarck (1695-1742). 
Małżeństwo to zapoczątkowało 
pomorską gałąź Bismarcków oraz 
nowy odcinek w historii Jarchlina, 
Konarzewa i Kulic.

Rodzina Bismarcków od wie-
ków zamieszkiwała w Starej Mar-
chii. W roku 1270 jej pierwszy 
znany imiennie przedstawiciel 
wzmiankowany jest wśród rodów 
miasta Sten dal. Od 1345 roku ro-
dzina przez nadanie jej w lenno 
miejscowości Burgstall weszła w 
krąg staromarchijskiej szlachty 
zamkowej. August Friedrich von 
Bismarck wywodził się z schön-
hauseńskiej linii rodu i miał „duże 
upodobanie do służby wojennej”. 
Już w wieku 16 lat wstąpił do puł-
ku ,.Regiment zu Pferde von Kat-
te”. W 1717 roku omijając inne 
stopnie służbowe jako najmłod-
szy „kapitan i dowódca kompa-
nii” trafił do nowo stworzonego

pułku dragonów Schulenburga. 
Po pokoju w Stokholmie w 1720 
roku, na którym Prusy otrzyma-
ły część Pomorza Przedniego oraz 
miasto Szczecin łącznie z wąskim 
pasem ziemi na wschód od Odry, 
pozostające od 1648 roku pod pa-
nowaniem szwedzkim, pułk w 
1721 roku przeniesiono na nowe 
tereny do Pasewalku; część pułku 
stacjonowała natomiast w Gole-
niowie (Gollnow). Na pierwszego 
dowódcę oddziału goleniowskie-
go powołano w 1721 roku Augu-
sta Friedricha von Bismarck. 

Współcześni opisują go jako 
wysokiego, silnego mężczyznę, 
wyróżniającego się swym nie-

okrzesano-zuchwałym stylem ży-
cia i brawurową wojowniczością . 
W Goleniowie utrzymywał duży, 
gościnny dom; historie o jego ru-
basznych figlach opowiadano w 
mieście jeszcze w czasach dzie-
ciństwa jego prawnuka Ottona. 
Równocześnie był on zapalonym 
jeźdźcem i zagorzałym myśli-
wym. Zapewne to jego zamiłowa-
nie do polowania zadecydowało o 
kupnie dóbr, które jego teść swego 
czasu oddał w zastaw kapitanowi 
von Edling i które w międzycza-
sie trafiły w ręce innych właścicie-
li. 17 kwietnia 1725 roku August 
Friedrich von Bismarck za 16.000 
talarów nabył od kanonika Johan-
na Augusta von Koven Jarchlino i 
Konarzewo, a 2 kwietnia 1727 za 
7.000 talarów odkupił od urzędni-
ków Johanna Kieselinga i Johanna 
Müllera Kulice. Część sumy zaku-
pu otrzymał od swego ojca, który 
w tym celu przekazał mu już wte-
dy część jego udziału spadkowego 
z Schönhausen.

Nowo nabyte dobra położone 
były około 30 kilometrów na pół-
nocny wschód od Goleniowa, do-
jazd do nich nie trwał więc długo. 
W żadnej z miejscowości nie było 
jednak odpowiedniego domu 
mieszkalnego. Tak więc August 
Friedrich postanowił, jak poda-
ją przekazy, sam wybudować sie-
dzibę.  Jako lokalizację wybrał do-
tychczasowy folwark Konarzewo, 
gdzie wzniósł skromną budowlę 
szachulcową z dwukondygnacyj-
ną, pięcioosiową partią środkową, 
flankowaną dwoma jednokondy-
gnacyjnymi skrzydłami bocznymi 
z izbami na poddaszu, w podob-
nych dworach wówczas zamiesz-
kiwały liczne rodziny pomorskie i 
marchijskie. 

Lisaweta von Zitzewit

Publikacje można nabyć w księ-
garniach internetowych, np. na „al-
legro” po cenie 19 zł – 19,90 zł plus 
koszt dostawy. Można je także za-
mówić u samej Fundacji pod adre-
sem: akademiakulice@pro.onet.pl.
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Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Jeśli zapada przeciwko nam wyrok, który zobowiązuje nas do zapłaty jakiejkolwiek sumy pieniężnej, np. alimentów, to niezależnie od tego, czy płacimy je 
dobrowolnie i regularnie, stajemy się dłużnikami.

Oznacza to, że wierzyciel ma prawo od 
razu bez żadnego wezwania przekazać spra-
wę do komornika, który rozpocznie egze-
kucję komorniczą. Jeśli wyrok zasądza ali-
menty, wierzyciel może wysłać go do pra-
codawcy, który bez zgody dłużnika będzie 
potrącał alimenty z jego wynagrodzenia. 
Oznacza to zatem, że podstawą do potrące-
nia w tym przypadku są m.in. prawomocne 
orzeczenia i ugody sądowe, akty egzekucyj-
ne zaopatrzone w  klauzulę wykonalności 
lub  decyzje administracyjne o  charakterze 
egzekucyjnym wydane na podstawie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji. Pozostałe kwoty, czyli sumy 
egzekwowane na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności innych niż 
świadczenia -  potrąca się w trybie postępo-
wania egzekucyjnego na  podstawie wnio-
sku komornika po przedstawieniu tytułu 
wykonawczego. W określonych przypad-
kach – już poza potrącaniem zasądzonych 
przez sąd świadczeń, potrąca się zaliczki 
pieniężne udzielone pracownikowi w  celu 
realizacji określonych zadań wynikających 
ze stosunku pracy oraz kary pieniężne z ty-
tułu odpowiedzialności porządkowej pra-
cowników. Potrącić bez zgody pracownika 
można jedynie te należności, o których pi-
sałam powyżej.  Przepisy określają zasady 
oraz  tryb dokonywania potrąceń z  wyna-
grodzenia za pracę należności na zaspoko-
jenie świadczeń alimentacyjnych, z pomi-
nięciem stosowania sądowego lub admini-
stracyjnego postępowania egzekucyjnego. 
Pracodawca ma obowiązek dokonania po-
trąceń z  wynagrodzenia za pracę - w  ra-
mach wspomnianego trybu uproszczone-

go - w celu zaspokojenia świadczeń alimen-
tacyjnych. Jest to obowiązek pracodawcy, z 
którego musi się on wywiązać bez wzglę-
du na swoją wolę czy interes. Warunkiem 
dokonania potrąceń, o których mowa, jest 
wniosek wierzyciela na  podstawie przed-
łożonego przez niego tytułu wykonawcze-
go. Uproszczony (bezegzekucyjny) tryb po-
trąceń nie podlega zastosowaniu - dotyczy 
to przypadków, gdy:
ñ	 świadczenia alimentacyjne mają 

być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, 
a łączna suma, która może być potrącona, 
nie wystarcza na pełne pokrycie wszyst-
kich należności alimentacyjnych, 
ñ	 wynagrodzenie za pracę zostało 

zajęte w trybie egzekucji sądowej lub ad-
ministracyjnej.  

Potrącenia mogą być dokonywane w na-
stępujących granicach: 

- w razie egzekucji świadczeń alimenta-
cyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia,

- w przypadku egzekucji innych należno-
ści lub potrącania zaliczek pieniężnych - do 
wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Podobne ograniczenia przewidziano w 
przypadku zbiegu potrąceń z różnych tytu-
łów prawnych - w konsekwencji tego:
ñ	 potrącenia obejmujące sumy eg-

zekwowane na podstawie tytułów wyko-
nawczych przeznaczone na pokrycie należ-
ności innych niż świadczenia alimentacyj-
ne oraz kwoty zaliczek pieniężnych udzie-
lonych pracownikowi - nie mogą łącznie 
przekraczać 1/2 wynagrodzenia, 
ñ	 potrącenia, o których wyżej 

mowa, łącznie z potrąceniami obejmujący-
mi kwoty egzekwowane na mocy tytułów 

wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 
alimentacyjnych - nie mogą w sumie prze-
kraczać 3/5 wynagrodzenia. 

Kary pieniężne podlegają potrąceniu 
w  granicach określonych w  art.108 kp ., 
czyli kara pieniężna za jedno przekroczenie 
oraz  za każdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności nie może być wyższa od jed-
nodniowego wynagrodzenia, a łącznie kary 
pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 wy-
nagrodzenia przypadającego pracowniko-
wi do wypłaty po dokonaniu pozostałych 
potrąceń.

UWAGA: W przypadku potrącania sum 
na  zaspokojenie świadczeń alimentacyj-
nych niektóre składniki płacowe podlega-
ją egzekucji do pełnej wysokości. Do tych 
składników należą:
ñ	 nagrody z zakładowego funduszu 

nagród,
ñ	 dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego - czyli świadczenia pieniężnego 
przysługującego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 12.12.1997 r.  (Dz.U. z 2013 
r., poz. 1144 o dodatkowym wynagrodze-
niu pracowników sfery budżetowej),
ñ	 należności przysługujących pra-

cownikom z tytułu udziału w zysku 
lub w nadwyżce bilansowej.

Przy potrąceniach z  wynagrodzenia do-
konanych w miesiącu, w którym pracowni-
kowi są wypłacane składniki wynagrodze-
nia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 
miesiąc (np. różnego rodzaju dodatki przy-
sługujące z  tytułu spełnienia określonych 
warunków, premie należne w okresach pół-
rocznych lub  kwartalnych) - za podstawę 
przyjmuje się łączną kwotę wynagrodzenia 
uwzględniającą wspomniane składniki.

Potrącenia z wynagrodzenia dokony-
wane za zgodą pracownika

Po odliczeniu należności ubezpieczenio-
wych i  podatkowych oraz  kwot wypłaco-
nych pracownikowi za czas nieobecności 
w pracy, za który wynagrodzenie nie przy-
sługiwało, a  także po potrąceniach, które 
nie wymagają zgody pracownika) - można 
dokonać potrąceń, przy których niezbędna 
jest pisemna akceptacja pracownika.

Należności inne niż świadczenia alimen-
tacyjne i niealimentacyjne, zaliczki pienięż-
ne udzielone pracownikowi i kary pienięż-
ne oraz  kwoty wypłacone pracownikowi 
w  poprzednim terminie płatności za czas, 
za który nie zachował on prawa do wyna-

grodzenia mogą być po-trącane z wynagro-
dzenia pracownika tylko za jego zgodą wy-
rażoną na piśmie.

W przypadku potrąceń dokonywanych 
za pisemną zgodą pracownika wprowadzo-
no ograniczenia gwarantujące pracowni-
kowi określone kwoty - pozostawione do 
dyspozycji po potrąceniach. Aktualne kwo-
ty graniczne, obowiązujące w  2014 r. po-
dano poniżej w  tabeli. Kwoty te obliczono 
z uwzględnieniem podstawowych kosztów 
uzyskania przychodu. Ponadto wspomnia-
ne limity zróżnicowano w  zależności od 
tego, czy pracownik złożył formularz PIT-
2, czy też nie.

Kwoty wynagrodzenia wolne od potrą-
ceń dokonywanych bez zgody pracownika

Przepisy k.p. zawierają regulacje pełnią-
ce funkcję ochronną w odniesieniu do wy-
nagrodzenia w  przypadku potrąceń doko-
nywanych bez zgody pracownika. Poni-
żej w  tabeli wymieniono  kwoty wolne od 
potrąceń w  wysokościach obowiązujących 
w  2014 r. Obliczając wspomniane limi-
ty przyjęto podstawowe koszty uzyskania 
przychodu. Różnice w wysokości podanych 
kwot wynikają z faktu złożenia bądź niezło-
żenia formularza PIT-2.

Kwoty, które zamieszczono w powyższej 
tabeli należy - w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze cza-
su - proporcjonalnie zmniejszyć. W odnie-
sieniu do potrącania sum egzekwowanych 
na  mocy tytułów wykonawczych na za-
spokojenie świadczeń alimentacyjnych nie 
przewidziano limitów kwot wynagrodze-
nia, do których można dokonać potrąceń. 
Oznacza to, że w przypadku świadczeń ali-
mentacyjnych dopuszczalne jest potrące-
nie do 3/5 wynagrodzenia, niezależnie od 
tego, jaka kwota pozostała po tej czynności. 
Dokonywanie bezpodstawnych potrąceń 
z wynagrodzenia za pracę stanowi wykro-
czenie przeciwko prawom pracowniczym 
i  jest objęte odpowiedzialnością kodekso-
wą. Czyn ten jest zagrożony karą  grzyw-
ny. Grzywna może być wymierzona w kwo-
cie nie niższej niż 1 000 zł i nie wyższej niż 
30 000 zł.

*Tabelki zostały opracowane przez portal 
biliotekakp.pl

Wyszczególnienie

Lp.
Rodzaj należności 

podlegającej 
potrąceniu

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń

1 Należności na rzecz 
pracodawcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu 
składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2014 
r. kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń wynosi 
1237,20 zł lub 1242,20 zł (w przypadku złożenia 
PIT-2)

2 Należności inne niż 
określone w Lp. 1

80% kwoty określonej w Lp. 1. W 2014 r. kwota 
wynagrodzenia wolna od potrąceń wynosi 989,76 
zł lub 993,76 (w przypadku złożenia PIT-2)

Wyszczególnienie

Lp. Rodzaj potrącanej należności Kwota wynagrodzenia wolna od 
potrąceń

1

Suma egzekwowana na mocy 
tytułów wykonawczych 
na pokrycie należności innych 
niż świadczenia alimentacyjne

Minimalne wynagrodzenie za 
pracę przysługujące pracownikowi 
zatrudnionemu w pełnym wymiarze 
czasu pracy, po odliczeniu składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki 
na podatek dochodowy od osób 
fizycznych. W 2014 r. kwota wolna od 
potrąceń wynosi 1237,20 zł lub 1242,20 
zł (w przypadku złożenia PIT-2)

2 Zaliczki pieniężne udzielone 
pracownikowi

75% wynagrodzenia, o którym mowa 
w Lp. 1. W 2014 r. kwota wolna od 
potrąceń wynosi 927,90 zł lub 931,65 
zł (w przypadku złożenia PIT-2)

3 Kary pieniężne przewidziane 
w art. 108 k.p.

90% wynagrodzenia, o którym mowa 
w Lp. 1. W 2014 r. kwota wolna od 
potrąceń wynosi 1223,48 zł lub 1117,98 
zł (w przypadku złożenia PIT-2)

 

15 lecie Koła PZW „Tęczak” 
„Tęczak” ma już 15 lat, a to znaczy, że jest to już duża i doświadczona ryba. A 

co najważniejsze zdrowa. 
Z tej okazji zapraszamy członków naszego Koła na wspólną biesiadę do ośrod-

ka p. Henryka Grygowskiego (na „Harcówkę”). Zarząd Koła gwarantuje, że do-
brego jadła, dobrej muzyki i humoru nie zabraknie. 

Uroczystość odbędzie się dnia 19 lipca, o godz. 16.00, wpisowe 30 zł od osoby, 
zapisy do dnia 16 lipca do godz. 14.00. 

Zarząd Koła PZW Tęczak  w Nowogardzie 
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Terminarz wojewódzkiej okręgówki 2014/2015

Z kim zagra Pomorzanin?
W minionych dniach ZZPN ogłosił skład grup w wojewódzkiej okręgówce. Znany jest rów-
nież terminarz rozgrywek w sezonie 2014/2015. Publikujemy przy artykule kolejność gier 
Pomorzanina w rundzie jesiennej. Czy w tym sezonie nowogardzian czekać będzie trud-
niejsza przeprawa?

Zachodniopomorski Zwią-
zek Piłki Nożnej ustalił już ter-
minarz rozgrywek w wojewódz-
kiej okręgówce. Zapadły również 
ważne decyzje, które wpłynęły na 
skład grupy, w której występu-
je Pomorzanin. Zmiany nastąpi-
ły w III lidze, co odczuły również 
niższe klasy rozgrywkowe. Po nie 
przyznaniu licencji uprawniają-
cej do gry w III lidze dla Pomo-
rza Potęgowo, skład III Ligi Bał-
tyckiej uzupełnił Chemik Poli-
ce. W związku z tym, w IV lidze 
pozostała Sarmata Dobra, nato-
miast w grupie Pomorzanina Kla-
sy Okręgowej Szczecińskiej, po-
zostali piłkarze zdegradowane-
go Morzycka Moryń. W miejsce 
zdegradowanych drużyn, rywa-
lami nowogardzian będą 4 ze-
społy, które wywalczyły awans w 
„regionalnej okręgówce”: Błękit 
Pniewo, Jeziorak Szczecin, Orkan 
Suchań, Sparta Węgorzyno. Nato-
miast w miejsce zespołów, które 
awansowały do IV ligi, grupę Po-
morzanina uzupełnią: zdegrado-

wany Kłos Pełczyce oraz „starzy” 
znajomi z Odrzanki Radziszewo. 
Grupa ponownie liczyć będzie 16 
drużyn. Runda jesienna rozpocz-
nie się 16 sierpnia. Pomorzanin 
zainauguruje sezon 2014/2015 
meczem na własnym boisku z 
Iną Ińsko. W drugiej kolejce pod-
opiecznych Roberta Kopaczew-
skiego czeka wyjazd do Choszcz-
na, na mecz z tamtejszą Gavią. 
W trzeciej kolejce do Nowogar-
du przyjadą byli czwartoligowcy, 
piłkarze Kłosa Pełczyce. Początek 
sezonu da nam odpowiedź, w ja-
kiej formie są piłkarze Pomorza-
nina, gdyż w 4. kolejce zagrają w 
Płotach z Polonią, następnie „u 
siebie” z Orkanem Suchań, zatem 
cała piątka pierwszych rywali to 
nie są drużyny, z którymi gra się 
łatwo. Na pierwszy rzut oka może 
się wydawać, że ta grupa jest słab-
sza od tej z sezonu 2013/2014, 
jednak wszystko może zweryfiko-
wać boisko, gdyż postawa nowych 
zespołów jest na razie wielką nie-
wiadomą. Przy artykule prezen-

tujemy terminarz Pomorzanina 
w rundzie jesiennej, należy jed-
nak pamiętać, że termin spotkań 
może jeszcze ulec zmianie (plus/
minus jeden dzień). 

KR

Szczecińska Klasa Okręgowa  2014/2015
Runda jesienna

1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko (16 lipca)
2. kolejka:
AP Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard (23 lipca)
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce (30 lipca)
4. kolejka:
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard (6 września)
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Orkan Suchań (13 września)
6. kolejka:
Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard (20 września)
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Jeziorak Szczecin (27 września)
8. kolejka: 
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard (4 października)
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany (11 października)
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Błękit Pniewo (18 października)
11. kolejka:
Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard (25 października)
12. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany (8 listopada)
13. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard (11 listopada)
14. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Flota Świnoujście (15 listopada)
15. kolejka:
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard (22 listopada)

Błękit Pniewo, Jeziorak Szczecin, Orkan Suchań, 
Sparta Węgorzyno – awans z regionalnej okręgówki

Kłos Pełczyce, Odrzanka Radziszewo – spadek z IV ligi

Środy na torze – wielki finał już jutro

Chrabąszcze wrócą z medalem?
Już jutro, tj. w środę (16 lipca), dobiegną końca rozgrywki kolarskie na szczecińskim torze, 
znane pod nazwą „Środy na torze”. W tym roku reprezentanci Nowogardu nie rozpieszczali 
nas swoimi wynikami. O medal powalczy tylko jeden kolarz, w kategorii Junior młodszy, a 
będzie nim Adam Salamon.

Chrabąszcze Nowogard, w po-
równaniu do poprzednich lat, wy-
padli stosunkowo słabo w tego-
rocznej edycji zmagań na szcze-
cińskim torze kolarskim. Na pew-
no wpływ na to miały liczne ab-
sencje, spowodowane również ni-
skim budżetem, jaki miasto przy-
znaje na nowogardzki klub kolar-
ski. Trudno jest bowiem za przy-
słowiowe „parę groszy” regularnie 
co tydzień wozić do Szczecina całą 
kadrę kolarzy. W innych przypad-
kach, np. jeśli chodzi o Piotrka 
Sowińskiego, powodem była ab-
sencja tego zawodnika niemal we 
wszystkich seriach wyścigów na 
torze. Szkoda, gdyż był on jednym 
z głównych faworytów do meda-
lu w kategorii Młodzik. Wygląda 
na to, że 16 lipca, podczas finało-
wej rozgrywki, medal wywalczy 
tylko jeden zawodnik z Nowogar-
du. Będzie nim Adam Salamon, 
który przez cały cykl jeździł bar-
dzo równo i zasłużenie zajmuje 3. 
miejsce w klasyfikacji generalnej, 

w kategorii Junior młodszy. Jed-
nak brązowy medal Adamowi Sa-
lamonowi nie przyjdzie tak łatwo. 
Kolarz z Nowogardu ma tylko 10 
punktów przewagi nad czwartym 
Wojciechem Ceniuchem z Piasta 
Szczecin i piątym Karolem Cie-
ślakiem z Baszty Golczewo, nikt 
tego miejsca nie odda za darmo... 
W kategorii Junior młodszy kola-
rze rywalizują w kilku konkuren-
cjach, przez to jednorazowo moż-
na zdobyć nawet 30 punktów. 

Przy artykule prezentujemy kla-

syfikacje generalną w poszczegól-
nych konkurencjach po IX serii. 
Należy przy tym wspomnieć, że 
punktacja w kategoriach może się 
diametralnie różnić, to wszystko 
ze względu na liczbę zawodników 
i konkurencji, które są rozgrywa-
ne, oraz oczywiście na ilość star-
tów danych kolarzy. O tym, jak 
zakończyły się ”Środy na torze 
2014”, poinformujemy zaraz po 
ukazaniu się wyników z finałowej 
rozgrywki.

KR

Punktacja po IX seriach w poszczególnych kategoriach:

Żak młodszy:
1. Igor Korczyński (Energetyk Junior Gryfino) 89 pkt.
2. Aleksander Rychtarski (BOGO Szczecin)  65 pkt.
3. Filip Aspadarec (Szczecin)   46 pkt.
…
7. Hubert Grygowski (Chrabąszcze Nowogard) 16 pkt.

Żak starszy:
1. Oliwia Sanigorska (BOGO Szczecin)  154 pkt.
2. Kacper Szymacha (Baszta Golczewo)  129 pkt.
3. Weronika Fidos (Ratusz Maszewo)  115 pkt.
…
9. Jacek Fecak (Chrabąszcze Nowogard) 41 pkt.
…
14. Paweł Zając (Chrabąszcze Nowogard) 9 pkt.

Młodzik:
1. Szymon Łakomy (Ratusz Maszewo)  391 pkt.
2. Oskar Filipczak (Piast Szczecin)   359 pkt.
3. Mateusz Walaszczyk (Baszta Golczewo)  347 pkt.
…
5. Adrian Zając (Chrabąszcze Nowogard) 234 pkt.
…
8. Damian Teodorczyk (Chrabąszcze Nowogard) 164 pkt. 
…
11. Mateusz Gliwka (Chrabąszcze Nowogard) 127 pkt.
…
15. Piotr Sowiński  (Chrabąszcze Nowogard) 71 pkt.
16. Dominik Ołubiec (Chrabąszcze Nowogard) 65 pkt.
…
24. Szymon Kinasz (Chrabąszcze Nowogard) 15 pkt.

Junior młodszy:
1. Alex Castaldo (BOGO Szczecin)  209 pkt.
2. Mateusz Miłek (Piast Szczecin)   205 pkt.
3. Adam Salamon (Chrabąszcze Nowogard) 157 pkt.
…
8. Paweł Damecki (Chrabąszcze Nowogard) 70 pkt.Na zdjęciu tor kolarski w Szczecinie, na którym od wielulat rywalizują młodzi kolarze
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00 Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

Nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw

W20.2.SCZ.07.03.DO  

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie   
poszukuje pracownika na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU 
ROZLICZEŃ Z ODBIORCAMI

Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:
- Organizowanie procesów ciągłej i niezawodnej sprzedaży usług wodociągo-

wo-kanalizacyjnych oraz sprawnej i terminowej obsługi i rozliczenie odbior-
ców tych usług, a także odpowiednie przeszkolenie pracowników realizują-
cych te zadania,

- Terminowe wystawianie faktur VAT za wszystkie wyświadczone przez Zakład 
Wodociągowo-Kanalizacyjny usługi, organizowanie ich dystrybucji oraz za-
pewnienie terminowego dostarczania do odbiorców,

- Opracowanie planów sprzedaży Zakładu, bieżące analizowanie ich realizacji 
oraz okresowe sporządzanie wewnętrznych sprawozdań rzeczowo-finanso-
wych dla potrzeb analityczno-planistycznych Spółki oraz sprawozdawczości 
zewnętrznej,

- Przygotowanie umów na dostawy wody i odbiór ścieków oraz prowadzenie 
aktualnej ewidencji odbiorców (teczek odbiorców),

- Organizowanie procedur kontrolnych w zakresie wykonania przez odbiorców 
ciążących na nich   obowiązków z tytułu zawartych umów, a także prowadze-
nie spraw naruszeń umów i postanowień regulaminów świadczenia usług, do 
naliczenia kar umownych i rozwiązania umowy włącznie,

- Prowadzenie spraw reklamacji i legalizacji urządzeń pomiarowych u odbior-
ców, 

- Prowadzenie kompleksowego opomiarowania  odbiorców usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków,

- Prowadzenie spraw ponownego włączenia odbiorcy po zapłacie przez niego 
zaległych należności i opłaceniu poniesionych przez Zakład kosztów związa-
nych z demontażem i ponownym montażem  urządzenia pomiarowego oraz 
zawarcie nowej umowy,

- Sporządzanie taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków pod zatwierdzenie uchwałą Rady Gminy
Kwalifikacje zawodowe:

- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki – ekonomia, rachunkowość, pra-
wo

- Doświadczenia na podobnym stanowisku
- Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

Kandydatom oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę 
- Pracę pełną codziennych wyzwań
- Perspektywę udziału w tworzeniu rozwiązań usprawniających pracę własną 
i innych pracowników
- Możliwości rozwoju zawodowego.

Oferty kandydaci składają do dnia 21.07.2014 do godz. 14.00  
na adres: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych 

i Sanitarnych Spółka z o.o., ul. 700-lecia 14/2.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Szukam kandydatki 
na przyjaciółkę, żonę 

w wieku od 64-69 lat. 
Numer telefonu 91 39 25 794 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie
zawiadamia o rekrutacji do:

Szkoły Podstawowej • Gimnazjum • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kształcimy w zawodzie:

kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kroki do naszej szkoły:
Badania dziecka w poradni psychologiczno- pedagogicznej lub 

innej specjalistycznej.
Otrzymanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego.
Złożenie wniosku o skierowanie do szkoły do Starosty Gole-

niowskiego (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie 
Powiatu Goleniowskiego, Goleniów, ul. Dworcowa 1) .

Uwaga: do wniosku wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego oraz ostatnie świadectwo, o ile dziecko uczęszcza 
już do szkoły.

W przypadku zapisów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej ko-
nieczny jest kontakt ze szkołą przed złożeniem wniosku do Starosty 
Goleniowskiego.

Oferta terapii usprawniających Twoje dziecko prowadzo-
nych w szkole:

BIOFEEDBACK
TOMATIS
JOHANSEN
FIZJOTERAPIA
MUZYKOTERAPIA
POLISENSORYKA
LOGOPEDIA
KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
USPRAWNIANIE RUCHOWE NA BASENIE
INTEGRACJA SENSORYCZNA
W naszej szkole zapewniamy:

• bezpieczeństwo naszym wychowankom
• komfortowe warunki nauki i relaksu 
• indywidualne formy pracy z uczniem
• małą liczbę dzieci w oddziale
• podział na grupy na języku niemieckim, informatyce i wychowa-

niu fizycznym
• rozwijanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej
• fachową i życzliwą kadrę
• ofertę zajęć zgodną z zainteresowaniami uczniów.
• udział w zajęciach Stowarzyszenia NIEPOKONANI, działającego 

przy szkole na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 

4184274 lub osobiście w sekretariacie szkoły: ul Niepodległości 
1B, Goleniów, w godzinach 8.00 – 15.00

Zapraszamy :) na naszą stronę zssgol.pl w zakładce Rekrutacja 
znajdziesz wzory wniosków oraz bardziej szczegółowe informacje

Zakład 
Kominiarski
Zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

 NIERUCHOMOŚCI

•  Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•  Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

•  Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•  DOMY NA WSI – GRUNTY 

• SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. 
TEL. 660 206 833

•  Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

•  Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

•  Kawalerka  do  wynajęcia. 
Tel.667621070.

•  Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

•  Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

•  Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

•  Sprzedam sklep. 693 808 537 

•  Domek jednorodzinny do wy-
najęcia. 607 289 286 

•  Kupię  kawalerkę 
.Tel.695266928. 

•  Sprzedam  dom  110 m2 , parte-
rowy  w  Nowogardzie  z  gara-
żem.Tel.608853710.

•  Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy  ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

•  SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 
km. od  N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

•  Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

•  Sprzedam działkę  2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena  28 tyś.
zł.723930320.

•  Nowogard mieszkanie 2po-
kojowe tanio sprzedam. 
501 307 666 

•  Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
jowe  44,4 m2, III  piętro  ul; Że-
romskiego, 145 tyś. do negocja-
cji. 723930320, 697171038.

•  Wynajmę  garaż  na  ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

•  Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 
w Nowogardzie. 501 051 731

•  Wynajmę lokal handlowo-usłu-
gowy przy ul. Młynarskiej w No-
wogardzie. Powierzchnia ok. 
45m2, na którą składa się sala 
obsługi oraz zaplecze/maga-
zyn z osobną toaletą. Lokal po 
kapitalnym remoncie. Dostęp-
ne media: prąd, woda, kanaliza-
cja, CO. Obiekt monitorowany. 
Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

• Sprzedam dom z dużym ogrodem 
na ul. Mickiewicza. Tel. 608 153 767

•  Sprzedam nowy dom w Kar-
sku. Cena 210 tys. 691 664 658 

•  Sprzedam działki budowlane, 
Karsk, 510 766 180 

• Sprzedam duży budynek go-
spodarczy do remontu. 502 853 
573

• Sprzedam garaż Jana Pawła II na 
samochód dostawczy. 667 700 795 

• Sprzedam działki budowlane 
przy ul. Okulickiego. 509 424 
606 

•  Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe około 90m2 w Nowo-
gardzie. 668 411 277 

•  Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277

• Do wynajęcia pomieszczenie 
325m 2 w tym mieszkanie, duży 
parking. 609 245 816

• Sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej. 601 808 410  

• Sprzedam kawalerkę w Kuli-
cach, 33 m2. Cena 43000. 512 
131 562

•  Działkę o pow. 0,43 ha 5km. Od 
Nowogardu sprzedam. 603 895 
622 

•  Wynajmę sklep przy ulicy Rze-
szowskiego w Nowogardzie. Tel. 
783 570 060 

•  Sprzedam kawalerkę w Przy-
biernowie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam pół domu nad jezio-
rem. 722 300 700

•  Do wynajęcia kawalerka. 722 
300 700

 MOTORYZACJA

•  Sprzedam BMW E46 32OD se-
dan rok prod. 2000, kolor srebr-
ny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Miche-
lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 
sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 
sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

•  Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.   cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam:  Mercedesa   124 
200D,  rok  prod. 1991. Tel. 
690071574.

•  Skup aut, busów, gotówka od 
ręki. 791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi 
L400 rok 99, cena 3000 zł + VAT. 
601 581 892 

•  Sprzedam Forda Focusa Combi 
MK2 Titanium rok 2008, poj. 21 
TDCI, 605 591 293

•  Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908

•  Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok 
prod. 2002, stan bardzo dobry. 
Cena 10 500 zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobo-
wy, 92r. 886 456 377

• Passat B-5 Combi, czarny, jak 
nowy rocznik 2002 pilnie sprze-
dam. Cena 8000 zł. 724 049 451 

• Sprzedam Skoda Felicja rok 
1999. Silnik 1,3, pierwszy właści-
ciel. Cena 3000 zł do negocjacji, 
garażowana. Tel. 691 461 220, 
609 811 194  

• Sprzedam quada. 665 836 888

• Sprzedam Toyota Corrola Verso 
rok produkcji 10/2005, olej na-
pędowy, przebieg 17 000 km. 
Cena 23 500 zł. 693 197 569

 ROLNICTWO

•  KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

•  Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 
660010540.

•  SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  
kwitnące  róże  pienne / drzew-
kowe / 25 zł./szt., oraz  róże  krza-
czaste  15 zł./szt.   a  także  wie-
le  innych  roślin. Tel. 606106142.

•  Jaja lęgowe kur rasy WHITE 
LEGHORN. Tel. 91 39 20 307

•  Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 01 39 95 

•  Sprzedam tuczniki. 781 744 340

•  Sprzedam  prosiaki. Tel. 
661091238.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem 
oraz koszenie łąk i zbiór. Re-
kultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

•  Sprzedam: miód pszczeli, mio-
darkę, wagę uchylną, silnik elek-
tryczny. 91 39 25 457 

•  Sprzedam mieszankę zbożową, 
70 zł/100 kg. 91 39 18  704 lub 
781 900 122 

•  Koszenie, mulczowanie i be-
lotowanie siana i słomy. 608 
01 39 95

•  Sprzedam siano w kostkach 
782 036 086

•  Sprzedam zabytkową bryczkę 
konną. Cena 2800 zł. 508 290 
657 

•  Kupię starą przyczepę wywrot-
kę 3,5 tony. 785 04 19 62 

•  Sprzedam maszynę rotacyjną 
2bębnową, mało używaną. 91 
3917 620, 669 954 952 dzwonić 
po 20 

•  Opryskiwacz zawieszony polski 
Warta poj. 400 l, sprawny. Cena 
850 zł do uzgodnienia. 607 271 
196 

•  Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019

•  Sprzedam kaczki, kury brojlery. 
782 429 405

 USŁUGI

•  Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, zebra-
nia, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

•  MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

•  Czyszczenie uszu za pomocą 
świecowania Nowogard, ul. Zie-
lona 3. 91 39 20 714

•  AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. 
innych. Wydruki, Ksero, także 
kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel 605 522 340. 

•  Usługi koparko-ładowarką 
Nowogard. 514172446 

•  Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

•  Remonty mieszkań, szpachlo-
wanie, malowanie. 880 690 659

•  Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

•  REMONT na każdą kieszeń 
Tel. 609 715 839 

•  Usługi remontowe 601 567 369

•  Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

•  Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

•  Usługi transportowe do 1 
tony, bus skrzyniowy oraz 
kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

•  Mycie okien. 505 371 529

•  Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

•  Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

•  TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

•  Remonty:  mieszkań , łazie-
nek , dachów   i  ogrodzeń . 
Tel.794115153.

•  Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

•  Cyklinowanie. 692 478 465 

•  Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

•  Remonty mieszkań. 798 147 191 

•  SERWIS KOMPUTEROWY  Woj-
ska Polskiego 57 .tel.787482763.

Pełna oferta: komsil.pl Promo-
cyjne ceny !!!

•  Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

•  Korepetycje z matematyki. 
Szkoła podstawowa, gimna-
zjum, liceum. 608 158 430 

•  Remonty mieszkań: glazura, te-
rakota itp. i kostka polbrukowa. 
693 730 938

•  TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 
493 

•  Kierownik budowy 2500 za do-
mek. 604 269 301 

•  Malowanie, szpachlowanie, pa-
nele. 788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 
500 297 054 

•  Remont na każdą kieszeń. 609 
715 839

• Glazura, terakota, fachowo i so-
lidnie. Wykończenie wnętrz pod 
klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

• Układanie kostki brukowej 
(chodniki, wjazdy, podjazdy).  
665 836 888

•  Remonty mieszkań. 798 147 
191

 PRACA

•  Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

•  Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

•  Zatrudnię murarza, zbrojarza, 
betoniarza. Tel. 695 264 594

•  Zatrudnię pracowników na bu-
dowę. 505 112 334 

•  Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

•  Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

•  Zatrudnię do dociepleń Szcze-
cin. 734 249 186 

•  Zatrudnię montażystę okien, 
wymagane prawo jazdy ( nie wy-
kluczam emeryta). 663 600 601

•  Zapraszam  na  zbiór  truska-
wek  w  Dąbrowie Nowogardz-
kiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

•  Przyjmę ucznia na praktyki 
do biura, znajomość obsługi 
komputera, od 1.06.2014, tel. 
605 522 340

•  Zatrudnię dwóch murarzy - po-
mocnika od zaraz 508 290 657.

•  Zatrudnię pracownika z upraw-
nieniami na kombajn i traktor, 
oraz pracowników na stanowi-
sko dojarz. Informację pod tele-
fonem 91-39-18-140 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI   Tel.  091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie    6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie    8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak          kom. 606 148 353
Nowogard (ul.  Rzeszowskiego) - Szczecin (ul.  Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul.  Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty;  F - kursuje od poniedziałku do piątku;  7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel.  501  615  614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;   16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E;  14:00E;  15:05E;   15:25E;   18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;   E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna  -  TEL.    607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU:  
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul.  św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez  7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard  11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel.  502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7);  1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard   ul. Rzeszowskiego:  6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:    6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego:  6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;  D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt;  S – kursuje w dni nauki szkolnej;  7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 
3, 5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, so-
boty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs 
do Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta  665 776 868 • Kapłan  667 488 367  
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel.  miejski   - 91 57 92 311 
Straż Pożarna   - 998
Pogotowie Ratunkowe   - 999 
Pogotowie Gazowe   - 992
Posterunek Energetyczny   - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala   - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.   - 91 392 69 99
Medyk   - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski   
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk  
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  -  693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne   - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard   - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta   - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego   - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska   - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.   
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji  
Rejestracja pojazdów   - 91 57 92 702
Prawo jazdy   - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw.  WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe   - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM   - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul.  Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.   - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące    - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych    - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1   - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2   - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3   - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4   - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1   - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych   - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych    - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica   - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul.  Żeromskiego   - 91 392 62 86 
ul.  Poniatowskiego   - 91 392 62 88 
ul.  Kościuszki   - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna   - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska   - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury   - 91 392 62 83 

Poczta 
ul.  3 Maja   - 91 392 69 41
ul.  Warszawska   - 91 392 08 34 

Taksówki   - 91 392 02 60

Pomoc drogowa   601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul.  Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul.  Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul.  Roosevelta 8   - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

•  Hurtpol przyjmie praktykan-
ta do działu handlowego. 91 57 
92 918

•  Zatrudnię dysponenta-spedy-
tora w transporcie drogowym, 
tel. 607 585 561.

•  Doświadczona opiekunka do 
dziecka zajmie się maluchem od 
września. 793 994 354 

•  Przyjmę ucznia na praktyki do 
zakładu fryzjerskiego (damsko-
-męski). 503 965 587 

•  Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377

•  Doświadczona opiekunka do 
dziecka zajmie się małym dziec-
kiem od września. 664 696 177

•  Zlecę wykonanie słupków ogro-
dzeniowych z cegły klinkierowej 
oraz architektury ogrodowej.  
696 760 244

 INNE

•  Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•  PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-

taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

•  Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

•  Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

•  Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•  Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

•  Drewno , bukowe, dębo-
we, pocięte , porąbane. Tel.  
603353789.  

•  Sprzedam przyczepę campin-
gową sprawną, niemiecką, lo-
dówka trzy rodzaje zasilania, 
kuchnia gazowa+ umywalka, 
5-6 miejsc. 506 413 218

•  Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy + stół kuchenny mocny. 
Tel. 888 676 231  

•  Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, olcha, brzoza, niskie 
ceny. 661 630 386

•  Tanio sprzedam suche odpady 
tartaczne . 693 730 938 

•  Dwa segmenty młodzieżowe, 
dwa biurka, dwa tapczany tanio 
sprzedam. 605 856 538 

•  Sprzedam drzwi wewnętrzne 
(prawie nowe, bardzo ładne) 
0,90 z ościeżnicą. 785 921 868

•  Sprzedam narożnik tanio. 727 
569 687

•  Kupię książki do gimnazjum nr 
1 klasa 3. 608 825 600 

•  Odkupię książki do klasy 6 Szko-
ła Podstawowa nr 2 Nowogard. 
691 201 974

•  Sprzedam książki do klasy 5 
Szkoła Podstawowa nr 2.691 
201 974 

•  Oddam kotki 8 tygodniowe. 
607 545 533

•  Telewizor LCD sprzedam. 888 
330 606 

•  Sprzedam telefon Samsung Ga-
laxy S2 (9100). 693 197 569
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od 

3500,00 zł

W8.15.07

Echo dawnych lat, czyli I Historyczny Zlot Pokoleń Redostowiaka

Sentymentalna podróż w przeszłość
W sobotę, 12 lipca, w Redostowie (gm. Osina) odbył się I Historyczny Zlot Pokoleń Redo-
stowiaka. Na imprezie pojawiło się wielu dawnych i obecnych mieszkańców wsi. Nie zabra-
kło atrakcji zarówno dla starszych, jak i młodszych Redostowiaków. Zabawa trwała do bia-
łego rana. Korzystając z okazji, porozmawialiśmy również z seniorkami wsi.

Całość rozpoczęła się o godz. 
14:00. Wszystkich przybyłych go-
ści serdecznie przywitali organi-
zatorzy całego przedsięwzięcia, 
Tadeusz Łukaszewicz i Jolanta 
Buksińska-Sikorska. Słowo wstę-
pu wygłosił również wójt Gminy 
Osina, Krzysztof Szwedo, który 
uraczył zgromadzonych opowie-
ścią na temat szczęśliwych wspo-
mnień, łączących go z Redosto-
wem.

Po przemowach przyszedł czas 
na występy artystyczne. Najpierw 
swoje umiejętności recytatorskie 
i taneczne zaprezentowali naj-
młodsi mieszkańcy wsi. Następ-
nie, grupa utalentowanych wokal-
nie Redostowiaków odśpiewała na 
scenie piosenkę na cześć przyby-
łych gości. Później organizatorzy 
festynu wręczyli drobne upomin-
ki najstarszym mieszkankom wsi, 
Irenie Sikorskiej i Helenie Adler, 
oraz wszystkim tym, którzy uro-
dzili się w Redostowie. Specjalny 
prezent otrzymał również Marcin 
Grzeszczyk, Redostowiak, który w 
sobotę obchodził swoje urodziny. 
Po zakończeniu części oficjalnej, 
przystąpiono do zabawy!

Po godz. 15:00 na scenie po-
jawiła się Kapela Podwórkowa 
„Kryzys”. Przy dźwiękach słyn-
nych polskich hitów, których sło-
wa tekstów, na potrzeby festynu, 

przekształcone zostały w treści 
opowiadające o Redostowie i jego 
mieszkańcach, część uczestników 
imprezy ruszyła na „parkiet”. Pod-
czas gdy dorośli wyginali się w 
tańcu, dzieci mogły skorzystać z 
możliwości zabawy na dmucha-
nych zamkach i trampolinie oraz, 
dzięki uprzejmości strażaków z 
OSP Osina, obejrzeć wóz i sprzęt 
strażacki. Ponadto każdy z uczest-
ników zabawy mógł wsiąść do za-

przęgu konnego i udać się w krót-
ką wycieczkę po Redostowie. W 
międzyczasie, w przerwie pomię-
dzy tańcem a jazdą bryczką, moż-
na było posilić się przy grillu i ku-
pić popcorn. Ogromnym powo-
dzeniem cieszył się również „Bi-
gos sołtysa”, rozdawany wszyst-
kim zgromadzonym. 

Na szczególną uwagę zasługi-
wała wystawa fotografii, widokó-
wek oraz starych dokumentów, 
która zabrała gości w podróż sen-
tymentalną po dawnych czasach i 
dawnym Redostowie. Ponadto z 
bliska można było obejrzeć pre-
zentację historycznych ekspona-
tów rękodzieła i malarstwa, zwią-
zanych z miejscowością. Obie eks-
pozycje cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. 

My również postanowiliśmy 

udać się w podróż do przeszło-
ści. W tym celu porozmawiali-
śmy z najstarszymi mieszkankami 
wsi, Ireną Sikorską i Heleną Adler. 
W roli głównej oczywiście Redo-
stowo... - Przeprowadziłam się tu 
w 1959 r.,  – mówi w rozmowie z 
DN pani Irena, która w listopa-
dzie tego roku skończy 80 lat – 
Skłamałabym, gdybym powiedzia-
ła, że kiedyś było lekko. Ja, mając 
sześcioro dzieci, musiałam bardzo 

ciężko pracować, jak to na wsi. Ale 
powiem szczerze, że nigdy nie za-
mieniłabym się na tamte czasy. 
Mam mnóstwo miłych wspomnień 
z dawnych lat, mimo że nie za-
wsze było kolorowo. Cieszę się, że 
tu mieszkam. Podobne zdanie w 
tej kwestii ma pani Helena, 80-let-
nia mieszkanka Radostowa, która, 
tak jak pani Irena, przeprowadziła 
się tu jako 25-letnia młoda kobie-
ta: To prawda, dawniej było dużo 
ciężej niż teraz. Trzeba było się na-
prawdę napracować, by cokolwiek 
osiągnąć. Zwłaszcza na wsi ludzie 
pracowali w pocie czoła. Niemniej 
za żadne skarby nie chciałabym 
mieszkać gdzie indziej. W Redo-
stowie najlepiej! Mimo usilnych 
prób, obie panie nie mogły zna-
leźć wśród obecnych na zabawie 
gości znajomych twarzy z daw-

Irena Sikorska i Helena Adler są najstarszymi mieszkankami Redostowa.

Przybyli goście z ogromnym zacieka-
wieniem oglądali dawne i aktualne 
zdjęcia Redostowiaków.

Pamiątkowe zdjęcie rodowitych mieszkańców Redostowa.

nych lat. – Cały czas rozglądamy 
się za koleżankami, które wiele lat 
temu wyprowadziły się stąd, ale 
na razie nikogo nie spotkałyśmy. 
Prawdą jest, że w tym wieku twa-
rze mogły się nieco pozmieniać. To 
bardzo prawdopodobne. W końcu 
minęło już tyle lat – mówią zgod-
nie Irena Sikorska i Helena Adler.

Zabawa w Redostowie trwała w 

najlepsze do białego rana. Miesz-
kańcy wsi, dawni i obecni, mieli 
okazję wspólnie pośpiewać bie-
siadne piosenki i powyginać w 
tańcu przy dźwiękach instrumen-
tów zespołu muzycznego „Midi-
-Men”. Patronem medialnym im-
prezy był Dziennik Nowogardzki.

Karolina Klonowska

Zabawę uświetnił pokaz umiejętności tanecznych najmłodszych mieszkańców wsi
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka
• likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

s. 4 s. 10, 11

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

W7.2.P.p.21.2-15.8

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Jagoda 
zdrowia ci 

doda

s. 2

Jest nowy 
zarządca 

na cmentarzu

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Festiwalowe rozmowy: 

Czytaj s. 3

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 07.18-08.22

W181.1.p.18-22.07

KREDYTY GOTÓWKOWE
- Decyzja w 15 minut
- Bez BIK
- Oferta wielu banków
- Bez poręczycieli
- Bez żadnych opłat wstępnych

Zadzwoń 535 889 469

LIKWIDACJA SKLEPU  AGD
Całkowita wyprzedaż towaru

od dnia 18 lipca do 31 lipca
  Nowogard, ul. 3 Maja 8B  (obok banku PEKAO SA)

ŁAP 

OKAZJĘ !!
!

K41.2.p.pt.18-25.07

UWAGA KLIENCI
z dn. 1.08.2014 r. 

stoisko z �ranami, pościelą
z ul. Bankowej 

ZOSTANIE PRZENIESIONE 
na ul. 3 Maja 55 (vis a vis starej księgarni)

Zapraszamy
K40.1.p.pt.18-25.07

Sanepid wydał zakaz kąpieli 

W jeziorze roi się od bakterii

Solarz   i  Stankiewicz
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W skrócie...

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 
interesujących 

wiadomości? Zadzwoń  
lub napisz  do nas  

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, 

e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

Powoli ruszają żniwa.  Zgodnie z kolejnością pierwszy pod kosy trafił 
jęczmień i pszenżyto. Jak dowiedział się DN, w ten weekend nasi rolnicy 
rozpoczną również koszenie rzepaku ozimego. Pozostałe  gatunki zbóż po-
trzebują jeszcze od kilku do kilkunastu dni, aby dojrzeć. A jak zapowiadają 
się tegoroczne plony? Gospodarze twierdzą, że zboża dobrze przezimowa-
ły. Niestety ich stan pogorszyły czerwcowe ulewy. W wielu miejscach ro-
śliny się położyły. Redakcja DN na bieżąco będzie relacjonować, jaka jest 
sytuacja na polach w gminach Nowogard i Osina. W przyszłym tygodniu 
poinformujemy również, gdzie będzie można sprzedać zboże i po jakich 
cenach. Na razie rolnikom pozostaje życzyć słonecznej pogody na najbliż-
sze dni. Na zdjęciu skoszone wczoraj (czwartek) pole jęczmienia ozimego, 
tuż przed Sąpolnicą.  MS

W kwietniu 2014 roku, w Redostowie, rozpoczęto budowę świetlicy wiej-
skiej. Zakończenie prac oraz otwarcie świetlicy planowane jest we wrześniu 
br. Obecnie świetlica jest w stanie surowym - zamkniętym, położone są in-
stalacje, trwają prace przy zagospodarowaniu terenu. Tak samo jak w pozo-
stałych świetlicach na terenie Gminy Osina, również i w tej znajdować się 
będzie w pełni wyposażona kuchnia, zabudowana meblami (lodówka, pie-
karnik, płyta grzewcza, zmywarka), poza tym sala komputerowa oraz stoły, 
krzesła, stół do tenisa, telewizor. Wykonawcą prac jest wyłoniona w prze-
targu firma: Zakład usług budowlanych i komunalnych Sp. z o.o. w Resku. 
Koszt budowy świetlicy po przetargu to 349 101,29 zł, z czego dofinanso-
wanie w ramach PROW 2007-2013 (Działanie Odnowa i Rozwój Wsi) to 
240 000,00 zł. KR

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o siłowni na świeżym powietrzu przy 
ul. Waryńskiego. Zwróciliśmy wówczas uwagę na brak koszy na śmie-
ci przy ławkach, przez co teren ten był mocno zaśmiecony. Najwyraźniej 
ktoś wziął sobie do serca nasze uwagi, gdyż przy każdej ławce stoją nowe 
śmietniki, mało tego, trzy dodatkowe kosze na śmieci stanęły również wo-
kół przyrządów do ćwiczeń.  KR

Kończy się sezon  – to ostatni gwizdek, by kupić owoce

Jagoda zdrowia ci doda!
Są bardzo pracowici i znają las jak własną kieszeń. Dzięki zyskom ze sprzedanych jagód 
mogą załatać dziurę w domowym budżecie. Zbliża się rok szkolny, a zatem,  każdy 
grosz na wyprawkę dla dzieci się przyda. O ciężkiej pracy przy zbiórce jagód i tegorocz-
nych cenach ich sprzedaży rozmawiamy ze sprzedawcami tych popularnych owoców 
leśnych, stacjonującymi przy dyskoncie Netto w Nowogardzie. 

Panie podkreślają, że praca przy 
zbiórce jagód nie należy do lek-
kich. Wstać z łóżka należy już o 
godz. 6:00, a nawet wcześniej, a 
potem wyprawa do lasu… Tam 
zaczyna się prawdziwa praca! By 
zebrać kilkulitrowe wiaderko, 
trzeba się dużo nachodzić i czę-
sto schylać. Czynnościom tym 
nierzadko towarzyszy ból pleców. 
Upały również nie są sprzymie-
rzeńcem tego rodzaju zajęć. Prace 
sezonowe są jednak  dobrą oka-
zją do podreperowania domowe-
go budżetu. 

– Przy Netto stoję już od 21 
czerwca. Na jagody chodzę z same-
go rana, ale najpierw obowiązko-
wo muszę wypić kawę. Jeśli chodzi 
o ilość jagód w tym roku, to przy-
znam szczerze, że jest, jak to się 
mówi, „cienko”. Pamiętajmy przy 
tym, że na naszym rynku jest dość 
duża konkurencja – mówi pani 
Milena z Jarchlina, sprzedająca ja-
gody przy Netto, gdzie swoje sto-
iska mają również mieszkańcy 
innych okolicznych wsi (Łęgno, 
Błotno, Trzechel), a  nawet osiedla 
Bema – Najczęściej zbieram jago-
dy w lasach nieopodal Czernicy. 
Wszyscy dobrze wiemy, że ta oko-
lica słynie z grzybów i jagód wła-
śnie. Dziennie potrafię zebrać ok. 
10 l tych owoców. Więcej chyba nie 
dałabym rady. Poza tym byłoby to 

trochę ryzykowne, bo przecież nie 
zawsze udaje się je wszystkie sprze-
dać. Zdarza się wręcz, że zbiera-
my ich mniej. Zarobione pieniądze 
przeznaczę na zakup przyborów 
szkolnych i ubrań dla dzieci. Część 
zysków idzie też na codzienne wy-
datki. Na każdą złotówkę napraw-
dę trzeba bardzo ciężko pracować. 
Trochę dziwi fakt, że Urząd egze-
kwuje od nas opłatę „placową” w 
wysokości aż 10 zł, niezależnie jak 
długo tu stoimy. Rozumiem fakt, 
że Gmina funkcjonuje m.in. dzięki 
naszym podatkom, bo jakoś musi 
na siebie zarabiać, ale czy te podat-
ki i opłaty muszą być aż tak wyso-
kie? Wydaje nam się, że rozsądną 
kwotą byłoby np. 3,50 zł.  Będę tu-
taj jeszcze tylko do piątku, ale w 
przyszłym roku na pewno wrócę w 

to miejsce. Jagody zbieram już od 
ok. 18 lat. Najczęściej zbieram je, 
tak jak już powiedziałam, w lasach 
koło Czermnicy, ale oczywiście nie 
oznacza to, że nie ma ich w Tru-
skolesie czy w lasach przy drodze 
do Szczecina. Zapraszamy serdecz-
nie i zachęcamy wszystkich do ku-
powania jagód, ponieważ są one 
bardzo zdrowe. Wpływają korzyst-
nie zwłaszcza na wzrok. 

Jagody można jeść po dokład-
nym umyciu. Świeżo zebrane są 
najczęściej jeszcze brudne i mogą 
być przyczyną chorób pasożytni-
czych. Są nie tylko pyszne, ale też 
bardzo zdrowe – są naturalnym 
źródłem witaminy C, a także że-
laza i potasu. 

Jarek Bzowy 

Panie są w lesie codziennie, już od wczesnych godzin porannych 
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Do redakcji DN już od pewne-
go czasu docierały niepokojące sy-
gnały od mieszkańców. Wynikało z 
nich, że przynajmniej dwoje dzie-
ci po kąpieli w nowogardzkim je-
ziorze dostało gorączki i wysypki. 
Jest też jeden przypadek chłopca, 
u którego dwie doby po wizycie na 
plaży miejskiej stwierdzono obec-
ność paciorkowca w organizmie. 
Dziecko kilka dni przebywało na 
kuracji antybiotykowej. Chorują 
także zwierzęta – jeden z miesz-

kańców twierdzi, że po kąpieli w 
jeziorze jego pies dostał uczulenia i 
jest pod opieką lekarza weterynarii. 

Sygnały te najwyraźniej dotar-
ły do goleniowskiego Inspektora-
tu Sanitarnego. Pracownicy Sane-
pidu w trybie działań  własnych 
pobrali próbki wody do badania. 
Okazało się, że w wodzie stwier-
dzono przekroczoną normę bak-
terii coli, jakie mogą znajdować 
się wodach wykorzystywanych do 
kąpieli.  W 100 ml wody stwier-

dzono aż 1593 jednostki tejże 
bakterii.  Na podstawie sprawoz-
dania z badań mikrobiologicz-
nych, w środę (16 bm.) Sanepid 
wydał  decyzję o zakazie kąpieli 
w nowogardzkim jeziorze. Zobo-
wiązał również Zarząd Budynków 
Komunalnych (zarządcy kąpie-
liska miejskiego), by ten natych-
miast ustalił, skąd tak duża ilość 
bakterii znalazła się w jeziorze. 

Warto dodać, że to już drugie 
badanie wody wykonane w na-

szym akwenie w tym roku. Pierw-
sze zrobiono 10 czerwca.  Wów-
czas próby do badania pobra-
li jednak urzędnicy gminy, w ra-
mach tzw. kontroli wewnętrznej, 
niezbędnej do tego, aby uzyskać 
pozwolenie na uruchomienie ką-
pieliska w sezonie. Trzy dni póź-
niej przyszły wyniki. Woda była 
wręcz nieskazitelnie czysta. Dla 
przykładu w pobranej próbie wy-
kryto zaledwie 30 jednostek bak-
terii coli na 100 ml wody. 

Co takiego wydarzyło się po-
między dwoma badaniami, że 
mikrobiologiczny skład wody w 
jeziorze nie przypomina tego z 
początku czerwca? Trudno nie 
powiązać tego z kilkukrotnym 
zalewaniem terenu nad jezio-
rem fekaliami, jakie wydostawa-
ły się w czasie opadów deszczu ze 
studzienek kanalizacyjnych, po-
łożnych w pobliżu linii brzego-
wej zbiornika. DN sygnalizował 
problem wielokrotnie, zwracając 

również uwagę na mogące wystą-
pić zagrożenia sanitarne. Urząd 
Miejski od początku jednak nie-
bezpieczeństwo bagatelizował, 
zarzucając nam złe intencje. Ba-
danie drugie  zlecone  przez Sa-
nepid różniło się od  pierwszego 
zleconego przez jednostkę UM  
także sposobem pobrania próbek 
– certyfikowany sposób pobrania 
próbki dotyczył tylko badania Sa-
nepidu. Nie wchodząc w  skom-
plikowane szczegóły  tych opera-

cji – należy stwierdzić, że tylko 
certyfikowany sposób pobrania 
próbki gwarantuje pełną  wiary-
godność. 

Teraz mamy fakt.  Jezioro jest 
zanieczyszczone. Należy mieć tyl-
ko nadzieję, że za lekceważący 
stosunek urzędników do sprawy 
nie przyjdzie paru osobom zapła-
cić wysokiej ceny.  Wszak do śro-
dy, a więc momentu, gdy Sane-
pid nowogardzkie kąpielisko za-

mknął, korzystały z niego setki 
plażowiczów. 

 Jeszcze wczoraj, kierownik 
ZBK, Grażyna Grosicka,  zapowie-
działa na stronie UM, że  pobrane 
zostaną kolejne próbki wody. Ich 
wyniki będą znane najpóźniej w 
sobotę. Wtedy Sanepid podejmie 
decyzję czy, w jeziorze znów bę-
dzie można się kąpać. Pytanie tyl-
ko, kto będzie na tyle odważny?  

Marcin Simiński 

Sanepid wydał zakaz kąpieli 

W jeziorze roi się od bakterii 
W środę Sanepid wydał decyzję o zakazie kąpieli w nowogardzkim jeziorze. Służby sanitarne stwierdziły, że w wodzie znajduje się za dużo bakterii kało-
wych, w tym bakteria coli. 

Nasz komentarz 
Ciekawi jesteśmy co tym razem na stronie UM napisze burmistrz 

miasta? Może, że bakterie coli do jeziora wpuścili złośliwi dziennika-
rze DN albo przeciwnicy polityczni. Już sam komunikat ZBK, o któ-
rym wspominamy na końcu tekstu, jest dość sprytnie napisany. ZBK 
informuje co prawda, że kąpać się w wodzie nie wolno, ale „korzy-
stanie z plaży jest dozwolone”. Wydaje się, że czytać każdy umie – Sa-
nepid wydał „zakaz kąpieli”, a nie zakaz przychodzenia na plażę. My 
jednak, w przeciwieństwie do urzędników, żartownisiami nie jeste-
śmy  i ze zdrowia dzieci żartować nie zamierzamy. Warto bowiem w 
tym miejscu  przypomnieć, że dopuszczalna zawartość coli  (jak i in-
nych bakterii w tym paciorkowca kałowego, stwierdzonego u jednego 
z dzieci, które zachorowały) w wodzie pitnej wynosi „0”. A ile to razy 
dzieci, baraszkując w wodzie, jej się napiją? Odpowiedź jest oczywi-
sta - wiele razy.  Ale zamiast  chronić dzieci przez  realnym niebez-
pieczeństwem, aktualne nowogardzkie  władze wolą udawać,  że nic 
takiego się  nie stało i na plaże dalej przychodzić można. Czy przy 
takiej postawie możemy mieć pewność rzetelności pobierania przez 
podległych magistratowi pracowników, próbek do badań, które prze-
prowadzić teraz ma już gmina? Niech sobie każdy sam opowie na to 
pytanie.

Jezioro najwyraźniej płata figla władzy. Zamiast największej atrak-
cji mamy gnijące wodorosty, a teraz kupę bakterii zagrażających   
zdrowiu ludzi. No cóż – natura nie da się nabrać na propagandę suk-
cesu. Jest jeszcze jedno. W świetle poważnych wątpliwości stają in-
westycje, jakie do tej pory gmina wykonała na terenie przy jeziorze. 
Mowa o robotach na sieci ogólnospławnej, od której oddzielano rury 
przyjmujące wody opadowe.  Nie  dość, że to nic nie dało, to jeszcze 
wyraźnie jest coraz gorzej... i  g… do jeziora spływa jak chce,  przy 
najmniejszej ulewie.   redakcja
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Komunikat ku przestrodze tu i teraz

Ćpanie - to nie jest niewinna 
zabawa dużych chłopców...

W tych dniach czytamy w mediach, że były mąż znanej piosen-
karki, Edyty Górniak, i ojciec jej dziecka, biznesmen i celebryta, 
śmiertelnie potrącił na ulicach Warszawy kobietę, która przecho-
dziła po pasach dla pieszych. Jadąc czarnym BMW, mężczyzna 
wjechał na te pasy, mając czerwone światło, ponieważ był pod 
wpływem (co wykazało badanie) narkotyków. Kobieta zginęła na 
miejscu. I tutaj kończy się zabawa z tematem narkotyków, koń-
czy, gdy zaćpany kierowca zabija człowieka! Zabija matkę dzieci! 
Ale zaćpany zabija nie tylko wtedy, gdy siedzi za kierownicą, za-
bija również, gdy stoi na scenie i staje się idolem, także obyczajo-
wym, dla rzeszy nastolatków, zabija gdy pełni ważne funkcje pu-
bliczne i zamroczony podejmuje nieobliczalne decyzje. Zaćpa-
ny na jakimkolwiek publicznym miejscu jest po prostu śmiertel-
nie groźny dla innych, dla nas, dla mnie i dla Ciebie, jest groźny 
tu i teraz. I jak nikt odpowiedzialny nie siądzie z zaćpanym, jako 
kierowcą, do samochodu, tak odpowiedzialne społeczeństwo 
nie powierzy zaćpanemu żadnych sterów, żadnego zarządzania 
czymkolwiek. Jeśli natomiast ktoś, jakaś społeczność, postępuje 
inaczej, to postępuje jak samobójca. I nie mają tutaj znaczenia 
wymyślone dla świętego spokoju usprawiedliwienia, ponieważ 
nic nie zapobiegnie tragicznemu efektowi zaćpania, żadna chęć 
udawania, że się o tym nie wie albo że trzeba dostarczyć niezbite 
dowody (jakby rozum nie wystarczył) albo że to sprawa prywat-
na – zaćpany zabił i trup jest i to bynajmniej nie w szafie. Ten zaś, 
który wiedział i nie ruszył palcem, choć mógł bądź miał obowią-
zek, zostanie z tą myślą na zawsze, wyłączając te chwile, gdy ze 
strachu i w ramach zapomnienia sam się także zaćpa.

Był Furmańczyk, teraz jest ZUK 

Nowy zarządca już na cmentarzu
To już pewne. Po ponad 20 latach rodzinna firma Furmańczyk „opuściła” cmentarz komunalny.  Przez kolejne trzy lata zarządcą nekropolii będzie Zakład 
Usług Komunalnych. Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu, jaki na to zadanie ogłosiła gmina. 

Przetarg ogłoszono 27 maja. 
Przystąpiły do niego trzy podmio-
ty. Oprócz wieloletniego zarządcy, 
Jerzego Furmańczyka, ofertę zło-
żył także jego syn, Sebastian (bę-
dący zarządcą nekropolii przez 
ostatni rok) oraz Zakład Usług 
Komunalnych. Otwarcie kopert 
z ofertami odbyło się pod ko-
niec czerwca. Jak informowaliśmy 
wcześniej, najtańszą cenę za zarzą-
dzanie nekropolią przez najbliż-
sze trzy lata złożył ZUK. Dziś, po 
tym jak szczegóły przetargu zosta-
ły ujawnione przez gminę, wiemy, 
że Spółka zadeklarowała wykona-
nie tego zadania za niewiele po-
nad 555 tys. zł.  Pozostałe podmio-
ty startujące w przetargu złożyły 
oferty o ponad 100 tys. zł droższe. 

W miniony wtorek odbyło się 
komisyjnie przekazanie terenu 
cmentarza nowemu  zarządcy. 
Wcześniej gmina podpisała umo-
wę z ZUK. Tym samym to teraz 
ta spółka będzie odpowiedzialna 
za porządek na cmentarzu. Czy 
firma, która dotychczas głównie 
zajmowała się wywozem śmie-
ci i sprzątaniem ulic, jest goto-
wa do nowego zadania? Pytany o 

to wczoraj przez nas prezes ZUK, 
Wiktor Smoliński, stwierdził, że o 
szczegółach i ewentualnych zmia-
nach, jakie nastąpią na cmenta-
rzu, będzie gotowy porozmawiać 

z nami w przyszłym tygodniu. - 
Dopiero co przejęliśmy obiekt. Mu-
simy teraz wszystko ogarnąć  – po-
wiedział szef ZUK. 

Co będzie należało do zadań no-

wego zarządcy? Zgodnie z przed-
miotem przetargu firma będzie 
odpowiedzialna m. in. za prowa-
dzenie dokumentacji cmentarza 
w formie papierowej oraz elektro-

nicznej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i pobierania opłat za 
korzystanie z cmentarza  na rzecz 
gminy.  Do zadań zarządcy należeć 
będzie też sprawowanie nadzoru 
nad prawidłowym korzystaniem 
z cmentarza - dokonywaniem po-
chówku i ekshumacji oraz wyko-
nywaniem nagrobków. Utrzyma-
nie w porządku grobów opuszczo-
nych oraz grobów z pochówkami 
dokonywanymi przez OPS.

Poza tym w ciągu najbliższego 
roku kalendarzowego ZUK bę-
dzie musiał zakupić i wdrożyć na 
własny koszt kompatybilny, z po-
siadanym przez gminę, system 
elektronicznej ewidencji grobów i 
zmarłych wraz z interaktywną cy-
frową mapą cmentarza.

Oczywiście do zadań nowego 
zarządcy, tak jak było to dotych-
czas, należeć będzie utrzymanie 
czystości na cmentarzu, pielęgna-
cja zieleni, bieżąca konserwacja 
wszelkich urządzeń się tam znaj-
dujących, a także otwieranie i za-
mykanie obiektu. 

Umowa z ZUK wygaśnie za trzy 
lata. 

Marcin Simiński

Tragiczna śmierć 28-latka

Powiesił się na pace  
Wczoraj, kilka minut przed ósmą, na drodze przy byłej przesypowni, znaleziono martwego 
28-latka. Mężczyzna powiesił się na naczepie własnej ciężarówki. 

Wisielca znalazła przejeżdża-
jąca drogą kobieta, mieszkan-
ka Nowogardu. Natychmiast we-
zwała policję. Na miejsce przy-
jechał także prokurator.  Po spo-
rządzeniu oględzin miejsca zda-

rzenia wykluczono, aby do śmier-
ci 28-latka przyczyniły się osoby 
trzecie. Stwierdzono, że mężczy-
zna zmarł przez powieszenie. 

Policja nie ujawnia, czy męż-
czyzna pracował dla jakiejś lokal-

nej firmy transportowej. Nie wia-
domo, dlaczego akurat to miejsce 
wybrał na swoją śmierć. 

Tragicznie zmarły pochodził z 
naszego powiatu. Nie był miesz-
kańcem gminy Nowogard.     MS

Ile kosztował Festiwal? 
W zeszłą niedzielę zakończyła się osiemnasta edycja „Lata z Muzami”.  Ile kosztowała or-
ganizacja Festiwalu? 

Impreza podzielona była na 
dwa fragmenty - festiwal oraz 
warsztaty artystyczne. Koszt sa-

mego festiwalu, a więc tego, co 
działo się od piątku 11 lipca do 
niedzieli 13 lipca, wyniósł 72 

tys. 500 zł. Większość, bo 70% z 
tej kwoty, stanowiła dotacja, jaką 
NDK otrzymał na ten cel z budże-
tu miasta. Prawie 11 tys. zł (15%) 
na organizację Festiwalu przeka-
zali lokalni fundatorzy. Wliczono 
w to również sponsoring w posta-
ci towaru. Pozostałą kwotę z wła-
snych, wypracowanych środków 
przekazał NDK. 

Plener malarski oraz warszta-
ty artystyczne ARTeria kosztowa-
ły 150 tys. zł. Z tego 55 600 zł po-
chodziło z dotacji, jaką NDK po-
zyskał w ramach projektu  trój-
stronnej wymiany młodzieży.  MS

Nowy zarządca zamontował swoje kłódki 
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Gdzie powinniśmy zgłosić się na serwis?

Nieszczęsna karta gwarancyjna
W środę (16 lipca), do redakcji DN przyszedł mężczyzna, który poprosił o interwencje w jego sprawie. Twierdzi, że jeden z nowogardzkich przedsiębior-
ców odmówił mu serwisu jego skutera. 

Jeszcze o Żabówku

Widzą tylko czubek własnego nosa
W piątkowym wydaniu DN (11 lipca), w rubryce „W skrócie ...”, opublikowaliśmy zdjęcie, które dostarczył nam mieszkaniec Żabówka. Najwyraźniej nie-
winna notatka tak zabolała miejskich urzędników, że zamiast ustosunkować się do problemu, który ilustrowało zdjęcie (zapylenie) postanowili zaatako-
wać personalnie redaktora naczelnego DN oraz pochwalić się swoimi rzekomo wyjątkowymi dokonaniami w tej wsi. To dodatkowo zirytowało naszego 
Czytelnika, który ponownie zabrał głos, obalając te magistrackie mity...

tychczas przeglądy wykony-
wał w innym punkcie? Zwykle 
w takich przypadkach umowa 
gwarancyjna wygasa. Tekst ten 
niech będzie ku przestrodze 

dla wszystkich, którzy posta-
nowią udać się z kartą gwaran-
cyjną do punktu, w którym nie 
dokonali zakupu. 

KR

Zacznijmy od początku. Do-
starczone przez Czytelnika zdję-
cie ukazywało drogę gminną, 
która przechodzi przez Żabów-
ko. Publikując je, zamieściliśmy 
uwagę Czytelnika, że droga jest 
wykonana z takiego materiału 
(pył ceglany), który bardzo ku-
rzy, przez co zwłaszcza w okre-
sie letnim tumany piachu wlatu-
ją przez okna do domów. UM w 
Nowogardzie, odpowiadając, nie 
odniósł się zupełnie do tego sy-
gnału, wymieniając w zamian ka-
talog swoich rzekomych doko-
nań w Żabówku. Piszą więc na 
stronach UM, że gmina zrobiła 
już bardzo dużo w tej miejsco-
wości i nieprawdą jest, że jest to 
zapomniana przez urzędników 
wieś. Co na to nasz Czytelnik: Z 
tym zdjęciem, które zostało po-
kazane w DN, byłem najpierw u 
kierownika jednego z wydziałów, 
a on nie był zainteresowany roz-
mową, tylko kazał mi pisać pismo 
do burmistrza. Do czego to do-
szło, żeby wszystko do wielmoż-
nych urzędników kierować na pi-
śmie, jestem obywatelem i zgło-
szenie problemu powinno wystar-

czyć? Dlatego wtedy  postanowi-
łem przyjść do gazety – opowiada 
mieszkaniec Żabówka, który do-
starczył nam zdjęcie „kurzącej” 
drogi - Chciałbym też zwrócić 
uwagę, że to, co mówią urzędni-
cy, co zrobili dla Żabówka, to nic 
wobec tego, czego nie zrobili! – ko-
mentuje. Mężczyzna, jako miesz-
kaniec wsi, inaczej postrzega też 
priorytety ważności - np.  urząd 
twierdzi, że: ułożenie nawierzch-
ni asfaltowej – co zapobiegałoby 
kurzeniu się – jest ekonomicznie 
nieuzasadnione. Według urzędu, 
jak najbardziej uzasadnione było 
za to solarne oświetlenie drogo-
we i wyremontowanie świetli-
cy wiejskiej. Oświetlenie solarne 
i świetlica, owszem, jest, ale tylko 
na jednej z kolonii Żabówka od nr 
15-20.  Natomiast na drugiej ko-
lonii od nr 20-23 nie ma wody ani 
światła! Co ludziom po tej świetli-
cy? Wątpliwa jest też  jej  lokali-
zacja w tym miejscu, przy samej 
drodze jest po prostu niebezpiecz-
nie - opowiada mieszkaniec Ża-
bówka.  Przypomnijmy tutaj, że 
wyremontowana świetlica znaj-
duje się  naprzeciw budynku, w 

którym mieszkają ludzie i który 
jest cały popękany. Niebezpiecz-
ne pęknięcia powstały jako sku-
tek drgań wywołanych intensyw-
nym ruchem dużych pojazdów 
po drodze tuż obok budynku. Pi-
saliśmy o tym w ubiegłym roku 
w artykule „Dach im się wali na 
głowy”. Tego problemu urzędnicy 
z ratusza  nie zauważyli w podob-
no rozpieszczanym troskliwością 
urzędu Żabówku. Zauważyli tu-
taj natomiast niewielką  działkę, 
którą gmina odebrała państwu 
Mazurkiewiczom, nie respektu-
jąc ich praw do tej działki naby-
tych tytułem zasiedzenia. Ludzie 
ci do dziś wraz ze swoim pełno-
mocnikiem walczą o sprawiedli-
we rozstrzygnięcie. O tej sprawie 
również w DN pisaliśmy. Nasz 
rozmówca nie jest jedynym, któ-
ry twierdzi, że w Żabówku po-
trzeba poważniejszych inwesty-
cji. Zapraszam pana burmistrza 
do nas we wrześniu, jak zacznie 
się rok szkolny, wówczas włodarz 
zauważy, jak dzieci w oczekiwa-
niu na autobus siedzą na ziemi 
tuż przy drodze, do tego na zakrę-
cie, kierowca jadący z naprzeciw-

ka może ich nawet nie widzieć! - 
opowiada mieszkaniec Żabów-
ka - Najlepiej postawić świetlice, z 
której i tak nikt nie korzysta, a o 
przystanku dla dzieci to się już nie 
pamięta. Czuje się urażony sło-
wami urzędników, którzy zamiast 
profesjonalnego szacunku dla 
obywatela, bawią się na stronach 
gminy, w wątpliwej jakości dzien-

nikarzy, obrażając nie tylko mnie. 
Nikt nie wysłuchał mnie w UM, 
gdy przyszedłem ze zdjęciem, w 
zamian za to czytam o tym jak to 
wiele zawdzięczam burmistrzowi 
- kończy nasz rozmówca.  Opisa-
ną sytuację pozostawiamy do ko-
mentarza mieszkańcom Żabów-
ka oraz naszym Czytelnikom.

KR

15 lecie Koła PZW 
„Tęczak” 

„Tęczak” ma już 15 lat, a to znaczy, że jest to już duża i doświad-
czona ryba. A co najważniejsze zdrowa. 

Z tej okazji zapraszamy członków naszego Koła na wspólną bie-
siadę do ośrodka p. Henryka Grygowskiego (na „Harcówkę”). Za-
rząd Koła gwarantuje, że dobrego jadła, dobrej muzyki i humoru 
nie zabraknie. 

Uroczystość odbędzie się dnia 19 lipca, o godz. 16.00, wpisowe 30 
zł od osoby, zapisy do dnia 16 lipca do godz. 14.00. 

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie 

Nasz rozmówca stał się wła-
ścicielem skutera marki Router 
- Jonway LY 30 kwietnia 2013 
roku, którego zakupił w Media 
Expert i stempel tegoż sklepu 
widnieje na jego karcie gwa-
rancyjnej.  Na pierwszy prze-
gląd wybrał się 21 maja 2013 
roku, jednak nie do punktu 
przy Placu Wolności gdzie za-
kupił swój jednoślad. -Wybra-
łem się do innego serwisu, któ-
ry mieści się przy sklepie z ro-
werami. Wówczas na samym 
początku usłyszałem, że skuter 
nie został kupiony u nich, więc 
gwarancja nie zostanie przyję-
ta – opowiada nasz czytelnik 
- Ostatecznie przyjęto jednak 
moją kartę gwarancyjną i me-
chanik przystąpił do pierwsze-
go przeglądu – opowiada wła-
ściciel skutera - Skoro przyję-
li moją kartę gwarancyjną to 

powinni teraz się wywiązać ze 
swoich zadań. Ja wydaje pienią-
dze na przegląd, który nie jest 
kompleksowo przeprowadzony, 
do tego wciąż ktoś mi powtarza, 
że obecnie nie ma mechanika, 
żebym przyjechał innym razem. 
Czy tak powinien działać profe-
sjonalny serwis? - stara się do-
ciec nasz rozmówca.  Aby dać 
szansę drugiej stronie na wy-
jaśnienie całej sprawy, posta-
nowiliśmy zapytać właścicie-
la opisywanego sklepu, co on 
twierdzi o zaistniałej sytuacji?

- Klient kupił skuter w Me-
dia Expercie, czyli nie u nas.  
My mu częściowo wykonaliśmy 
przegląd, tak jak chciał. Zrobi-
liśmy to temu panu grzeczno-
ściowo, żeby nie zatarł silnika. 
Ale on chciał swój pojazd na-
prawiać u nas za darmo, gdyż 
był na gwarancji, a ja nie mam 

żadnej umowy podpisanej z 
Media Expertem, ani z tą fir-
mą, z którą oni handlują i ten 
pan ma duże pretensje do nas, 
że nie chcemy tego naprawiać. 
Mówiłem temu panu, żeby na-
prawiał pojazd tam, gdzie go 
kupił. My nie jesteśmy w ogó-
le zobowiązani żadną umo-
wą i nie mamy obowiązku tego 
robić, to samo powiedziałem 
temu panu – opowiada właści-
ciel sklepu. 

Na karcie gwarancyjnej, któ-
rą zostawił u nas właściciel 
jednośladu, rzeczywiście wid-
nieje pieczątka Media Expert. 
Wydaje się zatem, że w pierw-
szej kolejności to ten sklep jest 
zobowiązany do wykonania 
naprawy w ramach gwaran-
cji.  Pytanie tylko,  czy męż-
czyzna wciąż może skorzy-
stać z gwarancji, skoro do-
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 13,24-43) 
Przypowieść o chwaście. Przy-
powieść o ziarnku gorczycy i o 
zaczynie.

Jezus opowiedział tłumom tę 
przypowieść: Królestwo niebieskie 
podobne jest do człowieka, który 
posiał dobre nasienie na swej roli. 
Lecz gdy ludzie spali, przyszedł 
jego nieprzyjaciel, nasiał chwa-
stu między pszenicę i odszedł. A 
gdy zboże wyrosło i wypuściło kło-
sy, wtedy pojawił się i chwast. Słu-
dzy gospodarza przyszli i zapytali 
go: Panie, czy nie posiałeś dobre-
go nasienia na swej roli? Skąd więc 
wziął się na niej chwast? Odpowie-
dział im: Nieprzyjazny człowiek to 
sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz 
więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A 
on im odrzekł: Nie, byście zbierając 
chwast nie wyrwali razem z nim i 
pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż 
do żniwa; a w czasie żniwa po-
wiem żeńcom: Zbierzcie najpierw 
chwast i powiążcie go w snopki na 
spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do 
mego spichlerza. Inną przypowieść 
im powiedział: Królestwo niebie-
skie podobne jest do ziarnka gor-
czycy, które ktoś wziął i posiał na 
swej roli. Jest ono najmniejsze ze 
wszystkich nasion, lecz gdy wyro-
śnie, jest większe od innych jarzyn 
i staje się drzewem, tak że pta-
ki przylatują z powietrza i gnież-
dżą się na jego gałęziach. Powie-
dział im inną przypowieść: Króle-
stwo niebieskie podobne jest do za-
czynu, który pewna kobieta wzię-
ła i włożyła w trzy miary mąki, aż 
się wszystko zakwasiło. To wszyst-
ko mówił Jezus tłumom w przypo-
wieściach, a bez przypowieści nic 
im nie mówił. Tak miało się speł-
nić słowo Proroka: Otworzę usta 
w przypowieściach, wypowiem 
rzeczy ukryte od założenia świa-
ta. Wtedy odprawił tłumy i wrócił 
do domu. Tam przystąpili do Nie-
go uczniowie i prosili Go: Wyja-
śnij nam przypowieść o chwaście! 
On odpowiedział: Tym, który sie-
je dobre nasienie, jest Syn Człowie-

czy. Rolą jest świat, dobrym nasie-
niem są synowie królestwa, chwa-
stem zaś synowie Złego. Nieprzy-
jacielem, który posiał chwast, jest 
diabeł; żniwem jest koniec świata, 
a żeńcami są aniołowie. Jak więc 
zbiera się chwast i spala ogniem, 
tak będzie przy końcu świata. Syn 
Człowieczy pośle aniołów swoich: 
ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie 
zgorszenia i tych, którzy dopusz-
czają się nieprawości, i wrzucą ich 
w piec rozpalony; tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawie-
dliwi jaśnieć będą jak słońce w kró-
lestwie Ojca swego. Kto ma uszy, 
niechaj słucha!

Wypowiem rzeczy ukryte od 
założenia  świata

Śmiał można powiedzieć, że je-
steśmy świadkami kontynuacji 
sytuacji z poprzedniej niedzieli. 
Znów słuchamy przypowieści od-
krywającej nieco tajemnice Kró-
lestwa Niebieskiego. Oczywiście 
mam na uwadze to, że tak jak tylko 
swoim uczniom, tak też nam, czy-
tającym Ewangelię, dane jest usły-
szeć wyjaśnienie przypowieści. Na-
tomiast do reszty słuchaczy docie-
ra tylko sam obraz, bez tego bardzo 
ważnego dodatku. Dlaczego w taki 
sposób postępuje Jezus? Przecież 
na pewno zależy mu na wszystkich 
bez wyjątku. Każdemu chciałby 
umożliwić lepsze, pełniejsze zro-
zumienie Bożych tajemnic. A tym-
czasem odprawia tłumy.

To jest chyba jasne, że nie w Je-
zusie jest problem. On istnieje w 
człowieku. I to, jak się okazuje, nie 
od dziś. Przecież już Prorok daw-
no temu zapowiadał, że tak właśnie 
będzie się miała rzecz z tym ludem, 
wybranym wprawdzie, ale jakoś 
tak nie potrafiącym docenić tego 
ogromnego Bożego daru. Jezus 
przedstawia pewne obrazy z życia, 
które ukazują ideę Bożego Króle-
stwa. Mówi o tym, czego człowiek 
nie potrafi dostrzec, a co jest dużo 
bardziej ważniejsze i jednocześnie 
wręcz niezbędne do pełnego, na 
ludzką miarę ma się rozumieć, zro-
zumienia sensu życia.

Mowa o rzeczywistości, która ze 
względu na pewne, wprowadzające 
zamęt, wydarzenia z historii Zba-
wienia, nieuchronnie zmierza do 
szczególnego momentu. Ma to być 

koniec, a przynajmniej tak niektó-
rzy go nazywają. I rzeczywiście ma 
to być koniec obecnego stanu świa-
ta. Nie takim Pan Bóg go stworzył 
i na pewno nie taki chce podtrzy-
mywać w istnieniu. Co jest dla nas 
bardzo ważne to fakt, że Pan Bóg 
obchodzi się z nami jak z równo-
rzędnym partnerem. Bo rzeczy-
wiście właśnie tak nas traktuje w 
przymierzu, jakie zawarł z człowie-
kiem. Każdego traktuje dokładnie 
tak samo. Jest to powszechna wola 
zbawienia. Ale!

Nie każdy jest na takie Boże 
podejście otwarty. Są całkowicie 
otwarci, nieco otwarci, delikatnie 
uchyleni i na głucho zamknięci. 
Pilot do tego mechanizmu, który 
umożliwia otwieranie, jest w ręku 
człowieka. Bóg sam go nam dał ob-
darzając nas wolną wolą. Obarczył 
nas tym samym wielką odpowie-
dzialnością za nasze wybory i, w 
ich konsekwencji, za nasze czyny. 
To właśnie od nich ma zależeć nasz 
wieczny los.

Na to, by się w tym wszystkim 
zorientować, Bóg dał nam ściśle 
określony czas. O jego długości de-
cyduje On sam. Należy to raczej do 
tych zakrytych przed nami spraw. I 
to nie jest jedyna niewiadoma na-
szego życia. Są jeszcze inne i może 
ich być wiele. Ale nie powinno to 
zaprzątać naszej uwagi. A zaprząta 
i to bardzo mocno i bardzo często. 
Więc skoro człowiek wykazuje taką 
postawę, otrzymuje „gołą” przypo-
wieść.

Nie my stworzyliśmy świat. Nie 
my również umieściliśmy w nim 
siebie. To zrobił Bóg. Na dodatek 
dokładnie nam to wyjaśnił. Mało 
tego. Walczył, nadal walczy i ciągle 
będzie walczył o to, byśmy dobro-
wolnie to przyjęli i w pełni zaak-
ceptowali. Nie walczy z nami, wal-
czy o nas, poświęcając wszystko,  
łącznie ze swoim Synem.

Postawa akceptująca taki stan 
rzeczy automatycznie uruchamia 
mechanizm otwarcia. Człowiek 
zaczyna otrzymywać coraz więcej 
wyjaśnień. To już nie są same ob-
razy. To wychodzą na jaw rzeczy 
ukryte od założenia świata. A czło-
wiek ma możliwość zrozumieć  je. 
Czyż to nie jest ekscytujące?

Ks. Grzegorz Podlaski

Kolejna akcja Caritas

Tornister pełen 
uśmiechów 
Od kilku dni, na terenie dwóch nowogardzkich parafii tj. 
pw. WNMP i św. R. Kalinowskiego,  trwa akcja „Tornister 
pełen uśmiechów”. Organizatorem akcji jest Caritas. 

Akcja polega na przygotowa-
niu tornistra i przyborów szkol-
nych dla najuboższych dzieci i ro-
dzin wielodzietnych, objętych po-
mocą przez Caritas. Osoba, któ-
ra chce udzielić wsparcia, może 
zgłosić się do parafii, wziąć pusty 
plecak i wyposażyć go w przybo-
ry szkolne, zgodnie z załączoną li-
stą. Tak przygotowaną wyprawkę 
należy z powrotem dostarczyć do 
kościoła. 

- Oczywiście, jeśli zainteresowa-
nie akcją przerośnie nasze oczeki-
wania, z czego byśmy bardzo się 

cieszyli, udostępnimy większą ilość 
plecaków. Istnieje także możliwość 
przynoszenia na plebanię samych 
przyborów szkolnych, bez koniecz-
ności pobierania plecaków – infor-
muje Grażyna Rynkiewicz, dzia-
łaczka Caritas przy parafii pw. 
WNMP, zachęcając za pośrednic-
twem DN, do wsparcia akcji „Tor-
nister pełen uśmiechów”. 

 Natomiast akcja Caritas po-
trwa do połowy sierpnia. Zebra-
ne dary trafią do potrzebujących 
dzieci pod koniec wakacji.

Marcin Simiński

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotele rozkłada-

ne, tapczan   dwuosobowy pralkę automatyczną, tel. 514 466 037
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 

39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny, tel. 513 520 798
- Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, tel. 695 988 425
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę dwie kanapy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
- Oddam bezpłatnie  wózek spacerowy dziecięcy dla bliźniaków w stanie 

kompletnym - tel. 535-095-829 
- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
 - Oddam biurko tel.691 201-974 
Oddam bezpłatnie  łóżko w  stanie  dobrym z  materacem 501- 549-818 
Oddam meble, segment, krzesła i lodówkę 500062347
Oddam szczeniaka 7 tygodniowego 517383269
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„To jedna z niewielu współcze-
snych powieści opowiadających 
o wojnie w trochę innym kontek-
ście, niż  słyszymy na co dzień. (…) 
To wołanie przede wszystkim o to, 
żeby te sprawy nigdy nie uległy za-
pomnieniu. Życzyłbym sobie aby 
ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o 
tej historii, albo słyszeli niewiele, 
zechcieli sięgnąć głębiej, posłuchać 
prawdziwych opowieści, przeczy-
tać, jak to było naprawdę. Chodzi 
mi szczególnie o młodych ludzi, bo 
to o ich pamięć toczy się walka”.

 Adrian Grzegorzewski

O tych trudnych czasach i wy-
darzeniach, które miały miejsce 
na Kresach Wschodnich przed 
blisko siedemdziesięciu laty pisze 
ADRIAN GRZEGORZEWSKI w 
swojej książce „CZAS TĘSKNO-
TY”. 

Powieść, w której obok ognia 
wojny i żaru okrucieństwa poja-
wia się również zakazana miłość, 
stanowi, mimo literackiej fikcji, 
zapis złożoności konfliktu polsko 
– ukraińskiego. „Czas tęsknoty” 
traktuje bowiem o mordzie po-
pełnionym na ludności polskiej – 
wydarzeniu historycznym, które-
go ocena mocno różnicuje Pola-
ków i Ukraińców, stając się wręcz 
problemem politycznym. Akcja 
powieści rozpoczyna się latem 
1939 roku, kiedy młody warsza-
wiak Piotr Ochocki przyjeżdża do 
Bedryczan, małej wioski na Kre-
sach, żeby poznać rodzinne stro-
ny matki. Nie będą to beztroskie 

wakacje. Znad obu granic nad-
ciąga wojna, a w Bedryczanach 
z każdym dniem narasta wro-
gość między sąsiadami: Polaka-
mi i Ukraińcami. Jakby tego było 
mało, między Piotrem a Ukrainką 
Swietą rodzi się głębokie uczucie, 
wbrew wszelkiej logice i na prze-
kór okrutnym okolicznościom. 
Obok fikcyjnych bohaterów poja-
wiają się również postaci znane z 
kart historii, jak na przykład ge-
nerałowie Stefan Rowecki czy So-
sabowski, major Piwnik „Ponu-
ry”. 

„Czas tęsknoty” Adriana Grze-
gorzewskiego to powieść o miło-
ści do Kresów, o mordach doko-
nanych na Polakach przez UPA, 
o polsko – ukraińskich resenty-
mentach, o nostalgii za Polską 
podczas emigracji. Jednak chyba 
największą wartość książki sta-
nowi próba zmierzenia się z wie-
dzą o zbrodni wołyńskiej. „Czas 
tęsknoty” to podróż przez czasy, 
miejsca i przede wszystkim ludzi. 
Zachęcam gorąco do przeczyta-
nia tej wyjątkowej książki choć 
jej treść dla wielu może wydać się 
niewiarygodna i kontrowersyj-
na, zwłaszcza w świetle tego, co w 
chwili obecnej dzieje się na Ukra-
inie. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

 „Wesoła Ferajna” wyróżniona

Pojechali aż do Szprotawy
W dniach 11–13 lipca, w Szprotawie (woj. lubuskie), odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal 
Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”. Udział w nim wzięło ponad 30 zespołów. Wśród nich 
znalazła się nowogardzka grupa „Wesoła Ferajna”, która w konkursie otrzymała specjalne 
wyróżnienie.

Festiwal składał się z trzech 
koncertów przeglądowych 
(każdego dnia jeden). Łącznie 
na scenie plenerowej wystąpi-
ły 33 zespoły. „Wesoła Ferajna” 
zaprezentowała swoje umiejęt-
ności muzyczno-wokalne dru-
giego dnia imprezy, tj. w so-
botę, 12 lipca, na III koncercie 
przeglądowym. Nowogardzka 
grupa otrzymała specjalne wy-
różnienie. – Festiwal był bar-
dzo efektownym wydarzeniem. 
Wspaniała atmosfera sprawi-
ła, że czuliśmy się tam bardzo 
swobodnie – komentuje jeden z 

członków zespołu „Wesoła Fe-
rajna”, Jerzy Salwa – Szprota-
wa do naprawdę piękne miasto, 
bardzo malownicze. Cieszymy 
się, że mieliśmy okazję ją zoba-
czyć. Fakt, że zostaliśmy wyróż-
nieni spośród tylu grup, wiele 
dla nas znaczy. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z takiego wyniku. 
Cieszymy się, że docenione zo-
stało to, co robimy i co kocha-
my robić.

W związku z tym, że rok 
2014 okrzyknięty został Ro-
kiem Kolberga, jednym z wy-
mogów konkursu było wyko-

nanie utworu autorstwa wła-
śnie Oskara Kolberga. No-
wogardzka grupa odśpiewała 
„Wiejski domek”. Na szprotaw-
skiej scenie zaprezentowało się 
12 członków „Wesołej Feraj-
ny”: Aleksander Śmigiel, Ste-
fan Głowacki, Jerzy Salwa, Ha-
lina Berezowska, Zofia Filip-
czuk, Jan Załuska, Janina Gaw-
rysiak, Maria Kowalczyk, Da-
nuta Nowak, Edward Ułanow-
ski, Zofia Jezierska i Zbigniew 
Żołna. Instruktorem była Bar-
bara Źróbek.

Karolina Klonowska    

Biblioteka zaprasza

Wakacje z książką 
Wczoraj,  poniedziałek 7 lipca w Bibliotece rozpoczęły się 
WAKACYJNE ZAJĘCIA CZYTELNICZE DLA DZIECI w 
wieku od 5 do 11 lat, które będą trwać do 14 sierpnia. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny.  Odbywają się one w godzinach 12-
14.00. Poniżej publikujemy pełen program zajęć i w imieniu 
organizatora, Miejskiej Biblioteki, zachęcamy do udziału. 

14 – 18 lipca
Zdrowo jem, więcej wiem
- owocne poszukiwania - co tu 

nie pasuje?
- tworzymy papierowe drzewka 

owocowe
- „czarodziejski worek”, czyli 

rozpoznawanie warzyw i owoców 
po dotyku

- słodko, gorzko – czekoladki dla 
gromadki

„Tadek i spółka” J. Olech, „To 

wszystko pyszne” A. Maxein, „Owo-
cowe przechwałki” D. Skwark, „Bie-
gnij dynio, biegnij” E. Mejuto, „Wszę-
dzie pachnie czekolada” D. Wawiłow

21 – 25 lipca
Wszędzie dobrze, ale w domu 

najlepiej
- portrety rodzinne z wykorzy-

staniem włóczki
- drzewa genealogiczne, czyli hi-

storia naszych rodzin

- wyklejanki postaci babci z opo-
wiadania „Biegnij dynio, biegnij”

„Pan Kuleczka. Dom” W. Wi-
dłak, „Dziewczynka w ZOO” R. 
Elliot, „Mój tata jest super” S. Von-
thorn-Laver, „Domeczek”, „W na-
szym domu jest” I. Minhos Mar-
tins

28 lipca – 1 sierpnia
Smocze tajemnice – nie każdy 

smok jest groźny
-zagadki graficzne
- wywiad ze smokiem
- smok z folii bąbelkowej
- smoki chińskie – wycinanki 

piktograficzne
„Muszla” J.M. Chmielewska, „Ry-

cerze i smoki” Ch. Bjork, „Malarz 
smoków” R. Dickins, „Bajka o smo-
ku Kruszynce” M. Strzałkowska

4 – 8 sierpnia
Dzisiaj jest wielki dzień – wszy-

scy mamy urodziny

- specjalna kartka urodzinowa 
dla kogoś bliskiego

- prezent ze stokrotkami
- pudełko z ogonkiem
- tort dla wszystkich – wspólne 

dekorowani
„Tajemnica urodzin” M. Wid-

mark, „Gdzie jest tort?” The Tjong-
-Khing, „Wielki Wiktor” V. French, 
„Tort urodzinowy” S. Nordqvist

11-14 sierpnia
Każda podróż może być niezwy-

kła i zaczarowana – wędrówki z 
bajką europejską

- Krecik, Rumcajs, Pippi, smok 
wawelski…

- zabawy z mapą
- baśniowy las – malowanie 

grzebieniem
- wielki skarbiec zagadek
„Europa pełna baśni” J. Laskow-

ska, „Ciocia Jadzia w Rzymie” E. 
Piotrowska, „Europa pingwina 
POPO” J. Bajtlik, „Bajki z dna szu-
flady” J. Baran

Znaleziono klucze!
W niedzielę, 13 lipca, ok. godz. 

13:00, na parkingu przy Intermarche, 
znaleziono pęk kluczy z charaktery-
stycznym breloczkiem-otwieraczem, 
widocznym na zdjęciu. Właściciel 
zguby proszony jest o zgłoszenie się do 
redakcji Dziennika Nowogardzkiego.  
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Z okazji 80 urodzin
Stanisławowi  

Krystkiewiczowi
zdrowia, samych jasnych dni,

uśmiechu na codzień
życzą 

synowie Heniek i Zbyszek z rodzinami

ŻyCZEnIA

PIASEK, ŻWIR,  
CZARnOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWnIA  
DŁUGOŁĘKA
Tel.  504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIEnTA

A/0

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Wydruki  
koloroWe 

usługi  
Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A 

tel. 91 392 21 65

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

W niedzielę (13 lipca) mieszkańcy naszej 
gminy, mięli okazję podziwiać piękną tę-
czę, która pojawiła się zaraz po opadach 
deszczu. Zamieszczone zdjęcie nadesłał 
nam nasz czytelnik, który tego dnia udał 
się na spacer nad jeziorem. Red.
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Część pracowników z firmy T. Rzetecki wraz z właścicielami.

Z cyklu „nasi przedsiębiorcy”: PHU PIER oraz sklep spożywczy Tadeusz Rzetecki

Najpierw była KAMA, teraz jest PIER 
Firma PIER działa na nowogardzkim rynku od 25 lat. Zatrudnia obecnie siedmiu pracowników. Oto kolejna odsłona rubryki „Nasi przedsiębiorcy”, w 
której o swojej działalności opowiedzą nam właściciele PIER-a i osiedlowego sklepu spożywczego, Danuta i Tadeusz Rzeteccy. 

Dziennik Nowogardzki: Nim 
przejdziemy do zasadniczych py-
tań dotyczących Państwa firmy, 
proszę mi powiedzieć, na jakie py-
tania, państwa zdaniem, nie lubią 
w wywiadach odpowiadać lokalni 
przedsiębiorcy? 

Danuta Rzetecka – Wydaje mi sie, 
że nie ma takiego pytania, bo przecież 
każdy lokalny przedsiębiorca pracuje 
wedle swoich własnych priorytetów. 
Jeśli uczciwie prowadzi swój biznes, 
nie ma dla niego trudnych pytań.

Tadeusz Rzetecki – Tutaj muszę 
się wtrącić i powiedzieć, że z mojego 
punktu widzenia takim trudnym py-
taniem może być  kwestia tajemnicy 
handlowej danej firmy. Dlatego jest 
oczywistym, że na takie pytanie nigdy 
nie padnie odpowiedź, gdyż obwaro-
wana jest ona właśnie tajemnicą han-
dlową.

Czy uważacie państwo, że trzeba 
mieć sporo odwagi, by „rozkręcić” 
swój biznes w Nowogardzie? 

T.R. Lokalne podatki aż tak bar-
dzo mi nie przeszkadzają, wszak uza-
leżnione są od rodzaju prowadzonej 
działalności. Przeszkadza mi nato-
miast dość mały rynek konsumentów 
i spora liczba nowogardzkich mar-
ketów, które na taki, co tu mówić, 
„biedny” Nowogard niszczą działal-
ność małych sklepów, a w szczegól-
ności tych przy osiedlowych. W na-
szym mieście jest ich naprawdę dużo. 
Jak to może być jedna z biedniejszych 
gmin, skoro marketów tu u nas dosta-
tek? Dlatego to jest rodzaj ewenemen-
tu, którego nie potrafię zrozumieć. 
Duża ilość marketów przyczyniła się 
do mniejszego obrotu i zbytu towa-
rów właśnie w tych małych sklepi-
kach, które funkcjonują w Nowogar-
dzie od lat.

D.R. Tutaj muszę się zgodzić z 
małżonkiem –  jak płacimy podatki, 
to wszyscy równo i nie ma tutaj żad-
nych odstępstw. Ale jak wiemy, w No-
wogardzie jest dość duża konkurencja 
handlowa, nie tylko ta nasza rodzi-
ma, ale również z zewnątrz. Ograni-
cza się ona nie tylko do marketów, ale 
i do wielu innych branży, które działa-
ją na terenie gminy. To one ogranicza-
ją funkcjonalność tych naszych rodzi-
mych, które powinny być wspierane w 
pierwszej kolejności. Bardzo ważną 

sprawą jest jednomyślność lokalnych 
przedsiębiorców i inwestorów.

Hurtownia PIER ma bardzo cie-
kawą nazwę. Jakie były jej początki?

D.R. Chciałabym powiedzieć, że 
nazwa „Pier” nie funkcjonowała od 
początku naszej działalności. Naj-
pierw firma nazywała się „PHU T. 
Rzepecki”. Myslę, że w tej kwestii wię-
cej może powiedzieć mój mąż…

T.R. To był rok 1991. Przypusz-
czam, że mało, kto pamięta, ale przy 
ul. Sienkiewicza była wówczas taka 
hala handlowa i tam – tam stawiali-
śmy pierwsze kroki, handlując odzie-
żą przywożoną z Łodzi. Ciekawostką 
jest, że ten teren był niegdyś, można 
powiedzieć, łąką, na której zbiera-
no grzyby, a teraz stał to prawie cen-
trum, w którym stoi kilka firm. Kolej-
nym etapem naszej działalności było 
otworzenie w roku 1993 przy ul. War-
szawskiej delikatesów KAMA, które 
funkcjonowały przez wiele lat. Jednak 
przyszedł taki moment, że spółdziel-
nia mieszkaniowa postanowiła wy-
przedać swoje nieruchomości. Ozna-
czało to, że nasza działalność mu-
siała się zakończyć, gdyż koszty były 
zbyt wysokie. Kolejną kwestią były 
nasze dzieci, które urosły i chciały się 
dalej uczyć, toteż ta sprawa była dla 
nas priorytetowa, ponieważ chcieli-
śmy im pomóc w zdobyciu dobrego 
wykształcenia i przygotowania zawo-
dowego. Tutaj jeszcze muszę dodać, 
że sklep PIER miał swoją działalność 
również przy ul. Wojska Polskiego w 
RCP, w jego dolnych kondygnacjach, 
gdzie funkcjonował przez 10 lat i tam 
właśnie PIER nabierał doświadczenia 
i przyciągał do siebie swoich klientów, 
których mamy po dzień dzisiejszy i za 
to bardzo serdecznie dziękujemy.

A co było potem, gdy dzieci już 
się wyedukowały i poszły swoją 
własną drogą? 

T.R. To poczuliśmy ten drugi od-
dech i zajęliśmy się znowu tworze-
niem biznesu, z którego narodziła się 
hurtownia PIER.

D.R. Nazwa PIER nawiązuje do 
naszego syna Piotra i firmy odzieżo-
wej z Francji, Pierre Cardin. A daw-
ny sklep KAMA – od naszej córki Ka-
mili. Jak pan zauważył, to dzieci dały 
nam inspirację do nazwania naszych 
działalności. 

Państwa firma to długie lata bu-
dowania pozycji na rynku, prawda? 

D.R. Muszę powiedzieć, iż jej dzia-
łalność opierała się na opanowaniu i 
spokoju. Dlatego postanowiliśmy, że 
nie będziemy się rzucać na „ głębo-
ką wodę”, by od razu nie utonąć, np. 
w kredytach. Tutaj bazowaliśmy bar-
dziej na oszczędnościach i racjonal-
nym postępowaniu oraz sprzedaży 
dobrego jakościowo produktu…

T.R. …ale i rozsądnej cenie, by 
klient się nie zraził i zechciał ponow-
nie przyjść do naszego sklepu. Ale siłą 
ostateczną byli tu w tej firmie zawsze 

pracownicy, których w naszej stara-
my się zawsze dostrzegać i cenić ich za 
wykonywana pracę.

Hurtownia PIER oferuje całe 
mnóstwo artykułów biurowych? 

D.R. Tak, mamy w sprzedaży wie-
le artykułów do szkoły i biura. W tym 
także długopisy i pióra znanych firm, 
jak np. Parker czy Waterman. Są rów-
nież tonery i taśmy do drukarek kom-
puterowych. Prowadzimy także, już w 
czasie wakacji, promocję dla uczniów 
na zakup artykułów do szkoły, po to, 
by rodzic nie musiał być zanadto ob-
ciążony we wrześniu wydatkami na 
tego typu artykuły. Kolejną istotną 
ofertą jest wyrób pieczątek. Przy ich 
produkcji stosujemy najnowsze sposo-

by w postaci pieczątek polimerowych, 
które dają gwarancję najwyższej ja-
kości i są robione tu, w Nowogardzie, 
jak na razie tylko przez nas. Dodat-
kowo wykonujemy oprawę prac, kse-
ro i okolicznościowe opakowania np. 
prezentów.

Hurtownia PIER to jedna część 
działalności, ale jest jeszcze ta dru-
ga – sklep spożywczy?

T.R. To są zupełnie inne firmy, to-
też działają one zupełnie samodziel-
nie. Sklep, a właściwe sklepik osiedlo-
wy, to pomieszczenie po sklepie, gdzie 
kiedyś były sprzedawane, jak pamię-
tają wszyscy, płyty CD oraz kasety 
magnetofonowe. Prowadziła go pani 
Beata Korneluk. Teraz jest to ten sam 
sklepik, ale już z innym asortymen-
tem, w którym, oprócz prasy, słodyczy, 
alkoholu czy papierosów, można ku-
pić także kupić LOTTO. Padła tu kie-
dyś wygrana w wysokości 100 tys. zł, 
a zdarzają się także te mniejsze, jak 
3,5 tys. zł. W sklepie mamy także spe-
cjalną półkę dla milusińskich, z pra-
są dziecięcą, na której jest wszystko to, 
co powinno być na topie. Są również 
specjalne słodycze dietetyczne, które 
dzieci bardzo lubią.

Widzę, że z sentymentem mó-
wicie państwo o dzieciach. Czyżby 
była to szczególna dla was kliente-
la?

D.R. To są nasi bardzo uroczy i wy-
jątkowi klienci i na nich zawsze bę-
dziemy stawiać. Ich spontaniczność i 
szczerość nas wręcz wzrusza i rozba-

wi. Dowodem tego jest okazywana 
sympatia, gdy przychodzą tu czasami 
po dziecięcą gazetę czy np. czekola-
dę. Dlatego, korzystając z uprzejmości 
DN, wspólnie z małżonkiem pozdra-
wiamy wszystkie dzieci, które nas od-
wiedzają, oraz ich rodziców.

By nie było tak pompatycznie, to 
zapytam o sprzedaż alkoholu dla 
nieletnich osób? 

T.R. Tutaj muszę powiedzieć, że z 
tą prawą w naszym sklepiku napraw-
dę nie ma problemu, ponieważ panie 
ekspedientki są o tym fakcie poinfor-
mowane i mają wręcz nakazane, by 
takim osobom pod żadnym pozorem 
alkoholu czy papierosów nie sprzeda-
wać. Nawet jeżeli są przysyłane przez 

tutejszych mieszkańców z pobliskich 
bloków mieszkalnych, których nasz 
personel zna bardzo dobrze. Dlate-
go z całkowitą odpowiedzialnością 
mogę powiedzieć, że młodociani ta-
kich artykułów w sklepiku nie kupią. 
Ten zakaz dotyczy również popular-
nych zdrapek, które nie zostaną sprze-
dane małym dzieciom. A dlaczego? 
Bo przecież tego typu gry zmuszają 
do zakupu następnych, a tym samym 
uzależniają.

Następną trudną sprawą, którą 
chcę poruszyć, są sklepy 24 h, któ-
rych w Nowogardzie chyba już nie 
ma? 

T.R.  Nie prowadzimy takiego skle-
pu i nie chcemy go mieć. 

D.R. Dodam, że  z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, nasz sklepik jest 
zbyt mały i jest w nim tylko jedna 
pani ekspedientka. A po drugie, skle-
pik jest umiejscowiony pod blokami, 
gdzie mieszkają ludzie, którzy chcą 
mieć w swoim własnym domu trochę 
spokoju. Dlatego, powołując się na do-
bre relacje i służąc mieszkańcom, nie 
chcemy zakłócać ich świętego spokoju.

W wywiadach nie mogę nie zapy-
tać również o pracowników?

D.R. Na obecną chwilę zatrudnia-
my w pełnym wymiarze czasu pracy 
siedmiu pracowników, którzy mają 
stałe umowy. Trzy panie pracują w 
PIERZE. Natomiast kolejne cztery – 
w sklepiku. Jeśli chodzi o pracownice, 
nie mamy żadnych uwag, toteż trady-
cyjnie bardzo serdecznie im dziękuje-

my za tę miłą współpracę. Wśród tych 
siedmiu pracownic jest jedna, która 
pracuje u nas już 16 lat. 

T.R. Chcę dodać, że staramy się w 
firmie stwarzać taką normalną at-
mosferę, która oparta jest na rzetelno-
ści i to dzięki niej firma może popraw-
nie funkcjonować. Żałujemy, że pen-
sje, które płacimy, może nie są zbyt 
wysokie, ale należy pamiętać, że skła-
dają się na to, że dość wysokie podat-
ki, które są nam narzucane odgórnie. 
Dlatego wielką brednią jest fakt, że 
politycy starają się pomagać i wspie-
rać małych i średnich przedsiębiorców. 
To jest właśnie brednia, która bardzo 
mnie irytuje. Jako pracodawcy, mamy 
świadomość, że miewamy humory, ale 
jak to bywa w życiu, człowiek ma lep-
sze lub gorsze dni... Istotne jest to, że 
działalność prowadzimy już 25 lat, ale 
nie byłoby tego jubileuszu właśnie bez 
naszych pracowników. 

Ale wśród tej siódemki jest jedna 
szczególna pracownica?

D.R. To prawda. Jest to pani Syl-
wia, która pracuje już z nami od 16 
lat. Zaczynała swoją pracę jeszcze w 
sklepie KAMA przy ul. Warszawskiej 
i pracuje u nas po dzień dzisiejszy. Je-
steśmy z jej pracy bardzo zadowoleni, 
ale to nie oznacza, że inne panie pra-
cują gorzej czy mniej efektywnie. Pra-
ca wszystkich pań nas satysfakcjonu-
je.

T.R. Warto dodać, że uczą się u nas 
jeszcze uczniowie, odbywający prak-
tyki i staże, które refundowane są 
przez Urząd Pracy.

Proszę powiedzieć, jaką przy-
szłość zaplanowaliście państwo dla 
swoich działalności? 

D.T. Jeżeli chodzi o nasz sklepik 
osiedlowy, to nie mamy jakichś kon-
kretnych planów rozwojowych, gdyż 
ograniczają je możliwości lokalowe. 

T.R. Co do ul. Wojska Polskiego, 
gdzie stoi PIER, to nic specjalnego nie 
przewidujemy. Lokalizacja hurtowni 
jest bardzo dobra. Niemniej mamy tu 
pewne uwagi oraz prośbę, by kierowcy 
i klienci znajdujących się tu sklepów i 
kwiaciarni nie traktowali tego parkin-
gu jako swoją własność i zajmowa-
li miejsce postoju nie na 8 godzin, lecz 
tak na kilkadziesiąt minut, gdyż jest on 
dla wszystkich. Dlatego bardzo prosi-
my, by nie stawiać tu samochodu na 
cały dzień, ponieważ nie dość, że zaj-
muje miejsce, to jeszcze utrudnia do-
stawcom podjazd do sklepów. Przecież 
jest parking w podwórzu od części ma-
gazynowej, gdzie brama jest otwarta 
non stop, dlatego zapraszamy wszyst-
kich naszych klientów, by bezproblemo-
wo korzystali z tego miejsca. Kończąc, 
nie możemy również zapomnieć o proś-
bie do naszych włodarzy, by zastanowi-
li się nad wprowadzeniem strefy czaso-
wego parkowania, która naprawdę roz-
wiązałaby w tym mieście wiele kłopo-
tów z miejscami parkingowymi. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Tadeusz i  Danuta Rzeteccy
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Lato z Muzami 2014. Rozmowa z Sebastianem Stankiewiczem

Tropem Sancho Pansy…
Wśród tegorocznych gwiazd nowogardzkiego „Lata z Muzami” 2014 znalazł się również aktor, Sebastian Stanki Stankiewicz. Przyszedł na świat w Bole-
sławcu w 1978 roku. Na deskach teatru zadebiutował w 2008 roku w sztuce „1 2 3 4 BABA JAGA PATRZY”. Dla świata filmu odkrył go Bodo Kox, obsadza-
jąc w roli Radosława w filmie „Nie panikuj”, w którym nasz gość wystąpił m.in. u boku Marcina Dorocińskiego czy Grzegorza Wojdona.

Sebastian Stankiewicz 

„Zawsze byłem dość energetyczny. Dzisiaj 
to się podobno określa ADHD (śmiech).”

„…naprawdę nie obrażę się jeśli mógłbym 
kiedyś zostać tak zwanym „mistrzem 
drugiego planu”, jakim był np. Henryk Bista.”

Maja córka Doroty 
Smolik ur. 13.07.2014 
z Sielska

Filip syn Katarzyny 
Kaweckiej ur. 9.07.2014 
z Chociwla

Hania córka Krystyny 
i Zdzisława ur. 
14.07.2014 z Zabrodzia

Mikołaj syn Małgorzaty 
i Mariusza Matlak ur. 
12.07.2014 ze Szczecina

Nadia córka Katarzyna 
i Macieja  ur. 12.07.2014 
ze Szczecina

Ksawery syn Justyny  
Plewa ur. 15.07.2014 
z Runowa Pomorskiego

Hanna córka Marty 
i Marcina  ur. 13.07.2014 
z Jarchlina

Hania córka Elżbiety 
Jadczuk ur. 9.07.2014 
z Wołkowa

Kalina córka Emilii i 
Kamila ur. 15.07.2014 z 
Nowogardu

Mikołaj syn Małgorzaty 
Wołk ur. 11.07.2014 
z Dębic

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Jak wrażenia w Nowogardzie?
Atmosfera bardzo mi się podo-

ba. Film, muzyka, malarstwo, ta-
niec – to jest bardzo ciekawa fu-
zja. W trakcie kilku dni, spędzo-
nych w Nowogardzie zostało po-
kazanych pięć produkcji, w któ-
rych brałem udział. Między inny-
mi został przedpremierowo poka-
zany film „Bobry”, gdzie gram rolę 
Smroda. Spotkanie z nowogardz-
ką publicznością odbyło się w mi-
łej atmosferze. Cieszę się, że mo-
głem tu być i dziękuję za zapro-
szenie.

Występuje pan nie tylko w fil-
mach. Ma pan na koncie sporo 
teledysków.

Do tej pory wystąpiłem w po-
nad 30 teledyskach. Będąc jesz-
cze w szkole we Wrocławiu, spo-
tkałem kolegów z „Grupy 13” oraz 
chłopaków z „Moustache Film”. 
No i zacząłem być kojarzony z te-
ledyskami i coraz częściej w nich 
obsadzany.  Dorobek teledysko-
wy mam spory. Cieszę się, że mia-
łem okazję współpracować z taki-
mi reżyserami jak Krzysztof Sko-
nieczny (Głęboki OFF), Łukasz 
Tunikowski (Mostache Film) czy 
Dariusz Szermanowicz (Grupa 
13).

Bywa też sporo improwizacji 
w pańskiej twórczości, bo prze-
cież jest pan również wodzire-
jem, konferansjerem. 

Będąc jeszcze w szkole teatral-
nej tak zarabiałem na życie. Pro-
wadziłem różnego rodzaju wyda-
rzenia, imprezy. Pracowałem dla 
firmy, która zajmowała się orga-
nizowaniem imprez. Jeździłem 

w związku z tym po całej Polsce. 
Realizowałem wraz z profesjonal-
ną grupą scenariusze z motywa-
mi np. z lat 20’, 70’. Te doświadcze-
nia związane z improwizacją i bli-
skim kontaktem z publicznością 
przydają się bardzo na scenie a w 
szczególności w kabarecie. Wraz 
z Wojtkiem Solarzem oraz grupą 
przyjaciół tworzymy Kabaret Na 

Koniec Świata działający przy Te-
atrze Dramatycznym w Warsza-
wie, który swoją formą nawiązu-
je do najlepszych tradycji kabare-
tu literackiego, jakim był między 
innymi Kabaret Dudek. W na-
szych programach, które co mie-
siąc składają się z nowych skeczy i 

piosenek stawiamy głównie na ab-
surd, purnonsens, improwizację i 
dialog z publicznością.

Rzeczywistość nie skąpi tema-
tów…

…to prawda. Staram się ob-
serwować ludzi, np. patrzę na to, 
jak się wypowiadają. Każdy z nas 
mówi inaczej. Posiadamy przecież 
odmienne temperamenty; niektó-

rzy nieświadomie się powtarzają, 
mówią bardzo szybko i gubią wą-
tek, inni zaś bardzo powoli cele-
brując każde słowo. To wszystko 
stanowi nieodłączny element na-
szej scenicznej ekspresji.

Pochodzi pan z rodziny o arty-
stycznym zacięciu. Pańskie ciot-

ki Loda i Zizi Lahama były zna-
nymi członkiniami tercetu ope-
rowego. 

To prawda. Moja babcia ze stro-
ny ojca pochodzi z rodu Halama a 
jej ciotkami były Loda i Zizi Ha-
lama, tancerki i aktorki. Występo-
wały w teatrach rewiowych War-
szawy. Jednym z nich była Rewia 
“Morskie Oko” gdzie tańczyły i 
śpiewały w tercecie z Tomaszem 
Olszą. Mam nadzieję, że otrzyma-
łem coś w genach od ciotek a jeśli 
chodzi o taniec moim popisowym 
numerem jest “taniec wyrastającej 
fasoli” (śmiech).

Prowadzi pan też program 
„Wstawaj! Gramy!” w Polsacie, 
co może być formą kontaktu z 
widzem na styku satyry i dzien-
nikarstwa.  

Program muzyczno-rozrywko-
wy “Wstawaj! Gramy!” otwiera 
codziennie ramówkę dnia telewi-
zji Polsat. W tym programie roz-
mawiam z przechodniami na uli-
cach Warszawy. Wspaniałe jest to, 
że mam pełną wolność tworzenia 
i wymyślania pytań, które skła-
dają się na dwuminutową “sondę 
uliczną”. Z doświadczenia mogę 
powiedzieć, że Polacy są otwar-
ci i serdeczni. Młodzi ludzie wy-
powiadają się chętnie, nieco starsi 
mają opory, są również i tacy, któ-
rzy stresują się widząc kamerę lub 
myślą, że mogą się ośmieszyć. Ja 
oczywiście pomagam im w tym, 
żeby się czuli swobodnie. Jestem 
takim “chłopakiem z sąsiedztwa”.

Widać, że jest pan aktorem 
elastycznym. Może pan grać np. 
Ubeka, fajtłapę, gangstera chło-
paka grzecznego, niegrzecznego. 
Do jakiego charakteru panu naj-
bliżej?

Głównie gram role komedio-
we oraz kumpli głównych bohate-
rów. Zawsze jakichś trochę prze-
granych, którzy np. nie potrafią 
znaleźć sobie dziewczyny; jak jest 
Don Kichot to musi być też San-
cho Pansa; jak jest Don Juan to 
musi być jego przyjaciel Sganarel. 
Coraz częściej dostaję także pro-
pozycje większych ról w filmach 
i serialach. Jednak naprawdę nie 
obrażę się jeśli mógłbym kiedyś 
zostać tak zwanym “mistrzem 
drugiego planu”, jakim był np. 
Henryk Bista. Jestem wyznawcą 

zasady “less is more” (“mniej zna-
czy więcej”).  Czasami w drama-
tycznych filmach jestem angażo-
wany do tego abym nieco rozbi-
jał klimat. Twórcy mawiają wtedy 
„Weźmy Stankiego, on nam tro-
chę podkręci atmosferę, wprowa-
dzi nieco komediowości” – czemu 
nie? Idę w to… (uśmiech).

Zawsze chciał pan być akto-
rem?

Od dziecka brano mnie do róż-
nych przedstawień. Dostawałem 
teksty i uczyłem się ich na pamięć, 
a gdy odgrywałem jakąś scenę to 
publika śmiała się a ja nie wiedzia-

łem w sumie z czego. Zawsze byłem 
dość energetyczny. Dzisiaj to się 
podobno określa ADHD (śmiech). 
No i postanowiłem zdawać po li-
ceum do szkoły teatralnej, ale oka-
zało się, że to wszystko nie jest ta-
kie proste. Miałem krzywy zgryz, 
złe uzębienie. Musiałem przez trzy 
lata nosić aparat. Zdawałem upar-
cie co roku do kilku szkół na raz. 
Na pewnym etapie terminy egza-
minów w szkołach teatralnych na-
kładają się więc musiałem wybrać 
jedną. Wybrałem Łódzką Szkołę 
Filmową i byłem pierwszy pod kre-
ską. Co oznaczało, że się nie dosta-
łem. Kolega, który również się nie 
dostał namówił mnie żeby tego sa-
mego dnia pojechać na egzaminy 
do Szkoły Teatralnej we Wrocławiu 
na wydział lalkarski gdyż tam eg-
zaminy zaczynały się później. Po-
jechałem, przeszedłem wszystkie 
etapy i dostałem się do Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej we Wro-
cławiu. Spełniło się moje marze-
nie. Od siedmiu lat pracuję w za-
wodzie. Ostatnio cieszę się, że mo-
głem zagrać w “Trzech siostrach” w 
reż. Małgorzaty Bogajewskiej w Te-
atrze Dramatycznym w Warszawie 
u boku Adama Ferencego czy Wła-
dysława Kowalskiego. Cenię sobie 
również bardzo współpracę z du-
etem Strzępka-Demirski w przed-
stawieniu Wałbrzyskiego Teatru 
Dramatycznego “Był sobie Andrzej 
Andrzej Andrzej i… Andrzej”

Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i gorąco po-

zdrawiam wszystkich czytelników 
DN. Najważniejsze w życiu jest to 
żeby kochać to co się robi i tego 
sobie i Wszystkim życzę.

Piotr Słomski
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„Lato z Muzami” 2014: rozmowa z Wojciechem Solarzem

Aktorstwo - pasja, przygoda, praca
Na tegoroczne „Lato z Muzami” do Nowogardu przybył także aktor Wojciech Solarz. Widzom znany jest m.in. z roli Mariana Cielęckiego w filmach Jac-
ka Bromskiego „U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą”. W ostatnim czasie grał także u Wajdy - „Wałęsa. Człowiek z nadziei” oraz w „Czasie 
Honoru”.

Podczas rozmowy z Wojciechem Solarzem 

„Bardzo lubię takie miejsca jak nowogard, 
w których odbywają się festiwale. Zwłaszcza 
dla młodych ludzi jest to ważne, gdyż może 
rozbudzić w nich pasję tworzenia.”

Czy Nowogard nastraja arty-
stycznie?

Macie tutaj piękne jezioro, po-
zostałości średniowiecznych mu-
rów. Jest tu więc wiele sprzyja-
jących elementów dla artystycz-
nych inspiracji. Bardzo lubię takie 
miejsca jak Nowogard, w których 
odbywają się festiwale. Zwłaszcza 
dla młodych ludzi jest to ważne, 
gdyż może rozbudzić w nich pasję 
tworzenia. A trzeba przyznać, że 
młodzież w Nowogardzie jest bar-
dzo otwarta na poznawanie świa-
ta sztuki. 

Mela Koteluk wspominała w 
jednym z wywiadów, że właśnie 
na warsztatach w Nowogardzie 
poznała Elżbietę Zapendowską, 
która dostrzegła jej talent. Dziś 
Mela Koteluk jest jedną z bar-
dziej rozpoznawalnych i arty-
stycznie ciekawych wokalistek. 
Notabene miał pan okazję wy-
stąpić w teledysku do jej piosen-
ki „Melodia ulotna”.

Tak. Doszło do tego czystym 
przypadkiem, przez moją agent-
kę, która znała koleżanki znają-
ce Melę. Mela Koteluk ma bardzo 
pozytywnie zakręconą wyobraź-
nię. Nagrywaliśmy ten teledysk 
w byłym liceum pielęgniarskim 
w Otwocku. Budynek, zwłaszcza 
poprzez swój wygląd zewnętrzny, 
stwarza bardzo specyficzny kli-
mat jakiejś niedopowiedzianej hi-
storii, zagadki, tajemnicy…

Zagrał pan m.in. w filmie „80 
milionów” Waldemara Krzyst-
ka, ukazującym akcję działaczy 
dolnośląskiej Solidarności, któ-
ra miała miejsce 3 grudnia 1981 
roku i polegała na podjęciu z 
konta bankowego pieniędzy sta-
nowiących majątek Związku i 
ulokowania ich w budynku ku-
rii metropolitalnej, aby władze 
komunistyczne, w momencie 
szczególnego napięcia na linii 
władza – opozycja, nie mogły ich 
przejąć. Zdaje się, że udział w ta-
kim filmie to dla aktora coś wię-
cej niż tylko wcielenie się w ko-
lejną postać…

To było dla mnie niesamowi-
te przeżycie. Po pierwsze jest to 
zaszczyt. Miałem już co prawda 
okazję grać kilka razy w tego typu 
filmach, natomiast „80 milionów” 
faktycznie należy do obrazów wy-
jątkowych. Oprócz zapisu histo-
rycznego wydarzenia, towarzy-
szyła temu wszystkiemu swoista 
westernowa historia. Bohaterowie 
tamtych czasów prosili nas, żeby-
śmy tego nie zepsuli, żebyśmy tej 
historii nie „upomnikowili”. Oni 
byli wtedy bardzo młodymi, dwu-
dziestokilkuletnimi chłopaka-
mi, którzy też się bali. Przed roz-
poczęciem zdjęć wiele razy się z 

nimi spotykaliśmy. Pamiętam, że 
Józef Pinior, jeden z organizato-
rów struktur „S” na Dolnym Ślą-
sku, miał nawet pewne dylematy 
z ostateczną akceptacją scenariu-
sza, ponieważ obawiał się, że po-
wstanie kolejny film, który znisz-
czy najważniejszą historię życia 
jego i kolegów, z którymi działał. 
Później nam się zwierzał, że wie-
dział, że Polska kiedyś wyjdzie z 
komunizmu. Czuł, że ten system 
musi się skończyć. Powtarzał, że 
nawet gdyby po upadku komuny 
miał zostać premierem, to i tak 
działalność antykomunistyczna 
była najważniejszą rzeczą, jaką w 
życiu robił. 

W „80 milionach” wcielił się 
pan w rolę Stanisława Huskow-
skiego, opozycjonisty, członka 
Zarządu i ówczesnego rzeczni-
ka prasowego NSZZ „S” na Dol-
nym Śląsku. Jakie Huskowski 
miał wrażenia po premierze fil-
mu?

Przyjaźnię się z panem Stani-
sławem Huskowskim. Jesteśmy w 
kontakcie. Szczęśliwie zaakcepto-
wał moją interpretację jego posta-
ci. To wszystko dzięki pracy reży-
sera filmu, Waldemara Krzystka, 
który jest niezwykle dokładny i 
bardzo skrupulatnie przepraco-
wał scenariusz. I jakoś wszystko 
się udało… 

Działa pan także w kinie nie-
zależnym czyli tzw. kinie offo-
wym. Jeden z aktorów na festi-

walu wspomniał, że są to nisko-
budżetowe filmy, niewiele się 
na nich zarabia itd. Ale czy to 
nie daje wolności w tworzeniu? 
Bo w filmach komercyjnych, z 
większymi budżetami, aktorzy 
są w pewnym sensie ogranicze-
ni; mają np. mniejszą liczbę du-
bli ze względu na określoną ilość 
czasu zdjęciowego. I czy właśnie 
ta swoboda nie stanowi dla pana 
elementu przyciągającego do 
kina offowego?

Przede wszystkim kino nieza-
leżne daje mi wolność i możli-
wość sprawdzenia czegoś, czego 
nie będę w stanie zagrać w nor-
malnym kinie. Faktycznie off daje 
również wolność w temacie, który 
mamy robić. Kino niezależne jest 
po prostu przygodą. Niczego się 
nie oczekuje; jeśli zrobimy film to 
będzie dobrze, ale jeśli nie zrobi-
my, to też nic nie stracimy. Może-

my nakręcić np. 15 prób i jak nie 
wyjdzie to nie wyjdzie, pójdziemy 
do domu. Oczywiście nie pod-
chodzimy z takim założeniem, że 
nie wykonamy żadnej konkretnej 
pracy, gdyż jest scenariusz i wie-
my co musimy zagrać, niemniej 
dzieje się to wszystko w atmosfe-
rze prawdziwej swobody, bez pre-
sji terminów.

Ma pan swoją technikę aktor-
ską, etapy działania w trakcie 
przygotowywania się do roli? 

W szkole teatralnej uczy się, 
żeby najpierw poznać dobrze sie-

bie. Bo jeżeli gra się jakieś posta-
ci charakterologicznie dalekie od 
siebie to czasami intuicyjnie moż-
na coś zagrać, ale niekoniecznie; 
zawsze trzeba przeanalizować 
dokładnie postać. Kiedy dostaję 
scenariusz to staram się w niego 
wczytać, ale również zobaczyć ile 
jest mnie samego w odgrywanej 
postaci. Czy jest daleko ode mnie, 
czy blisko. I dopiero po jak najlep-
szym odczytaniu charakteru oraz 
motywacji bohatera zaczyna się 
cały proces wcielania w rolę. 

Trudno czasami aktorowi 
opuścić swoje sceniczne wciele-
nie?

To jest przede wszystkim za-
wód, praca. O tyle jest ona z jed-
nej strony ciekawa i pasjonująca, 
że można dzięki niej wejść w inne 
światy. Czasami zdarza się, że ak-
torstwo wręcz pochłania; gdy np. 
pracuje się bez przerwy nad rolą 

w filmie czy w teatrze, w tym dru-
gim zresztą może to trwać nawet 
kilka miesięcy, i wtedy faktycznie 
trudno jest wyjść z roli. Dlatego 
trzeba wszystko tak uporządko-
wać, żeby zawsze żyć normalnym, 
codziennym życiem, i tam budo-
wać fundamenty relacji z ludźmi 
i światem.

Czytałem w jednym wywia-
dzie z panem, że nie będzie pan 
występował w telenowelach.

Telenowele odstraszały mnie 
zawsze możliwością pewnego 
rozleniwienia się. Później czło-
wiek zostaje z jakąś pustką i to jest 
trochę niebezpieczne. 

Boi się pan skojarzenia z od-
grywaną w telenoweli postacią? 
Takiego zaszufladkowania?

To też. Raz, że jest to skojarze-
nie, a dwa, że np. pije się gdzieś tę 
samą kawę już któryś odcinek itd., 
lokując w takie produkcje duże 
pokłady swojej energii i możliwo-
ści aktorskich. Oczywiście czasa-
mi potrzebny jest serial, żeby np. 
zrezygnować z jakichś swoich wy-
górowanych ambicji. To jest tak 

naprawdę zależne od momentu 
życiowego.

15 sierpnia wchodzi na ekrany 
film „Bobry”, w którym gra pan 
jedną z głównych ról.

„Bobry” ukazują taką punko-
wą lekkość bytu, oderwanie się od 
życia w korporacji, banku; jest to 
również w pewnym sensie anty-
-mieszczaństwo, powrócenie do 
ideałów młodzieńczych, buntu. 
Ale jest to też film o chłopakach, 
którzy mieli marzenia a potem 
musieli z nich zrezygnować. Chcą 
odpowiedzieć na pytanie czy war-
to walczyć o marzenia, oczywiście 
stojąc na ziemi, mając już ponad 
30 lat. Cała historia opowiedziana 
jest trochę z przymrożeniem oka i 
dużym poczuciem humoru; „Bo-
bry” to nieco przekręcona czarna 
komedia z taką tęsknotą za jakimś 
buntem przeciw skostniałej rze-
czywistości. 

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję i pozdra-

wiam czytelników DN.
Piotr Słomski

Z okazji imienin

Henryce  
Gaszewskiej 

Najserdeczniejsze życzenia
Dużo zdrowia, pogody ducha, 
radości i mocy Łask Bożych 

oraz wszystkiego co najlepsze 
składają sąsiedzi

ŻyCZEnIA
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W Wojcieszynie  
„jak za dawnych lat” 
W sobotę, 12 lipca, w Wojcieszynie, odbył się V Festyn, z którego dochód, jak co roku, prze-
znaczony będzie na budowę świątyni we wsi. Tym razem zabawę zorganizowano pod ha-
słem „Powróćmy jak za dawnych lat”. 

Festyn w Wojcieszynie na stałe 
wpisał się już w kalendarz wyda-
rzeń kulturalnych w gminie No-
wogard. Impreza ma też swoją 
stałą, liczną publiczność. Chęt-
nie odwiedzają ją nie tylko miej-
scowi, ale i gości z okolicznych 
wsi i samego Nowogardu. Nic 
w tym dziwnego. Organizatorzy 
co rok zaskakują pomysłowo-
ścią i programem wydarzenia, a 
do tego magnesem jest szczytny 
cel, który przyświeca organizacji 
Festynu. Mieszkańcy wsi zbiera-
ją  bowiem pieniądze na budo-
wę  kościoła. Budowa świąty-
ni ma ruszyć jesienią tego roku. 
Jak już informowaliśmy, świąty-

nia, która ma nosić imię św. Jana 
Pawła II, zostanie zbudowana 
tuż na skraju boiska, na którym 
właśnie co roku odbywa się fe-
styn. Warto przypomnieć, że z 
inicjatywą wybudowania wła-
snej świątyni wyszli sami miesz-
kańcy, po tym, jak przed kilku 
laty, nieomal nie zabroniono im 
modlić się w kaplicy urządzonej 
w świetlicy wiejskiej. Ponieważ 
jednak kościół  parafialny sam 
może nie udźwignąć wydatku 
związanego z budową kościo-
ła w Wojcieszynie, mieszkańcy 
postanowili również zbierać na 
ten cel pieniądze. Przed pięcio-
ma laty wymyślili sobie, że będą 

robić festyn, z którego dochód 
przeznaczą właśnie na budowę 
własnej, wymarzonej świątyni. 
Toteż co roku robią, co mogą, 
aby swoją gościnnością i cieka-
wym programem imprezy na-
zbierać niezbędną sumę. Można 
powiedzieć, że w tym roku było 
jeszcze ciekawiej niż przed laty. 
Tuż pod sceną ustawiono tablicę 
ze zdjęciami najstarszych miesz-
kańców wsi. Wystawa fotografii 
wzbudzała duże zainteresowa-
nie. Wspomnień i opowieści nie 
było końca. Niektórym zakręci-
ła się łza w oku. Odbył się tak-
że pokaz zabytkowych motorów, 
samochodów, a nawet ciągnika. 
Dla najmłodszych za to przy-
gotowywano konkurs. Polegał 
on na odgadywaniu, do czego 
mogły przed wieloma laty słu-
żyć dawne przedmioty domowe 
i narzędzia gospodarskie. Dzie-
ci zaskakiwały swoimi odpowie-
dziami. 

Najwięcej działo się jednak 
na scenie. Wszak, jak wiadomo, 
Wojcieszyn to umuzykalniona 
wieś. Na scenie wystąpili: Solist-
ka – Martyna Heinrich, Marek 
Bartkowiak, Mirosław Martyno-
wicz, Zespół muzyczny „AVAN-
TI” i lokalna gwiazda Zespół 
„Bursztyn” rodziny Zająców. 

W przerwach pomiędzy wy-
stępami odbywały się aukcje 
różnych przedmiotów. Wśród 
nich książki kucharskie i ręko-
dzieła. 

Wojcieszyn przyzwycza-
ił wszystkich także do dobrej 
kuchni. I w tym roku nie zabra-
kło pysznej grochówki, ciast wy-
piekanych przez miejscowe go-
spodynie i pysznych smakoły-
ków z grilla.  

Wiadomo, że w dzisiejszych 
czasach trudno zrobić cokol-
wiek bez sponsorów. Toteż or-
ganizatorzy, za pośrednictwem 
DN, dziękują Firmie „Marpol 
Okna”, Jerzemu i Sebastianowi 
Furmańczykom,  Dariuszowi  
Skorupa  oraz wydawcy Dzien-
nika Nowogardzkiego za wspar-
cie. 

Wojcieszynowianie dziękuję 
też wszystkim gościom, którzy 
zechcieli wspomóc budowę ko-
ścioła, biorąc udział w aukcji i 
ofiarując datki do puszki. 

A atmosferę V Festynu najle-
piej odda wiersz, który specjal-
nie na tę okazję napisała pani 
Halina Zając. 

Marcin Simiński 

Powróćmy do tamtych lat
Jakże miło odnowić wspomnienia, 
Powrócić do domów rodzinnych, rodzinnego korzenia
Gdzie gromadka dzieci wkoło pieca siadała
Gdzie snuł opowieści dziadek, gdzie babcia przytulała
Gdzie rozchodziły się zapachy świeżo pieczonego chleba
Gdzie inny smak miało mleko, gdzie inaczej uprawiana gleba.

Powracamy często do tamtych lat
Otwierając drzwi naszych domów i chat
Na półkach drzemały jeszcze babcine garnuszki
szklanki, talerzyki, przeróżne dzbanuszki

Gdzieś w zakamarkach kołowrotki, kierzynki
Na strychu buty, płaszcze i sukienki
W komórkach krzesła, szafki, komody
Brony, pługi, kosy w obejściu zagrody

Dziś wiele tych rzeczy nie mamy w dotyku
Lecz w pamięci pozostały ich obrazy bez liku
Z uszanowaniem odkurzamy tamtych lat istnienie 
By przybliżyć dzieciństwo i młodość, by tamte czasy
poznało najmłodsze pokolenie

Wszystko co nas otacza i co usłyszymy
Świadczy o tym jak żyliśmy, jak żyjemy i co tworzymy
Więc wspominajmy i bawmy się wesoło, 
takie jest organizatorów życzenie
Niech ten festyn w sercach pozostawi, jeszcze milsze wspomnienie

H.Z.
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Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08

OFERUJE

DUŻE RABATY 
na Ceramikę 

Tubądzin i Paradyż  

RE MB UD

Salon Budowlany
REMBUD

Nowogard, ul. Wartcka 1

TEL. 91 39 22 957 
Zapraszamy

WYKONUJEMY 
PROJEKTY ŁAZIENEK

K35.2.sk.pt.4.07-1.08 

Nasza Þrma buduje domy w systemie budynku szkieletowego 
STEICO. Doskonale dopracowany system pozwala na budowę 
zdrowych dom—w energooszczędnych zachowując najwyższą 

jakość na rynku.

Realizujemy projekty gotowe oraz z naszej bazy projekt—w.


Czas budowy do 12 tygodni

!

www.innovahouse.pl
!
KONTAKT:


Tel: 91 314 38 58, 669-149-383

mail: biuro@innovahouse.pl


adres: ul. Boh. Warszawy 71, 72-200 Nowogard
8.śr.-k.11.07-01.08

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

P3.2.O.do W27.25-15.W.O.18.25.03z
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Bez Olechnowicza i Gołdyna...ale z Borkiem

W sobotę pierwszy sparing
Łukasz Olechnowicz i Maciej Gołdyn nie są już piłkarzami Pomorzanina Nowogard. W najbliższym sezonie obaj będą bronić barw Sarmaty Dobra. 
Klub stara się wzmocnić przed nadchodzącym sezonem, to też wiadomo, że nowym piłkarzem będzie zawodnik przechodzący z Iny Goleniów – Woj-
ciech Borek. 

Nie udało się prezesowi Po-
morzanina namówić do pozo-
stania dwójki swoich piłkarzy. 
Łukasz Olechnowicz i Maciej 
Gołdyn wybrali Sarmatę Do-
bra i na pewno nie jest to dobra 
wiadomość dla nowogardzkiego 
klubu. Byłym już zawodnikom 
pozostaję życzyć jak najlepszych 
występów w IV lidze. Do Pomo-
rzanina z kolei dołączy kolej-
ny piłkarz z Iny Goleniów, jest 
nim Wojciech Borek. Zawodnik 
ten urodził się w 1985 roku, był 

podstawowym piłkarzem Iny i 
na boisku najczęściej pełnił rolę 
pomocnika. Ciekawostką jest, 
że pod koniec 2006 roku, wygrał 
w ankiecie na najpopularniej-
szego zawodnika Iny Goleniów. 
Na ile przypadnie do gustu no-
wogardzkiej publiczności? To 
już zależy od samego Wojciecha 
Borka. Pierwszą okazję do za-
prezentowania swoich umiejęt-
ności będzie miał już w najbliż-
szą sobotę (19 lipca). Wówczas 
na stadionie w Nowogardzie za-

witają zawodnicy Masovii Ma-
szewo, z którymi Pomorzanin 
rozegra swój pierwszy sparing 
przed nadchodzącym sezonem. 
Początek tego meczu o godzinie 
18:00. Wielkiej rewolucji w no-
wogardzkim klubie nie będzie. 
Trzon zespołu pozostanie bez 
zmian i tylko mocno przepraco-
wany okres przygotowawczy w 
przerwie letniej i zimowej, może 
zagwarantować Pomorzaninowi 
walkę o najwyższe lokaty. 

KR
Na zdjęciu prezes Marcin Skórniewski oraz nowy piłkarz Pomorzanina- Wojciech Borek

Środy na torze – Finał

Brąz Adama Salamona
W środę (16 lipca) dobiegły już końca zmagania na szczecińskim torze kolarskim. Po 10 
seriach, najlepszym kolarzem z Nowogardu został Junior młodszy- Adam Salamon, który 
wywalczył 3 miejsce. 

Adam Salamon przez cały cykl 
jeździł równo i co ważne, nie opu-
ścił żadnej serii. W sumie uzyskał 
172 punkty, które pozwoliły mu 
wywalczyć brązowy medal. Prze-
grał jedynie z Mateuszem Miłkiem 
z Piasta Szczecin i zwycięzcą cyklu 
Alexem Castaldo z Bogo Szczecin. 
Jeden medal „Chrabąszcza” z No-
wogardu, to w porównaniu do po-
przednich lat spadek formy na-
szych reprezentantów na szcze-
cińskim torze. Oprócz Salamona 
w kategorii Junior młodszy starto-

wał również Paweł Damecki, który 
w finale stracił swoją ósmą lokatę 
i ostatecznie zakończył na 9. miej-
scu. Największa reprezentacja na-
szego miasta startowała w kategorii 
Młodzik. Tu najwyżej sklasyfikowa-
ny został Adrian Zając, który rów-
nież nie opuścił żadnych zawodów 
i wywalczył 5. miejsce. Jego klubo-
wy kolega Damian Teodorczyk, po 
finale przesunął się o jedno miejsce 
w klasyfikacji i zajął ostatecznie 7. 
miejsce. Pomimo ambitnej walki 
Mateusz Gliwka nie zdołał przebić 

się do pierwszej dziesiątki i zakoń-
czył na 11. pozycji. Pośród Mło-
dzików o punkty walczyli również: 
Dominik Ołubiec, Szymon Kinasz i 
Piotr Sowiński. Nasi najmłodsi ko-
larze również nie odegrali znaczą-
cej roli. Hubert Grygowski po bar-
dzo dobrym początku, wycofał się 
z rywalizacji i sklasyfikowany zo-
stał na 7. miejscu w kategorii Żak 
młodszy. Z kolei Jacek Fecak i Pa-
weł Zając startujący w Żakach star-
szych, zajęli odpowiednio 9. i 12. 
miejsce. Gratulujemy Adamowi Sa-
lamonowi jego wyniku i wierzymy, 
że w przyszłym roku ponownie po-
walczy o krążek. Pozostaje życzyć 
trenerowi Ryszardowi Posackiemu, 
aby w przyszłorocznej edycji zawo-
dów na szczecińskim torze, z meda-
lami wrócili reprezentanci wszyst-
kich kategorii wiekowych.

KR 

Na zdjęciu pierwszy z prawej- Adam Salamon, brązowy medalista w cyklicznych zawodach 
Środy na Torze
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.13.06-25.07

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Zakład 
Kominiarski
Zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)

Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„Cisy” w Nowogardzie

informuje 
że posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo-

wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Boha-
terów Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”)  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul.   Ks. J. Poniatowskiego 7a w 
Nowogardzie.  Więcej informacji można uzyskać  telefo-
nicznie pod nr 913925261  lub kom. 697 104 578   

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 
zawiadamia o rekrutacji do:

Szkoły Podstawowej • Gimnazjum • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kształcimy w zawodzie:

kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kroki do naszej szkoły:
Badania dziecka w poradni psychologiczno- pedagogicznej lub 

innej specjalistycznej.
Otrzymanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego.
Złożenie wniosku o skierowanie do szkoły do Starosty Gole-

niowskiego (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie 
Powiatu Goleniowskiego, Goleniów, ul. Dworcowa 1) .

Uwaga: do wniosku wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego oraz ostatnie świadectwo, o ile dziecko uczęszcza 
już do szkoły.

W przypadku zapisów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej ko-
nieczny jest kontakt ze szkołą przed złożeniem wniosku do Starosty 
Goleniowskiego.

Oferta terapii usprawniających Twoje dziecko prowadzo-
nych w szkole:

BIOFEEDBACK
TOMATIS
JOHANSEN
FIZJOTERAPIA
MUZYKOTERAPIA
POLISENSORYKA
LOGOPEDIA
KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
USPRAWNIANIE RUCHOWE NA BASENIE
INTEGRACJA SENSORYCZNA
W naszej szkole zapewniamy:

• bezpieczeństwo naszym wychowankom
• komfortowe warunki nauki i relaksu 
• indywidualne formy pracy z uczniem
• małą liczbę dzieci w oddziale
• podział na grupy na języku niemieckim, informatyce i wychowa-

niu fizycznym
• rozwijanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej
• fachową i życzliwą kadrę
• ofertę zajęć zgodną z zainteresowaniami uczniów.
• udział w zajęciach Stowarzyszenia NIEPOKONANI, działającego 

przy szkole na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 

4184274 lub osobiście w sekretariacie szkoły: ul Niepodległości 
1B, Goleniów, w godzinach 8.00 – 15.00

Zapraszamy :) na naszą stronę zssgol.pl w zakładce Rekrutacja 
znajdziesz wzory wniosków oraz bardziej szczegółowe informacje

Lobez 18.07.pt

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1200 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W1792.scb.18.07-17.10  

Lobez
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OGŁO SZE nIA DROB nE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

W133a.4.scz.23.05-do

3 pokoje w nowogardzie
48 m2, IV piętro, piwnica

cena 146 tys.

kawalerka w nowogardzie
24 m2, III piętro, piwnica

cena 80 tys.

2 pokoje w nowogardzie
54 m2, III piętro, piwnica

cena 130 tys.

4 pokoje w nowogardzie
110 m2, I piętro, bez czynszowe

cena 168 tys.

 nIERUCHOMOŚCI
•  Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•  Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

•  Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•  DOMy nA WSI – GRUnTy  
SPRZEDAJEMy, KUPUJEMy. TEL. 
660 206 833

•  Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

•  Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

•  Kawalerka  do  wynajęcia. 
Tel.667621070.

•  Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

•  Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

•  Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

•  Sprzedam sklep. 693 808 537 

•  Domek jednorodzinny do wynaję-
cia. 607 289 286 

•  Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

•  Sprzedam  dom  110 m2 , parte-
rowy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

•  Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

•  SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

•  Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

•  Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wy-
szomierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

•  Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

•  Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  
44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•  Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Paw-
ła. Tel.601257127.

•  Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowogar-
dzie. Powierzchnia ok. 45m2, na któ-
rą składa się sala obsługi oraz zaple-
cze/magazyn z osobną toaletą. Lokal 
po kapitalnym remoncie. Dostępne 
media: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. Zapraszam na 
prezentację, tel. 91/579-29-18

•  Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Cena 210 tys. 691 664 658  

•  Sprzedam duży budynek gospodar-
czy do remontu. 502 853 573

•  Sprzedam garaż Jana Pawła II na sa-
mochód dostawczy. 667 700 795 

•  Sprzedam działki budowlane przy 
ul. Okulickiego. 509 424 606 

•  Sprzedam mieszkanie dwupoziomo-

we około 90m2 w Nowogardzie. 668 
411 277 

•  Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277

•  Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 
w tym mieszkanie, duży parking. 609 
245 816

•  Sprzedam dom w zabudowie szere-
gowej. 601 808 410  

•  Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562

•  Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszow-
skiego w Nowogardzie. Tel. 783 570 
060 

•  Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam pół domu nad jeziorem. 
722 300 700

•  Do wynajęcia kawalerka. 722 300 
700

•  Dom w Dobrej sprzedam lub zamie-
nię na mieszkanie w Nowogardzie. 
783 649 880 

•  Sprzedam garaże 12 szt. na zamknię-
tym placu, ogrodzony, wybetonowa-
nym, ok. osiedla bloków. Świetna in-
westycja. 604 697 249

•  Sprzedam halę z działką 6 tys. m2, z 
halą 200 m2, polbruk 500 m2 pod sa-
mochody ciężarowe, cena do uzgod-
nienia, przemysłowo-inwestycyj-
na. Ogrodzona płotem betonowym 
(wys. 1,8m), Nowogard ul. Boh. War-
szawy. Tel. 604 697 249

•  Sprzedam mieszkanie 110 m2 + sute-
ryna 64 m2. 608 817 214 

•  Mieszkanie do wynajęcia ul. Zamko-
wa, 3-pokojowe. 603 530 638 

•  Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 
47m2 113 tys. 501 307 666

•  1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod 
KRUS 17000zł. Tel. 889 133 882 

 MOTORyZACJA
•  Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11  500 zł do uzgod-
nienia. 503 923 222

•  Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi 
Do Nissana Almery z 2001 roku.  cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

•  Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  
rok  prod. 1991.Tel.690071574.

•  Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

•  Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

•  Do sprzedania bus Mitsubishi 
L400 rok 99, cena 3000 zł + VAT. 
601 581 892 

•  Sprzedam Forda Focusa Combi MK2 
Titanium rok 2008, poj. 21 TDCI, 605 
591 293

•  Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

•  Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok 

prod. 2002, stan bardzo dobry. Cena 
10 500 zł. 508 290 657

•  Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 
92r. 886 456 377   

•  Sprzedam samochód Skoda Felicia 
1995 sprawna. 665 915 221

 ROLnICTWO
•  KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 

TEL. 783 678 070

• Sprzedam  presę  kostkę. Tel. 
660010540.

•  SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwit-
nące  róże  pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz  róże  krzaczaste  15 zł./
szt.   a  także  wiele  innych  roślin. Tel. 
606106142.

•  Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORn. Tel. 91 39 20 307

•  Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

•  Sprzedam tuczniki. 781 744 340

•  Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie łąk i zbiór. Rekultywacja te-
renów zielonych. 508 503 650  

•  Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

•  Sprzedam mieszankę zbożo-
wą, 70 zł/100 kg. 91 39 18  704 lub 
781 900 122 

•  Koszenie, mulczowanie i beloto-
wanie siana i słomy. 608 01 39 95

•  Sprzedam siano w kostkach 782 036 
086

•  Sprzedam zabytkową bryczkę kon-
ną. Cena 2800 zł. 508 290 657 

•  Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

•  Sprzedam maszynę rotacyjną 2bęb-
nową, mało używaną. 91 3917 620, 
669 954 952 dzwonić po 20 

•  Opryskiwacz zawieszony polski War-
ta poj. 400 l, sprawny. Cena 850 zł do 
uzgodnienia. 607 271 196 

•  Sprzedam prosiaki. 91 39 28 019

•  Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 
429 405

 USŁUGI
•  Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 

sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

•  MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•  Czyszczenie uszu za pomocą świe-
cowania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 
39 20 714

•  AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

•  Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

•  Usługi koparko-ładowarką nowo-
gard. 514172446 

•  Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•  Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•  Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

•  REMOnT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

•  Usługi remontowe 601 567 369

•  Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

•  Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•  PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

•  Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

•  Mycie okien. 505 371 529

•  Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

•  Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

•  TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

•  Remonty:  mieszkań , łazienek , da-
chów   i  ogrodzeń . Tel.794115153.

•  Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

•  Cyklinowanie. 692 478 465 

•  Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

•  Remonty mieszkań. 798 147 191 

•  SERWIS KOMPUTEROWy  Wojska 
Polskiego 57 .tel.787482763.Pełna 
oferta: komsil.pl Promocyjne ceny !!!

•  Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

•  Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

•  Remonty mieszkań: glazura, terako-
ta itp. i kostka polbrukowa. 693 730 
938

•  TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

•  Kierownik budowy 2500 za domek. 
604 269 301 

•  Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

•  Usługi transportowe Ford Tranzit 

krajowe i zagraniczne. Tel. 500 297 
054 

•  Remont na każdą kieszeń. 609 715 
839

•  Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

•  TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•  Układanie kostki brukowej (chodni-
ki, wjazdy, podjazdy).  665 836 888

•  Remonty mieszkań. 798 147 191

•  Instalacje elektryczne, wynoszenie 
liczników na zewnątrz. 660 171 386

•  Regulacja naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 

 PRACA
•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

•  Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

•  Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594

•  Zatrudnię pracowników na budowę. 
505 112 334 

•  Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

•  Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

•  Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

•  Zatrudnię montażystę okien, wyma-
gane prawo jazdy ( nie wykluczam 
emeryta). 663 600 601

•  Zapraszam  na  zbiór  truska-
wek  w  Dąbrowie nowogardz-
kiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

•  Przyjmę ucznia na praktyki do 
biura, znajomość obsługi kom-
putera, od 1.06.2014, tel. 605 
522 340

•  Zatrudnię dwóch murarzy - pomoc-
nika od zaraz 508 290 657.

•  Zatrudnię pracownika z uprawnie-
niami na kombajn i traktor, oraz pra-
cowników na stanowisko dojarz. In-
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Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

Nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw

W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5

A9.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Zatrudnię
zbrojarz -murarz,  

docieplenia
91 407 14 50, 605 115 064

e-mail: ncbn@wp.pl
scz.pt.18.07-1.08

W152.4.scb.pt.4-25.07  

KAWALERKA  
W nOWOGARDZIE 
cena: 85 000 PLn 

2-pokojowe  
W nOWOGARDZIE 
cena: 125 000 PLn 

formację pod telefonem 91-39-18-
140 

•  Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

•  Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

•  Doświadczona opiekunka do dziec-
ka zajmie się maluchem od września. 
793 994 354 

•  Przyjmę ucznia na praktyki do za-
kładu fryzjerskiego (damsko-męski). 
503 965 587 

•  Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

•  Doświadczona opiekunka do dziec-
ka zajmie się małym dzieckiem od 
września. 664 696 177

•  Zlecę wykonanie słupków ogrodze-
niowych z cegły klinkierowej oraz ar-
chitektury ogrodowej.  696 760 244

•  Poszukuje osoby w średnim wie-
ku do prowadzenia domu i opieki 
do osoby chorej (osoba sprawna) w 
miejscowości Węgorzyce. 606 271 
499, 91 39 22 308 

•  Zatrudnię przy regipsach i docieple-
niach. 608 817 214

 InnE
•  Sprzedam drewno bukowe i dębo-

we pocięte i porąbane - 603 353 789

•  PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 

przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

•  Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

•  Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

•  Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•  Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

•  Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

•  Sprzedam przyczepę campingo-
wą sprawną, niemiecką, lodów-
ka trzy rodzaje zasilania, kuchnia 
gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 
506 413 218

•  Sprzedam komplet wypoczyn-
kowy + stół kuchenny mocny. Tel. 
888 676 231  

•  Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

•  Tanio sprzedam suche odpady tar-
taczne . 693 730 938 

•  Dwa segmenty młodzieżowe, dwa 
biurka, dwa tapczany tanio sprze-
dam. 605 856 538 

•  Sprzedam drzwi wewnętrzne (pra-
wie nowe, bardzo ładne) 0,90 z 
ościeżnicą. 785 921 868

•  Kupię książki do gimnazjum nr 1 kla-
sa 3. 608 825 600 

•  Odkupię książki do klasy 6 Szko-
ła Podstawowa nr 2 Nowogard. 691 
201 974

•  Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła 
Podstawowa nr 2.691 201 974 

•  Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 
533

•  Monitor LCD sprzedam. 888 330 606 

•  Sprzedam silnik elektryczny 7,5 kW z 
kołem na pas transmisyjny, wózek + 
przewód elektryczny oraz dmucha-
wę do siana. 727 620 110

•  Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, 
sprawny, atrakcyjna cena. 668 171 
212

•  Tanio wózek bliźniaczy EASYWAL-
KER DUO (najlepsze opinie rodzi-
ców). Trzyletni, stan bardzo dobry, 
głęboki - pomarańczowy spacerów-
ka – grafit. Dodatkowo folia przeciw-
deszczowa, parasolki, torba. 1700 zł. 
603 281 005 

•   Kosiarkę spalinową używaną sprze-
dam, 200 zł. 693 344 678 

•  Drzwi garażowe ocieplane białe w 
solidnej ramie 210x240 stan bdb  
509861740
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER

Władysław - 
rzeźbiarz
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...

POLECA:

prestiżowe marki Parker Waterman 
idealny upominek na koniec roku szkolnego. 

Możliwość grawerowania tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:

WYRÓB PIECZĄTEK
WYDRUKI Z NOŚNIKÓW KSERO w KOLORZE
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Współzawodnictwo wzmacnia uzdolnienia
Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, Roman Kaczmarek, Halina Stefańska, Halina Szwal, Danuta Boro-

wik, Natalia Kursnierk, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Krystyna Gęglawa, Marek 
Kozioł, Marzena Wojciechowska, Małgorzata Grudzińska, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Danuta Borowik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Kajtuś czarodziej
Oliwia Feliksiak, Bartek Feliksiak, Miłosz Wielgus, Dominika Wojciechowska, Natalia Chruściel, Nadia 

Koru, Weronika Lewandowska, Martyna Grenda 
Zwycięzca: Dominika Wojciechowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

InFORMATOR LOKALny - nOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARnA LInIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak  kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO  Tel. 501 615 614
Z nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAn BIŃCZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD POnIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
nIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa nOWOGARD – GOLEnIÓW – SZCZECIn 
nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIn – nOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – nOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa nOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - nOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
nOWOGARD-RESKO-nOWOGARD
nD-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-nD: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
    - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: no wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, 

Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska, Jarek Dąbrowski - redaktor techniczny 
Ad res re dak cji: 72-200 no wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/oP.26.2.O.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

Sprzedam
nowogard, ul. nadtorowa 

tel. 604 409 996
K37.12.k.o.pt.4-25.07

A33.2.k.O.4.04.doW.13.2.O.7.03.do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

-

P26.2.O.18.07-29.07
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Trójkąt 
bermudzki 

przy 
Waryńskiego

s. 10s. 7s. 4

Rozmowa  
z Wojciechem 
Smarzowskim

15 lat 
"Tęczaka"

A6.4.k.d/o

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Czytaj s. 5

Czytaj s. 9

Czytaj s. 11

Czytaj s. 13

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

Pytamy: czy musi dojść do prawdziwej tragedii? 

Kolejna groźna kolizja  
na skrzyżowaniu "ze światłami"

Minął rok obowiązywania 
ustawy śmieciowej

Ile gmina zarobiła 
na tym interesie?

Zmarł na sepsę, 
rodzina wini 

lekarzy

s. 4 Burmistrz  
przeniósł  
święto rolników  
do miasta

Dożynki 
jednak  
na Bema

Czytaj s. 3

Spartakiada  
w Węgorzy

Uczcili  
pamięć  
strażaka

Pałac w Kulicach

Historia  
żyje losami  
ludzi

SPORT

Pomorzanin
Goleniów?

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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 policyjna

Nasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Północna Obwodnica Nowogardu, będąca częścią drogi ekspresowej S6, miała być odciąże-
niem korków samochodowych, które od lat były utrapieniem dla mieszkańców Nowogardu. 
W kontekście korków ulicznych, jakie w naszym mieście miały miejsce w ostatnich dniach, 
zapytaliśmy Czytelników DN, co sądzą o wybudowanej obwodnicy i czy decyzja o wybudo-
waniu jej od strony północnej była do końca przemyślana i uzasadniona? 

Czesław Bielej – Uważam, że budowa obwodnicy powinna biec od 
strony południowej, a nie północnej. Ostatnio po części uczestniczyłem 
w tych samochodowych korkach i dostrzegłem, że jest to duże utrapie-
nie dla turystów. Są bardzo uciążliwe. Sama obwodnica przydała się, 
ale uważam, że powinna brać swój początek od strony Stargardu. Dla-
tego myślę, że jej budowa nie była do końca przemyślaną sprawą. 

Edward Andrzejczak – Nie powinno tak być, że te korki nadal w 
mieście są. Ludzie nie mają jak przejść na drugą stronę ulicy, mimo że 
mamy wymalowane pasy i wyremontowane chodniki. Korki są uciążli-
we i w mieście nie można normalnie poruszać się samochodem. Ta ob-
wodnica coś tam nam dała, ale tak mi się wydaje, że byłoby chyba lepiej, 
gdyby zaczynała się od strony Stargardu. Ostatnie korki tylko potwier-
dziły, że w mieście jest problem z poruszaniem się, a w powietrzu wisi 
duchota od spalin samochodowych. 

Pan Zbigniew – Powiem tak: ta obwodnica to jest jakaś masakra. 
Obecnie jest bardzo ciężko przejść w sobotę i niedzielę na drugą stro-
nę ulicy, gdy samochody jadą nad morze lub wracają. Prze weekend na 
drodze było paskudnie. A wypadki jak były, tak nadal są. 

Pan Jan – Teraz to jest, krótko mówiąc, „musztarda po obiedzie”, bo 
obwodnica jest już wybudowana. Decyzja o wyborze akurat tego miej-
sca była, według mnie, totalną pomyłką. Co tu dużo mówić, korki i wy-
padki jak były, tak są nadal. Niestety tej inwestycji już się nie da wró-
cić... Chyba że zrobimy drugą obwodnicę od strony południowej. Ale 
na to chyba nas nie stać. Uważam, że początek obwodnicy powinien 
zaczynać się od strony Stargardu. 

Pani Maria – Ta obwodnica troszkę pomogła naszemu miastu. Nie-
mniej uważam, że powinna zaczynać się jednak od Stargardu. Te ostat-
nie korki były bardzo uciążliwe, a samochodów stało tyle, że było to nie 
do zniesienia. Ale mimo że aut było wiele, kierowcy zachowywali się 
grzecznie, można było normalnie przejść na drugą stronę ulicy. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

14.07.2014 r. o godz. 18.00 po-
licjanci OPI KP Nowogard zatrzy-
mali osobę poszukiwaną celem od-
bycia kary pozbawienia wolności 
na podstawie Nakazu Doprowa-
dzenia wydanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

15.07.2014 r. o godz. 05.30 po-
licjanci Ogniwa Patrolowo – In-
terwencyjnego Komisariatu Poli-
cji Nowogardzie podczas kontroli 
drogowej w Nowogardzie ujawnili 
kierującego pojazdem mechanicz-
nym w stanie nietrzeźwości 0,69 
promila zawartości alkoholu we 
wydychanym powietrzu. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard. 

15.07.2014 r. o godz. 09.10 po-
licjanci Ogniwa Patrolowo – In-
terwencyjnego Komisariatu Poli-
cji Nowogardzie podczas kontro-
li drogowej w Nowogardzie ujaw-
nili kierującego rowerem w stanie 
nietrzeźwości 0,35 mg/l zawartości 
alkoholu we wydychanym powie-
trzu. Ponadto kierujący posiadał 
aktywny zakaz prowadzenia rowe-
rów wydanym przez Sąd Rejonowy 
w Goleniowe. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard. 

15.07.2014r. o godz. 18.10 dy-
żurny KP Nowogard został powia-
domiony o kradzieży drzwi meta-
lowych z budynku gospodarczego 
w Nowogardzie. Straty w wysoko-
ści 800 zł. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard.

16.07.2014r. o godz. 12.50 dy-
żurny KP Nowogard został po-
wiadomiony o kradzieży złomu 
ze Skupu Złomu w Nowogardzie. 
Skradzione mienie ujawniono na 
sąsiednim skupie, właściciel ode-
brał utracone mienie. Postępowa-
nie prowadzi KP Nowogard.

16.07.2014 r. o godz. 18.00 po-
licjanci Ogniwa Patrolowo – In-
terwencyjnego Komisariatu Poli-
cji Nowogardzie podczas kontro-
li drogowej w Nowogardzie ujaw-
nili kierującego rowerem w stanie 
nietrzeźwości 0,88 mg/l zawartości 
alkoholu we wydychanym powie-
trzu. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard. 

16.07.2014 r. o godz. 19.00 po-
licjanci OPI KP Nowogard zatrzy-
mali osobę poszukiwaną celem od-
bycia kary pozbawienia wolności 
na podstawie Nakazu Doprowa-
dzenia wydanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

17.07.2014 r. o godz. 06.05 po-
licjanci OPI KP Nowogard zatrzy-
mali osobę poszukiwaną celem od-
bycia kary pozbawienia wolności 
na podstawie Nakazu Doprowa-
dzenia wydanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

17.07.2014 r. o godz. 07.20 po-
licjanci OPI KP Nowogard zatrzy-

mali osobę poszukiwaną celem od-
bycia kary pozbawienia wolności 
na podstawie Nakazu Doprowa-
dzenia wydanego przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

17.07.2014r. o godz. 08.15po-
licjanci OPI KP Nowogard ujęli 
dwóch sprawców, którzy dokonali 
kradzieży elementów metalowych 
o wartości 190 złotych ze skupu 
złomu na terenie Nowogardu. Po-
stępowanie prowadzi KP Nowo-
gard. 

17.07.2014r. o godz. 12.40 dy-
żurny KP Nowogard został powia-
domiony o zdarzeniu drogowym 
zaistniałym w Nowogardzie na 
ulicy Kościuszki, w którym udział 
biorą dwa pojazdy. Do szpitala w 
Nowogardzie zostały przewiezione 
trzy osoby, z ogólnymi potłucze-
niami, po badaniach zostały zwol-
nione do domu. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard. 

17.07.2014r. o godz. 16.00 dy-
żurny KP Nowogard został powia-
domiony o kradzieży z otwartego 
garażu kosiarki spalinowej niezna-
nej marki koloru zielonego znajdu-
jącego się w Miętnie. Straty w wy-
sokości 400 zł. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

17.07.2014 r. o godz. 16.40 po-
licjanci Ogniwa Patrolowo – In-
terwencyjnego Komisariatu Poli-
cji Nowogardzie podczas kontroli 
drogowej w Miętnie ujawnili kie-
rującego motorowerem w stanie 
nietrzeźwości 2,56 promila zawar-
tości alkoholu we wydychanym 
powietrzu. Postępowanie prowadzi 
KP Nowogard. 

18.07.2014 r. o godz. 17.50 dy-
żurny Komisariatu Policji w No-
wogardzie został telefonicznie po-
wiadomiony o włamaniu do dom-
ku jednorodzinnego w miejsco-
wości Miętno, skąd sprawcy po 
uprzednim wybiciu szyby zespo-
lonej w oknie tarasowym dokonali 
zaboru laptopa marki Lenovo oraz 
dwóch butelek alkoholu o łącznej 
wartości 2020 zł. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

18.07.2014r. o godz. 21.00 po-
licjanci ogniwa Patrolowo – In-
terwencyjnego KP Nowogard za-
trzymali osobę poszukiwaną celem 
ustalenia miejsca pobytu dla policji 
niemieckiej. Postępowanie prowa-
dzi KP Nowogard. 

19.07.2014 r. o godz. 02.50 po-
licjanci Ogniwa Patrolowo – In-
terwencyjnego Komisariatu Poli-
cji Nowogardzie podczas kontro-
li drogowej w Osinie ujawnili kie-
rującego pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości 1,37 promi-
la zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard. 

Opr. asp. Sebastian Źróbek

Lidia Pastuch, lat 60, zmarła 18.07.2014 r., pogrzeb odbył się 21.07.2014 r. o godz. 14:00, na cmentarzu w 
Nowogardzie

Stanisław Szustakowski, lat 80, zmarł 19.07.2014 r., pogrzeb odbędzie się 22.07.2014 r. o godz. 14:00, na 
cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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PROMOCJA LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Minął rok obowiązywania ustawy śmieciowej

Ile gmina zarobiła na tym interesie?
1 lipca ubiegłego roku weszły w życie nowe zasady gospodarki odpadami. Obywatele, zamiast opłaty w ramach umów, wnoszą od tego czasu do gminy stały 
tzw. podatek śmieciowy, a gmina stała się właścicielem śmieci, odpowiedzialnym za ich usuwanie i utylizację. Jak wygląda bilans finansowy tej procedury 
po roku. Kto zyskał, a kto musi za to zapłacić?

O przedstawienie rachun-
ku bilansu wpływów i wydatków 
po roku obowiązywania ustawy 
zwróciliśmy się do nowogardzkiej 
gminy. Odpowiedź pisemną pod-
pisała sekretarz gminy, Agniesz-
ka Biegańska-Sawicka. Wyni-
ka z niej, że w okresie od 1 lipca 
2013 do 30 czerwca 2014, z tytu-
łu opłat wnoszonych przez oby-
wateli jako tzw. podatek śmiecio-
wy, wpłynęło 3.081.815 zł (zgod-
nie z deklaracjami powinno było 
wpłynąć 3.231.213 zł – część osób 
więc zalega już pewne kwoty). 
Za ten sam okres gmina zapłaci-
ła z tytułu umowy z ZUK za wy-
wóz  1.216.712 zł, natomiast na 
rzecz Związku R-XXI za składo-
wanie 1.240.731. Razem daje to 
kwotę 2.457.443 zł. Różnica po-
między zebranymi podatkami a 
poniesionymi wydatkami wynosi 
więc 624.372 zł. Ponieważ zgod-
nie z zapisami ustawy, gmina nie 
powinna zarabiać na tego typu 

działalności, cała kwota tego „za-
robku” powinna być rozliczona na 
cele związane z funkcjonowaniem 
systemu. Gmina nie rozlicza tych 
wydatków szczegółowo – dowia-
dujemy się od jednego z urzędni-
ków księgowości nowogardzkiego 
ratusza – Wszystko to dzieje się w 
ramach budżetu ZBK, który, jako 
zakład budżetowy, prowadzi to za-
danie gminy i rozlicza się z nami z 
realizacji swojego ogólnego roczne-
go budżetu. W tej sytuacji można 
się spodziewać, że ZBK wliczy w 
koszty funkcjonowania systemu 
różne swoje wydatki, w tym ad-
ministracyjne i pewnie niewie-
le co zostanie z superaty śmiecio-
wej. Ale może przyszłe władze, 
wybrane jesienią, zdecydują się, 
w związku z wyraźnie dodatnim 
bilansem (podatek-koszty śmie-
ciowe), nieco obniżyć pobierany 
od obywateli podatek śmieciowy? 
Siłą rzeczy odpowiedź na to pyta-
nie poznamy za kilka miesięcy.

Pytamy: czy musi dojść do prawdziwej tragedii? 

Kolejna groźna kolizja na skrzyżowaniu ze światłami
Wczoraj, kilka minut po godz. 18.00, na skrzyżowaniu ulic 3 Maja z 700-lecia (koło Netto), doszło do groźnej kolizji. To już kolejne, podobne zdarzenie 
w tym miejscu. Jak długo będzie trzeba czekać, aż na skrzyżowaniu zaczną działać światła drogowe? Czyżby do czasu, aż dojdzie do prawdziwej tragedii?

W zdarzeniu uczestniczyły 
dwa auta: osobowy Volkswagen 
Golf z powiatu łobeskiego i Ford 
Galaxy na naszych tablicach. 
Kierowca Golfa, jadąc od strony 
Placu Wolności na wprost, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
skręcającemu z ulicy 3 Maja w 
lewo, kierującemu Fordem. Golf 
uderzył w przednie, lewe koło 
Forda. Świadkowie słyszeli, jak 
w Volkswagenie otworzyły się 
poduszki powietrzne. Oba auta 
dość mocno zostały zniszczone. 
Na szczęście nikomu nic się nie 
stało. Mężczyzna kierujący Gol-
fem twierdził, że próbował ha-
mować, ale noga ześlizgnęła mu 
się z pedału. 

Na skrzyżowaniu zapanował 
istny chaos. Po kilku minutach 
na miejscu zdarzenia przyjechała 
straż pożarna. Strażacy zabezpie-
czyli teren, udrożnili ruch i usu-
nęli z jezdni płyny samochodo-
we. Na policję kierowcy musie-
li poczekać kilkadziesiąt minut. 
Utrudnienia w ruchu trwały do 
późnego wieczora. 

Jak długo? 
Przypomnijmy, że to nie 

pierwszy podobny przypadek na 
tym skrzyżowaniu. Przed dwoma 
tygodniami w podobny sposób 
zderzyły się dwa samochody- 
Mercedes Bus i osobowa Laguna. 

Kierowcy mówią zgodnie- 
skrzyżowanie jest niebezpiecz-
ne. Odkąd otwarto obwodni-
cę wokół Nowogardu, wyłączo-
no światła drogowe. Wielu kie-
rowców, szczególnie w sezonie 
letnim, niedokładnie odczytuje 
znaki i wymusza pierwszeństwo. 
Trudno się jednak temu dziwić, 
szczególnie gdy panujące upały 
obniżają percepcję kierowców, 

a do tego samo skrzyżowanie to 
plątanina kilku ulic. 

Zdaje się jednak, że służby od-
powiedzialne zarówno za zarzą-
dzanie drogami, jak i bezpie-
czeństwo w ruchu, bagatelizu-
ją sytuację. Czyżby ktoś czekał, 
aż na skrzyżowaniu dojdzie do 
prawdziwej tragedii i ucierpią 
ludzie? To pytanie, w imieniu 
wszystkich użytkowników skrzy-
żowania, stawiamy dziś publicz-
nie zarówno policji, jak i miej-
skim władzom, oczekując zdecy-
dowanych działań. 

MS Światła nie działają
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Nasza sonda z Osiny
Czy wyjeżdżając na urlopy wakacyjne ubezpieczamy siebie i 
nasze minie od kradzieży czy innych niespodziewanych sy-
tuacji losowych, które mogą przytrafić się podczas naszej 
nieobecności w domu, takich jak chociażby zalanie miesz-
kania wodą? Z takim właśnie pytaniem zwróciliśmy się do 
respondentów z Osiny w cotygodniowej sondzie ulicznej. 

Pani Teresa – Zdecydowanie 
warto się ubezpieczać, chociaż-
by z tego względu, że przytrafia-
ją nam się różne nieprzewidzia-
ne zdarzenia i wypadki. Ważne 
jest, jaki pakiet i w jakiej firmie 
ubezpieczeniowej sobie wybierze-
my. Jak pan wie, samochód obję-
ty jest ubezpieczeniem obowiąz-
kowym, a mieszkanie? Uważam, 
że też warto by o tym pomyśleć. 

Oczywiście wszystko zależy od finansów. Jeśli o mnie chodzi, jestem ubez-
pieczona. 

Pani Urszula z wnuczką Olą 
– Wydaje mi się, że warto posia-
dać ubezpieczenie, bo w razie 
nieszczęśliwych zdarzeń, mamy 
jakieś zabezpieczenie. Ważne 
jest przede wszystkim to, na ja-
kie się zdecydujemy. Czy to cho-
dzi o ubezpieczenie na życie czy 
też jakieś inne, istotne, by je 
mieć? Ale co zrobić, gdy ktoś nie 
ma pieniędzy ani pracy? To już 
jest jakiś problem. 

Pani Magdalena – Posiada-
jąc takie ubezpieczenie, czuję 
się zdecydowanie bezpieczniej. 
A dlaczego? Mogę wyjechać spo-
kojnie na wczasy i czuć, że moje 
mieszkanie i mienie jest ubezpie-
czone od kradzieży czy innych 
nieprzewidywanych sytuacji. 
Dlatego, moim daniem, warto 
się ubezpieczać, bo człowiek po 
prostu czuje się pewniej. 

Pani Agnieszka z córką Mar-
celą – Uważam, że warto pomy-
śleć o ubezpieczeniu, bo nie wia-
domo, kiedy spotka nas jakaś 
nieprzewidziana sytuacja, taka 
jak wypadek, za który musieli-
byśmy płacić z własnej kieszeni, 
gdybyśmy nie byli ubezpieczeni. 
Osobiście jestem również ubez-
pieczona. Dlatego czuję się pew-
niej i jestem z tego powodu bar-
dzo zadowolona. 

Pani Mariola – Chcę powie-
dzieć, że wypadki chodzą po lu-
dziach i nie wiemy, kiedy i co nas 
w życiu spotka? Dlatego warto 
się ubezpieczyć, by tym samym 
oszczędzić sobie komplikacji i 
niepotrzebnych nerwowych sytu-
acji. Człowiek ubezpieczony zwy-
czajnie czuje się pewniej. Sama 
również jestem ubezpieczona. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Sanepid odwołał zakaz 

Kto chce, może się kąpać
W sobotę, 19 lipca, Sanepid odwołał decyzję o zakazie kąpieli w nowogardzkim jeziorze, 
którą wydał w środę, 16 lipca, po tym jak w akwenie wykryto bakterie kałowe. 

Z komunikatu Sanepidu wy-
nika, że tego samego dnia, kiedy 
służby sanitarne zamknęły kąpie-
lisko, pobrano próbki do wody do 
ponownego sprawdzenia. – Bada-
nia próbek wody, wykonane przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Szczecinie, 
nie wykazały zanieczyszczania mi-
krobiologicznego w zakresie prze-
kroczenia dopuszczalnej zawarto-
ści liczby bakterii Escherichia coli 
– czytamy w komunikacie wyda-
nym w minioną sobotę przez Sa-
nepid.

Niestety nie podano, jakie ilości 
bakterii stwierdzono w próbach. 
Nie ma też informacji o tym, czy 
UM zlokalizował źródło pocho-
dzenia bakterii. Sanepid zobowią-
zał do tego urzędników, wydając 

w środę (16 bm.) decyzję o nie-
przydatności wody do kąpieli. 

Na plaży zawisła biała flaga. Z 
pewnością do czasu kolejnych 

deszczy i wylewów kanalizy. Kto 
chce, może się kąpać...

MS

Zamiast śmieci, sprzątnęli kosze...

Trójkąt bermudzki przy Waryńskiego
Trudno wyjaśnić sytuację, do której doszło w dniach 16–18 lipca, nad jeziorem, przy ulicy 
Waryńskiego. Przy ławkach na tamtejszym skwerze ustawiono 6 koszy na śmieci, po to tyl-
ko, by po dwóch dniach je stamtąd „sprzątnąć”. Czyżby te kosze miały jedynie służyć bur-
mistrzowi i jego gościom podczas środowej fety, którą urządzono z okazji otwarcia siłowni 
pod chmurką?

O tym, że kosze na śmieci były 
w tym miejscu bardzo potrzeb-
ne, informowaliśmy w piątko-
wym wydaniu DN. Przypomnij-
my, że na trzech ławkach, które 
są położone w parku przy ulicy 
Waryńskiego, co rusz „imprezo-
wicze” pozostawiają po sobie spo-
ry bałagan. Informowaliśmy już 
o tym problemie. W środę, pod-
czas wizyty burmistrza na odda-
nej do użytku siłowni na świe-
żym powietrzu, ustawiono kosz 
na śmieci przy każdej ławce i przy 
samej siłowni. W sumie stanęło 
6 pojemników na odpady. Zaraz 
po naszej piątkowej publikacji, w 
której chwaliliśmy takie działanie, 
zjawił się w redakcji mieszkaniec 

tego osiedla, który twierdził, że 
kosze zostały już stamtąd zabra-
ne. Na dowód przyniósł zrobio-

ne w piątkowy poranek zdjęcie. 
Wychodzi na to, że pojemniki na 
śmieci zostały ustawione tylko dla 
burmistrza i jego gości podczas 
otwarcia siłowni. Czy to oznacza, 
że UM w Nowogardzie dysponuje 
koszami na specjalne okazje i za-
wsze tam, gdzie pojawia się Ro-
bert Czapla (SLD), ustawiane są 
również te „jednodniowe” pojem-
niki? Kto wie, może i tak. Pozosta-
je jednak spory niesmak, gdyż w 
tym miejscu takie kosze z pewno-
ścią powinny stać, chyba że bur-
mistrz woli, aby tuż przy tafli je-
ziora fruwały na wietrze papierki, 
a w słońcu rozkładały się butelki. 

KR
Piątek, 18 lipca, śmietniki rozpłynęły się w powietrzu...

Czwartek, 17 lipca, śmietniki stoją.
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Najlepiej to się nie 
konfliktować…

Kolejny wakacyjny weekend w Nowogardzie nie oszczędził nam 
(jak zwykle od lat) korków samochodowych, spowodowanych przez 
ruch turystyczny na trasie wojewódzkiej 106 (od strony Stargardu). 
Zamieszczone pod tekstem zdjęcie wykonaliśmy w sobotę, około 
godziny 12. Podobnie, tylko z korkami w drugą stronę, było w nie-
dzielne popołudnie, podczas powrotów znad morza. (zdj. 2) Klucząc 
możliwymi objazdami wewnątrz miasta, aby nie wpaść w kolumnę 
samochodów w korku, nie sposób zapomnieć o wieloletniej nieuda-
nej walce o zmianę przebiegu nowogardzkiej obwodnicy. Dla przypo-
mnienia- postulowany przez większość społeczeństwa tzw. południo-
wy przebieg kierowałby ruch na obwodnicę, z pominięciem centrum 
miasta, również z drogi stargardzkiej (nie wspomnę już o, także czę-
ściowo tranzytowej, dro-
dze w kierunku Dobrej). 
Ale tak jak dzisiaj wtedy 
również władze wiedziały 
lepiej i rozumny głos spo-
łeczności lekceważono. 
Dlatego też w trakcie tych 
zabiegów, organizowa-
nych przez lokalnych spo-
łeczników, ówczesne wła-
dze miasta i ich poplecz-
nicy wykazali w tym tema-
cie nieugiętość godną lep-
szej sprawy i nie poddali 
się społecznym naciskom, 
aby zmienić uchwałę Rady 
Miejskiej w sprawie  zaopi-
niowania przebiegu plano-
wanej drogi. Prawdziwi 
więc z nich twardziele (aby 
nie było już, że także twar-
dogłowi). Ale oprócz buty, 
było też w tym wyrachowanie, wiedzieli bowiem  dobrze, że nie oni 
zapłacą cenę za głupotę, tylko zwykli obywatele naszego miasta, któ-
rych nie stać na wakacyjne wyjazdy do kurortów i wczasowisk, muszą 
więc tutaj trwać i wdychać hektolitry spalin oraz przemykać ogród-
kami między zatłoczonym centrum, w drodze na działkę lub zaku-
py. Zapłacą też cenę ci godzinami stojący w korkach. Kto jak kto, ale 
decydenci, nawet gminni, w Polsce losu swoich poddanych (obywa-
tel w ich pojęciu to definicja tylko książkowa) nie dzielą i stać ich na 
godne życie i wypoczynek regularny. Wystarczy prześledzić zarobki 
– burmistrz 4 x średnia oficjalna, a faktycznie 6–7 x przeciętna rze-
czywista. W związku z tym większości lokalnego establishmentu w 
Nowogardzie zapewne w ostatnią sobotę i niedzielę nie było. Ta „nie-
obecność” tam, gdzie trudności i autentyczne problemy społeczno-
ści i zarazem stała „obecność” celebrycka tam, gdzie indywidualne 
uzyski, próżny poklask, kampania wybierania, to wyróżnik elity poli-
tycznej, także lokalnej, naszych czasów. Nie było ich, gdy trzeba było 
walczyć o kształt obwodnicy, nie było ich też, gdy trzeba było walczyć 
o zapobieżenie zmarginalizowaniu instytucjonalnemu i rzeczowemu 
(odebranie wyposażenia) wielu nowogardzkich jednostek, np. straży 
pożarnej, której potencjał sprowadzono do dyżurnego, czy gdy ostat-
nio decydowano o nie przyznaniu kontraktu dla gabinetu rehabili-
tacji. Zgodnie z tradycją, nie było ich także, gdy grupa obywatelska 
walczyła (i jak wiem – walczyć będzie dalej, mimo chwilowego bra-
ku sukcesu) o zmianę nazwy powiatu, uwzględniającą nowogardzkie, 
uzasadnione historycznie aspiracje i słuszne aktualne roszczenia, do-
tyczące warunków rozwojowych. Jak warto zauważyć – nie ma ich ni-
gdy właśnie wtedy, gdy trzeba walczyć, walczyć o coś słusznego dla 
innych, gdy trzeba zaryzykować własnym błogim spokojem, gdy trze-
ba służyć społeczności. Są za to sumiennie gdy trzeba „porządzić ”, 
pokazać władzę, wydać pieniądze podatników jako swoje (burmistrz 
ufundował, wybudował, sfinansował itd.). To „niewalczenie” o ideały 
i „celebrytyzacja” władzy, dokonana przez współczesne elity politycz-
ne, to niestety największa porażka ideowego przecież pokolenia cza-
sów Solidarności, pokolenia, któremu zawdzięczamy odzyskanie wol-
ności, ale któremu nie udało się i odesłać komuny i jej wyrazicieli na 
Kubę, ale i wychować następców rozumiejących, że wolność nie jest 
dana na zawsze, a tylko zadana i można ją stracić. Niemniej niech rzą-
dzący uważają, postawa - nie konfliktowania się za wszelką cenę - nie 
zasługuje na rangę zasady wobec zagrożenia wartości, a rewolucje nie 
zawsze, a nawet tylko niekiedy są pokojowe. 

Marek Słomski

Sobota, korek na Poniatowskiego kończył 
się w lesie przed Sąpolnicą

W niedzielę w drugą stronę

Burmistrz przeniósł święto rolników do miasta

Dożynki jednak na Bema
W tym roku święto plonów odbędzie się w mieście, a konkretnie na osiedlu Bema. O miano 
gospodarza święta plonów walczył też Wyszomierz.

Do tego, aby w tym roku dożyn-
ki odbyły się w mieście, Robert 
Czapla (SLD) przekonywał usilnie 
sołtysów już kilka miesięcy temu, 
podczas spotkania w Wojcieszy-
nie. Zdania sołtysów były jednak 
podzielone. Wielu zwracało uwa-
gę, że miasto nie może narzekać 
na brak imprez. Toteż przynaj-
mniej dożynki gminne powinny 
odbywać się na wsi. Inni dopyty-
wali, jak sfinansowana zostanie 
impreza. Dotychczas wieś, która 
była organizatorem dożynek, mu-
siała na ten cel poświęcić znaczną 
część własnego funduszu sołec-
kiego. Bema takowego budżetu, 
jak wiadomo, nie ma. 

W miniony piątek odbył się za-
legły Konwent Sołtysów, na któ-
rym to podjęto ostateczną decy-
zję w sprawie wyboru miejsca or-
ganizacji dożynek. W głosowaniu 
dwóch sołtysów poparło kandy-
daturę Bema (Jolanta Bednarek 
ze Strzelewa i Zbigniew Litwin z 
Miętna). Za Wyszomierzem rękę 
podniósł tylko sołtys tej wsi i rad-
ny miejski, Andrzej Kania. Ostat-
ni z sołtysów, Zbigniew Florkow-
ski z Dąbrowy, wstrzymał się od 
głosu. 

Potwierdzono też datę tego-
rocznych dożynek – odbędą się 
one 6 września. Szczegóły doty-
czące organizacji święta plonów 

mają być przedstawione na naj-
bliższym spotkaniu z sołtysami, 
które zaplanowano na 25 lipca, w 
Wyszomierzu (zapewne na pocie-
szenie). 

Niektórzy sołtysi obawiają się 
tylko, że zamiast dożynkowego 
chleba, władza podzieli się z ludź-
mi „wyborczą kiełbasą”. Wszak 
święto plonów odbędzie się na 
dwa miesiące przed wyborami 
samorządowymi. Będzie to już 
ostatnia okazja, aby móc przema-
wiać przed tak dużą publiczno-
ścią. 

Marcin Simiński

W końcu się doczekali

Wyremontują drogę w Wojcieszynie
W drugiej połowie lipca ma ruszyć długo oczekiwany remont drogi w Wojcieszynie, której 
właścicielem jest powiat. W tej chwili przypomina ona ser szwajcarski. Wykonawcą prac 
będzie firma Strabag. Przebiła ona nieznacznie ofertę nowogardzkiego PRD. 

O remont tej drogi korzystają-
cy z niej mieszkańcy wsi ubiegali 
się już od wielu lat. Kilkukrotnie 
o fatalnym stanie nawierzchni na 
tym odcinku pisał też DN. Mowa 
o drodze zaczynającej się naprze-
ciwko fabryki „dywaników”, pro-
wadzącej przez wiadukt i dalej 
do kilkunastu posesji we wsi. Jest 
to drugi etap remontu. Pierwszy 
miał miejsce w 2012 roku, kiedy 

to powiat wyremontował wiadukt 
kolejowy na drodze. Wtedy zapo-
wiadano, że kolejny etap inwesty-
cji zostanie zrealizowany w 2013 
roku. Trzeba było jednak pocze-
kać jeszcze rok. 

W ramach przetargu najtańszą 
ofertę na wykonanie drogi złoży-
ła niemiecka firma Strabag, wy-
ceniając prace na 1 mln 086 tys. 
zł. Zaledwie o kilkanaście tysię-

cy drożej prace wyceniało nowo-
gardzkie PRD. 

Powiat zatem nieco zaoszczę-
dzi. Na zadanie to bowiem prze-
widziano 1 mln 100 tys. zł, z czego 
324.000 to dofinansowanie Urzę-
du Marszałkowskiego. 100.000 zł 
dołożyła Gmina Nowogard. 

W ramach remontu położone 
zostanie ok. 1 800 m asfaltu. Pla-
nowany termin zakończenia prac 
to 10 września 2014 roku. 

Ciekawostką topograficzną jest 
fakt, że droga, o której mowa, na-
zywa się oficjalnie drogą powiato-
wą Wojcieszyn – Radosław. I jest 
to w pełni uzasadnione, chociaż 
droga w przeważającym fragmen-
cie to po prostu polna ścieżka. W 
każdym razie można nią dojechać 
aż do ul. Radosława, wyjeżdża-
jąc najpierw obok starej cegielni 
i ostatecznie na wysokości Nadle-
śnictwa Nowogard. 

MS

Znaleziono klucze!
W niedzielę, 13 lipca, ok. godz. 13:00, na parkingu 

przy Intermarche, znaleziono pęk kluczy z charak-
terystycznym bre-
loczkiem-otwiera-
czem, widocznym 
na zdjęciu. Wła-
ściciel zguby pro-
szony jest o zgło-
szenie się do re-
dakcji Dziennika 
Nowogardzkiego. 

Znaleziono klucze!
W sobotę, 19 lip-

ca, przed dyskon-
tem „Biedronka”, 
znajdującym się 
przy ul. Bohaterów 
Warszawy, znale-
ziono klucze. Wła-
ściciel proszony jest 
o odbiór w redakcji 
DN.
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Kolejna sprawa przeciwko szpitalowi

Zmarł na sepsę, rodzina wini lekarzy
Nowogardzki szpital znów znalazł się pod lupą organów ścigania. Tym razem prokuratura bada okoliczności śmierci Krzysztofa Rekucia. Mężczyzna 
zmarł po operacji, która miała uratować mu życie. Rodzina zmarłego złożyła zawiadomienie do prokuratury. Zarzuca lekarzom indolencję w czasie opie-
ki nad chorym oraz podjęcie interwencji chirurgicznej bez jej zgody, która ich zdaniem przyczyniła się do śmierci mężczyzny. 

Był piątek, 20 czerwca. Krzysz-
tof Rekuć (l. 74) zgłosił się do 
nowogardzkiego szpitala z silną 
biegunką. Mężczyznę przyjęto na 
oddział internistyczny. 

– Przez dwa dni nie robiono nic, 
no może poza wykonaniem stan-
dardowych badań, wykonywanych 
w czasie przyjmowania pacjenta 
na oddział i podawaniem leków, 
mających powstrzymać biegun-
kę – mówi córka zmarłego, Anna 
Damps. Zdaniem kobiety, lekarze 
nie wykonali badań specjalistycz-
nych, np. USG jamy brzusznej. Po 
„omacku” mieli typować, co dole-
ga starszemu mężczyźnie.

– W niedzielę pani doktor po-
wiedziała, że podejrzewa albo za-
trucie, albo salmonellę. Usłysza-
łam, że jeśli będzie to salmonella, 
szpital będzie miał problem – opo-
wiada kobieta.

Po weekendzie stan mężczyzny 
nie poprawia się. Lekarze decy-
dują się na operację. Jak relacjo-
nuje A. Damps, podejrzewają, że 
nieustająca biegunka to efekt nie-
drożności przewodu pokarmowe-
go, wywołanej obwiązaniem się 
przepukliny pępkowej wokół jeli-
ta grubego. 

– Nie powiadomiono nas o ope-

racji, mimo że ojciec mówił leka-
rzom, żeby poczekali, aż przyjedzie 
żona i córka. Mówił, że dopóki się 
z nami nie zobaczy, nie zgadza się 
na operację. Powtarzał to mamie 
przez telefon. Ordynator odpowie-
dział mu jednak, że to nie jest koło 
wzajemnej adoracji i operacja jest 
konieczna. Inaczej umrze. Ponoć 
tata podpisał zgodę. My tego nie 
widziałyśmy. Dokumenty znaj-
dują się w prokuraturze – mówi 
Anna Damps, córka zmarłego.

Jej zdaniem, mężczyzna nie 
powinien być „usypiany”. Przed 
dwoma laty przeszedł poważny 
udar mózgu. Dopiero co wrócił 
do sprawności. Mimo że rodzi-
na informowała lekarzy o przeby-
tych przez pacjenta chorobach, ci 
decydują się na operację. W po-
niedziałek wykonują tzw. laparo-
tomię zwiadowczą.

– Operacja wykluczyła posta-
wioną diagnozę. Nie było żadnej 
przepukliny. Lekarze znaleźli tyl-
ko wodę w otrzewnej. Po opera-
cji, ordynator, Marek Kowalczyk, 
powiedział mi, że wszystko jest w 
porządku. Powrót taty do zdrowia 
miał być tylko kwestią czasu – re-
lacjonuje A. Damps.

Niestety. Mimo optymistycz-
nych prognoz, we wtorek stan pa-
cjenta zaczyna się pogarszać. 

– Robiło się coraz gorzej. Zaczę-
liśmy dopytywać, dlaczego ojciec 
się źle czuje. Lekarze mówili, że to 
efekt działania środków przeciw-
bólowych. Tata zaczyna płakać, że 
wszystko go boli – opowiada drżą-
cym głosem córka K. Rekucia. 

Przy chorym cały czas jest jego 
żona, Cecylia. Córka przyjeżdża 
do szpitala około 16:00. 

– Ojcu siniały palce, nerki nie 

pracowały. Głowa mu puchła i 
nie było już z nim kontaktu. Oko-
ło 18:00 anestezjolog stwierdził, 
że chorego należy przewieźć na 
OIOM – mówi A. Damps. 

Wolne miejsce zgłosił szpital 
przy Unii Lubelskiej. Lekarze za-
mówili transport. Przed 19.00 
przygotowano pacjenta do wy-
jazdu. Karetka pojawia się dopie-
ro o 21. Po godzinie i 20 minu-
tach chory jest w Szczecinie. Za-
raz po przyjeździe następuje za-

trzymanie akcji serca. Lekarzom 
udaje się przywrócić tętno. Nie-
stety, po krótkim czasie znów do-
chodzi do zatrzymania krążenia. 
Tym razem lekarzom nie udaje się 
już uratować mężczyzny. Umiera 
w czasie akcji reanimacyjnej, jesz-
cze przed północą. W akcie zgonu 
lekarze stwierdzają, że „przyczyną 
wyjściową zgonu jest posocznica”, 
czyli tzw. sepsa. 

Ponieważ pacjent umiera w 
przeciągu sześciu godzin od przy-
jazdu z innego szpitala, zlecana 
jest sekcja zwłok. Rodzina zmar-
łego postanawia też zgłosić spra-

wę do prokuratury. 
– Mamy dwa zarzuty do lekarzy. 

Po pierwsze, że przez weekend nie 
działo się nic. Dwudziestu paru 
pacjentów na oddziale, dwie pielę-
gniarki i lekarz, a mimo to wszy-
scy twierdzą, że nic nie mogą, bo 
decyzyjny jest ordynator bądź le-
karz prowadzący. Po drugie, leka-
rze wykonali operację bez naszej 
zgody i przy wyraźnym sprzeci-
wie ojca. Zignorowali nasze oba-
wy, które później okazały się słusz-

ne – streszcza zarzuty wobec szpi-
tala córka K. Rekucia, która, jeśli 
sprawa trafi na wokandę, będzie 
odgrywać rolę oskarżyciela posił-
kowego. 

W dniu 30 czerwca Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie wszczęła 
śledztwo w sprawie nieumyślnego 
narażenia Krzysztofa Rekucia na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia. 

– Prowadzimy postępowanie w 
kierunku stwierdzenia, czy doszło 
w tej sytuacji do błędu w sztuce le-
karskiej. W tym celu musimy do-
kładnie odtworzyć cały proces le-
czenia. Dlatego też zwróciliśmy 
się do biegłych sądowych z zakre-
su medycyny, by ci wydali opinię 
– mówi Beata Belcarska, szefo-
wa prokuratury rejonowej w Go-
leniowie, przyznając, że wyja-
śnianie sprawy z pewnością po-
trwa kilka miesięcy: to nie są ła-
twe sprawy. Pierwszych informacji 
proszę się spodziewać pod koniec 
roku – dodaje prokurator. 

Dyrekcja szpitala w Nowogar-
dzie do sprawy się nie odnosi. 

– Do czasu, aż na ten temat nie 
wypowiedzą się organy wymia-
ru sprawiedliwości, nie będziemy 
udzielać komentarza w tej sprawie 
– powiedział redakcji DN dyrek-
tor, Kazimierz Lembas, proszony 
o komentarz do zarzutów rodziny 
zmarłego mężczyzny. 

Przypomnijmy tylko, że to już 
nie pierwsze oskarżenie, z którym 
musi się zmierzyć nowogardzki 
szpital. Przed goleniowską pro-
kuraturą toczy się postępowanie 
na wniosek Stanisława Osajdy. 
Mężczyzna twierdzi, że lekarze 
w nowogardzkim szpitalu nara-
zili go na utratę zdrowia, po tym 
jak w wyniku badania kolono-
skopii uszkodzili mu jelito, a póź-
niej, gdy pogarszał się jego stan, 
w porę nie wykryli swojego błę-

du. Doprowadziło to do wstrząsu 
anafilaktycznego, a w konsekwen-
cji wielomiesięcznej walki o życie 
jaką musiał stoczyć mężczyzna. 
Najpierw śledczy umorzyli po-
stępowanie, opierając się na opi-
nii biegłych. St. Osajda odwołał 
się jednak od tej decyzji do Sądu 
Rejonowego w Goleniowie, uzu-
pełniając swój pozew o brakują-
cą dokumentację medyczną. Sąd 
wobec nowych dowodów uchylił 
decyzję prokuratury i skierował 
sprawę do ponownego rozpatrze-
nia. Postępowanie jest w toku. 

Obie sprawy redakcja DN bę-
dzie monitorować na bieżąco. 

Marcin Simiński 

Poniżej, na wyraźną proś-
bę rodziny po zmarłym K. Re-
kuciu, publikujemy list/apel do 
dyr. szpitala Kazimierza Lemba-
sa autorstwa Cecyli Rekuć, wdo-
wie po zmarłym mężczyźnie. 

Panie Dyrektorze Lembas!
Znam Ciebie całe moje długie 

życie i zawsze uważałam, że jesteś 
mądrym, skromnym człowiekiem i 
moim przyjacielem. 

Zwracam się do Ciebie z prośbą, 
aby uratować życie następnym pa-
cjentom. Czas najwyższy, abyś za-
trudnił młodych, mądrych lekarzy, 
dla których pacjent będzie najważ-
niejszy. Wybudowałeś nowy szpi-
tal, zatrudnij w nim ludzi godnych 
tego szpitala, a nie starych dorob-
kiewiczów i nieuków. Dziadek mo-
ich wnuków (wieloletni ordynator 
na Oddziale Chirurgicznym) dr 
Chomiński nigdy nie dopuściłby 
się takiej sytuacji, żeby w szpitalu 
człowiek umarł na sepsę, w okrop-
nych męczarniach. Czy to nie hań-
ba dla Twojego szpitala. 

Cecylia Rekuć
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Jeszcze o świadczeniach rehabilitacyjnych 

Konkurs ogłosili,  
ale nie dla nas 
Okazało się, że w konkursie uzupełniającym, jaki kilkanaście 
dni temu ogłosił NFZ, nie mógł wziąć udziału nowogardzki ga-
binet rehabilitacji przy szpitalu. Konkurs ten dotyczył bowiem 
tzw. świadczeń dziennych, a nie ambulatoryjnych, które to wła-
śnie świadczy placówka należąca do Jolanty Bąk. 

Skąd to zamieszanie? Narodowy 
Fundusz Zdrowia finansuje świad-
czenia medyczne w czterech ro-
dzajach, w zależności od miejsca 
ich wykonywania i zaawansowa-
nia schorzeń pacjenta, tj. w warun-
kach ambulatoryjnych, domowych, 
stacjonarnych i ośrodka/oddziału 
dziennego. I to właśnie na tę ostat-
nią kategorię NFZ ogłosił konkurs 
uzupełniający, początkowo dając 
nadzieję nowogardzkim pacjen-
tom, że teraz p. J. Bąk będzie mogła 
powalczyć raz jeszcze o kontrakt. 
Niestety nic z tego. Gabinet w No-
wogardzie świadczył usługi ambu-
latoryjne w zakresie rehabilitacji. Są 
to specjalistyczne świadczenia, na 
które skierowanie może wystawić 
każdy lekarz rodzinny lub, w przy-
padkach wad postawy, ortopeda. 
Natomiast rehabilitacja w ośrodku 
lub oddziale dziennym przysługu-
je pacjentom, których stan zdro-
wia nie pozwala na rehabilitację w 
warunkach ambulatoryjnych, a pa-
cjent nie wymaga całodobowego 
nadzoru medycznego. Zwykle do-
tyczy to pacjentów po poważnych 

urazach bądź przewlekłych choro-
bach. 

Zdaje się więc, że gabinet, który 
dotychczas świadczył usługi przy 
ul. Wojska Polskiego będzie mu-
siał poradzić sobie bez kontraktu z 
NFZ. 

Tym bardziej że, jak wynika z 
naszych informacji, Goleniow-
skie Centrum Medyczne, spółka 
ze 100% udziału powiatu, będąca 
właścicielem szpitala w Golenio-
wie, wkrótce otworzy swój gabinet 
w Nowogardzie. Ponoć po ciężkich 
bojach, udało się znaleźć pomiesz-
czenia na tę działalność (lokaliza-
cja jest zaskakująca – więcej o tym 
w kolejnym, piątkowym wydaniu 
DN). Zapewne to w tej sprawie 
zaproszono dziennikarzy na spo-
tkanie, o które zabiegał Eugeniusz 
Tworek – przewodniczący komi-
tetu społecznego, który to zbierał 
podpisy w obronie nowogardzkiego 
gabinetu. Konferencja ma się odbyć 
w siedzibie Starostwa Powiatowego, 
w najbliższą środę o godz. 12:00. 

Oczywiście DN przekaże relację 
ze spotkania.               MS

Petycja pomoże drodze?

Radny Salwa zabiega o remont drogi do Bodzęcina
W dniu wczorajszym złożono na ręce starosty petycję w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej Bodzęcin z krajową "szóstką".  

Organizatorem akcji zbiera-
nia podpisów było Stowarzysze-
nie Bodzęcin Razem oraz radny 
Gminy Osina, Jerzy Salwa. Zebra-
no łącznie 95 podpisów. W ponie-
działek petycja została złożona na 
ręce starosty Tomasza Stanisław-
skiego, do wiadomości przeka-
zano ją do wójtowi Krzysztofowi 
Szwedo. 

 Pod zarządem dróg powiato-

wych mamy 600 km dróg. Dziękuję 
za przekazanie petycji. Zrobimy, co 
w naszej mocy, aby znaleźć środ-
ki na remont drogi w Bodzęcinie. 
Na pewno nie uda nam wygospo-
darować odpowiedniej sumy tylko 
z budżetu starostwa. Tutaj trzeba 
angażować finanse z kilku źródeł, 
m.in. Gminy Osina. Mieszkańcy 
miejscowości dostaną odpowiedź 
od zarządu powiatu za pośrednic-

twem radnego, Jerzego Salwy - po-
wiedział starosta goleniowski, To-
masz Stanisławski. Oto fragmenty 
petycji:

My, niżej podpisani mieszkańcy 
Gmina Osina, zwracamy się z pe-
tycją o niezwłoczny remont drogi 
powiatowej biegnącej od drogi kra-
jowej nr 6 do mostu w Bodzęcinie.

Jako mieszkańcy płacący podat-
ki czujemy rozgoryczenie z powo-
du braku jakiejkolwiek reakcji ze 
strony władz Powiatu w sprawie 
kapitalnego remontu tej drogi. Ro-
zumiejąc sytuację finansową Po-
wiatu Goleniowskiego, która zda-
niem Zarządu pozwala jedynie na 
bieżące łatanie dziur, za co między 
innymi jesteśmy wdzięczni, jedno-
cześnie jesteśmy zbulwersowani 
faktem, że nie robi się nic w spra-
wie całościowego remontu tej dro-
gi. Jednocześnie Powiat jest w sta-
nie remontować inne drogi w Po-
wiecie Goleniowskim…

Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo mieszkańców Gminy Osina 
celowe jest niezwłoczny remont 
drogi. Droga ta jest alternatyw-
ną trasą nad morze, której po-
czątek biegnie „od krajowej 6”, 
przez Bodzęcin, w kierunku Wę-
gorzy. Ostatni kapitalny remont 
tej drogi miał ponad 40 lat temu. 
Jest to znaczny upływ czasu. Co 
roku przeprowadzany jest częścio-
wy remont tej drogi w czasie wio-

sennym, który jest w stanie tylko 
częściowo zminimalizować ryzyko 
zagrożenia bezpieczeństwa miesz-
kańców na odcinku od „krajo-
wej 6” do mostu w Bodzęcinie. W 
miejscowości nie ma nawet chod-
nika wzdłuż drogi, co stanowi do-
datkowe zagrożenie dla żyjących 
tu mieszkańców. Niebezpiecznie 
dla ruchu nie tylko samochodów, 
lecz pieszych oraz korzystających z 
rowerów. ...,

Gieroj maładiec (fonetycznie)

Poprawił Sejm…
Do skrzynek pocztowych trafił list od burmi-

strza, Roberta Czapli z SLD, do mieszkańców 
, wraz z załącznikiem stanowiącym obwiesz-
czenie o granicach obwodów glosowania, sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych itd. 
Burmistrz przeprasza w liście mieszkańców 
Nowogardu za zamieszanie, jakie w wielu wy-
padkach zaistniało w czasie ostatnich wybo-
rów (w maju do PE), w związku z ze zmianami 
w granicach obwodów do głosowania, uchwa-
lonymi przez Radę Miejską w 2012 roku(!), o 
których nie poinformowano właściwie obywa-
teli. Ci, przyzwyczajeni przez wiele lat do do-
tychczasowych miejsc oddawania głosu, uda-
jąc się tam, gdzie zwykle w wielu wypadkach, 
dowiadywali się dopiero od komisji, że muszą 
głosować w innym lokalu i to niekoniecznie 
sąsiednim. Jednym z tych, którzy się pomyli-
li, był również wyborca Robert Czapla, o czym 
wspomnieliśmy w naszej majowej relacji z wy-
borów. Słusznie więc burmistrz bije się w pier-
si, tylko dlaczego w piersi nie swoje a Sejmu 
RP? Czytamy bowiem w rzeczonym liście: 

...W czasie minionych wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, wielu mieszkańców na-
szej gminy miało problem z oddaniem swojego 
głosu we właściwej Obwodowej Komisji Wybor-
czej. Mam świadomość, że przyczyną tej sytu-
acji była niewystarczająca informacja o nowym 
podziale gminy na obwody głosowania wynika-
jącym z wprowadzenia Kodeksu Wyborczego 
przez Sejm RP. (bold red.). Dlatego też pragnę 
serdecznie przeprosić za przykrą sytuację, jaka 

mogła Państwa spotkać podczas korzystania ze 
swojego prawa wyborczego w czasie ostatnich 
wyborów…

Sejm RP aczkolwiek wyprodukował ustawę 
o zmianie ordynacji (okręgi jednomandatowe 
w wyborach do samorządu gminnego), ale już 
granice obwodów (prawie tożsame z wypad-
ku wyborów gminnych z granicami okręgów) 
uchwala Rada Gminy i to ona jest odpowie-
dzialna za ich kształt, a burmistrz za poinfor-
mowanie mieszkańców o zmianach. Tajemni-
cą poliszynela jest to, że to właśnie burmistrz 
przedłożył w 2012 roku projekt zmian granic 
obwodów (okręgów) tak, aby były one jak naj-
bardziej korzystne dla konkretnych kandyda-
tów (oczywiście SLD) w najbliższych wyborach 
samorządowych. Oczywiście takie kombina-
cje zwiększyły ilość wypadków nielogicznych 
przydziałów wyborczych i zmian w stosunku 
do stanu dotychczasowego, i to zmian nieko-
niecznie potrzebnych. Zamiast więc przepro-
sić za swoje błędy, burmistrz zwala wszystko 
na Sejm RP (podobnie było w słynnej scence w 
kaplicy w Wojcieszynie – kozłem ofiarnym zo-
stał wtedy urzędujący jeszcze kierownik Bog-
dański). Teraz jest nim cały Sejm RP – dopraw-
dy gieroj maładiec (sejm wielki jest ale do sądu 
nie pozwie). Poza tym jednak z informacji do-
starczonej nam do domów za kilka tysięcy zło-
tych warto jednak przy najbliższych wyborach 
skorzystać, niech z tego wydatku będzie cho-
ciaż taki pożytek. 

ms
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Ola Opala – młoda tancerka 

Ruch to zdrowie, a taniec to radość!
Wakacje to czas, gdy dzieci i młodzież odpoczywają od nauki, dlatego jest to też szczególna okazja, żeby poznać ich od innej strony, tzn. spojrzeć przez 
pryzmat młodzieńczych pasji i uzdolnień. Dziś prezentujemy naszym Czytelnikom Olę Opalę – uczennicę II LO, która kocha taniec. W jej żyłach płynie 
muzyka, a czerpany z pasji entuzjazm daje jej energię do życia. 

Dziennik Nowogardzki: Może 
na początek pytanie na rozluź-
nienie – jak spędzasz wakacje?

 Ola Opala, młoda tancerka 
z Nowogardu: Na chwilę obecną 
pracuję nad morzem, a w sierpniu 
może wybiorę sie na jakiś obóz, 
oczywiście taneczny.

Jak zaczęła się Twoja przygo-
da z tańcem? Czy pokochałaś 
tak sama z siebie czy może dzię-
ki komuś?

 Taniec jest moją życiową pa-
sją. Głównie new age, hip-hop i 
house, czyli tańce nowoczesne. 
Zaczęło się od tego, że w wieku 3 
lat mama zaprowadziła mnie do 
Nowogardzkiego Domu Kultury 
na zajęcia rytmiki do Pani Wiki – 
którą serdecznie pozdrawiam – że-
bym uczyła się tańca. Od tamtego 
czasu chciałam więcej ruchu, wię-
cej muzyki i przede wszystkim wię-
cej zabawy, którą wynosiłam z za-
jęć.

Podczas gdy doskonalisz swo-
je umiejętności taneczne na sali 
treningowej, Twoi rówieśni-

cy udzielają się towarzysko, np. 
spotykają w kinie? Nie jest Ci żal 
takich chwil? 

Nie żałuje ani jednej chwili spę-
dzonej na sali, bo wiem, że właśnie 
one pozwoliły mi na dalsze roz-
wijanie swoich umiejętności i na 

ciągły trening mojego ciała. Nato-
miast to, że moi rówieśnicy spędza-
ją czas w kinie, a nie na sali tre-
ningowej, tak jak ja, świadczy o 

tym, że każdy człowiek jest inny i 
ma różne pasje i zainteresowania. 
Wiadomo, czasami chciałabym 
wyjść ze znajomymi w czasie, kie-
dy akurat mam trening, ale szkoda 
mi odpuścić czegoś, czym zajmuję 
się od 14 lat, na rzecz imprezy czy 
kina.

Co sprawiło, że zaczęłaś tań-
czyć do muzyki nowoczesnej?

To dzięki mojemu bratu, Dawi-
dowi. To on zaraził mnie muzyką 
hip-hopową i sprawił, że zaczęłam 
słuchać. Przez to jestem w niej le-
piej obeznana i łatwiej mi tańczyć, 
bo umiem już przewidzieć dźwię-
ki. A house, czyli mój drugi styl ta-
neczny i zarazem gatunek muzycz-
ny, wybrałam ze względu na luz, 
jaki tam jest.

Jak wiesz, w Nowogardzie co 
roku odbywają się Nowogardz-
kie Spotkania Taneczne. Czy 

miałaś okazję w nich uczestni-
czyć? Jeśli tak, to czy udział roz-
winął jeszcze bardziej Twoje 
umiejętności taneczne?

Owszem, miałam okazję starto-
wać w tym turnieju w poprzednich 
latach, ale w innych stylach, tzn. 
taniec towarzyski. Brałam udział 
w pierwszej edycji, a obecnie wy-
łącznie pomagam w organizacji. 
Turniej nie sprawił, że poszerzy-
łam swoje umiejętności, ponieważ 
style, w których się rozwijam, są 
zupełnie inne i nie wymagają ode 
mnie udziału w tego typu konkur-
sach, ale raczej w zawodach o kli-
macie ulicznym.

Czy taniec zmienił w jakiś 
szczególny sposób Twoje życie?

Myślę że taniec zmienił moje ży-
cie o 180 stopni. Gdyby nie taniec, 
pewnie chodziłabym bez celu po 
mieście, zamiast spędzać czas na 
sali, trenując. Każda nutka, na-
wet słyszana z oddali, wprowadza 
moje ciało w samoistny ruch – od 
razu mam chęć tańczyć i dzięki 
temu mam w sobie dużo energii i 

entuzjazmu. To sprawia, że jestem 
pozytywnie nastawiona do życia.

Czy w dziedzinie Twojego tań-
ca są jakieś autorytety, które wy-
znaczają nowe kierunki? Czy 
jest ktoś, u kogo chciałabyś się 
uczyć i pod czyim okiem trenu-
jesz obecnie?

Takich autorytetów jest wiele, 
zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie. Ci ludzie wyznaczają nie tylko 
nowe kierunki, ale także są pionie-
rami danych stylów w poszczegól-
nych krajach. Jest wielu instruk-
torów, u których chciałabym sie 
uczyć. U niektórych miałam już 
okazję tańczyć, było to niesamo-
wite uczucie. Na chwilę obecną 
trenuję w Szczecinie, ponieważ w 
Nowogardzie nie ma takiej grupy, 
która tańczy prawdziwy hip-hop, 
a tym bardziej house. Uczę się pod 
okiem Moniki Łaskarzewskiej aka 
Żurek, która jest jedną z lepszych 
i najbardziej rozpoznawalnych na 
polskim parkiecie tancerek. 

 
Czy oprócz tańca masz jeszcze 

jakieś inne zainteresowania? Co 
będziesz chciała robić w przy-
szłości? 

Najważniejszą rolę w moim ży-
ciu odgrywa taniec, ale poza nim 
interesuję się ogólnie muzyką, kie-
dyś nawet grałam na skrzypcach i 
pianinie, ale teraz jednak wolę sku-
pić się konkretnie na jednej dzie-

dzinie. Jeszcze nie wiem dokładnie, 
co chciałabym robić po ukończeniu 
szkoły, ale myślę o jakichś studiach 
medycznych lub ekonomicznych. 
Aczkolwiek wiem, że z tańca nigdy 
nie zrezygnuję i zawsze będzie on 
jakąś rolę w moim życiu odgrywał.

Jakie trzeba mieć predyspozy-
cje, by tańczyć?

Najważniejsze, co trzeba mieć, 
to cierpliwość i serce. Jeżeli mamy 
te dwie rzeczy, to już oznaka, że 
możemy, a nawet powinniśmy za-
cząć trenować taniec. Tańczyć 
może mały, duży, gruby, chudy, 
starszy, młodszy, a nawet niepeł-
nosprawny. Żeby to robić, wystar-
czy po prostu chcieć – wstać z tap-
czanu i włączyć muzykę! Nawet 
zwykłe tupanie w takt płynącej z 
głośników muzyki można nazwać 
tańcem.

Czy jest coś, co chciałabyś po-
wiedzieć na koniec swoim ro-
dzicom, kolegom, koleżankom 
oraz czytelnikom „Dziennika 
Nowogardzkiego”?

 Tylko jedno zdanie: ludzie, idź-
cie i tańczcie, bo przecież ruch 
to zdrowie, a taniec to radość! A 
moim rodzicom chciałabym po-
dziękować za to, że zaprowadzi-
li mnie na pierwsze zajęcia i to, że 
tak bardzo mnie wspierają.

 Rozmawiał: Jarek Bzowy 
 Fot.: Archiwum prywatne

Na pierwszym planie Ola Opala
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Spartakiada w Węgorzy

Uczcili pamięć strażaka
W niedzielę, 20 lipca, na boisku sportowym w Węgorzy, odbył się festyn sportowo-rekreacyjny, 
na którym rozegrano otwarte turnieje piłki siatkowej oraz piłki nożnej. Punktem kulminacyj-
nym imprezy był IV bieg „Pamięci Władka”, upamiętniający zmarłego przed kilku laty miej-
scowego strażaka.

Spartakiada rozpoczęła się o 
godz. 10:30. Oprócz rozgrywek 
piłki siatkowej oraz nożnej, w 
programie imprezy przewidzia-
no również inne konkursy, np. 
wyciskanie sztangi. Do rywaliza-
cji sportowej przystąpiło łącznie 
6 zespołów: LZS Węgorza, LZS 
„Wena” Kikorze, LZS Olchowo, 
LZS „Huk” Bodzęcin, LZS Masz-
kowo oraz LZS „Jantar” Kościusz-

ki. Mecze piłki siatkowej rozegra-
ły wszystkie drużyny, natomiast 
piłki nożnej – jedynie połowa a 
nich. Rozgrywki w „siatkówce” 
sędziował Krzysztof Machol, na-
tomiast mecze piłki nożnej roz-
grywały się pod okiem dwóch ar-
bitrów: Stanisława Rutkowskiego 
oraz Arkadiusza Domagały.I tak, 
Bodzęcin rozgromił zespół z Ko-
ściuszek 3:0, przegrał natomiast z 
drużyną z Kikorza wynikiem 0:2. 
Zawodnicy z Kikorza okazali się 
niepokonani – mecz z Kościusz-
kami zakończyli rezultatem 2:0, 
zajmując tym samym 1. miejsce. 
Pod artykułem prezentujemy kla-
syfikację końcową obu turniejów. 

Najważniejszym punktem nie-

dzielnego festynu był bieg upa-
miętniający zmarłego przed laty 
strażaka z Węgorzy, Władysława 
Domagalskiego. Zawodnicy mie-
li do pokonania dystans równy 
dwóm okrążeniom boiska – 600 
m, czyli odległość, jaką pan Wła-
dysław miał do przebiegnięcia od 
swojego domu do remizy strażac-
kiej. Zwycięzca biegu, Karol Klu-
czewski, osiągnął rekordowy czas 
1,56’85. Puchar za zajęcie 1. miej-
sca ufundowała rodzina Włady-
sława Domagalskiego.

Poza meczami piłki siatko-
wej i nożnej, uczestnicy impre-
zy mogli sprawdzić się również 
w konkurencjach siłowych: wy-
ciskanie sztangi w pozycji leżącej 

Piłka siatkowa: 
I miejsce – LZS „Wena” Kikorze
II miejsce – LZS Olchowo
III miejsce – LZS „Huk” Bodzęcin

Piłka nożna:
I miejsce – LZS „Wena” Kikorze
II miejsce – LZS „Huk” Borzęcin
III miejsce – LZS Jantar Kościuszki

Wyciskanie sztangi w pozycji leżącej: 
I miejsce – Konrad Król
II miejsce – Przemysław Laszkiewicz
III miejsce – Bartłomiej Machol

Przetaczanie opony: 
I miejsce – Przemysław Laszkiewicz
II miejsce – Damian Laskowski 
III miejsce – Radosław Klikowski

IV bieg „Pamięci Władka”:
I miejsce – Karol Kluczewski 1,56’85
II miejsce – Seweryn Rosa 
III miejsce – Sebastian Moraczyński

Na zdjęciu zawodnik LZS "Wena" Kikorze - drużyny, która zajęła 1. miejsce zarówno 
w piłce siatkowej, jak i nożnej

Pamiątkowe zdjęcie zawodników drużyn, biorących udział w rozgrywkach

Na zdjęciu mecz o 3. miejsce, rozgrywany pomiędzy drużyna z Bodzęcina a zespo-
łem z Kościuszek

oraz przetaczanie opony. W obu 
przypadkach puchary ufundo-
wał przewodniczący LZS Węgo-
rza, Przemysław Laszkiewicz. Na 
festynie nie zabrakło również gier 
i zabaw dla najmłodszych. Zmę-
czeni i głodni uczestnicy sparta-
kiady mogli posilić się przy sto-
isku z gastronomią „Aga”.

Imprezie przewodził Tadeusz 
Łukaszewicz, który zadbał nie 

tylko o „konferansjerkę”, ale tak-
że wydobywającą się z głośników 
muzykę. Puchary wręczał Zbi-
gniew Doszczeczko. Jak zapowie-
działa sołtys Węgorzy, Anna Jur-
gielaniec, fundusze, jakie udało 
się zebrać podczas imprezy, prze-
znaczone zostaną na festyn ro-
dzinny, który odbędzie się w so-
botę, 26 lipca. 

Karolina Klonowska
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Wędkarze uczcili jubileusz

„Tęczak” ma 15 lat 
W minioną sobotę (19 lipca) Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Tęczak” uczciło swoje 
15. urodziny. Z tej okazji wędkarze spotkali się w ośrodku koło „harcówki”. 

Prezes koła „Tęczak”, Zygmunt 
Heland, wspominał początki dzia-
łania organizacji w Nowogardzie. 

– Gdy zaczynaliśmy, było nas 
kilku. Dzisiaj jest nas 300. Przez te 
lata udowodniliśmy więc, że nasze 
koło wzbudza zaufanie wśród węd-
karzy – mówi Z. Heland.

Warto dodać, że w Nowogar-
dzie działają dwa koła – oprócz 
„Tęczaka”, jest to również Koło 
Miejsko-Gminne PZW. – Różni-
my się twórczo i pięknie – mówi Z. 
Eland – Jesteśmy sobie potrzebni. 
Tworzymy zdrową konkurencję. 
Każde koło stara się być trochę lep-
sze od drugiego, a to jest z pożyt-
kiem dla wszystkich wędkarzy. 

Ciepłe słowa do członków Koła 
skierował też obecny na uroczy-
stości prezes okręgu PZW, Emi-
lian Plich. 

– Jestem, jako pracownik i dzia-
łacz naszej organizacji na szczeblu 
okręgu, wielbicielem waszego koła. 
Pamiętam, że jak przyszedłem do 
pracy w PZW, zakładaliście to 
koło. Dlatego też wspominam za-

wsze Nowogard z sentymentem. 
Życzę wam, abyście tak dalej pielę-
gnowali to hobby – mówi E. Plich, 
wręczając tablicę pamiątkową z 
życzeniami od całego zarządu 
okręgu na ręce prezesa „Tęczaka”.

Z okazji jubileuszu Zarząd 
Okręgu PZW postanowił przy-
znać też odznaki za zasługi dla 
wędkarstwa kilku członkom „Tę-
czaka”. Złotą Odznakę otrzymał 
Adam Włodek, skarbnik koła Tę-
czak. Srebrną – wieloletni węd-
karz, Tadeusz Kozioł. Natomiast 
Zofia Chruszczyk otrzymała Me-
dal „za zasługi dla rozwoju węd-
karstwa”. Warto dodać, że pani 
Zofia ma 92 lata i jest prawdopo-
dobnie najstarszą, czynną węd-
karką w całym okręgu szczeciń-
skim. 

Natomiast zarząd Koła „Tęczak” 
wręczył własne honorowe tytuły 
„przyjaciołom koła” kilku stałym 
fundatorom. Otrzymali je: Hen-
ryk Grygowski, Joanna Krzysz-
tof Łuczakowie, Marianna Mali-
nowska, Marek Słomski, Marzena 

i Wojciech Kaźmierczakowie oraz 
Tadeusz Stępień. 

Prezes koła, Zygmunt Heland, 
docenił też pracę członków za-
rządu koła i ufundował od siebie 
dwie nagrody. Otrzymali je: Stani-
sława Leciejewska i Jan Lipski. 

List gratulacyjny w imieniu wi-
cestarosty, T. Kulinicza, odczy-
tał zebranym zaproszony na uro-
czystość Andrzej Mucek, kierow-
nik Wydziału Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska w Starostwie Po-
wiatowym w Goleniowie. Wzbo-
gacił swoje wystąpienie specjal-
nie przygotowanym na tę okazję 
wierszykiem. 

Po części oficjalnej rozpoczęła 
się biesiada. Wędkarzom przygry-
wała kapela „Kryzys”. Opowieści 
o złowionych okazach ryb trwały 
jeszcze przez długie godziny. 

Redakcja DN również życzy 
wędkarzom taaaakiej ryby i kolej-
nych okazji do świętowania. 

Marcin Simiński 

Wędkarze koła Tęczka 

Tytuł Przyjaciel Koła otrzymuje Henryk Grygowski (drugi od prawej) 

Adam Włodek przyjmuje gratulację po otrzymaniu Złotej Odznaki PZW 

Zofia Chruszczyk otrzymuje Medal za zasługi dla wędkarstwa z rąk 
prezesa Okręgu Szczecińskiego PZW 

Srebrna Odznaka dla Tedusza Kozioła Puchar od prezesa Helanda dla Stanisławy Leciejewskiej - sekreta-
rza Koła Tęczak 

Nowogard z usługą Vectra VOD
Nowogard jest jednym z 8 miast, które już dziś (22 lipca) zyskują nową usługę Vectra VOD 
(Video on Demand – dostęp do darmowych i płatnych programów oraz filmów). 

Braniewo, Choszczno, Gole-
niów, Krosno, Modlin, Nowo-
gard, Nowy Dwór Mazowiecki i 
Skierniewice to kolejne miasta, 
które zyskały nową usługę – Vec-
tra VOD. Z usługi można korzy-
stać bez konieczności jej aktywa-
cji, a jedynie za pomocą jednego 
przycisku VOD na pilocie. Apli-
kacja Vectra VOD w łatwy i in-
tuicyjny sposób udostępnia setki 
filmów do wyboru, w tym nowo-
ści w kilka miesięcy po premie-
rze kinowej. Biblioteka zawiera 
pozycje najbardziej renomowa-
nych wytwórni filmowych oraz 
największych polskich dystrybu-
torów. VOD to dwa rodzaje ma-

teriałów: Materiały darmowe – są 
to w większości programy z ka-
nałów telewizyjnych, które dany 
abonent ma w swoim pakiecie cy-
frowym:wyższy pakiet telewizyj-
ny posiadany przez abonenta, tym 
bogatszy dostęp do darmowych 
programów. Ich lista znajduje się 
w aplikacji VOD w sekcji „Dar-
mowe”; Hity filmowe, dostępne 
za opłatą – setki filmów, włącza-
jąc w to nowości w 4-6 miesięcy 
po premierze kinowej. Ten rodzaj 
materiałów można znaleźć w apli-
kacji VOD w sekcji „Filmy”. Nowa 
usługa Vectry daje dodatkowy do-
stęp do dużej ilości materiałów i 
filmów, które każdy abonent bę-

dzie mógł oglądać w dowolnie wy-
branym przez siebie momencie. To 

znakomita alternatywa dla usłu-
gi telewizyjnej dla widzów w każ-
dym wieku, która zyskuje coraz 
większą popularność wśród na-
szych abonentów. Mieszkańcy ko-
lejnych miast zyskują bez wycho-
dzenia z domu i bez konieczności 
powiększania domowej videoteki, 
stały dostęp do ulubionych pozycji 
lub nowości, w tym największych 
hitów kinowych liczących się pro-
ducentów filmowych – powiedzia-
ła Aleksandra Kozłowska, odpo-
wiedzialna za wdrożenie i rozwój 
oferty Vectra VOD.

 Bardzo łatwy jest sposób za-
mawiania materiałów oraz opłat 
za nie – wystarczy jeden przycisk 
VOD na pilocie dekodera, aby 
wejść do aplikacji i korzystać z jej 
zawartości. Po wybraniu danego 
tytułu pojawią się wszystkie nie-
zbędne informacje o nim, w tym 
cena oraz okres wypożyczenia.

Standardowy okres wypożycze-
nia to 48 godzin - dla wybranych 
tytułów może być on krótszy lub 
dłuższy. Opłata za wypożyczone 
filmy będzie doliczana do faktury 
abonenta. Każde płatne wypoży-
czenie - także w celach Ochrony 
Rodzicielskiej – musi zostać po-
twierdzone numerem PIN.

Lista dostępnych materiałów 
będzie codziennie uaktualniana 
i natychmiast widoczna w Vectra 
VOD. Usługa Vectra VOD zosta-
ła po raz pierwszy uruchomiona 
w sierpniu 2013 roku w Elblągu 
i Olsztynie, aby potem sukcesyw-
nie pojawiać się w innych mia-
stach. Obecnie usługa jest obecna 
w 91 miejscowościach i liczba ta 
stale powiększa się o kolejne loka-
lizacje.

Info: własna
Oprac: KR
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Pałac w Kulicach

Historia żyje losami ludzi cz. 2
Dzięki uprzejmości autorki wydanej przez Fundację Akademię Europejską Kulice-Külz  hi-
storii pałacu w Kulicach, pani Lisawety von Zitzewitz, drukujemy w trzech odcinkach ob-
szerne fragmenty tej publikacji. Autorka książki przez wiele lat przewodniczyła fundacji, 
mającej swoją siedzibę w odbudowanych, staraniem założyciela tej fundacji, pałacu w Ku-
licach. Dzisiaj odcinek drugi. 

Konarzewo, Jarchlino i Kulice Bi-
smarckowie otrzymali - ze względu 
na ślub Augusta Friedricha z panną 
von Dewitz - jako lenno po kądzie-
li. Dobra te aż do 1945 roku pozo-
stały własnością rodzinną. Pierw-
si spadkobiercy dóbr pomorskich 
- najstarszy syn Augusta Friedricha 
I, Bernd August (1725-1758), a po-
tem jego wnuk, August Friedrich 
II (1753-1814) - także wstąpili do 
służby wojskowej i jedynie okreso-
wo przebywali w Konarzewie. Naj-
wyraźniej nie widzieli potrzeby, aby 
wznosić dalsze budynki mieszkal-
ne. W swym opisie Księstwa Po-
morskiego z 1784 roku L. W. Brug-
gemann określa Konarzewo mia-
nem „siedziby rycerskiej i folwar-
ku”; poza tym wzmiankuje tu „ład-
ny ogród” oraz cztery domy, tzw. 
dymy. Według tego samego źródła, 
w 1784 roku w Jarchlinie istniał „1 
folwark bądź dobro szlacheckie”, 
oprócz tego owczarnia, młyn wod-
ny, cegielnia, kuźnia, 11 chłopów i 
21 dymów. W odniesieniu do Kulic 
odnotowano folwark rolny, 12 chło-
pów i 20 dymów.

Ponieważ August Friedrich II 
zmarł bezpotomnie, Konarzewo, 
Jarchlino i Kulice, według zasad 
prawa lennego, przeszły w 1814 r. 
na jego kuzyna Ferdinanda von Bi-
smarck (1771-1845), ojca później-
szego kanclerza Rzeszy Niemieckiej 
Otto von Bismarcka (1815-1898). 
Ferdinand już wcześniej odziedzi-
czył po swym ojcu Karlu Alexan-
drze (1727-1797), młodszym synu 
Augusta Friedricha I, część majątku 
w Schőnhausen w Starej Marchii. 
Nowy spadek skomentował uwagą, 
że „zimny wujek w sosie z dóbr jest 
całkiem znośnym daniem”. Wraz ze 
swą żoną Wilhelminą (1789-1839), 
wywodzącą się z berlińskiej rodzi-
ny prawników Mencken, oraz swy-
mi dwoma synami - Bernhardem 
(1810-1893) i zaledwie rocznym 
Ottonem - Ferdinand przeprowa-
dził się wiosną 1816 roku z Schőn-
hausen do oddalonego o 350 kilo-
metrów Konarzewa. Tam urodzi-
ła się również jego córka, Malwina 
(1827-1908). 

Ferdinand już w Schőnhau-
sen gospodarował majątkiem nie-
zbyt skutecznie; także na Pomo-
rzu przychodziło mu to z trudem. 
Nieuchronne przejście od feudal-
nej do kapitalistycznej gospodarki 
rolnej zdawało się przerastać jego 
możliwości. W roku 1820/21 wraz 
z żoną wysłał swych dwóch synów 
do internatu chłopięcego Plamann-
sche Anstaft w Berlinie, aby umoż-
liwić im uczęszczanie do szkół w 
stolicy. Niewiele później oddał do-

bra pomorskie w dzierżawę. Odtąd 
wraz z żoną zimę spędzał w Berli-
nie, lato zaś częściowo w kurortach, 
częściowo z dziećmi w Konarzewie, 
od czasu do czasu także w Schőn-
hausen.

Po śmierci małżonki (1839), 
Ferdinand na stałe zamieszkał w 
Schőnhausen. Administrację Jar-
chlina, Konarzewa i Kulic pozosta-
wił swym dwóm synom. Ukończy-
li oni już wówczas studia i zdoby-
li pierwsze doświadczenie w służ-
bie państwowej, ale równocześnie 
z troską obserwowali pogarszają-
cy się stan ojcowskiego majątku. 
Przez okres dwóch lat wspólnie za-
rządzali dobrami, zamieszkując w 
Konarzewie. W maju 1841 r. Bern-
hard obrany został starostą powia-
tu nowogardzkiego i przeprowa-
dził się do miasta. Otto pozostał w 
Konarzewie. Bernhard w dalszym 
ciągu starał się wspierać go w mia-
rę możliwości, tak że również dzię-
ki jego żelaznej oszczędności bra-
ciom wkrótce udało się ustabili-
zować gospodarkę dóbr. W lutym 

1847 r. Otto von Bismarck dono-
sił swej narzeczonej Johannie von 
Puttkamer (1824-1894), że wartość 
dóbr z 150.000 talarów w 1838 roku 
w niespełna dziesięć lat wzrosła do 
200.000 talarów. 

Mimo to, życie właściciela ziem-
skiego nie dawało Ottonowi von Bi-
smarck poczucia spełnienia. Trud-
na do ogarnięcia ilość publikacji re-
lacjonuje, jak to późniejszy kanc-
lerz Rzeszy w tych latach jako „sza-
lony junkier z Konarzewa” szukał 
rozrywki w dzikich eskapadach i 
rubasznych żartach. Równocześnie 
prowadził rozmowy polityczne i 
wytworzył sobie zwłaszcza poprzez 
członkostwo w Pomorskim Towa-
rzystwie Ekonomicznym w Resku 
(Regenwalde) i bliskie kontakty z 

pomorskim ruchem przebudzenia 
w niemieckim protestantyźmie (Er-
wekkungsbewegung) w Trzygłowi 
u (Trieglaff) sieć konserwatywnych 
przyjaciół, głównie o pochodzeniu 
szlacheckim. Mieli oni wpływ na 
ukształtowanie się jego poglądów 
politycznych i wspierali go wielo-
krotnie w jego późniejszej karierze 
zawodowej.

Kiedy ojciec Ferdinand w 1845 
roku zmarł w Schőnhausen, bra-

cia mieli w sumie cztery dobra do 
podziału. Szybko doszli ze sobą 
do porozumienia. Bernhard zaży-
czył sobie Kulice i Jarchlino, po-
nieważ dobra te położone były naj-
bliżej jego miejsca zamieszkania w 
Nowogardzie i mógł nimi zatem 
stamtąd zarządzać. Dopiero kilka 
lat później miał on zamieszkać w 
Kulicach i wybudować tam dwór. 
Otto natomiast przeprowadził się 
do Schőnhausen, gdyż zdawało mu 
się- jak pisze Ernst Engelberg- mieć 
z tamtych włości „lepszy dostęp do 
wyższych szczebli ogólnopruskiej 
polityki”. Pomorskie Konarzewo, 
które odziedziczył jako drugi ma-
jątek, oddał w 1846 roku w dzier-
żawę . W 1868 roku sprzedał dobra 
konarzewskie swemu bratu Bern-

hardowi, który przekazał je swe-
mu starszemu synowi Philippowi 
(1844-1894). Philipp kazał w 1869 
roku rozebrać wybudowany przez 
swego prapradziada, Augusta Frie-
dricha, dom szachulcowy i na jego 
miejscu wybudować neoklasycy-
styczny dwór. Budynek zachowa-
ny jest do dnia dzisiejszego, jedy-
nie wysoki dach mansardowy po 
I wojnie światowej zamieniono na 
pełną kondygnację przykrytą da-
chem dwuspadowym. Od połowy 
lat 1990 tych dwór w Konarzewie 
pozostaje niezamieszkany i ulega 
powolnemu upadkowi.

Po śmierci Bernharda (1893), 
jego dzieci i wnuki rozwiązali pro-
blemy spadkowe ostatecznie w ten 
sposób, że w 1905 r. Kulice prze-
jął jego najmłodszy syn, Bernd 
(1868-1948). Udziały należne jego 
rodzeństwu spłacił z posagu swej 
żony Kathe von Arnim (1863-
1944), oraz ze sprzedaży Jarchlina. 

Dobra jarchlińskie pozostały jed-
nak w rękach najbliższej rodziny. 
Nabyła je Hedwig von Bismarck, 
z domu von Harnier (1858-1945), 
druga żona jego brata Philippa, ży-
jąca w Konarzewie. Jej najstarszy 
syn, Gottfried (1881-1928), zlecił w 
1910 roku berlińskiemu architek-
towi, Helmuthowi Grisebach, bu-
dowę dworu w Jarchlinie. W roku 
1945 budynek został trafiony po-
ciskiem i uległ całkowitemu znisz-
czeniu. 

Bernd von Bismarck, będący od 
1905 roku właścicielem Kulic, i jego 
żona byli bezdzietni. W kwietniu 
1939 r. adoptowali więc Philippa 
von Bismarck (1913-2006), drugie-
go syna swego bratanka, Gottfrieda 
z Jarchlina, aby utrzymać posiadło-
ści kulickie w rękach rodzinnych. 

Bieg historii przekreślił jednak te 
plany. Po II wojnie światowej daw-
ne Külz, dzisiejsze Kulice, zamie-
nione zostały przez polską admi-
nistrację w Państwowe Gospodar-
stwo Rolne. W 1992 roku zakład 
uległ rozwiązaniu. Dwór kulicki 
przejęła Agencja Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, szukająca inwe-
stora dla obiektu.

Znalazła go w osobie Philip-
pa von Bismarck. Wybrany przez 
Bernda, brata swego dziadka, nie-
doszły spadkobierca Kulic studio-
wał po wojnie we Freiburgu/Br. 
prawo i nauki polityczne i w 1950 
roku obronił pracę doktorską z eko-
nomii narodowej. Po różnych dzia-
łalnościach w zakresie gospodarki 
w latach 1969-1979 był posłem w 

niemieckim Bundestagu, a w latach 
1978-1989 deputowanym w Parla-
mencie Europejskim. Od 1970 do 
1990 roku równocześnie piastował 
urząd przewodniczącego związku 
wypędzonych z Pomorza Niemców 
Pommersche Landsmannschaft i 
angażował się w sprawy polsko-
-niemieckiego pojednania. Wiado-
mości o stanie zachowania dwo-
ru kulickiego i nowe perspekty-
wy w stosunkach polsko-niemiec-
kich po przełomie politycznym w 
1989 roku zrodziły plan, aby za-
chować budynek przed grożącą mu 
dewastacją i urządzić w nim miej-
sce spotkań Niemców i Polaków. 
W tym celu Philipp von Bismarck 
założył w 1993 roku polską fun-
dację „Fundatia Europea Pomera-
nia”. Wydzierżawiła ona od Agencji 
Własności Rolnej dworek kulicki 
wraz z parkiem oraz alejami i prze-
prowadziła w latach 1994/95 re-
konstrukcję obiektu i jego równo-
czesną adaptację na ośrodek konfe-
rencyjny. Środki na ten cel w rów-
nych częściach wyasygnowały nie-
mieckie Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych oraz Fundacja Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej. Otwar-
cie ośrodka nastąpiło 23 września 
1995 r. w obecności ponad 600 go-
ści z Polski, Niemiec i Francji.

Założona przez Philippa von Bi-
smarck polska fundacja w 2004 
roku została przemianowana na 
„Akademię Europejską Kulice-
-Külz”. Przez 17 lat, od 1995 do 
2012 roku, fundacja - organizacja 
pożytku publicznego zorganizowa-
ła w Kulicach co roku liczne pol-
sko-niemieckie konferencje, semi-
naria i spotkania, które przyczyniły 
się do pojednania, porozumienia i 
współpracy obu narodów, po czym 
została zmuszona przez Uniwersy-
tet Szczeciński do zrezygnowania 
ze swojej siedziby.

W marcu 2002 r. bismarckow-
ska Fundacja zawarła umowę z 
uczelnią, dzięki której Uniwersy-
tet Szczeciński nieodpłatnie stał 
się właścicielem założenia dwor-
sko-parkowego w Kulicach. W za-
mian za to Uniwersytet zapew-
nił Fundacji prawo użytkowania 
ośrodka konferencyjnego na czas 
nieokreślony. Niestety, Uniwersy-
tet nie okazał się w stanie opraco-
wać własnej koncepcji użytkowania 
Kulic i utrzymywać ośrodek. Pod 
koniec 2012 r. postanowił sprzedać 
budynek i wypowiedział wszelkie 
umowy i porozumienia zawarte z 
Fundacją ze skutkiem na dzień 31 
stycznia 2013 r. Do czasu zakończe-
nia prac nad niniejszą publikacją, 
nic nie było wiadomo o dalszych 
losach dworu kulickiego. Fundacja 
Akademia Europejska Kulice - Külz 
kontynuuje swoją działalność od 
tego czasu w innym miejscu.

Lisaweta von Zitzewit

Publikacje można nabyć w księ-
garniach internetowych, np. na „al-
legro” po cenie 19 zł – 19,90 zł plus 
koszt dostawy. Można je także za-
mówić u samej Fundacji pod adre-
sem: akademiakulice@pro.onet.pl.
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Za życzliwość 
oraz opiekę 

całemu personelowi 
Oddziału 

Wewnętrznego 
Szpitala  

w Nowogardzie 
serdecznie 

dziękuje 
Tomasz Kozieł 

Wygrali swój pierwszy sparing

Hat-trick Paszkowskiego
Pomorzanin Nowogard, w sobotę (19 lipca), o godzinie 17:00, rozegrał swój pierwszy mecz 
sparingowy. Rywalem byli piłkarze Masovii Maszewo. Po trzech golach Sławomira Pasz-
kowskiego i jednym trafieniu Konrada Winczewskiego, nowogardzianie pewnie pokonali 
swoich rywali. 

Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo 4:0 (3:0)
`Sławomir Paszkowski x3, Konrad Winczewski (rzut karny)
Skład: Paweł Sobolewski (Michał Piątkowski) – Konrad Winczewski, Gracjan 

Wnuczyński, Maciej Dobrowolski, Michał Łukasiak – Piotr Winogrodzki (Natan 
Wnuczyński), Wojciech Borek, Kamil Antonyk, Piotr Hanuszkiewicz, Paweł Galus 
(Sebastian Suchy) – Sławomir Paszkowski. 

Masovia Maszewo ma za sobą 
udany sezon, gdyż udało się tej 
drużynie wygrać swoją grupę w 
A Klasie i awansować do regio-
nalnej okręgówki. Rywal choć nie 
wymagający, to jednak odpowied-
ni jak na pierwszy mecz kontrol-
ny. Pomorzanin wystąpił w moc-
no odmienionym składzie, swoją 
szansę dostali także młodzi piłka-
rze, zatem kibice, którzy tego dnia 
stawili się na Stadionie Miejskim, 
mieli okazję przyjrzeć się nowym 

zawodnikom (o nich więcej w ar-
tykule „Wzmocnienia z Golenio-
wa”). Od początku nowogardzia-
nie prezentowali się lepiej, a skład-
ne akcje drużyny, prowadzonej 
przez Roberta Kopaczewskiego, 
przynosiły pożądane efekty. Sku-
tecznością błysnął Sławomir Pasz-
kowski, który już przed przerwą 
trzykrotnie pokonał bramkarza 
rywali, tym samym kompletując 
„klasycznego” hat-tricka. Po zmia-
nie stron, nie oglądaliśmy już tak 

wielu goli, co najważniejsze, Po-
morzanin nie pozwolił gościom 
zagrozić bramce, którą strzegł 
wówczas młodziutki Michał Piąt-
kowski. Kropkę nad „i” postawił 
Konrad Winczewski, który, jak już 
wszystkich przyzwyczaił, skutecz-
nie egzekwował rzut karny. Na-
stępny mecz sparingowy Pomo-
rzanin rozegra w najbliższą sobo-
tę (26 lipca), na własnym boisku, o 
godzinie 17:00, z zaprzyjaźnionym 
zespołem Sparty Gryfice. 

KR 

Terminarz drugiego zespołu 
Pomorzanina

Zmiany w A-Klasie
Znamy już terminarz gier w sezonie 2014/2015 Pomorzani-
na II Nowogard. Co ciekawe, grupę III, w której występują 
nowogardzianie, opuściły nie 2, a 4 zespoły. Pierwszy mecz 
Pomorzanin II rozegra 30 sierpnia w Przybiernowie. 

W minionym sezonie w grupie 
III A Klasy, do niższej klasy roz-
rywkowej spadł zespół Komarexa 
Komarowo, natomiast awans wy-
walczyli piłkarze Fagusa Kołbacz. 
To jednak nie wszystkie roszady... 
W grupie Pomorzanina II nie za-
gra już Grot Gardno i Zryw Koł-
baskowo, na tę chwilę nie wiemy 
dlaczego te dwie drużyny ze środ-
ka tabeli nie będą rywalami dru-
giego zespołu w nadchodzącym 
sezonie. Z B Klasy do grupy III 
dołączy natomiast Zalew Stepni-
ca. Z regionalnej okręgówki spa-
dek zanotowali piłkarze drugiego 
zespołu Chemika Police. Skład 12 
zespołów uzupełni Pomorzanin 
Przybiernów, który zrezygnował z 
rozgrywek w poprzednim sezonie 
w wojewódzkiej okręgówce oraz 
Orzeł Łożnica, który został prze-
niesiony z grupy I A Klasy. Pomo-
rzanin II sezon 2014/2015 roz-
pocznie od dwóch ciężkich spo-
tkań wyjazdowych. Najpierw 30 

sierpnia w Przybiernowie zagra z 
tamtejszym Pomorzaninem. Ty-
dzień później w Policach rywalem 
będzie Chemik II. Po raz pierwszy 
przed własną publicznością piłka-
rze „rezerw” zagrają 14 września 
z Euroinsbudem Goleniów, któ-
ry w poprzednim sezonie zakoń-
czył rozgrywki na drugim miej-
scu. Zatem początek będzie bar-
dzo wymagający. Pomorzanin II 
pierwszy sparing rozegra dość 
późno, rywalem będzie Wicher 
Brojce, a mecz odbędzie się w No-
wogardzie 9 lub 10 sierpnia. Przy 
artykule prezentujemy terminarz 
rundy jesiennej w A Klasie, za-
znaczając jednak, że wciąż nie 
jest znany dokładny dzień danego 
spotkania (+/- jeden dzień – so-
bota/niedziela). Pewne jest nato-
miast, że każde spotkanie, rozgry-
wane w Nowogardzie, tradycyjnie 
odbędzie się w niedzielę. 

KR

A Klasa gr. III 2014/2015
Runda jesienna
1. kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Pomorzanin II Nowogard (30 sierpnia)
2. kolejka:
Chemik II Police – Pomorzanin II Nowogard (6 września)
3. kolejka: 
Pomorzanin II Nowogard – Euroinsbud Goleniów (14 września)
4. kolejka:
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin II Nowogard (20 września)
5. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin (27 września)
6. kolejka:
Orzeł Łożnica – Pomorzanin II Nowogard (4 października)
7. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź (11 października)
8. kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard (18 października)
9. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo – Bezrzecze (25 października)
10. kolejka:
Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard (8 listopada)
11. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów (15 listopada)

Pomorzanin Przybiernów, Orzeł Łożnica, Chemik II Police i Zalew Stepnica, to 
nowe zespoły, z którymi Pomorzanin II będzie rywalizował w sezonie 2014-2015

Terminarz III Ligi Kobiet

Zaczną z debiutantkami
Znany już jest terminarz rundy jesiennej w III Lidze Kobiet. Piłkarki Pomorzanina Nowo-
gard rozpoczną rozgrywki od dwóch spotkań z debiutującymi w kobiecej lidze zespołami. 

Z III ligi awans wywalczył 
Olimp Gościno, zabraknie rów-
nież najsłabszego zespołu, jakim 
była Olimpia III Szczecin, która 
wycofała się z rozgrywek. W miej-
sce tych drużyn zagrają: LUKS 
Przecław oraz  UKS Orzeł 2010 
Women PZZ Wałcz. Póki co, są to 
anonimowe drużyny dla wszyst-
kich zainteresowanych. Jednak 

bardzo szybko piłkarki z Nowo-
gardu przekonają się, na co stać 
ich rywalki. Pierwszy mecz w se-
zonie 6 września, Pomorzanin za-
gra w Przecławiu z LUKS-em. In-
auguracja sezonu w Nowogardzie 
odbędzie się tydzień później, naj-
prawdopodobniej w niedzielę, 14 
września. Wówczas rywalkami 
będą kolejne debiutantki, piłkarki 

z Wałcza. Pełen terminarz rundy 
jesiennej prezentujemy przy arty-
kule. Należy pamiętać jednak, że 
może on ulec zmianie pod wzglę-
dem dnia (sobota/niedziela), do-
póki kluby nie zatwierdzą dokład-
nych dat w Zachodniopomorskim 
Związku Piłki Nożnej. 

KR

III Liga Kobiet 2014/2015
Runda jesienna:
1. kolejka:
LUKS Przecław – Pomorzanin Nowogard  (6 września)
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – UKS Orzeł Wałcz  (14 września)
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard - Pauza (27 września)
4. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Olimpia II Szczecin  (11 października)

5. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard  (18 października)
6. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  (8 listopada)
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica  (15 listopada)
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00 Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

Nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw

W20.2.SCZ.07.03.DO 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Zakład 
Kominiarski
Zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC. Samorządowa Fundacja Opieki Me-
dycznej "Zdrowie" dnia 9 sierpnia 2014 r. organizuje wyjazd na badania 
mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122 
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej lub w biurze fundacji w 
budynku laboratorium przy szpitalu do godz. 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1200 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

Sprzedam
sofę 2 osobową

skóra ekologiczna
cena 300 zł

tel. 603 870 577

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

ul. Boh. Warszawy 7A  
tel. 91 392 21 65

Pomorzanin bez Mateusza Krupskiego

Wzmocnienia z Goleniowa
Wygląda na to, że siłą nowogardzkiej drużyny mają być... goleniowscy piłkarze! Po wiado-
mości o tym, że zespół zasilił były zawodnik Iny - Wojciech Borek, prezes Pomorzanina, 
Marcin Skórniewski, poinformował o tym, że w Nowogardzie grać będzie jeszcze dwóch 
zawodników goleniowskiego klubu. Wiadomo również, że zespół opuści Mateusz Krupski. 

Po Macieju Gołdynie i Łukaszu 
Olechnowiczu, kolejnym podsta-
wowym piłkarzem Pomorzanina, 
którego zabraknie w składzie, jest 
bramkarz Mateusz Krupski. Od 
wielu sezonów był podstawowym 
zawodnikiem. Niejednokrotnie 

swoimi interwencjami wygrywał 
Pomorzaninowi mecze. Z pewno-
ścią wielu kibiców będzie żałować, 
że opuścił drużynę. Na tę chwilę 
nie wiadomo, w jakim klubie bę-
dzie grał Krupski, na razie wymie-
nia się w jego kontekście Inę Gole-
niów. Wygląda na to, że Ina Gole-
niów stała się bardzo ważnym klu-
bem dla Pomorzanina. Sławomir 
Paszkowski, Piotr Winogrodzki i 
Michał Łukasiak to piłkarze, którzy 
grali w Inie Goleniów. W poprzed-

nim sezonie nowym trenerem zo-
stał Robert Kopaczewski z Iny Go-
leniów. W ostatnim wydaniu pisali-
śmy o tym, że Wojciech Borek zasi-
lił nowogardzki klub, a przyszedł... 
oczywiście z Iny. Dziś już wiemy, że 
nowym bramkarzem Pomorzani-
na będzie Paweł Sobolewski z... Iny 

Goleniów, a oprócz niego dołączy 
kolejny goleniowianin, pomocnik, 
Piotr Hanuszkiewicz. Najwidocz-
niej prezes Pomorzanina upatru-
je w piłkarzach z Goleniowa istot-
nych wzmocnień. Paweł Sobolew-
ski, który stanie między słupkami 
w pierwszym meczu nadchodzące-
go sezonu z Iną Ińsko, ma 23 lata. 
Z kolei Piotr Hanuszkiewicz jest o 
wiele bardziej doświadczonym za-
wodnikiem. Urodził się w 1981 
roku i zazwyczaj grywał na pozycji 

pomocnika. Ciekawe jak się na to 
zapatruje goleniowski klub oraz jak 
na goleniowski kierunek zareagują 
nowogardzkie trybuny? Jedno jest 
pewne, jeśli Pomorzanin wywalczy 
awans, nikt już nie będzie pamię-
tał, że połowa drużyny złożona jest 
z piłkarzy z Goleniowa...      KR

Mateusz Krupski nie jest już bramka-
rzem Pomorzanina Nowogard.

Na zdjęciu, pomocnik, Piotr Hanuszkie-
wicz

Bramki Pomorzanina od przyszłego sezonu strzegł będzie Paweł Sobolewski, były 
golkiper Iny Goleniów
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
Łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI 

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

•  Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

•  Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•  DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

•  Sprzedam nowe, własnościowe, 2 poko-
jowe mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfi-
tów. Tel. 913925552, 695 264 594.

•  Najtańsze działki budowlane obok szko-
ły Trójki. 00 33 78 78 18 189

•  Kawalerka do wynajęcia. Tel.667621070.

•  Stolarnia do  wynajęcia. Tel.605336228. 

•  Sprzedam pawilon handlowy przy szko-
le, plaży. Tel. 533 983 233 

•  Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

•  Sprzedam sklep. 693 808 537 

•  Domek jednorodzinny do wynajęcia. 
607 289 286 

•  Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

•  Sprzedam dom 110 m2 , parterowy w 
Nowogardzie z garażem.Tel.608853710.

•  Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny 
skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

•  SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od 
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

•  Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

•  Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

•  Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

•  Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 44,4 
m2, III piętro ul; Żeromskiego, 145 tyś. 
do negocjacji. 723930320, 697171038.

•  Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

•  Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Po-
wierzchnia ok. 45m2, na którą składa się 
sala obsługi oraz zaplecze/magazyn z 
osobną toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, woda, 
kanalizacja, CO. Obiekt monitorowany. 
Zapraszam na prezentację, tel. 91/579-
29-18

•  Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658 

•  Sprzedam duży budynek gospodarczy 
do remontu. 502 853 573

•  Sprzedam garaż Jana Pawła II na samo-
chód dostawczy. 667 700 795 

•  Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 
około 90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

•  Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 
277

•  Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w 
tym mieszkanie, duży parking. 609 245 
816

•  Sprzedam dom w zabudowie szerego-
wej. 601 808 410 

•  Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562

•  Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszowskie-
go w Nowogardzie. Tel. 783 570 060 

•  Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

•  Sprzedam pół domu nad jeziorem. 722 
300 700

•  Do wynajęcia kawalerka. 722 300 700

•  Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie w Nowogardzie. 783 649 
880 

•  Sprzedam garaże 12 szt. na zamkniętym 
placu, ogrodzony, wybetonowanym, ok. 
osiedla bloków. Świetna inwestycja. 604 
697 249

•  Sprzedam halę z działką 6 tys. m2, z halą 
200 m2, polbruk 500 m2 pod samochody 
ciężarowe, cena do uzgodnienia, prze-
mysłowo-inwestycyjna. Ogrodzona pło-
tem betonowym (wys. 1,8m), Nowogard 
ul. Boh. Warszawy. Tel. 604 697 249

•  Sprzedam mieszkanie 110 m2 + sutery-
na 64 m2. 608 817 214 

•  Mieszkanie do wynajęcia ul. Zamkowa, 
3-pokojowe. 603 530 638 

•  Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 
113 tys. 501 307 666

•  1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 
17000zł. Tel. 889 133 882

•  Dom sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w bloku (parter, 1p.), 1-2 pokoje. 
91 39 21427

•  Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie 
900 zł czynsz, 1400 zł kaucja. 698 669 875

•  Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowo-
gardzie. 501 051 731

•  Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we na ul. Bema. 669 212 959

 MOTORYZACJA

•  Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

•  Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, go-
towe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

•  Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•  Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.  cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

•  Sprzedam : Mercedesa  124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574.

•  Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

•  Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

•  Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 
99, cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

•  Sprzedam Forda Focusa Combi MK2 Ti-
tanium rok 2008, poj. 21 TDCI, 605 591 
293

•  Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

•  Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 
508 290 657

•  Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 
886 456 377  

•  Sprzedam samochód Skoda Felicia 1995 
sprawna. 665 915 221

 ROLNICTWO

•  KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

•  Sprzedam presę kostkę. Tel. 660010540.

•  SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące 
róże pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz róże krzaczaste 15 zł./szt.  a także 
wiele innych roślin. Tel. 606106142.

•  Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

•  Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

•  Sprzedam tuczniki. 781 744 340

•  Sprzedam prosiaki. Tel. 661091238.

•  Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja terenów 
zielonych. 508 503 650 

•  Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 39 
25 457 

•  Sprzedam mieszankę zbożową, 70 
zł/100 kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

•  Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

•  Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

•  Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

•  Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

•  Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 
405

•  Sprzedam prosiaki. 913928019

•  Dobrą mieszankę zbożową sprzedam. 
502 455 421 

 USŁUGI

•  Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

•  MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 
784 79 22 70

•  Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

•  AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

•  Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-

cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

•  Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

•  Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•  Remonty mieszkań, szpachlowanie, ma-
lowanie. 880 690 659

•  Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•  REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

•  Usługi remontowe 601 567 369

•  Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

•  Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•  PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•  Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

•  Mycie okien. 505 371 529

•  Szybka pożyczka również dla osób z 
zajęciami komorniczymi, dochodami z 
mops, zasiłkami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

•  Docieplanie budynków.Tel.607654692.

•  TRANSPORT –PRZEPROWADZKI SZYB-
KO –TANIO. TEL.696138406.

•  Remonty: mieszkań , łazienek , dachów  
i ogrodzeń . Tel.794115153.

•  Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

•  Cyklinowanie. 692 478 465 

•  Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

•  Remonty mieszkań. 798 147 191 

•  SERWIS KOMPUTEROWY Wojska Pol-
skiego 57 .tel.787482763.Pełna oferta: 
komsil.pl Promocyjne ceny !!!

•  Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

•  Korepetycje z matematyki. Szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, liceum. 608 158 
430 

•  Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

•  TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

•  Kierownik budowy 2500 za domek. 604 
269 301 

•  Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

•  Usługi transportowe Ford Tranzit krajo-
we i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

•  Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

•  Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

•  TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

•  Układanie kostki brukowej (chodniki, 
wjazdy, podjazdy). 665 836 888

•  Remonty mieszkań. 798 147 191

•  Instalacje elektryczne, wynoszenie licz-
ników na zewnątrz. 660 171 386

•  Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

•  Usługi, transport, budowlane. 519 846 
908

 PRACA

•  Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

•  Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

•  Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

•  Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

•  Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

•  Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

•  Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emery-
ta). 663 600 601

•  Zapraszam na zbiór truskawek w Dą-
browie Nowogardzkiej. Owoce dese-
rowe. Tel. 510730398,502616240.

•  Przyjmę ucznia na praktyki do biu-
ra, znajomość obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

•  Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

•  Zatrudnię pracownika z uprawnieniami 
na kombajn i traktor, oraz pracowników 
na stanowisko dojarz. Informację pod 
telefonem 91-39-18-140 

•  Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

•  Zatrudnię dysponenta-spedytora w 
transporcie drogowym, tel. 607 585 561.

•  Doświadczona opiekunka do dziecka 
zajmie się maluchem od września. 793 
994 354 

•  Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

•  Doświadczona opiekunka do dziecka 
zajmie się małym dzieckiem od wrze-
śnia. 664 696 177

•  Poszukuje osoby w średnim wieku do 
prowadzenia domu i opieki do osoby 
chorej (osoba sprawna) w miejscowości 
Węgorzyce. 606 271 499, 91 39 22 308 

•  Zatrudnię przy regipsach i docieple-
niach. 608 817 214

•  
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie  6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie  8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak     kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;  16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E; 14:00E; 15:05E;  15:25E;  18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;  E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna - TEL.  607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard  ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:  6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 
5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, sobo-
ty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do 
Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Zatrudnię nauczyciela wychowania 
przedszkolnego – stażysta w Przedszko-
lu nr.1 imieniem Niezapominajka w No-
wogardzie, komplet dokumentacji pro-
szę składać w sekretariacie ZEAS w No-
wogardzie ul. 3go Maja do dnia 31 lip-
ca 2014

 INNE

•  Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

•  PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, skle-
pu tylko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż przeróbki 
cena 450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

•  Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

•  Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

•  Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•  Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

•  Drewno , bukowe, dębowe, pocięte, po-
rąbane. Tel. 603353789. 

•  Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy ro-
dzaje zasilania, kuchnia gazowa+ umy-
walka, 5-6 miejsc. 506 413 218

•  Sprzedam komplet wypoczynkowy + 
stół kuchenny mocny. Tel. 888 676 231 

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

•  Tanio sprzedam suche odpady tartacz-
ne . 693 730 938 

•  Dwa segmenty młodzieżowe, dwa biur-
ka, dwa tapczany tanio sprzedam. 605 
856 538 

•  Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868

•  Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 
3. 608 825 600 

•  Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Pod-
stawowa nr 2 Nowogard. 691 201 974

•  Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła Pod-
stawowa nr 2.691 201 974 

•  Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 
533

•  Monitor LCD sprzedam. 888 330 606

•  Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

•  Tanio wózek bliźniaczy EASYWALKER 
DUO (najlepsze opinie rodziców). Trzy-
letni, stan bardzo dobry, głęboki - po-
marańczowy spacerówka – grafit. Do-
datkowo folia przeciwdeszczowa, para-
solki, torba. 1700 zł. 603 281 005 

•  Drzwi garażowe ocieplane białe w 
solidnej ramie 210x240 stan bdb  
509861740

•  Owczarek niemiecki długowłosy, czar-
ny, podpalany – szczenięta. 783 822 
916 

•  Odsprzedam taniej dachówkę Koramic 
karpiówka półokrągła angoba miedzia-
na sztuk 2000 oraz cegłę klinkier 120 i 
klinkier 60 ( jopek) kolor czerwony po 
jednej palecie. 515 269 567 lub 91 39 
20 272 

• Sprzedam gołębie pocztowe lotowane 
oraz ozdobne tel. 537 019 465.
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od 

3500,00 zł

W182.15.sk.22.07

P26.2.O.18.07-29.07 pop

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

Klub Sportowy „BOSMAN” Nowogard

Wyprawa po wschodniej Europie 
2 lipca br., o godz. 2:00, czlonkowie Klubu Sportowego "Bosman" Nowogard 26-osobową 
ekipą wyjechali do Malborka. 

Po zwiedzeniu miasta Malbork 
oraz Zamku Krzyżackiego, przy-
jechali do Fromborka, gdzie cze-
kał przemiły przewodnik, który 
następnie oprowadzał grupę po 
mieście, opowiadając głównie o 
życiu i pracy Kopernika. Zwiedza-
nie z przewodnikiem trwało 6 go-
dzin, a następnie grupa udała się 
na nocleg, na kamping we From-
borku. Na drugi dzień uczestnicy 
wstali o godzinie 4.00 rano i wy-
jechali do Kalingradu. Na granicy 
kontrola poszła dość sprawnie, tu-
ryści z Polski nie byli przetrzymy-
wani za długo, następnie musieli 

przestawić zegarki o godzinę do 
przodu. O godzinie 10.00 na placu 
centralnym w Kalingradzie odby-
ło się spotkanie z panią przewod-
nik, która przez 6 godzin oprowa-
dzała grupę po mieście, zarówno 
na nogach, jak i samochodem. 
Jednym z ciekawszych miejsc, 
które zwiedzili Polacy, było mu-
zeum bursztynu. Po zwiedzeniu 
Kalingradu, wycieczka wyruszy-
ła do miasta wojennego Baltijska. 
Przed wjazdem do miasta, czekał 
już kolega z Baltijska, który dał 
uczestnikom specjalne przepust-
ki, upoważniające wszystkich do 

poruszania się po mieście. Jest to 
miasto typowo wojskowe, liczą-
ce ponad 40 tysięcy mieszkańców, 
ale głównie wojskowych i ich ro-
dzin. Baltijsk zwiedzano 2 godzi-
ny, a następnym punktem podró-
ży była plaża nad Bałtykiem, gdzie 
rozegrano mecz piłki nożnej pla-
żowej Primorsk - Nowogard. Ro-
sjanie wystąpili w składzie wie-
kowym jako weterani po 50 roku 
życia. W barwach Nowogardu za-
grali wszyscy mężczyźni, biorący 
udział w wyprawie, w sumie wy-
stąpiło 12 zawodników „Bosma-
na” Nowogard. Mecz był rozgry-
wany nas przestrzeni trzech kwart 
po 10 minut.

Po ciekawym meczu z dużą fre-
kwencją na trybunach, ostatecz-
nie goście przegrali mecz 6:3. 
Dwie bramki strzelił Zbyszek Pia-
secki (były napastnik Pogoni), 
a jedną bramkę zdobył Andrzej 
Szafran. Jedną z ciekawostek jest 
to, że na bramce w drużynie „Bos-
mana” stał proboszcz Golczewa - 
ksiądz Jacek. Po meczu skorzysta-
no z kąpieli w Bałtyku, a następ-
nie Rosjanie ugościli wszystkich 

uroczystą kolacją nad samym mo-
rzem. Po gościnie, która trwała do 
północy, wyruszono w dalszą po-
dróż do Kowna na Litwie. Po dro-
dze, wyjeżdżając z Rosji, wyciecz-
ka odwiedziła sklepy wolnocłowe. 

O godzinie 10.00, na umówio-
nym placu w Kownie, do grupy 
dołączyła pani przewodnik z Wil-
na i oprowadzała gości z Polski po 
mieście. Z Kowna wyruszono do 
miejscowości Troki (pierwsza sto-
lica Litwy), a po zwiedzeniu Tro-
ków na nocleg do Niemenczyna 
- jest to typowo polskie miasto. 
Drugiego dnia pobytu w Litwie, 
wyprawa trafiła do Wilna i przez 
cały dzień zwiedzała miasto z tą 
samą panią przewodnik.

Natomiast w sobotę w dalszym 
ciągu zwiedzano Wilno, ale już 
bez przewodnika, a o godz. 16.00 
w „Ostrej Bramie” przy obrazie 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, 

proboszcz Golczewa – ksiądz Ja-
cek - odprawił mszę, gdzie jedną 
z intencji był całkowity powrót do 
zdrowia przyjaciela uczestników- 
Stasia Osajdy, który wcześniej 
uczestniczył w podobnych wspól-
nych wyjazdach. Po mszy, do wie-
czora czas spędzony był w Wilnie, 
tym bardziej, że odbywał się tam 
zjazd pieśniarzy litewskich, którzy 
zjechali z całego świata. Miasto 
zostało opanowane przez pieśnia-
rzy i tancerzy, było głośno i kolo-
rowo. Podobne występy były w ca-
łej Litwie, a do samego Wilna zje-
chało około 500 zespołów. 

W niedzielę rano, ksiądz w Nie-
menczynie odprawił mszę, a o 
godz. 9.30 uczestnicy wyprawy 
wyruszyli w drogę powrotną do 
Nowogardu. Na miejsce wyciecz-
ka wróciła o godz. 3.00 rano.

Info: Andrzej Szafran
Oprac: KR
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 Cena 2,00 zł

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

NOWOŚĆ

najszybsza metoda walki z bólem

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka
• likwidowanie zmarszczek (botoks i kwas hialuronowy)

s. 9,11 s. 10, 11

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700-lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

W7.2.P.p.21.2-15.8

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Kontrakt 
zostaje 

w Goleniowie

s. 2

Nasi przedsiębiorcy:
Witalij  

Grebieniuk

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

„Był bunt”
w  Zakładzie 

Karnym

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 07.18-08.22

LIKWIDACJA SKLEPU  AGD
Całkowita wyprzedaż towaru

od dnia 18 lipca do 31 lipca
  Nowogard, ul. 3 Maja 8B  (obok banku PEKAO SA)

ŁAP 

OKAZJĘ !!
!

K41.2.p.pt.18-25.07

UWAGA KLIENCI
z dn. 1.08.2014 r. 

stoisko z �ranami, pościelą
z ul. Bankowej 

ZOSTANIE PRZENIESIONE 
na ul. 3 Maja 55 

(vis a vis starej księgarni)
K40.1.p.pt.18-25.07

K.4.P.25.07

ELEWATOR Nowogard

SKUPUJE ŻYTO  
w cenie 515+VAT
tel. 503 048 958

szybka płatność

Gdzie najwyższe bezrobocie w powiecie?

Kiedy wreszcie  
będzie praca?! 
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Kontrakt zostaje w Goleniowie 

Spotkali się i...
...nic z tego nie wynikło. Mowa o spotkaniu, jakie w sprawie kontraktu na rehabilitację od-
było się w minioną środę, w starostwie powiatowym w Goleniowie.  Jedyny konkret, jaki 
padł w czasie dyskusji, to informacja o tym, że Szpitalne Centrum Medyczne (SCM) w Go-
leniowie  znalazło lokal w Nowogardzie, w którym ma zostać otwarty gabinet rehabilitacji. 
Tylko że nie wiadomo, kiedy to nastąpi. 

Spotkania ze starostą domagał 
się Eugeniusz Tworek  z Nowogar-
du, przewodniczący nieformalne-
go komitetu społecznego, który 
zbierał podpisy w obronie gabi-
netu rehabilitacji p. Jolanty Bąk. 
Oprócz E. Tworka i T. Stanisław-
skiego, uczestniczyli w nim, ze 
strony Goleniowa: Ewa Kasprzak, 
prezes spółki SCM, skarbnik po-
wiatu Zbigniew Mazur oraz Ewa 
Chilkiewicz, podinspektor ds. 
ochrony zdrowia w Starostwie Po-
wiatowym. Z Nowogardu przyje-
chali:  Maria Knasiak (mieszkan-
ka miasta), Jolanta Bąk (właści-
cielka gabinetu fizykoterapii przy 
ul. Wojska Polskiego), Kazimierz 
Lembas (dyrektor szpitala w No-
wogardzie) i Robert Czapla (bur-
mistrz Nowogardu). Zaproszono 
również media, w tym DN. 

Niemal dwugodzinne spotka-
nie było wymianą znanych już 
wszystkim argumentów. Jedni na 
drugich (gmina i starostwo), a 
czasem i trzecich (NFZ) i czwar-
tych (SCM i p. J. Bąk) zwalali 
winę, za to, że Nowogard został 
bez kontraktu z NFZ na zabiegi w 
ramach rehabilitacji ambulatoryj-
nej. Przedstawiciele Nowogardu 
twierdzili, że goleniowski szpital, 
chce „wyciąć z rynku nowogardz-
kiego podmioty medyczne”. Sta-
rosta zarzuty odpierał, przypomi-
nając, że konkurs na rehabilitację 
przeprowadził NFZ.  Strony róż-
niły się też co do oceny możliwo-
ści przeniesienia cesją części kon-
traktu, jaki SCM otrzymało z Fun-
duszu, na rzecz Nowogardu. Zda-
niem K. Lembasa, takie rozwiąza-
nie było możliwe, umową podwy-
konawstwa E. Kasprzyk twierdzi-
ła, że umowa z NFZ nie daje takiej 
możliwości. I tak w kółko...

Jedyny konkret, który padł w 
czasie, chwilami dość emocjo-
nującej dyskusji, to informacja o 
tym, że SCM z Goleniowa (spół-

ka w 100% należąca do powiatu, 
zarządzająca goleniowskim szpi-
talem), wydzierżawiła  w Nowo-
gardzie lokal, w którym zgodnie 
z obietnicą ma zostać otwarty ga-
binet rehabilitacji. Będzie się on 
mieścił w pasażu należącym do 
państwa Laskowskich, z tym że 
wejście będzie od strony ul. Ma-
gazynowej. Funkcjonuje tam już 
gabinet stomatologiczny. Nieste-
ty, Ewa Kasprzak, prezes SCM, nie 
potrafiła odpowiedzieć na pytania 
zadawane zarówno przez DN, jak 
i przedstawicieli władz Nowogar-
du, kiedy gabinet zostanie otwar-
ty. Tłumaczyła, że w pomieszcze-
niach trwają jeszcze drobne pra-
ce adaptacyjne, a poza tym obiekt 
będzie musiał być odebrany m. in. 
przez Sanepid i NFZ. Ani prezes, 
ani skarbnik powiatu (będący jed-
nocześnie przewodniczącym rady 
nadzorczej SCM) nie chcieli  rów-
nież powiedzieć, ile będzie kosz-
towała ta operacja (przystosowa-
nie pomieszczeń, dzierżawa itd.).  
- Mogę tylko powiedzieć, że są to 
niewielkie kwoty- powtarzała kil-
kukrotnie E. Kasprzak. 

Wiadomo, że w gabinecie będą 
przyjmować rehabilitanci z Go-
leniowa. Ma też tam być dostar-
czony nowy sprzęt medyczny, za-
kupiony w wyniku wygrania kon-

kursu w NFZ przez goleniowski 
szpital. Prezes SCM zapewniała 
również, że gabinet będzie otwar-
ty 5 dni w tygodniu, przez 3 go-
dziny. 

To jednak bliżej nieokreślo-
na przyszłość. Na razie pacjen-
ci z Nowogardu mają do wybo-
ru: albo jeździć do Goleniowa na 
bezpłatne zabiegi lub skorzystać 
z odpłatnej wizyty w gabinecie fi-
zykoterapii przy ul. Wojska Pol-
skiego. Okazuje się, że wielu wy-
biera to drugie, i to z czysto eko-
nomicznych pobudek. Okazuje 
się bowiem, że koszt dojazdu na 
refundowany zabieg do Golenio-
wa to wydatek rzędu od 12 (bus w 
dwie strony) do nawet 27-30 zło-
tych (przejazd bus plus ewentual-
nie taxi), gdzie najdroższy zabieg 
fizykoterapii w nowogardzkim 
gabinecie kosztuje 10 zł. Pytanie 
zatem, co wybierze pacjent, któ-
ry jak wiadomo, musi się liczyć z 
każdym groszem? Pozostaje jesz-
cze wartość zupełnie niewymier-
na, może i ważniejsza niż chłod-
na kalkulacja kosztów – senty-
ment. Dlatego też najbliższe tygo-
dnie będą dla rehabilitantów z ga-
binetu przy ul. Wojska Polskiego 
prawdziwym sprawdzianem.  

 MS

W skrócie...

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 
interesujących 

wiadomości? Zadzwoń  
lub napisz do nas  
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, 
e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

W czwartek (24 lipca), około godziny 14:30, na całej długości ul. Boha-
terów Warszawy zaczęły świecić przydrożne lampy. Bynajmniej nie było to 
spowodowane gromadzącymi się ciemnymi chmurami... Jak poinformował 
nas Artur Kawicki z firmy „ARKA”, odpowiedzialnej za utrzymanie w nale-
żytym stanie sieci oświetlenia miejskiego, lampy paliły się, gdyż były pod-
dawane rutynowej konserwacji. Ze względów bezpieczeństwa, tego typu 
operacje przeprowadza się za dnia. KR

Tak wyglądają efekty działania nowego systemu gospodarowania odpa-
dami, do jakiego przyłączono również od 1 lipca br. tereny ogrodów dział-
kowych. Powyższe zdjęcie wykonaliśmy w czwartek, przed godz. 9.00, przy 
bramie do ROD, przy ul. Ogrodowej (brama nr 2). O przepełnionym koszu 
poinformował redakcję jeden z mieszkańców ulicy. Przypomnijmy, że po 
zmianach, kosze z terenów ogrodów wywożone są raz na dwa tygodnie, a 
nie, jak w starym systemie, raz na tydzień. MS

Co to są obszary Natura 2000? Po co zostały stworzone? Czy niosą za 
sobą jakieś korzyści dla lokalnej społeczności? Odpowiedzi na te pytania 
można było poznać podczas spotkania z Markiem Heiserem, leśniczym 
nowogardzkiego nadleśnictwa, które odbyło się w miniony wtorek, w Bi-
bliotece Miejskiej w Nowogardzie. Podczas wykładu M. Heiser promo-
wał obszary Natura 2000, w ramach projektu organizowanego przez Ligę 
Ochrony Przyrody, a finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska. Do projektu wytypowano 10 gmin w całej Polsce, na któ-
rych terenie znajdują się obszary Natura 2000 (siedliska rzadkich gatun-
ków zwierząt i roślin, zachowywane w nienaruszonym stanie). Wśród nich 
jest także Gmina Nowogard. To część „ostoi goleniowskiej”, która obejmu-
je swym zasięgiem siedliska w Czermnicy i Trzechla. W ramach projektu 
przewidziano szereg ciekawych działań. Szerzej o projekcie już wkrótce na 
łamach DN. MS

Tu ma zostać otwarty gabinet fizykoterapii
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FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

602 450 881
P1.6.śczb.do

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Gdzie najwyższe bezrobocie w powiecie?

Kiedy wreszcie będzie praca?! 
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie, w gminie Nowogard, na koniec maja 2014 roku odnotowano najwyższy 
procent pozostających bez pracy ze wszystkich gmin naszego powiatu. 

Aby zobrazować wieloletnie 
tendencje w tym zakresie, pre-
zentujemy tabele i wykres, za-
wierające dane dotyczące pro-
centa osób pozostających bez 
pracy za okres od końca 2010 
roku do końca maja 2014 roku. 
Gmina Nowogard, która jeszcze 
w 2010 roku i 2011 była w środ-
ku stawki gmin naszego powiatu 

(gorzej było w Osinie oraz raz 
w Przybiernowie i raz w Masze-
wie), począwszy od 2012 roku, 
samodzielnie przewodzi stawce, 
mając trzeci raz z rzędu najwyż-
szy wskaźnik bezrobocia w po-
wiecie. Mimo że ogólna tenden-
cja dotycząca wszystkich gmin w 
tym okresie, jest pozytywna, tzn. 
bezrobocie maleje wszędzie to w 

Nowogardzie maleje najmniej. 
Drugi wykres ukazuje właśnie 
tempo spadku stopy bezrobocia 
w procentach w poszczególnych 
gminach, również w okresie ko-
niec 2010 – maj 2014. Przyczyny 
zobrazowanych graficznie zja-
wisk takiego, a nie innego kształ-
towania się stopy bezrobocia w 
powiecie, są zapewne złożone. 

Po pierwsze więc, ogólny spadek 
wskaźnika wcale nie jest efek-
tem (a już na pewno nie w cało-
ści) utworzenia nowych miejsc 
pracy. Wiele wskazuje na to, że 
jednym z powodów spadku sto-
py we wszystkich gminach jest 
narastająca utrata zaufania do 
poszukiwania pracy za pomo-
cą PUP i w związku z tym rezy-
gnacja z formalnego rejestrowa-
nia się jako osoba bezrobotna. 
Również znacznie mniej popu-
larne, jak w poprzednich latach 
(i to z różnych powodów), jest 
pozostawanie w rejestrach PUP 
osób faktycznie pracujących za 
granicą. Emigracja ostateczna, i 
to z całymi rodzinami, wpłynęła 
też na zmniejszanie się wskaźni-
ka odniesienia, od którego liczy 
się stopę bezrobocia, czyli licz-
by osób w wieku produkcyjnym. 
W najwyższym stopniu powyż-
sze procesy wpływają na stopę 
bezrobocia w gminie Nowogard, 

która w ostatnich trzech latach 
(za ten okres analizowaliśmy sta-
tystyki) systematycznie traci po-
nad 200 mieszkańców rocznie 
(również przoduje i to zdecydo-
wanie i w tym zakresie w powie-
cie). To jednocześnie oznacza że 
w naszej gminie inne (czyli wy-
nikające z rozwoju gospodarcze-
go) czynniki, obniżające stopę 
oddziaływują w najmniejszym 
stopniu na ostateczny wynik (i 
tak najgorszy). Skąd się wziął 
więc tekst na stronie miasta zaty-
tułowany „Bezrobocie spada !!!”, 
w którym czytamy o rzekomych 
dokonaniach i sukcesach lokal-
nej władzy w zakresie obniżania 
bezrobocia w ostatniej kadencji 
( czyli w latach 2011-2014)? No 
cóż, jak ktoś wstydu nie ma, to i 
kłamać z wdziękiem nie potrafi, 
tylko tak „na chama” co do tre-
ści i co do formy (z trzema wy-
krzyknikami). 

sm
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Nowogard       Osina         Maszewo     Goleniów      Przybiernów   Stepnica
Ilość  osób 
bez pracy

2010 12,1 12,7 12,6 8,2 11,3 10,7 5439
2011 10,9 11,5 10,7 7,4 11,3 8,6 4896
2012 11,2 10,6 10,7 7,1 10,7 7,8 4893
2013 9,4 9,2 8,9 5,7 9 7,7 4088

2014.V 8,4 8,2 7,9 5,5 7,6 6,6 3685
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Z okazji imienin 
najserdeczniejsze życzenia pani 

Annie Salamońskiej 
dużo zdrowia, dobrego samopoczucia 

i wszystkiego co najlepsze 
składa 

koleżanka Ania z rodziną  

ŻYcZENIA

Kontrola po wypadku na rusztowaniu 

Raport inspekcji za miesiąc 
Za około miesiąc ma się pojawić raport z kontroli, jaką inspekcja pracy podjęła po upadku 
z rusztowania 23-letniego robotnika. Przy okazji wizyty na budowie inspekcja ustaliła, że 
obok,  przy 3 innych budynkach prowadzone są podobne prace z rusztowań, gdzie występo-
wały bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia. 

Przypomnijmy, że do wypad-
ku doszło 3 lipca, na budowie przy 
ul. Żeromskiego. Trwają tam pra-
ce związane z ocieplaniem bloków. 
Jeden z robotników, 23 letni miesz-
kaniec Ostrzycy, stracił równowa-
gę i spadł na niższe poziomy rusz-
towania. Mimo, że wypadek wyglą-
dał groźnie, robotnik nie doznał po-
ważniejszych obrażeń. 

Wypadek jeszcze tego samego 
dnia został zgłoszony do Okręgowe-

go Inspektoratu Pracy w Szczecinie. 
Ta wyznaczyła inspektora  pracy do 
przeprowadzenia czynności kontro-
lnych na budowie w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

- Inspektor poczynił już ustalenia, 
jednakże protokół pokontrolny nie 
został podpisany. Na miejscu usta-
lił, że obok, przy 3 innych budyn-
kach, prowadzone są podobne pra-
ce - z rusztowań, gdzie występowa-
ło bezpośrednie zagrożenia życia i 

zdrowia, np. praca na wys. ok. 14 m 
bez zabezpieczenia przed upadkiem. 
Dlatego w pierwszej kolejności mu-
siał zareagować na tych budowach, 
wydając natychmiastowe decyzje 
wstrzymania prac -  informuje Gra-
żyna Pawlatata

-Ich, rzecznik PIP w Szczecinie. 
Ze względu na okres urlopowy 

dokumentacja kontrolna z wypadku 
ma być zakończona za ok. miesiąc. 

MS

W Goleniowie chociaż sprawdzili. U nas nie 

Alarm bombowy w Lidlu
Chwilę niepokoju przeżyli w miniony wtorek (22 lipca) pracownicy i klienci marketu Lidl, 
przy ul. 15-lutego w Nowogardzie. W sklepie ogłoszono alarm bombowy. Na szczęście oka-
zało się, że to fałszywy alarm. Nikt jednak budynku nie przeszukał. 

Około  11.00  personel Lidla 
wyprosił ze sklepu wszystkich 
klientów. 

- Będąc dzisiaj w sklepie „Lidl” 
(22 lipca br.), około godz. 11:00, 
pewien mężczyzna wylegitymo-
wując się informował klientów, 
aby szybko opuścić sklep. Przy ka-
sie usłyszałem podczas rozmo-
wy dwóch pracowniczek o alar-
mie bombowym. Poproszono nas 
(klientów) żeby pozostawić zaku-
py i podążyć w kierunku wyjścia. 
Tak postąpiłem – poinformował 
redakcję drogę e-mail czytelnik. 

Natychmiast udaliśmy się we 
wskazane miejsce. Przed dyskon-
tem stała grupa kilkudziesięciu 
klientów, pracownicy sklepu oraz 
patrol policji. Po kilku minutach, 
drzwi do sklepu otwarto. Stróże 
prawa odjechali.  

- Dostaliśmy sygnał od centrali, 
że we wszystkich naszych sklepach 
w Polsce ogłoszono alarm bombo-
wy. Kazali nam opuścić i zamknąć 
budynek. Alarm odwołano– mówi 

kierowniczka nowogardzkiego Li-
dla, pani Laura.

Sklepu jednak nikt nie spraw-
dzał. Będący na miejscu patrol 
policji tylko przyglądał się sytu-
acji. Inaczej zareagowały służby 
porządkowe w Goleniowie, gdzie 
seria alarmów bombowych dotar-
ła do kilku instytucji. 

- Komenda Powiatowa Policji 
w Goleniowie, Urząd Skarbowy, 
Prokuratura Rejonowa oraz sklep 
Kaufland otrzymały w wiadomo-
ści e-mail informację o podłożo-
nej bombie, która miała wybuch-

nąć o godz. 12.00. Budynki  zostały 
sprawdzone przez funkcjonariuszy 
z przeszkoleniem pirotechnicznym, 
których zadaniem było sprawdze-
nie, czy faktycznie może znajdo-
wać się w nich ładunek wybucho-
wy. Żadnych ładunków nie znale-
ziono – informuje rzecznika pra-
sowa policji, asp. Julita Filipczuk. 

Dlaczego w Nowogardzie nie 
pojawiły się profesjonalni sape-
rzy? - Policja nie otrzymała in-

formacji, aby w sklepie Lidl w No-
wogardzie podniesiony był alarm 
bombowy – dodaje, dopytywana 
przez nas rzecznik policji. 

Zdaje się więc, że obecny przy 
Lidlu patrol zatrzymał się w tym 
miejscu przypadkowo, z pewno-
ścią zaciekawiony tłumem przed 
sklepem. Całe szczęście zatem, że 
i w naszym przypadku zagrożenia 
nie było. 

Podobne alarmy, jak podają me-
dia,  ogłoszono w „skarbówkach” 
i izbach celnych w całym kraju, 
w tym również w Szczecinie. W 

ostatnim czasie była to już druga 
taka sytuacja. Kilka tygodni temu 
podobne alarmy otrzymały polskie 
ministerstwa. Śledztwo w sprawie 
przejęła Komenda Główna Policji. 
Na razie nie wiadomo, kto jest au-
torem fałszywych alarmów. 

Lubiący wyszukany humor, żar-
tują, że autor bombowych ostrze-
żeń chciał w ten sposób uczcić 
datę 22 lipca – święto państwowe 
w czasach PRL.                          MS

Znaleziono klucze!

W sobotę, 19 lipca, 
przed dyskontem „Bie-
dronka”, znajdującym 
się przy ul. Bohaterów 
Warszawy, znaleziono 
klucze. Właściciel pro-
szony jest o odbiór w 
redakcji DN.

W środę (23 lipca) 
do redakcji DN do-
starczono znaleziony 
klucz. Do klucza przy-
czepiony jest charakte-
rystyczny brelok imi-
tujący wieżę Eiffla, z 
napisem „Paris”. Zgu-
ba czeka na odbiór w 
redakcji DN.    

W niedzielę, 13 lipca, ok. 
godz. 13:00, na parkingu 
przy Intermarche, znale-
ziono pęk kluczy z charak-
terystycznym breloczkiem-
-otwieraczem, widocznym 
na zdjęciu. Właściciel zgu-
by proszony jest o zgłosze-
nie się do redakcji Dzienni-
ka Nowogardzkiego.  
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Podsumowanie po roku

Osina na śmieciach  
nie zarabia 
W odróżnieniu od Nowogardu, gdzie gmina na śmieciach nieźle zarabia, w Osinie system 
gospodarki śmieciowej ledwo się bilansuje. 

Podobnie jak do UM w Nowo-
gardzie, tak i do urzędników w 
Osinie zwróciliśmy się  o przed-
stawienie rachunku bilansu wpły-
wów i wydatków po roku obowią-
zywania ustawy. Odpowiedź na-
desłała nam Anna Lech-Mikołaj-
czyk, podinspektor gospodarki 
odpadami w UG Osina. Z infor-
macji tej wynika, że w okresie od 
01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 
r. z tytułu podatku śmieciowe-
go wpłynęła do kasy Osiny kwo-
ta 289.243,40 zł. Zgodnie z dekla-
racjami, winno wpłynąć 311.076, 
00 zł. W tym okresie gmina zapła-
ciła Przedsiębiorstwu Gospodar-
ki Komunalnej (PGK) w Golenio-
wie za wywóz odpadów dokładnie 
212.058,01 zł. Zgodnie z umową, 
w ramach tej kwoty PGK rozli-
czyło się także ze składowiskiem 
w Słajsinie (RXXI), gdzie trafiają 
śmieci.  Do tego doliczyć należy 

jeszcze pozostałe koszty, jakie w 
związku z funkcjonowaniem no-
wego systemu poniosła gmina, w 
kwocie 81 562,33 zł. To m.in. wy-
posażenie biura i serwerowni do 
obsługi systemu (19.965,00 zł), 
podróże służbowe i szkolenia pra-
cowników (2.420,76 zł) czy wyna-
grodzenie pracowników (2 osoby 
po ½ etatu), wynagrodzenie za in-
kaso, wynagrodzenie za kolportaż 
deklaracji – 53.481,02 zł. 

Różnica pomiędzy zebranymi 
podatkami a poniesionymi wy-
datkami przez gminę wynosi za-
tem dokładnie 4.376,94 zł. 

Tym samym, w odróżnieniu od 
Nowogardu, gdzie, jak podaliśmy 
w poprzednim numerze DN, gmi-
na z tytułu pobranych opłat za od-
padu osiągnęła bilans dodatni (na 
kwotę bagatela 624.372 zł), Osina 
na  śmieciach nie zarobi. Zdaje się 
też, że nasi sąsiedzi wcale takiego 

zamiaru nie mieli. U nas, na razie, 
wygląda to nieco inaczej. Jeśli tak 
nie jest, w najbliższym czasie wła-
dza powinna nam  podatek śmie-
ciowy nieco obniżyć. 

MS

Niech młodzieńczość 
Twoich urodzin

promieniuje 
na przyszłe dni

radością,  
zdrowiem 

i satysfakcją
Z okazji urodzin 

Magdzie Kosatka 
najlepsze życzenia 

składa chrzestna

Z okazji 
imienin 

kochanej żonie 
Grażynie Salwa 

dużo zdrowia, 
szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń 

życzy mąż Jerzy

ŻYcZENIAŻYcZENIA

Zmiana nazwy powiatu wstrzymana co najmniej o rok

Ministerstwo uzasadniło, czego nam zabrakło
Ministerstwo administracji i cyfryzacji w ostatnich dniach zarekomendowało premierowi projekty zmian w podziale administracyjnym kraju. Wśród 
przeszło 20 zgłoszeń nadesłanych do ministerstwa 10  otrzymało wnioskowane zmiany. W tej dziesiątce, której udało się w tym roku uzyskać zmianę sta-
tusu, nie znalazła się propozycja zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na goleniowsko-nowogardzki. 

Minister uzasadnił swoją de-
cyzję brakiem pozytywnej opi-
nii lokalnych władz samorządo-
wych, między innymi rady powia-
tu goleniowskiego, co w tegorocz-
nym rozdaniu było warunkiem 
koniecznym do przeprowadze-
nia zmian (takie kryterium przy 
rozpatrywaniu wniosków zało-
żyła aktualna ekipa rządowa). To 
uzasadnienie dokładnie pokazu-
je, że problem tego, by Nowogard 
z dniem 1 stycznia 2015 roku zo-
stał uwzględniony w nazwie po-
wiatu, leży nie w Warszawie, jak 
można było dotąd usłyszeć z ust 
wielu lokalnych samorządowców, 
ale tu, w Nowogardzie, i nie cho-
dzi o postawę  mieszkańców, ale o 
zachowanie  lokalnej  władzy  sa-

morządowej  i  realizowane przez 
nią priorytety. 

Rok temu, gdy projekt prze-
szedł pozytywnie konsultacje spo-
łeczne, wiele wskazywało na to, 
że nasi decydenci  nie zmarnują  
tej  sytuacji i poprowadzą  sprawy 
we właściwym kierunku. Niestety 
burmistrz, jak i nowogardzka re-
prezentacja w radzie powiatu, za-
wiedli, nie angażując się w proce-
durę, a zwłaszcza w proces prze-
konywania innych samorządów w 
powiecie.  Burmistrz od samego 
początku, gdy inicjatywa nabrała 
już rozgłosu zewnętrznego, zaczął 
głosić (także wbrew programowi 
swojego ugrupowania czyli SLD), 
iż jest przeciwnikiem tego pro-
jektu, ponieważ jest przeciwni-
kiem… powiatów jako konstruk-
cji ustrojowej (jakby w tej sprawie 
mógł cokolwiek uczynić). Mówił 
to między innymi w informacjach 
Kroniki TVP Szczecin, przyby-
łej do Nowogardu aby zrobić ma-
teriał o zmianie  nazwy powiatu. 
Kwestie formalne, które musiał 
realizować w związku z uchwałą 
Rady, powierzył  więc faktycznie  
sekretarz  gminy, tak, by ta ważna 
dla miasta sprawa toczyła  się bez 

niego. Nie odpowiadał również na  
inne pytania i telefony szczeciń-
skich mediów, interesujących się 
tą sprawą, nie wspominając już, że 
nie kiwnął palcem w trakcie akcji 
informacyjnej  na terenie innych 
gmin i w samorządzie powiato-
wym  przed  wyrażeniem przez 
nie ustawowej opinii.

 Postawę Burmistrza naślado-
wali także radni powiatowi czego 
przykładem może być spotkanie 
komisji dotyczącej zmiany nazwy 
w nowogardzkim ratuszu na które  
przybyło 2 na 6 radnych powia-
towych w tym  zabrakło również 
wicestarosty. Komisja powołana 
przez radę miejską miała za zada-
nie zaprezentować projekt wszyst-
kim radom wchodzącym w skład 
powiatu i swoje zadanie wykona-
ła sumiennie ale aby był sukces to  
lobbować politycznie w tej spra-
wie mieli również inni zwłaszcza 
burmistrz, wicestarosta i radni 
powiatowi, czego oczywiście nie 
zrobili. Przy ostatecznej  nieprzy-
chylności, wyrażonej w opinii,  lo-
kalnych samorządów, można było 
jedynie liczyć na to, co również 
zdarzało się w przeszłości, iż mi-
nisterstwo pominie opinie samo-

rządowców i wniosek przejdzie w 
oparciu o wynik konsultacji spo-
łecznych. Jednak w tym roku tak 
się nie stało, ponieważ, jak wiemy 
rządzący  przyjęli   inne priorytety. 

   Nowogardzka władza po raz 
kolejny udowodniła, iż woli, by 
nasze miasto szło w kierunku 
małego prowincjonalnego mia-
steczka, z którego ludzie, zwłasz-
cza młodzi, wyjeżdżają. Nie myśli 
przyszłościowo o czym świadczą 
także ostatnie wydarzenia zwią-
zane z nieprzyznaniem kontrak-
tu dla gabinetu rehabilitacyjnego, 
są one przecież niczym innym jak 
przykrą konsekwencją nie posia-
dania przez Nowogard odpowied-
niego do wielkości miasta statu-
su. Jak ważny mieliby dziś argu-
ment w ręku, jadąc do NFZ z lista-
mi poparcia, członkowie komitetu 
i sam burmistrz? Bo współstolicy 
powiatu w Szczecinie nikt by nie 
odmówił świadczeń przypisanych 
dla powiatu, zaś gminie, będącej 
jedynie jego składnikiem, zawsze 
można powiedzieć, że prioryte-
tem są miasta powiatowe, a Pań-
stwo nim nie jesteście. 

Decyzja ministerstwa oczywi-
ście definitywnie nie kończy te-

matu zmiany nazwy powiatu 
wnioski samorządów przyjmowa-
ne są każdego roku. Przykładów 
wieloletnich bojów o zmiany w 
statusie nie brakuje. Nawet w bli-
skiej nam Stepnicy, która uzyskała 
prawa miejskie (od stycznia 2014) 
dopiero po trzecim wniosku, Wał-
brzychu, chcącemu stać się powia-
tem grodzkim po 4 wniosku (zaś 
sama walka trwała tam 10 lat) czy 
w Bieruniu, gdzie powiat zmie-
nił nazwę na powiat bieruńsko-
-lędziński po 3 latach walki. Ale 
żeby przeprowadzić takie zmia-
ny, burmistrz, starosta i radni po-
wiatowi nie mogą działać przeciw 
bądź pozostawać obojętnymi, jak 
to miało miejsce w tym podej-
ściu z nowogardzkim projektem.  
Wszystko wskazuje na to, że decy-
dującym o dalszym losie powiato-
wego Nowogardu będą zbliżające 
się wybory samorządowe, bo tyl-
ko zmiana osób sprawujących lo-
kalną  władzę daje gwarancje kon-
tynuowania walki o zmianę  na-
zwy powiatu, czyli także  pozycji 
i lepszej przyszłości Nowogardu. 
To będzie stawka tych wyborów. 

Paweł Słomski 
Stowarzyszenie Partnerstwo 

i Rozwój 

W Osinie śmieci wozi PKG Goleniów
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Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

 Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 13, 44-52) 
Przypowieść o skarbie i perle. 
Przypowieść o sieci.

Królestwo niebieskie podobne 
jest do skarbu ukrytego w roli. Zna-
lazł go pewien człowiek i ukrył po-
nownie. Z radości poszedł, sprze-
dał wszystko, co miał, i kupił tę 
rolę. Dalej, podobne jest królestwo 
niebieskie do kupca, poszukującego 
pięknych pereł. Gdy znalazł jedną 
drogocenną perłę, poszedł, sprze-
dał wszystko, co miał, i kupił ją. 
Dalej, podobne jest królestwo nie-
bieskie do sieci, zarzuconej w mo-
rze i zagarniającej ryby wszelkiego 
rodzaju. Gdy się napełniła, wycią-
gnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre 
zebrali w naczynia, a złe odrzucili. 
Tak będzie przy końcu świata: wyj-
dą aniołowie, wyłączą złych spo-
śród sprawiedliwych i wrzucą w 
piec rozpalony; tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście 
to wszystko? Odpowiedzieli Mu: 
Tak jest. A On rzekł do nich: Dla-
tego każdy uczony w Piśmie, któ-
ry stał się uczniem królestwa nie-
bieskiego, podobny jest do ojca ro-
dziny, który ze swego skarbca wy-
dobywa rzeczy nowe i stare.

Królestwo niebieskie podobne 
jest do skarbu

Ukryty skarb, drogocenna per-
ła, sieć. Można by jeszcze do-
dać kilka innych przykładów, a 
wszystkie one są po to, by przy-
bliżyć tajemnicę Królestwa Boże-
go. Mało tego. Według słów Chry-
stusa to Królestwo i wszystko z 
nim związane jest dla człowieka 
najważniejszą sprawą. Wszyst-
kie inne odchodzą na dalszy plan. 
Co nie znaczy, że człowiek ma 
się nimi nie zajmować. One też 
są ważne, bo składają się na na-
szą egzystencję. Zresztą dają o so-
bie znać na każdym kroku. Nie 
da rady ignorować je. I nie trze-
ba tego robić. Oczywiście każda 
z nich może pojawić się w nie-
stosownym momencie, a wtedy 
dobrze by było, gdyby zadziałał 
zdrowy rozsądek i człowiek mógł 

dzięki niemu dokonać właściwego 
wyboru.

 Inny człowiek, praca, ubiór, po-
żywienie, mieszkanie, hobby, ży-
cie towarzyskie, także różne „siły 
wyższe”, czyli jakieś nieprzewi-
dziane zdarzenia, i pewnie jesz-
cze wiele innych (kolejność do-
wolna), to jest nasze życie. Z tego 
wynika, że jest ono bardzo bogate. 
Tak, a do tego nierzadko bardzo 
pogmatwane. Nieraz trzeba wiele 
się natrudzić, by miało ono „ręce 
i nogi”, i głowę w odpowiednim 
miejscu. Każdy ma swoje priory-
tety. Pewne z tych spraw są waż-
ne, inne mniej albo wcale. Są rów-
nież takie, którym człowiek po-
trafi podporządkować wszystkie 
pozostałe. 

Do tego dochodzi jeszcze aspekt 
przemiany. Czas płynie, wyda-
rzenia się dzieją, my je w różny 
sposób przeżywamy i powoli się 
zmieniamy, kształtujemy, rozwi-
jamy, degradujemy, upośledzamy, 
a już na pewno starzejemy. Czyli 
przemijamy. Coś, co było kiedyś 
dla nas ważne, teraz nie przedsta-
wia już sobą takiej wartości. Za to 
inne sprawy, wcześniej ignorowa-
ne, teraz okazują się bardzo moc-
no przykuwać naszą uwagę. 

Można by tak jeszcze długo ze-
stawiać ze sobą różne aspekty na-
szego życia, analizować ich wpływ 
na nas, wynajdywać wszelkiego 
rodzaju zależności, może nawet 
wyciągać jakieś konstruktywne 
wnioski. Można i trzeba. To jest 
wręcz nieodzowne. Od tego ży-
jący na tym świecie człowiek nie 
ucieknie. Przecież to jest właśnie 
nasze życie. Dla wielu jest to na-
wet całe ich życie. Tak tych spraw 
okazuje się być dużo, że nie ma już 
miejsca na inne, nawet jeżeli oka-
załyby się jeszcze bardziej waż-
ne i wręcz nieodzowne. Wszyst-
ko zależy od tego, czego człowiek 
potrzebuje do szczęścia. Biorąc 
pod uwagę porządek dzisiejszego 
świata, jest to dość problemowa 
sprawa, urastająca do niebotycz-
nych rozmiarów. I nawet jeżeli te 
rozmiary są aż takie, to i tak nie 
ma co się martwić, nieba nie się-
gną.

Ale jest przecież coś innego, co 
może umożliwić człowiekowi się-
gnięcie tak wysoko. W Ewangelii 
Mateusza, nieco wcześniej, przy-

toczone są słowa Jezusa: Starajcie 
się naprzód o królestwo Boga i o 
Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane (Mt 6, 33). Na 
pewno wszyscy pamiętamy sce-
nę z domu Marty, Marii i Łazarza, 
gdzie na zarzuty jednej z sióstr, 
Jezus odpowiada: Marto, Marto, 
troszczysz się i niepokoisz o wiele, 
a potrzeba mało, albo tylko jedne-
go. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona (Łk 
10, 41-42). To jest właśnie głów-
ny temat Jezusowego nauczania: 
Głoszenie Królestwa Bożego i po-
trzeby nawrócenia. Zupełnie jak 
trzecia tajemnica światła.

Wszystko ma swoją wartość i 
wszystko ma swoją cenę. A jaką 
wartość ma Królestwo Boże? 
Oczywiście to zależy… dla kogo. 
Jezus mówi o człowieku, któ-
ry znalazł skarb w ziemi, więc 
wszystko sprzedaję by ją kupić. 
To samo robi kupiec, który zna-
lazł drogocenną perłę. Bogaty 
młodzieniec nie jest w stanie po-
zbyć się wszystkiego, by pójść za 
Jezusem, a przecież zachowywał 
wszystkie przykazania. Jednak coś 
stanęło na przeszkodzie.

W Ewangelii przeczytamy rów-
nież to, że tam jest nasz skarb, 
gdzie jest nasze serce. To jest dla 
nas najważniejsze, co najbardziej 
kochamy. Dla Jezusa człowiek jest 
tym obiektem miłości. Dla niego i 
za niego oddał życie. Biorąc pod 
uwagę, że zrobił to sam Bóg, od 
razu widać, jak wielką to ma war-
tość. A właściwie to od razu wi-
dać, że tego nie jesteśmy w stanie 
oszacować. Do tego dochodzi po-
wołanie do życia, poinstruowanie 
o co w tym życiu chodzi, napra-
wienie tego, co wymagało napra-
wy, podtrzymywanie tego wszyst-
kiego w istnieniu, doradzanie, po-
maganie, towarzyszenie, umac-
nianie i chyba tylko jeden Pan 
Bóg wie, co jeszcze.

A jaka jest odpowiedź człowie-
ka? Jeżeli już jest, to zawsze za 
mała. Nie ma co nawet wspomi-
nać o takim przypadku, gdy jej w 
ogóle nie ma. Bo to przecież nie-
ludzkie. Człowiek nie jest w sta-
nie odpłacić Bogu za te wszyst-
kie dary. Chociaż z drugiej stro-
ny gdyby tak oddać Mu wszystko? 
Tylko kto to potrafi.

Ks. Grzegorz Podlaski

Marek Roszak, lat 34, zm. 14.07.2014 r., pogrzeb odbył się  
23.07.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie.

Informacje przekazał Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pojechali na Jarmark Kaszubski 

Wakacyjna wyprawa 
dzieci z Trzechla 
Słoneczna pogoda i lipcowe upały każą cieszyć się latem i wa-
kacjami. Najlepiej spędzanymi poza domem, na koloniach, 
obozach czy wycieczkach. Jednak nie wszyscy rodzice mogą 
pozwolić sobie na taki wydatek, szczególnie gdy w domu jest 
kilkoro dzieci, które rzadko lub nigdy gdziekolwiek wyjeż-
dżają. Dla nich to właśnie Stowarzyszenie Przystanek Trzech-
el zorganizowało w dniach od 19 do 20 lipca wyprawę do kra-
iny jezior i żywej jeszcze tradycji – na Kaszuby. 

Wraz z opiekunami: K. Gnaciń-
ską-Olczyk, J. Kołodziejską, i M. 
Urbaniak siedemnaścioro dzieci z 
Trzechla wyruszyło o świcie spod 
świetlicy w Trzechlu w kierun-
ku Wdzydz Kiszewskich, gdzie w 
tamtejszym wspaniałym skanse-
nie trwał Jarmark Kaszubski, a na 
nim pokazy i warsztaty tradycyj-
nych rzemiosł i sztuk ludowych. 
Cel wyprawy był zamierzony, bo-
wiem od kilku lat Stowarzysze-
nie stara się przypominać miesz-
kańcom wsi zapomniane trady-
cje i zawody organizując w świe-
tlicy wiejskiej liczne związane z 
tym warsztaty. Dlatego też dzieci 
, które w zimowe ferie uczyły się 
tańców ludowych i dawnych me-
tod zdobienia ceramiki a w lipcu 
malowania na jedwabiu i tworze-
nia kwiatów z bibuły, mogły swoje 
doświadczenia skonfrontować z 
pracą prawdziwych mistrzów, co 
nieco podpatrzeć i nabrać ocho-
ty do dalszej pracy. Spacerując 
wśród kolorowych straganów, za-
glądając do licznych warsztatów 
wszyscy mogliśmy się przekonać, 
że warto jest pielęgnować tradycję 
i dorobek swoich pradziadków, 
bo w dzisiejszym świecie pełnym 
plastiku i tandety 

jest to wartość trwała z której 
możemy i powinniśmy być dum-
ni.

Po wrażeniach z jarmarku wie-
czór spędziliśmy w ośrodku nad 
malowniczym jeziorem Mausz, 
by następnego dnia już w peł-

ni sił odwiedzić ,,żelazny punkt” 
każdej wycieczki w te okolice – 
Szymbark. Tam w ..odwróconym 
domu” każdy mógł sprawdzić jak 
panuje nad swoim zmysłem rów-
nowagi, zobaczyć najdłuższą de-
skę świata i spróbować regional-
nych przysmaków.

Na koniec wyprawy, już pod-
czas powrotu do Trzechla odwie-
dziliśmy jeszcze położoną nie-
opodal

Słupska wieś Swołowo – stoli-
cę ,,krainy w kratę”, podziwiając 
odrestaurowane domy budowa-
ne w technice ryglowej, gdzie bia-
łe ściany, czarne belki i kolorowe 
malwy przypominają jak wyglą-
dały dawniej pomorskie wsie.

Ta wspaniała i dla niektórych 
jedyna w tym roku wyprawa do-
szła do skutku dzięki wsparciu 
szlachetnych ludzi, którzy po-
mogli Stowarzyszeniu Przystanek 
Trzechel w organizacji. Serdecz-
nie dziękuję P. Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Nowogard Tade-
uszowi Piotrowskiemu i P. Ada-
mowi Fedeńczakowi – bez ich po-
mocy nie moglibyśmy zrealizo-
wać tego projektu. Podziękowa-
nia również dla opiekunek: P. Kasi 
Gnacińskiej Olczyk, która była 
sprawczynią wycieczki oraz dziel-
nie jej pomagających okiełznać 
trzechelskich urwisów – Marii 
Urbaniak i Janinie Kołodziejskiej.

Prezes Stowarzyszenia 
Przystanek Trzechel 

Jarosław Olczyk
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Z cyklu: Socrealizm po nowogardzku - reaktywacja
W pierwszej połowie lat 50-tych ubiegłego wieku, dokładnie od września 1952 roku do marca 1956 r. ówczesna lokalna władza samorządowa (właściwie partyjna) wy-
dawała dość nieregularnie, z dużymi przerwami, gazetę „Słowo Nowogardzkie”, sygnowaną jako tygodnik. Lektura zachowanych egzemplarzy nie pozostawia wątpliwo-
ści, że gazeta ta to bynajmniej nie prasa, ale typowa agitka propagandowa, której celem podstawowym było krzewienie miłości do sprawiedliwych rządzących i napięt-
nowanie przeciwników władzy klasyfikowanych jako wrogów ludu pracującego. Słownictwo, forma, styl, stosowane przez bliżej nie określony „zespół redakcyjny” (za-
pewne wyznaczeni urzędnicy) wszystko to stanowiło wyraz swoistego „socrealizmu” dodatkowo sprowadzonego do poziomu gminnej erudycji. Ale, że historia kołem 
się toczy, prawie 60 lat później mamy w Nowogardzie swoistą reaktywację (modne ostatnio słowo) tamtej inicjatywy medialnej, rozgrywanej w nieco zmienionym siłą 
upływu lat antruażu zewnętrznym ale prawie identycznym co do istoty, zwłaszcza w zakresie zakładanych celów, stosowanych form, podejścia do rzemiosła (czyli brak 
rzemiosła dziennikarskiego) a nawet używanego słownictwa i stylu. Choć polszczyzna, jako język żywy, zmieniła się mocno od tego czasu, to nowomowa propagandzi-
stów tym procesom się nie poddaje i czy 60 lat temu w „Słowie Nowogardzkim” czy dzisiaj w gminnych „Wiadomościach” (to one właśnie, wraz ze stroną UM, stano-
wią wspomnianą reaktywację) – mamy to samo. W ramach wakacyjnej rozrywki będziemy prezentować zestawienia tekstów z początków lat 50-stych, publikowanych 
w „Słowie Nowogardzkim”, i tych współczesnych produkowanych przez wieloosobową komórkę propagandową nowogardzkiego magistratu. Życzymy dobrej zabawy 

Napiętnować i na tablicę 
 Najpierw tekst z 1952 r.
1.…Chłopi powiatu nowo-

gardzkiego podjęli szereg zobo-
wiązań wypełnienia obowiązko-
wych dostaw do państwa by iść 
do urn wyborczych w poczuciu 
spełnionego obowiązku… Do ta-
kich należą ob. Szewczyk Tade-
usz z gr. Żabowo, który spełnia-
jąc swe zobowiązanie wykonał 
już swe dostawy z nadwyżką . 
Lecz istnieją i tacy, którzy swym 
postępowaniem przynoszą wstyd 
swym gromadom i nie realizu-
ją z nią Programu Frontu Naro-
dowego i hamując postęp swych 
gromad, podrywają c im opinię 
dobrych obywateli Państwa Pol-
skiego. Tacy jak obywatel Wie-
czorek Władysław, prezes ZSCH 
z gr. Jarchlino zalegający z ilością 
12 kg żywca od miesiąca czerwca 
br.. ob. Winnicki Stanisław z 
gr. Jarchlino zalegający z 85 kg 
żywca również od miesiąca 
czerwca idą na pasku wroga 
klasowego, hamując rozwój na-
szego kraju. Wilbik Stanisław 
z gr. Anielino, który zalega z 21 
kg żywca i złożył zobowiązanie 

w CUS przy Prez GRN w Błąd-
kowie, że odstawi w terminie do 
dnia 1.10. br. i jeszcze ich nie 
odstawił. Nie wykonując swych 
obowiązków przynosi wstyd całej 
gromadzie.

Wzmóc walkę o obowiązko-
we dostawy, [w] „Słowo Nowo-
gardzkie” 14-21 XI 1952 r. nr 4 

Teraz współczesna produkcja 
z lipca tego roku 

2. W kwietniu br. burmistrz 
podpisał z wykonawcą ze Szcze-
cina umowę na wykonanie bo-
isk wielofunkcyjnych na osiedlu 
Bema. Planowany kompleks bo-
isk będzie składał się z boiska: do 
piłki ręcznej, koszykowej, siatko-
wej i kortu tenisowego. ….W śro-
dę (16 lipca br.,)burmistrz Nowo-
gardu wraz z kierownikiem IiR 
Adamem Czernkiewiczem, pra-
cownikiem wydziału Ritą Ma-
zurczak, dokonali kontroli postę-
pu dotychczasowych prac zwią-
zanych z w/w boisk. ….Przypo-
minamy, że cała inwestycja od 
początku była zagrożona. Rad-
ni z opozycji, w dniu 28 stycznia 
br., w czasie II czytania budżetu 

i składania poprawek do budże-
tu, ustami radnego Szpilkowskie-
go z WN przedstawili wniosek, 
pod którym podpisali się radni: 
Wiatr, Szpilkowski, Gała, Ka-
nia, Szafran, Krzywania, Nierad-
ka, Saniuk, Bociarski, Augusty-
nek, aby wycofać 500.000 zł na 
budowę boiska wielofunkcyj-
nego na osiedlu Bema.  Jednak 
dzięki głosom radnych (Kolanek, 
Laskowski, Bielida, Jurek, Kozieł, 
Rafiński, Tandecki, Wolny, Paśko, 
Marcinkowski, Kubicki), wniosek 
ten został odrzucony, a inwesty-
cja uratowana, co naocznie moż-
na zobaczyć na osiedlu Bema.

A. Narkiewicz, Trwa budowa 
boisk wielofunkcyjnych… strona 
UM, dostęp 22 07 2014

Wiec tak jak w poprzednim 
tekście, oprócz prawomyślnych 
obywateli, jest i tutaj grupa wi-
chrzycieli „hamujących rozwój 
…” Osiedla Bema. Całe szczę-
ście zdrowa klasowo grupa rad-
nych inspirowana tchnieniem 
przywódcy (przy wódce..) nie 
daje się i postęp kwitnie. Kolej-
ny odcinek za tydzień      

red.

Jarmark Doberski – pod patronatem 
Dziennika Nowogardzkiego

Dwa dni  
świetnej zabawy
W najbliższy piątek i sobotę (25-26 lipca), w Dobrej, odbędzie się jubileuszo-
wy XV Jarmark Doberski. Organizatorzy przygotowali z tej okazji mnóstwo 
atrakcji. Patronem medialnym tej imprezy jest Dziennik Nowogardzki. 

W Dobrej na uczestników jarmarku 
czeka mnóstwo atrakcji. Zaczynając od 
koncertów muzycznych, na turniejach 
sportowych kończąc. W piątek na sce-
nie głównej zaprezentują się m.in. Pih, 
Kaczor, zespół Over The Fence, DJ Fa-
fiq, przez godzinę o dobrą muzykę za-
dba również Radio Eska. W międzycza-
sie przygotowano program rozrywko-
wy i konkursy z nagrodami, natomiast o 
19:00 odbędą się Mistrzostwa Europy w 
Piciu Soku Grejpfrutowego. Następnego 
dnia mnóstwo wydarzeń sportowych. Na 
szczególną uwagę zasługują biegi uliczne 
oraz Mistrzostwa Regionu w Ulicznej Pił-

ce Nożnej. Odbędzie się otwarty zlot po-
jazdów zabytkowych i militarnych, który-
mi będzie można się również przejechać. 
Na scenie wystąpią m.in. zespoły: San Se-
bastian oraz Trzy Korony. Warto obejrzeć 
spektakl iluzjonistyczny „Magia Na We-
soło”, a o godzinie 20:00 wziąć udział w 
Mistrzostwach Europy w Jedzeniu Kieł-
basy Doberskiej. Nic dodać, nic ująć, w 
najbliższy piątek i sobotę po prostu trze-
ba być w Dobrej! Przy artykule publiku-
jemy plakat z pełnym harmonogramem 
XV Jarmarku Doberskiego.

KR
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KANCELARIA  
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

WYDRUKI KOLOROWE 
W NIS KICH CENACH

ul. Boh. Warszawy 7A    TEL . 91 392 21 65

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” - Witalij Grebieniuk 

Niczego nie żałuję...
Otworzył pierwszą w mieście drogerię, w której kobiety mogły zakupić kosmetyki, wcześniej dostępne tylko na Zachodzie. Jest przedstawicielem tych pra-
codawców, którzy jako pierwsi odważyli się na własny biznes, krótko po przemianach ustrojowych. Mowa o Witaliju Grebieniuku – właścicielu hurtowni 
Witter i drogerii Jasmin-Witter, z którym rozmawiamy w kolejnej odsłonie naszego stałego cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Nim 
przejdziemy do rozmowy o pań-
skiej firmie, chciałem zauważyć, 
że ma pan dość nietypowe imię - 
pochodzi pan z kresów wschod-
nich?

Witalij Grebieniuk, współ-
właściciel hurtowni WITTER i 
drogerii JASMIN - To prawda, że 
imię mam bardzo oryginalne, ale 
w ostatnim czasie coraz bardziej 
popularne. A to za sprawą ukra-
ińskiego boksera, Witalija Klicz-
ki, zresztą mojego idola, którego 
bardzo podziwiam za osiągnięcia 
sportowe i nie tylko. Takie dyscy-
pliny jak boks, judo, zapasy i inne 
sztuki walki bardzo mnie intere-
sowały od dziecka. Ale przy okazji 
muszę się pochwalić, że sam kiedyś 
uprawiałem w przeszłości karate, 
ale to były czasy mojej młodości. 
Wracając do sedna pytania, to imię 
rzeczywiście zdradza moje korze-
nie. Urodziłem się w Kazachstanie, 
niedaleko chińskiej granicy w miej-
scowości Ili, w pobliżu miasta Ał-
maty, gdzie moi rodzice byli na ze-
słaniu. Mój ojciec był Rosjaninem, 
a moja matka Polką. W wielu 10 
lat wróciłem razem z rodzicami do 

Polski. Co do samego imienia, to w 
tamtych stronach było ono bardzo 
popularne i nadawało się je synom 
pierworodnym. Dlatego Witalij to 
taka symboliczna siła do życia...

 Rozpoczynał pan działal-
ność gospodarczą w czasach, 
gdy przedsiębiorczość dopiero 
się rodziła. Z perspektywy czasu 
uważa Pan, że to były najlepsze 
czasy na biznes?

Decyzja o podjęciu działalno-
ści gospodarczej, czyli w rozumie-
niu dosłownym - wzięcia sprawy w 
swoje ręce, które, jak pamiętamy, 
„rzucił” narodowi prezydent Lech 
Wałęsa, było dla mnie osobiście de-
cyzją dość trudną. A dlaczego? Bo 
ja miałem eksponowane stanowi-
sko w krochmalni w Nowogardzie, 
gdzie piastowałem funkcję kierow-
nika jednego z działów. Zarabia-
łem tam, powiem dość nieskrom-
nie, dość dobrze. 

Jednak zdecydował się pan po-
rzucić „ciepłą posadę” i otwo-
rzyć własny biznes?

Tak, to prawda. Mimo że za-
rabiałem niezłe pieniądze, to po-
wiem panu, że czułem się niespeł-
niony zawodowo. Drażniło mnie 
to, że byłem od kogoś uzależniony 
i musiałem wykonywać polecenia 
wyższych rangą przełożonych. Ko-
lejną sprawą, która zadecydowała 
o odejściu z zakładu, był upadają-
cy przemysł ziemniaczany w No-
wogardzie. W tamtym okresie ru-
szył potężny import taniej mącz-
ki ziemniaczanej z Zachodu, któ-
ry dodatkowo był dotowany przez 
państwo. To doprowadziło do nie-
uczciwej i zarazem miażdżącej 
konkurencji, która załamała osta-
tecznie działalność nowogardzkiej 
krochmalni. Dlatego mając zgro-
madzone środki, które sukcesyw-
nie odkładałem, zacząłem jeździć 

najpierw do Niemiec na zbiór owo-
ców, a później zacząłem handlo-
wać chemią gospodarczą. 

I co było dalej? 
Mimo że niektórzy uważali, że 

jest to interes, który przyniesie mi 
straty i kazali się popukać w gło-
wę, to ja uważałem, że będzie do-
brze, tylko trzeba poczekać i umie-
jętnie podejść do tego biznesu. Ma-
jąc zgromadzony jakiś kapitał, na-
wiązałem współpracę z hurtow-
nią z Poznania, która eksportowa-
ła kosmetyki takie jak: dezodoran-
ty w ładnych opakowaniach, kre-
my, mydełka, pasty do zębów firm 
zagranicznych. Wówczas rynek 
chłonął dosłownie każdą ilość tego 
typu asortymentu. Dlatego by spro-
stać wymaganiom klientów, kupi-
łem duży samochód typu van, któ-
rym dwa razy w tygodniu jeździłem 
do Poznania po towar. Naprawdę 
miałem wtedy bardzo wiele pra-
cy. Z wszystkich artykułów najbar-
dziej schodziły kosmetyki i proszki 
do prania, które były nieznacznie 
lepszej jakości, ale w super koloro-
wych opakowaniach, niż te rodzime 
jak IXI czy CYPISEK. Może to za-
brzmi niewiarygodnie, ale brałem 
ich całe palety, które były zapako-

wane do TIRA.
Trudno sobie wyobrazić lepszą 

koniunkturę na rozpoczęcie wła-
snej firmy?

Proszę pana, to były dla mnie 
złote lata. W tym czasie kupiłem 
sobie dwa sklepy, otworzyłem ko-
lejną hurtownię w Łobzie, Star-
gardzie i zaopatrywałem w pro-
dukty firmy LAKMA całą Polskę 
Zachodnią. Wtedy poczułem, że 
tworzę duży biznes. Dlatego dziś 
czuję się spełniony, bo osiągnąłem 
wszystko, co wtedy było w zasięgu. 

To z pewnością wymagało jed-
nak sporego zaangażowania i 
wysiłku?

Zdecydowanie. Dużo zarabia-

łem, ale sukces okupiony był na-
prawdę bardzo ciężką pracą. Za-
trudniałem wtedy 14 osób. I naj-
dziwniejsze było to, że mając już 
jakieś pieniądze na wypoczynek, 
pojechałem dopiero po 10 latach od 
momentu założenia swojej działal-
ności. Ale tempa nie zwalniałem, 
bo czułem, że ten progres kiedyś 
niestety się zakończy i zresztą nie 
pomyliłem się. 

No właśnie. Dobrą passę ro-
dzimych handlowców przerwa-
ły rosnące jak grzyby po desz-
czu supermarkety. Nie ominęło 
to Nowogardu. Po byłej „kolo-
rowej” powstało Netto. Wiem, że 
wówczas był pan w grupie przed-
siębiorców, która sprzeciwiała 
się budowie tego sklepu w No-
wogardzie. Zdaje się jednak, że 
byliście, jako pracodawcy, osa-
motnieni w tej walce - ludziom 
markety kojarzyły się z dobro-
bytem?

Dziś wiemy, że to istna inwa-
zja supermarketów, choć tak jak 
pan powiedział w pytaniu, że dla 
ludzi markety były oznaką dobro-
bytu, nowego stylu życia. W sumie 
chyba nadal tak jest. Ale wrócimy 
do czasów, gdy powstawało NET-

TO. Wówczas rzeczywiście byłem 
jednym z pierwszych oportuni-
stów, którzy powołali do życia sto-
warzyszenie Forum Rozwoju Go-
spodarczego Ziemi Nowogardzkiej. 
Naszym celem była próba zablo-
kowania budowy supermarketów, 
a przez to zjednoczenie lokalnych 
przedsiębiorców, stworzenie wła-
snego samorządu. Szybko jednak 
zrozumieliśmy, że nasz opór nie 
przyniesie oczekiwanych rezulta-
tów. Próbowaliśmy, jako Stowa-
rzyszenie, prowadzić negocjację z 
ówczesnym burmistrzem Ziembą, 
jednak bezskutecznie. W tym sen-
sie ma pan rację, z perspektywy 
czasu widzę, że byliśmy osamotnie-

ni w tej walce. Nie było wsparcia ze 
strony władz. Przyjęto z otwarty-
mi ramionami markety, które co 
prawda generują tutaj swoje do-
chody, ale już podatki odprowadzą 
do swoich krajów. Nas natomiast 
zbywano. 

Później powstawały kolej-
ne markety... W końcu również 
pańskiego segmentu nie ominę-
ła „inwazja” sieciowych sklepów. 
W Nowogardzie powstał Ros-
sman, a później drogeria Natu-
ra. To z pewnością odbiło się na 
Pańskich obrotach. Czy musiał 
pan ograniczać zatrudnienie?

Od razu podjąłem ostre działa-
nia restrukturyzacyjne poprzez re-
dukcję pracowników i sprzedaży 
jednego ze sklepów, który był mało 
rentowny. Dlatego chcę powiedzieć 
to bardzo wyraźnie: to były kon-
sekwencje powstania tych super-
marketów, które rozszerzyły asor-
tyment o chemię i artykuły ko-
smetyczne. Następnie zdecydowa-
łem się podjąć współpracę z dro-
gerią Jasmin. Na bazie tej współ-
pracy powstała Drogeria „JASMIN 
– WITTER” i działa ona na nowo-
gardzkim rynku od kilku lat. Chcę 
dodać, że była to pierwsza w po-
wiecie placówka kosmetyczno-che-
miczną o charakterze samoobsłu-
gowym, którym jest rozbudowany 
dział perfumeryjny, kosmetyki do 
pielęgnacji ciała i włosów. Dostęp-
ne są również w szerokim asorty-
mencie artykuły chemii gospodar-
czej, higieny i użytku domowego 
oraz przemysłowego. W ofercie jest 
ok. 11.000 pozycji asortymento-
wych. Dlatego klient naprawdę ma 
duży wybór. Ta decyzja była bar-
dzo trafna i gdybym jej nie podjął 
i nie związał się z Jasminem, dziś 
może na miejscu hurtowni byłby 
np. sklep mięsny. 

Mam jednak wrażenie, że po 
okresie zachłyśnięcia się mar-
ketami, przyszedł czas, kie-
dy ludzie się przekonali, że nie 
wszystko złoto, co się świeci. 
Przecież często produkty w dys-
kontach są gorszej jakości niż te 
w małych sklepach. A jak to jest 
w przypadku kosmetyków i che-
mii domowej?

To bardzo trudne pytanie, bo jest 
tajemnicą poliszynela, że towar w 
marketach jest gorszej jakości. Mó-
wią to też sami handlowcy, którzy 
dostarczają tam asortyment. Nikt 
jednak nie sprawdził jak jest na-
prawdę? Czasami tylko słyszę od 
klientów, że kupili np. proszek w 
markecie i są z niego niezadowoleni. 
Więc coś jest chyba na rzeczy. 

Na chwilę odejdźmy znów 

Witalij i Teresa Grebieniuk, właściciele drogerii JASMIN-WITTER i hurtowni Witter

Pracujące w drogerii JASMIN-WITTER ekspedientki mają wieloletni staż. Chętnie służą radą 
i pomocą

Wina i ich produkcja, a także ich kolekcjo-
nowanie to moja pasja - mówi pan Witalij 
Grebieniuk
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Echa „Lata z Muzami” 2014: Pełna emocji dyskusja po seansie filmu dokumentalnego „Był bunt”, 
opowiadającego o słynnych buntach więźniów w Nowogardzie, czarnem i Goleniowie w 1989 roku

„…To jest więzienie czy sanatorium?!”
Ostatniego dnia festiwalu „Lato z Muzami” 2014 o godz. 16 w Sali kinowej NDK odbył się seans filmu w reżyserii Małgorzaty Kozery „Był bunt”. 
Trwający ok. 60 min. dokument ukazuje przebieg buntów w Goleniowie, Nowogardzie i Czarnem oraz wspomnienia uczestników i świadków tamtych 
zdarzeń - więźniów, funkcjonariuszy zarówno SW jak i milicji, opozycjonistów i parlamentarzystów.

1989 rok. Minął czas zwycię-
skich dla obozu solidarnościowego 
wyborów czerwcowych. Ludzie 
stanęli w obliczu gwałtownych de-
mokratycznych przemian. Nadzie-
je wśród społeczeństwa na popra-
wę bytu stawały się coraz śmielsze. 
Ten ogólny klimat udzielił się tak-
że więźniom, którzy w większości 
opowiadali się za wprowadzeniem 
demokracji w Polsce. Wielu z nich 
przecież siedziało także - czasami 
przez lata - w jednej celi z prze-
śladowanymi przez komunę opo-
zycjonistami. Teraz ci opozycjoni-
ści doszli do władzy. Więźniowie 
liczyli więc na szeroką amnestię. 
Jednakże zawiedli się, gdy 16 li-
stopada 1989 roku została ogłoszo-
na amnestia; niestety dla nich, była 
tylko częściowa i nie obejmowała 
np. recydywistów. W więzieniach 
w Polsce, także w Nowogardzie, 
zaczęła narastać atmosfera nieza-
dowolenia. Czara goryczy zosta-
ła przelana 7 grudnia 1989 roku 
kiedy to Sejm zaaprobował osta-
tecznie, niezadowalającą osadzo-
nych, amnestię. Tego dnia właśnie 
rozpoczął się bunt. Film opowia-
da o zamieszkach w więzieniach 
w Czarnem, Goleniowie i Nowo-
gardzie. W naszym mieście bunt 
polegający na starciach więźniów 
z funkcjonariuszami SW trwał w 
swoim apogeum od 7 do 9 grudnia. 
Nowogardzcy więźniowie przedo-
stali się na dach jednego z więzien-
nych pawilonów. Funkcjonariu-
sze zaś, którzy wcześniej opuścili 
swoje pawilony zostali podziele-
ni na grupy obronne i wyposaże-
ni dodatkowo w wyrzutnie gazu. 
Rozpętała się walka; więźniowie 
ciskali w strażników cegłówkami z 
rozebranych dachowych kominów 
oraz podpalanymi szmacianymi 
kulami, natomiast funkcjonariusze 
strzelali racami oraz pojemnikami 
z gazem. Walki ustały 9 grudnia. 
W trakcie buntu powstały ogrom-
ne zniszczenia, między innymi po-
żar strawił niektóre pomieszcze-
nia i dachy pawilonów. Na drugi 
dzień, na miejsce przybyły oddzia-
ły milicji, na czele których stał puł-
kownik Jerzy Stańczyk (obecnie 
generał w stanie spoczynku). Do-
szło do rozmów między Stańczy-
kiem a przedstawicielem 47-oso-
bowego Komitetu Protestacyjne-
go Więźniów Zbigniewem Orze-
chowskim. Krótko po tym protest 
został zakończony. Uczestniczący 
w buncie więźniowie – zarówno 
z opisanego powyżej Nowogardu 
jak i Czarnego i Goleniowa - zo-

stali rozdzieleni i rozwiezieni po 
zakładach karnych na terenie Pol-
ski, gdzie jak wynika z później-
szych relacji w ramach odwetu 
przeszli tzw. „ścieżki zdrowia”. W 
Nowogardzie obyło się bez ofiar 
śmiertelnych, w przeciwieństwie 

do Czarnego, gdzie podczas akcji 
pacyfikacyjnej ZK zginęło 3 więź-
niów, natomiast w Goleniowie w 
wyniku samosądu jeden osadzo-
ny został spalony żywcem w celi 
przez współwięźniów. 

Po 25 latach wydarzenia te na-
dal budzą żywe emocje i dysku-
sje. Okazało się to również po 
seansie w nowogardzkim NDK. 
Oto fragmenty niektórych wypo-
wiedzi w trakcie dyskusji na sali 
kinowej po emisji dokumentu. 

Osoba z widowni: Oglądałem 
ten film z dużym zainteresowa-
niem… Oczywiście pana genera-
ła (Jerzego Stańczyka) od razu 
stawiam po stronie pozytywnej… 
choć w wielu miejscach te wyda-
rzenia pokazują porażkę systemu 
zarządzania. Brak kompetencji. 
Niepotrzebne strzelanie do ludzi, 
którzy tylko wygrażali rękami. Ale 
muszę dodać jeszcze jedną rzecz, 
że tutaj nie był bez winy system 
totalitarny, który obowiązywał w 
kraju. Nie byli również bez winy 
politycy. […] Rozumiem tych lu-
dzi z zakładu karnego [więźniów, 
przyp. Red.], ponieważ oni zosta-
li w pewnym stopniu wmanewro-
wani w takie niebezpieczeństwo 
poprzez obiecywanie ówczesnych 

polityków, poprzez spotkania nie-
przygotowane. I jak tutaj pan 
Moczydłowski mówił: pojechali 
amatorzy. Jedynym zawodowcem, 
który tam się znalazł, był pan gen. 
Stańczyk. I gdyby pozostali byli 
w podobny sposób przygotowa-

ni, mieliby przemyślany jakiś spo-
sób działania, to myślę, że te skut-
ki, które zaistniały, byłyby o wiele 
mniej drastyczne. 

Jeden z uczestników krzyknął 
wówczas z sali: KGB i SB wtedy 
tutaj nie było! Pracując w zakła-
dzie karnym wszyscy funkcjona-
riusze są przeszkoleni, wiedzą co 
robią, po co mają pałki, kiedy je 
użyć, kiedy nie użyć. Dziękuję! I 
nigdy nie było przemocy! Dzięku-
ję!

Następnie głos zabrał gen. Je-
rzy Stańczyk, który wystąpił w 
filmie „Był bunt”.

Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. 
Dzisiaj, po 25 latach, patrzę ina-
czej na tę sprawę. Rozumiałem 
już wtedy jak bardzo zbulwerso-
wana była służba więzienna tym, 
że więźniowie przez tyle miesięcy 
upokarzali ją. Ale z drugiej strony 
chcę powiedzieć, że dzisiaj zrobił-
bym to samo. Dzisiaj również dą-
żyłbym do pokojowego załatwie-
nia tego buntu. Niepotrzebne były 
ani mnie, ani więźniom, ani służ-
bie więziennej, ani wreszcie rzą-
dowi, który dopiero co objął wła-
dzę, trupy i ciężkie pobicia. […] 
Miałem do dyspozycji śmigłowce, 
antyterrorystów i używając śmi-

głowców musiałbym zdmuchnąć 
więźniów z siódmej kondygnacji 
w Goleniowie a z czwartej kondy-
gnacji w Nowogardzie. Wyobra-
żacie sobie, co by się działo. No 
przecież tam była by masakra. 
I to już nie chodzi tylko o moje 

bezpieczeństwo i fakt, że na pew-
no po jakimś czasie zrobiono by 
ze mnie człowieka, który dopuścił 
się przestępstwa. Chodzi po pro-
stu o życie ludzi. I tutaj mogę tyl-
ko powiedzieć jedno. Przemawia-
li do tych więźniów różni ludzie. I 
popatrzcie państwo, przyszedł mi-
licjant i zaczął rozmawiać z nimi 
ich językiem. I odpuścili. To nie 
jest przypadek. Ponieważ zorien-
towali się, że po prostu milicja nie 
jest za tym, żeby kogokolwiek bić, 
maltretować, czy zabijać. 

Głos z Sali: Zgadza się!
Dalej generał: I na tym właści-

wie mógłbym skończyć. Ale chcę 
jeszcze powiedzieć jedną rzecz, 
film pokazał Nowogard bardzo 
dobrze. Natomiast jeżeli chodzi 
o Goleniów, to tam była prawdzi-
wie trudna sytuacja. Tam nie było 
kamer. Musiałem wejść do środka 
zakładu karnego sam i wytłuma-
czyć tym ludziom o co nam cho-
dzi… Proszę państwa, ja więź-
niom nie gwarantowałem bezkar-
ności […] Wyraźnie im powie-
działem, że za wywołanie buntu, 
za zniszczenie mienia, będą mu-
sieli odpowiedzieć. Natomiast za-
gwarantowałem im jedno i dopil-
nowałem tego, żeby nikt ich nie 

bił, nie poniżał, ani też w inny 
sposób nie dokuczał. […] Były 
owszem wypadki pobić, ale póź-
niej, kiedy znaleźli się w więzie-
niach na terenie kraju. […] My-
ślę, że jeżeli na sali znajdują się 
funkcjonariusze SW, o których tu-
taj wielokrotnie w filmie i skazani 
i ten „wielki aktor” [Paweł Mo-
czydłowski (w latach 1990-94 stał 
na czele Centralnego Zarządu 
Zakładów Karnych w Minister-
stwie Sprawiedliwości), przyp. 
Red] mówili negatywnie, to trze-
ba przyznać, że takie rzeczy po 
prostu mówią ci, którzy nie zna-
ją ciężkiej pracy funkcjonariuszy 
więziennictwa. […] Skazani to 
nie są takie normalne pieszczosz-
ki, z którymi się można bardzo 
delikatnie obchodzić. Podkreślał 
zresztą to w filmie pan Frasyniuk, 
że musi być jakiś rygor, musi być 
dyscyplina. Oczywiście nie może 
być znęcania się. Czy jakiegoś w 
inny sposób poniżania człowie-
ka. Dziękuję. – Po tej wypowiedzi 
rozległy się oklaski.

Następnie ktoś na Sali odezwał 
się donośnym głosem: To jest sa-
natorium czy zakład karny? Wie 
pan o co chodzi… 

Generał: Wyraźnie powiedzia-
łem, że podzielam pogląd wyra-
żony przez pana Frasyniuka - któ-
ry był osadzony i to chyba ze trzy 
i pół roku - że to nie jest sanato-
rium, ale z drugiej strony jeszcze 
raz powtarzam nawet to, co po-
wiedział w dokumencie Z. Orze-
chowski, że skazany ma też swoje 
prawa i trzeba mu okazać to mi-
nimum szacunku a traktowanie 
w zakładzie karnym nie powinno 
odbiegać zbytnio od normalnych 
ludzkich zachowań.

Głos z Sali: Kiedy wybuchł 
bunt, byłem młodym człowiekiem. 
Wiem, że siedzi tutaj wielu moich 
kolegów, którzy widzieli zajścia w 
Nowogardzie. Żyliśmy tymi dnia-
mi. Baliśmy się bardzo o to, co 
będzie kiedy więźniowie wyjdą na 
Nowogard. Słyszeliśmy relacje oj-
ców naszych kolegów, którzy pra-
cowali w ZK Nowogard mówiące, 
co będą robić, jak będą się zasto-
sowywać, i jakie będą ich reak-
cje na ewentualny bunt więźniów. 
Osobiście widziałem wyrzuca-
ny chleb przez więźniów do fosy. 
Kiedy jedzenie im dostarczano, 
oni to wyrzucali. Ja to widziałem. 
[…] Na ul. Wiejskiej, gdzie miesz-
kam, z samego rana stało wiele 
wozów policyjnych, które szyko-
wały się do szturmu. Stawaliśmy 

Na zdjęciu od lewej twórcy filmu: Urszula Sławiec, Łukasz Bluszcz, Małgorzata Kozera (reż. dokumentu), Andrzej Szpet (funk-
cjonariusz SW), Krzysztof Spór (dyrektor artystyczny „Lata z Muzami” 2014) oraz gen. Jerzy Stańczyk
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na górce, przy ul. Armii Krajo-
wej i tylko z daleka wszystko ob-
serwowaliśmy. Ten film jest małą 
cząstka tego, co my widzieliśmy. 
Żałuję, że reżyser nie przeprowa-
dził rozmów z ludźmi z miasta, na 
temat tego, co oni o tym myśleli. 
Bo to naprawdę była sytuacja nie-
bezpieczna. Chodziliśmy do szko-
ły i widzieliśmy te petardy, które 
były wystrzeliwane, my naprawdę 
się baliśmy. […]

Po tej wypowiedzi głos zabra-
ła Małgorzata Kozera, reżyser fil-
mu: Bardzo dziękuję za tę wypo-
wiedź. Chciałabym powiedzieć, że 
była taka koncepcja, żeby włączyć 
również do filmu głosy mieszkań-
ców. Ale gdy zaczęliśmy grzebać 
w tym temacie to otwierała się 
studnia bez dna. I jeszcze z wielo-
ma odnogami. Pracując nad tym 
dokumentem byłam w pełni świa-
doma, że będzie to przysłowiowy 
kij w mrowisko i będą mnie ką-
sać wszelkie mrówki; i osadzeni i 
funkcjonariusze i politycy, i pew-
nie nikt z nich do końca nie jest 
usatysfakcjonowany obrazem sa-
mego siebie, aczkolwiek dążyli-
śmy do takiej uczciwości, jaka tyl-
ko była do osiągnięcia, a ponadto 
wątków tego tematu jest mnóstwo 
i siłą rzeczy po pewnych rzeczach 
prześlizgiwaliśmy się po łebkach. 
Dotyczy to Nowogardu w dużym 
stopniu bo wątek tego miasta zo-
stał przez nas rzeczywiście bardzo 
dobrze udokumentowany i zbada-
ny. Natomiast zabrakło nam gło-
su funkcjonariusza z Nowogar-
du, który zechciałby wziąć udział 
w tym filmie, czego bardzo żałuję 
i myślę, że inny byłby dziś odbiór 
państwa, gdyby osoby, które były 
tu w Nowogardzie, po tej stro-

nie muru, mogły opowiedzieć, co 
wtedy czuły. Zdaję sobie sprawę, 
że to było ciężkie doświadczenie, 
że tutaj nie ma wygranych, tutaj 
wszyscy byli ofiarami. 

Następnie głos zabrał Łukasz 
Bluszcz, współtwórca filmu: Na-
wiązując do uwag, że zabrakło 
głosu mieszkańców, chciałbym za-
znaczyć, że wyszliśmy z koncepcji, 
że w filmie znajdują się 4 strony: 
więźniowie, funkcjonariusze, mili-
cja i politycy. Byliśmy co prawda 
umówieni na rozmowę z jednym 

z nowogardzkich funkcjonariu-
szy, ale na dzień przed zdjęciami 
stwierdził, że nie chce kamer i od-
mówił nam wywiadu. Trzeba było 
uszanować jego decyzję. 

Andrzej Szpet: W owym czasie 
byłem bardzo młodym funkcjona-
riuszem. I powiem szczerze, cały 
czas, jak po raz wtóry oglądam 
ten film, emocje u mnie strasznie 
rosną i odżywają wspomnienia. 
Dla mnie to jest cały czas trage-
dia. Jak sobie to przypominam, 
mogło być inaczej. Naprawdę mo-
gło być inaczej. […]

Głos z sali : Z tego obrazu, któ-
ry tu został pokazany wynika, że 
funkcjonariusze byli bestiami. I 
że w tych mundurach to tylko cze-
kają, żeby kogoś pognębić. Syste-
mu więziennictwa nie wymyślili 
funkcjonariusze, tylko ktoś inny; 
sejm, ustawy itd. Funkcjonariu-
sze w tych ramach się poruszali. 
W ogóle w tym filmie nie jest po-
kazane tło tego, dlaczego w ogóle 
doszło do tych buntów, to nie były 
3 czy 4 dni buntu. Taka napięta 
sytuacja trwała półtora roku; cały 

czas zanim ostatecznie doszło do 
buntu. Pan gen. Stańczyk przybył 
w ostatnim momencie. Jakby po-
jawił się dzień wcześniej nic by 
nie zdziałał. I odjechał by z tym z 
czym przyjechał. Ale wszyscy byli 
już bardzo wymęczeni, przestra-
szyli się Czarnego i dlatego się 
wycofali. Niechlubną rolę w tym 
buncie odegrali - przygotowując 
ciężki grunt dla pana Stańczyka 
- Wende, Frasyniuk i Falkowska. 
Dlaczego? Wchodzili na oddziały, 
obiecywali cuda nie widy. Tę całą 
amnestię próbowaliśmy im wy-

perswadować. Dwóch rozsądnych 
ludzi było – Niesiołowski i nieży-
jący już poseł Józef Kowalczyk, 
który najwięcej się kłócił, żeby 
politycy nie obiecywali więźniom 
gruszek na wierzbie. Osadzony Z. 
Orzechowski też o tym wiedział, 
bo tonował skazanych żeby ostro 
nie występować. Zdawał sobie 
sprawę, że nic z tego nie wyjdzie. 
Rozmawialiśmy niejednokrotnie i 
mówiłem mu: „Człowieku! Kto ci 
obieca tak głęboką amnestię? Do-
staną ją tylko ci, którzy mają wy-
roki dwóch, trzech lat i ci wyjdą 
na wolność. Mordercy i inni groź-
ni przestępcy zostaną”. Na na-
szym pawilonie w większości swo-
je wyroki odsiadywali mordercy. 
I tak to wyglądało. Przez półto-
ra roku - jak mówił generał - była 
walka na górze. Żadnej decyzji 
nikt nie chciał podjąć, wszyscy się 
migali, chcieli całą winę zrzucić 
na funkcjonariuszy.

Do powyższej wypowiedzi na-
wiązała Małgorzata Kozera: Nie-
stety nie ma z nami pana Frasy-
niuka. Myślę, że może i by przy-
jechał. Sądzę, że on ma taki tem-
perament, iż nie bałby się tutaj 
stawić czoła dzisiejszej dyskusji. 
[…]Dla mnie ta sytuacja, nieza-
leżnie od tego, jak się tutaj głosy 
rozkładają i kto jest bliżej prawdy, 
jest jak z jakiegoś fantastyczne-
go mitu, w który trudno jest uwie-
rzyć. A dowiadywałam się o szcze-
gółach tych wydarzeń od Orze-
chowskiego, Frasyniuka i funkcjo-
nariuszy, których nazwisk nie wy-
mienię, gdyż nie wiem, czy by so-
bie tego życzyli; pewnie nie, skoro 
nie wypowiedzieli się do kamery. 
W ogóle taką osobliwą sytuacją 
dla mnie było to, że Orzechowski 

jeździł na negocjacje do stolicy 
do ministra Będkowskiego wiezio-
ny przez SW. Z drugiej zaś strony 
rozżalenie więźniów, ich protest i 
sytuacja są dla mnie także całko-
wicie zrozumiałe. Współczuję im 
tego, co przeżyli z całym rozczaro-
waniem z powodu braku amnestii, 
nie bronię funkcjonariuszy tylko 
staram się oddać wszystkim głos. 
Bo dla mnie film ma być uczciwy. 
Nie starałam się wymalować ni-
komu jakiejś laurki – stwierdziła 
reżyser filmu. Po tych słowach na 
Sali rozległy się brawa.

Dyskusja zakończyła się po 
upływie godziny. Uczestni-
cy opuszczali salę bardzo pod-
ekscytowani. Film niewątpliwie 
ukazał, a wielu osobom przypo-
mniał, wydarzenia sprzed 25 lat, 
które w jakiś sposób pozwala-
ją nam dziś jeszcze pełniej zdać 
sobie sprawę, z jak wielkimi na-
dziejami wiązała się transfor-
macja ustrojowa w Polsce. Film 
Małgorzaty Kozery może stano-
wić również przyczynek do dal-
szych dyskusji a przede wszyst-
kim dogłębnych badań nauko-
wych, które pomogły by jak naj-
pełniej odtworzyć kulisy i okres 
poprzedzający zajścia w zakła-
dach karnych w grudniu 1989 
roku. Widać tam jeszcze wie-
le znaków zapytania a relacje 
świadków tamtych zdarzeń za-
równo po stronie więźniów, funk-
cjonariuszy SW i milicji oraz po-
lityków przypominają miejscami 
swoiste przeciąganie liny, w tym 
przypadku liny historycznej nar-
racji …aby „racja była po mo-
jej stronie”. Być może jeszcze za 
wcześnie na pełną obiektywność.

Piotr Słomski

Mieszkańcy Nowogardu chętnie włączali się do dyskusji (zdjęcia: MS) 

od biznesu. Oprócz działa-
nia w Stowarzyszeniu Przed-

siębiorców, zaangażował się pan 
swego czasu w lokalną politykę. 
Został Pan radnym. Co wówczas 
panem kierowało?

To prawda. Byłem radnym w la-
tach 2002-2006. Wszedłem do rady 
z Nowogardzkiego Forum Samorzą-
dowego Marka Krzywani. Z listy 
tego ugrupowania mandat otrzy-
mało wtedy w sumie 5 osób. W tam-
tym układzie sił politycznych two-
rzyliśmy mniejszość, więc większość 
naszych działań było tłumione w 
zarodku. Koalicja SLD-PSL robi-
ła w tym mieście, co chciała, i nas, 
tych paru radnych, zwyczajnie ga-
szono. Dlatego z sesji Rady Miasta 
wychodziłem czasami chory i rozbi-
ty. Często nie wiedziałem, co mam 
zrobić z tym, czego byłem świad-
kiem. To powodowało u mnie nie-
dosyt, gdyż bardzo poważnie trakto-
wałem obowiązki radnego. Miałem 
okazję przyjrzeć się, jak samorząd 
działa od kuchni i choć ostatecznie 
rozczarowałem się tym, co tam zo-
baczyłem, nie był to czas zmarno-
wany. Poznałem wielu ciekawych 
ludzi i mogłem przyjrzeć się bar-
dziej, z jakimi problemami borykają 

się mieszkańcy naszej gminy. Raczej 
jednak już do polityki nie wrócę. 
Dziś mam wrażenie, że prawica jest 
niestety rozbita i podzielna na wiele 
partii. Nie ma w niej jedności i kon-
sensusu. Dlatego jedyną alternaty-
wą jest właśnie integracja i zmiana 
obecnego myślenia. W mojej ocenie 
jest bardzo niedobrym symptomem, 
jeżeli jedna koalicja w tym mieście 
rządzi aż tak długo. To bardzo źle 
wróży dla lokalnej demokracji. 

 A dla biznesu? Władze miasta 

wiele mówią o wspieraniu przed-
siębiorczości. Czy rzeczywiście 
odczuwa Pan to wsparcie? 

Tak się skalda, że ja nie odczu-
wam żadnego wsparcia i pewnie moi 
koledzy przedsiębiorcy również to 
potwierdzą. Rozwijając odpowiedź, 
nie mogę potwierdzić, że jestem i je-
steśmy wspierani poprzez ratusz, bo 
np. są bardzo wysokie podatki, choć-
by z tytułu nieruchomości.

Ograniczając działalność w 
sektorze drogeryjnym, znalazł 

pan czas na inne zajęcia. Wiem, 
że gra pan na giełdzie?

Potwierdzam. Bardzo odpręża 
mnie to zajęcie i działam przede 
wszystkim na rynku kapitałowym. 
Oczywiście, co do tego zajęcia, to 
był przypadek, ale nie żałuję tego, 
bo od razu mi dobrze szło. Ale cóż, 
przyszedł krach na przełomie 2007-
2008 i niestety dużą część środków 
utraciłem, ale teraz znowu one się 
odbudowują. Podkreślę, że giełda 
jest miejscem, gdzie pieniądze moż-
na inwestować tylko w wyniku nad-
wyżek, ale nigdy poprzez pożycz-
ki czy kredyty. Jest to bardzo fascy-
nujące zajęcie, które poprzez odpo-
wiednie decyzje może przynieść nie-
zły zastrzyk finansowy.

Aż korci mnie zapytać, jaką 
pierwszą sumę udało się panu 
wygrać na giełdzie? 

Wygrałem w odstępie miesiąca 
70 tys. zł i to zachęciło mnie do dal-
szego inwestowania i grania, mimo 
że już jakimiś pieniędzmi przecież 
z działalności dysponowałem. Po-
wiem więcej, że byłem nawet zanie-
pokojonym tym, że tak dobrze mi 
idzie ta passa. 

Od pańskich przyjaciół wiem, 
że jest pan podróżnikiem. Chętnie 

też pan nurkuje i jeździ konno? 
Uwielbiam jeździć i nurkować. 

To jest moja pasja życiowa. Byłem 
w wielu krajach na świecie jak In-
donezja, Kambodża, Meksyk i wy-
spa Komodo, gdzie widziałem te 
ogromne warany. Dlatego podróże 
to są pasje, na które naprawdę chęt-
nie wydaję pieniądze. Wśród tych 
miejsc, które odwiedziłem ostatnio, 
była Kuba. Te moje podróże mają 
jeszcze jeden ważny aspekt - otóż 
kształcą i dają możliwość poznania 
różnych kultur na świecie. Co do 
jazdy konno, to tu chcę powiedzieć, 
że ustępuje ona innym przyjemno-
ściom, jak odpoczynek w ogrodzie 
z lampką wina, które sam robię. 
Mam już niezłą kolekcję 300 bute-
lek wina. 

 Niezła kolekcja – to kolejne 
hobby? 

Tak. W mojej kolekcji znajdu-
je się ok. 300 butelek wina. Oprócz 
tych, które sam wyrabiam, są także 
takie, w które po prostu inwestuję. 
Przykładem jest butelka francuskie-
go wina z 1997 roku, którego cena 
wynosi 650 Euro. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Drogeria JASMIN-WITTER znajduje się przy ul. 700-lecia 19 b
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Patrycja Drejas, mgr kosmetolog
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Halina Oliwa. Gratuluję.

Martyna córka Gabrieli 
Dec ur. 19.07.2014 
z Mieszewa

Zuzanna córka Oleny i 
Łukasza Graczykowskich 
ur. 17.07.2014 z Dobrej

Tomasz syn Moniki 
i Kamila Paleta ur. 
22.07.2014 z Nowogardu

Bartosz syn Lidii 
i Mirosława 
ur. 22.07.2014 z Wołowca

Oskar syn Agnieszki 
Nowakowskiej ur. 
20.07.2014 z Łobza

Barbara córka Agnieszki 
Musiałowskiej 
ur. 22.07.2014 z Łobza

Lena córka Dagmary 
Lewandowskiej ur. 
20.07.2014 z Płot

Oliwier syn Sandry Fleks 
ur. 20.07.2014 z Gostyńca

Jan syn Anny Leyk 
ur. 22.07.2014
 z Bagna

Julia córka Moniki 
i ADama ur. 21.07.2014 
z Orle

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Jakim typem jesteś? 
Często się zdarza, że rodzaj 

naszej własnej skóry jest dla nas 
tajemnicą Na pytanie o typ skó-
ry odpowiadamy - normalna. 
Nie sprawia nam ona żadnych 
problemów albo nauczyliśmy się 
z nimi żyć. Zawsze byłam czer-
wona, zawsze mi coś wyskakuje 
jak za długo posiedzę na słońcu. 
Po prostu kochamy ją taką, jaka 
jest. Śmiem twierdzić, że ro-
mantyczność jest przereklamo-
wana. Trzeba zauważać proble-
my i z nimi walczyć. Starać się, 
dążyć do doskonałości, tak aby-
śmy czuli się w związku z naszą 
cerą młodo i pewnie. 

Jako pierwszą poddamy ana-
lizie skórę suchą. Na pewno jest 
delikatna, jasnoróżowa i cienka. 
Bywa matowa i mało elastycz-
na, ze skłonnościami do przebar-
wień i teleangiektazji. Tajemni-
cze słowo brzmi groźnie, a ozna-
cza jedynie rozszerzone naczyn-
ka. Sucha skóra ma dużą tenden-
cję do łuszczenia. Jej drugie imię 
to wrażliwa. Zazwyczaj źle zno-
si wodę i mydło, które powodu-
ją u niej poczucie ściągania i na-
pięcia. Nie służą jej także skrajne 
warunki atmosferyczne. W zimie 
bowiem, oddając dużo wilgoci do 
otoczenia, staje się spierzchnięta i 
zrogowaciała. Latem zaś wyjątko-
wo przesuszona w związku z ata-
kami słonecznymi. Jak nie trud-
no się domyśleć, źle znosi niską 
wilgotność w ogrzewanych i kli-
matyzowanych pomieszczeniach. 
Długotrwałe narażenie tego ro-
dzaju cery na ekstremalne wa-
runki typu wiatr, zimno i słońce 
może spowodować przedwcze-
sne pojawienie się zmarszczek.  
 
Jeżeli ten rodzaj skóry jest naszym 
przeznaczeniem, to jak wynika z 
powyższego stoimy przed dużym 
wyzwaniem. Trzeba się trosz-
kę wysilić, żeby zapewnić naszej 
skórze szczęście. Z drugiej stro-
ny, przecież każda jest specyficz-
na i o każdą w odmienny sposób, 
ale trzeba dbać. Delikatną i suchą 
trzeba przede wszystkim odpo-
wiednio nawilżać. I tu czai się pu-
łapka. Kategorycznie zabronione 
są lekkie nawilżające kremy, do-
starczające wyłącznie wody Ogra-

nicza to wytwarzanie tłuszczów. 
Wszystkim preparatom, które tyl-
ko obiecują nawodnić skórę lub 
zatrzymać w niej wodę, mówimy 
stanowcze NIE. Skóra sucha jest 
zazwyczaj podatna na alergie. Się-
gamy więc po kosmetyki bezza-
pachowe i naturalne. Kremy tłu-
ste i półtłuste, zawierające sub-
stancje zapobiegające parowaniu 
wody. Szukamy więc aminokwa-
sów, mocznika, kwasu mlekowe-
go, oraz kwasu hialuronowego i 
mukopolisacharydy. Stosując ta-
kie preparaty powinniśmy od-
czuwać natychmiastowe uczucie 
komfortu i nawilżenia. Jeżeli tak 
nie jest musimy zmienić kosme-
tyki. Trudne przypadki serdecz-
nie zapraszam do siebie na tera-
pie, opierające się na odżywieniu i 
dotlenieniu. Zabiegi znane i przy-
jemne jak: mikrodermabrazja, 
peeling kawitacyjny i sonoforeza, 
mezoterapia bezigłowa i igłowa z 
kwasem hiauluronowym, są czę-
sto magicznym eliksirem na pro-
blemy z suchym typem skóry.

Na koniec dodam tylko, że suk-
cesem jest wytrwałość. Dbamy o 
skórę dzień po dniu. Carpe diem 
zamiast odkładać i planować. Od 
jutra, po wakacjach. Zaniedbywa-
na skóra niepostrzeżenie staje się 
smutna i szara. Pamiętajmy im 
dłużej sobie „grabimy” tym trud-
niej będzie się nam przeprosić.

Okres przygotowawczy Pomorzanina

W sobotę ze Spartą Gryfice
Piłkarze Pomorzanina Nowogard już na dobre rozpoczęli swój okres przygotowawczy. Po 
ostatnim zwycięstwie z Masovią Maszewo (4:0), tym razem w najbliższą sobotę (26 lipca) 
ich rywalami będą zawodnicy Sparty Gryfice. 

Sparta Gryfice od dłuższe-
go czasu borykała się ze sporymi 
kłopotami. Obecnie klub ten ma 
za sobą bardzo dobry sezon, jed-
nak w … A Klasie. Piłkarze z Gry-
fic w świetnym stylu zajęli pierw-
sze miejsce w sezonie 2013/2014, 
notując 20 zwycięstw, 0 remi-
sów i tylko 2 porażki i awanso-

wali do regionalnej okręgówki. Z 
racji tego, że Pomorzanin i Spar-
ta od wielu lat darzą się „sympa-
tią”, przed każdym sezonem pew-
ne jest to, że obydwa zespoły będą 
pomiędzy sobą rozgrywać mecze 
sparingowe. Tak więc, już w naj-
bliższą sobotę (26 lipca) gryfic-
cy piłkarze przyjadą do Nowo-

gardu, aby o godzinie 17:00 roze-
grać przedsezonowy mecz z pod-
opiecznymi Roberta Kopaczew-
skiego. To będzie świetna okazja 
na to, aby przyjrzeć się lepiej no-
wym piłkarzom w barwach no-
wogardzkiego klubu. O wyniku 
tego meczu poinformujemy w 
najbliższym wydaniu DN. KR

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Strzelectwo

13. miejsce naszych  
zawodników
W dniach 17–22 lipca br., we Wrocławiu, odbyła się XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży w sportach letnich – strzelectwo sportowe. Udział w niej wziął Przemysław Ostaszewski 
i Maciej Pietrzycki, którzy swoją postawą zapewnili województwu zachodniopomorskiemu 
13. miejsce.

Województwo zachodniopo-
morskie reprezentowało sześciu 
zawodników z rocznika 1997–
‘98. W skład reprezentacji woje-
wództwa wchodziło dwóch za-
wodników z Tarcza LOK Gole-
niów – Sekcja Strzelecka Nowo-
gard: Przemysław Ostaszewski i 
Maciej Pietrzycki. Oprócz nich, 
wystąpiło trzech zawodników 
z Regalicy Gryfino: Stasiowski 
Adrian, Golis Adam, Gruszka 
Dominik oraz jeden zawodnik z 
KS Kołobrzeg – Wajdner Oliwia. 

Skromna reprezentacja woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go została sklasyfikowana na 
13. miejscu, uzyskując 21 punk-
tów w klasyfikacji województw, z 

tego aż 16 punktów zdobyli za-
wodnicy z sekcji nowogardzkiej 
– Przemysław Ostaszewski w 
konkurencji karabinek sportowy 
– 10 punktów i Maciej Pietrzyc-
ki w konkurencji pistolet sporto-
wy – 6 punktów. Zatem można 
śmiało powiedzieć, że postawa 
nowogardzkich strzelców „pod-
ciągnęła”nasze województwo w 
klasyfikacji generalnej. Nato-
miast bardzo skromna reprezen-
tacja klubowa Tarczy LOK Go-
leniów zajęła 17. miejsce, na 43 
kluby sklasyfikowane. Dodajmy, 
że wystartowało ponad 50 klu-
bów.

 KR
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Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08

OFERUJE

DUŻE RABATY 
na Ceramikę 

Tubądzin i Paradyż  

RE MB UD

Salon Budowlany
REMBUD

Nowogard, ul. Wartcka 1

TEL. 91 39 22 957 
Zapraszamy

WYKONUJEMY 
PROJEKTY ŁAZIENEK

K35.2.sk.pt.4.07-1.08 

Nasza Þrma buduje domy w systemie budynku szkieletowego 
STEICO. Doskonale dopracowany system pozwala na budowę 
zdrowych dom—w energooszczędnych zachowując najwyższą 

jakość na rynku.

Realizujemy projekty gotowe oraz z naszej bazy projekt—w.


Czas budowy do 12 tygodni

!

www.innovahouse.pl
!
KONTAKT:


Tel: 91 314 38 58, 669-149-383

mail: biuro@innovahouse.pl


adres: ul. Boh. Warszawy 71, 72-200 Nowogard
8.śr.-k.11.07-01.08

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

P3.2.O.do

UWAGA ROLNIcY
TALERZÓWKA ŁAŃcUcHOWA KELLY HIT TARGOWY 

XXI ŻUŁAWSKIcH TARGÓW ROLNYcH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Festyn Komandosa – jedyna taka impreza w Polsce!

Zapraszamy do Dziwnowa
Już za miesiąc, dokładnie 22–24 sierpnia, w Dziwnowie, odbędzie się V Festyn Komandosa. 
Z racji tego, że co roku w imprezie bierze udział sporo osób z Nowogardu, już dziś gorąco 
zachęcamy, aby ten sierpniowy weekend spędzić właśnie w Dziwnowie. 

Zabawa rozpocznie się w piątek (22 sierpnia), o 
godzinie 15:00. Wówczas nadmorski kurort zmie-
ni się w militarną stolicę Polski. Uczestnicy będą 
mogli brać udział w prezentacjach najnowocze-
śniejszego wyposażenia jednostek specjalnych. 
W sobotę (23 sierpnia), w setną rocznicę wybu-
chu I wojny światowej, odbędzie się inscenizacja 
bitwy pod Tannenbergiem (17.08-02.09. 1914 r.). 
Niezwykle ciekawie zapowiadają się również sko-
ki spadochronowe ze śmigłowca na rzekę Dziw-
na, w wykonaniu żołnierzy Jednostki Wojskowej 
Komandosów. W minionym roku, w Dziwnowie, 
podczas festynu, przebywało sporo mieszkańców 
Nowogardu. Tak na imprezę zaprasza były spado-

chroniarz z naszego miasta, który przed rokiem 
na imprezę zabrał ze sobą całą rodzinę: To świet-
na zabawa dla całej rodziny – należy to podkre-
ślić. Zarówno dorośli, jak i dzieci, z pewnością wró-
cą z Festynu Komandosa bardzo podekscytowaniu. 
Ja szczególnie zapraszam na pokaz skoków spado-
chronowych, gdyż jeśli ktoś nigdy czegoś takiego nie 
widział, to na pewno będzie pod dużym wrażeniem 
– mówi Ryszard Horniak. 

KR
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Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Resko, 

ul. Chopina 12, 72-315 Resko, Tel. 91 39 51 400, fax 91 39 51 401
Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy 

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej wraz 
ze zlokalizowanymi na tej nieruchomości obiektami: 

budynek stacji paliw, zbiornik na paliwo, trzy dystrybutory.
Nieruchomość położona w Resku przy ul. Chopina 13 na działce ewiden-

cyjnej Nr 238/4 o powierzchni 0,2137 ha.
Przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem do prowadzenia działalności go-

spodarczej w postaci: handel hurtowy i detaliczny paliwami i materiałami 
ropopochodnymi. 

1. Podstawowe wymagania dotyczące przystąpienia do przetargu:
Oferta musi być złożona na piśmie i powinna zawierać:
- Imię, nazwisko i adres oferenta, bądź nazwę firmy z wskazaniem osób 

uprawnionych do reprezentowania firmy.
- Proponowaną wysokość czynszu netto za miesiąc.
- Sposób użytkowania budynku w okresie dzierżawy.
- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy załączyć 

wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub równoważną informację.
- Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną.
Przed podpisaniem umowy dzierżawca będzie zobowiązany do okazania 

odpowiedniej koncesji na sprzedaż paliw – zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wyso-
kości 500,00 zł, które należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa nie później jak na 
godzinę przed otwarciem ofert lub na rachunek bankowy BGŻ SA o/Gryfi-
ce Nr konta 38 2030 0045 1110 0000 0054 4270 z adnotacją “Przetarg dzier-
żawa stacji paliw” wpływ wadium na konto nie później jak na godzinę przed 
otwarciem ofert.

Wadium zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego oferenta 

wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2. Kryteria oceny ofert: cena 100%
3. Stawka wyjściowa czynszu za dzierżawę 1.000,00 zł netto/za każdy mie-

siąc plus należne podatki od nieruchomości.
4. Miejsce i termin składania ofert:
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie w zamkniętych kopertach 

z dopiskiem “Przetarg dzierżawa stacji paliw” w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 05.08.2014r. do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa w Resku 
przy ul. Chopina 12.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2014r. o godz. 10:00 w sie-

dzibie Nadleśnictwa Resko przy ulicy Chopina 12.
6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Specjalista ds. 

adm. gosp. Alina Muszyńska, telefon kontaktowy: 91 39 51 400 lub osobiście 
w biurze Nadleśnictwa Resko przy ul. Chopina 12, pokój nr 17 w godz. 7:00 
– 15:00.

7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lobez 25.07 

Turniej deblowy w upalny dzień

Niepokonany Kamiński i Kuśmirek 
W sobotę (19 lipca) w Warnkowie, na korcie tenisowym państwa Kubickich, rozegrany zo-
stał kolejny tenisowy turniej deblowy. Nie było niespodzianek, pierwsze miejsce wywalczył 
Krzysztof Kamiński, tym razem grający w parze z zawodnikiem z Jeleniej Góry. 

Lipcowy Turniej Deblowy – 
Nowogard 2014 odbył się 19 lip-
ca o godzinie 10:00, na korcie u 
państwa Kubickich w Warnko-
wie. Udział wzięło 5 par deblo-
wych, złożonych z zawodników z 
Jeleniej Góry, Golczewa, Masze-
wa i Nowogardu. Tym razem za-
wodnicy dobrali się sami i gra-
li w systemie „każdy z każdym”, 
do wygranego jednego seta. W 
razie remisu, dodatkowo rozgry-
wano tie-break do 7 punktów. 
Mecze odbywały się w niesamo-
wicie sprzyjającej pogodzie, przy 
wyjątkowo wysokiej temperatu-
rze trzydziestu kilku stopni Cel-
sjusza i ostrym słońcu. Rozgryw-
ki zakończyły się po 8-godzinnej, 
„ociekającej potem” wspaniałej 
rywalizacji, wyłaniając bezpo-
średnich zwycięzców, czyli parę 
deblową Krzysztof Kamiński i 
Grzegorz Kuśmirek (Nowogard 
– Jelenia Góra), którzy wygrali 
wszystkie 4 mecze, zajmując za-
służone 1. miejsce. Zwycięzcom 
największy opór postawiła para 
z Nowogardu – Wojciech Kubic-
ki i Zbigniew Ceranka. W me-
czu tych zawodników o zwycię-
stwie musiał przesądzić jedyny 
tego dnia tie-break. Ostatecznie 
Kubicki i Ceranka uplasowali się 
na 3. miejscu. Na drugim stop-
niu podium stanęli również teni-
siści z Nowogardu, para Norbert 
Dworak i Krzysztof Klimaszew-
ski, którzy przegrali tylko z Ka-
mińskim i Kuśmirkiem. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali wspania-

łe turniejowe pamiątki. Już pla-
nowane jest kolejne spotkanie na 
korcie, które odbędzie się w sierp-

niu. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz klasyfika-
cję końcową. KR

Wyniki:
Kamiński/Kuśmirek – Opowicz/Wochna 6:2
Sałata/Jagodziński – Kubicki/Ceranka  1:6
Dworak/Klimaszewski – Opowicz/Wochna 6:1
Sałata/Jagodziński – Kamiński/Kuśmirek 1:6
Kubicki/Ceranka – Dworak/Klimaszewski 4:6
Opowicz/Wochna – Sałata/Jagodziński  6:3
Dworak/Klimaszewski – Kamiński/Kuśmirek 3:6
Kubicki/Ceranka – Opowicz/Wochna  6:2
Sałata/Jagodziński – Dworak/Klimaszewski 3:6
Kamiński/Kuśmirek – Kubicki/Ceranka  7:6
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce: Krzysztof Kamiński (Nowogard) / Grzegorz Kuśmirek (Jelenia Góra)
II miejsce: Norbert Dworak (Nowogard) / Krzysztof Klimaszewski (Nowogard)
III miejsce: Wojciech Kubicki (Nowogard) / Zbigniew Ceranka (Nowogard)
IV miejsce: Przemysław Opowicz (Golczewo) / Piotr Wochna (Nowogard)
V miejsce: Zbigniew Sałata (Maszewo) / Roman Jagodziński (Maszewo)

Na zdjęciu najlepsi zawodnicy sobotniego turnieju, od lewej- Norbert Dworak i Krzysztof Kli-
maszewski (2. miejsce), Grzegorz Kuśmirek i Krzysztof Kamiński (1. miejsce)

Podziękowania
Organizatorzy I Historycznego Zlotu Pokoleń „Redostowiaka” serdecznie dziękują wszyst-
kim dawnym i obecnym mieszkańcom Redostowa za przybycie na zlot. 

Ponadto: osobom od zaprzęgów, 
personelowi gastronomicznemu, 
obsłudze zamków, trampoliny i za-

baw dla dzieci. Wykonawcom wier-
szy, tańców i śpiewu z Redostowa. 
Kapeli Podwórkowej „Kryzys”. Ze-

społowi muzycznemu „Midi Men”. 
Ekipie strażackiej z Osiny za po-
kazy, a także mocnej grupie z Re-

I Historyczny Zlot Pokoleń Redostowiaka - foto. Kamil Tarnowski

dostowa, która od września brała 
udział w spotkaniach, przygoto-
wała obiekt do zlotu i pracowała w 
czasie imprezy oraz po jej zakoń-
czeniu. Osobom indywidualnym 
za transport, energię elektryczną i 
wsparcie finansowe. Urzędom i in-
stytucjom za pomoc, wsparcie fi-
nansowe oraz obecność na zlocie. 
Wójtowi gminy Osina, radnym z 
gminy Osina, starostwu powiato-
wemu oraz innym osobom. Głoso-
wi Szczecińskiemu oraz naszemu 
patronowi medialnemu – Dzienni-
kowi Nowogardzkiemu. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wykonywali 

materiały filmowe i fotograficzne, 
łącznie z wpisem do księgi pamiąt-
kowej „Redostowiaka”. Za przy-
gotowanie wystawy fotograficznej 
oraz prezentacji starych rzeczy z 
„lamusa”, znalezionych w Redosto-
wie. Obsłudze od sceny mobilnej. 
Dziękujemy za wspaniałe spotka-
nie i do szybkiego zobaczenia!!! 

Jeśli ktoś z uczestników jest za-
interesowany nabyciem pamiąt-
kowych fotografii z tego wydarze-
nia, prosimy o kontakt telefonicz-
ny: Kamil Tarnowski – 607 976 575 
lub Tadeusz Łukaszewicz – 506 999 
902. 
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tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.13.06-25.07

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.ŚCZ.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 
zawiadamia o rekrutacji do:

Szkoły Podstawowej • Gimnazjum • Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Zasadniczej Szkoły Zawodowej – kształcimy w zawodzie:

kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kroki do naszej szkoły:
Badania dziecka w poradni psychologiczno- pedagogicznej lub 

innej specjalistycznej.
Otrzymanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego.
Złożenie wniosku o skierowanie do szkoły do Starosty Gole-

niowskiego (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie 
Powiatu Goleniowskiego, Goleniów, ul. Dworcowa 1) .

Uwaga: do wniosku wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego oraz ostatnie świadectwo, o ile dziecko uczęszcza 
już do szkoły.

W przypadku zapisów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej ko-
nieczny jest kontakt ze szkołą przed złożeniem wniosku do Starosty 
Goleniowskiego.

Oferta terapii usprawniających Twoje dziecko prowadzo-
nych w szkole:

BIOFEEDBACK
TOMATIS
JOHANSEN
FIZJOTERAPIA
MUZYKOTERAPIA
POLISENSORYKA
LOGOPEDIA
KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
USPRAWNIANIE RUCHOWE NA BASENIE
INTEGRACJA SENSORYCZNA
W naszej szkole zapewniamy:

• bezpieczeństwo naszym wychowankom
• komfortowe warunki nauki i relaksu 
• indywidualne formy pracy z uczniem
• małą liczbę dzieci w oddziale
• podział na grupy na języku niemieckim, informatyce i wychowa-

niu fizycznym
• rozwijanie umiejętności społecznych i zaradności życiowej
• fachową i życzliwą kadrę
• ofertę zajęć zgodną z zainteresowaniami uczniów.
• udział w zajęciach Stowarzyszenia NIEPOKONANI, działającego 

przy szkole na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 

4184274 lub osobiście w sekretariacie szkoły: ul Niepodległości 
1B, Goleniów, w godzinach 8.00 – 15.00

Zapraszamy :) na naszą stronę zssgol.pl w zakładce Rekrutacja 
znajdziesz wzory wniosków oraz bardziej szczegółowe informacje

Lobez 18.07.pt

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1200 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W1792.scb.18.07-17.10 

Lobez 29.07 

NAcZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE
INFORMUJE,

że od dnia 1 sierpnia 2014 r. 

 LIKWIDUJE KASĘ W SIEDZIBIE URZĘDU
Obsługę kasową Urzędu prowadzi Bank Polska Kasa Opieki 
SA, I Oddział w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 24  
w godzinach funkcjonowania placówki od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8ºº do 18ºº.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie pod adresem  
www.us-goleniow.is.szczecin.pl.

K.4.sczb.25,1.08K.2.sczb.25.07
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

działka budowlana 
w Nowogardzie - 1400 m2 

cena 63 000 zł

działka budowlana 
w Nowogardzie - 1950 m2 

cena 129 000 zł

działka rolna okolice 
Nowogardu - 2700 m2 

cena 35 000 zł

działka rolna okolice 
Nowogardu - 7100 m2 

cena 24 000 zł

NIERUcHOMOŚcI
• Sprzedam dom jednorodzinny w No-

wogardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY  
SPRZEDAJEMY, KUPUJEMY. TEL. 
660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Kawalerka do wynajęcia. Tel. 
667621070.

• Stolarnia do wynajęcia. Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537 

• Domek jednorodzinny do wynajęcia. 
607 289 286 

• Kupię kawalerkę .Tel. 695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , partero-
wy w Nowogardzie z garażem. Tel. 
608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny 
skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od 
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 44,4 
m2, III piętro ul; Żeromskiego, 145 tyś. 
do negocjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/maga-
zyn z osobną toaletą. Lokal po kapital-
nym remoncie. Dostępne media: prąd, 
woda, kanalizacja, CO. Obiekt monito-
rowany. Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. cena 
210 tys. 691 664 658 

• Sprzedam duży budynek gospodarczy 
do remontu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 
około 90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 
277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w 
tym mieszkanie, duży parking. 609 245 
816

• Sprzedam dom w zabudowie szerego-
wej. 601 808 410 

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 

Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

• Sprzedam pół domu nad jeziorem. 722 
300 700

• Do wynajęcia kawalerka. 722 300 700

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie w Nowogardzie. 783 649 
880 

•	 Sprzedam garaże 12 szt. na zamknię-
tym placu, ogrodzony, wybetonowa-
nym, ok. osiedla bloków. Świetna in-
westycja. 604 697 249

•	 Sprzedam halę z działką 6 tys. m2, z 
halą 200 m2, polbruk 500 m2 pod sa-
mochody ciężarowe, cena do uzgod-
nienia, przemysłowo-inwestycyj-
na. Ogrodzona płotem betonowym 
(wys. 1,8m), Nowogard ul. Boh. War-
szawy. Tel. 604 697 249

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + sutery-
na 64 m2. 608 817 214 

• Mieszkanie do wynajęcia ul. Zamkowa, 
3-pokojowe. 603 530 638 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 
113 tys. 501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 
17000zł. Tel. 889 133 882

•  Dom sprzedam lub zamienię na miesz-
kanie w bloku (parter, 1p.), 1-2 pokoje. 
91 39 21427

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowo-
gardzie. 501 051 731

• Do wynajęcia mieszkanie czteropoko-
jowe na ul. Bema. 669 212 959

• Sprzedam garaż na Bema. 667 196 425

• Sprzedam działkę budowlaną 11 arów, 
40 000 zł., ul. Asnyka. 880 132 032 

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie 30 m2 – parter – wspólnota – 
ogrzewanie gazowe własne. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stanie, 
kuchnia umeblowana z zabudowa-
ną kuchnią elektryczną i płyta gazo-
wą oraz zmywarką. cena 110 000 zł. 
Tel.693 84 85 91

• Kawalerka nieumeblowana do wynaję-
cia. 700 zł. 601 246 137

•  Dwupokojowe mieszkanie do wynaję-
cia. Czynsz 800 zł.+ media, kaucja 1400 
zł. 515 303 909

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe na 
osiedlu Gryfitów – III piętro. 601 080 
035

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 
602 526 935, 602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 
502

• Do wynajęcia dwie kawalerki, ul. 3go 
Maja 46. 695 264 677, 694 440 201

• Sprzedam dom w Stargardzie Szczeciń-
skim o pow. 148 m2 lub zamienię na po-
dobnej wielkości w Nowogardzie z do-
płatą. 604 460 614 

• Wynajmę pomieszczenie na sklep, biu-
ro lub usługi. 880 690 330

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47 m2, 
113 tys. 501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 
17000 ZŁ. Tel. 889 133 882

MOTORYZAcJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 

prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skó-
ra, alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissa-
na Almery z 2001 roku.  cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 
99, cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 
zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 
886 456 377 

• Sprzedam samochód Skoda Felicia 
1995 sprawna. 665 915 221

ROLNIcTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• Sprzedam presę kostkę. Tel. 660010540.

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące 
róże pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz róże krzaczaste 15 zł./szt. a także 
wiele innych roślin. Tel. 606106142.

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja terenów 
zielonych. 508 503 650 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 39 
25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 
zł/100 kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach 782  036 
086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 
405

• Sprzedam prosiaki. 913928019

• Dobrą mieszankę zbożową sprzedam. 
502 455 421 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usłu-
gi. 502 853 573 

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 

na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-

nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

•	 Usługi koparko-ładowarką Nowo-
gard. 514172446 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI SZYB-
KO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , dachów 
i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWY Wojska Pol-
skiego 57 .tel.787482763.Pełna oferta: 
komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, liceum. 608 158 
430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Kierownik budowy 2500 za domek. 604 
269 301 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajo-
we i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

• Układanie kostki brukowej (chodniki, 
wjazdy, podjazdy). 665 836 888

• Remonty mieszkań. 798 147 191

• Instalacje elektryczne, wynoszenie licz-
ników na zewnątrz. 660 171 386

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Usługi, transport, budowlane. 519 846 
908

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 
306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

PRAcA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-

powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emery-
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

Nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw

W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

Układanie kostki
brukowej

tel. 721 124 740
NOR-BUD

A31.1.śczb.p.30.5 A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Zatrudnię
zbrojarz -murarz,  

docieplenia
91 407 14 50, 605 115 064

e-mail: ncbn@wp.pl
scz.pt.18.07-1.08

W152.4.scb.pt.4-25.07 

KAWALERKA  
W NOWOGARDZIE 
cena: 85 000 PLN 

2-pokojowe  
W NOWOGARDZIE 
cena: 125 000 PLN 

Przyjmę do pracy 
traktorzystę, 

atrakcyjne wynagrodzenie. 

508 503 650
(K42.1.śczb.25.07)

ta). 663 600 601

•	 Zapraszam na zbiór truskawek w Dą-
browie Nowogardzkiej. Owoce dese-
rowe. Tel. 510730398,502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki do biura, 
znajomość obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię pracownika z uprawnienia-
mi na kombajn i traktor, oraz pracowni-
ków na stanowisko dojarz. Informację 
pod telefonem 91-39-18-140 

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka 
zajmie się maluchem od września. 793 
994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

• Doświadczona opiekunka do dziecka 
zajmie się małym dzieckiem od wrze-
śnia. 664 696 177

• Poszukuje osoby w średnim wieku do 
prowadzenia domu i opieki do osoby 
chorej (osoba sprawna) w miejscowo-
ści Węgorzyce. 606 271 499, 91 39 22 
308 

• Zatrudnię przy regipsach i docieple-
niach. 608 817 214

• Zatrudnię nauczyciela wychowania 
przedszkolnego – stażysta w Przed-
szkolu nr.1 imieniem Niezapominajka 
w Nowogardzie, komplet dokumenta-
cji proszę składać w sekretariacie ZEAS 
w Nowogardzie ul. 3go Maja do dnia 31 
lipca 2014

• Zatrudnię paniom z doświadczeniem 
w sklepie spożywczo-monopolowym. 
797 394 807

• Podejmę pracę jako kierowca posia-
dam kat. A,B,C,D,E lub jako operator ko-
parko-ładowarki. 662 678 895 

• Przyjmę do pracy traktorzystę, atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 508 503 650

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIEcE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vail-
lant z Niemiec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio Szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy ro-
dzaje zasilania, kuchnia gazowa+ umy-
walka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + 
stół kuchenny mocny. Tel. 888 676 231 

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 
386

• Tanio sprzedam suche odpady tartacz-
ne . 693 730 938 

• Dwa segmenty młodzieżowe, dwa 
biurka, dwa tapczany tanio sprzedam. 
605 856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 

nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 
3. 608 825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Pod-
stawowa nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła 
Podstawowa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 
533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• Tanio wózek bliźniaczy EASYWALKER 
DUO (najlepsze opinie rodziców). Trzy-
letni, stan bardzo dobry, głęboki - po-
marańczowy spacerówka – grafit. Do-
datkowo folia przeciwdeszczowa, para-
solki, torba. 1700 zł. 603 281 005 

• Drzwi garażowe ocieplane białe w 
solidnej ramie 210x240 stan bdb  
509861740

• Owczarek niemiecki długowłosy, czar-
ny, podpalany – szczenięta. 783 822 
916 

• Odsprzedam taniej dachówkę Koramic 
karpiówka półokrągła angoba miedzia-
na sztuk 2000 oraz cegłę klinkier 120 i 
klinkier 60 ( jopek) kolor czerwony po 
jednej palecie. 515 269 567 lub 91 39 
20 272 

• Sprzedam gołębie pocztowe – lotowa-
ne. 537 019 465 

• Kupię złoto. 696 760 244

• Sprzedam sofę 2 osobową skóra ekolo-
giczna, cena 300 zł. 603 870 577

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 3 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich 
liter odgadniętych rysunków i rozwiązana cała krzy-
żówka. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zre-
alizowania w sklepie . 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wy-
słać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji 
Dziennika. 

Tonery i tusze  do drukarek wszelkiego typu
Zakupione u nas odkupimy po zużyciu,  
więc dbaj o swoją kieszeń i środowisko

poleca
czynne 8-18 • tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 11 I  
„Karnawałowe bale”
Jan Burzyński, Anna Molka, Krystyna Zawidzka, Ewa Sawicka, 

Anna Husarz, Agnieszka Skowrońska, Zofia Jóźwiak, Maria Hła-
dun, Edyta Zwolińska, Maria Sowińska, Bronisława Buczek, Ma-
rianna Machocka, Zdzisława Chocjan, Grażyna Siedlecka, Woj-
ciech Słomski, Maria Dymek, Danuta Skowron, Jadwiga Maknia, 
Alicja Wypych, Maria Gortat, Christiana Syfert, Stanisława Po-
korska, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Jani-
na Grudzińska

Zwycięzcy: Zdzisława Chocjan, Wojciech Słomski, Edyta Zwo-
lińska

Dla najmłodszych nr 3 
Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Kinga Feliksiak, Julia Fur-

mańczyk, Bartek Feliksiak, Kacper Skowroński, Magdalena 
Skowrońska

Zwycięzca:  Kinga Feliksiak - zapraszamy po odbiór bonu do 
redakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z trzecich liter odgad-
niętych rysunków i rozwiązana cała krzyżówka. Do wygrania 

bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub 

przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

największy wybór produktów kreatywnych
plasteliny - modeliny - kleje brokatowe - cekiny

papiery ozdobne i dziurkacze - 
UMOŻLIWIĄ ROZWÓJ NASZYCH MILUSIŃSKICH

W czasie FERII dzieci się nudzą...

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 18 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Grażyna Siedlecka, Jadwiga Maknia, Alicja Wypych, Christia-

na Syfert, Danuta Skowron, Elżbieta Lewandowska, Anna Mol-
ka, Zofia Kraszewska, Mariusz Konior, Jan Janicki, Pelagia Felik-
siak, Maria Sowińska, Magdalena Grzelak, Diana Doszczenko, 
Jan Burzyński, Krystyna Zawidzka, Anna Husarz, Iwona Kochel-
ska, Halina Stefańska, Michał Furmańczyk, Jerzy Siedlecki, Sta-
nisława Pokorska

Zwycięzcy: Zofia Kraszewska, Magdalena Grzelak, Elżbieta 
Lewandowska,

Dla najmłodszych nr 3 
Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Oliwia Feliksiak, Ania 

Kusiak, Ada Saniuk, Aleksandra Bąk, Bartuś Feliksiak, Julia Fur-
mańczyk, Oliwia Parobiec, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Ania Kusiak - zapraszamy po odbiór bonu do re-
dakcji.
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Krzyżówka panoramiczna

Dziś 2 zadania. Hasło, które powstanie z PIERWSZYCH liter z odgadniętych rysunków oraz rysu-

nek do pokolorowania. Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redak-

cji Dziennika. 

ZECER

Oprócz błękitnego nieba i art. biurowych
polecamy naszym Klientom

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ludwik  1 l 
4,59 zł

Rozwiązanie krzyżówki z dnia 25 I  
Pamiętajmy o dniu babci i dziadka
Alicja Wypych, Jadwiga Maknia, Christiana Syfert, Roman 

Kaczmarek, Danuta Skowron, Maria Sowińska, Alina Majda, 
Piotr Feliksiak, Damian Zwoliński, Halina Stefańska, Janina Ja-
nicka, Jerzy Siedlecki, Małgorzata Król, Katarzyna Młynarska, 
Krystyna Młynarska, Halina Domagalska, Krystyna Zawidzka, 
Grażyna Siedlecka, Józef Kochelski

Zwycięzcy: Damian Zwoliński, Krystyna Zawidzka, Jerzy Sie-
dlecki,

Dla najmłodszych nr 4 
Dawid Król, Madzia Skowrońska, Mateusz Konior, Ada Sa-

niuk, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 
Andżelika Sulikowska

Zwycięzca:  Andżelika Sulikowska - zapraszamy po odbiór 
bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania. Opowiadanie rysunkowe do pokolorowania oraz rysunek.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie . 
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Ułóż historyjkę. W kratki wpisz kolejne numerki ilustracji.  

ZECER

Władysław - 
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Będzie wiosna

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Tanie przed świąteczne sprzątanie
Płyn Uniwersalny Mati 1,5 l - 3,89 zł

Mleczko do Czyszczenia Mati 0,6 l - 2,55 zł
czynne 8-18 
 tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 19
Kwiatek dla Ewy
Grażyna Siedlecka, Elżbieta Lewandowska, Aneta Tamborska, Zdzisława Chocian, Ryszard Domagalski, Re-

nata Dumańska, Anna Kotynia, Marek Rymarczyk, Eliza Zawadzka, Józef Kochelski, Mirosława Rutkowska, 
Teresa Januszonek, Marianna Kusiak, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Anna Husarz, Christiana Syfert, Barba-
ra Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Domagalska, Natalia Chruściel, Pelagia Feliksiak,

Dla najmłodszych 8 III
Wiktoria Woźniak, Karolina Lewandowska, Wiktoria Pabisiak, Julia Tamborska, Karol Sowinski, Jakub Ja-

kubowski, Mateusz Konior, Julia Furmańczyk, Igor Grenda, Wiktor Duraj, Piotr Górski
Zwycięzca:  Karolina Lewandowska  - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 2 zadania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

Wpisz nazwy zwierząt w diagram i pokoloruj je.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

Oby te święta były kolorowe
przyjdź do                   u  i kup ozdobę

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH czynne 8-18 

tel. 91 39 206 96

Rozwiązanie krzyżówki nr 21
Habemus papam
Wojciech Słomski, Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Barbara Barto-

sik, Halina Szwal, Edyta Zwolińska, Michał Furmańczyk, Nikola Grenda, Alicja Wypych, Elżbieta 
Lewandowska, Anna Husarz, Zdzisław Doszczenko, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Teresa 
Januszonek, Christiana Syfert, Aneta Tamborska, Maria Sowińska, Agata Kochelska, Eliza Zawadz-
ka, Kamil Molka

Zwycięzcy: Zdzisław Doszczenko, Halina Szwal, Agata Kochelska,

Dla najmłodszych: Będzie wiosna
Bartłomiej Feliksiak, Wiktoria Woźnik, Julia Furmańczyk, Laura Łuczak, Igor Grenda, Julia Tam-

borska, Karol Sowiński, Mateusz Lewandowski, Piotr Górski, Andżelika Sulikowska, Wiktoria Pa-
biniak

Zwycięzca:  Laura Łuczak - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rebus, krzyżówka i dwa rysunki do pokolorowania.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki nr 25
Wielkanocny baranek
Jadwiga Borowiak, Anna Husarz, Grażyna Siedlecka, Maria Sowińska, Teresa Czarnecka, Christiana Sy-

fert, Krystyna Ledzion, Andrzej Leszczyński, Laufer Stanisława, Pelagia Feliksiak, Damian Zwoliński, Broni-
sława Buczek, Lucyna Andrzejczak, Barbara Bartosik, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Krystyna Zawidzka, 
Anna Molka, Jolanta Gruszyńska, Elżbieta Lewandowska

Zwycięzcy: Krystyna Ledzion, Elżbieta Lewandowska, Laufer Stanisława
Dla najmłodszych: Wielkanoc
Natalia Agacińska, Julia Tamborska, Igor Grenda, Julia Furmańczyk, Monika Laufer, Oliwia Feliksiak, Ma-

teusz Lewandowski
Zwycięzca:   Mateusz Lewandowski - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI 
W KORZYSTNYCH CENACH

Ręcznik 
papierowy - 2 szt.

1,95 zł

Poleca Poleca 

Oprócz błękitnego nieba 
i art. biurowych

polecamy naszym Klientom

1. Miesiąc, w którym topi się 
marzannę
2. Trudny okres dla zwierząt
3. Pierwszy wiosenny kwiat
4. Chodzimy w nim w zimie

5. Rosnące na drzewie kotki
6. Zjeżdżamy na nich z górki
7. Sypiemy tam pokarm dla 
ptaków
8. Pora roku przed latem

1

2

3

4

5

6

7

8
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Krzyżówka
Dziś 4 zadania rozmowa, do pokolorowania i dwa zdjęcia do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika. 

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Nie przyjdą do Ciebie goście na komunię,
jak nie wyślesz zaproszenia  

kupionego w Biurexie
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ZAPROSZEŃ, DEKORACJI i PAMIĄTEK

Jakie to miasto? ................................................................

Pokoloruj nas? 

Dokończ rozmowę

Spytajcie dorosłych, gdzie tak 
kiedyś wyglądał Nowogard? ................

Kwiecień 1656 roku we Lwowie

Rozwiązanie krzyżówki nr 28
Szkoda, że nie polskie zielone jabłuszko
Teresa Czarnecka, Danuta Skowron, Christiana Syfert, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, 

-
na Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Szczepan Falaciński, Agata Kochelska, Maria Kloch, 
Halina Stefańska, Alicja Wypych, Michał Furmańczyk

Zwycięzcy: Anna Husarz, Pelagia Feliksiak, Maria Kloch
Dla najmłodszych: 
Magdalena Skowrońska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk
Zwycięzca:  Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Krzyżówka
Dziś 3 zadania, 2 krzyżówki i zdjęcie do odgadnięcia.   

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-

wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

dawna ul. ........................................ obecnie ul. .........................

Odgadnij imię chłopca z dżungli, którym opiekuje się wilczyca

„JAK NA MAJÓWKĘ  
TO z              em ”

Polecamy: kubki, tacki, sztućce, 
serwetki jednorazowe

Rozwiązanie krzyżówki nr 30 - Śluby Jana Kazimierza

Husarz, Andżelika Nizio, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Danuta Domagalska, 
Aneta Danowska, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Teresa Czarnecka, Danuta Borowik, Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Chojan, Maciej Majda, Anna Molka, Jakub Kochelski, Szczepan Faliński

Zwycięzcy: Aneta Danowska, Andżelika Nizio, Anna Molka

Dla najmłodszych:  Amelia Pabisiak, Basia Kloch, Kamil Feliksiak, Karol Sowiński, Daria Feliksiak, Julia 
Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Basia Kloch - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
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Dziś 2 krzyżówki i  „stary” Nowogard.   
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

Wszystkim dzieciom, 
dorosłym i małoletnim dziecięcej 

otwartości na świat
życzy                    .

Rozwiązanie krzyżówki nr 39
Mamo, nasza mamo
Christiana Syfert, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Wincenty Olek, 

Iwona Kochelska, Martyna Grenda, Alicja Wypych, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Barbara Bartosik, Wincenty Olek

Dla najmłodszych: 
Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Kacper Skowroński, Nikola Molka, Igor Grenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński - zapraszamy po odbiór bonu do redakcji.
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś malowanka, krzyżówka i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Spytajcie dorosłych, gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

JUŻ DZIŚ w                          -ie
pełna oferta galerii papierów ozdobnych, 

dyplomów, kart okolicznościowych itp.
OPRAWA PRAC

Rozwiązanie krzyżówki  – Lato w pełni 
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Bożena Mensfeld, Tadeusz Laufer, Alina Majda, Michał 

Furmańczyk, Agnieszka Skowrońska, Zdzisława Chocjan, Adam Stefański, Ryszard Górecki, Maria 
Sowińska, Christiana Syfert, Nikola Grenda, Andrzej Leszczyński, Alicja Wypych, Barbara Barto-
sik, Halina Szwal, Wiesław Borowik

Zwycięzcy:Stanisława Pokorska, Wiesław Borowik, Adam Stefański

Dla najmłodszych: „ul. Wyszyńskiego k/kościoła”
Julia Furmańczyk, Kinga Feliksiak, Kacper Skowroński, Jan Cyboroń, Martyna Grenda, Oliwia 

Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Mateusz Lewandowski, Igor Grenda,  
Zwycięzca: Mateusz Lewandowski

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
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Dziś 2 malowanki  i  krzyzówka.  

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

poleca

BRULION - 96 kartek
polskiego producenta - TYLKO 1,50 zł
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Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Cud nad Wisłą”
Janina Grudzińska, Andrzej Leszczyński, Małgorzata Toczko, Grażyna Siedlecka, Wiesław Borowik, Bar-

bara Bartosik, Halina Szwal, Zdzisław Doszczenko, Magdalena Grzelak, Pelagia Felksiak, Zofia Górecka, 
Szczepan Falaciński, Michał Furmańczyk, Zofia Kraszewska, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy: Maria Kloch, Magdalena Grzelak, Małgorzata Toczko 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Roksana Toczko, Natalia Łaszuk, Kinga Lewandowska, Aleksandra Walewska, Klaudia Si-

mińska, Maja Karbowiak, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Lena Skryplonek, Milena Laskowska, Marta 
Laskowska, Igor Grenda 

Zwycięzca: Milena Laskowska
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś krzyżówka i malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Nasze miasto
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą

Taśmy, folie, papier szary, może wyślesz wazon stary
Gdy potrzebna Ci koperta, u nas znajdzie się ich sterta
Więc serdecznie zapraszamy, asortyment pełen mamy
(w sprzedaży folia bąbelkowa o różnych szerokościach).

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Bez walki nie ma postępu”
Natalia Furmańczyk, Christiana Syfert, Weronika Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Gertruda Wasyluk, 

Szczepan Falaciński, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Halina Szwal, Andrzej Leszczyński, Alicja Wy-
pych, Jolanta Kozioł, Ewa Doszczenko, Justyna Grenda, Grażyna Siedlecka, Lucyna Karbowiak, Maria Kloch, 
Agnieszka Kondratowska, Elżbieta Feliksiak, Teresa Januszonek

Zwycięzcy: Lucyna Karbowiak, Jolanta Kozioł, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „rośliny uprawne”
Julia Furmańczyk, Patrycja Jaworska, Martyna Grenda, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Wiktoria 

Woźniak, Mateusz Zaremba, Lena Skryplonek, Miłosz Wielgus, Adrianna Walewska, Kacper Dąbrowski, 
Kinga Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Mateusz Nocek, Nikola Molka, Bianka Dalmata, Klaudia Siminska, Ela 
Lewandowska

Zwycięzca: Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Pióra i długopisy z wieczną gwarancją

poleca prestiżowe marki

Idealne na świąteczny prezent

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Grudzień miesiąc zawiły czasem srogi czasem miły”
Alicja Wypych, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Aneta Tamborska, Teresa Januszonek, 

Wincenty Olek, Lucyna Karbowiak, Magdalena Grzelak, Szczepan Falaciński, Grażyna Siedlecka, Małgorza-
ta Krawczyk

Zwycięzcy: Barbara Bartosik, Aneta Tamborska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Madzia Skowrońska, Kinga Feliksiak, Nikola Molka, Igor Cejman, Oliwia Jarowska, Mar-

tyna Grenda, Wiktoria Matusiak, 
Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

Już niedługo piękne święta
Więc już dzisiaj zapamiętaj
Gdy rozpoczniesz już sprzątanie
U Nas płyny znajdziesz tanie.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Póki się nie ożenisz nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie”
Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Christiana Syfert, Maria Kloch, Pelagia Felik-

siak, Januszonek Teresa, Agnieszka Skowrońska, Alicja Wypych, Roman Kaczmarek, Wiesław Borowik, Bar-
bara Bartosik, Halina Szwal, Aneta Danowska, Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Mirosława Rutkowska

Zwycięzcy: Elżbieta Bajerska, Kamila Walewska, Agnieszka Skowrońska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A
Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Igor Cejman, Kinga Lewandowska, Weronika Lewandowska, Julia Furmańczyk, Ola Walewska, Ada Wa-

lewska, Oliwia Jaworska, Arkadiusz Zaremba, Maksymilian i Ola Płacheccy, Justyna Łuczak, Miłosz Wielgus, 
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Madzia Skowrońska, Szymon Nocek, Mateusz Nocek, Martyna Grenda

 Zwycięzca: Justyna Łuczak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

1

2

3

4

poleca:

„Grilowania czas 
- odwiedź jak najszybciej nas”

tacki, kubki, sztućce, serwetki, obrusy...

POLECA:

prestiżowe marki Parker Waterman 
idealny upominek na koniec roku szkolnego. 

Możliwość grawerowania tel. 91 39 206 96

Poleca usługi:

WYRÓB PIECZĄTEK
WYDRUKI Z NOŚNIKÓW KSERO w KOLORZE
OPRAWA PRAC, BINDOWANIE, LAMINOWANIE

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

zu

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Ukryjesz chorobę nie otrzymasz leku
Barbara Bartosik, Stanisława Pokorska, Danuta Borowik, Alicja Wypych, Halina Szwal, Grażyna Siedlecka, An-

drzej Leszczyński, Jolanta Kozioł, Cecylia Furmańczyk, Krystyna Gęglawa, Małgorzata Grudzińska, Edward Ba-
chor

Zwycięzcy: Cecylia Furmańczyk, Edward Bachor, Grażyna Siedlecka
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Doświadczenie
Miłosz Wielgus, Helenka Sawicka, Julia Sawicka, Zuzia Cybulska, Basia Kloch, Nadia Korn, Ela Goc, Natalia 

Chruściel, Martyna Grenda. 
Zwycięzca: Basia Kloch
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROcKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃcZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZcZEcIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZcZEcIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZcZEcIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZcZEcIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

A25.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/oP.26.2.O.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 złSprzedam
Nowogard, ul. Nadtorowa 

tel. 604 409 996
K37.12.k.o.pt.4-25.07

W.13.2.O.7.03.do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

P26.2.O.18.07-29.07

A33.2.k.O.4.04.do
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 7

Rozmowa  
z Wojciechem 
Smarzowskim

A6.4.k.d/o

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Czytaj s. 7

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

Czytaj s. 8

ELEWATOR Nowogard

SKUPUJE ŻYTO  
konsumpcyjne - 551 zł brutto

paszowe - 515 zł brutto

tel. 503 048 958
szybkA PłAtność

W181.1.p.18-22.07

KREDYTY GOTÓWKOWE
- Decyzja w 15 minut
- Bez BIK
- Oferta wielu banków
- Bez poręczycieli
- Bez żadnych opłat wstępnych

Zadzwoń 535 889 469

Po co ta robota

Trawę pomalować, 
kamienie pozabierać…

Czytaj s. 3

Pogoda sprzyja rolnikom,  
ceny już mniej

Żniwa w pełni 
To wymarzona pogoda dla rolników. Od kilku dni gospo-
darze sukcesywnie zbierają plony. Rolnicy są zadowoleni z 
jakości zbóż. Mniej powodów do radości dają im ceny ofe-
rowane w skupach. 

Rozdali nominacje 
i awanse -   

Swięto Policji

s. 4

Czy tchnie  
w Kulice  

nowe  
życie

s. 11
W 18 dni na Jasną Górę

s. 9

Uwaga! 
Bydło  
atakuje 

Renowacja 
po 60 
latach

Czytaj s. 7

Odpust  
w Długołęce 

U Babci 
Jezusa…

Czytaj s. 5

Wyremon-
tują  
na chwilę?

Czytaj s. 8

Sparing 
ze Spartą

SPORT

Nasi na 
podium

Czytaj s. 12
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Kronika  policyjnaNasza sonda
Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców konkretnego rejonu gmin, takich jak 
np. Nowogard i Osina. Ma on za zadanie pomagać, chronić 
i służyć pomocą lokalnej społeczności. Tym razem, w kon-
tekście zeszłotygodniowego Święta Policji, obchodzonego 
w Polsce 24 lipca, zapytaliśmy naszych respondentów, czy 
znają swoich dzielnicowych i jak oceniają pracę policjantów 
z Nowogardu? 

Pan Waldemar – Nie mam żad-
nych kontaktów z policją ani kon-
kretnymi policjantami. Nie znam 
też swojego dzielnicowego. A jak ich 
pracę oceniam? Trudno jest mi co-
kolwiek stwierdzić, ale widzę, że sta-
rają się coś w tym mieście robić. 

Pani Maria – Przykro mi, ale nie 
znam swojego policjanta dzielnico-
wego. Co do pracy dzielnicowego i 
policji to nie wiem i nie mam poję-
cia, co, by tu panu odpowiedzieć, bo 
na szczęście nie mam styczności z 
panami policjantami. Ale, warto by 
było jednak znać tego przynajmniej 
dzielnicowego. Dlatego zalecam Pani 
Komendant, by przypomniała nam 
właśnie o policjantach dzielnicowych, którzy powinni wychodzić więcej 
do nas obywateli. 

Pan Henryk – Nie mogę dzielni-
cowego ocenić, bo zwyczajnie go nie 
znam i nie wiem, kto nim jest. Dla-
tego on sam powinien się przejść po 
obywatelach dzielnicy i przypomnieć 
się. Dotychczas nie musiałem się z 
nim kontaktować, bo nie miałem 
na szczęście takiej potrzeby. Wiem, 
że swego czasu w DN pokazywani 

byli zarówno oni, jak i komendantka nowogardzkiego komisariatu. Poli-
cja powinna bardziej interesować się sprawami społeczeństwa i mieć na 
uwadze nocne nowogardzkie życie osób młodych, szczególnie tu, w obrę-
bie jeziora, gdzie ludzie potrafią robić bałagan, zwłaszcza w weekendy. 
Mowa o poprzewracanych koszach i wielu nietrzeźwych, spożywających 
alkohol. Ogólnie rzecz biorąc – bród i smród. Dlatego uważam, że nasza 
policja, łącznie z dzielnicowym ul. Zielonej, powinna zwrócić na ten te-
ren szczególną uwagę.

Pan Henryk – Nie znam w ogó-
le swojego dzielnicowego i nie wiem, 
kto nim jest.  Może dlatego, że mało 
chodzę po mieście, jako że jestem in-
walidą i jest mi bardzo ciężko poru-
szać się. Niemniej myślę, że warto, by 
ten dzielnicowy pokazał się tu czasa-
mi i zaprezentował nam, mieszkań-
com. Nie mam do niego jak na ra-
zie żadnej sprawy, ale nigdy nic nie 
wiadomo. 

Pan Tadeusz – Mieszkam w No-
wogardzie od niedawana i nie znam 
tu jeszcze wielu miejsc, a co dopie-
ro dzielnicowego. Na razie nie mam 
takiej potrzeby, by go widzieć, gdyż 
nigdy nie byłem karany i żyję so-
bie spokojnie. Mimo to uważam, że 
dzielnicowego powinno się znać. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

21.07.2014 r. 
Godz. 10.10 Powiadomienie o 

kradzieży dwóch drabin alumi-
niowych z pomieszczenia gospo-
darczego w miejscowości Bogu-
szyce, przez Patryka M. 

Godz. 18.30 Kolizja drogowa na 
skrzyżowaniu ul. 700 Lecia i ul.3 
Maja, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy: VW Golf i Ford Galaxy. 

Godz. 20.00 Włamanie do miesz-
kania przy ul. Warszawskiej, skąd 
dokonano kradzieży pieniędzy. 

22.07.2014 r. 
Godz. 03.10 Policjanci Ogniwa 

Patrolowo Interwencyjnego pod-
czas kontroli rowerzysty na ul. 
Boh. Warszawy, ujawnili, że Ra-
dosław P. miał 0, 26 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

Godz. 06.20 Zdarzenie drogowe 
na drodze Wierzbięcin-Ostrzyca, 
w którym uczestniczył samochód 
osobowy marki Peugeot oraz ro-
werzysta. 

23.07.2014 r. 
Godz. 16.30 Kierownik skle-

pu Biedronka przy ul. Warszaw-

skiej powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Na 
miejscu Patrol OPI wylegitymo-
wał Romana Sz.  

24.07.2014 r. 
Godz. 08.50 Kradzież styropia-

nu z terenu budowy przy ul. Po-
niatowskiego przez Zbigniewa K. 
Ukarany został mandatem kar-
nym. 

Godz. 11.45 Powiadomienie o 
kradzieży z mieszkania przy ul. 
700 Lecia, telefonu komórkowego 
marki Nokia. 

Godz. 13.20 Kolizja drogowa na 
ul. 3 Maja, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy: Toyota Aygo i VW 
Passat. 

25.07.2014 r. 
Godz. 08.30 Kradzież paliwa na 

stacji paliw HL przez kierującego 
samochodem marki Opel Vectra. 

Godz. 15.50 Operator WCPR 
powiadomił o zaistniałym zdarze-
niu drogowym na ul. Boh. War-
szawy,  w którym uczestniczy-
ły dwa pojazdy: Mercedes i Ford 
Mondeo. 

Godz. 18.00 Włamanie do po-
mieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Wierzbięcin, skąd 
dokonano kradzieży elektrona-
rzędzi. 

26.07.2014 r. 
Godz. 14.30 Powiadomienie o 

kradzieży z terenu posesji przy ul. 
Wojska Polskiego, roweru marki 
Imperial. 

Godz. 18.30 Pracownik ochro-
ny sklepu Lidl powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej, 
którym okazał się Sergiusz P. 

Godz. 22.45 Na ul. Plac Wolno-
ści, Patrol OPI ujawnił nietrzeź-
wego rowerzystę. Adam I. miał 
2,44 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

27.07.2014 r. 
Godz. 12.20 Powiadomienie o 

kradzieży w sklepie Biedronka 
przy ul. Boh. Warszawy. Na miej-
scu Patrol OPI wylegitymował 
Sergiusza P. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

PUWiS naprawia skutki ulewy

Powracający problem...
Przy placu manewrowym, nieopodal Przystani, PUWiS po raz kolejny naprawia skutki po 
ulewie. Historia się powtarza, ciśnienie, niszcząc asfalt, „wyrzuciło” na światło dzienne 
ścieki. 

W poniedziałek (28 lipca) pra-
cownicy PUWiS remontowali po-
pękaną jezdnię przy restauracji 
Przystań. W miejscu tym już w 
ubiegłym roku, na skutek awarii, 
powstała dziura w jezdni, przez 
którą wypływała woda. Najwy-
raźniej historia się powtarza, z 
tym że kawałek dalej. Po jednej z 
ostatnich ulew, w kanalizacji po-
wstało duże ciśnienie, które „wy-
pchnęło” ścieki. – Przy studni na-
stąpiło rozszczelnienie i po prostu 

Wiesława Golczyk, lat 74, zmarła 24.07.2014 r., pogrzeb odbył się 
26.07.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

ciśnienie podniosło wszystko ra-
zem z asfaltem i włazem. Ten as-
falt został pokruszony. Teraz od-
kopujemy całą studnię i chcemy 
przytwierdzić właz do elemen-
tów studni, do zwężki kanaliza-
cyjnej betonowej, aby gdy znowu 
powstanie ciśnienie, nie wywaliło 

tych ścieków bokami. Trzeba to te-
raz zabetonować – mówi dyrektor 
Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji, Piotr Tomków. Obecnie PU-
WiS „łata” wszystkie dziury po-
wstałe po ulewach, aby przy oka-
zji następnych opadów temat ten 
już się nie powtórzył.                KR
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PROMOCJA LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620
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Po co ta robota

Trawę pomalować, kamienie pozabierać…
Kolejne nierozumne grzebanie w naszym jeziorze. Tym razem, po różnych dyskusyjnych „inwestycjach” na i wokół jeziora, rozpoczęto usuwanie z dna 
akwenu… kamieni. I to nie bynajmniej z dna plaży, ale z miejsca, gdzie pełnią one ważną funkcję jako element stabilności dna i ostoja dla ryb…

Pojawienie się wczoraj gru-
py osadzonych, wyławiających z 
dna kamienie i układających je 
na murku okalającym jezioro, za-
frapowało w poniedziałek nie tyl-
ko naszego reportera.  Dowiedz-
cie się, co oni wyrabiają – grzmi 
do telefonu redakcyjnego jeden z 
nowogardzkich wędkarzy – Prze-
cież przepłoszą nam stąd ryby, ka-
mienie to dla nich naturalna ostoja 
miejsce żerowiska i tarcia…

Dzwonimy zatem do UM – 
najpierw do Wydziału Ochro-
ny Środowiska. Przepraszam, ale 
nie mogę nic na ten temat powie-
dzieć, ponieważ nie wiem o takich 
pracach – mówi  p. Krepa z Wy-
działu Ochrony Środowiska. Ale 
w innym miejscu magistratu je-
den z pracowników  miejskich, 
pragnących zachować anonimo-
wość, przyznał, że prace te są wy-
konywane na zlecenie burmistrza 
z SLD, Roberta Czapli. Do bur-
mistrza nie dzwonimy, bo wiemy 
z doświadczenia, jak ten urzęd-
nik publiczny rozumie  koniecz-
ność informowania społeczeń-
stwa o własnych poczynaniach 
– na odpowiedź przyszłoby nam 
poczekać 14 dni (maksymalny 
czas przewidziany w ustawie pra-
wo prasowe – w praktyce, w cy-
wilizowanym świecie, stosowany 
tylko w odpowiedziach na bardzo 

zawiłe zagadnienia). Za to rozma-
wiamy z szefem jednego z nowo-
gardzkich związków wędkarskich. 
To nie jest działanie dla mnie zro-
zumiałe – mówi prezes „Tęcza-
ka”, Zygmunt Eland – Kamieniste 
dno to jest  właściwe środowisko 
dla wielu gatunków ryb. Jak wiem, 
chyba trzy lata temu wpuszczono 
do jeziora narybek sandacza, a dla 
tej ryby takie dno stanowi już na-
wet niezbędny warunek dla wzro-
stu.   Wśród kamieni, na których 
rozwijają się małże i inne drobne 
ustroje, ryby żerują, trą się…    Po-
nadto kamienie pomagają zacho-
wać stabilność struktury dennej… 
Nie rozumiem, o co tu chodzi – 
kończy Heland. Rozmawiamy też 

z ichtiologiem z okręgowej struk-
tury PZW w Szczecinie. I tutaj do-
wiadujemy się, że to kolejne bur-
mistrzowskie działanie z cyklu …
nad jeziorem coraz ładniej...(czo-
łowy slogan magistrackiej propa-
gandy) jest nie tylko szkodliwe, 
ale także samowolne – nie było 
bowiem uzgadniane ze związ-
kiem, który zarządza tymi wo-
dami w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargowego, organizowane-
go przez właściciela jeziora.   Coś 
do powiedzenia w sprawie dzia-
łań skutkujących dla wód i dna 
jeziora ma też Okręgowy Zwią-
zek Melioracji, właściciel poło-
wy nowogardzkiego jeziora (dru-
ga połowa należy do ANR). Kil-

ka miesięcy temu nasz magistrat 
otrzymał odpowiednie pismo od 
zarządu melioracji, przypomi-
nające, że wszelkie prace na no-
wogardzkim akwenie muszą być 
uzgadniane z właścicielem. Czy 
zarząd melioracji ma wiedzę o 
działaniach UM, polegających na 
usuwaniu kamieni z dna i czy je 
akceptuje? Podamy to w najbliż-
szym wydaniu DN, ponieważ do 
zamknięcia tego numeru nie uda-
ło się nam tego definitywnie usta-
lić. No cóż,  my się męczymy, aby 
zrozumieć te wszystkie niuanse 
przyrodnicze i prawne, a to prze-
cież  nic dla nowogardzkiego bur-
mistrza z SLD, który na wszystko, 
jak każdy maczo, ma jeden nieza-

wodny sposób: siłą panowie, siłą 
(siłą tym razem więźniów – z ca-
łym szacunkiem dla panów osa-
dzonych). Ponadto idą wybory, 
więc, jak to w komunie, zaczyna 
się malowanie trawy. 

red.

PS. W trakcie wczorajszego 
dnia, gdy zorientowano się w ma-
gistracie, że prace nad jeziorem 
wzbudzają pytania, powstała, na 
stronach miasta, oficjalna inter-
pretacja przedsięwzięcia – ponoć 
chodzi o usuwanie gruzu, kawał-
ków asfaltu, trelinki, odłamków 
dachówek, butelek itp. Właśnie to 
powinniśmy zobaczyć na zdję-
ciach. Jakoś widać same kamienie, 
a nie butelki.

Narkoman za kierownicą  
(nie tylko samochodu) zabija
Plaga naćpanych kierowców. Jest ich dwa razy więcej niż tych po alkoholu! – tak pisze wczorajsza „Gazeta Wyborcza”. Przy-
pominamy więc jeszcze raz komunikat, który publikowaliśmy tydzień temu,  a który ostrzega nie tylko przed narkomana-
mi za kierownicą samochodu, ale także tymi na urzędach – wszyscy oni zabijają!

Ćpanie – to nie jest niewinna zabawa dużych chłopców...
W tych dniach czytamy w mediach, że były mąż znanej 

piosenkarki, Edyty Górniak, i ojciec jej dziecka, biznes-
men  i  celebryta , śmiertelnie potrącił na ulicach Warsza-
wy  kobietę, która przechodziła po pasach dla pieszych.  
Jadąc czarnym BMW, mężczyzna wjechał na te pasy, ma-
jąc czerwone światło, ponieważ był pod wpływem (co 
wykazało badanie) narkotyków. Kobieta zginęła na miej-
scu. I tutaj kończy się zabawa z tematem narkotyków, 
kończy, gdy zaćpany kierowca zabija człowieka! Zabija 
matkę dzieci!  Ale zaćpany zabija nie tylko wtedy, gdy sie-
dzi za kierownicą, zabija również, gdy stoi na scenie i sta-
je się idolem, także obyczajowym, dla rzeszy nastolatków, 
zabija, gdy  pełni ważne funkcje publiczne i zamroczony 
podejmuje nieobliczalne decyzje. Zaćpany na jakimkol-
wiek publicznym miejscu jest po prostu śmiertelnie groź-
ny dla innych, dla nas, dla mnie i dla Ciebie, jest groźny tu 

i teraz.  I jak nikt, kto jest odpowiedzialny, nie siądzie z 
zaćpanym,  jako kierowcą, do samochodu, tak odpowie-
dzialne społeczeństwo nie powierzy zaćpanemu żadnych  
sterów, żadnego zarządzania czymkolwiek. Jeśli nato-
miast ktoś, jakaś społeczność, postępuje inaczej, to postę-
puje jak samobójca. I nie mają  tutaj  znaczenia  wymy-
ślone dla świętego  spokoju usprawiedliwienia, ponieważ 
nic nie zapobiegnie tragicznemu  efektowi  zaćpania, żad-
na chęć udawania, że się o tym nie wie albo że trzeba do-
starczyć  niezbite dowody (jakby rozum nie wystarczył), 
albo że to sprawa prywatna – zaćpany zabił i trup jest, i to  
bynajmniej nie w szafie. Ten zaś, który wiedział i nie ru-
szył palcem, choć mógł bądź miał obowiązek, zostanie z 
tą myślą na zawsze, wyłączając te chwile, gdy ze strachu i 
w ramach zapomnienia sam się także zaćpa.

Red. 

Znaleziono 
klucze

W środę (23 lipca) do redakcji 
DN dostarczono znaleziony klucz. 
Do klucza przyczepiony jest charak-
terystyczny brelok imitujący wieżę 
Eiffla, z napisem „Paris”. Zguba cze-
ka na odbiór w redakcji DN.    
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Nasza sonda z Osiny

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

24 lipca polska Policja obchodziła swoje święto. Z tej oka-
zji zapytaliśmy naszych respondentów z Osiny o funkcjona-
riuszy pierwszego kontaktu, czyli dzielnicowych – czy znają 
ich, jak często ich widują i jak oceniają ich pracę? 

Pani Halina – Niestety nie znam 
naszego dzielnicowego. Policja osiń-
ska może coś tu robi, ale ja od wielu 
lat mieszkam na osiedlu i jak dotąd 
żadnego policjanta nie widywałam. 
Przydałoby się znać swojego dzielni-
cowego, bo jak jest jakaś sprawa, to 
nawet nie ma jak poprosić o jakąkol-
wiek pomoc. Jeśli natomiast chodzi 
ogólnie o Policję, czy to z Osiny czy 
z Nowogardu, moja ocena jest nieste-
ty zła.  

Pani Janina – Tak się składa, że 
widziałam swojego dzielnicowego, 
ale tylko wtedy gdy miałam okazję 
być na naszym posterunku. Pamię-
tam, że jak kiedyś mieliśmy tu po-
sterunek, to był większy spokój. Te-
raz nie jest za dobrze z tym bezpie-
czeństwem. Ale nie jest też najgorzej, 
bo nic takiego się tu nie dzieje, poza 
drobnymi kradzieżami. 

Pani Anita – Cóż, nie znam miej-
scowego dzielnicowego. Jeśli chodzi o 
pracę policji, to oceniam ją bardzo 
dobrze. Sama kiedyś chciałam zostać 
policjantką, ale niestety nie udało mi 
się, bo ostatecznie obrałam inną dro-
gę. W moim przekonaniu policjant 
jest zawodem przyszłościowym. Dla-
tego im ich więcej policjantów w mie-
ście lub takich małych gminach jak 
Osina, tym jest bezpieczniej.

Pani Wanda z wnuczkiem Mar-
celem – Znam swojego dzielnicowe-
go, jednak nie jestem w stanie sobie 
teraz przypomnieć, jak się nazywa. 
Jest bardzo postawny i znam go je-
dynie z widzenia. Jeśli chodzi o oce-
nę jego pracy, trudno mi cokolwiek 
na ten temat powiedzieć. 

Pan Łukasz – Nie znam tutejsze-
go dzielnicowego, gdyż pomieszkuję 
również w Stargardzie, a tu, w Osi-
nie, najczęściej spędzam weekendy 
urlop. Myślę, że moi rodzice powin-
ni go kojarzyć, gdyż mieszkają tu na 
co dzień. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Rozdali nominacje i awanse

Święto Policji
W piątek, 25 lipca, w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury, odbyła się uroczy-
sta gala z okazji obchodów Święta Policji. Policjanci zostali uhonorowani odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi oraz mianowani na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystości wzięli udział 
policjanci, związkowcy, emery-
ci policyjni, pracownicy cywil-
ni policji, członkowie ich rodzin 
oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych, służb munduro-
wych, wymiaru sprawiedliwo-
ści, podmiotów wspierających 
działalność policji, a także lokal-
ne media. Swoją obecnością za-
szczycił I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Szcze-
cinie, insp. Piotr Ostrowski. Uro-
czystość rozpoczął Komendant 
Powiatowy Policji w Goleniowie, 
insp. Krzysztof Targoński, który 
podziękował policjantom za rze-
telną służbę na rzecz społeczeń-
stwa oraz pogratulował osiągnię-
tych wyników. Złożył również po-
dziękowania przedstawicielom 
podmiotów, na co dzień wspiera-
jących pracę policji. Święto to było 
okazją do wręczenia odznaczeń 
państwowych i resortowych oraz 
aktów nominacyjnych na wyższe 
stopnie służbowe. Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej, na wniosek 
Ministra Spraw Wewnętrznych, 
za wzorowe, wyjątkowo sumien-
ne wykonywanie obowiązków, 
wynikających z pracy zawodowej, 
odznaczył: srebrnym medalem 
za długoletnią służbę asp. sztab. 
Grzegorza Nowaka – kierowni-
ka Ogniwa Patrolowo-Interwen-
cyjnego Referatu Prewencji Ko-
misariatu Policji w Nowogardzie. 
Minister Spraw Wewnętrznych, 
w uznaniu za szczególne zasługi 

i osiągnięcia służbowe w zakre-
sie ochrony bezpieczeństwa lu-
dzi oraz utrzymania bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, na-
dał: złotą odznakę „Zasłużony 
policjant” – insp. Krzysztofowi 
Targońskiemu – Komendantowi 
Powiatowego Policji w Golenio-
wie, natomiast brązową odzna-
kę „Zasłużony policjant” otrzy-
mali: asp. sztab. Grzegorz Cieślik, 
asp. sztab. Wanda Michałowska 

oraz asp. Krzysztof Limanowski. 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Szczecinie podpisał 39 nomi-
nacji na wyższe stopnie policyjne 
funkcjonariuszom z powiatu go-
leniowskiego. Awanse otrzymali: 
w korpusie aspirantów – 21 poli-
cjantów, w korpusie podoficerów 
– 18 policjantów. Ponadto, rozka-
zem personalnym Komendanta 
Powiatowego Policji w Golenio-
wie, 13 policjantów awansowa-
nych zostało na stopień starsze-

go posterunkowego. Nominacje 
awansowanym wręczył insp. Piotr 
Ostrowski oraz insp. Krzysztof 
Targoński. 

Nie zabrakło również słów po-
dziękowania za owocną współ-
pracę od przedstawicieli samorzą-
dów i zaproszonych gości, którzy 
życzyli dalszych sukcesów wszyst-
kim policjantom goleniowskiej 
komendy. W trakcie trwania uro-
czystości, Komendant Powiatowy 
Policji w Goleniowie otrzymał z 
rąk włodarzy Starostwa prome-
sę na zakup psa służbowego. Przy 
artykule publikujemy nazwiska 
policjantów z Nowogardu, którzy 
otrzymali nominacje.

Oprac: KR
Info: asp. Julita Filipczuk

Awanse nowogardzkich 
funkcjonariuszy
Na stopień starszego aspiranta 
policji awansowani zostali: 
Robert Krzak 
Sebastian Źróbek 
Na stopień aspiranta policji 
awansowano: 
Piotr Leyk 
Grzegorz Pleskacz 
Adam Szczyrba 
Rafał Wrzosek 
Młodszym aspirantem policji 
został: 
Michał Ratajczak 
Sierżantem Sztabowym policji 
zostali: 
Andrzej Gaczkowski 
Małgorzata Kubacka 
Adam Mazurek 
Tomasz Pokorski 
Na stopień starszego sierżanta 
policji awansowano: 
Anna Furmańczyk 
Sierżantem policji został: 
Błażej Golacik 
Karol Kiziuk 
Starszym posterunkowym 
policji zostali: 
Natalia Dolatowska- Brzezińska 
Rafał Klimczak 
Patryk Kukieła 
Mateusz Piotrowski
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Z okazji 35 rocznicy ślubu 

dla Jadwigi i Tadeusza Król 
życzenia niesłabnącej radości, 
nigdy nieprzemijającej miłości 
i wielu niezapomnianych chwil, 
na dalsze lata wspólnego życia 

składają 
kochające dzieci oraz wnusia 

ŻYCZENIA

Pogoda sprzyja rolnikom, ceny już mniej

Żniwa w pełni 
To wymarzona pogoda dla rolników. Od kilku dni gospodarze sukcesywnie zbierają plony. 
Rolnicy są zadowoleni z jakości zbóż. Mniej powodów do radości dają im ceny oferowane 
w skupach. 

Z pól skoszone zostały już rze-
paki. Pod koniec zeszłego tygo-
dnia rolnicy zaczęli ciąć pozostałe 
zboża – głównie żyto, pszenżyto i 
pszenicę. 

- Jak dotąd, żniwa przebiegają 
wyśmienicie, gdyż przy słonecznej 
pogodzie udało się bez problemu 
skosić już rzepak, a teraz kosimy 
pszenicę – mówi pan Andrzej, któ-
rego redakcja spotkała w miniony 
weekend, podczas żniw, koło Ol-
chowa.

Rolnicy są zadowoleni z wydaj-
ności, ale i dobrej jakości tego-
rocznych plonów. 

- Skosiłem już 30% powierzchni. 
Pszenżyto sypnęło 6,5 ton z hekta-
ra. Zboże ma wilgotność w grani-
cach 12-13%. Rzepak ok. 8%. To 
dobry wynik – mówi Zbigniew 
Luter, rolnik z Glicka.

Nie ma też kłopotu z tym, gdzie 
odstawić zebrane plony. Rolnicy 

mogą niemal przebierać w ofer-
tach. Skup prowadzony jest bo-
wiem przez kilka podmiotów, za-
równo na terenie Gminy Nowo-
gard, jak i w pobliskich miejsco-
wościach. 

„Farma Redło” prowadzi skup 
całoroczny, ale to w okresie żniw 
ma największy ruch.  - Skupiliśmy 
już ok. 400 ton żyta, 2,5 tys. ton 
pszenżyta i 2,5 tys. rzepaku. Mamy 
zamiar kupić od 12 do 15 tys. ton 
zboża – powiedział DN Artur 
Lembas z „Farmy Redło”. 

Za żyto niezakontraktowane 
Redło płaci producentom 480 zł/t, 
z kontraktem 121 euro/t (według 
kursu na dzień kontraktacji). 540 
zł/t otrzyma za pszenżyto rolnik, 
który nie ma umowy na dostawę. 
Gospodarze, którzy zakontrakto-
wali  towar otrzymają 138 euro/t. 
Oprócz tego, Farma Redło sku-
puje rzepak (1130 zł/) oraz psze-
nicę (590 zł/t). Wszystkie podane 
ceny to ceny netto. Ciekawostką 
jest fakt, że spółka ma praktycznie 
nieograniczony potencjał skupo-

wy. Zboże przechowuje bowiem 
nie w magazynach, a w folio-
wych workach (rękawach). Każdy 
z nich mieści po 550 ton. Zboże  
powędruje później do odbiorcy w 
Niemczech, z którym spółka z Re-

dła ma stałą umowę na dostarcza-
nie surowca. Tam wykorzystywa-
ne zostanie do produkcji etanolu. 

Skup prowadzi także firma 
Agro Business – Marcin Pietra-
szek, która ma magazyn w Ma-
szewie. Tutaj ceny (netto) zbóż na 
bramie wynoszą kolejno: rzepak 
– 1240 zł/t, żyto – 510 zł/t, pszen-
żyto-550 zł/t, jęczmień – 520 zł/t, 
pszenica od 590 do 690 zł/t, w za-
leżności od parametrów. Firma 

oferuje rolnikom własny trans-
port – pod warunkiem, że rolnik 
jednorazowo ma do sprzedania 
przynajmniej 25 ton zboża. Agro 
Business skupuje zboże (podob-
nie jak „Farma Redło”) do dalszej 

odsprzedaży. Ziarno trafia zarów-
no na rynek zagraniczny (głównie 
Niemcy), jak i krajowy. Jego od-
biorcami są producenci pasz. 

Jak co roku, skup prowadzony 
jest także w Wierzchach. Należy 
on do Poldanoru. Firma skupuje 
jednak tylko dwa gatunki zbóż, tj. 
jęczmień po 540 zł/t oraz pszen-
żyto – 520 zł/t (ceny netto). Do tej 
pory skupiła od gospodarzy ok. 
1600 ton ziarna i na tym, przy-
najmniej na chwilę, poprzesta-
ła.  - Przerywamy skup, bo zaczy-

namy własne żniwa – powiedział 
DN Nikodem Jędrasik, odpowie-
dzialny za skup w Wierzchach. Po 
skoszeniu pól, skup ma być wzno-
wiony. 

Zboże skupowane jest również  
w nowogardzkim elewatorze przy 
ul. 15 lutego. Tutaj rolnicy mogą 
przywozić żyto-konsumpcyjne i 
paszowe. Za to pierwsze cena na 
bramie wynosi 551 zł/t. Za żyto 
na paszę elewator proponuje rol-

nikom 151 zł/t. Podane ceny to 
ceny brutto. 

W większości punktów skupu 
płaci się za zboże najwcześniej po 
14 dniach od momentu dostawy. 
Niekiedy płatność jest realizowa-
na w ciągu 21 dni (w zależności 
od ilości przyjmowanych trans-
portów). Jedynie elewator w No-
wogardzie chwali się, że płaci rol-
nikom niemal od ręki (2–3 dni po 
dostawie). 

Rolnicy uważają jednak, że ofe-
rowane ceny w skupie są za niskie. 

- Zboża są naprawdę dobrej ja-
kości. Pogoda sprzyja zbiorom. 

Niestety za tym nie idą ceny w sku-
pie. Są niższe niż przed rokiem. 
Podejrzewam, że znów jest jakaś 
zmowa cenowa – mówi Stanisław 
Ciechanowski ze Świerczewa, je-
den z największych rolników w 
okolicy.

Dlatego też ci, co mogą, „prze-
trzymują” zboża we własnych si-
losach. Czekają, licząc że po żni-
wach ceny w skupie pójdą w górę. 
O wahania cen mogą nie martwić 
się tylko duzi producenci, mający 
stałe i pewne miejsce zbytu. 

Marcin Simiński
współpraca: Jarek Bzowy 

Po skoszeniu, ziarno jest odstawiane do punktu skupu

W takich rękawach foliowych magazynowane jest zboże w Redle.

Ważenie transportu w punkcie skupu w Redle.
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Wszystkim uczestnikom 
pogrzebu 

śp. Wiesławy Golczyk 
dziękuje 

mąż z rodziną 

Najszczersze wyrazy współczucia koledze 
Jerzemu Jankowskiemu

z powodu 

śmierci mamy 
składają 

koleżanki i koledzy z pracy

Zintegrowany Informator Pacjenta

Jak i gdzie założyć?
W połowie 2013 roku pojawiły się informacje o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia, wy-
chodząc naprzeciw pacjentom, utworzył tzw. Zintegrowany Informator Pacjenta, dzięki 
któremu każdy będzie mógł w domu, przy pomocy Internetu, śledzić swoją kartę pacjen-
ta. Czym tak naprawdę jest ZIP oraz jak z niego korzystać, opisujemy w poniższym tekście. 

Z informacji, jakie otrzymali-
śmy od rzecznik NFZ w Szczeci-
nie, dowiadujemy się, że Zinte-
growany Informator Pacjenta to 
nowoczesny, stale aktualizowany, 
dostępny w Internecie poradnik 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
– łatwy w użytkowaniu i przyja-
zny. Informator ma część ogól-
nodostępną oraz dostępną tylko 
po zalogowaniu się dla posiada-
czy konta ZIP. Na własnym kon-
cie zdrowotnym można znaleźć 
m.in. dane o tym, gdzie i kiedy 
się leczyliśmy, wykonanych bada-
niach i zapisanych lekach oraz ich 
kosztach od 2008 roku. Dostęp do 
konta użytkownicy mają w każdej 
chwili, z każdego komputera po-
łączonego z Internetem. Można 
sprawdzić, czy system eWUŚ po-
twierdza nasze prawo do świad-
czeń. Ponadto można kontrolo-
wać, ile pieniędzy na nasze lecze-
nie wydaje NFZ. Wszystko brzmi 
bardzo ładnie, jednak nie do koń-
ca tak jest... 

Konta nikt nam nie założy w 
Nowogardzie. Opowiadał o tym 
nasz czytelnik, który zatelefono-
wał do redakcji. – Chciałbym coś 
powiedzieć o Zintegrowanym In-
formatorze Pacjenta. Zalogowa-
łem się i założyłem sobie takie kon-
to. Jednak nie miałem dostępu do 
informacji, które NFZ reklamuje w 
tej usłudze. Dowiedziałem się, że 
aby moja indywidualna interne-
towa karta działała, muszę osobi-
ście pojechać do NFZ w Szczecinie, 
aby utworzyć swoje konto – opo-
wiada czytelnik DN. Zintegro-
wany Informator Pacjenta moż-
na założyć w siedzibie ZOW NFZ 
w Szczecinie (ul. Arkońska 45), w 
delegaturze ZOW NFZ w Kosza-
linie (ul. Konstytucji 3 Maja 7), 
w sekcji obsługi Ubezpieczonych 
w Pyrzycach (ul. Lipiańska 4). Są 
jeszcze tak zwane mobilne stano-
wiska ZIP, które na prośbę pry-
watnych firm lub urzędów miast, 
wybierają się w określonym ter-
minie do danej miejscowości i w 

ten sposób ułatwiają pacjentom 
utworzenie takiego konta. Do tej 
pory mobilne stanowiska odwie-
dziły m.in.: Starostwo Powiatowe 
w Gryfinie, Starostwo Powiato-
we w Stargardzie, Urząd Gminy w 
Starym Czarnowie. – Od września 
znów wyruszamy z mobilnym sta-
nowiskiem, by zakładać konta w 
ZIP wszystkim tym, którzy z róż-
nych przyczyn nie mogą dotrzeć do 
Szczecina, Koszalina  lub Pyrzyc 
– informuje redakcję Małgorza-
ta Koszur, rzecznik prasowy Za-
chodniopomorskiego Oddziału 
NFZ. Dziennik Nowogardzki po-
stanowił już dziś zaprosić NFZ do 
współpracy, aby mobilne stanowi-
sko pełniło także dyżur w Nowo-
gardzie, w naszej redakcji. Otrzy-
maliśmy odpowiedź, że będzie 
to możliwe we wrześniu lub paź-
dzierniku br. O ewentualnych ter-
minach będziemy informować na 
bieżąco. 

Wracając do podstawowych in-
formacji, dotyczących Zintegro-

na zdjęciu dyżur mobilnego stanowiska zIP w stargardzie, w dniach 02-04.10.2013. 
foto. www.nfz-szczecin.pl

wanego Informatora Pacjenta, 
aby uzyskać takie konto, potrzeb-
ne są dane dostępowe, czyli login 
i hasło. Wydawane są one przez 
uprawnionych pracowników NFZ 
w punktach, o których pisaliśmy 
powyżej, lub właśnie w dyżuru-
jących mobilnych stanowiskach. 
Warto jednak wcześniej wyko-
nać rejestracje w systemie ZIP 
(zakładka „zarejestruj się w ZIP” 
jest dostępna na stronie www.nfz-
-szczecin.pl), gdyż znacznie przy-
spieszy to wydanie danych dostę-
powych. Wypełniony i zatwier-
dzony wniosek rejestrowy będzie 
już czekał w systemie do dnia 
osobistego odbioru loginu i ha-
sła. Należy pamiętać, że podczas 

odbioru trzeba mieć przy sobie 
dokument wskazany we wniosku 
(albo dowód osobisty lub pasz-
port). Konto w ZIP można zało-
żyć wyłącznie osobiście i tylko dla 
siebie, wyjątkiem są konta ZIP 
dla dzieci, które zakładać mogą 
rodzice. Informacje na koncie w 
ZIP są dostępne w ciągu 24 go-
dzin od aktywowania konta. Na 
ile ta usługa spodoba się pacjen-
tom oraz ułatwi im życie? Czas 
pokaże. Wierzymy, że się spraw-
dzi, bo w czasach zaawansowanej 
technologii takie rozwiązanie jest 
jak najbardziej na miejscu.    

KR

Bezpłatne badania dentystyczne na Pomorzu Zachodnim

Kampania Instytutu blend-a-med Oral-B 
Od 16 czerwca br. trwa akcja bezpłatnych przeglądów dentystycznych Instytutu blend-a-med Oral B. Mobilne Centra Den-
tystyczne odwiedzają  ponad 380 miejscowości na terenie całego kraju, aby zbadać stan polskich zębów i dziąseł. W dniach 
27 lipca – 3 sierpnia br. Mobilne Centra Dentystyczne zbadają stan zdrowia jamy ustnej mieszkańców Kołobrzegu, Trze-
biatowa, Kamienia Pomorskiego, Płotów, Nowogardu, Złocieńca, Wałcza oraz Mirosławca. 

Polacy niewystarczająco dba-
ją o zdrowie jamy ustnej. Z da-
nych Eurobarometer wynika, że 
aż 66% Polaków odwiedza gabine-
ty dentystyczne rzadziej, niż raz w 
roku. Co więcej, nie wszyscy zda-
ją sobie sprawę, że zęby to nie je-
dyny obszar jamy ustnej, z któ-
rym mamy problemy. Z Monito-
ringu Zdrowia jamy Ustnej wy-
nika, że aż 75,5% Polaków cierpi 
z powodu złego stanu dziąseł. W 
codziennych zabiegach higieniza-

cyjnych dziąsła są często ignoro-
wane, a tymczasem to od nich w 
dużej mierze zależy zdrowie całej 
jamy ustnej. 

Teraz Polacy mają unikatową 
okazję, by sprawdzić stan swoich 
zębów i dziąseł oraz dowiedzieć 
się, jak prawidłowo dbać o zdro-
wie jamy ustnej, by przez wiele lat 
cieszyć się zdrowym uśmiechem. 
16 czerwca br. ruszyła ogólno-
polska kampania Instytutu blend-
-a-med Oral-B. Mobilne Centra 

Dentystyczne Instytutu odwie-
dzają ponad 380 miast na terenie 
całej Polski. W każdym Centrum 
wykonywane są bezpłatne prze-
glądy jamy ustnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawdzenia sta-
nu zdrowia dziąseł. Odwiedza-
jący otrzymują również porady i 
wskazówki, jak prawidłowo dbać 
o zdrowie zębów i dziąseł. 

W dniach 27 lipca – 3 sierpnia 
Mobilne Centra Dentystyczne 
odwiedzą województwo zachod-

niopomorskie. Z darmowych 
przeglądów będą mogli skorzy-
stać mieszkańcy Kołobrzegu, 
Trzebiatowa, Kamienia Pomor-
skiego, Płotów, Nowogardu, Zło-
cieńca, Wałcza oraz Mirosław-
ca.  Mobilne Centra Dentystycz-
ne będą czekać na parkingach 
sklepów Biedronka w godzinach 
9.00-19.00 według następującego 
harmonogramu: 

30 lipca – Płoty, ul. Grunwaldz-
ka / Dworcowa

31 lipca – Nowogard, ul. Boha-
terów Warszawy

Kampania Instytutu blend-a-
-med Oral-B ma na celu zachęce-
nie Polaków do regularnych wizyt 
kontrolnych u dentysty i poka-
zać ilu problemom ze zdrowiem 
zębów i dziąseł można zapobiec 
dzięki regularnemu sprawdzaniu 
stanu jamy ustnej i odpowiedniej 
codziennej pielęgnacji. 

Kampania profilaktyki zdro-
wotnej jamy ustnej odbywa się 
pod patronatem medialnym ma-
gazynów Dental Tribune Inter-
national, Nowy Gabinet Stomato-
logiczny oraz Stomatologia i jest 
rekomendowana przez Stowarzy-
szenie Polskich Higienistek Sto-
matologicznych. 

Szczegółowe informacje na te-
mat trasy mobilnych centrów 
dentystycznych oraz akcji Insty-
tutu blend-a-med Oral-B znajdu-
ją się na stronie www.instytut.pl 
oraz www.biedronka.pl 

O Instytucie blend-a-med 
Oral-B 

Instytut blend-a-med Oral-B 
od ponad 50 lat opracowuje tech-
nologie i rozwiązania poprawia-
jące stan jamy ustnej. Naukowcy 
Instytutu opracowali przełomo-
wą technologię Stannous Com-
plex, która jest wykorzystywana w 
pastach blend-a-med Pro-Expert 
Clinic Line Ochrona Dziąseł. 

Alicja Wójcik-Gołębiowska 
T: (+48) 605 111 218
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Wyrazy głębokiego współczucia
radnemu I i II kadencji Rady Miejskiej w Nowogardzie,

Panu Marianowi Golczykowi 
oraz jego rodzinie

z powodu

śmierci żony
składa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida
z radnymi Rady Miejskiej w Nowogardzie

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zca Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski

Koledze Marianowi Golczyk 
rodzinie i najbliższym 

z powodu 

śmierci żony Wiesławy 
wyrazy współczucia i żalu 

składają 
koleżanki i koledzy 

z Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie

Renowacja po ponad 60-ciu latach 

Krzyż przed kościołem będzie jak nowy! 
W piątek, od wczesnych godzin porannych, trwały prace związane z remontem krzyża, stojącego od 1952 r.  przed kościołem w parafii WNMP w Nowo-
gardzie.

Zakres prac obejmuje zeszlifo-
wanie starej nawierzchni farby, a 
następnie położenie nowej. O to, 
jakie prace trzeba wykonać, spy-
taliśmy dwóch pracujących na 
miejscu mężczyzn. Są oni skaza-
nymi, którzy na co dzień wyko-
nują prace porządkowe w mieście 
oraz na terenie parafii. – Jak pan 
widzi, najpierw papierem ścier-
nym musimy zetrzeć starą farbę i 
ładnie zeszlifować drewno, by od-
słonić tę powierzchnię „zdrową”. 
Później pozostanie jeszcze tylko po-
malowanie nową farbą pod kolor. 
Krzyż będzie wyglądał jak nowy 
i będzie stał tu przez kolejne dłu-
gie lata. To możemy obiecać. Pra-
ce najprawdopodobniej potrwają 
przez kilka dni – mówią zgodnie 
skazani panowie. Krzyż na placu 

nowogardzkiego kościoła ma już 
długą historię, został postawio-
ny jako pamiątka pierwszych po-
wojennych misji świętych. Oto co 
znajdujemy na ten temat w napi-
sanej przez nowogardzkiego hi-
storyka, Jana Kopycińskiego, hi-
storii naszej parafii pt. DZIEJE 
PARAFII WNIEBOWZIĘCIA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PAN-
NY W NOWOGARDZIE W LA-
TACH 1945–1995 NA TLE PO-
WOJENNYCH DZIEJÓW MIA-
STA.

...We wrześniu 1952 roku były 
zaplanowane w Nowogardzie 
pierwsze po wojnie misje święte. 
Władze powiatowe stawiały prze-
szkody w ustaleniu ich terminu i 
programu. Dopiero osobista in-
terwencja proboszcza Stanisława 

Woronowicza w Szczecinie u na-
czelnika wojewódzkiego Urzędu 
do spraw Wyznań doprowadziła 

do porozumienia. Wyznaczono ich 
datę na okres od 6 do 14 września 
1952 roku. Jednak Prezydium Po-

wiatowej Rady Narodowej w No-
wogardzie nie zezwoliło na proce-
sję z krzyżem misyjnym ulicami 
wokół kościoła parafialnego. 

Misje prowadzili O.O. Redemp-
toryści z Torunia. Zaraz po przy-
jeździe do Nowogardu zostali we-
zwani do Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej, gdzie wymuszo-
no na nich zobowiązanie, że nie 
będą „poruszać spraw sprzecznych 
z dzisiejszą rzeczywistością."  Było 
to wielkie wydarzenie religijne, roz-
dano ponad 7000 komunii świę-
tych, unormowano wiele związków 
małżeńskich. Trwałym śladem po 
tym wydarzeniu stał się krzyż mi-
syjny przed kościołem, który stoi po 
dziś dzień (w trakcie jego osadza-
nia wykopano czaszki ludzkich).

opr. Jarek Bzowy 

Uwaga! Bydło atakuje 
W minioną niedzielę, przy ul. Poniatowskiego, doszło do dość oryginalnego zdarzenia dro-
gowego. Sprawcami kolizji okazały się bowiem krowy. 

- Jechałem ze Stargardu i na 
wysokości szklarni, tuż przy koń-
cu ulicy Poniatowskiego, z lewej 
strony wyskoczyły krowy. Jadą-
cy przede mną kierowca zdołał je 
ominąć. Ja miałem mniej szczęścia 
– opowiada mężczyzna.

Krowy okazały się niespotyka-
nie agresywne. Nie dość, że znisz-
czyły samochód, to jeszcze chciały 
zaatakować kierowcę. 

- Za zwierzętami biegło trzech 
mężczyzn. Wysiadłem z samocho-
du i wołałem za nimi. W tym cza-
sie krowy zaczęły mnie atakować. 
Schowałem się do samochodu i za-
dzwoniłem na policję – opowiada 
kierowca.

Przywoływani mężczyźni, być 
może opiekunowie hasającego by-
dła, zniknęli w zaroślach. Przyby-
ła na miejsce policja spisała zda-
rzenie. W sprawie prowadzo-

ne jest dochodzenie. Na razie nie 
wiadomo, do kogo należały nie-
sforne krowy. Są przypuszcze-
nia, że do tego samego hodowcy, 
mieszkańca okolic Długołęki, któ-
remu w zeszłym roku uciekły z za-
grody konie. Wtedy zwierzęta też 

staranowały przejeżdżający samo-
chód. 

Krowy, które w niedzielę wybie-
gły na ulicę Poniatowskiego, by-
najmniej też na bezpańskie  nie 
wyglądały – miały w nozdrzach 
metalowe koła.                           MS

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fotele roz-

kładane, tapczan   dwuosobowy pralkę automatyczną, tel. 514 466 037
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny, tel. 

513 520 798
- Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, tel. 695 988 425
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
- Przyjmę dwie kanapy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki. tel.723-916-

319  
- Oddam bezpłatnie wózek spacerowy dziecięcy dla bliźniaków w sta-

nie kompletnym - tel. 535-095-829 
- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
 - Oddam biurko tel.691 201-974 
- Oddam bezpłatnie  łóżko w  stanie  dobrym z  materacem 501- 549-

818 
- Oddam duży  telewizor - 692-405914 
 Oddam duży narożnik wypoczynkowy, dwie szafki małe i większe - 

783753619 

W tym miejscu doszło do "spotkania" z bydłem 
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Długołęka – uroczystości  
odpustowe w parafii pw. św. Anny

U Babci Jezusa…
W sobotę 26 lipca o godz. 18 odbyły się uroczystości odpustowe w parafii św. Anny 
w Długołęce, na które przybyło kilkadziesiąt osób, także z Nowogardu i okolicznych 
wiosek.

Liturgię sprawowali ks. pro-
boszcz z Długołęki Krzysztof 
Bartoszewski, ks. kanonik, dzie-
kan Kazimierz Łukjaniuk oraz 
ks. Grzegorz Legutko, proboszcz 
nowogardzkiego kościoła farnego, 
który przywiózł ze sobą relikwie 
św. Jana Pawła II i wygłosił rów-
nież podczas Mszy św. homilię. 
Głosząc słowo boże  ks. G. Legut-
ko powiedział m.in. - Moi drodzy, 
pamiętam film „Pokuta” [gruziń-
skiego reżysera Tengiza Abuła-
dze, przyp. (ps)] a zwłaszcza jego 
ostatnią scenę, gdy starsza kobie-
ta przyjeżdża do pewnego mia-
sta i pyta czy droga, na której się 
znajduje prowadzi do świątyni a 
kiedy otrzymuje odpowiedź, że 
ta droga nie prowadzi do świąty-
ni, mówi:  „Po co w ogóle droga, 
która nie wiedzie do kościoła?” I 
w tej scenie właśnie widać tę pięk-
ną prawdę o naszych babciach. 
Prawdę, że to właśnie one, gdy ro-
dzicom zabraknie już nieraz cza-
su i sił, wskazują nam drogę do 

Boga, np. poprzez naukę pacie-
rza.  […] Sądzę, że gdybym zapy-
tał dzieci, które się w tym Koście-
le dziś znajdują, kto pierwszy na-
uczył was modlitwy, znaku krzy-
ża, to tak wiele z nich podniosło-
by rękę i powiedziało, że – babcia. 
I to jest właśnie, kochane babcie, 
jedno z waszych ważnych zadań 
– przekazać wiarę i tradycję reli-

gijną.  […] A kim w takim razie 
była św. Anna, babcia Chrystusa, 
której święto dzisiaj obchodzimy. 
O świętej Annie czerpiemy infor-
macje z apokryfu (Protoewange-
lii św. Jakuba), bo nie ma żadnej 
wzmianki w Ewangeliach. Wiemy 
więc, że pochodziła z rodu kró-
lewskiego, jej rodzice byli potom-
kami Dawida. Mieszkała w Betle-

Długołęka – walczą o poprawę  
bezpieczeństwa na drodze

Wysyłają petycję do starostwa
Tuż po zakończeniu Mszy św. odpustowej w kościele w Długołęce (26 lipca, godz. 18) za 
zgodą proboszcza sołtys Długołęki Jacek Jankowski zabrał głos i zachęcił uczestników do 
złożenia  podpisu pod petycją skierowaną do starosty powiatowego pana Tomasza Stani-
sławskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób 
korzystających z dróg powiatowych w miejscowości Długołęka.

W petycji czytamy, że miesz-
kańcy zwracają się do starosty o 
podjęcie działań „w zakresie bu-
dowy chodnika na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 4165 Z Wyszomierz – Długo-
łęka w kierunku Redła, tj. do koń-

ca obszaru zabudowanego Długo-
łęki, budowy progu zwalniającego  
(typu wyspowego) w okolicach 
Szkoły Podstawowej na drodze 
powiatowej  4162 Z Nowogard 
– Redło – Maszewo oraz budo-
wę chodnika dla pieszych w ciągu 

drogi powiatowej nr 4165 Z Wy-
szomierz – Długołęka.”

Mieszkańcy wskazują w petycji 
na zagrożenia dla pieszych szcze-
gólnie dla ok. 100 dzieci, które 
uczęszczają do tamtejszej szkoły 
oraz fakt, że z roku na rok inten-
syfikuje się również ruch pojaz-
dów przez co zagrożenie z powo-
du niedostosowania infrastruktu-
ry zwiększa się proporcjonalnie. 

[…] Do petycji załączamy li-
stę osób popierających realizację 
tego wniosku i jeszcze raz zwra-
camy się o jego poważne potrak-
towanie. Podpisy były zebrane 
podczas pojedynczego spotkania 
wiejskiego dlatego lista nie zawie-
ra wszystkich osób popierających 
ten wniosek.” – kończy sołtys w 
imieniu mieszkańców.

Łącznie pod wnioskiem podpi-
sało 69 osób.

(ps)

jem. Jej mąż, Joachim, był bardzo 
zamożnym człowiekiem z Naza-
retu, z tego też apokryfu dowiadu-
jemy się, że przez wiele lat Anna 
i Joachim nie mogli mieć potom-
stwa. I przez to m.in. kapłan Ru-
ben zabronił Joachimowi skła-
dania ofiary w świątyni, mówiąc, 
że skoro Joachim nie ma dzieci 
niech ustąpi miejsca tym, którzy 
przyczyniają się do rozwoju naro-
du. I wtedy głośne wołanie Joachi-
ma, który przez 40 dni przebywał 
na pustyni rozbijając namiot oraz 
żarliwa modlitwa Anny, zosta-
ły wysłuchane. W swojej starości 
Anna poczęła córkę, której dała 
na imię Maryja. […] Czyż mogła 
przypuszczać, że dziecię jej córki 
będzie nazwane Synem Bożym? 
[…] Święta Anna - cicha, pokor-
na, jest przykładem dla każdej 

babci w przekazywaniu wzorców 
i wartości. – stwierdził ks. G. Le-
gutko.

Po zakończeniu Eucharystii, 
jej uczestnicy uczcili relikwie św. 
Jana Pawła II i pomodlili się lita-
nią do papieża Polaka. 

Następnie wszyscy przeszli na 
podwórko przy wiejskiej świetli-
cy, gdzie odbył się odpustowy pik-
nik z suto zastawionym stołem i 
przy muzyce akordeonowej. Przy-
byli na uroczystości spędzili bar-
dzo przyjemnie czas, rozmawia-
jąc, śmiejąc się i śpiewając. Pro-
boszczowi i mieszkańcom udało 
się stworzyć naprawdę domową 
atmosferę. W końcu nie może być 
inaczej u św. Anny, Babci Pana Je-
zusa.

Piotr Słomski

Uczczenie relikwii św. Jana Pawła II 

ks. proboszcz krzysztof bartoszewski (na zdjęciu drugi z prawej) w rozmowie z go-
śćmi i parafianami. Przy stole było gwarno i wesoło

Podpisy pod petycją zbierano tuż po zakończeniu Mszy św. oraz na podwórku przy 
wiejskiej świetlicy. 

Prace przy ul. Zielonej

Wyremontują na chwilę?
Ścieżka nad jeziorem, która położona jest przy restauracji 
Przystań oraz przy ul. Zielonej, od kilku dni jest remonto-
wana. Pomysł dobry, pytanie tylko, czy grunt pod remont 
zostanie odpowiednio przygotowany, tak, aby nowy asfalt 
nie popękał przy okazji ulewy...

Alejka, o której mowa, od daw-
na prosiła się o remont, gdyż re-
gularnie podczas ulew zalewana 
była wodą. Każdy mieszkaniec, 
uczęszczający tą drogą, na pewno 
zna widok wielkich kałuż, które 
zmuszały do wskoczenia na mu-
rek, aby ominąć przeszkodę. Re-
mont obejmuje „ścieżkę zdrowia” 
od ul. Kilińskiego, aż po restau-
rację Przystań. Wykonawcą 
jest firma AZBUD. Jak infor-
muje UM w Nowogardzie, 
remont to nic innego jak po-
łożenie nowej nawierzchni 
asfaltowej, a co za tym idzie 
– wzmocnienie jej i wyrów-
nanie. Wszystko by było 
OK, gdyby nie fakt, że w tym 
miejscu jest bardzo podmo-
kły teren. Na nowo powsta-
łym placu zabaw przy ul. 
Zielonej wykonany musiał 
zostać odpowiedni drenaż. 
Pewnym jest, że jeśli na tej 
alejce nikt nie zadbał o „od-

wodnienie” terenu, remont będzie 
jedynie złudny, gdyż wraz z top-
niejącym śniegiem i nadejściem 
wiosny, dostrzec będzie można, 
że nowy asfalt nie będzie mógł 
służyć na kolejne lata. No cóż, dla 
władzy liczy się to, by chociaż je-
sienią alejka „błyszczała”.  

KR
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W Żabowie imprezowo!
Lato w pełni. Upały, zwłaszcza w weekend zachęcają do przyjemnego spędzania czasu. Gorący sobotni wieczór postanowili odpowiednio zagospodarować 
także mieszkańcy Żabowa, gdzie na miejscowym boisku odbyła się letnia potańcówka.

- Bardzo chciałabym podziękować za współorganizację imprezy wszystkim osobom, na 
których pomoc zawsze można liczyć. Zabawa była naprawdę bardzo udana. Bawili się nie 
tylko Żabowiacy, ale również osoby z Nowogardu, okolicznych miejscowości i co trzeba za-

znaczyć - z Częstochowy, Elbląga i Grudziądza – mówi Małgorzata Stańczyk, sołtys Żabo-
wa. Jak obliczają organizatorzy w imprezie uczestniczyło ponad 100 osób. 

(Red)

Prawdziwa gorączka sobotniej nocy w Żabowie Pani sołtys Małgorzata stańczyk na tanecznym parkiecie

Nowogardzianie na jubileuszowej  
pielgrzymce do Częstochowy

W 18 dni na Jasną Górę
Dziś rozpoczęła się Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, na której tradycyjnie 
zabraknąć nie może również mieszkańców naszego miasta. W niedzielę, 27 lipca, nowo-
gardzka grupa wyruszyła do Szczecina, by stamtąd, wspólnie z innymi, obrać kierunek na 
Częstochowę. Tegoroczna pielgrzymka jest jubileuszowa – obchodzi swoje 30. urodziny.

W skład Szczecińskiej Piel-
grzymki wchodzą dwie grupy – 
św. Ottona i św. Jakuba. Nowo-
gardzka grupa, wraz z pielgrzy-
mami ze Świnoujścia i Łukęcina, 
reprezentuje tę drugą. Łukęcinia-
nie w kierunku Szczecina wyru-
szyli już w piątek, 25 lipca, nato-
miast uczestnicy marszu świnouj-
skiego – w sobotę, 26 lipca. „Nasi” 
swoją wędrówkę rozpoczęli w nie-
dzielę. Przewodził jej ks. Piotr 
Buda ze Szczecina, sprawujący 
jeszcze dwa lata temu posługę w 
jednej z naszych parafii.

Nowogardzką pielgrzymkę za-
inaugurowała poranna Msza św. 
w kościele parafialnym pw. Wnie-
bowzięcia NMP. Po niej przyszedł 
czas na wymarsz. Ok. godz. 8:00 
20-osobowa grupa nowogardzian 
ruszyła w kierunku Stepnicy, 
gdzie miała spotkać się z uczestni-
kami pielgrzymki ze Świnoujścia. 
Mieszkańcy naszego miasta mie-
li zatem do pokonania ok. 40 km. 

Pierwszy przystanek grupa zro-
biła sobie w Węgorzy. Tam uczest-
nicy pielgrzymki, dzięki uprzej-
mości miejscowych gospodyń, 

mieli możliwość posilenia się i 
zaczerpnięcia nieco odpoczynku. 
Kolejnym celem było dotarcie do 
Bodzęcina, gdzie na pielgrzymów 
czekał przygotowany przez miesz-
kańców wsi obiad. W ramach re-
wanżu nowogardzianie obiecali, 
że zaniosą do Częstochowy przy-
gotowaną przez bodzęcinian in-
tencję. 

Wśród pielgrzymujących zna-
leźli się również tacy, którzy ni-
gdy wcześniej nie uczestniczyli 
w podobnych przedsięwzięciach. 
O wrażenia z pierwszej w życiu 

Fot. Uczestnicy pielgrzymki

pielgrzymki zapytaliśmy 17-let-
nią Natalię, która wzięła udział w 
jednodniowej wędrówce do Step-
nicy: To była moja pierwsza pie-
sza pielgrzymka na tak długiej tra-
sie. Na początku wyobrażałam so-
bie cisze i modlitwę, ale w drodze 
zobaczyłam, jak to jest napraw-
dę. Nie idzie każdy z osobna, cze-
go się bałam, ale wszyscy razem. 
Ta atmosfera skłania do refleksji. 
Ludzie współpracujący ze sobą, 

naturalność i traktowanie wszyst-
kich równo. To głównie, ale nie tyl-
ko, duchowe przeżycie. Jest w tym 
coś magicznego. Mimo ogromne-
go zmęczenia, ma się siłę i chęci, 
by iść dalej. Polecam, chociażby 
dla samego siebie, zbadania moż-
liwości, poznania siły Boga i swo-
jej własnej w drodze. Dla mnie był 
to jeden z dni przełomu, zapocząt-
kowujący zmianę podejścia do rze-
czywistości. Z pewnością nie była 
to moja ostatnia pielgrzymka. Na-
prawdę warto!

Poza nowicjuszami, byli rów-
nież tacy, dla których pielgrzymka 
na Jasną Górę to nie pierwszyzna. 
– Był to mój siódmy raz z kolei, 

przy czym do samej Częstochowy 
dotarłam trzy razy. W tym roku 
poszłam jedynie do Stepnicy  – po-
wiedziała Karolina, z którą poroz-
mawialiśmy po niedzielnym mar-
szu – Wszystkim pielgrzymom ży-
czę wytrwałości, wzajemnej życz-
liwości i sprzyjającej pogody. Pa-
miętam, że kilka lat temu hasłem 
Szczecińskiej Pielgrzymki było: 
„Pielgrzymka zmienia”. W związ-
ku z powyższym, tym, którzy wy-

kazali chęć dotrwania do końca, 
życzę, by ten czas wyciszenia i re-
fleksji nad sobą i swoim życiem 
przyczynił się do duchowej zmiany 
na lepsze.

Niedzielnej wędrówce trady-
cyjnie towarzyszyły śpiewy i mo-
dlitwy. Ok. godz. 18:30 nowogar-
dzianie dotarli do Stepnicy. Na-
zajutrz troje z nich poszło dalej, 
do Szczecina, a stamtąd – prosto 
na Jasną Górę. Pielgrzymka ma 
dotrzeć do „Miasta Świętej Wie-
ży” 13 sierpnia, dwa dni przed 
uroczystością Wniebowzięcia 
NMP. 

Karolina Klonowska      

odpoczynek w bodzęcinie



Nr 57 (2290)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Pałac w Kulicach

Historia żyje losami ludzi cz. 3
Dzięki uprzejmości autorki wydanej przez Fundację Akademię Europejską Kulice-Külz  historii pa-
łacu w Kulicach, pani Lisawety von Zitzewitz, drukujemy w trzech odcinkach obszerne fragmenty 
tej publikacji. Autorka książki przez wiele lat przewodniczyła fundacji, mającej swoją siedzibę w od-
budowanych, staraniem założyciela tej fundacji, pałacu w Kulicach. Dzisiaj odcinek trzeci, ostatni. 

Kulicki dwór jest jednym z co-
raz rzadziej spotykanych przy-
kładów dziewiętnastowiecznych 
siedzib mieszkalnych średniej 
szlachty na obszarach nadbałtyc-
kich. Jednocześnie odzwiercie-
dlają się w nim zainteresowania i 
potrzeby zleceniodawcy Bernhar-
da von Bismarck. Jego brat Otto 
opisał go pewnego razu jako” 
ideał pruskiego starosty”. Bern-
hard von Bismarck był oficerem i 
prawnikiem. Uchodził za człowie-
ka „dzielnej natury, pełnego skry-
tego ciepła, trzeźwego, bez polo-
tu i blasku, życzliwego, prawego i 
skromnego, czcigodnego, ale po-
wściągliwego». (...) Zamiast tego 
sprawował nieprzerwanie przez 
prawie pół wieku od maja 1841 
do końca 1887 roku urząd staro-
sty powiatu nowogardzkiego, któ-
ry został utworzony w roku 1818 z 
istniejącego od połowy XVII wie-
ku okręgu dobersko-nowogardz-
ko-dewitzkiego i obejmował rów-
nież Kulice, Jarchlino i Konarze-
wo. Oprócz tego w latach 1847-48 
Bernhard podobnie jak jego brat 
Otto był członkiem Sejmu Zjed-
noczonego. Od 1850 do 1851 i od 
1870 do 1888 roku zasiadał jako 
przedstawiciel konserwatywnej 
frakcji powiatu nowogardzko-re-
skiego w parlamencie pruskim i z 
tej racji zimą często przebywał w 
Berlinie. Równocześnie od 1840 
do 1888 roku nieprzerwanie był 
członkiem pomorskiego sejmiku 
prowincjonalnego, należał do za-
rządu doberskiego synodu powia-
towego, był szambelanem królo-
wej- wdowy Elisabeth. (...)

Kiedy Bernhard po śmierci ojca 
(1845) odziedziczył Kulice i Jar-
chlino, mieszkał jeszcze w Nowo-
gardzie w budynku, w którym na 
parterze mieściło się także biuro 
starostwa. (...) Porównanie mapy 
topograficznej z 1834 roku (il. 3) 
z kolejnym pomiarem geodezyj-
nym z 1890/91 roku (il. 4) nie do-
puszcza jednak w zasadzie żadnej 
innej interpretacji, niż przypusz-
czenie, że Bernhard wybudował 
w Kulicach z gruntu nowy dwór, 
a poza tym w kolejnych czterech 
bądź pięciu dziesięcioleciach tak-
że cały folwark. 

Dwór w Kulicach składa się z 
kilku części ze skrzydłami o zróż-
nicowanej wysokości, przenikają-
cymi się wzajemnie dachami oraz 
ryzalitami, tworząc razem cał-
kiem „malowniczą sylwetkę» (il. 
19). (...)

Elewacja południowa swą osta-
teczną formę otrzymała prawdo-

podobnie dopiero w drugiej poło-
wie XIX wieku. Wówczas prosto-
kątny budynek główny powięk-
szono o kilka dobudówek. (...) 

Budynek główny kulickiego 
dworu do momentu przebudowy 
w latach 1994/95 posiadał plan 
dwutraktowy. Przed 1945 rokiem 
po południowo-zachodniej stro-
nie pięć sąsiadujących ze sobą po-
koi z widokiem na ogród tworzyło 
amfiladę. Ciąg pokoi rozpoczynał 
się od południowo-wschodnie-

go rogu gabinetem pana domu. 
Stąd można było przejść przez 
„duży salon” do „pokoju ogrodo-
wego”, właściwego pokoju miesz-
kalnego, niemal kwadratowego 
pomieszczenia, które do momen-
tu przeniesienia wejścia głównego 
do skrzydła wschodniego służy-
ło jako sień. Z pokojem ogrodo-
wym łączył się mały salon, przez 
który dotrzeć można było do „du-
żej jadalni”. (Ostatnie dwa wy-
mienione pomieszczenia w latach 
1994/95 połączono ze sobą two-
rząc „dużą salę konferencyjną”, il. 
36) Brak wewnętrznego koryta-
rza najwyraźniej uznano za man-
kament. Dlatego wybudowano po 
tylnej stronie „szklane przejście”, 
przeszklony korytarz zewnętrzny 
(rozebrany po 1945 roku), który 
łączył skrzydło wschodnie z za-
chodnim. Na poddaszu budyn-
ku głównego znajdowały się sy-
pialnie i garderoby właścicieli, 
jak również kilka pomieszczeń 
spiżarnych. W suterenie skrzydła 
wschodniego ulokowano kuch-
nię, spiżarnię, pokój dla służby i 
piekarnię. Powyżej położone było 
mieszkanie służącego. Na pierw-
szym piętrze znajdowały się po-
koje gościnne, a od 1939 roku 
prywatne pomieszczenia Philip-
pa von Bismarck i jego młodej ro-
dziny. W mniejszym skrzydle za-
chodnim znajdowała się łazienka, 
prasowalnia oraz kilka pokoi dla 
gości i pracowników. (...)

Drugą wojnę światową dwór 

kulicki przetrwał bez większych 
zniszczeń. Po 1945 roku polski 
PGR urządził w nim biura, sto-
łówkę i świetlicę (il. 17, 18). Daw-
ny „duży salon” służył odtąd jako 
miejsce spotkań i uroczystości. 
Na ścianie byłego gabinetu pana 
domu powstała lekko podwyż-
szona scena z kurtyną (il. 30, 31). 
Przeważnie jednak dwór służył 
jako mieszkanie dla pracowni-
ków. W pewnych okresach miesz-
kało tu aż do 30 rodzin. (...) Do-

piero kiedy PGR w latach 70-tych 
zaczął budować we wsi nowe blo-
ki mieszkalne, w dawnym dwo-
rze zmniejszyła się liczba miesz-
kańców. Przez wszystkie te lata 
niewiele zrobiono dla utrzyma-
nia dworu. Pracowniczka Szcze-
cińskiego Urzędu Ochrony Za-
bytków stwierdziła w 1978 roku, 
że budynek jest zawilgocony, za-
grzybiony i wymaga gruntowne-
go remontu. W 1990 roku kulic-
ki dwór został wpisany pod nu-
merem 1145 do rejestru zabytków 
ówczesnego województwa szcze-
cińskiego. (...)

Przy rekonstrukcji i przebudo-
wie na ośrodek konferencyjny w 
latach 1994/95 dążono do tego, 
aby pomieścić wszystko pod jed-
nym dachem: biura, sale konfe-
rencyjne, miejsca odpoczynku, 
pokoje gościnne oraz obszerną 
kuchnię dla wyżywienia uczest-
ników. Nową funkcję trzeba było 
dopasować do historycznych mu-
rów. W dialogu pomiędzy tym, co 
stare i nowe nie ma ogólnie panu-
jących reguł. W przypadku kulic-
kiego dworu nowa funkcja miała 
być czytelna, ale nie dominują-
ca. O wielu detalach ostatecznego 
wystroju zadecydowano podczas 
dyskusji w zespole pracującym 
nad odbudową. Zespół ten składał 
się z kierownika projektu Uwe W. 
B. Lowenhagena z biura o tej sa-
mej nazwie z G Iinde koło Ham-
burga, ze wspierających go pol-
skich architektów Barbary Garn-

carz, Stanisława Miłoszewskiego 
i Leszka Demskiego z Pracowni 
Projektowej Konserwacji Zabyt-
ków, poza tym ze szczecińskiej fir-
my budowlanej KielArt, która re-
alizowała prace jako główny wy-
konawca, jak również ze zlecenio-
dawcy i jego doradców.

FOLWARK I PARK
Jak wynika z porównania mapy 

topograficznej z roku 1834 (il. 3) 
z mapą z lat 1890/91 (il. 4) Bern-
hard von Bismarck nowe założe-
nie dworskie w Kulicach kazał 
wznieść w drugiej połowie XIX 
wieku na południowo-zachodniej 
połowie nawsia. Sprawiało ono 
wrażenie zespołu niezwykłe spój-
nego przestrzennie i funkcjonal-
nie. W ogólnym zarysie zachował 
się on do dziś (il. 16). 

Główną oś tworzy czterorzę-
dowa aleja kasztanowców i dę-
bów, która odchodzi w kierunku 
północno-wschodnim od dro-
gi z Nowogardu do Dobrej No-
wogardzkiej (Daber) i kończy się 
po około 250 metrach bramą z 
czterema podporami (i l. 25). Na 
jej przedłużeniu oś prowadzi po-
przez trawniki do środkowego ry-
salitu budynku głównego, który 
tworzy drugą oś główną założe-
nia, przebiegającą z południowe-
go wschodu na północny zachód. 
Dwór wznosi się w miejscu sty-
ku graniczącego z nim od zacho-
du parku z folwarkiem, który do 
1945 roku niczym duża litera „L” 
otaczał dom mieszkalny od połu-
dniowego i północnego wschodu. 
(...)

Czerwona cegła, z której wy-
budowano budynki gospodar-
cze, wyprodukowana została w 
istniejącej do I wojny światowej 
cegielni, położonej w odległości 
300 metrów na południe od Ku-
lic. W 1939 roku majątek obej-
mował 1.055 hektarów i dwa fol-
warki, oddalone około kilome-
tra w kierunku północnym i po-
łudniowym od wsi, oraz osiedle 
Sąpole (Zampelmühle) przy dro-
dze z Kulic do Nowogardu z tarta-
kiem, turbinownią, fabryką skro-
bi, kilkoma domami mieszkalny-
mi, stajniami i leśniczówką. Z obu 
folwarków obecnie nic nie pozo-
stało, a w osiedlu Sąpole zachował 
się tylko jeden dom mieszkalny. 

Jak pisze Anna von Oertzen, 
to Bernhard i Malwine von Bi-
smarck obsadzili drzewami czte-
rorzędową aleję wjazdową oraz 
założyl i ogród. Właściwy ogród, 
położony pomiędzy budynkiem 
głównym a bramą wjazdową, w 
przeciągu lat kształtowano w róż-
norodny sposób za pomocą kom-
pozycji z trawników i rabat kwia-
towych.  (...)

Po przeciwległej stronie ogród 
przechodził w park krajobrazo-
wy (il. 38). Jego trzon tworzył 
niewielki las, zaznaczony na ma-
pie topograficznej po zachodniej 

stronie, w pewnej odległości od 
nawsia. Obok identycznego wy-
dłużonego kształtu przemawiają 
za tym liczne dęby, graby i sosny 
w parku dworskim, pochodzące 
z około 1800 roku i jeszcze star-
sze. Szczególnie imponujące wie-
kowe egzemplarze wyeksponowa-
no, usuwając poszycie lasu i niż-
sze drzewa w ich otoczeniu. W in-
nych miejscach zasadzono buki, 
lipy, dęby, kasztanowce, modrze-
wie, żywotniki i świerki jako so-
litery bądź w skupinach. Na prze-
dłużeniu tworzonej przez budy-
nek główny osi powstała aleja li-
powa o długości 50 metrów, pro-
wadząca jako oś widokowa w głąb 
parku. (...) 

Po II wojnie światowej, po prze-
jęciu folwarku kulickiego przez 
PGR, stodołę znacznie powięk-
szono inne budynki, takie jak 
stajnię z wozownią, rozebrano, a 
na obrzeżach dawnego założenia 
dworskiego wzniesiono kilka no-
wych budynków funkcjonalnych. 
Park dworski, pozostawiony bez 
opieki, zdziczał, lecz zachował 
swoje dawne granice prawie bez 
zmian. Obejmuje obszar około 
pięciu hektarów i został w roku 
1980 wpisany pod numerem 929 
do rejestru zabytków wojewódz-
twa szczecińskiego. 

Szczecińska architekt krajobra-
zu, Małgorzata Haas-Nogal, przy 
rewaloryzacji kulickiego parku 
starała się wydobyć jego walory 
estetyczne i historyczne bez naru-
szania substancji zabytkowej. Te-
ren wolny zagospodarowano od-
powiednio do nowej koncepcji 
użytkowej. Założono nowe trasy 
dojazdowe z historycznej kostki 
brukowej, prowadzące przez te-
ren dawnego folwarku do dworu 
i traktu kuchennego, parking oraz 
rozległe trawniki, obramowane 
ścieżkami wysypanymi żwirem; 
zmieniono ukształtowanie dzie-
dzińca wewnętrznego po północ-
nej stronie (i l. 26, 32). Przed fasa-
dą główną pomiędzy oknami ro-
sną znów żywotniki, tak jak przed 
1945 rokiem. Na trawniku po 
południowo-zachodniej stronie 
alei lipowej ponownie postawio-
no przewrócony kamień grobo-
wy Käthe von Bismarck, zmarłej 
w 1944 roku w Kulkach, i umiesz-
czono na nim tablicę inskrypcyj-
ną z jej imieniem i latami życia. 
Dzięki licznym nowym nasadze-
niom, podjętym przez fundację 
Philippa von Bismarck do 2002 
roku na terenie dawnego ogrodu i 
częściach folwarku, założenie po-
woli zrasta się z parkiem, tworząc 
nową jednolitą całość.

Lisaweta von Zitzewit

Publikacje można nabyć w księ-
garniach internetowych, np. na „al-
legro” po cenie 19 zł – 19,90 zł plus 
koszt dostawy. Można je także za-
mówić u samej Fundacji pod adre-
sem: akademiakulice@pro.onet.pl.
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Psy załatwiają swoje potrzeby pod balkonami

Przecież na tym trawniku bawią się dzieci!
W minionym tygodniu, do redakcji DN dotarł sygnał mieszkańców os. Gryfitów, uskarżających się na nieprawidłowe zachowanie właścicieli psów, którzy 
nie sprzątają po swoich pupilach. Jak informują zniesmaczeni rozmówcy, spuszczone ze smyczy zwierzęta załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na pasie 
zieleni przy blokach, tuż pod balkonami.

– Na nasze osiedle przychodzą ludzie 
z innych ulic miasta i zaraz przy blo-
kach mieszkalnych spuszczają swoje psy 
ze smyczy – mówi mieszkaniec Gryfito-
wa – Mamy tam ładny trawnik, na któ-
rym często bawią się dzieci. Niedaleko 
usytuowany jest też osiedlowy sklep spo-
żywczy. Nie może być tak, że ktoś np. z 
ul. Poniatowskiego przychodzi na nasze 
osiedle, puszcza psa samopas i to zwie-
rzę załatwia swoje potrzeby fizjologicz-
ne w miejscu często uczęszczanym przez 
nas, mieszkańców. Gdyby chociaż ci 
właściciele sprzątali, ale nie… 

Cierpliwość mieszkańców osiedla 
była wystawiana na próbę notorycznie, 
aż w końcu sięgnęła zenitu. – Nam nie 
chodzi o wskazywanie palcem konkret-
nych osób, choć doskonale wiemy kim 
są i skąd przychodzą – mówi nasza roz-
mówczyni – Przychodzimy do państwa 
po to, by na łamach Dziennika wystoso-
wać swego rodzaju apel do tych, którzy 

nie sprzątają po swoich psach. Przecież 
na tym trawniku bawią się dzieci! Poza 
tym jest upalnie i duszno, te wszystkie 
psie odchody niejednokrotnie cuchną 
tak, że okna w mieszkaniu nie można 
otworzyć. To nie jest czepialstwo, doma-
gamy się jedynie brania pod uwagę pod-
stawowych zasad. To chyba nie jest zbyt 
wiele, prawda? – zapytuje zrezygnowa-
nym tonem kobieta – Przecież nieda-
leko mamy duże łąki. Są zatem tereny, 
na które można spokojnie wyprowadzać 
psa. Dlaczego właściciele zwierząt wy-
bierają trawniki przy blokach mieszkal-
nych?

Przy artykule zamieszczamy zdjęcie, 
udostępnione nam przez mieszkańców 
os. Gryfitów. Jego publikacja jest osta-
tecznym aktem bezsilności naszych 
rozmówców, których cierpliwość, jak 
sami podkreślają, jest już na wyczerpa-
niu. 

Karolina Klonowska

 
 

Rozmowa ze Stephanem Felsbergiem

Czy tchnie w Kulice nowe życie?
Pełen optymizmu jest Stephan Felsberg, który na zlecenie Uniwersytetu Szczecińskiego ma 
opracować nową koncepcję funkcjonowania dworku w Kulicach. Wczoraj opowiedział w 
redakcji DN o swoich pomysłach. Nie ukrywa, że przy ich realizacji przydałoby się wsparcie 
lokalnej społeczności. 

Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku, w atmosferze skandalu, pa-
łac opuściła Fundacja Akademia 
Europejska Kulice-Kulz. US nie 
przedłużył bowiem umowy uży-
czenia, jaką Fundacja podpisała 
przed 10 laty. Następnie dworek 
kilka razy wystawiano na sprze-
daż. Nie zgłosił się jednak żaden 
chętny na kupno byłej rezydencji 
Bismarcka. 

Już wówczas US zapowiadał, 
że ma plan „b” – powołanie no-
wej, własnej fundacji, która mia-
łaby natchnąć nowym duchem 
mury zabytkowej budowli. Zdaje 
się, że uczelnia właśnie przeszła 
do realizacji tego alternatywne-
go rozwiązania. Obiekt w środku 
odświeżono. W planach są dalsze 
prace konserwatorskie. Powoła-
no też pełnomocnika do opraco-
wania nowej koncepcji na funk-
cjonowanie dworku. Jest nim Ste-
phan Felberg, niemiecki historyk 
i kulturoznawca, prezes Instytutu 
Historii Stosowanej na Uniwer-
sytecie Viadrina we Frankfurcie 
nad Odrą. Wczoraj spotkał się w 
redakcji DN, by opowiedzieć na 
jakim etapie jest opracowywana 
przez niego koncepcja.

- Prowadzę dużo rozmów z wie-
loma osobami, które w przeszło-
ści były związane z tym miejscem. 
Spotykam się także z przedstawi-
cielami samorządów, instytucji 
publicznych, pracownikami uni-
wersyteckimi, zarówno tu w Pol-
sce, jak i w Niemczech. W ten spo-
sób zbieram pomysły, które pomo-
gą mi w przygotowaniu opracowa-
nia koncepcji na funkcjonowanie 
dworku. Nie chcę bowiem wyssać 
z palca czegoś, co nie będzie odpo-
wiadało oczekiwaniom społeczeń-
stwa. Wiadomo już, że będziemy 
chcieli uruchomić tutaj coś w sty-
lu fundacji, stowarzyszenia, któ-
rego partnerami będą zarówno 
Polacy, jak i Niemcy – mówi Ste-
phan Felberg w czasie rozmowy 
z DN, przyznając, że w pracy nad 
koncepcją, którą ma ostatecznie 
przedstawić władzom US, inspi-
ruje go Fundacja Krzyżowa, dzia-
łająca na Dolnym Śląsku. Funda-
cja została założona w 1990 roku 
z inicjatywy Niemców, Polaków, 
Holendrów i Amerykanów, czują-
cych się w obowiązku zachowania 
pamięci i popularyzacji o Kręgu 
z Krzyżowej – grupa opozycjoni-
stów antyhitlerowskich, działają-
cych w czasie II Wojny Światowej 
właśnie w Krzyżowej.

- To świetny ośrodek edukacyj-
ny, co prawda słabo ukorzeniony 
w regionie, ale dobrze odbierany w 
Warszawie czy Berlinie. To oczy-
wiście nie do końca mi się podo-
ba, bo po wielu spotkaniach jestem 
przekonany, że  Kulice, bez integra-
cji z najbliższym otoczeniem, nie 
mają sensu istnieć, ale i doświad-

czenia z Krzyżowej nie można do 
końca odrzucać – mówi Stephan 
Felsberg.

Myśli się, aby Kulice były przy-
stankiem na szlaku rowerowym, 
który ma powstać w ramach po-
pularyzacji obszarów Natura 2000 
(pisaliśmy o tym w zeszłym nu-
merze). Jest także pomysł, aby w 
oranżerii pałacu powstała kawiar-
nia. Kulice mają się stać nie tyl-
ko centrum konferencyjnym, ale 
miejsce krzewienia kultury, spo-
tkań czy pracy twórczej. Ma to 
być także szansa na rozwój dla ca-
łej wsi. 

- Naszym celem będzie nie tyl-
ko rozwijanie samego pałacu w 
Kulicach, ale i wsi, w której nawet 
nie ma świetlicy. Myślę tutaj np. 
o wspólnych projektach podejmo-
wanych z lokalnym samorządem, 
w celu pozyskania środków unij-
nych na obszary wiejskie – zdra-
dza szczegóły swojej koncepcji St. 
Felsberg. 

Pełna koncepcja funkcjonowa-
nia dworku Bismarcka ma być go-
towa do końca września. Wcze-
śniej St. Felsberg chce jeszcze spo-
tkać się m.in. z nowogardzkimi 
przedsiębiorcami i przedstawi-
cielami świata lokalnej kultury. 
Liczy, że jeśli uczelnia zaakcep-
tuje jego pomysły, z początkiem 
roku obiekt w Kulicach rozpocz-
nie swój kolejny, nowy rozdział w 
wielowiekowej historii. Tym bar-
dziej, że jak zapewnił w czasie 
rozmowy z DN, idea sprzedaży 
obiektu ma już nie powrócić. 

Marcin Simiński 
stephan Felsberg w redakcji Dn
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XI Klasyk Kłodzki – Zieleniec

Nowogardzianie  
na podium
W sobotę (26 lipca), w Zieleńcu (woj. dolnośląskie), odbył 
się Supermaraton XI Klasyk Kłodzki 2014. Udział w nim 
wzięło troje reprezentantów Nowogardu, którzy na ciężkiej 
górskiej trasie wypadli bardzo dobrze.

Nowogard reprezentowała Mał-
gorzata Kubicka, Arkadiusz Pie-
truszewski i Janusz Pietruszew-
ski. Wszyscy rywalizowali w swo-
ich kategoriach na dystansie mega 
(110 km). Sobotnie wyścigi odby-
wały się na trasie Zieleniec-Dusz-

niki Zdrój. Był to ciężki górski su-
permaraton, w którym nowogar-
dzianie wypadli bardzo dobrze. 
Małgorzata Kubicka 110 km po-
konała w czasie 05:11’23, co po-
zwoliło jej wygrać wyścig w swo-
jej kategorii. W całej ogólnopol-

skiej stawce kobiet na tym 
dystansie zajęła wysokie 5. 
miejsce. 

Startujący również na 
110 km Arkadiusz Pie-
truszewski, uzyskał czas 
04:17’54 i również pewnie 
wygrał w swoim wyścigu, 
zostawiając w tyle zawod-
ników m.in. z Kłodzka, 
Gryfina, Poznania czy też 
Wrocławia. Wynik ten w 
kategorii Open mężczyzn 
na dystansie mega pozwo-
lił mu zająć 82. miejsce na 
154 uczestników. Z ko-
lei Janusz Pietruszewski, 
z czasem 05:30’43, zajął w 
swoim wyścigu 4. miejsce. 
Gratulujemy mieszkań-
com Nowogardu ich wy-
ników i życzymy kolejnych 
udanych startów na rów-
nie malowniczych trasach.

KR
na zdjęciu z prawej- Małgorzata kubicka z nagro-
dą za zwycięstwo w swoim wyścigu.

Pomorzanin znów bez straty gola

Sparing ze Spartą
W sobotę (26 lipca), na Stadionie Miejskim w Nowogardzie, pierwszy zespół Pomorzanina 
rozgrywał swój drugi mecz, w ramach przygotowań do najbliższego sezonu. Ponownie no-
wogardzianie pewnie wygrywają, zachowując przy tym czyste konto.

Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice 3:0 (2:0)
Gole:  Kamil Antonyk, Dawid Langner, Sławomir Paszkowski
Skład:  Paweł Sobolewski – Rafał Makarewicz, Gracjan Wnuczyński, Ad-

rian Kram, Maciej Dobrowolski – Piotr Hanuszkiewicz, Wojciech Borek, Da-
wid Langner, Patryk Marcinkowski, Sławomir Paszkowski – Kamil Antonyk; 
zmiany: Sebastian Suchy, Krzysztof Haberski, Michał Piątkowski.

Pomorzanin bardzo dobrze roz-
począł okres przygotowawczy. 
Wcześniej w Nowogardzie prze-
grała Masovia Maszewo (4:0), w 
minioną sobotę Sparta Gryfice 
(3:0). W składzie Pomorzanina 
zadebiutował nowy piłkarz, Ra-
fał Makarewicz. Wystąpili rów-
nież młodzi wychowankowie 
nowogardzkiego klubu, którzy 
być może będą niedługo stanowi-
li o sile pierwszego zespołu. Po-
morzanin od początku przeważał 

i prezentował się lepiej. Pierwszy 
gol to oskrzydlająca akcja i ideal-
ne dośrodkowanie, które pewnym 
strzałem na bramkę zamienił Ka-
mil Antonyk. Jeszcze przed prze-
rwą wynik podwyższył Dawid 
Langner. Po zmianie stron, gospo-
darze wciąż dominowali na bo-
isku. Potwierdzeniem była trzecia 
bramka, strzelona przez Sławomi-
ra Paszkowskiego, który po dwóch 
sparingach ma już 4 zdobyte gole. 
Jeśli Paszkowski utrzyma swoją 

dyspozycję strzelecką, to w naj-
bliższym sezonie kibice nie muszą 
martwić się o to, kto będzie strze-
lał dla Pomorzanina. Cieszy rów-
nież fakt, że póki co Pomorzanin 
nie stracił jeszcze bramki. Choć to 
tylko mecze kontrolne, dobrze by 
było, gdyby zawodnicy przyzwy-
czaili się do tego i równie skutecz-
nie w defensywie grali w lidze. Za 
tydzień kolejny mecz sparingowy 
na stadionie w Nowogardzie. Tym 
razem rywal będzie już zdecydo-

wanie bardziej wymagający. Do 
Nowogardu przyjeżdżają piłkarze 
z niemieckiego Doberaner FC, 
którzy na skutek współpracy po-
między klubami będą trenować w 

Nowogardzie. Więcej o tym me-
czu oraz o godzinie, w której zo-
stanie rozegrany, napiszemy w 
piątkowym wydaniu DN. 

  KR

na razie trener, Robert kopaczewski (z prawej), nie musi się przejmować brakiem 
skuteczności oraz grą w obronie swoich podopiecznych. zobaczymy jak będzie po 
meczu z piłkarzami z niemiec.
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
kołobRzEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

szCzECInA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.sCz.07.03.Do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Zakład 
Kominiarski
zbigniew Jabłoński 

Usługi w zakresie :
• odbiory budynków
• przeglądy kominiarskie
• opinie kominiarskie
• obsługa wspólnot
• montaż wkładów komin-

kowych

Tel. 504 079 889 
(K30.2.śczb.27.06-22.07)

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC. Samorządowa Fundacja Opieki Me-
dycznej "Zdrowie" dnia 9 sierpnia 2014 r. organizuje wyjazd na badania 
mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122 
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej lub w biurze fundacji w 
budynku laboratorium przy szpitalu do godz. 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1200 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

Sprzedam
sofę 2 osobową

skóra ekologiczna
cena 300 zł

tel. 603 870 577

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

ul. Boh. Warszawy 7A  
tel. 91 392 21 65

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.sczb.29-5.08

Kolejny piłkarz z Goleniowa w Pomorzaninie

Będą najlepsi w powiecie?
Do pierwszego zespołu Pomorzanina dołączył Rafał Makarewicz, 30-letni piłkarz Iny Gole-
niów. Prezes Pomorzanina, zaraz po podaniu tej informacji, oznajmił, że tym samym jest to 
ostatni zawodnik w tym okresie przygotowawczym, który dołączył do Pomorzanina. 

Rafał Makarewicz urodził się 27 
stycznia 1984 roku. Występował 
w Inie Goleniów, wcześniej bronił 
barw Pomorzanina Przybiernów. 
Jest obrońcą, ale z powodzeniem 
występował również na pozycji 
pomocnika. Wyróżnia się na bo-
isku świetnymi warunkami fizycz-
nymi. Jak poinformował redakcję 
DN prezes Pomorzanina, Marcin 
Skórniewski, Makarewicz to ostat-
ni piłkarz, który w przerwie let-
niej dołączył do nowogardzkiego 

zespołu. Tym samym w tym okre-
sie Pomorzanin zasiliło 4 piłkarzy 
z Iny Goleniów. Miejmy nadzieję, 
że taka „polityka” klubu przynie-
sie pożądane skutki. Cel jest jeden 
– awans do IV ligi. Prezes Pomo-
rzanina wspomniał również, że 
chce, aby nowogardzki klub był 
najlepszym zespołem w powie-
cie goleniowskim. Co najważniej-
sze, podczas „montowania” dru-
żyny na najbliższy sezon, pamię-
ta się o wychowankach, którzy re-

gularnie trenują z pierwszym ze-
społem. Wciąż trzonem drużyny 
pozostają: Michał Soska, Konrad 
Winczewski, Gracjan Wnuczyń-
ski, Dawid Langner, Kamil Le-
wandowski czy też wracający do 
zajęć, po urazie, Dominik Waw-
rzyniak. Większa konkurencja w 
składzie na pewno wyjdzie na do-
bre zarówno piłkarzom z Nowo-
gardu, jak i tym, którzy do zespo-
łu dołączyli. 

KR

na zdjęciu nowy piłkarz Pomorzanina- Rafał Markiewicz, wraz z prezesem Marcinem skórniewskim
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI 

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDA-
JEMY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 606 
762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  
44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal po ka-
pitalnym remoncie. Dostępne media: 
prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na prezen-
tację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Cena 210 tys. 691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodar-
czy do remontu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomo-
we około 90m2 w Nowogardzie. 668 
411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 
w tym mieszkanie, duży parking. 609 
245 816

• Sprzedam dom w zabudowie szere-
gowej. 601 808 410  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

• Sprzedam pół domu nad jeziorem. 
722 300 700

• Do wynajęcia kawalerka. 722 300 700

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie w Nowogardzie. 783 
649 880 Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + sute-
ryna 64 m2. 608 817 214 

• Mieszkanie do wynajęcia ul. Zamko-
wa, 3-pokojowe. 603 530 638 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 
113 tys. 501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod 
KRUS 17000zł. Tel. 889 133 882

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 
488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w No-
wogardzie. 501 051 731

• Do wynajęcia mieszkanie czteropoko-
jowe na ul. Bema. 669 212 959

• Sprzedam garaż na Bema. 667 196 425

• Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie 30 m2 – parter – wspólnota – 
ogrzewanie gazowe własne. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stanie, 
kuchnia umeblowana z zabudowa-
ną kuchnią elektryczną i płyta gazo-
wą oraz zmywarką. Cena 110 000 zł. 
Tel.693 84 85 91

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe na 
osiedlu Gryfitów – III piętro. 601 080 
035

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 
602 526 935, 602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 
124 502

• Do wynajęcia dwie kawalerki, ul. 3go 
Maja 46. 695 264 677, 694 440 201

• Sprzedam dom w Stargardzie Szcze-
cińskim o pow. 148 m2 lub zamienię na 
podobnej wielkości w Nowogardzie z 
dopłatą. 604 460 614 

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe par-
ter. 889 483 698

• Wynajmę garaż na ulicy Zamkowej i 
na Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam działkę budowlaną uzbro-
joną. 660 010 54

• Wolne mieszkanie do wynajęcia. 697 
583 382

• Wynajmę kawalerkę. 601 927 982

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do 
Nissana Almery z 2001 roku.  cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  
rok  prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 
99, cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 
zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 
886 456 377   

• Sprzedam samochód Skoda Felicia 
1995 sprawna. 665 915 221

•  Sprzedam trabanta, rok produkcji 
1968. 730 744 751

• Kupię stare Toyoty i Mercedesy 190. 
888 341 347 

• Sprzedam nowe opony terenowe 
Good Year Wrangler 255/75r15 cena 
za kpl 4 szt. 1200 zł. Tel. 510 249 576 

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwit-
nące  róże  pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz  róże  krzaczaste  15 zł./
szt.   a  także  wiele  innych  roślin. Tel. 
606106142.

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja tere-
nów zielonych. 508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 
zł/100 kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach 782  036 
086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62  

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 
429 405 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usłu-
gi. 502 853 573 

• Owczarek niemiecki długowłosy, czar-
ny, podpalany – szczenięta. 783 822 
916 

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-

druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , da-
chów   i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska 
Polskiego 57 .tel.787482763.Pełna 
oferta: komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 608 
158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Kierownik budowy 2500 za domek. 
604 269 301 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

• Układanie kostki brukowej (chodniki, 
wjazdy, podjazdy).  665 836 888

• Instalacje elektryczne, wynoszenie 
liczników na zewnątrz. 660 171 386

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Usługi, transport, budowlane.  519 846 
908

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 
306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, te-
rakota itp. 608 364 330, 600 347 308 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wyma-
gane prawo jazdy ( nie wykluczam 
emeryta). 663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  truska-
wek  w  Dąbrowie Nowogardz-
kiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do biu-
ra, znajomość obsługi komputera, 
od 1.06.2014, tel. 605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocni-
ka od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do dzia-
łu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka 
zajmie się maluchem od września. 793 
994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

• Poszukuje osoby w średnim wieku do 
prowadzenia domu i opieki do osoby 
chorej (osoba sprawna) w miejscowo-
ści Węgorzyce. 606 271 499, 91 39 22 
308 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie  6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie  8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak     kom. 606 148 353
nowogard (ul. Rzeszowskiego) - szczecin (ul. św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (św. Ducha) - nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;  16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E; 14:00E; 15:05E;  15:25E;  18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;  E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna - TEL.  607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard  ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:  6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 
5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, sobo-
ty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do 
Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

• Zatrudnię paniom z doświadczeniem 
w sklepie spożywczo-monopolowym. 
797 394 807

• Przyjmę do pracy traktorzystę, atrak-
cyjne wynagrodzenie. 508 503 650

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy 
rodzaje zasilania, kuchnia gazowa+ 
umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + 
stół kuchenny mocny. Tel. 888 676 231  

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tar-
taczne . 693 730 938 

• Dwa segmenty młodzieżowe, dwa 
biurka, dwa tapczany tanio sprzedam. 
605 856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 
3. 608 825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Pod-
stawowa nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła 
Podstawowa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 
533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, spraw-
ny, atrakcyjna cena. 668 171 212

• Tanio wózek bliźniaczy EASYWAL-
KER DUO (najlepsze opinie rodzi-
ców). Trzyletni, stan bardzo dobry, 
głęboki - pomarańczowy spacerów-
ka – grafit. Dodatkowo folia przeciw-
deszczowa, parasolki, torba. 1700 zł. 
603 281 005 

• Drzwi garażowe ocieplane białe w 
solidnej ramie 210x240 stan bdb  
509861740

• Kupię złoto. 696 760 244

• Sprzedam sofę 2 osobową skóra eko-
logiczna, cena 300 zł. 603 870 577

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373 

• Sprzedam meble firmy Black Red 
White kolekcja Syriusz i Pop z biur-
kiem, tapczan oraz kanapę. Tel. 722 
200 088

• Sprzedam Yorka, suczka. Cena 600 
zł. 721 070 092 
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Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od 

3500,00 zł

P26.2.o.18.07-29.07 pop

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

UWAGA ROLNICY
TALERZóWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY HIT TARGOWY 

XXI ŻUŁAWSKICH TARGóW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08

W.13.2.o.7.03.do
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• nowoczesne metody rehabil i tacj i
• masaże    oraz   • porady dietetyka
• likwidowanie zmarszczek
• konsultacje przez lekarza ortopedę

(botoks i kwas hialuronowy)

s. 9, 10 s. 10, 11

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o A3.1.P.d/o

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Uczcijmy 
godzinę 

„W”

s. 2

Nasi przedsiębiorcy:
Aleksander

Wawrzyniak

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Nasze utwory tylko 
po 

polsku

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 07.18-08.22

ELEWATOR Nowogard

SKUPUJE ŻYTO  
konsumpcyjne - 551 zł brutto

paszowe - 515 zł brutto

tel. 503 048 958
szybKA PłAtNość

Dramatyczna akcja ratunkowa na plaży

Tonący chłopiec 
nadal w śpiączce

Czytaj s. 3
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W skrócie...

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 
interesujących 

wiadomości? Zadzwoń  
lub napisz do nas  
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, 
e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

1 Sierpień  
- Rocznica 
wybuchu 
Powstania 
Warszawskiego

Kolejną, tym razem 70–tą rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego uczczono szczególnie w tym 
roku w kulturze. Na ekrany kin weszły dwie produk-
cje filmowe, poświęcone tematyce wyzwoleńczego 
zrywu Warszawy, organizuje się też w tych roczni-
cowych dniach wiele wystaw i koncertów. Jedna z 
wystaw, otwartych już w Warszawie, jest poświęco-
na powstańczym poetom i pisarzom, zgromadzo-
nym wokół czasopisma literackiego „Naród i Sztu-
ka”. Większość z tych fenomenalnych młodych po-
etów czasu wojny zginęła właśnie w trakcie powsta-
nia, ale i tak odcisnęli oni swój wyraźny, przejmu-
jący i oryginalny ślad w kulturze tego Narodu. Naj-
bardziej znany powstańczy poeta to Kamil Krzysztof 
Baczyński, ale  jakże poruszające są również wiersze 
innego wieszcza tego czasu, Tadeusza Gajcego. Niech 
jego słowami zostanie opowiedziane krótkie wspo-
mnienie powstańczej Warszawy w 70. rocznicę wy-
buchu powstania, które od lat stale formuje nasze na-
rodowe sumienie.

Śpiew murów
Nocą, gdy miasto odpłynie w sen trzeci, 
a niebo czarną przewiąże się chmurą, 
wstań bezszelestnie, jak czynią to dzieci, 
i konchę ucha t a k przyłóż do murów. 

Zaledwie westchniesz, a już cię doleci 
z samego dołu pięter klawiaturą 
w szumach i szmerach skłębionej zamieci 
minionych istnień bolesny głos chóru. 

«Bluszczem głosów spod ruin i zgliszcz 
pniemy się nocą na dachy i sen, 
tobie, Warszawo, w snach naszych śnisz, 
nucąc wrześniami żałobny nasz tren.» 

- Biegłam rankiem po chleb do piekarni 
(a chleba dotąd czekają tam w domu), 
a ja leżę z koszykiem bezradnie, 
tuż za rogiem, nie znana nikomu... 

- Właśnie ręką chwytałem za granat, 
żeby czołgi przywitać nim celnie, 
ziemia była spękana, zorana - 
nagle świat mi się zaćmił śmiertelnie... 

- Myśmy obie wyniosły na noszach, 
jeszcze kocem okryły mu nogi, 
bo krzyczeli dokoła, że pożar... 
Ja na świstku pisałam: «Mój drogi...» 

«Bluszczem głosów spod ruin i zgliszcz
pniemy się nocą na dachy i sen, 
tobie, Warszawo, w snach naszych śnisz, 
nucąc wrześniami żałobny nasz tren.» 

Słuchaj tych głosów żałosnych żarliwie, 
nim brzask poranny uciszy je w niebie 
i nowe miasto w napiętej cięciwie 
dni tryumfalnych na nowo pogrzebie. 

Słuchaj tych głosów, bo po to szczęśliwie 
ocalon został w tragicznej potrzebie, 
byś chleb powszedni łamał sprawiedliwiej 
i żył za tamtych i za siebie lepiej. 

Jak nie kochać strzaskanych tych murów, 
tego miasta, co nocą odpływa, 
kiedy obie z greckiego marmuru - 
i umarła Warszawa, i żywa.

 Autor wiersza - Tadeusz Gajcy  ps. «Ka-
rol Topornicki», «Roman Oścień», «Topór» 
(ur.  8 lutego  1922  w  Warszawie, zm.  16 sierp-
nia 1944 w Warszawie – polski poeta czasu wojny, 
żołnierz Powstania Warszawskiego 

Oprac.  M Słomski

UCZCIJMY GODZINĘ W!
W dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 

włączone zostaną syreny alarmowe na te-
renie miasta Nowogard, dźwięk syren mo-
dulowany w okresie jednej minuty dla 
upamiętnienia 70 rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, wspólnej walki 
narodu polskiego o niepodległość kraju.

Włączenie syren alarmowych będzie 
jednocześnie treningiem i sprawdzianem 
radiowego systemu uruchamiania syren.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert CZAPLA

Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Kto ma to skosić? O to, za pośrednictwem DN, pytają miejscowe władze 
mieszkańcy ulicy Dąbrowszczaków. I trudno im się dziwić, po tym, co wi-
dać na zdjęciach. Jak twierdzą, już zgłaszali w gminie problem, ale nie przy-
niosło to żadnego skutku. Liczą zatem, że upublicznienie tematu zawstydzi 
odpowiednie służby i zmusi do tego, aby w końcu doprowadziły pobocza 
ulicy do należytego wyglądu.  MS

Wiemy już kto zostanie nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ża-
bowie. Od najbliższego roku szkolnego funkcję sprawować będzie Alicja 
Starczewska, która przez ostatnie 10 miesięcy była  tymczasową dyrektor-
ką szkoły, zastępując na tym stanowisku Danutę Kowalczyk, która odeszła 
z pracy. Do UM w Nowogardzie wpłynęła oferta tylko jednego kandydata 
na stanowisko dyrektora, właśnie A. Starczewskiej. Gratulujemy nowej dy-
rektorce i życzymy owocnej pracy z dziećmi (na zdjęciu Alicja Starczewska 
podczas apelu, foto. SP Żabowo).

Ruszamy z giełdą 
podręczników szkolnych 

Można już zgłaszać zapotrzebowanie bądź oferować do sprzedaży 
lub oddania podręczniki szkolne na najbliższy rok szkolny. Zgłosze-
nia w rubryce „Giełda podręczników” będą,  jak co roku, publikowa-
ne nieodpłatnie. Zgłoszenia można składać w siedzibie redakcji bądź 
przesyłać drogą mailową na redakcyjny adres ewentualnie zgłaszać te-
lefonicznie. Zapraszamy do udziału.
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje 

o zbiórce odpadów zielonych 
Zbiórka skoszonej trawy, liści, przyciętych gałęzi i innych tego typu 
odpadów odbędzie się: na terenie wiejskim w piątek 8 sierpnia, 

na terenie miejskim w poniedziałek 11 sierpnia. 
Chętni powinni zgłaszać się do 6 sierpnia pod nr telefonów:  

ZBK 91 578 53 60, 91 578 53 55 ZUK 91 392 13 22, 91 392 15 82
J7.2.scz.08.1

J22.2.sczb.pt.1-29

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Dramatyczna akcja ratunkowa na plaży

Tonący chłopiec nadal w śpiączce
Do dramatycznej sytuacji doszło w środę (30 lipca), po godzinie 12:00, na miejskiej plaży w Nowogardzie. Nastoletni chłopak nagle zaczął się topić. Na 
ratunek ruszył jego kolega i ratownicy. Po wydobyciu go z wody trwała długa walka o jego życie, ostatecznie został przetransportowany helikopterem do 
szpitala w Szczecinie. Znajduje się w ciężkim stanie.

Redakcja DN w środę (30 lip-
ca) otrzymała informację, że na 
plaży miejskiej w Nowogardzie 
trwa akcja ratunkowa, gdyż na-
stoletni chłopak zaczął tonąć. Bły-
skawicznie udaliśmy się na pla-
żę.  Byliśmy tam tuż po godzinie 
12:00. Wszyscy, zarówno dorośli, 
jak i dzieci, przyglądali się dra-
matycznej walce o życie młodego 
chłopaka. Wzrok każdego skie-
rowany był tylko w stronę mola, 
wyglądało to tak, jakby na chwilę 
wszyscy zamarli. Po kilkudziesię-
ciu minutach ratowany chłopiec 
został zabrany z mola i przenie-
siony do karetki, która przewio-
zła go nieopodal boiska „dolne”. 
To właśnie na pasie zieleni pomię-
dzy SP nr 1 a restauracją Neptun 
wylądował śmigłowiec ratownic-
twa medycznego. Po kolejnych 
minutach chłopiec został przenie-
siony do helikoptera, który zabrał 
go do szpitala w Szczecinie. Przez 
cały czas trwania akcji ratunko-
wej, młody mieszkaniec Nowo-
gardu pozostawał nieprzytom-
ny. Z informacji, które udało nam 
się ustalić, żyje, ale znajduje się w 
ciężkim stanie i po wypadku nie 
odzyskał przytomności. 

Dlaczego nastoletni chłopak za-
czął tonąć? Świadkowie relacjo-
nują całe zdarzenie mówiąc, że 
wskoczył do wody z końca mola. 
Po pewnym czasie zaczął się topić, 
na ratunek przyszedł mu jego ko-
lega, następnie dołączyli również 
ratownicy WOPR, którzy przez 
kilka minut nie byli w stanie wy-
dobyć tonącego chłopca. Policja 
zebrała materiały dowodowe, któ-

re zostały przekazane do proku-
ratury, do momentu zamknięcia 
tego wydania DN pani prokurator 
nie zapoznała się jeszcze z tymi 
materiałami, dlatego trudno wy-
wnioskować, czego będą dotyczy-
ły. – Z tego, co na tę chwilę wiem, 
to ten chłopiec wskoczył do wody, 
znajdował się na plaży w towarzy-
stwie kolegów, nie podlegał niczyjej 
opiece. Był to nieszczęśliwy wypa-
dek. Nie przeglądałam jeszcze ma-
teriałów, informacje zgromadzi-
łam od policji. Chłopak żyje, ale 
znajduje się w bardzo ciężkim sta-
nie – mówi Beata Belcarska, sze-
fowa Prokuratury Rejonowej w 
Goleniowie. 

Po tym wypadku mnóstwo 
osób negatywnie wypowiadało 
się na temat bezpieczeństwa no-
wogardzkiej plaży. Być może w 
tym kierunku toczy się śledztwo 
wszczęte w tej sprawie i nadesła-
ne do prokuratury materiały zo-
brazują ewentualne niedopatrze-

nia. Mamy nadzieję, że śledczy 
wyjaśnią wszystkie okoliczności 
zdarzenia i odpowiedzą zwłasz-
cza na następujące pytania: dla-

czego, mimo natychmiastowego 
sygnału o tonącym, przebywał on 
pod wodą aż ok. 10 minut?  Czy 
przygotowanie bardzo młodych 
ratowników plażowych na dzia-
łanie w warunkach silnego stresu, 
występującego w trakcie akcji ra-
towniczej, jest wystarczające? Czy 
ofiara wypadku była w tym czasie 
na plaży pod opieką osób trzecich 
(półkolonie)? O tym wszystkim 
dowiemy się za pewien czas, gdy 
tylko prokurator zapozna się ze 

zgromadzonymi dowodami bądź 
zarządzi działania uzupełniające. 
Nie można jednak na gorąco wy-
ciągać daleko idących wniosków, 
ale pytania postawione wyżej for-
mułuje wiele osób i te uczestni-
czące w ratowaniu, i te będące 
świadkami zdarzenia. Teraz pozo-
staje wierzyć, że nastoletni chło-
pak wygra walkę o swoje życie 
i wróci do pełni zdrowia. Chło-
piec miał już w swoim życiu cięż-
kie chwile. Kilka lat temu, jeszcze 
jako małe dziecko, został odrato-
wany po wpadnięciu do niezabez-
pieczonego szamba.    

KR

Z ostatniej chwili: 
Jak wynika z naszych informa-

cji (czwartek wieczorem), chłopiec 
nadal pozostaje w śpiączce, prze-
szedł w czwartek badania kompu-
terowe głowy, które aktualnie są 
analizowane w kierunku ewentu-
alnego przeprowadzenia operacji 
mózgu.
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Ile pieniędzy dla wsi? 

Czas na podział funduszu sołeckiego 
393 tys. 703 zł – tyle, w ramach funduszu sołeckiego, którego wartość wylicza się zgodnie z ustawowym nakazem, w przyszłym roku mają do dyspozycji 
wsie w Gminie Nowogard. Do 30 września sołtysi muszą przekazać do burmistrza wniosek o przyznanie środków, określając, na co wieś chce je wydać. 

Aby wykorzystać pieniądze, 
każda wieś, na zebraniu mieszkań-
ców, musi przyjąć własną uchwałę 
o podziale przyznanego funduszu 
sołeckiego. Następnie sołtys po-
winien złożyć wniosek do burmi-
strza o przyznanie funduszu z li-
stą inwestycji przewidzianych do 
zrealizowania, zatwierdzoną na 
zebraniu sołeckim. Ma na to czas 
do końca września. Burmistrz, po 
weryfikacji wniosku, przekazuje 
go Radzie Miejskiej jako załącz-
nik do projektu budżetu na kolej-
ny rok. W ciągu 30 dni radni mu-
szą rozpatrzyć wniosek, tj. przy-
jąć go bądź odrzucić, jeśli uznają, 
że pieniądze nie zostaną wydane 
zgodnie z przepisami. 

Wysokość środków, przypada-
jących na dane sołectw, wylicza 

się na podstawie wzoru podanego 
w ustawie o funduszach sołeckich. 
Aby wyliczyć tę kwotę, najpierw 
urzędnicy gminy muszą określić 
kwotę bazową, na podstawie któ-
rej wylicza się budżet dla poszcze-
gólny wsi. Uzyskuje się ją, dzieląc 
dochód własny gminy przez licz-
bę mieszkańców gminy. Następ-
nie liczbę mieszkańców danej wsi 
dzieli się przez 100, dodaje dwa i 
mnoży przez wcześniej wyliczo-
ną kwotę bazową. Uzyskany w ten 
sposób wynik to kwota funduszu 
sołeckiego dla konkretnej miej-
scowości. Przy tekście publikuje-
my tabelę z dokładnymi kwotami, 
wyliczonymi dla każdego sołec-
twa przez miejskich urzędników, 
na podstawie opisanego wspo-
mnianego wzoru. 

Na co wieś może wydać pienią-
dze? Na ogół na przedsięwzięcia, 
służące poprawie warunków ży-
cia mieszkańców wsi. W praktyce 
oznacza to, że środki z funduszu 
można wykorzystać na drobne in-
westycje w istniejącą infrastruktu-
rę (chodniki, przystanki), remon-
ty świetlic wiejskich,  utrzymanie 
porządku i czystości na wsiach, 
utrzymanie obiektów sportowych. 

W obrębie Gminy Nowogard 
znajduje się 36 sołectw. W przy-
szłym roku będą miały do wyko-
rzystania 393 703,69 zł w ramach 
funduszu sołeckiego. 

Poniżej drukujemy również ta-
belę z informacją na temat po-
działu funduszu sołeckiego w 
Gminie Osina. 

MS

Informacja na temat funduszu sołeckiego w Gminie Osina 

Gmina

Strona 1

Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców Wysokość środków przypadających

danego sołectwa (Lm) (4)  na dane sołectwo

Bodzęcin 242

77

278

Kościuszki 339

Krzywice 203

Osina 879

Redło 223

Redostowo 129

333

Węgorzyce 228

10

12 539,41 zł

Przypólsko 7 858,41 zł

Kikorze 13 560,72 zł

15 291,27 zł

11 432,99 zł

28 369,70 zł

12 000,38 zł

9 333,63 zł

Wegorza 15 121,05 zł

12 142,23 zł

2 931 137 649,79 zł

Miała służyć transportowi i relaksowi, a tymczasem... 
Gdzie służby porządkowe mają nowogardzką ścieżkę rowerową? 
Nowogardzianie skarżą się na zarośnięte pobocze ścieżki rowerowej na trasie Nowogard – Olchowo. Nad wyraz bujna zieleń przy tym  szlaku  rowerowym  
(a także pieszym)  utrudnia korzystanie z jego  funkcji.

Ścieżka, mimo że cieszy rowe-
rzystów, jest niestety zaniedby-
wana, o czym nieraz pisaliśmy na 
łamach DN. – Już kilka razy służ-
by porządkowe proszone były o to, 
aby skosić wysoką trawę i usunąć 
niepotrzebne krza ki. Prace oczywi-
ście wykonano, ale trawa i zarośla 
odrosły, widać to wyraźnie w wielu 
miejscach ścieżki. Problem ciągle 
powraca – stwierdza pani Zofia, 
która niedaleko ma swoją dział-
kę ogrodową – Te zarośla powin-
ny być regularnie wycinane, przy-
najmniej raz w miesiącu. Kolejną 
sprawą, która świadczy, że to miej-
sce nie jest utrzymywane w nale-
żytym porządku, jest rosnący tu 
dziki chrzan. Uważam, że jak naj-
prędzej trzeba to miejsce przywró-

cić do porządku i bardzo konkret-
nie wziąć się do roboty. Jeżdżą tędy 
rowerzyści, a rośliny sobie rosną w 
najlepsze i zasłaniają ścieżkę. A 
przecież o tej porze jeździ tu wielu 
nowogardzian. Widziałam nawet 
w którymś z miejsc kłącza barsz-
czu Sosnowskiego. Dlatego służby 
muszą się wziąć do roboty i prędko 
coś z tym zrobić – kończy wypo-
wiedź pani Zofia

Cóż, nie jesteśmy w stanie skon-
trolować wszystkich miejsc na te-
renie naszej gminy. Tym bardziej 
cieszy fakt, że Czytelnicy wy-
czuleni są na tego typu sytuacje. 
Mieszkańcy chcieliby, aby miej-
sca, z których korzystają, były es-
tetyczne i nie sprawiały problemu 
w  ich użytkowaniu .  Ścieżka ro-
werowa nie ma szczęścia do zatro-
skanego i dbającego o nią gospo-
darza. I to zarówno latem gdy re-
gularnie zarasta i gdy z stających 
tutaj  koszów na śmieci  niezbyt 
często usuwa się zawartość  ale 
także zima gdy  nie można się do-
prosić aby ja właściwie  odśnieża-
no. (tłumaczono nam że zimą nikt 
rowerem nie jeździ. )

Jarek Bzowy 

Łącznie
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Z okazji 21 urodzin  
najlepsze życzenia,  

zdrowia, szczęścia, sukcesów 
w nauce i spełnienia marzeń 

Marcie Podstawce
życzą

rodzice z siostrą Mają

Miłość jest życiem  
w całej swojej pełni,  

jest jak puchar pełen wina.  
Żyjemy na tym świecie dotąd,  

dopóki kochamy. 
Wszystkiego 
najlepszego 

na nowej 
drodze życia dla 

Agnieszki Puszcz  
i Marka Pisarka 

składa znajomy 

ŻYCZENIA ŻYCZENIA

Który policjant opiekuje się twoim rewirem?

Dzielnicowi Gminy Nowogard i Osina
We wtorkowej sondzie ulicznej (29 lipca), zapytaliśmy mieszkańców Nowogardu, czy znają swoich dzielnicowych? Każdy rozmówca przyznał, że nie wie, 
który policjant jest odpowiedzialny za jego okolicę. W związku z tym, dziś prezentujemy sylwetki wszystkich dzielnicowych z Gminy Nowogard i Osina, z 
uwzględnieniem rewirów oraz z kontaktem do danego policjanta. 

Rejon VII

asp. Piotr Leyk, tel. 91 57 92 325 
pok. nr 202A

e-mail: piotr.leyk@sc.policja.
gov.pl

Ulice: 3 Maja, Kilińskiego, Wa-
ryńskiego, Kazimierza Wielkie-
go, Fabryczna, Pocztowa, Bata-
lionów Chłopskich, Rzeszow-
skiego, Dworcowa, Zielona, Ban-
kowa, 700 lecia nr 1 – 12, Osie-
dlowa, Lutyków, Plac Wolności 1 
od 6-9, Czarneckiego, Lubuszan, 
Wyszyńskiego, Kościelna, Stolar-
ska, Blacharska, Plac Szarych Sze-
regów, Warszawska nr 1 – 9, Woj-
ska Polskiego, Promenada, Szkol-
na, Piłsudskiego, Kościuszki nr 1 
– 16, Traugutta, Wileńska, Oku-
lickiego, Dąbrowskiego, Kolonia 
Smużyny, Monte Casino, Sikor-
skiego. 

Rejon VIII

asp. Adam Szczyrba, tel. 91 57 
92 330 pok. nr 202A

e-mail: adam.szczyrba@sc.poli-
cja.gov.pl

Ulice: Łąkowa, Bohaterów War-
szawy, Krótka, Radosława, Ponia-
towskiego, Kwietniowa, Ogrodo-
wa, Żeromskiego, Zaciszna, 15 
Lutego, Magazynowa, Wartcka, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Ka-
sprowicza, Młynarska, Nadtoro-
wa, Polna, Cmentarna, Reymon-
ta, Reja, Kochanowskiego, Mic-
kiewicza, Gryfitów, Światowida. 

Rejon IX

mł. asp. Damian Denisiewicz, 
tel. 91 57 92 326 pok. 203A

e-mail: damian.denisiewicz@
sc.policja.gov.pl

Ulice: 700 lecia od nr 13, 5 Mar-
ca, Dąbrowszczaków, Kowalska, 
Warszawska od nr 10, Zamkowa, 
Kościuszki od nr 17, Wiejska, Li-
powa, Dębowa, Świerkowa, Jesio-
nowa, Jodłowa, Brzozowa, Ko-
synierów, Rataja, Grota Rowec-
kiego, Racławicka, Głowackiego, 
Roosevelta, Sądowa, Obotrytów, 
Armii Krajowej, Generała Bema, 
Leśna, Norwida, Wybickiego, Sta-
szica. 

Rejon X

st. sierż. Agnieszka Dobrowol-
ska, tel. 91 57 92 333 pok. nr 204A

w zastępstwie: sierż. sztab. Jaro-
sław Sosnowski, tel. 91 57 92 324 
pok. nr 205

Miejscowości: Bieniczki, Bień-
czyce, Bromierz, Długołęka, Gard-
na, Jarchlino, Krasnołęka, Kulice, 
Maszkowo, Miękkie, Nowe Wy-
szomierski, Ostrzyca, Radłowo, 
Sąpole, Sąpolnica, Sieciechowo, 
Słajsino, Starogoszcz, Stare Wy-
szomierski, Osowo, Wierzbięcin, 
Wyszomierz, Żabowo, Konarze-
wo, Kolonia Wierzbięcin.

Rejon XI

mł. asp. Michał Ratajczak, tel. 
91 57 92 326

e-mail: michal.ratajczak@
sc.policja.gov.pl 

Miejscowości:  Olchowo, Pia-
ski, Błotno, Błotny Młyn, Trzech-
el, Czermnica, Olszyna, Łęgno, 
Ogorzele, Grabin, Sikorki, Boc-
klin, Dąbrowa, Karsk, Warnko-
wo, Miętno, Glicko, Szczytniki, 
Wierzchy, Wołowiec, Struga, Bo-
guszyce, Orzechowo, Orzesze, 
Brzozowo, Żabówko, Frydrycho-
wi, Otręby, Zbyszewice, Świercze-

wo, Strzelewo, Płotkowo, Ogary, 
Lestkowo, Wojcieszyn.

Rejon XII

sierż. szt. Piotr Denisiewicz, tel. 
511 860 820

e-mail: piotr.denisiewicz@
sc.policja.gov.pl 

Miejscowości: Osina, Węgorzy-
ce, Redło, Przypółsko, Kałużna, 
Krzywice Miejscowości: Kikorze, 
Kościuszki, Kolonia Kościuszki, 
Redostowo, Węgorza, Bodzęcin.

Info: KPP w Goleniowie
Oprac.: KR

Wszędzie więźniowie!
We wtorek (29 lipca) do redakcji DN zadzwoniła poruszona kobieta, której nie podoba się, 
że na każdym kroku, w miejscach, w których można w Nowogardzie odpocząć, mieszkańcy 
narażeni są na obecność więźniów i ich, delikatnie mówiąc, „nieparlamentarne” słownic-
two. Zanotowaną wypowiedź publikujemy poniżej.

Dzień dobry, chciałabym się po-
skarżyć, że w każdym miejscu w 
Nowogardzie, w którym można 
wypocząć, znajdują się więźnio-
wie! Na plaży więźniowie. W par-
kach więźniowie. Nie każdy chce 
się czuć, jak na wybiegu w Zakła-
dzie Karnym! Na plaży znajdują 
się dzieci, które słuchają jak więź-
niowie klną w ich towarzystwie, 
ja też wolę spokojnie odpocząć niż 
wysłuchiwać, jak się wyrażają ci 
ludzie. Chciałabym za pośrednic-

twem Dziennika Nowogardzkie-
go zaapelować do osób odpowie-
dzialnych za przydzielanie pracy 
osadzonym, aby nie wysyłali ich w 
miejsca publiczne, służące relakso-
wi dzieci i dorosłych. Dziękuję. 

Od redakcji:
To pierwszy tego typu sygnał 

naszych czytelników. To, o czym 
mówi Czytelniczka, jest praw-
dą. Więźniowie obecnie zajmu-
ją się niemal wszystkimi pracami 

porządkowymi, zleconymi przez 
Gminę. Pracujących osadzonych 
spotykamy codziennie, gdy po-
rządkują ulice, tereny zielone nad 
jeziorem, nowogardzką plażę czy 
też remontują placówki oświa-
towe. Oczywiście nie każdego ta 
obecność w naszym codziennym 
życiu musi cieszyć, dlatego dzię-
kujemy naszej rozmówczyni, że 
zechciała na łamach prasy podzie-
lić się z nami swoimi uwagami na 
ten temat.         KR

 HALO REDAKCJA 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 14,13-21) 
Pierwsze rozmnożenie chleba

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana 
Chrzciciela, oddalił się stamtąd w 
łodzi na miejsce pustynne, osobno. 
Lecz tłumy zwiedziały się o tym i 
z miast poszły za Nim pieszo. Gdy 
wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zli-
tował się nad nimi i uzdrowił ich 
chorych. A gdy nastał wieczór, 
przystąpili do Niego uczniowie i 
rzekli: Miejsce to jest puste i pora 
już spóźniona. Każ więc rozejść 
się tłumom: niech idą do wsi i za-
kupią sobie żywności! Lecz Jezus 
im odpowiedział: Nie potrzebują 
odchodzić; wy dajcie im jeść! Od-
powiedzieli Mu: Nie mamy tu nic 
prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. 
On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! 
Kazał tłumom usiąść na trawie, 
następnie wziąwszy pięć chlebów i 
dwie ryby, spojrzał w niebo, odmó-
wił błogosławieństwo i połamaw-
szy chleby dał je uczniom, ucznio-
wie zaś tłumom. Jedli wszyscy do 
sytości, i zebrano z tego, co pozosta-
ło, dwanaście pełnych koszy ułom-
ków. Tych zaś, którzy jedli, było 
około pięciu tysięcy mężczyzn, nie 
licząc kobiet i dzieci.

Gdy wysiadł, ujrzał wielki 
tłum

Kim dla tamtych ludzi był Jan 
Chrzciciel? Powiedzieć, że kimś 
ważnym, to nie wystarczy. Na 
pewno kimś więcej. Jego osobo-
wość, jego styl życia, wreszcie jego 
nauczanie na pewno zapadło w 
serca i pamięć ówczesnych oby-
wateli Narodu Wybranego. Samo 
późniejsze porównanie Jezusa do 
Jana, o którym dowiadujemy się 
przy okazji tego znamiennego py-
tania, które zadał Jezus pod Ceza-
reą Filipową, za kogo uważają Go 
tłumy, świadczy o tym, jak znaczą-
cą postacią musiał być Jan Chrzci-
ciel. I nagle dociera do wszystkich 
wiadomość, że ten nieprzeciętny 
człowiek zostaje zabity. W jakich 
okolicznościach, dobrze wiemy. 
Ścięty na rozkaz Heroda, po wcze-
śniejszym pobycie w więzieniu. 

O tym, że była to wielka strata 
dla wszystkich, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Przecież tak wielu, z 
każdej praktycznie grupy społecz-
nej, przychodziło do  niego, by po-
słuchać co zrobić, by zmienić swo-
je życie. A mówił nie przebierając 
w słowach. Dlatego to wszystko 
tak mocno docierało do słucha-
czy. Nawet do samego Heroda. 
Ale taka postawa musiała zrodzić 
mu w końcu wrogów. Tak też sta-
ło się w jego przypadku. Tym naj-
większym nieprzyjacielem okazała 
się Herodiada. A Jan, chcąc pozo-
stać wierny swojemu nauczaniu i 
swojej misji, musiał za to w konse-
kwencji ponieść śmierć.

Co czuł tłum, jakie były w nim 
nastroje, gdy nastąpiły te wyda-
rzenia? Nie trudno sobie wyobra-
zić. Żal i ból z powodu tak wielkiej 
straty. Niepewność, a może na-
wet strach przed przyszłością, bo 
skoro z kimś takim, jak Jan, moż-
na było zrobić wszystko, to w ta-
kim razie kim są oni, prości lu-
dzie, skazani na humory i nastro-
je tych powiedzmy ważniejszych. 
Los jest tak niepewny. Wszystko 
może się zdarzyć. A tu bieda, cho-
roby i ta niesamowicie mecząca 
niepewność. Ten tłum potrzebo-
wał wsparcia. Więc gdzie go szu-
kać, gdzie szukać pomocy?

Pięć tysięcy mężczyzn plus ko-
biety i dzieci. Tak liczny był ten 
tłum. To znaczy, że szacując go na 
piętnaście do dwudziestu tysięcy 
ludzi, bylibyśmy w swoich oblicze-
niach bardzo skromni. Porównaj-
my to na przykład z ilością miesz-
kańców naszego miasta. Można by 
z tego wyciągnąć bardzo ciekawe 
wnioski. A biorąc pod uwagę ów-
czesne warunki i miejsce, gdzie to 
niesamowite wydarzenie nastąpi-
ło, było ono rzeczywiście wyjątko-
we, chociaż, jak się potem okaże, 
nie jedyne.

   Jezus na pewno bardzo moc-
no przeżył śmierć tego, który tak 
dzielnie szedł przed Nim, stara-
jąc się, ze wszystkich swoich sił, 
jak najlepiej przygotować ludzi na 
spotkanie z Mesjaszem. Nie dzi-
wi więc fakt, że gdy zobaczył ten 
wielki tłum, zlitował się nad nim 
i pierwsze co zrobił, to uleczył ich 
chorych. Ewangelia nie mówi ilu, 
ale sugeruje, że wszystkich. Trwa-

ło to aż do wieczora, cały boży 
dzień. Zmęczenie upalnym dniem 
musiało dawać się wszystkim 
we znaki. Ale to nie miało wte-
dy większego znaczenia. Przecież 
chorzy odzyskiwali zdrowie. Zja-
wił się nareszcie ktoś, kto nie tylko 
dawał ukojenie, ale przede wszyst-
kim nadzieję na przyszłość. Od-
szedł Jan, pojawił się Jezus. A Ten 
nie tylko nauczał. Dawał zdrowie 
i pokarm.

Na pewno Jego uczniowie byli 
świadomi tego, co tak naprawdę 
wtedy się dokonało. Czy ludzie, 
przebywający w tak wielkiej gro-
madzie, zdawali sobie sprawę z 
tego, że byli świadkami cudowne-
go rozmnożenia chleba? Może ci 
bardziej bystrzy mogli coś zauwa-
żyć. Gdy człowiek jest zmęczony 
całodziennym przebywaniem w 
pustynnych okolicach, gdy wcze-
śniej musiał do tego miejsca dojść 
na własnych nogach, gdy głód do-
skwiera tym bardziej, że człowiek 
nie myślał do tej pory o jedzeniu, 
będąc świadkiem tych wszystkich 
uzdrowień, nie będzie zastanawiał 
się nad tym, skąd pochodzi ten 
chleb. Najważniejsze, że jest i to do 
woli. Świadczy o tym aż dwanaście 
koszów tego, co pozostało po je-
dzących. Nic się nie zmarnowało.

A to przecież nie jedyny spo-
sób, w jaki Jezus przychodzi czło-
wiekowi z pomocą. Ona istnieje 
praktycznie w każdych okolicz-
nościach i ma tak wiele różnorod-
nych przejawów, że gdyby wszyst-
kie je zauważyć, człowiek usiadłby 
z wrażenia. Ale niestety nie siada. 
Pewnie dlatego, że tak napraw-
dę niewiele się zmieniło od tam-
tych czasów. Dziś również towa-
rzyszą nam przeróżne troski. Tak 
wiele wysiłku trzeba włożyć w to, 
by można jakoś żyć. A dobrze by 
było, gdyby to „jakoś” zamieniło 
się w „jakość”, i to najlepiej odpo-
wiednio wysoką. Może znalazłoby 
się paru bystrzejszych, którzy do-
strzegliby skąd przychodzi rzeczy-
wista, konkretna i tak bardzo od-
powiednia, czyli najbardziej efek-
tywna, pomoc. A to, że nie jest ona 
jednocześnie efektowna, powinno 
mieć niewielkie znaczenie. Ale 
niestety ma. Szkoda.

Ks. Grzegorz Podlaski

Na temat Powstania Warszaw-
skiego, jednej z największych ka-
tastrof w dziejach narodu polskie-
go, napisano już niejedną książkę, 
szczególnie ostatnio, gdy obcho-
dzimy 70. rocznicę jego wybu-
chu. „Miłość w Powstaniu War-
szawskim” Sławomira Kopra jest 
pierwszą z serii, którą autor po-
święcił temu wydarzeniu. W ko-
lejnej planuje opisać życie co-
dzienne powstańców, co może 
znowu okazać się niezwykle in-
teresujące. Już sama okładka, 
przedstawiająca zdjęcie pięknej 
dziewczyny na tle warszawskich 
ruin, która przegląda się w luster-
ku, przykuwa wzrok i zachęca do 
czytania. 

Głównym tematem książki jest 
miłość. „Miłość pojawia się w tle, 
ale wiele się o niej nie mówi. A 
przecież była motorem napędo-
wym. To dzięki niej powstańcy 
widzieli cel, trwali, znosili niewy-
obrażalne piekło”. 

Młodzi powstańcy doskona-
le zdawali sobie sprawę z tego, że 
mają niewielkie szanse na przeży-
cie, obecność drugiej osoby doda-
wała siły, odwagi, była namiastką 
normalnego życia. S. Koper poka-
zuje dramat miasta i jego miesz-
kańców zupełnie inaczej niż w 
dotychczasowych publikacjach, 

dotyczących powstańczego pie-
kła. Unika pisania o polityce, nie 
dokonuje oceny skuteczności wy-
buchu powstania, co jest tematem 
po dziś dzień, rodzącym burzliwe 
dyskusje. Na przykładzie konkret-
nych ludzi z nazwiskiem, prze-
szłością, historią rodzinną, odcza-
rował anonimowość tych, którzy 
szli walczyć.

Na co dzień raczej przytłacza 
nas liczba ofiar, ale dzięki takim 
książkom mamy szansę pomyśleć o 
tych, którzy ginęli, jak o ludziach, 
którzy – gdyby mieli taką możli-
wość – prawdopodobnie żyliby tak 
jak my: pracując, planując, ciesząc 
się życiem. Nie było im to dane, 
dlatego winniśmy im pamięć i sza-
cunek, doceniając to, co mamy, a 
czego oni zaznać nie mogli.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

„Spacerując po cmentarzu, ja-
kim jest Warszawa, warto pamię-
tać, że ginęli tutaj młodzi ludzie, 
którzy chcieli żyć, kochać, założyć 
rodziny, a na koniec zestarzeć się 
przy bliskiej osobie. Zamiast tego 
spotkała ich śmierć, a w najlep-
szym wypadku emigracja lub sta-
linowskie więzienie”.

Sławomir Koper

Barbara Saja, lat 59, zmarła 30.07.2014 r., pogrzeb odbył się 
02.08.2014 r. na cmentarzu w Goleniowie. Msza za zmarłą w kościele w 
Osinie o godz. 12:00  

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
•	 - Przyjmę używany stół pokojowy, krzesła, fotel dla dziecka, fo-

tele rozkładane, tapczan   dwuosobowy pralkę automatyczną, tel. 
514 466 037

•	 - Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 
669 517 964 lub 91 39 10762

•	 - Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny, tel. 
513 520 798

•	 - Przyjmę używaną lodówkę i pralkę automatyczną, tel. 695 988 425
•	 - Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
•	 - Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	 - Przyjmę dwie kanapy, tel. 609 833 063
•	 - Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
•	 - Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
•	 - Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki. tel.723-916-

319  
•	 - Oddam bezpłatnie wózek spacerowy dziecięcy dla bliźniaków w 

stanie kompletnym - tel. 535-095-829 
•	 - Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
•	 - Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
•	  - Oddam biurko tel.691 201-974 
•	 - Oddam bezpłatnie  łóżko w  stanie  dobrym z  materacem 501- 

549-818 
•	 - Oddam duży  telewizor - 692-405914 
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5 sierpnia – rocznica konsekracji kościoła pw. WNMP

Wspomnienia pierwszego proboszcza
5 sierpnia przypada kolejna rocznica konsekracji nowogardzkiej świątyni  pw. WNMP (za rok będzie już okrągła 70. rocz-
nica), poświęconej jako świątynia katolicka w 1945 roku, po wiekach pełnienia funkcji protestanckiego zboru. O latach 
pracy duszpasterskiej w Nowogardzie pisze w swoich wspomnieniach pierwszy proboszcz nowogardzki, ks. Bogdan Szcze-
panowski TChr. Oto fragmenty jego wspomnień… 

Zostałem kapłanem
1 czerwca 1939 roku otrzymałem 

święcenia kapłańskie w Towarzy-
stwie Chrystusowym w Poznaniu 
z rąk naszego założyciela, ks. kar-
dynała Augusta Hlonda – Pryma-
sa Polski.

1 września 1939 roku – wraz z 
ks. Józefem Kinderem TChr., póź-
niej pierwszym Proboszczem para-
fii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Szczecinie, oraz z ks. Wiktorem 
Mrozowskim, późniejszym dusz-
pasterzem polonijnym we Francji 
– mieliśmy wyjechać duszpasterzo-
wać wśród Polonii francuskiej.

Tymczasem 1 września 1939 raku 
wybuchła wojna i pokrzyżowała 
plany; zamiast do Francji, dostałem 
się – jako młody kapłan – w szpo-
ny hitlerowskiej machiny wojennej.

Z okresu wojny, która obfitowa-
ła w różne przeżycia, powiem jedy-
nie to, że dzięki Opatrzności Bożej 
nie byłem w żadnym obozie kon-
centracyjnym, chociaż już byłem w 
drodze do niego. Zwolniono mnie 
z obozu przejściowego pod Mogil-
nem – mnie samego, jedynego, a 
wszystkich wywieziono do Dachau. 
W obozie tym byłem zaledwie kil-
ka godzin. Z Mogilna wyjechałem 
do kolegi, ks. Mrozowskiego do To-
runia. Byłem tam od 20 sierpnia 
1940 r. do 10 kwietnia 1942 r. bez 
żadnego zameldowania. Z Torunia 
pojechałem do drugiego kolegi, ks. 
Rudolfa Marszałka, do Bielska Bia-
łej, bez żadnego dowodu osobiste-
go przy sobie. A jechałem pocią-
giem pospiesznym z Bydgoszczy – 
przez Poznań, Wrocław i Katowice. 
I znowu Opatrzność Boża czuwała, 
że nie było żadnej kontroli Gesta-
po. W końcu, dzięki życzliwości ks. 
proboszcza Tomasza Wróbla, przy-
jechałem do jego parafii w Pietrzy-
kowicach Żywickich (diecezja kra-
kowska) i tu przebywałem do koń-
ca wojny, od kwietniaa 1942 r. do 3 
lipca roku 1945, jako wikary para-
fialny.

4 lipca 1945 r. przyjechałem do 
Poznania, do Domu Głównego To-
warzystwa Chrystusowego. W po-
łowie lipca 1945 r. witaliśmy w Po-
znaniu wracającego z Rzymu Księ-
dza Prymasa kardynała Hlonda.

W drodze do swojej parafii 
25 lipca 1945 r. otrzymałem de-

kret Księdza Prymasa, upoważ-
niający mnie do objęcia placów-
ki duszpasterskiej w Nowogardzie. 
W Poznaniu zaopatrzyłem się we 
wszystko, co potrzebne jest do pra-
cy duszpasterskiej w parafii: szaty 
liturgiczne, książki oraz inne akce-
soria. O godz..800 rano udałem się 

w towarzystwie br. Piotra Marca na 
Dworzec Główny w Poznaniu.

Pociąg relacji Warszawa – Szcze-
cin przyjechał z dwunastogodzin-
nym opóźnieniem. Cały czas cze-
kałem na dworcu. Nie można było 
się oddalać, bo nikt nie mógł podać 
żadnych bliższych informacji co do 
przyjazdu pociągu.

O godz. 2000 wyjechałem z Po-
znania do Stargardu Szczecińskie-
go. Nowogard odcięty był wów-
czas od świata kolejowego – tory 
były rozebrane. Jazda odbywała się 
w specyficznych warunkach: sły-
chać było strzały, krzyki i płacz z 
powodu utraty bagażu. Do Stargar-
du przyjechałem 26 lipca o godz. 
400. Z uwagi na szczególne warunki 
czekałem na dworcu do rana. Cza-
sy były niespokojne i nienormalne. 
Z rana udałem się na plebanię przy 
kościele Ducha Św., gdzie już urzę-
dowali księża chrystusowcy: ks. Ta-
deusz Długopolski, ks. Edmund 
Gajek. Był jeszcze obecny ks. Ra-
matschi – proboszcz niemiecki.

W Stargardzie czekałem na oka-
zję dalszej podróży. I okazja się 
nadarzyła. Do biura parafialnego 
zgłosili się obywatele miasta Ma-
szewa z prośbą o kapłana, bo w Ma-
szewie czeka młoda para nowożeń-
ców na zawarcie sakramentu mał-
żeństwa. Z Maszewa przyjechali do 
Stargardu po pocztę. Konną po-
wózką Urzędu Pocztowego zabra-
łem się do Maszewa. 

Kościół w Maszewie był zablo-
kowany pianinami i fortepianami, 
zmagazynowanymi przez wojska 
radzieckie. W mieszkaniu prywat-
nym urządziliśmy kaplicę domo-
wą i tam odprawiłem Mszę św. i 
pobłogosławiłem związek małżeń-
ski p. Maksymowicza – nazwiska 
narzeczonej nie pamiętam. Była to 
moja pierwsza akcja duszpasterska 
na Ziemi Szczecińskiej.

Z Maszewa zawieziono mnie tak-
że konną powózką do Nowogardu 
– mojego miejsca przeznaczania. 

Wreszcie w Nowogardzie
W Nowogardzie zgłosiłem się do 

władz powiatowych, czyli do ów-
czesnego Starostwa Powiatowego. 
Starostą Powiatowym był pan Ku-
bik, a wicestarostą p. Kazimierow-
ski. Komisarzem Ziemskim (taki 
był wtedy również urząd) był p. 
Alojzy Maciejewski. Władze po-
wiatowe udzieliły mi pierwszej, 
szerokiej pomocy, przede wszyst-
kim przydzieliły mieszkanie dom, 
który powoli uzupełniałem mebla-
mi i stopniowo urządzałem.

1 września 1945 r. przyjechała 
moja siostra, Wanda Szczepanow-
ska, i odtąd prowadziła gospodar-
stwo domowe. Władze Powiato-
we Starostwa zawsze były życz-
liwie ustosunkowane i wszystkie 
moje prośby załatwiały pozytyw-
nie, szczególnie Komisarz Ziemski 
– Alojzy Maciejewski.

Nowogard był bardzo zniszczo-
ny – w 70% albo i więcej, lecz nie 
wskutek działań wojennych, ale 
rabunkowych. Domy rabowano, 
a potem podpalano. Na szczęście 
piękny kościół w centrum miasta 
ocalał. Byt to kościół ewangelicki. 
Pastor niemiecki jeszcze w tym cza-
sie był w Nowogardzie z pewną czę-
ścią współwyznawców. Później zo-
stali oni przesiedleni na tereny nie-
mieckie. Po klucze do kościoła po-
szła delegacja miejska, na czele z p. 
Walkowskim, Naczelnikiem Straży 
Pożarnej. Poprosili pastora (nazwi-
ska nie znam) o k1ucze od kościo-
ła. Tenże oświadczył, że „Polacy, 
zabierając klucze od kościoła, wbi-

jają mu nóż w serce”. Delegacja od-
powiedziała: „Niemcy przez prawie 
6 lat czasu wojennego wbijali Pola-
kom nóż w serce”.

Pierwsza Msza święta i codzien-
na praca

Klucze zostały przyjęte i w naj-
bliższą niedzielę kościół był goto-
wy do nabożeństwa. Ta pierwsza 
po wojnie Msza św. w polskim No-
wogardzie została przeze mnie od-
prawiona 5 VIII 1945 r.; poświęco-
ny został w wówczas kościół, a uro-
czystość, mająca również charakter 
patriotyczny, zgromadziła wszyst-
kich mieszkańców Nowogardu i 
okolic, ze starostą i władzami admi-
nistracyjnymi na czele. W ten spo-
sób rozpoczęła się praca Kościo-
ła rzymsko-katolickiego na Ziemi 
Nowogardzkiej.

Do parafii należało wówczas 40 
wiosek – trzeba było w wielu z nich 
ratować przed dewastacją kościoły i 
przygotowywać je do nabożeństwa 
katolickiego. 12 VIII 1945 r. po-
święciłem kościół w Dobrej Nowo-
gardzkiej (pw. św. Klary), 19 VIII w 
Maszewie (pw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej). W tym pierwszym 
okresie byłem jedynym kapłanem 
w całym powiecie nowogardzkim, 
a nawet w dalszej okolicy. Wkrót-
ce przybyli następni kapłani: do 
Dobrej Nowogardzkiej – ks. Zdzi-
sław Skrzyński, kapłan diecezjalny, 
ks. Tadeusz Miękus TChr. do Ma-
szewa, ks. Franciszek Włodarczyk 
TChr. do Goleniowa, ks. Henryk 

Kuligowski TChr. do Golczewa, ks. 
Stanistaw Rut TChr. do Płot, ks. Fe-
liks Kwilas TChr. do Gryfic.

W połowie września 1945 r. wi-
zytował Ziemie Zachodnie Admi-
nistrator Apostolski z Gorzowa, ks. 
Edmund Nowicki. Odwiedził też 
Nowogard i był bardzo zadowolo-
ny z dotychczasowych osiągnięć w 
pracy duszpasterskiej. Przy tej oka-
zji wręczył mi nominację kano-
niczną na ośrodek duszpasterski w 
Nowogardzie.

W tym początkowym okresie 
praca duszpasterska koncentro-
wała się głównie wokół organizo-
wania życia religijnego w parafii, 
w mieście i na wioskach. Święci-
łem po wioskach kościoły dla pol-
skiej ludności katolickiej. Parafia-
nie sami zgłaszali się z prośbą o po-
święcenie kościoła i odprawienie 
nabożeństwa. I tak stopniowo po-
święciłem 18 kościołów wiejskich. 
W roku 1945: Dąbrowa Nowo-
gardzka, Żabowo, Karsko, Sikor-
ki, Strzelewo, Czermnica, Trzech-
el, Jarchlino, Wołowiec. W 1946 
r.: Kulice, Wierzbięcin, Kościusz-
ki, Boguszyce, Lestkowo. W r. l947: 
Wyszomierz, Orzechowo, Węgo-
rze. W 1948 roku Grabin.

Dzisiaj dawna parafia Nowogard 
podzielona jest na 6 parafii: oprócz

Nowogardu, parafie są w: Sikor-
kach, Strzelewie, Wierzbięcinie, 
Trzechelu, Żabowie; pracuje w nich 
łącznie 8 księży.

W pracy duszpasterskiej, szcze-
gólnie w katechizacji dzieci szko-
ły podstawowej, w przygotowa-
niu dzieci do I Komunii św. poma-
gał mi brat zakonny Stanisław Po-
demski (nie chrystusowiec). Sam 
prowadziłem lekcje religii w Pań-
stwowym Liceum Ogólnokształcą-
cym w Nowogardzie.

O ogromie pracy w parafii wie-
le powiedziałyby liczby: rocznie 
udzielałem około 400 chrztów, 
ok. 200 ślubów, chowałem ok.120 
umarłych; w święta Wielkiej Nocy 
i Bożego Narodzenia chrzciłem po 
60 dzieci; jednego roku w uroczy-
stość św. Szczepana pobłogosławi-
łem 33 (!) pary małżeńskie – i to 
sam! Sporo było wiernych do spo-
wiedzi i Komunii św., szczególnie 
w okresie wielkanocnym. Przy tej 
okazji była już pomoc kapłanów 
sąsiednich.

Parafianie, czyli mieszkańcy 
Nowogardu i okolicy, pochodzi-
li głównie z powiatu sieradzkiego, 
mogileskiego, ze zdemobilizowa-
nego wojska, oraz zza Buga. Byli to 
na ogół ludzie wierzący, praktyku-
jący, życzliwi i oddani Kościołowi i 
duszpasterzowi. Skąd brały się siły 
do tak ogromnej pracy, że jej po-
dołałem? Zapewne tylko dzięki ła-
sce Bożej, pomocy Bożej, zdrowiu i 
młodości!!!

ks. Bogdan Szczepanowski TChr.
Szczecin, 15 czerwca 1985 r.

Udostępnił R. Posacki w kolekcji 
archiwalnej „Kalendarium 

Nowogardu” Franciszka 
Karolewskiego.

Poświęcenie kapliczki przed domem przy ulicy Dąbrowszczaków (1946), w środku ks. szcze-
panowski

Pierwsza komunia św. 24.06.1946, w środku ks. bogdanm szczepoanowski oraz katecheta stanisław Podemski
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Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie  
jest wiodącym producentem frontów meblowych z litego drewna. 

Obecnie poszukujemy do współpracy pracowników:

Z-CA KIEROWNIKA UTRZYMANIA RUCHU - nr ref. Z-C/KUR
Opis stanowiska: 

•	 Obsługa i utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego maszyn,
•	 Zarządzanie i kierowanie podległymi pracownikami,
•	 Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn,
•	 Sprawne usuwania awarii,
•	 Nadzór nad przeglądami, konserwacjami, remontami maszyn i urządzeń,
•	 Planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu Utrzymania Ruchu,
•	 Naprawy i modernizacja parku maszynowego.

Wymagania: 
•	 Wykształcenie minimum średniego technicznego o profilu mechanicznym, elektromechanicz-

nym, itp.
•	 Doświadczenie na podobnym stanowisku,
•	 Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, rysunków technicznych oraz instrukcji,
•	 Umiejętność pracy w zespole,
•	 Doświadczenie w zarządzaniu grupą podległych pracowników,
•	 Komunikatywność,
•	 Umiejętność pracy pod presja czasu,
•	 Znajomość podstawowych zasad Lean Manufacturing,
•	 Znajomoś obsługi komputera w środowisku Windows, 
•	 Mile widziana znajomość obsługi Auto – Cad,
•	 Mile widziana znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym,

BRYGADZISTA - nr ref. BP
Wymagania:

•	 Wykształcenie minimum średnie techniczne, mile widziany kierunek technologia drewna, 
specjalność meblarstwo,

•	 Doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu produkcją i zespołem ludzi, 
•	 Mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu wykończenia powierzchni lakierowanych, 
•	 Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników, 
•	 Otwartość na nowe rozwiązania, 
•	 Dobra organizacja pracy, operatywność, odpowiedzialność i dynamizm  

w działaniu, 
•	 Umiejętność podejmowania decyzji,

 
TECHNOLOG - nr ref. T

Wymagania: 
•	 Wykształcenie średnie techniczne , mile widziane wyższe,
•	 Doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku w firmie produkcyjnej, mile widziane w 

przemyśle drzewnym lub chemicznym, 
•	 Doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania dokumentacji technologicznych,
•	 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
•	 Mile widziana znajomość Auto – Cad,
•	 Umiejętność pracy w zespole,
•	 Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, 
•	 Otwartość na nowe rozwiązania, 

  
 STOLARZ/POMOCNIK STOLARZA - nr ref. PL-S/PS

Wymagania:
•	 Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane kierunkowe, 
•	 Doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej, 
•	 Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
•	 Dyspozycyjność,
•	 Zaangażowanie i chęć do pracy.

Oferujemy:
•	 Interesujące wyzwania przy realizacji zadań,
•	 Możliwość rozwoju zawodowego, 
•	 Udział w szkoleniach, 
•	 Zatrudnienie na umowę o pracę,
•	 Narzędzia potrzebne do pracy na wykonywanym stanowisku,

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, prosimy kierować na adres:
rekrutacja@drewpol.pl lub

Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72-221
Tel. 91 57 90 111 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 23 sierpnia 2014 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
osobami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Czterdzieści lat spędzonych razem 
jest dla nas Waszych dzieci pięknym obrazem. 

Jak przez problemy, trud codzienności,
pozostać nadal wiernym miłości. 

Najserdeczniejsze życzenia 

z okazji 40-stej rocznicy ślubu 

Halinie i Benedyktzowi Łuczak
życzą dzieci

W12.4.śk.p.7.3.do

Nasza Þrma buduje domy w systemie budynku szkieletowego 
STEICO. Doskonale dopracowany system pozwala na budowę 
zdrowych dom—w energooszczędnych zachowując najwyższą 

jakość na rynku.

Realizujemy projekty gotowe oraz z naszej bazy projekt—w.


Czas budowy do 12 tygodni

!

www.innovahouse.pl
!
KONTAKT:


Tel: 91 314 38 58, 669-149-383

mail: biuro@innovahouse.pl


adres: ul. Boh. Warszawy 71, 72-200 Nowogard
8.śr.-k.11.07-01.08

V.pin beauty dn 4m
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Aleksander Wawrzyniak, Gospodarstwo Ogrodnicze 

EM-y przyjazne w moim gospodarstwie! 
Przedwczoraj wybraliśmy się do Aleksandra Wawrzyniak, aby w ramach rubryki „Nasi przedsiębiorcy” porozmawiać o tradycyjnym gospodarstwie rol-
nym, którego działalność opiera się na naturalnym procesie produkcji i innowacyjnej metodzie z Japonii – EM.  

Dziennik Nowogardzki: Nim 
przejdziemy do zasadniczej czę-
ści wywiadu, to muszę pana za-
pytać: załóżmy, że chcę założyć 
ogród warzywny – jak się za to 
zabrać?

Aleksander Wawrzyniak: Od 
razu powiem, że kiedyś było łatwiej 
założyć tego typu działalność. Te-
raz, w obecnych czasach, jest o wiele 
trudniej. A dlaczego? Jeżeli ktoś chce 
na tego typu działalności się utrzy-
mać, musi wiedzieć, że w Nowogar-
dzie jest wiele supermarketów, któ-
rych towary są w nieco niższych ce-
nach. Kolejną sprawą, która jest wi-
doczna w naszym mieście, są osoby, 
które sprzedają warzywa czy owoce 
ze swoich działek. Temu miastu po-
trzebny jest rynek, ale taki owoco-
wo-warzywny z prawdziwego zda-
rzenia, na którym wiadomo, że pro-
ponowane warzywa czy owoce po-
chodzą od naszych rodzimych pro-
ducentów, którzy wyhodowali da-
nego pomidora czy ogórka w sposób 
naturalny, a nie chemiczny. Trzeba 
się określić, czy ma być to sad czy 
ogród warzywny i niestety wszystko 
rozchodzi sie również o pieniądze, a 
także o zainteresowanie tą działal-
nością, do której trzeba mieć zami-
łowanie i czuć tę pasję.

Założył pan Gospodarstwo 
Ogrodnicze. Skąd pomysł na 
taki biznes? 

Pewnie dla niektórych osób bę-
dzie to zaskoczeniem, ale ja w 
przeszłości chciałem zostać akto-
rem, a zostałem ogrodnikiem. Po-
wiem więcej: nawet zdawałem eg-
zamin do Wyższej Szkoły Aktor-
skiej w Warszawie im. A. Zelwe-
rowicza, ale ostatecznie się nie do-
stałem i moje losy potoczyły się 
tak, że zostałem tu, w Nowogar-
dzie, i zostałem przy ogrodnictwie. 
Uprawiam zawód ogrodnika, który 
zresztą bardzo lubię wykonywać i 
jest on moim nie tylko zawodem, 
ale i pasją. 

Ogrodnictwo to nie tylko 
praca w szklarni, ale i w ziemi, 
prawda?  

To prawda. Uważam, że trzeba 
to przede wszystkim polubić. Jeże-
li ktoś nie lubi grzebać w ziemi, to 
niech ogóle się za tę pracę nie za-
biera, gdyż nie będzie to dla niego 
żadna przyjemność i nie zrobi na 
tym żadnego biznesu. Ogrodnictwo 
trzeba lubić, by w się nim zajmo-
wać, należy żyć zgodnie z naturą i 
przyrodą, być otwartym na nowe 
możliwości. Sam przyznam się, że 
od 8 lat w moim gospodarstwie 
wprowadziłem EM, czyli Efektyw-
ne Mikroorganizmy. Skompleto-
wał je na początku lat 80. profe-
sor ogrodnictwa, Teruo Higa, w Ja-
ponii, na wyspie Okinawa. Na ten 
zestaw mikroorganizmów składa-
ją się różne szczepy bakterii, wy-
izolowane ze zdrowej gleby. Pre-
paraty EM zawierają mieszankę 
różnych koegzystujących ze sobą 
mikroorganizmów. Główne rodzi-
ny to: bakterie kwasu mlekowego, 
bakterie fotosyntetyzujące i droż-
dże. Na tym właśnie bazuje moja 
produkcja w gospodarstwie. Dlate-
go przypomnę, że EM to w 100% 
ekologiczny środek do ogrodni-
czych prac pielęgnacyjnych,   za-
pewniający harmonijny rozwój ro-
ślin w zdrowym otoczeniu. Można 
je stosować do: uzdrawiania gleby 
i poprawiania jej żyzności, wytwa-
rzania wysokiej jakości nawozu z 
różnych odpadków, oczyszczania 
ścieków, rzek, jezior, uzdatniania 
wody pitnej i w zranieniach zwie-
rząt i ludzi. Tą metodą można do-
konać neutralizacji wszelkiego ro-
dzaju zapachów, np. gnojowicy, za-
tęchłych piwnic. EM mają napraw-
dę szerokie zastosowanie.

Jakie musiał Pan spełnić wa-
runki, by gospodarstwo mogło 
należeć do gospodarstw ekolo-
gicznych? Jakie były jego począt-
ki?

Moje początki działalności to 
sentyment do tego zawodu, rzetel-
ność, zdobywanie wiedzy na róż-
nych targach branżowych i na-
wiązanie współpracy ze Stowa-
rzyszenie Producentów Żywności 

Metodami Ekologicznymi „EKO-
LAND”, którego zostałem człon-
kiem. Ta współpraca i członkow-
stwo spowodowało, że otworzyły 
się przede mną naprawdę szerokie 
perspektywy. Ale by nie było tak 
miło, to powiem, że po przystąpie-
niu do „EKOLANDU”, teraz co ja-
kiś czas mam kontrole, które mają 
na celu sprawdzenie jakości upra-
wianych przeze mnie produktów. 
Dlatego moje produkty naprawdę 
muszą być najwyższej jakości, gdyż 
te wizyty i kontrole prowadzone są 
najczęściej w sposób niezapowie-
dziany. Dodatkowo dochodzą do 
nich jeszcze instytucje, takie jak 
Sanepid i Wojewódzki Inspektor 
Nasienny z Goleniowa i Koszalina. 
Dlatego ja w swojej działalności 
nie mogę mieć naprawdę żadnych 
odstępstw. Kolejnym powodem, dla 
którego chciałem uprawiać ten za-
wód, jest moja niezależność. Dlate-
go postanowiłem sobie, że kiedyś, 
gdy zaoszczędzę trochę pieniążków, 
to kupię kawałek ziemi, na której 

będę uprawiał ogrodnictwo. Po-
czątki to nie tylko te kwestie, któ-
re wymieniłem na początku, ale też 
konkretne działania inwestycyjne, 
które realizowałem krok po kroku. 
Cieszę się z tego, bo czuję, że uda-
ło mi się zrealizować moją pasję i 
jeszcze mieć z niej środki na utrzy-
manie swojej rodziny. 

Dlatego dziś chyba jest pan 
usatysfakcjonowany tym, co pan 
robi?  

Żyję zgodnie z naturą i staram 
się nikomu nie szkodzić. Chodzi tu 
nie tylko o człowieka, ale o zwie-
rzę czy roślinkę, które w ekosyste-
mie też mają swoje miejsce i muszą 
żyć na ziemi. 

Od kilku tygodni na termo-
metrach słupki rtęci nie schodzą 
poniżej 20 stopni Celsjusza. Ze 
wstępnych szacunków wynika, 
że tegoroczne płody rolne mogą 
być nawet kilkanaście procent 
niższe. A jak jest z warzywami i 
owocami? 

Może się powtórzę, ale ja w swo-
jej działalności oprócz wody uży-
wam właśnie tych EM-mów, któ-
re dla ogrodnictwa czy rolnictwa 
naprawdę są bardzo skuteczne. Te 
drobnoustroje zatrzymują wodę, 
która, jak wiemy, jest niezbędna 
do życia. Dlatego ja zaszczepiłem 
swoje owoce i warzywa, dzięki cze-
mu ta susza nie spowodowała aż 
takiego zniszczenia. Oprócz EM-
-ów stosuję również kropelkowe na-
wadnianie roślin, co daje napraw-
dę dobre efekty i oszczędności. Dla-
tego tutaj muszę zakomunikować, 
że rośliny, czy to w namiocie czy na 
ogrodzie, powinny być podlewane 
zawsze wieczorem. Dzienne pod-
lewanie niewiele daje, bo cała fo-
tosynteza przebiega nocą. Dlate-
go jeszcze raz apeluję: podlewajmy 
rośliny porą wieczorową. Dzienne 
podlewanie jest stratą wody! 

Skończył się sezon na truskaw-
ki. Nie był on chyba udany dla 
plantatorów, szczególnie jeżeli 
chodzi o ceny w skupie? 

Przekornie powie, że u mnie się 
właśnie zaczyna, gdyż mam takie 
odmiany truskawki, które właśnie 
teraz mogę sprzedawać. Co do tru-
skawki, to tutaj niestety całym wi-
nowajcą jest między innymi tru-
skawka made in China, która, co 
tu mówić, przez przetwórców była 
częściej wybierana, gdyż była zde-
cydowanie tańsza. O jej jakości 
można mówić wiele i bynajmniej 
nie pozytywnie. W jej składzie jest 
chyba cała tablica Mendelejewa. 
Jest ona bardzo czerwona i nie jest 
poddawana kontroli jakości, czego 
nie można powiedzieć o truskawce 
polskiej. 

To aż nasuwa mi się pytanie, 
którą truskawkę pan by wybrał: 
chińską czy holenderską?

Zdecydowanie tę z Holandii. W 
tym kraju jest przynajmniej jakaś 
kontrola produkcji i jakości, w od-
różnieniu do Chin. Jednak i tak 
uważam, że najlepsze są te nasze 
rodzime, z Polski, a jeszcze dokład-

nej – z moich upraw tu, w Nowo-
gardzie.

W dzisiejszych czasach wie-
le osób chce mieć swój własny 
ogród, ale niewielu potrafi o nie-
go zadbać. Ogrodnik staje się 
więc coraz bardziej pożądanym 
zawodem, prawda? 

Ten zawód jest obecnie zawodem 
mało popularnym i przewiduję, że 
za parę lat może całkowicie zanik-
nąć. Sam kończyłem technikum 
ogrodnicze i spośród 29 osób tylko 
ja zostałem ogrodnikiem. Dlatego 
wydaje mi się, że ta nauka nie po-
szła w las, gdyż wykorzystuję ją w 
swojej działalności i służę pomocą 
i radą dla innych. Dlatego zapra-
szam serdecznie wszystkich dział-
kowców, którzy może chcieliby się 
podzielić swoimi spostrzeżeniami 
lub zapytać o jakąś sprawę, która 
ich w kwestii roślin trapi. Myślę, 
że moje doświadczenie oraz aktu-
alne informacje, wyniesione z fa-
chowej prasy czy obecności na spe-
cjalistycznych targach, na pewno 
komuś zaowocują dobrą radą czy 
wniosą jakiś nowy pomysł, związa-
ny z uprawą w ogrodnictwie.

Pana działalność skupia się na 
wielu czynnościach związanych 
z uprawą warzyw i owoców. Czy 
te wszystkie prace wykonuje pan 
sam? 

Ależ skąd! Część prac wykonu-
ję dzięki zatrudnionym pracowni-
kom i mojej żonie. W sezonie jest to 
5 osób, a poza nim 2. Są to pracow-
nicy z Nowogardu i razem z mał-
żonką jesteśmy z nich bardzo za-
dowoleni. Uważamy, że z pracow-
nikami trzeba się liczyć i niemal 
traktować ich jak w rodzinie. Tu, w 
naszej firmie, nie ma jakiegoś wiel-
kiego rygoru, bo każdy wie, co ma 
robić. Jestem przekonany, że praca 
tylko wtedy jest dobrze wykonana, 
gdy jest realizowana ochoczo, a nie 
z przymusu. Jeżeli pracownik jest 
zadowolony, to ja też jestem, jako 
pracodawca, zadowolony. Dodat-
kowo mam jeszcze kilka maszyn 
rolniczych. Mam jeszcze system na-
wadniający, tzw. deszczownię, któ-
ra jest skomputeryzowana i bardzo 
pomaga mi w użyźnianiu i nawad-
nianiu ziemi (łącznie 3 ha). Posia-
dam jeszcze pole 16-hektarowe w 
miejscowości Ogorzele, gdzie też 
prowadzę działalność, opierają-
cą się na całkowicie ekologicznych 
warzywach, które rosną już tylko 
w ziemi. 

Dowiedziałem się, że pan i 
pańscy pracownicy potraficie 
rozmawiać z roślinami? 

Tak jest. Sam uczę ich szacun-
ku do roślin i zwierząt, który pole-
ga na tym, że należy obserwo-

Pan Aleksander uprawia także truskawki.

Gospodarstwo ogrodnicze znajduje się w  Nowogardzie przy ul. Kościuszki.
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wać otoczenie i wyciągać z tych 
obserwacji wnioski. Dajmy na 

to ślimak, zjadający liście rośliny, 
tu, w moim namiocie uprawowym, 
jest szkodnikiem i należy go z pew-
nością wyeliminować. Ale w jego 
naturalnym środowisku, np. lesie, 
bez wątpienia należy zostawić go w 
spokoju, by sobie żył i był częścią 
ekosystemu. 

Klient niewątpliwe jest bardzo 
ważny. Dlatego zapytam, kto u 
pana w gospodarstwie robi za-
kupy i jakich najczęściej kupuje 
towary? 

Tutaj muszę powiedzieć, że po-
przez wprowadzenie tej metody, 
jaką jest EM, liczba klientów się 
naprawdę zwiększyła, gdyż doceni-
li oni prawdziwy smak pomidora, 
ogórka czy papryki. Moimi klienta-
mi są oczywiście ludzie z Nowogar-
du, Międzyzdrojów, Kołobrzegu, 
Wolina, Świnoujścia czy uzdrowi-
ska z woj. zachodniopomorskiego, 
w tym hotel Amber Baltic Hotel z 
Międzyzdrojach, który kupuje ode 
mnie warzywa. Asortyment, który 
mogę zaproponować, to: pomidor 
(odmiany: bawole serce, malinowy, 
koktajlowy), papryka (mięsista, 
słodka, ostra), ogórek (krótki, dłu-
gi), por, seler, sałata, kapusta (bia-
ła, czerwona i włoska), kalafior, 
szczypiorek na pęczki, pietruszka 
na pęczki i koper. Są jeszcze kwiaty 
w ofercie: chryzantemy doniczkowe 
w kolorach biały, żółty, bordowy.

Kontynuując wątek roślin, wa-
rzyw – zawsze ciekawiło mnie 
ich przechowywanie? 

Te najbardziej powszechne to: 
lodówka, koszyczek na stole i fo-
lia. Osobiście nie polecam lodówki, 
jeżeli chodzi o pomidory czy ogór-
ki oraz paprykę. Najlepszym miej-
scem jest właśnie koszyczek na sto-
le. Lodówka wytrąca całkowicie 
smak takiego warzywa czy owo-
cu poprzez zjawisko fotosyntezy. 
Dlatego nie folia, która morduje 
wszystko i powoduje nudności czy 
nawet zatrucia, nie lodówka, lecz 
właśnie ten koszyczek z odpowied-
nią serwetą, by chroniła np. od 
owadów. Inną sprawą jest zamra-
żanie, które jest powszechnie stoso-
wane i musze przyznać, że nie jest 

to zła metoda, ale pozbawia nieste-
ty właściwego smaku.

Coraz większą popularność 
zaczynają zdobywać sklepy ze 

zdrową żywnością. Jednakże 
produkty, które oferują, są za-
zwyczaj dużo droższe od tych 
sprzedawanych w supermarke-
tach? Dlaczego? 

Sklepy te uprawiają warzywa i 
owoce metodą tradycyjną i to kry-
terium wymaga większego zaan-
gażowania od hodowcy. Warzywa 
kupowane w supermarketach ho-
dowane są przy pomocy kompute-
ra, który ściśle kontroluje wegeta-
cję rośliny czy warzywa. Ponadto 
rosną one nie w ziemi, lecz specjal-
nej kostce z wełny. Dlatego robak w 
owocu symbolizuje, że jest to owoc 
zdrowy.

Kończąc, chciałbym zapy-
tać jeszcze o EM. Muszę się cof-
nąć do 9 września 2013 r. gdzie 
przy nabrzeżu jeziora, w okoli-
cy restauracji „Przystań”, został 

uruchomiony aerator pulwery-
zacyjny, napowietrzający wody 
jeziora, który niby coś robi, ale 
tak naprawdę nie robi nic. Ta-
fla jeziora jest nadal zarośnię-
ta wodorostami. Dziś wiele pan 
mówił o tej metodzie z Japonii, 
którą zresztą sam pan wdrożył 
do produkcji. Może te Efektyw-
ne Mikroorganizmy dałyby lep-
szy skutek niż ten aerator, który 
kosztował, bagatela, 400 tys. zł…

Panie redaktorze, ja myślę, ze ta 
metoda nie była złą, ale wydaje mi 
się, że lepiej byłoby zastosować te 
Efektywne Mikroorganizmy, które 
w Polsce były już wykorzystywane 
do oczyszczenia jeziora. Po wpusz-
czeniu tych mikroorganizmów, 
woda w tym jeziorze była krysta-
licznie czysta. Na dowód tego po-
wiem, że mam kolegę, który trud-
ni się hodowlą pstrąga i ma stawy, 
do których dodaje EM. Iich dzia-
łalność powoduje, że woda jest na-
prawdę czysta i widać dno. War-
to dodać, że za 1 litr tych drobno-
ustrojów (tych podstawowych do 
roślin) trzeba zapłacić około 6 zł. 
Ta metoda byłaby bardziej skutecz-
na i z pewnością dałaby zauważal-
ny efekt. EM to przyszłość, toteż 
daję do przemyślenia włodarzom 
Nowogardu, by zastanowili się nad 
tym. Koszt nie jest wielki, a przy-
niesie z pewnością widoczne efekty, 
i to już po 3 miesiącach.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Efektywne Mikroorganizmy EM to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o właściwo-
ściach probiotycznych i regenerujących - mówi podczas rozmowy pan Aleksander.

taki traktorek na gospdarstwie bardzo mi pomaga w pracy - mówi pan Aleksander.

Wszystko zaczęło się w NDK – wywiad z zespołem „Over the Fence” 

Nasze utwory będą tylko po polsku 
Są młodzi i zdeterminowani. Zamiast siedzieć przed komputerem wolą wspólnie muzykować. Pracują dorywczo, żeby inwestować w sprzęt. Nie ukrywają, 
że w przyszłości chcieliby zrobić muzyczną karierę.  Jak sami mówią, „scena daje im kopa”. Mowa o zespole „Over the Fence” (w tłumaczeniu „przez płot”) 
– grupie nastolatków z Nowogardu i okolic, których połączyła miłość do muzyki. 

Zespół tworzy sześć osób: Klau-
dia Kouhan – wokal, Dominik 
Skowroński – gitara rytmiczna, 
Bartosz Kubski – gitara solowa, 
Konrad Jadwiżyc – gitara basowa, 
Jakub Drapikowski – perkusja, i 
Karolina Szponar – skrzypce. 

Wszystko zaczęło się w NDK. 
Kuba namówił Konrada, by ten 
za pieniądze ze sprzedaży mo-
toru kupił sobie gitarę basową i 
przyszedł na zajęcia gry na instru-
mentach, prowadzonych właśnie 
w Domu Kultury. Chłopcy po-
stanowili, że założą zespół. I tak 
powstał zespół „Over the Fence”, 
czyli po polsku „przez płot”. W 
minioną środę, w redakcji DN, 
spotkaliśmy się z trzema członka-
mi grupy, by porozmawiać o ich 
pasji do muzyki. 

Dziennik Nowogardzki: Ze-
spół powstał we wrześniu 2012 
roku, czyli kilka dni po waka-
cjach... Co takiego wydarzyło się 
latem, że postanowiliście zająć 
się muzykowaniem? Jak wyglą-
dały początki?

Jakub: W sumie historia za-
czyna się wcześniej. Namówiłem 
Konrada, żeby sprzedał motor i 
kupił basa. W międzyczasie jego 
mama dowiedziała się, że w NDK 
będą prowadzone zajęcia gitarowe 
przez pana Tomasza Lewandow-
skiego. Poszliśmy na te lekcje i tak 
to się wszystko zaczęło...

Konrad: To prawda. Sprzeda-
łem motor, bo mi się znudził. Nie 
miałem wcześniej do czynienia z 
muzyką. Było to dla mnie coś cał-
kiem nowego. Stwierdziłem, że 
mogę spróbować. 

Dominik: Ja zacząłem grać dwa 
lata temu. Najpierw na gitarze kla-
sycznej. Przez wakacje zarobiłem 
trochę pieniędzy i kupiłem so-
bie gitarę elektryczną. Chodziłem 
na prywatne lekcje. Na początku 
gimnazjum wyjechaliśmy na wy-
cieczkę integracyjną. Tam pozna-
łem Konrada. Zgadaliśmy się, że 
mamy wspólne zainteresowania. 
Konrad powiedział mi, że szuka 
gitarzysty. Poszedłem na próbę i 
tak się zaczęło. 

Konrad: Na początku nie mie-

liśmy perkusisty. Graliśmy dość 
sporo czasu bez bębnów, aku-
stycznie. 

Jakub: Mnie ciągnęło do per-
kusji. Pograłem przez wakacje i 
stwierdziłem, że to całkiem faj-
ne. Najpierw jednak nasz instruk-
tor mnie odwodził od tego pomy-

słu, bo uważał, że dobrze radzę 
sobie z gitarą. Na następne zaję-
cia przyszedł, powiedział, że się 
z tym przespał i uznał to za do-
bry pomysł. I tak w zespole zosta-
łem perkusistą. Oczywiście nadal 
gram także na gitarze. 

A co z wokalem? Słyszałem, że 

przez zespół przewinęło się już 
kilka osób aspirujących do tej 
roli...

Konrad: Tak. To prawda. Było 
tego dużo, chyba koło 10 osób...

Jakub: Niektórzy pojawili się 
na jednej próbie, niektórzy na 
dwóch. 

Ale udało się w końcu znaleźć 
odpowiednią osobę? 

Dominik: Tak. Jest nią Klaudia 
Kouhan. 

Dużo zatem zawdzięczacie 
swojemu nauczycielowi? 

Dominik: Wszystko tam się za-
częło. 

Konrad: Tak. To pan Tomasz 
zebrał nas do kupy. 

Nazywacie się „Over the Fen-
ce” – w prostym tłumaczeniu 
oznacza to „przez płot” - tak na-
leży to rozumieć czy kryje się 
pod tym jakiś klucz? 

Jakub: Nie. Właśnie tak się na-
zywamy. Długo szukaliśmy na-
zwy. Usiedliśmy z Konradem na 
forum w szkole i ja powiedziałem, 
a może „przez płot”. 

Konrad: Zacząłem myśleć, jak 

od lewej Jakub Drapikowski, Konrad Jadwiżyc i Dominik skowroński, w redakcji DN ..JPG
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to będzie brzmiało po angielsku i 
uznaliśmy, że to dobra nazwa. 

Po polsku też brzmi to nieźle... 
tak punkowo.

Konrad: W sumie nie jesteśmy 
pewni, czy to ostateczna nazwa. 
Wciąż się nad tym zastanawiamy. 

Dominik: Tak. Myślimy, żeby 
to zmienić, ale jakoś nic lepszego 
na razie nam do głowy nie przy-
chodzi. 

Marzycie o tym, żeby być po-
pularnymi? 

Wszyscy: Tak! 
Konrad: To chyba oczywiste. 

Skoro gramy, chcemy, żeby nas 
słuchało jak najwięcej ludzi. 

A z czym wam się kojarzy sła-
wa – z ciężką pracą czy tylko 
przywilejami?

Dominik: Mnie głównie z kon-
certami.

Jakub: W Polsce, żeby zarobić, 
trzeba się narobić, więc nie ma co 
ukrywać, że z ciężką pracą. Pew-
nie nie jest łatwo żyć z muzyki w 
tym kraju.  

No właśnie. W Polsce nie jest 
łatwo przebić się młodym ze-
społom. Scena jest zajęta przez 
kilkunastu dyżurnych artystów, 
np. Marylę Rodowicz. Niekiedy 
przebijają się nowe twarze, jak 
ostatnio np. Lemon. Jak myśli-
cie, jest miejsce dla takich zespo-
łów na rynku jak wy? 

Konrad: To prawda. W Polsce 
ciężko jest się wybić. Chyba że 
idzie się do jakichś programów ta-
lent show. 

Jakub: Jest wiele zespołów. Każ-
dy chce osiągnąć sukces. Myślę 
jednak, że jak się włoży w to cięż-
ką pracę, można zdobyć sławę. 
Trzeba się jednak przepychać.

To jaką drogą chce podążać 
„Over the Fence”? 

Konrad: Chcemy jak najwięcej 

koncertować. Pokazywać, co po-
trafimy. Przecież inaczej nikt nas 
nie zobaczy. 

Dominik: Każdy koncert to 
szansa na zdobycie publiczności. 
Dzięki temu dzisiaj gramy tutaj, 
ale może za jakiś czas będzie to 
Szczecin czy inne miasta w kraju. 

Konrad: Chcemy spróbować 
zagrać w przyszłym roku na ju-
wenaliach w Szczecinie. Najpierw 
jednak musimy przejść elimina-
cje. Wierzę, że coś z tego wyjdzie. 

Macie już za sobą występ na 
dużej scenie – mam tutaj na my-
śli chociażby ostatni koncert na 
Jarmarku Doberskim. Jak wra-
żenia z tego występu? 

Dominik: Przed samym kon-
certem było trochę zamieszania, 
bo spóźniliśmy się na próbę. Cięż-
ko było też się dogadać z technicz-
nymi. 

Jakub: Faktycznie. Było trochę 
nerwów. Każdy się na siebie wy-
dzierał. Ale jak już wyszliśmy na 
scenę, to dostaliśmy kopa. Poczu-
liśmy „power” (moc – dop. red.)

Podczas tego koncertu głów-
nie graliście czyjeś utwory. Nie-
które próbowaliście improwizo-
wać, a czy tworzycie też własne 
kompozycje? 

Dominik: Chcemy i tworzymy 
już. Mamy w sumie gotowy już je-
den numer. 

Konrad: Mamy już tekst. Jest 
muzyka. 

To piosenka śpiewana po pol-
sku? 

Konrad: Tak. Ogólnie mamy 
taki plan, że nasze utwory będzie-
my śpiewać tylko po polsku. 

A możecie zdradzić, w jakim 
gatunku muzycznym umiejsco-
wilibyście ten utwór? 

Dominik: Podjeżdża to pod 
muzykę happysad (od nazwy ze-

społu – dop. red.), czyli lekki rock. 
Mamy też taką wokalistkę, więc 
mocniej grać nie możemy. 

A kto was inspiruje muzycz-
nie? 

Wszyscy: Głównie stara mu-
zyka rockowa. Metalica, Guns N’ 
Roses, Iron Maiden, Led Zeppe-
lin, ale też jazzowi artyści, jak np. 
Marcus Miler. Słuchamy też blu-
esa. 

Zaskakuje mnie obecność 
skrzypiec w waszej formacji. To 
instrument, który zobowiązuje. 
Skąd pomysł na takie połącze-
nie? 

Dominik: Karola trafiła do nas 
w sumie przez przypadek. Kie-
dyś chcieliśmy zagrać z nią na 
konkursie, ale w sumie do tego 
nie doszło. Uznaliśmy jednak, że 
skrzypce dobrze brzmią. Chcie-
liśmy więc, aby Karola została z 
nami. Zresztą skrzypce bardzo 

nas inspirują. 
Jakub: Do tego Karolina jest 

wykształconą skrzypaczką. To 
nam też dodaje pewności. 

Zabawa w zespół jest jednak 
nieco kosztowana. Wy jesteście 
młodymi ludźmi, trudno zatem, 
abyście dysponowali pokaźnymi 
kwotami. Jak sobie z tym radzi-
cie? 

Jakub: Perkusję kupiłem za pie-
niądze z 18-stki, więc trochę tego 
było. 

Konrad: Pracuję z Kubą na 
plantacji borówki, bo zbieram na 
porządny piec do gitary.  

Chcecie kształcić się w kierun-
ku muzycznym?

Dominik: Ja chcę zostać in-
formatykiem. Granie pozostanie 
moim hobby.

Konrad: Ja marzę o politechni-
ce, ale na pewno będę jeździł na 
jakieś warsztaty muzyczne. 

Jakub: Ja dostałem się na Aka-
demię Sztuki do Szczecina, wy-
dział edukacja muzyczna. Na per-
kusyjne bym się nie dostał. Muszę 
się przez rok podszkolić z gry na 
innych instrumentach perkusyj-
nych, wtedy zmienię wydział. 

Gdzie w najbliższym czasie bę-
dzie można was usłyszeć? 

Wszyscy: Myślimy, że zagramy 
gdzieś jesienią. Na razie nie mamy 
jednak konkretnych planów. Za-
praszamy pana na próby...

Dziękuję. Chętnie skorzystam 
z tego zaproszenia. Tymczasem 
powiedzcie, czego mogę wam 
życzyć?

Wszyscy: Przede wszystkim 
wytrwałości. 

Dominik: Zapraszamy też 
wszystkich na nasze koncerty. Pu-
bliczność nas motywuje. 

Rozmawiał: Marcin Simiński 

Koncert over the Fence otwierający tegoroczny Jarmark Doberski. od lewej Karolina szponar (skrzypce), bartosz Kubski (gitara solowa), 
Klaudia Kohan (wokal) i Konrad Jadwiżyc (bas). z tyłu na perskusji Jakub Drapikowsk.JPG

XV Jarmark Doberski za nami

Nowogardzkie akcenty
Za nami już XV Jarmark Doberski, który, jak co roku, zgromadził sporą publikę. Nie zbra-
kło nowogardzkich akcentów, m.in. występ zespołu „Over the fence”, złożonego z nastolat-
ków z Nowogardu i okolic. Ponadto odbył się konkurs zorganizowany przez nowogardzkich 
kulturystów.

Podczas imprezy, tłumy bawi-
ły się przy koncert gwiazd pol-
skiej sceny muzycznej. Wystąpili 
m.in. Pih, Kaczor, San Sebastian i 
Trzy Korony. Uczestnicy jarmarku 
brali udział w licznych konkuren-
cjach, w tym w Mistrzostwach Eu-
ropy w piciu soku grejpfrutowego 
oraz w Mistrzostwach Europy w 
jedzeniu kiełbasy doberskiej. Od-
były się turnieje piłkarskie, bie-
gi uliczne w kategorii Open oraz 
konkurs wyciskania sztangi leżąc, 
zorganizowany przez kulturystów 
z sekcji Pomorzanina Nowogard. 
To jednak nie jedyny nowogardzki 
akcent. Na scenie wystąpiła grupa 
„Over the fence”, a swój kącik ko-

lekcjonera zaprezentował pre-
zes nowogardzkiego Koła Numi-
zmatycznego – Tadeusz Łukasze-
wicz. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się również zlot pojazdów 
militarnych, w którego orszaku 

było wielu wielbicieli tej tematy-
ki z Nowogardu. Odbył się otwar-
ty konkurs Strongman, spektakl 
iluzjonistyczny, a wszystko to na 
scenie głównej oraz scenie zam-
kowej. Odbyła się również ak-

cja charytatywna, zorganizowana 
dla Stanisława Góraka z Dobro-
pola. W związku z tym odbył się 
mecz charytatywny Sarmata Do-
bra – Pogoń Szczecin, zbierano 
do puszek podczas przejażdżek 
wybranymi pojazdami militarny-

mi oraz licytowano gadżety, takie 
jak: koszulka Pogoni Szczecin czy 
też obrazy. Jednym słowem, trze-
ba przyznać, że jubileuszowa XV 
edycja Jarmarku Doberskiego to 
wielki sukces organizatorów.

KR
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Nadia córka Renaty 
bańkowskiej ur. 
27.07.2014 z słajsina

szymon syn 
Dominiki i Krzysztofa 
Kopaczewskich ur. 
24.07.2014 z Nowogardu

Joanna córka Marii 
Dubickiej - Radawiec ur. 
23.07.2014 z Nastazina

Joanna córka Emilii i 
Wiesława Piątkowskich 
ur. 28.07.2014 z Malińca

Kasia córka Agnieszki 
i Mateusza budzich 
ur. 25.07.2014 
z Wojcieszyna

oliwier syn Anny i 
Grzegorza ur. 26.07.2014 
z Godowa

Małgosia córka Joanny 
Matusiak ur. 26.07.2014 
z borkowa Wielkiego

Malwina córka Anity i 
łukasza ur. 29.07.2014 
z błądkowa

zosia córka Kingi 
i Michała 
ur. 26.07.2014 
z Krzemiennej

zuzia córka Anny i Pawła 
Kozłowskich 
ur. 25.07.2014 
z troszczyna

Nina córka Eweliny 
Lipińskiej 
ur. 23.07.2014 z 
Wawrzymic

Mateusz syn Anny i Pawła 
ur. 28.07.2014 ze szczecina

tosia córka Magdaleny 
i Marcina ur. 28.07.2014 
z Nowogard

Jaś syn zuzanny 
i Mariusza 
ur. 25.07.2014 
z Wierzbięcina

          Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Dwie strony upału

Dla jednych męczarnia, dla drugich zysk 
Wysokie temperatury dla jednych oznaczają złe samopoczucie. Innym afrykański klimat przynosi zyski. Wzrasta zużycie wody w kranach. Rośnie sprze-
daż wód mineralnych i napojów chłodzących. Jak świeże bułeczki sprzedają się lody i kosmetyki na opalanie. 

Z temperatur pow. 30 stopni 
cieszą się głównie dzieci. To tak-
że wymarzona pogoda dla tych, 
którzy wylegują się nad Bałty-
kiem. Są jednak tacy, dla których 
upał oznacza męczarnię. To starsi 
i schorowani ludzie.  

- Niemal codziennie karet-
ki przywożą do nas 2, 3 osoby po 
omdleniach – informuje Monika 
Bielej, pielęgniarka izby przyjęć w 
szpitalu.

Na szczęście większość wizyt na 
izbie kończy się doraźnym udzie-
leniem pomocy. Tylko kilka przy-
padków zakończyło się udarem 
cieplnym. 

Rośnie zużycie wody 
Upały sprawiają, że zużywamy 

więcej wody. Kiedy w maju zuży-
cie wyniosło ok. 3020 m³ wody w 
ciągu doby, to już w czerwcu licz-
ba ta wzrosła do 3140 m³. Wo-
domierze oszalały w lipcu, kiedy 
temperatury skoczyły do 30 stop-
ni Celsjusza. 

- W lipcu odnotowaliśmy wzrost 
około 230 m³ na dobę, co kształto-
wało się rozbiorem wody w ilości 
około 3250 m3/dobę – informuje 
Piotr Tomków, wiceprezes zarzą-
du PUWiS.

Skąd taki skok? Spory udział 
mają w tym zapewne działkow-
cy. Susza powoduje, że ogrodni-
cy zmuszeni są częściej niż zwykle 
podlewać swoje uprawy. 

- W ciągu zeszłego lata dział-
kowcy zużyli ok. 14 tys. m³ wody. 
Spodziewam się, że w tym roku 
może to być większa ilość. Dział-
kowcy częściej podlewają swoje 

uprawy. Wskazuje na to chociaż-
by utrzymujące się niskie ciśnienie 
wody na ogrodach – potwierdza 
Ryszard Wajk, prezes Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych w Nowo-
gardzie.

Na upale można zarobić...
Na afrykańskie lato z pewno-

ścią narzekać nie mogą sprzedaw-
cy napojów chłodzących i dystry-
butorzy wód źródlanych. 

- Zwykle zamawiam towar z na-
pojami co 3 tygodnie. W upały ro-
bię to co tydzień – mówi Elżbieta 
Horniak, właścicielka sklepu „Le-
wiatan” przy ul. Boh. Warszawy. 
W sklepie dobrze sprzedają się 
praktycznie wszystkie rodzaje na-
pojów. 

Upalne lato oznacza udany se-
zon dla producentów wód źródla-
nych. 

- Poza sezonem sprzedajemy 
ok. 50 butli wody (25 litrów – dop. 
red.) w ciągu jednego dnia. Obec-
nie liczba ta dochodzi niekiedy na-

wet do 100 sztuk– mówi pan Ka-
zimierz, sprzedawca wody Aqua 

Cristal, której producent i główny 
dystrybutor, firma z Jeleniej Góry, 
posiada w Nowogardzie magazyn, 
przy ul. Nadtorowej. Stąd zaopa-
truje w wodę czerpaną ze źródeł 
gór Kaczawskich całe wojewódz-
two zachodniopomorskie. 

Na brak klientów nie mogą też 
narzekać lodziarnie. Tych, w No-
wogardzie, ostatnio trochę przy-
było. Oprócz tej najstarszej, 
mieszczącej się w cukiernia „Ola” 
(popularne „gałki” przy skrzyżo-
waniu ulic 3 Maja i Zielonej), lody 
z automatu sprzedawane są w se-
zonowych budkach, m.in. przy 
ul. Kościelnej. Od kilku lat  oferu-
je je również sklep „Słowik” przy 

ul. 700-lecia. W jednym punkcie 
dziennie sprzedawanych jest na-
wet do 300 lodów dziennie. 

Upały oznaczają też większe 
zyski dla drogerii i aptek. Latem, 
szczególnie gdy jest słonecznie, 
miłośnicy opalania chętniej się-
gają po kosmetyki chroniące skó-
rę przed promieniami UV. A ci, 
którzy z wylegiwaniem na pla-
ży przesadzili, szukają ratunku w 
środkach na oparzenia skóry. Do-
brze schodzą także różne prepa-
raty odstraszające owady czy też 
witaminy, np. wapno, kupowane 
przez alergików. 

Marcin Simiński

W tym punkcie dziennie sprzedaje się ok. 300 lodów

zapotrzebowanie na wodę w upały rośnie



1-4.08.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl
W14.12.śk.p.7.3.12.9

Szybka pożyczka 
również dla osób z zajęciami 

               komorniczymi, 
                 dochodami z mops, 

                zasiłkami i alimentami 

600 840 600 lub 600 465 417
W104.1.s.k.09.05.30

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

P3.2.o.do

Tonący brzytwy się 
chwyta …. 

SLD, a konkretnie jej działacze (w tym burmistrz) drżą, bo wiele 
wskazuje na to (w tym badania), że kończy się nowogardzkie eldora-
do dla tej przedpotopowej, pogubionej ideowo partii o zupełnie ar-
chaicznym programie i skompromitowanych metodach, opartych na 
propagandzie i zastraszaniu (zastrachanych). Jak każde przerażenie, 
tak i to przerażenie  lokalnych polityków (SLD i zależnych), w oba-
wie o własne posady (które w Nowogardzie „towarzysze” dzielą bez 
istotnej przerwy od powojnia), skłania część z nich o słabych nerwach 
do desperackich nieprzemyślanych kroków. Postanowili więc zaata-
kować. Zaatakować na stronach nowogardzkiego SLD. Ich celem, jak 
zwykle przed wyborami, stała się moja skromna osoba. (historycz-
nie – zawsze straszono mną jako rzekomym kandydatem na burmi-
strza, jakby ten nieistniejący zresztą fakt do straszenie się nadawał). 
Mimo że od lat, poza krótkim okresem w latach 1990-1993, gdy by-
łem radnym gminnym, nie pełnię w tym mieście żadnej funkcji pu-
blicznej (dosłownie żadnej!) i o żadną się nie ubiegałem, to właśnie  
ja zostałem oskarżony o brak sukcesu w zabiegach o powiat kilka lat 
temu. To więc nie koalicja SLD–PSL, która z drobnymi przetasowa-
niami prawie nieustannie rządzi w Nowogardzie (a było, że i kraju) 
za tzw. wolnej Polski, to nie etatowi funkcyjny w różnych miejscach w 
radzie czy magistracie, A. Bielida czy były  burmistrz kilku kadencji z 
PSL czy inni działacze SLD i PSL, pełniący funkcje publiczne i biorą-
cy publiczną regularną i wysoką kasę byli i są odpowiedzialni za brak 
nowogardzkich sukcesów. To nie Oni tylko On – szeregowy obywa-
tel, Marek Słomski! Można byłoby ten oczywisty nonsens (z gatunku  
„wrzeszczy złodziej – łapaj złodzieja”) pominąć pobłażliwym milcze-
niem, ale… Niestety w swoim szaleństwie nieco przesadzili i ponie-
waż posłużyli się, aby strach zakopać, oszczerstwami (np. państwowa 
instytucja, PFRON szczeciński, za mojego dyrektorowania miała się 
znakomicie, co potwierdzały liczne kontrole, w tym rutynowa kontro-
la NIK), pomówieniami, naruszyli moje dobra osobiste i mojej rodzi-
ny, to odpowiedzą za swoje twierdzenia przed organami wymierzają-
cymi w cywilizowanym państwie sprawiedliwość.  Zleciłem już przy-
gotowanie odpowiedniego wniosku. Oczywiście, jak przystało na tych 
„twardzieli z SLD”, winnego (w tym autora paszkwilu publikowanego 
na stronie nowogardzkiego SLD) ani widu, ani słychu. Okazuje się na-
wet, że nikt z szefów nowogardzkiego SLD nie wie, że taka strona (no-
wogardzkiego SLD!) istnieje… A niektórzy, nawet jeśli coś słyszeli, to 
jej nie czytali (np. przewodniczący powiatowy SLD, sympatyczny J. Ja-
błoński.). Boją się już więc nie tylko Słomskich przed wyborami, boją 
się również  samych siebie i zgodnie z powiedzonkiem „tylko tchórze  
sr..ą w chmurze” szaleją w anonimowym Internecie. Internet jednak 
nie jest bynajmniej bezwględnie anonimowy i jak ktoś popełnia prze-
stępstwo, to wszystko stanie się jawne i to, którego komputera użyto, i 
to, kto to niejaki Aleksy Grabowski.  

Dla sympatycznego Pana Jurka –pucio-pucio
                                                                                                                                            

MS

Zamach na konstytucję
Minister Kluzik-Rostkowska 

stwierdziła, że nauczyciel, któ-
ry podpisze deklaracje wiary, 
tym samym łamie konstytucje i 
musi się liczyć z reakcją dyrekto-
ra szkoły, organu prowadzącego 
i wojewody. Bo wedle pani mini-
ster taki nauczyciel łamie Konsty-
tucję i przepisy Karty Nauczycie-
la. Bardziej szczegółowo o reakcji 
na podpisywanie deklaracji wiary 
przez nauczycieli mówi osławiona 
prof. Środa, która już bez niedo-
mówień wzywa do usuwania na-
uczycieli z pracy. 

Tego typu stwierdzenia to za-
mach na polską konstytucję doko-
nywany przez urzędującego mini-
stra. Polska konstytucja, jak zwra-
ca na to uwagę dr Marek Dobro-
wolski, gwarantuje wolność uze-
wnętrzniania swoich przekonań 
religijnych, a rodzice maja prawo 
do nauczania i wychowania zgod-
nego ze swoimi przekonaniami 
religijnymi(art.53 ust.3 i 4). Kon-

stytucja także nie mówi nic o neu-
tralności światopoglądowej. Jest 
natomiast o bezstronności władz 
publicznych wobec przekonań re-
ligijnych, filozoficznych i świato-
poglądowych. 

Bezstronność, to nie neutral-
ność światopoglądowa, oznacza 
ona bowiem zakaz dyskrymino-
wania nauczycieli i jakiejkolwiek 
innej grupy obywateli ze względu 
na swoje przekonania. Grożenie 
sankcjami dyscyplinarnymi przez 
urzędującego ministra jest działa-
niem przestępczym, gwałcącym 
konstytucyjne prawa obywateli.

Natomiast postulat usuwania 
nauczycieli podpisujących dekla-
rację wiary jest także nawrotem 

do praktyki bolszewickiej, gdy 
nauczyciele byli dyskryminowa-
ni przez totalitarne państwo ze 
względu na swoja religię. Ta ha-
niebna praktyka staje się dziś po-
stulatem środowisk neobolsze-
wickich dążących do zniszczenia 
swobód obywatelskich w naszym 
kraju i zburzenia podstaw kon-
stytucyjnych naszego państwa. To 
działalność przestępcza. Stanowi 
bowiem zagrożenie dla naszego 
narodu i jako nawiązująca bezpo-
średnio do ideologii i praktyki ko-
munistycznej powinna być praw-
nie ścigana.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej

Czy nie można było tak od razu!

A jednak pojadą na turnus 
Dzieci niepełnosprawne i ich rodzice pojadą już w miesiącu sierpniu na turnus wakacyjny 
do Radowa Wielkiego i gmina zapłaci za dojazd na ten turnus.  

Dzieci niepełnosprawne z Nowogardu dostaną  
pieniądze na dojazdy na turnusy  rehabilitacyjne. W 
miesiącu lipcu, do UM wpłynął wniosek rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, w sprawie dowozu na za-
jęcia specjalistyczno – terapeutyczne, organizowa-
ne przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem 
w Resku z siedzibą w Radowie Wielkim.  Burmistrz 
odmówił wówczas refundacji środków, twierdząc że 
w okresie wakacyjnym,  czyli poza rokiem szkolnym, 
gmina nie ma zobowiązań  w stosunku do dzieci nie-
pełnosprawnych i nie musi ich wspomagać.  Po na-
głośnieniu  przez DN odmowy  wykonania  przez 
gminę tego świadczenia, a także w ślad za tym inter-
wencji  radnego  R.  Szpilkowskiego, magistrat osta-

tecznie wycofał się z   pierwotnej decyzji i przyznał 
refundacje  wyjazdów  na turnusy w kwocie 3500 zł 
dla całej grupy.  

J.B .
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IX Wakacyjny Festyn na Koplu

14 sierpnia wielka 
zabawa
Już w czwartek (14 sierpnia) odbędzie się IX edycja Waka-
cyjnego Festynu na Koplu. Podczas imprezy na uczestni-
ków czeka wiele atrakcji oraz turniej piłki nożnej pamięci 
Grzegorza Górczewskiego i Romana Saniuka. 

W dniu 14 sierpnia 2014 roku 
zapraszamy wszystkich o godzi-
nie 11:00 na „Kopel” w Nowogar-
dzie, przy ul. Bohaterów Warsza-
wy 68-70 (przy piekarni-masar-
ni). Organizatorem festynu jest 
Klub Kolekcjonera i Koło Numi-
zmatyczne Nowogard oraz Kape-
la Podwórkowa „Kryzys”. W pro-
gramie m.in. na boisku Orlik przy 
SP nr 3 odbędzie się turniej piłki 
nożnej pamięci Grzegorza Gór-
czewskiego i Romana Saniuka. 
Następnie otwarty turniej w Bad-
mintona „Kometka” dla dziew-
cząt. Gry, konkursy i zabawy dla 

dzieci i rodziców. Przeprowadzo-
na zostanie loteria fantowa na 
rzecz chorego Krystiana. Mikro-
fon dla wszystkich, czyli „Każ-
dy grać i śpiewać może”. Wysta-
wy twórczości własnej, rękodzieła 
oraz eksponaty kolekcjonerskie. 
Zabawa przy zespole muzycz-
nym. Ponadto ogródek gastrono-
miczno-rozrywkowy „U Agi”, bie-
siadne ognisko, konie i bryczki - 
„Ranczo Pana Kazimierza u Ryb-
ci”. Zachęcamy wszystkich, aby 14 
sierpnia wzięli udział we wspólnej 
zabawie na „Koplu”.

KR 

Ogólnopolski Festiwal  
Kapel Podwórkowych

Kapela „Kryzys”  
w Łobzie
Już w najbliższą sobotę (2 sierpnia), w Łobzie, odbędzie się 
Ogólnopolski Festiwal Kapel im. Stanisława Rybaka. Jak co 
roku, na łobeskiej scenie staną muzycy z nowogardzkiej Ka-
peli Podwórkowej „Kryzys”. 

Imprezę poprzedzą piątkowe 
występy. Na scenie zaprezentu-
ją się takie zespoły, jak: „Forever 
Freedom” czy też gwiazdy wie-
czoru: „Kasa Chorych” i „Jazz-
telmeni” z Wrocławia (w zespole 
Piotr Zarecki). Następnego dnia, 
w sobotę, królować już będą tyl-
ko kapele podwórkowe z całej Pol-
ski. Oficjalne otwarcie festiwalu 
rozpocznie się o godzinie 15:00, 
wówczas uczestnicy tegorocznej 

imprezy zaprezentują się na sce-
nie, a pośród nich Kapela Podwór-
kowa „Kryzys” z Nowogardu, któ-
ra bierze udział w łobeskim prze-
glądzie zespołów od powstania tej 
imprezy. Organizatorem festiwalu 
jest Łobeski Dom Kultury. Zachę-
camy wszystkich miłośników po-
dwórkowego grania do przybycia 
w najbliższą sobotę do Łobza, aby 
wziąć udział w tym wydarzeniu. 

KR

Memoriał Artura Komisarka i Pawła Zugaja

W niedziele objazd trasy
Coraz mniej czasu dzieli nas od Maratonu Rowerowego MTB wokół jeziora w Nowogar-
dzie, który ma na celu upamiętnić wybitne postacie nowogardzkiego kolarstwa, jakimi byli 
Artur Komisarek i Paweł Zugaj. Wyścig odbędzie się 17 sierpnia 2014 roku, zachęcamy 
wszystkich do wzięcia udziału w memoriale.

Maraton Rowerowy MTB wo-
kół jeziora w Nowogardzie to 
pierwszy memoriał upamiętniają-
cy Artura Komisarka i Pawła Zu-
gaja. Przeprowadzony zostanie w 
niedzielę (17 sierpnia), od godzi-
ny 10:30. W najbliższą niedzie-
lę (3 sierpnia) odbędzie się nato-
miast objazd trasy, którą kolarze, 
biorący udział w memoriale, ści-
gać się będą o atrakcyjne nagro-
dy. Mapkę z trasą publikujemy 
przy artykule. Organizatorzy za-
praszają wszystkich chętnych do 
wspólnego objazdu trasy, który 
wystartuje z Placu Szarych Szere-
gów przy świetlicy „Promyk”. Na 
objazd nie trzeba się zapisywać, 
natomiast jeśli ktoś chce powal-
czyć o atrakcyjne nagrody w ma-
ratonie rowerowym, przedstawi-
my zasady zgłaszania się do zawo-
dów. Zapisywać można się na bie-
żąco przez Internet do 15.08.2014, 
do godz. 24:00, lub w biurze ma-

ratonu w świetlicy środowisko-
wej „Promyk” przy Placu Szarych 
Szeregów w dniach 16.08.2014 w 
godz. od 11:00 do 21:00 oraz w 
dniu wyścigu od godz. 8:00 do 
10:00. Jeśli zapiszesz się w biu-
rze maratonu, należy wpłacić 60 
zł, natomiast poprzez formularz 
zgłoszeniowy wpłaca się kwotę 50 
zł na konto wskazane na oficjalnej 
stronie wyścigu (maratonnowo-
gard.24tm.pl). W kwocie zagwa-
rantowany jest start w maratonie, 
bufet na trasie oraz gorący posi-
łek. Dodatkowo każdy uczestnik, 
który ukończy maraton, weźmie 
udział w losowaniu atrakcyjnych 
nagród. Na tę chwilę zapisało się 
już 46 zawodników i wierzymy, że 
do momentu startu maratonu ta 
liczba znacznie się powiększy. 

Zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii otrzymają koszulki mi-
strza, pierwsza trójka poszczegól-
nych kategorii otrzyma pamiąt-

kowe puchary. Dla wszystkich 
uczestników organizatorzy przy-
gotują pamiątkowy medal, po-
nadto każdy będzie mógł wziąć 
udział w losowaniu nagród. Lo-
teria odbędzie się po zakończe-
niu maratonu, a do wygrania jest 
wiele atrakcyjnych nagród, m.in.: 
rowery, akcesoria i sprzęt rowero-
wy, pakiet weekendowy w Hotelu 
Grodzkim, pakiet weekendowy w 
ośrodku Familijni, impreza syl-
westrowa dla dwóch osób w Ho-
telu JF Duet, pakiet odnowy bio-
logicznej w ośrodku Revital. 

Wydarzenia na trasie komen-
tować będą: Gabriel Nadobny 
(komentator Maratonu Dookoła 
Miedwia) i Tomasz Pryciak (w-ce 
Prezes STC Stargard Szczeciński). 
Dziennik Nowogardzki jest patro-
nem medialnym memoriału. Na 
bieżąco będziemy informować o 
tym wydarzeniu. 

KR

Nowy sponsor Pomorzanina
Od niedawna do szerokiego grona sponsorów, wspierających Pomorzanin, dołą-
czyła firma Usługi Geodezyjne „PLAN”. 

Zadowolenia nie kryje prezes 
Pomorzanina, Marcin Skórniew-
ski. – Bardzo się cieszymy z tego, że 
ta firma będzie wspierać nasz klub. 
Od niedawna Usługi Geodezyjne 
Plan to nasz nowy partner – mówi 
prezes Pomorzanina. Na stadionie 
zawisł już baner reklamowy no-
wego sponsora nowogardzkiego 
klubu. Dodajmy, że Usługi Geo-
dezyjne Plan siedzibę mają w No-
wogardzie na ulicy Słowackiego 7. 

KR
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§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

AUTO-NAPRAWA
ul. Boh. Warszawy 4 (obok PZM) • NOWOGARD

części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.śCz.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1200 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W1792.scb.18.07-17.10 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE
INFORMUJE,

że od dnia 1 sierpnia 2014 r. 

 LIKWIDUJE KASĘ W SIEDZIBIE URZĘDU
Obsługę kasową Urzędu prowadzi Bank Polska Kasa Opieki 
SA, I Oddział w Goleniowie, ul. Konstytucji 3 Maja 24  
w godzinach funkcjonowania placówki od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8ºº do 18ºº.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Skarbowego w Goleniowie pod adresem  
www.us-goleniow.is.szczecin.pl.

K.4.sczb.25,1.08

Zatrudnimy energiczne osoby do ochrony 
Obiektu Przemysłowego w Goleniowie 

(praca na komputerach). 

Tel.: 727 001 938
w190.2.scb.01.08

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

XXX Puchar Lata w Świnoujściu

Tryumf odbojów Pomorzanina
W miniony weekend oldboje Pomorzanina brali udział w XXX turnieju o Puchar Lata w 
Świnoujściu, w kategorii 45+ (rocznik 1969 i starsi) nie zaznali porażki i sięgnęli po zwy-
cięstwo. 

W kategorii, w której występo-
wał Pomorzanin, rywalizowano 
po raz ósmy, a w tym roku udział 
wzięło 5 drużyn, oprócz odbojów 
z Nowogardu zagrały trzy zespo-
ły ze Świnoujścia i Ina Goleniów. 
Pomorzanin wypadł bardzo do-
brze, w całym turnieju nie zaznał 
porażki oraz nie stracił bramki. 
Taki świetny występ zapewnił na-
stępujący skład: Szczęsny, Kubic-
ki, Piątkowski, Skórniewski, Ose-
sik, Cyranka, Rykaczewski, Ole-
chowski, Łuczak. Nie zabrakło 
również indywidualnych nagród 
dla zawodników z Nowogardu. 
Marek Piątkowski, po strzeleniu 4 
bramek, zdobył tytuł króla strzel-

Wyniki:
Pomorzanin Nowogard – Flota Świnoujście   3:0
Pomorzanin Nowogard – Pomorski Świnoujście  3:0
Pomorzanin Nowogard – Sami Swoi Świnoujście  1:0
Pomorzanin Nowogard – Ina Goleniów   0:0

M G+ G- P
1 Pomorzanin Nowogard 7 0 10
2 Ina Goleniów 6 0 8
3 Flota Świnoujście 6 4 7
4 Pomorski Świnoujście 2 11 3
5 Sami Swoi Świnoujście 1 7 0

W sobotę Pomorzanin zagra z Niemcami

Wymagający rywal
Już w najbliższą sobotę (2 sierpnia), o godzinie 15:30, Pomorzanin Nowogard rywalizować 
będzie z niemieckim klubem Doberaner FC. Będzie to najbardziej wymagający rywal w 
tym okresie przygotowawczym i jeden z najatrakcyjniejszych w ostatnich latach. 

Od dłuższego czasu Po-
morzanin Nowogard na-
wiązał współpracę z nie-
mieckim klubem piłkar-
skim Doberaner FC. Dzię-
ki temu młodzi piłkarze z 
Nowogardu brali udział w 
turniejach u naszych za-
chodnich sąsiadów. Tym 
razem to Niemcy przyja-
dą do Polski, aby w Nowo-
gardzie odbyć obóz przygotowawczy. Jednym z jego 
punktów będzie mecz sparingowy z gospodarzami. 
Pierwsza grupa zawodników już przybyła do Nowo-
gardu. Zespół Doberaner FC zatrzyma się w jednym 
z nowogardzkich hoteli. Goście z Niemiec w swojej 
lidze rywalizują na podobnym szczeblu co Pomorza-

nin, w regionalnych rozgryw-
kach. Jednak w jakim miej-
scu jest niemiecka i polska 
piłka, to każdy kibic dosko-
nale wie... Kluby dzieli prze-
paść, dlatego można wnio-
skować, że rywal będzie bar-
dzo wymagający. Zachęcamy 
wszystkich kibiców Pomo-
rzanina na przybycie w so-
botę o 15:30 na Stadion Miej-

ski w Nowogardzie i dopingowanie miejscowych pił-
karzy, gdyż rzadko kiedy kibice z Nowogardu mogą 
oglądać takie mecze w wykonaniu Pomorzanina. We 
wtorkowym wydaniu DN zaprezentujemy relację z 
tego meczu.

KR

ców, natomiast najlepszym bram-
karzem został Jan Szczęsny, który 
tego dnia był nie do pokonania. 
Gratulujemy zawodnikom Pomo-
rzanina swojego występu oraz ży-

czymy kolejnych sukcesów. Przy 
artykule prezentujemy wyniki Po-
morzanina oraz tabelę końcową. 

KR 
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

Dom 
w Dobrej   61,13 m2  

cena 49900.        

Kawalerka 
w Płotach  40 m2  

cena 75000.   

Kawalerka 
w Nowogardzie  23.51 m2  

cena 80000.   

Dom 
w Dobrej 47.95 m2 

cena 124000.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w No-

wogardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDA-
JEMY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. Gry-
fitów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny 
skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojo-
we  44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskie-
go, 145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/maga-
zyn z osobną toaletą. Lokal po kapital-
nym remoncie. Dostępne media: prąd, 
woda, kanalizacja, CO. Obiekt monito-
rowany. Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodarczy 
do remontu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 
około 90m2 w Nowogardzie. 668 411 
277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 
277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w 
tym mieszkanie, duży parking. 609 245 
816  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

• Sprzedam pół domu nad jeziorem. 722 
300 700

• Do wynajęcia kawalerka. 722 300 700

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie w Nowogardzie. 783 649 
880 Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + sutery-
na 64 m2. 608 817 214 

• Mieszkanie do wynajęcia ul. Zamkowa, 
3-pokojowe. 603 530 638 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 
113 tys. 501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 
17000zł. Tel. 889 133 882

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowo-
gardzie. 501 051 731

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we na ul. Bema. 669 212 959

• Sprzedam garaż na Bema. 667 196 425

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
30 m2 – parter – wspólnota – ogrze-
wanie gazowe własne. Mieszkanie w 
bardzo dobrym stanie, kuchnia ume-
blowana z zabudowaną kuchnią elek-
tryczną i płyta gazową oraz zmywar-
ką. Cena 110 000 zł. Tel.693 84 85 91

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 
602 526 935, 602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 
502

• Sprzedam dom w Stargardzie Szczeciń-
skim o pow. 148 m2 lub zamienię na po-
dobnej wielkości w Nowogardzie z do-
płatą. 604 460 614 

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe par-
ter. 889 483 698

• Wynajmę garaż na ulicy Zamkowej i na 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną. 660 010 54

• Wynajmę kawalerkę. 601 927 982

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 
m2, I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 
14018, 696 042 318

• Mieszkanie do wynajęcia. 697 583 382 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe cen-
trum Nowogardu. 606 646 968 

• Dwupokojowe mieszkanie do wynaję-
cia, czynsz 800 zł, kaucja 1400 zł. 515 
303 909

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, ul. Leśna 6a, powierzchnia 
45,80 m2, I piętro, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, korytarz, cena 91.600 zł, 
tel.  607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 54,90 
m2, parter, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC,  korytarz, cena 76.800 zł, tel.  
607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 78,10 m2, 
II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC,  korytarz, cena 71.700 zł, tel.  
607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
Leśnej w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. 
Tel. +48 725 428 337 

• Wynajmę dom 5pokojowy z garażem w 
Goleniowie. 695 780 299

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skó-
ra, alufelgi imobilizer pełna elektryka, 

gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissa-
na Almery z 2001 roku.  cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 
99, cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 
zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 
886 456 377   

• Sprzedam samochód Skoda Felicia 
1995 sprawna. 665 915 221

•  Sprzedam trabanta, rok produkcji 
1968. 730 744 751

•	 Kupię stare Toyoty i Mercedesy 190. 
888 341 347 

• Sprzedam nowe opony terenowe Good 
Year Wrangler 255/75r15 cena za kpl 4 
szt. 1200 zł. Tel. 510 249 576 

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  
róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz  róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  tak-
że  wiele  innych  roślin. Tel. 606106142.

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja terenów 
zielonych. 508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 39 
25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 
zł/100 kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach 782  036 
086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62  

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 
405 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usłu-
gi. 502 853 573 

• Owczarek niemiecki długowłosy, czarny, 
podpalany – szczenięta. 783 822 916

• Prosiaki sprzedam. Tel. 795 916 988  

• Sprzedam pług dwuskibowy, niemiecki 
i kultywator. 695 780 299

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

•	 Sprzedaż świeżych kurzych jaj eko-
logicznych, ul. Boh. Warszawy 21. 

• Sprzedam prosiaki 70 sztuk. 691 982 
862

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 

na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYB-

KO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   
i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Pol-
skiego 57 .tel.787482763.Pełna oferta: 
komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, liceum. 608 158 
430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajo-
we i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

• Układanie kostki brukowej (chodniki, 
wjazdy, podjazdy).  665 836 888

• Instalacje elektryczne, wynoszenie licz-
ników na zewnątrz. 660 171 386

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Usługi, transport, budowlane.  519 846 
908

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 
306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, tera-
kota itp. 608 364 330, 600 347 308 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-

powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797
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Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Zatrudnię
zbrojarz -murarz,  

docieplenia
91 407 14 50, 605 115 064

e-mail: ncbn@wp.pl
scz.pt.18.07-1.08

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

KAWALERKA  
W NOWOGARDZIE 
cena: 85 000 PLN 

2-pokojowe  
W NOWOGARDZIE 
cena: 125 000 PLN 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emery-
ta). 663 600 601

•	 Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  
Dąbrowie Nowogardzkiej. Owoce de-
serowe. Tel. 510730398,502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki do biura, 
znajomość obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka 
zajmie się maluchem od września. 793 
994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

• Poszukuje osoby w średnim wieku do 
prowadzenia domu i opieki do osoby 
chorej (osoba sprawna) w miejscowo-
ści Węgorzyce. 606 271 499, 91 39 22 
308 

• Zatrudnię paniom z doświadczeniem 
w sklepie spożywczo-monopolowym. 
797 394 807

• Przyjmę do pracy traktorzystę, atrakcyj-
ne wynagrodzenie. 508 503 650

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373

• Pomocnik potrzebny na budowę. 502 
568 622 

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, atrakcyjne 
warunki. 609 493 989 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy ro-
dzaje zasilania, kuchnia gazowa+ umy-
walka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + 
stół kuchenny mocny. Tel. 888 676 231  

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 
386

• Tanio sprzedam suche odpady tartacz-
ne . 693 730 938 

• Dwa segmenty młodzieżowe, dwa 
biurka, dwa tapczany tanio sprzedam. 
605 856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 
3. 608 825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Pod-
stawowa nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła 
Podstawowa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 
533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• Tanio wózek bliźniaczy EASYWALKER 
DUO (najlepsze opinie rodziców). Trzy-
letni, stan bardzo dobry, głęboki - po-
marańczowy spacerówka – grafit. Do-
datkowo folia przeciwdeszczowa, para-
solki, torba. 1700 zł. 603 281 005 

• Drzwi garażowe ocieplane białe w 
solidnej ramie 210x240 stan bdb  
509861740

• Kupię złoto. 696 760 244

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373 

• Sprzedam meble firmy Black Red White 
kolekcja Syriusz i Pop z biurkiem, tap-
czan oraz kanapę. Tel. 722 200 088

•	 Sprzedam Yorka, suczka. Cena 600 zł. 
721 070 092

•  Odsprzedam taniej dachówkę Kora-
mic karpiówka półokrągła angoba mie-
dziana sztuk 2000 oraz cegłę klinkier 60 
mm ( jopek) kolor czerwony jedną pale-
tę. 515 269 567 lub 91 39 20 272 

• Drzewo opałowe. 506 232 860 

• Oddam trzy suczki Foxteriery 6 tygo-
dniowe po  polujących rodzicach. 668 
137 231, 786 233 846
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

zu
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Dziś krzyżówka, malowanka  i  „stary” Nowogard.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

Do wynajęcia
sala na imprezy okolicznościowe, 

wesela, komunie 
za 1 godz. 150 zł (brutto) 
do 80 osób w Karsku 35A

tel. 609 245 816

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Gdzie tak  kiedyś wyglądał Nowogard? 

ul. .................................................................................................

SZKODA WAKACJI NA NUDĘ
.                       poleca
produkty kreatywne
malowanki, puzzle

1. Nie obejdzie się bez nich żadna Cyganka
2. „Nocny” ptak
3. Każdy chce aby była dla niego pomyślna
4. Dawniej popularne mieszkanie cygańskie
5. Słuchają go zwierzęta w cyrku

Rozwiązanie krzyżówki  dla dorosłych – „Lipcowe upały, wrzesień doskonały”
Stanisława Pokorska, Teresa Czarnecka, Halina Szwal, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Maria Sowiń-

ska, Pelagia Feliksiak, Bronisława Buczak, Helena Kaczmarek, Lucyna Karbowiak.
Zwycięzcy: Stanisława Pokorska, Lucyna Karbowiak
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki  dla najmłodszych: „ul. Woj. Polskiego”
Nikola Molka, Kacper Pokuciński, Igor Grenda, Bartłomiej Feliksiak, Julia Furmańczyk, Kacper Skowroń-

ski, Magdalena Skowrońska, Elżbieta Lewandowska, Kacper Dąbrowski, 
Zwycięzca: Kacper Dąbrowski
Bon o wartości 30 zł. do zrealizowania w sklepie BIUREX

,

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Z szansą pod namiot 
Natalia Kursnierk. Teresa Januszonek, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Alicja Wypych, 

Andrzej Leszczyński, Urszula Kaczmarek, Grażyna Siedlecka, Krystyna Gęglawa
Zwycięzcy: Andrzej Leszczyński, Teresa Januszonek, Halina Szwal
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Kajtuś Czarodziej
Adrianna Saniuk, Igor Grenda, Dominika Wojciechowska, Kinga Lewandowska, Miłosz Wielgus, Bartek 

Feliksiak, Nadia Korn 
Zwycięzca: Bartek Feliksiak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - szczecin (ul. św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KołobRzEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

szCzECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.o.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.o.2.14.1.30

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.o.d/o

P7.4.o.d/o

P4.2.o.d/oP6.2.o.d/oP.26.2.o.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

W.13.2.o.7.03.do

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

P26.2.o.18.07-29.07

A33.2.k.o.4.04.do

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

OFERUJE

DUŻE RABATY 
na Ceramikę 

Tubądzin i Paradyż  

RE MB UD

Salon Budowlany
REMBUD

Nowogard, ul. Wartcka 1

TEL. 91 39 22 957 
Zapraszamy

WYKONUJEMY 
PROJEKTY ŁAZIENEK

K35.2.sk.pt.4.07-1.08 

UWAGA ROLNICY
TALERZóWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY HIT TARGOWY 

XXI ŻUŁAWSKICH TARGóW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozmowa  
z Wojciechem 
Smarzowskim

A6.4.k.d/o

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Czytaj s. 8

Czytaj s. 11

Czytaj s. 13

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

ELEWATOR Nowogard

SKUPUJE ŻYTO  
konsumpcyjne - 551 zł brutto

paszowe - 515 zł brutto

tel. 503 048 958
szybkA PłAtność

Czytaj s. 3

Nowe fakty 
w sprawie 
tonącego 

chłopca
s. 3

Pobili Niemców!

s. 12

Czytaj s. 6

Czytaj s. 7

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni 
zbieraczy 

tel. 515 144 186 
organizujemy dowóz

W54.2.P.5.08

Za co ten 
mandat?

Czytaj s. 4

Miasto znowu zalane, ok. 1000 gospodarstw bez prądu

Krajobraz po burzy

s. 5

Karsk: Cały trud 
poszedł na marne

„Kryzys” 
z nagrodą

Jak się 
(ro)zwijamy 

Marek Antczak dla DN

Jeszcze o sieci 
wodociągowej  
w Warnkowie  
i szambach  
w Olchowie

SPORT:
Miłosz i Nikodem 
z Nowogardu 

Chcą być 
jak Messi  
i  Neymar

„Chrabąszcze”  
w Żerkowie
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Kronika  policyjnaNasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

28.07.2014 r.
Godz. 10.00 Kierownik pociągu 

relacji Szczecin-Kołobrzeg zgło-
sił o ujęciu Maksa R., który w celu 
wyłudzenia przejazdu kolejowego 
posłużył się dowodem osobistym 
innej osoby. 

Godz. 20.45 Policjanci Refera-
tu Ruchu Drogowego, Komen-
dy Powiatowej Policji w Golenio-
wie podczas kontroli drogowej w 
miejscowości Olchowo ujawnili 
nietrzeźwego kierującego pojaz-
dem marki Opel Omega. Janusz 
S. miał 0,46 mg/L co stanowi ok. 
0,92 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

Godz. 18.00 Włamanie do 
kwiaciarni mieszczącej się przy 
ul. Warszawskiej. Sprawca po 
uprzednim pokonaniu zabezpie-
czeń z wnętrza dokonał zaboru 
pieniędzy. 

Godz. 19.00 Na ul. Leśnej doko-
nano włamania do pomieszczenia 
piwnicznego. Sprawca dokonał 
kradzieży roweru marki Rayon, 
koloru białego.

 
29.07.2014 r. 
Godz. 11.20 Pracownik skle-

pu Lidl powiadomił o zatrzyma-
niu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Ukarany został mandatem kar-
nym. 

Godz. 16.20 Zgłoszenie wła-
mania do piwnicy przy ul. Ponia-
towskiego, gdzie sprawca dokonał 
kradzieży pilarki spalinowej mar-
ki Sthil.

30.07.2014 r. 
Godz. 15.30 Powiadomienie o 

oszustwie przy zakupie obuwia 
poprzez portal internetowy OLX. 

01.08.2014 r. 
Godz. 08.30 Policjanci Ruchu 

Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Goleniowie podczas 
kontroli pojazdu ujawnili kieru-
jącego w stanie po użyciu alko-
holu. Roman M. miał 0,16 mg/L 
(ok.0,32 ‰) alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

Godz. 15.30 Dyżurny Straży 
Pożarnej w Goleniowie powiado-
mił o zdarzeniu drogowym w No-
wogardzie na ul. 3 Maja z udzia-
łem dwóch pojazdów. Policjanci 
Ogniwa Patrolowo-Interwencyj-
nego ustalił, że kierując samocho-
dem marki VW T5 uderzył w pra-
widłowo jadący pojazd marki Vo-
lvo. 

02.08.2014 r. 
Godz. 10.00 Powiadomienie o 

kradzieży tablicy rejestracyjnej z 
pojazdu marki Nissan Almera, za-
parkowanego przy ul. Cmentar-
nej.  

Godz. 20.30 Dyżurny Komendy 
Powiatowej Policji w Goleniowie 

powiadomił o ujęciu sprawców 
kradzieży sklepowej zatrzyma-
nych przez pracowników dyskon-
tu Polo-Market. Patrol na miej-
scu wylegitymował Romana Sz., 
Grzegorza D. i Ryszarda S., którzy 
dokonali zaboru alkoholu. 

Godz. 20.20 Policjanci Ogniwa 
Patrolowo Interwencyjnego za-
trzymali nietrzeźwego kierującego 
pojazdem marki VW Golf. Eryk Ż. 
zatrzymany został na ul. Wyszyń-
skiego. Miał 1,58 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

03.08.2014 r. 
Godz. 07.15 Dyżurny Straży 

Pożarnej powiadomił o zdarzeniu 
ogniowym na ul. Wyszyńskiego, 
gdzie płoną samochody oraz dwa 
kosze na śmieci. Uszkodzeniu 
uległ pojazd marki Renault oraz 
VW Golf poprzez oblanie nie-
ustaloną substancją i podpalenie. 

Godz. 16.00 Policjanci Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjnego w 
miejscowości Kulice ujawnił, że 
kierujący ciągnikiem rolniczym, 
Jerzy S. posiada aktywny zakaz 
kierowania wszelkimi pojazdami 
mechanicznymi. 

Godz. 17.20 Krzysztof B. na ul. 
Poniatowskiego kierował pojaz-
dem marki Audi w stanie po uży-
ciu alkoholu z wynikiem 0,37 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

Godz. 18.45 Na ul. 700 Lecia 
doszło do kolizji drogowej, po-
między pojazdami Audi oraz VW 
Golf.

Godz. 20.00 Kolizja drogowa 
na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i 700 
Lecia, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy: Ford oraz Chrysler. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

•	 Kupię podręczniki do gimnazjum numer 2 jednoroczne, do kla-
sy I. 602 365 812, 795 067 785 

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki moż-
na zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprzedaży bądź przekazania podręczników 
na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 
9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

Barbara Piesyk, lat 59, zmarła 03.08.2014 r., pogrzeb odbędzie się 
05.08.2014 r. o godz. 10:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Kazimierz Oleszczyk, lat 89, zmarł 02.08.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się. 05.08.2014 r. o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Stanisława Butryn, lat 91, zmarła 02.08.2014 r., pogrzeb odbędzie się 
07.08.2014 r. o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Na nasze zdrowie i na nasz wygląd wpływa nie tylko to, co 
jemy. Innymi słowy liczy się nie tylko dzienna porcja ener-
gii, ale także pytanie, gdzie kupujemy wybraną żywność? 
Dlatego tym razem spytaliśmy naszych respondentów w co-
tygodniowej sondzie, czy zaopatrują się w produkty żyw-
nościowe z rynku krajowego czy też z tego zagranicznego? 

Marian Hoppe - Wybieram 
produkty polskie, bo ich produk-
cja jest coraz bardziej ekologicz-
na. Poza tym wyznaję lokalny, 
nowogardzki patriotyzm. Żyw-
ność zagraniczna jest najczęściej 
nafaszerowana samą chemią i 
jest mało smaczna.

Pani Edyta z synem Czar-
kiem - Uważam, że najlepsze 
produkty na świecie pochodzą 
właśnie z Polski. Jest ich bardzo 
wiele i są bardzo dobrej jakości, 
toteż po co mamy sprowadzać je 
z innych krajów? Dlatego dbaj-
my o nasze produkty i kupuj-
my te, które są wyprodukowane 
czy wyhodowane tu, w naszym 
kraju, gdyż dzięki temu nasi sadownicy i przedsiębiorcy mogą utrzymać 
swoje działalności i stworzyć miejsca pracy dla swoich pracowników. 

Pani Jania - Zdecydowanie 
wybieram produkty polskie, bo 
są one nasze i tu w Polsce wypro-
dukowane.  Są też o wiele smacz-
niejsze od tych zagranicznych, w 
których jest wiele środków kon-
serwujących.  

Pan Jerzy - Uważam, że jeśli 
już, to tylko produkt polski. A 
dlaczego? Bo jest produkowany 
przez naszych rodzimych sadow-
ników. Dodatkowo taki krajowy 
produkt jest o wiele smaczniejszy 
od tego zagranicznego. Zdecydo-
wanie wybieram produkty z Pol-
ski i jestem do nich przekonany. 

Andrzej Leszczyński - To 
oczywiste, że wybieram produk-
ty spożywcze polskie, bo trzeba 
wspierać polskich producentów, 
rolników i handlowców. Polskie 
produkty są dla mnie najlepsze, 
nie to co np. niemieckie, za któ-
rymi osobiście nie przepadam. 
One po prostu mi nie smakują.  

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Pomóżmy sobie!
•	 - Przyjmę używany stół poko-

jowy, krzesła, fotel dla dziec-
ka, fotele rozkładane, tapczan   
dwuosobowy pralkę automa-
tyczną, tel. 514 466 037

•	 - Przyjmę meble kuchenne i 
meblościankę pokojową, tel. 
669 517 964 lub 91 39 10762

•	 - Przyjmę dwuosobowy tap-
czan, używany robot kuchenny, 
tel. 513 520 798

•	 - Przyjmę używaną lodów-
kę i pralkę automatyczną, tel. 
695 988 425

•	 - Przyjmę używane meble ku-
chenne, tel. 694 509 752

•	 - Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły, pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

•	 - Przyjmę dwie kanapy, tel. 
609 833 063

•	 - Przyjmę segment kuchenny, 
stół i krzesła, tel. 692 302 754

•	 - Przyjmę sprawną lodów-
kę i meble kuchenne Tel. 
516 648 561 

•	 - Oddam bezpłatnie wózek spa-
cerowy dziecięcy dla bliźnia-
ków w stanie kompletnym - tel. 
535-095-829 

•	 - Oddam tapczan w dobrym 
stanie - tel.913923419 

•	 - Przyjmę segment tel. -  tel. 
692302754

•	  - Oddam biurko tel.691 201-
974 

•	 - Oddam duży  telewizor - 692-
405914 

•	 - Oddam w dobre ręce 3 mie-
sięczne szczeniaki  - suczki - 
723-916-319 
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PROMOCJA LETNIA

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

A4.2.ś-czb.d/o

Miasto znowu zalane, ok. 1000 gospodarstw bez prądu

Krajobraz po burzy
Po niedzielnej burzy znowu sporo pracy miał PUWiS oraz ENEA. Jeśli chodzi o to pierwsze przedsiębiorstwo, ponownie pojawiły się stare problemy z za-
lanymi terenami nad jeziorem i nie tylko. Z kolei operator Grupa Enea borykał się z wieczornym awariami linii przesyłowych  na terenie naszej gminy. 

Niestety, jak zwykle po obfitej 
ulewie, na światło dzienne wypły-
wają  zwłaszcza ścieki... Jeszcze 
następnego dnia (tj. w poniedzia-
łek), nad jeziorem, przy fontan-
nie, dało się czuć nieprzyjemny 
odór, tak samo w okolicy restau-
racji Przystań. Ponownie oczysz-
czaniem terenu zajmowali się pra-
cownicy przedsiębiorstwa Usług 
Wodnych i Sanitarnych. Choć fir-
ma ta najwięcej pracy miała poza 
granicami naszej gminy, powraca-
jący problem nad jeziorem z pew-
nością nie napawa optymizmem 
przed kolejną ulewą.  Poza „sta-
rymi” problemami w okolicy fon-
tanny, nie mieliśmy do czynienia 
z większymi awariami – informu-
je redakcję DN dyrektor organi-
zacyjny, Jakub Sobieralski. Nie 
sposób się nie domyślić, że „rze-
ki” fekaliów ponownie wpływa-
ły do nowogardzkiego jeziora...i 

trudno też się dziwić ,  że colę to 
u nas mamy często za darmo . 
W jednym miejscu woda  pode-
szczowa wybijała  wraz z fekalia-
mi w innym nie odchodziła  wca-
le . Tym razem tuż po deszczu na 
całej długości drogi od Netto, aż 
po budynek byłej księgarni sta-
ła woda, przy światłach było tak 
głęboko że niektórzy zrezygnowa-
li tędy  z jazdy w obawie o swoje 
iskrowniki.   

Dużo  pracy mieli też operato-
rzy firmy Enea, odpowiedzialnej 
za dostawę prądu na terenie na-
szej gminy. Wczoraj ok. godziny 
19 doszło do awarii na linii rela-
cji Nowogard-Boguszyce. W wy-
niku awarii, napięcia zostało po-
zbawionych około tysiąca gospo-
darstw (m.in. w miejscowościach 
Błotno, Grabin, Sikorki, Dąbrowa, 
Wołowiec). Przyczyna braku prą-
du, była dość nietypowa. Przyczy-

ną awarii było siano na przewo-
dach, które zostało rozwiane przez 
silne porywy wiatru i spowodo-
wało zwarcie na linii – informu-
je rzecznik prasowy Grupy Enea, 
Mateusz Gościniak. Przywróce-
nie energii nastąpiło w okolicach 
21.30 dzięki sprawnej reakcji na-
szych pracowników, którzy w tym 
czasie usuwali skutki burz i silnych 
podmuchów wiatru w wielu miej-
scach w tym rejonie – kończy M. 
Gościniak. 

Mimo wszystko wypada do-
strzec pozytywne aspekty nie-
dzielnej burzy. Po kilku dniach 
suszy w końcu spadł deszcz, który 
bardzo był potrzebny wysuszonej 
glebie i usychającym trawnikom. 
Tym  bardziej potrzebny, że pro-
gnozy zapowiadają kolejne upal-
ne dni. 

KR

Nowe fakty w sprawie tonącego chłopca

Najbliższe godziny będą decydujące
Prokuratura bada już materiały dotyczące zdarzenia, które miało miejsce w środę, 30 lipca, na miejskiej plaży w Nowogardzie. Wstępnie znamy odpo-
wiedź na niektóre pytania. Obecnie tonący chłopiec wciąż znajduje się w śpiączce, najbliższe godziny okażą się dla niego decydujące. 

Przypomnijmy, że w środę (30 
lipca), po godzinie 12:00, na plaży 
w Nowogardzie, nastoletni Łukasz 
zaczął się topić. Jak udało nam się 
ustalić, w akcji ratunkowej od po-
czątku brał udział   pracownik Za-
kładu Karnego w Nowogardzie 
(rozmowę z nim opublikujemy w 
piątkowym wydaniu DN). Po cza-
sie dołączyła do niego ratownicz-
ka WOPR, znajdująca się na pla-
ży. Tonący chłopiec nieprzytom-
ny został przetransportowany he-
likopterem do szpitala w Szcze-
cinie, mieszczącego się przy ul. 
Unii Lubelskiej. Nastoletni Łukasz 
wciąż nie odzyskał przytomności. 

Przeprowadzone badania na mó-
zgu wskazują na jego spore uszko-
dzenia. O jego życiu decydować 
będą najbliższe godziny. Niestety, 
materiały dowodowe, które zebra-
ła i przekazała do prokuratury Po-
licja, są bardzo skromne... Wiado-
mo jedynie, że chłopiec nie znaj-
dował się na półkolonii (taki wą-
tek pojawił się w dyskusji wokół 
okoliczności zdarzenia), a na pla-
żę przyszedł w towarzystwie kole-
gów. W każdej relacji świadków 
pojawia się także wątek ratowni-
ków, jednak aby prokuratura zba-
dała całą sprawę również i w tym 
kontekście, rodzina chłopca po-

winna zgłosić zawiadomienie na 
policję. Materiały są bardzo skąpe 
i prokurator dopiero będzie wyja-
śniał tę sprawę. W ciągu dwóch ty-
godni powinno się więcej wyjaśnić. 
Ważny też tutaj będzie stan chłop-
ca. Całą sprawę badamy w kierun-
ku narażenia na niebezpieczeń-
stwo. Taka jest kwalifikacja tego 
zdarzenia, jednak nie wiem, czy 
w ogóle będzie prowadzone postę-
powanie, gdyż na chwilę obecną ja 
nie widzę tutaj żadnych cech prze-
stępstwa, jednak oceni to prokura-
tor. Nikt nie złożył zawiadomienia 
w tej sprawie, ani rodzina, ani nikt 
inny. Przynajmniej na razie nie 

mam na ten temat żadnej wiedzy 
– mówi Belcarska, szefowa Proku-
ratury Rejonowej w Goleniowie.

Po tym tragicznym zajściu, na 
molo pojawiły się tabliczki in-
formujące o zakazie skoków do 
wody. Szkoda jednak, że tak póź-
no... Wierzymy, że młody orga-
nizm chłopca jest na tyle silny, by 
w najbliższych godzinach zdołał 
się obronić i wrócić do zdrowia. O 
jego walce o życie będziemy infor-
mować na bieżąco. 

KR 

kolejny raz w tym roku PUWis zbierał nieczystości zalegające po ulewie na alejkach 
wokół jeziora. smrodu zebrać się nie dało.
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Nasza sonda z Osiny
Rosja, najprawdopodobniej w ramach odwetu za udział pol-
skich polityków w protestach na kijowskim Majdanie, wprowa-
dziła embargo na polskie produkty rolno-spożywcze. Powodem 
ma być rzekoma obecność szkodników i zakazanych substancji w 
owocach i warzywach. Dlatego tym razem, w cotygodniowej son-
dzie ulicznej, spytaliśmy naszych respondentów, który produkt 
częściej wybierają - polski czy zagraniczny? 

Pan Marek - Wybieram jak naj-
bardziej produkty polskie. W tym 
nasze jabłka, które są zdrowe i bar-
dzo smaczne. To, co Rosja zrobiła 
z tym zakazem importu owoców z 
Polski, według mnie, pokazuje, że 
narobiliśmy sobie niepotrzebnej z 
Rosjanami zwady. Mało jest innych 
kłopotów? Co do zagranicznych 
produktów, to mam jak najbardziej 

ostrożne podejście. A w szczególności do tych z Chin. 

Pan Piotr - Wybieram zdecy-
dowanie polskie produkty, bo są w 
moim odczuciu po prostu najlep-
sze. Co do żywności, to też staram 
się wybierać tę z Polski, bo jest nieco 
lepsza od zagranicznej i co najważ-
niejsze - produkowana jest w na-
szym kraju. Owoce polskie są bar-
dzo dobre i zachęcam  do ich spo-
żywania, ale ceny czasami są chy-
ba trochę zbyt wysokie. Jednak w ra-
mach niezrozumiałych dla mnie sankcji rosyjskich oczywiście zachęcam 
do spożywania większej ilości jabłek. 

Pani Aneta - Staram się wybie-
rać produkty polskie, bo są w moim 
przekonaniu dobre i jest miło wi-
dzieć na nich napis „polski pro-
dukt”. Natomiast w kontekście ro-
syjskiego embarga, to oczywiście, że 
kupuję polskie jabłka i to w zwięk-
szonej ilości. Cała ta sytuacja, jaką 
Rosja zapoczątkowała w kwestii 
embarga, jest dla mnie absurdalna 

i niedorzeczna. 

Pan Czesław - Zazwyczaj wy-
bieram tylko polskie produkty, bo 
moim zdaniem trzeba właśnie 
wspierać nasz rodzimy produkt i 
handel i promować go. Na temat 
rosyjskiego embarga słyszałem, ale 
niewiele, jednak wierzę, że polskie 
władze sobie poradzą z tą sytuacją. 
Uważam, że to nasi rodzimi przed-
siębiorcy powinni mieć zawsze le-
piej tu, w kraju, toteż powinniśmy 
ich wspierać i kupować ich produk-
ty, a nie te zagraniczne, od obcych producentów. 

Pani Magdalena - Zdecydowa-
nie staram się wybierać produkty 
polskie, gdyż kieruje mną zwyczaj-
ny patriotyzm i solidarność lokal-
na z naszymi przedsiębiorcami.   Co 
do rosyjskiego embarga, to powiem, 
że jest to sytuacja zupełnie niepo-
trzebna. Dlatego zachęcam wszyst-
kich do kosztowania naszych owo-
ców i jabłek, gdyż są bardzo zdrowe 

i smaczne i nie ma w nich żadnych szkodników. 
Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Za co ten mandat?

Nie wyprzedzać na… przerywanej
W ubiegłym tygodniu, do redakcji DN zgłosił się Czesław Dadeło, przedsiębiorca z Osiny. 
Poprosił on o pomoc w sprawie mandatu, którym został ukarany niespełna tydzień temu. 
Policjanci z Goleniowa, pod zarzutem wyprzedzania na skrzyżowaniu, ukarali pana Czesła-
wa kwotą 300 zł i 5 punktami karnymi. Mężczyzna mandat przyjął, ale po głębszym zastano-
wieniu doszedł do wniosku, że słuszność wyegzekwowania takiej kary jest wielce wątpliwa.

Cała sytuacja miała miejsce na 
ul. Bohaterów Warszawy, w go-
dzinach porannych. Pan Czesław, 
jadąc od strony os. Radosław w 
kierunku ul. 700-lecia, wyprzedził 
pojazd jadący z prędkością dużo 
mniejszą niż dozwolona na tym 
odcinku jezdni (50 km/h). Jako że 
sam nie przekroczył przepisowej 
„pięćdziesiątki” (wszak w man-
dacie nie ma o tym słowa) i miał 
doskonałą widoczność, był świę-
cie przekonany, że manewr wy-
przedzania został wykonany pra-
widłowo i zgodnie z przepisami. 
– Skończyłem wyprzedzać na wy-
sokości ul. ks. Racibora I. Miałem 
dobrą widoczność i widziałem, że z 
naprzeciwka nic nie jedzie. Ponad-
to na tym odcinku drogi, o którym 
mowa, jest linia przerywana – na 
całej długości. Przy tym wszystkim 
jechałem z dozwoloną prędkością, 
nie większą niż 50 km/h – opowia-
da pan Dadeło – Ku mojemu zdzi-
wieniu zostałem zatrzymany przez 
policjantów z goleniowskiej „dro-
gówki”. Nie miałem pojęcia za co. 
Powiedzieli mi, że za wy-
przedzanie na skrzyżo-
waniu. Zacząłem się za-
stanawiać, o jakie skrzy-
żowanie chodzi. Kiedy 
mi powiedzieli, nie mo-
głem opanować zdziwie-
nia. Mowa o skręcie na 
ul. ks. Racibora I. Poli-
cjanci z Goleniowa uka-
rali pana Czesława man-
datem w wysokości 300 
zł oraz 5 punktami kar-
nymi za „naruszenie za-
kazu wyprzedzania na 
skrzyżowaniu”. 

Od zdarzenia minęło kilka dni, 
ale mężczyzna nadal nie może 
zgodzić się z zarzutem. – To praw-
da, że przyjąłem mandat, ale tylko 
dlatego, że po raz pierwszy zetkną-
łem się z podobną sytuacją i byłem 
w lekkim szoku. Ale po namyśle 
stwierdziłem, że jednak nie jestem 
pewien, czy wypisano mi go słusz-
nie – mówi Czesław Dadeło. Po-
stanowiliśmy przyjrzeć się temu 
nieco dokładniej. Definicja mówi, 
że skrzyżowanie to „przecięcie się 
w jednym poziomie  dróg  mają-
cych  jezdnię, ich połączenie lub 
rozwidlenie, łącznie z powierzch-
niami utworzonymi przez takie 
przecięcia, połączenia lub rozwi-
dlenia”. Wszystko pięknie, jednak 
nas zainteresowała dalsza część 
definicji: „(…)określenie to nie 
dotyczy przecięcia, połączenia lub 

rozwidlenia drogi twardej z drogą 
gruntową, wewnętrzną lub stano-
wiącą dojazd do obiektu znajdu-
jącego się przy drodze”. No wła-
śnie, droga wewnętrzna… Poję-
cie to oznacza nic innego, jak dro-
gę, której nie został nadany status 
drogi publicznej. Jeśli zatem ul. ks. 
Racibora I nie jest drogą publicz-

ną, sprawa jest oczywista – nie 
tworzy pełnoprawnego skrzyżo-
wania z ul. Bohaterów Warszawy, 
a co za tym idzie – mandat został 
panu Czesławowi wypisany nie-
słusznie. Jeśli natomiast nadano 
jej status drogi publicznej, ozna-
kowanie na tym fragmencie jezd-
ni pozostawia wiele do życzenia. 
Mowa przede wszystkim o ozna-
kowaniu poziomym, bowiem na 
długości całego odcinka, na któ-
rym mężczyzna zdecydował się 
wyprzedzać, namalowana jest li-
nia przerywana. Właściwie ozna-
kowane, pełnoprawne skrzyżowa-
nie (podwójna ciągła, przerywa-
na, podwójna ciągła) to przecięcie 
ul. 700-lecia z Bankową.

Jedno przeczy drugiemu. Jeśli 
oznakowanie poziome sugeruje, 
że manewr wyprzedzania jest do-
zwolony, dlaczego człowiek kara-

ny jest mandatem? Dodajmy, że 
pan Czesław nie jest mieszkańcem 
Nowogardu, tym bardziej uzasad-
nionym wydaje się fakt, że nie zna 
on statusów wszystkich nowo-
gardzkich dróg (z pozoru wyglą-
dających na osiedlowe). Ponad-
to, gdy oznakowanie jezdni przy-
zwala na wyprzedzanie, kierowcy 

z tego przywileju zazwyczaj 
korzystają. W opisanej sytu-
acji fakt, czy ulicy ks. Racibo-
ra I nadano status drogi pu-
blicznej, choć ważny, niewiele 
zmienia. Tak czy siak – spra-
wa jest niejasna dla przecięt-
nego zjadacza chleba. Stawia-
my zatem dwa pytania: czy 
rzeczywiście doszło do na-
ruszenia zakazu wyprzedza-
nia na SKRZYŻOWANIU, a 
jeśli tak – dlaczego kierowcę 
karze się za złe oznakowanie 
jezdni? A może jest też trze-

ci wariant – wszyscy nie znamy 
się na ruchu drogowym… Panu 
Czesławowi pozostało albo z po-
korą zapłacić mandat, albo odwo-
łać się od decyzji funkcjonariuszy, 
prosząc jednocześnie o bardziej 
szczegółowe wyjaśnienie opisanej 
sytuacji. Niech ten artykuł będzie 
przestrogą dla innych kierowców 
– nie wolno wyprzedzać na… li-
nii przerywanej. A już poważnie 
mamy nadzieję, że Policja nie za-
dowoli się faktem, że „skasowała” 
p. Czesława, tylko publicznie wy-
jaśni obywatelom swoje stanowi-
sko w sprawie, a jeśli by się okaza-
ło, że nie ma winy po stronie uka-
ranego, znajdzie sposób na hono-
rowe rozwiązanie. Odpowiednie 
wystąpienie w sprawie skierujemy 
oficjalnie do komendanta powia-
towego Policji.   

Karolina Klonowska

Pan Czesław nie zgadza się z decyzją policjantów. został ukarany mandatem w wy-
sokości 300 zł. Czy słusznie...



5-7.08.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Jak to w komunie 
Przypadająca w ubiegły piątek 70. rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego była obchodzona bardzo uroczyście, i to nie tylko w 
Warszawie, ale w całym kraju. Również włączyły się w te obchody, 
ze swoimi lokalnymi inicjatywami, samorządy. Oczywiście w stolicy 
było centrum tych rocznicowych imprez, wiele fragmentów uroczy-
stości, poruszających każdego Polaka, można było obejrzeć w mass 
mediach. Polska więc świętowała, czciła pamięć, wzruszała się, Pol-
ska dawała wyraz, że ofiara powstańców, wpisująca się zresztą w wie-
le innych wcześniejszych i późniejszych, nie poszła na marne, że ce-
nimy swoją wolność i suwerenność, którą zawdzięczamy tak bardzo 
tamtemu pokoleniu, pokoleniu Kolumbów. Polska tak, ale nie No-
wogard, tutaj jak zwykle, a może bardziej, tak jak to było normą w 
komunie. Władze zamieściły jedynie lakoniczny komunikat o włą-
czeniu syren (zresztą nie z własnej woli tylko wykonując polecenie 
wojewody) i poza tym nic. Nawet na stronie miasta ani słowa. Wie-
my, że nowogardzki burmistrz to czołowy działacz SLD, partii wyro-
słej na ideowej i materialnej spuściźnie PZPR, po której aktywie nie-
wiele można się spodziewać w każdym zakresie. Ale szokuje nadal 
to, że zarówno jemu, jak i koalicji rządzącej w Nowogardzie (SLD-
-PSL) nie zaświtało dotychczas, że żyjemy w wolnej Polsce, a nie w 
sowieckim dominium i władza, którą sprawują, ma obowiązek słu-
żyć temu narodowi i temu państwu, również w zakresie uświęconej 
ofiarą Polaków tradycji, a nie jakimś resentymentom zniewolonych 
internacjonalizmem radzieckim - umysłów i życiorysów. Ma więc 
obowiązek świętować każdą, a nie tylko okrągłą rocznicę powstania 
warszawskiego, a nie (obchodzone regularnie w Nowogardzie) rocz-
nice zajęcia i bezmyślnego zburzenia miasta przez Armię Czerwoną. 
Ma obowiązek czcić Żołnierzy Wyklętych, a nie podlizywać się tym, 
co ich, powtarzając NKWD-owskie oszczerstwa, uważają za bandy-
tów! Ciż sami ostatnio tu i tam filozofują także na temat powstania 
warszawskiego jako rzekomej zbrodni rządu londyńskiego na naro-
dzie (wbrew pozorom nie jest to żadne nowe odkrycie - tak mówio-
no też za PRL-u, skazując w propagandzie powstanie na zapomnie-
nie). Oczywiście nie Stalin, który zatrzymał swoje wojska w lipcu na 
prawym brzegu Wisły (katalog jego zbrodni tutaj do stycznia 1945 
roku jest niezwykle obszerny), oczywiście nie On i jego równa hi-
tlerowskiej paranoiczna wizja podboju Europy i świata, była win-
na. Winna była determinacja przewidujących zagrożenie sowieckie i 
pragnących zrzucić jarzmo okupacyjnego poniżenia hitlerowskiego 
Polaków i tych, którzy rządzili narodem z jego wyboru, a nie z so-
wieckiego nadania. Jak trzeba być pozbawionym wrażliwości naro-
dowej, aby tak myśleć i tak głosić. Norman Davis (miłośnik naszej 
historii - autor historii Polski pt. „Boże Igrzysko”) w swojej, innej 
pozycji, monumentalnej historii powstania warszawskiego postawił 
tezę, że gdyby nie powstanie i ofiara warszawiaków, to, jak wynika 
z analizy realiów geopolitycznych, Polska nie uniknęłaby po wojnie 
sprowadzenia jej do roli kolejnej republiki radzieckiej (tak jak pań-
stwa bałtyckie). I być może tego właśnie pragnęli też współcześni od-
krywcy „zbrodni londyńskiej”, bo właśnie ich życiorysy i życiorysy 
ich najbliższych pełne są dowodów na czynne uprawianie przyjaźni 
polsko-radzieckiej w zamian za służbę wolnej Ojczyźnie. I być może 
stąd ich frustracja i niechęć do wszelkich atrybutów historycznych i 
wzorców osobowych wolnej Polski.

Marek Słomski

Piątek, godz. 17.00, ul. Warszawska - niestety nikt u nas nie zareagował na od-
zywające się syreny i ruch nawet na chwilę nie zamarł

W Karsku bezpieczniej jednak nie będzie

Cały trud poszedł na marne
Wracamy do sprawy sprzed niespełna roku, kiedy to mieszkańcy Karska rozpoczęli walkę o 
bezpieczeństwo na ruchliwej drodze, przebiegającej przez ich wieś. Mowa o petycji, w któ-
rej wnioskowano m.in. o umieszczenie na terenie Karska znaku ograniczenia prędkości do 
30 km/h. Po długim i żmudnym rozpatrywaniu sprawy, urzędnicy zdecydowali o odmowie. 
Mieszkańcy nie zgadzają się z taką decyzją.

O sprawie pisaliśmy w wyda-
niu Dziennika Nowogardzkiego 
z dn. 20.08.2013 r. Informowa-
liśmy wówczas o petycji, któ-
rą mieszkańcy Karska złożyli na 
ręce burmistrza Gminy Nowo-
gard 06.08.2013 r. Wnioskowa-
li w niej o wprowadzenie na te-
renie wsi ograniczenia prędko-
ści do 30 km/h, utworzenie pro-
gów zwalniających oraz wznie-
sienie osłon przeciwdźwięko-
wych wzdłuż znajdującego się na 
terenie Karska fragmentu woje-
wódzkiej 106. Pod petycją pod-
pisało się 105 osób. Pismo trafiło 
do Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska, a stamtąd wysłano je 
do Zachodniopomorskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Ko-
szalinie. Po dokonaniu ekspertyzy 
i wizji lokalnej, 18.04.2014 r. ko-

szalińscy urzędnicy nadesłali do 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie decyzję odmowną, odpiera-
jącą każdy zawarty w petycji argu-
ment mieszkańców Karska: (…)
obowiązująca prędkość w tej miej-
scowości (obszar zabudowany) do 
50 km/h jest bezpieczna dla tego 
typu drogi – tak zakwestionowano 
słuszność umieszczenia na tere-
nie wsi ograniczenia prędkości do 
30 km/h – (…) Na wzmiankowa-
nym odcinku drogi średniodobowy 
ruch pojazdów samochodowych 
wynosi 1827 pojazdów rzeczywi-
stych na dobę. Z uwagi na wystę-
powanie bardzo małego ruchu po-
jazdów ciężarowych (35 pojazdów 
ciężarowych bez przyczep i 66 po-
jazdów ciężarowych z przyczepa-
mi) można stwierdzić, że poziom 

hałasu i drgań jest zdecydowanie 
niższy od dopuszczalnego, określo-
nego w przepisach – a tak skwito-
wano prośbę o wzniesienie w Kar-
sku ekranów dźwiękochłonnych. 

Zdaniem koszalińskich urzędni-
ków z ZZDW, pomocy w związ-
ku z przekraczaniem przez kie-
rowców prędkości i zagrożeniem 
zdrowia lub życia pieszych nale-
ży szukać u policjantów: (…)na-
leży wnioskować do Policji, aby 
znacznie częściej i skuteczniej eg-
zekwowała od pieszych przestrze-
ganie obowiązujących ich przepi-
sów oraz egzekwowała od kierow-

ców przestrzeganie obowiązującej 
w miejscowości prędkości.

Z pewnością nie takiej odpo-
wiedzi się spodziewano. Do tego 
wszystkiego dochodzi jeszcze 
brak chodnika we wsi. Niemniej, 
jak niejednokrotnie podkreślali 
mieszkańcy Karska, jego budowa 
jedynie częściowo zlikwidowałaby 
problem. Równie ważne jest dla 
nich postawienie znaku z ogra-
niczeniem prędkości. Na to jed-
nak nie ma co liczyć. Wizja lokal-
na zrobiła swoje. Wyniki eksper-
tyzy urzędnicy powtarzać będą 
jak mantrę. Jedyną nadzieją na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców wsi jest planowana 
od kilku lat budowa chodnika. Jak 
zapewniają urzędnicy z Koszali-
na, odpowiednia dokumentacja 
techniczna dotycząca tejże budo-
wy opracowana została w 2012 r. 
Projekt zatwierdzono 11.10.2013 
r. Istnieje zatem realna szansa na 
to, że prace nad inwestycją ruszą 
niebawem. Do realizacji planowa-
nej przebudowy przystąpimy nie-
zwłocznie po otrzymaniu pełnych 
środków finansowych oraz uzy-
skaniu zapewnienia współudzia-
łu finansowego Gminy Nowogard 
– czytamy w piśmie nadesłanym 
przez ZZDW. Póki co, mieszkańcy 
Karska muszą uzbroić się w cier-
pliwość, po raz kolejny… 

Karolina Klonowska

Sprostowanie
W piątkowym numerze DN (1 sierpnia), w naszej stałej rubryce „W 

skrócie...”, informowaliśmy o zakończonym konkursie na nowego dyrek-
tora szkoły w Żabowie. W tekście pojawiło się zdanie, że nowym dyrekto-
rem będzie Alicja Starczewska, która przez ostatnie 10 miesięcy była tym-
czasową dyrektorką szkoły, zastępując na tym stanowisku Danutę Kowal-
czyk, która odeszła z pracy. Oczywiście Danuta Kowalczyk nie odeszła z 
pracy, wciąż uczy w SP w Żabowie, jedynie nie sprawuje już funkcji dy-
rektorki szkoły. Za błąd przepraszamy.

Prędkość pojazdów poruszających się w obu kierunkach przekracza nawet i 80 km 
na godzinę - pisali w petycji mieszkańcy karska
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 48 
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4.                1,68                             0,84                              1,33                           1,46      1,04      0,78

4.                1,45                              0,73                             1,14                           1,00      1,25      1,02
 

Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę w roku 2013  
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Gmina Maszewo 

 
Gmina Stepnica 

 
Gmina Osina 

 
Gmina 

Przybiernów  

 
Razem 
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 92
 

 52
 

 26
 

 57
 

 811
 

4.                1,30                              1,58                             1,09                          1,09      1,00      1,09

Z cyklu – bez komentarza

Jak się (ro)zwijamy 
Twarde i adekwatne dane statystyczne są bezlitosne dla każdej propagandy sukcesu, nawet 
tej totalnej, uprawianej od 2011 roku przez nowogardzki magistrat za kadencji obecnego 
wodza. Oto obraz fragmentu naszej rzeczywistości, skłaniający do głębszej refleksji (oczy-
wiście do takiej refleksji zdolnych).

 Czytać wszyscy potrafimy, interpretować proste wykresy również, 
dlatego zgodnie z nadtytułem pozostawiamy materiał bez komentarza. 
Radzimy natomiast o nim pamiętać, szczególnie wtedy, gdy sprzedawcy 
„kitu” pojawią się u nas ze swoimi ofertami. A to już się stanie za chwi-
lę, wybory wszak tuż tuż.

Ilość wydanych pozwoleń na 
budowę w przeliczeniu na jed-
nostkę ilościową mieszkańców to 
istotny miernik, pozwalający oce-
nić, czy gmina się rozwija i w ja-
kim tempie czy też może jest w fa-
zie stagnacji czy regresu. Przed-
stawiamy ten wskaźnik dla gminy 
Nowogard zarówno porównaw-
czo w stosunku do innych gmin 
powiatu, jak i progresywnie, tzn. 
uwidaczniając jego zmienność w 
latach 2011-2013. Dane pochodzą 
ze starostwa powiatowego, czy-

li organu wydającego pozwolenia 
na budowę i zostały przeliczone 
dla sporządzenia wykresu na ilość 
pozwoleń na 100 mieszkańców 
danej gminy w danym roku. W ta-
belach zaś mamy wyszczególnio-
ne ilości pozwoleń także w rozbi-
ciu na osoby fizyczne i podmioty 
prawne, w tym drugim przypadku 
mieszczą się głównie większe in-
westycje gospodarcze. 

red.
fot. R. Urtnowski
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Dla pana 
Józefa Wojna 

z miejscowości Dobra 
serdeczne 

podziękowania 
za przekazanie portfela 

z całą zawartością 
na komisariat policji  

bardzo wdzięczna 

właścicielka zguby 

Marek Antczak dla DN

Jeszcze o sieci wodociągowej  
w Warnkowie  i szambach w Olchowie
Na temat kontrowersji, dotyczącej budowy sieci wodnej i kanalizacyjnej dla Warnkowa, pisze były urzędnik miejski, Marek Antczak. 

Warnkowo do obszar atrakcyjnej lokalizacji mieszkaniowej - blisko 
tutaj do  miasta, również obwodnicy, a zarazem wokół wiejskie otocze-
nie i  klimaty. Nic więc dziwnego, że od kilku lat realizuje się tu kilka 
inwestycji, głównie w zakresie budownictwa  jednorodzinnego.  Od kil-
ku też  lat inwestorzy nie  mogą się doczekać  zapowiadanej wielokrot-
nie  przez władze gminne realizacji  inwestycji infrastrukturalnej, któ-
rą zgodnie z prawem musi wykonać  Gmina. Chodzi o sieć wodno-ka-
nalizacyjną. Z powodu braku odpowiedniej w tej strefie infrastruktury   
niektórzy, mimo że ukończyli legalne budowy, nie mogą  otrzymać po-
zwolenia na użytkowanie. Wielokrotnie na łamach DN pisaliśmy o ko-
lejnych  aspektach i odsłonach tematu. Dzisiaj następny głos w dyskusji  
o sieci wodnej dla Warnkowa – oto treść pisma skierowanego do DN 
przez Marka Antczaka, byłego kierownika wydziału w nowogardzkim 
magistracie, odpowiedzialnego za inwestycje  infrastrukturalne. Wypo-
wiedź dotyka  też  nieco  szerszego  tematu,  którym zajmiemy się zresz-
tą w najbliższej przyszłości,  to znaczy temat braku  uzbrojonych tere-
nów inwestycyjnych w naszej gminie. 

W związku z serią artykułów 
opublikowanych w „Dzienniku No-
wogardzkim” dotyczących budowy 
sieci wodociągowej w miejscowo-
ści Warnkowo chciałbym dorzucić 
swoje trzy grosze. 

Aby można było uzyskać pozwo-
lenie na budowę dla terenów na 
których obowiązują plany zago-
spodarowania należy spełnić łącz-
nie trzy warunki:

Przedstawić wypis i wyrys z 
aktualnego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, który za 
opłatą  ok 70 zł (zależna od ilości 
stron) uzyskujemy w gminie . 
Czas oczekiwania nie powinien 
przekroczyć 2 tygodni,

Przedstawić dokumentację tech-
niczną wykonaną zgodnie z zapi-
sami planu wraz z zapewnieniem 
właściwych jednostek o możliwości 
dostawy wody, energii elektrycznej 
i odbioru ścieków,

Przedstawić oświadczenie o pra-
wie dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane (właścicielowi  
wypełnienie go  ok 10 min na dru-
kach ogólnie dostępnych)

Tak więc twierdzenie, że do uzy-
skania pozwolenia na budowę po-
trzebna jest wybudowana sieć wo-
dociągowa jest kłamstwem. Zgod-
nie z obowiązującym prawem wy-
starczy tylko oświadczenie właści-
wej jednostki  o takiej możliwości. 

W zakładzie Energetycznym zała-
twia się to w ciągu tygodnia. Jeże-
li chodzi o wodę i ścieki a w pla-
nie określone jest, że zaopatrzenie 
w wodę odbywać się ma z wodo-
ciągu miejskiego a odbiór ścieków 
do kanalizacji miejskiej ogólno-
spławnej. Obowiązek taki ciąży na 
Burmistrzu, gdyż jest to zadanie 
własne gminy. Oczywiście gmina 
może zlecić wykonanie tego zada-
nia innemu podmiotowi np. PU-
WiS – owi. Jednak zlecenie to nie 
zwalnia Burmistrza z tego obo-
wiązku. Rada Miejska Nowogar-
du ma obowiązek przygotować 
długoletni plan zaopatrzenia gmi-
ny w wodę jak i odbiór ścieków. W 
trakcie przygotowywania planów 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla obrębu Warnkowo w trak-
cie ustaleń Burmistrza z zarząd-
cą sieci wodociągowej oraz obo-
wiązującym planem zaopatrzenia 
gminy Nowogard w wodę i odbiór 
ścieków ustalono, że sieć wodocią-
gowa i kanalizacyjna będzie od-
dana w Warnkowie do roku 2012 
(uchwała Rady). Plan dla obrębu 
Warnkowo zaczął obowiązywać 
od końca 2010 roku. Nie było, żad-
nych prawnych przeszkód aby Bur-
mistrz na żądanie stron wydał za-
świadczenie o możliwości zasilania 
w wodę i odbioru ścieków od roku 
2013. Taki ma obowiązek.  

Inwestor posiadając takie doku-
menty, które Burmistrz ma obo-
wiązek niezwłocznie wydać, bez 
żadnych problemów uzyska po-
zwolenie na budowę w Starostwie 
Powiatowym w Goleniowie.

Mając takie oświadczenie  in-
westor bez problemu uzyska rów-
nież pozwolenie na użytkowanie. 
Musi być spełniony tylko jeden wa-
runek. Burmistrz musi tą sieć w 

terminie obiecanym wybudować.  
Nie wywiązując się z tego zada-
nia Burmistrz  nie wykonuje swo-
ich obowiązków (co na to szanow-
na Rada), dodatkowo łamie zapisu 
art. 8  k.p.a , który mówi, że pro-
wadząc postępowanie powinien 
prowadzić je w sposób budzący za-
ufanie do władzy publicznej. Jak 
można mieć zaufanie do Burmi-
strza, który nie dotrzymuje słowa?

Reasumując: 
Zgodnie z obowiązującym pla-

nem zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Warn-
kowo na terenach przeznaczonych 
w planie pod zabudowę można się 
budować. 

Jeżeli ktoś uzyskał zapewnienie 
o dostawie wody i odbioru ścieków 
od Burmistrza Nowogardu lub fir-

my PUWiS działającej w jego imie-
niu może żądać od Burmistrza za-
dośćuczynienia. 

Nie jest prawdą, że zapisy pla-
nu zatrzymały budownictwo w 
Warnkowie. To nie wykonanie za-
planowanych inwestycji spowodo-
wał tą chorą sytuację. Plany za-
gospodarowania w gminie Osina 
mają podobne zapisy i tam takiego  
problemu nie ma, ponieważ wła-

dza wykonawcza (Wójt) wykonu-
je uchwały rady. Pragnę przypo-
mnieć, że „biedna” gmina Osina 
ma 100% zgazyfikowanych tere-
nów inwestycyjnych, 90% skana-
lizowanych, 100 % z możliwością 
dostępu do wodociągów. 

Dotyczy to wszystkich obrębów 
na których uchwalono plany za-
gospodarowania, a w szczególno-
ści: Wojcieszyna, 6 i 7 Nowogard, 
Miętna po części Olchowa. 

Olchowo dodatkowo ma pro-
blem z ewidencją gruntów. Plany 
zagospodarowania wykonywane 
były na aktualnych mapach ewi-
dencyjnych. Za aktualizację map 
zapłaciła gmina. Jest bardzo waż-
ne, ponieważ plany tak się opra-
cowuje, aby współgrały ze stanem 
istniejącym (np. tam gdzie jest dro-

ga stara się ją zachować). W 2011 
roku Starostwo Powiatowe w Gole-
niowie przystąpiło do zmian ewi-
dencyjnych na obrębie Olchowo 
informując o tym fakcie gminę. 
Niestety Burmistrz nie zareagował 
na tą wiadomość, przez co zmie-
niono ewidencję gruntów obrębu 
nie posiłkując się zapisami planu. 
W konsekwencji plan na Olcho-
wo został „zepsuty”. Zapisy planu 
nie pokrywają się obecnie z ewi-
dencją, co stwarza kłopot miesz-
kańcom ale i uniemożliwia jakie-
kolwiek inwestowanie. Tłumacze-
nie Burmistrza, że plan dla Olcho-
wa zmieniany jest aby wprowadzić 
szamba i studnie mija się z praw-
dą. Zmiana ma na celu zakamu-
flowanie jego niedbalstwa. Przy-
pomnę,  że projekt na wykonanie 
kontenerowej oczyszczalni ście-
ków dla Olchowa zlecony był już 
w 2010 roku. Czemu z niego zre-
zygnowano? Oczywiste jest rów-
nież to, że zmiany nie są za darmo, 
a płacimy za nie my wszyscy. Może 
więc lepiej budować kanalizację i 
wodociągi. W XXI wieku to chyba 
standard?

Marek Antczak
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Miłość jest życiem w całej swojej pełni,
jest jak puchar pełen wina.

Żyjemy na tym świecie dotąd,
dopóki kochamy.

Wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia 

dla Agnieszki Puszcz  
i Marka Pisarka

składa znajomy
składa rodzina Przybyłków 

ŻYCZENIA

Łobez – Ogólnopolski Festiwal Kapel

„Kryzys” z nagrodą
W sobotę (2 sierpnia), w Łobzie, odbył się Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych. 
Udział w nim wzięła nowogardzka kapela „Kryzys”, która otrzymała specjalną nagrodę.  

Ogólnopolski Festiwal Kapel 
Podwórkowych im. Stanisława 
Rybaka, organizowany w Łobzie, 
ma na celu kultywowanie i rozwi-
janie folkloru miast i miasteczek. 
Większość występujących w Łob-
zie kapel jest dobrze znana miej-
scowej publiczności. Są to wete-
rani tego gatunku muzyki, a jed-
na z nich należy do rekordzistów. 
Zespół „Kryzys” z Nowogardu to-
warzyszy łobeskiemu Festiwalowi 
Kapel Podwórkowych od samego 
początku. 

- Gram na pralce i na bębnach 
– informuje Tadeusz Łukaszewicz. 
– W skład zespołu wchodzą rów-
nież Mirosław Marytnowicz, który 
gra na akordeonie i śpiewa. Marek 
Bartkowiak, który gra na gitarze 
basowej, na „szóstce” i wokal. No 
i składu dopełnia saksofonista Kle-
mens Śliwiński. Na saksofonie gra 
także kolega Zdzisław Zając, Ro-
man Zając gra na gitarze. Wspie-
rają nas także koledzy Stanisław 
i Bogdan. Dziś w Łobzie wystą-
pi „czwórka” wymieniona przeze 

mnie na początku – opowiadał tuż 
przed występem T. Łukaszewicz. 
- Z małymi przerwami gramy już 
osiemnaście lat. Za dwa lata bę-
dziemy mieli dwudziestolecie Ka-
peli Podwórkowej „Kryzys”. Tutaj, 
w Łobzie, w 2006 roku zdobyli-
śmy Brązowego Wilka. Grali wtedy 
jako „trzon” zespołu Zdzisław i Ta-
deusz Pietrasik, Mirek i moja oso-
ba. Później też zdobywaliśmy wy-
różnienia. Do Łobza jest to nasz je-
denasty albo dwunasty wyjazd. W 
każdym razie jesteśmy jedną z ka-
pel retro – może jeden lub dwa wy-
jazdy opuściliśmy – mówi Tadeusz 
Łukaszewicz. Jak członek kapeli 
opisuje atmosferę festiwalu?

- Atmosfera jest super. Publicz-
ność nas zna. Znamy się z Darkiem 
(dyrektor Łobeskiego Domu Kultu-
ry, Dariusz Ledzion – przyp. red.) 
i Januszem (konferansjer ŁDK, Jan 
Zarecki). Mam tu „nadwornego” 
fotografa, którym jest Tadziu Ko-
rzeniewski, a od jakiegoś czasu do-
brze nam współpracuje się z „No-
wym Tygodnikiem Łobeskim”. Na-

szym patronem medialnym na te-
renie Powiatu Goleniowskiego jest 
firma Marka Słomskiego i „Dzien-
nik Nowogardzki”, które robią 
nam wszystkie materiały, foldery, 
zdjęcia, awizuje nas. Trzeba też 
wspomnieć UMiG, który sponsoru-
je nam wyjazdy. Tadeusz Łukasze-
wicz, podczas rozmowy z naszym 
dziennikarzem, opowiedział rów-
nież jedną ciekawą anegdotę, któ-
ra była puentą tej rozmowy. - Ja-
dąc kiedyś na imprezę, zajeżdżamy 
do jakiejś miejscowości. Patrzymy, 
a tu siedzi jakiś facet i gra sier-
miężnie na piszczałce. Mówi nam, 
że źle się czuje. „A co się właściwie 
stało?” – pytam go. A on odpowia-
da: „Chopin bardzo młodo zmarł, 
Bach też nie za długo pożył, a i 
ja się ostatnio nie najlepiej czuję”. 
Nasuwa mi się puenta, że nieważ-
ne, jaką muzykę i jak się gra, ale 
ważne, żeby w ogóle cały czas grać 
bez względu na rodzaj muzyki, czy 
to jest jazz, rock, folk czy podwór-
kową. My właśnie dążymy, aby jak 
najwięcej grać. Rocznie takich wy-

stępów mamy od trzydziestu do 
czterdziestu. Coraz częściej zaczę-
liśmy występować na Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. Cieszymy się, 
kiedy jest bardzo dużo zespołów w 
każdej miejscowości, żeby zjeżdża-
ły się z całej Polski – kończy Tade-
usz Łukaszewicz.

Dyrektor Łobeskiego Domu 
Kultury zastrzegł sobie prawo 
do specjalnej nagrody, dla utwo-
ru o Łobzie. Kapela Podwórkowa 
„Kryzys” zaprezentowała publicz-
ności w sobotę utwór o następują-
cej treści:

„Fartowna Trzynastka” - Trzy-
nasty raz nas proszą, Do Grodu 
łobeskiego, Festiwal niech się za-
cznie, My gramy dla każdego. Nuty 

tej muzyki, Nie rock, nie jazz, nie 
disco, My gramy dla publiki, Bo 
z Łobza do nas blisko. Festiwal 
to rzecz ważna, Więc z Polski się 
zjeżdżamy, Nowych i starych kum-
pli, Co roku spotykamy. A stylu i 
tradycji, My nigdy nie zmieniamy, 
Robimy zawsze swoje, I tego się 
trzymamy.

Na zakończenie festiwalu ogło-
szono wyniki. I miejsce i nagrodę 
Burmistrza Łobza otrzymała Ka-
pela „Zza winkla”. II miejsce i na-
groda Starosty Łobeskiego przy-
padła Kapeli „Złoczewianie”. III 
miejsce na „pudle” ex aequo za-
jęły: Kapela „Rewir” oraz Kapela 
„Piaskowianie”. 

Info: własna

Dyrektor Łobeskiego Domu Kultury zastrzegł sobie prawo do spe-
cjalnej nagrody dla utworu o Łobzie. KP “Kryzys” zaprezentowała pu-
bliczności w sobotę utwór o następującej treści:

“Fartowna Trzynastka”
I
Trzynasty raz nas proszą, Do Grodu łobeskiego, Festiwal niech się 

zacznie, My gramy dla każdego.
II
Nuty tej muzyki, Nie rock, nie jazz, nie disco, My gramy dl publiki, 

Bo z Łobza do nas blisko.
III
Festiwal to rzecz ważna, Więc z Polski się zjeżdżamy, Nowych i sta-

rych kumpli, Co roku spotykamy.
IV
A stylu i tradycji, My nigdy nie zmieniamy, Robimy zawsze swoje, 

I tego się trzymamy.
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GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl
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Zajęcia z mistrzynią ze Szczecina

Walczyli o swój teren
Od dwóch tygodni, w świetlicy wiejskiej w Bodzęcinie, 
miejscowa młodzież dzielnie uczestniczy w zajęciach z tań-
ca hip hop. Warsztatowcem jest nie byle kto, bo najlepsza w 
tej konkurencji wśród kobiet w województwie zachodnio-
pomorskim Aneta Czyżewska ze Szczecina. 

List czytelnika

Dusi i gryzie!
W piątek dotarł do naszej redakcji list od czytelnika, zamieszkałego w blokach przy ul. 
Wiejskiej, z prośbą o zasygnalizowanie na łamach DN problemu, jaki stanowi, według nie-
go, smród spalenizny i dym – docierające od pobliskich domków. 

- Mieszkam w bloku na ul. Wiej-
skiej. Życie tu jest bardzo trudne. 
Chodzi o dym i smród spalenizny 
dostający się do mieszkań przez 
uchylone okna. Trudno mieć cią-
gle zamknięte okna w taką pogodę. 
Zimą palą w pobliskich domkach 

śmieciami i jest często gryzący i 
duszący dym, ale zimą można za-
mknąć okno. Nie wiem czym palą 
teraz, ale co dzień mam w domu 
smród spalenizny. Odnoszę wraże-
nie, że mieszkam na jakimś pogo-
rzelisku. Tego nie ma chyba w żad-

nym mieście. Nawet na Śląsku jest 
czyściejsze powietrze. Wiem, bo 
byłem w tym roku. Proszę, napisz-
cie o tym; może ktoś się tym zaj-
mie, bo to poważny, szkodliwy dla 
zdrowia problem – stwierdza czy-
telnik.

Organizatorem warsztatów jest 
Stowarzyszenie „Bodzęcin Ra-
zem” w partnerstwie z LGD Szan-
se Bezdroży Gmin Powiatu Go-
leniowskiego. Zajęcia rozpoczęły 
się 22 lipca. Młodzież spotykała 
się z warsztatowcem w świetlicy 
wiejskiej w Bodzęcinie, w każdy 
wtorek i czwartek. Wśród uczest-
ników od samego początku moż-
na było wyczuć spory respekt do 
prowadzącej. Skąd takie wraże-
nie?  - W tańcu hip hop wyrażamy 
swoje emocje, ale nie tylko. Przy-
jechałam do Bodzęcina i nie mam 
żadnego respektu przed Wami.  
Musicie mi pokazać, że to wasze 
terytorium i muszę zobaczyć to 
podczas zajęć z Wami – zdopingo-
wała uczestników podczas pierw-

szych zajęć instruktor tańca hip 
hop i breakdance, Aneta Czyżew-
ska. 

Taka motywacja na młodych 
adeptów tańca zadziałała. Mło-
dzież wylała mnóstwo potu w 
czasie zajęć, a pod koniec każde-
go spotkania podłoga była już śli-
zga. Warsztaty potrwają jeszcze 
do czwartku. Organizatorzy za-
praszają wszystkich zaintereso-
wanych, gdyż może to być ostat-
nia okazja w tym roku, aby popró-
bować swoich sił w tańcu hip hop.  
Swój wkład w organizację przed-
sięwzięcia włożyła firma Poland 
Fur Production Sp. z o.o. Za oka-
zane wsparcie serdecznie dzięku-
jemy!

Info: własna
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Z cyklu: Socrealizm po nowogardzku - reaktywacja
W pierwszej połowie lat 50-tych ubiegłego wieku, dokładnie od września 1952 roku do marca 1956 r., ówczesna lokalna władza samorządowa (właściwie 
partyjna) wydawała dość nieregularnie, z dużymi przerwami, gazetę „Słowo Nowogardzkie”, sygnowaną jako tygodnik. Lektura zachowanych egzempla-
rzy nie pozostawia wątpliwości, że gazeta ta to bynajmniej nie prasa, ale typowa agitka propagandowa, której celem podstawowym było krzewienie miło-
ści do sprawiedliwych rządzących i napiętnowanie przeciwników władzy, klasyfikowanych jako wrogów ludu pracującego. Słownictwo, forma, styl, stoso-
wane przez bliżej nieokreślony „zespół redakcyjny” (zapewne wyznaczeni urzędnicy), wszystko to stanowiło wyraz swoistego „socrealizmu”, dodatkowo 
sprowadzonego do poziomu gminnej erudycji. Ale że historia kołem się toczy, prawie 60 lat później mamy w Nowogardzie swoistą reaktywację (modne 
ostatnio słowo) tamtej inicjatywy medialnej, rozgrywanej w nieco zmienionym siłą upływu lat antruażu zewnętrznym, ale prawie identycznym co do isto-
ty, zwłaszcza w zakresie zakładanych celów, stosowanych form, podejścia do rzemiosła (czyli brak rzemiosła dziennikarskiego), a nawet używanego słow-
nictwa i stylu. Choć polszczyzna, jako język żywy, zmieniła się mocno od tego czasu, to nowomowa propagandzistów tym procesom się nie poddaje i czy 
60 lat temu w „Słowie Nowogardzkim” czy dzisiaj w gminnych „Wiadomościach” (to one właśnie, wraz ze stroną UM, stanowią wspomnianą reaktywa-
cję) – mamy to samo. W ramach wakacyjnej rozrywki będziemy prezentować zestawienia tekstów z początków lat 50-stych, publikowanych w „Słowie No-
wogardzkim”, i tych współczesnych, produkowanych przez wieloosobową komórkę propagandową nowogardzkiego magistratu. Życzymy dobrej zabawy.

Fotopstryk

Leżące znaki drogowe
Przy ulicy Wojska Polskiego, nieopodal skwerku, w obiektywie naszego dziennikarza 
uwieczniony został leżący znak drogowy. Podobny przypadek ma miejsce na parkingu przy 
ul. 3 Maja.

Zdjęcie zostało wykonane w 
piątek, o godzinie 16:00. Trud-
no stwierdzić, dlaczego znak leży, 
być może został staranowany 
przez samochód. To nie pierwszy 
taki przypadek na terenie miasta. 

Już od ponad dwóch miesięcy, w 
okolicy 3 Maja, na parkingu przy 
REMie, znak informujący o przy-
stanku autobusowym jest skrzy-
wiony i wciąż prosi się o zastąpie-
niem nowym. Mimo wszystko, do 

tej pory nikt się tym problemem 
nie zajął. Być może zmieni się to 
po tym tekście. A przynajmniej 
pozostaje nam mieć taką nadzieję.

red. 

Dzisiaj odcinek drugi. 
W tym odcinku zmienimy kolejność – 

najpierw będzie tekst aktualny, podpisany 
przez Panią J. Krepę z UM, a potem tekst 
ze Słowa Nowogardzkiego z 1952 roku, 
który swoiście współbrzmi ze współcze-
snym zarówno co do treści, jak formy, po-
nadto odkrywa szczególną ciągłość for-
macji intelektualnej: 

 W związku z opublikowaniem w Dzien-
niku Nowogardzkim (wydanie z dnia 29 
lipca 2014 r.) artykułu „Trawę pomalować, 
kamienie pozabierać…” informuję, że za-
cytowana wypowiedź jest nieprawdziwa. 
Prawdą, jest że redaktor Słomski telefono-
wał do mnie z pytaniem na czyje polecenie 
wykonywane są prace porządkowe przy je-
ziorze, lecz uzyskał informację, że pracow-
nicy urzędu nie są upoważnieni do udzie-
lania informacji dla prasy. Jak widać, nie 
bez przyczyny. Niejednokrotnie przytacza-
ne w artykułach prasowych wypowiedzi 
urzędników są zmieniane lub wręcz zmy-
ślone. Aby zapobiegać sytuacjom, które 
narażają na nieprzyjemności „rzekomych” 
autorów wypowiedzi, wszelkie treści prze-
kazywane mediom do informacji publicz-
nej są autoryzowane. Należy także zauwa-
żyć, że tryb udzielania informacji, jest re-
daktorom mediów lokalnych dobrze zna-
ny i zaakceptowany (jak widać nie przez 
wszystkich).

Ponadto, jak sam autor artykułu wspo-
mina, na urzędowej stronie www.nowo-
gard.pl w dniu 28 lipca ukazała się not-
ka o pracach prowadzonych przy jeziorze, 
opracowana przez upoważniony do tego 
zespół prasowy gminy Nowogard.

 Joanna Krępa
 z-ca kierownika wydziału GKMiOŚ 

 (Publikacja – strona UM z dnia ... 2014 
roku

I teraz notka z 1952 roku, wyjaśniająca, 
że rewolucyjna czujność p. Krępy (oczy-
wiście wywołana przynaglającym we-
zwaniem przywódcy) jest jak najbardziej 
uzasadniona, ponieważ wrogowie władzy 
(DN) stale knują… 

W okresie przedwyborczym trzeba 
wzmóc czujność nie zapominać że mie-
liśmy Mikołajczykowskie PSL, jawnego i 
wroga Polski Ludowej. Dzisiaj sytuacja się 
zmieniła Mikołajczykowskie PSL przestało 
istnieć, wróg przeszedł do podziemia, stał 
się bardziej zamaskowanym a tym bar-
dziej niebezpiecznym. Przez wrogą pro-
pagandę i sabotaż będzie się starał odcią-
gnąć ludzi od wyborów, dlatego też ko-
niecznie musimy, w toku kampanii wybor-
czej dotrzeć do najszerszych mas ludności, 
zwłaszcza bardziej zacofanej, szerzyć treść 
naszego programu… jego znaczenie dla 
Polski i dla nas samych, demaskować fał-
szywość i szkodliwość poglądów reakcyj-
nych, zbrodniczych zamierzeń i knowań 
imperialistów faszystowskich….

Publikacja [w] „Słowo Nowogardzkie”, 
1952 r. nr 3

Gwoli ścisłości, p. Krępa powiedzia-
ła do telefonu, nie to, co melduje naszym 
kosztem (za pieniądze podatników) prze-
łożonemu, ale właśnie tyle, ile napisano 
w DN, to znaczy, że nie posiada infor-
macji, że są prowadzone nad jeziorem 
przedmiotowe prace (DN też jest czujny 
i nagrywa swoje rozmowy z urzędnika-
mi UM). Ale jakie znaczenie ma prawda, 
gdy przed wyborami trzeba: demaskować 
fałszywość i szkodliwość poglądów reakcyj-
nych, zbrodniczych zamierzeń i knowań 
imperialistów faszystowskich… 

red.
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Miłosz i Nikodem z Nowogardu 

Chcą być jak Messi i  Neymar
Miłosz i Nikodem kibicują FC Barcelonie. W przyszłości chcą być jak Leo Messi i Neymar. 
Ponadto mają dość osobliwe życzenie – by polska drużyna piłkarska zaczęła odnosić sukce-
sy na  Mundialu czy Euro. Oto rozmowa z bardzo młodymi piłkarzami, którzy opowiedzieli 
nam o swojej wielkiej pasji… 

Miłosz Krause – 9 lat, uczeń klasy III a w SP 1 
w Nowogardzie 

Dziennik Nowogardzki: Jak to się stało, że za-
cząłeś grać w piłkę. Od kiedy trenujesz?

 Miłosz Krause: Usłyszałem od kolegów, że w 
Nowogardzie jest taka szkółka piłkarska, w której 
trenuje brazylijski trener, i poprosiłem rodziców, by 
mnie tam szybko zapisali.

I postanowiłeś trenować w tej szkółce? 
 No tak, i to od razu. Gram na pomocy. Dzięki 

tym treningom umiem już sporo „kiwek” z piłką. 
Jest ich bardzo dużo, ale nie chcę wymieniać wszyst-
kich. Piłka nożna jest moją pasją. Dlatego popro-
siłem swoich rodziców, by w ogrodzie ustawili mi 
bramkę, do której mogę, w ramach treningu, strze-
lać. 

 
Który piłkarz jest dla Ciebie wzorem do naśla-

dowania?
 Jak najbardziej Neymar, który grał podczas Mi-

strzostw Świata w Brazylii. Niestety coś mu się sta-
ło i nie mógł dalej zdobywać bramek dla drużyny. 
Szkoda, bo bardzo go lubię. Koniecznie chciałem go 
zobaczyć go w akcji. Zrobiłem sobie nawet fryzurę 
taką jak on i podobno jest mi w niej do twarzy. Lu-
bię też Leo Messiego.

Widzę, że masz nawet dość pokaźny album z 
piłkarzami? 

Jest ich tu ponad 100, ale z każdym tygodniem 
powiększam swój zbiór. Przeważają oczywiście pił-
karze z FC Barcelony. 

A jaka jest twoja ulubiona drużyna?
To są dwie drużyny: Barcelona i  Borussia, w któ-

rej grają nasi piłkarze:  Jakub Błaszczykowski i Łu-
kasz Piszczek. A wcześniej również grał tam Robert 
Lewandowski, który przeszedł do Bayernu Mona-
chium.

Czym dla Ciebie jest gra w piłkę i ile razy w ty-
godniu trenujesz? 

Mam dwa treningi  w „Brazil da bola” w Pomo-
rzanie, gdzie treningi odbywają się pod okiem na-
szego trenera z Brazylii, Roberto Mendesa. Trener 
uczy nas dosłownie wszystkiego, co związane jest 
z grą w piłkę. Kiwamy się, trenujemy strzały na 
bramkę, robimy ćwiczenia na refleks i drybling… 

Dlaczego wybrałeś piłkę nożną, a nie np. pły-
wanie? 

Piłka bardzo mi się spodobała. Mój tata przy-
wiózł mi kiedyś oryginalną piłkę z Barcelony z pod-
pisami piłkarzy. Mam jeszcze, chyba od mamy, cały 

strój Barcelony. Dlatego właśnie 
wybrałem piłkę i chciałbym bar-
dzo zagrać kiedyś w tej drużynie.

Nikodem Kostrubiec – 8 lat, 
uczeń klasy III w SP 3 w Nowo-
gardzie 

 
 Dziennik Nowogardzki: 

Chyba od urodzenia piłka noż-
na była dla ciebie ważną spra-
wą, prawda?

Nikodem Kostrubiec: Zaczą-
łem interesować się piłką od stro-
ny bramkarskiej... Mój tata kupił 
mi kiedyś rękawice bramkarskie i 
grał ze mną. On kopał, ja broni-
łem. 

 
 Grasz dalej na bramce czy 

na innej pozycji?
 Gram na ataku i trenuję ra-

zem z Miłoszem w „ Brazil da 
bola” u tego samego ternara. 

Jak wygląda twój trening? 
Podajemy sobie piłki, robimy 

małe sparingi. Ale trenujemy 
również strzały do bramki. Nie 
strzelamy tylko po to, by sobie 
strzelać. Trener pokazuje nam, 
co mamy robić, a następnie wy-
konujemy to już sami, pod jego 
okiem. Mamy też ćwiczenia na 
refleks. 

Ulubionymi piłkarzami Mi-
łosza byli Leo Messi  i Neymar. 
A twoimi? 

Tak jak i Miłosza – Messi i 
Neymar. Oni są naprawdę bar-
dzo fajni i dobrze  grają w piłę. 
Są dobrze wyszkoleni technicz-
nie. 

Oglądałeś Mundial w Brazy-
lii? 

Znowu Niemcy wygrali...(gry-
mas na twarzy). A ja stawiałem 

na Argentynę. Szkoda, bo chcia-
łem, by wygrał właśnie Leo Messi 
wraz ze swoją drużyną. Oni na-
prawdę się starali, a sam Messi 
pokazał, że jest bardzo dobrym 
piłkarzem. 

Co z perspektywy czasu mo-
żesz powiedzieć o Euro w Pol-
sce, które odbyło się w 2012 
roku?

To była masakra dla naszej 
drużyny i nie chciało mi się jej 
oglądać. Oni w ogóle nie grali i 
zapomnieli, że strzela się gole z 
16 m i podaje się piłkę koledze w 
polu karnym. Oni powinni tre-
nować i jeszcze raz trenować, by 
chociaż strzelać do bramki.  

Nikodem, dlaczego polscy 
piłkarze tak słabo grają? 

Za dużo zarabiają i chyba dla-
tego nie chce im się dobrze grać 
i lenią się jak leniwce na drze-
wach.

To jeszcze zapytam, kto jest 
twoim ulubionym piłkarzem z 
polskiej drużyny? 

Kiedyś był nim Robert Lewan-
dowski, a teraz to Jakub Błasz-
czykowski, który nie dość, że do-
brze gra, to jeszcze pomaga cho-
rym dzieciom. 

Na koniec powiedz jeszcze, 
co trzeba, twoim zdaniem, zro-
bić, by być dobrym piłkarzem? 

Trenować, być pracowitym i 
miłym dla innych i siebie i słu-
chać trenera oraz wykonywać 
jego polecenia. W naszej druży-
nie poziom jest bardzo dobry, bo 
nie lenimy się, tylko wszyscy tre-
nujemy.  Zamierzam trenować 
do 37. roku życia, a potem zostać 
trenerem, najlepiej w FC Barce-
lona. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Ich pasją jest piłka nożna i  zespół FC brcelona.

Chłopcy grają i marzą o występach w FC barcelona.

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Imponująca forma Pomorzanina Nowogard

Pobili Niemców!
W sobotę (2 sierpnia), o godzinie 15:30, Pomorzanin Nowogard podejmował w sparingu 
niemiecki klub Doberaner FC. Dyspozycja rywali była wielką niewiadomą, a skazywany na 
porażkę Pomorzanin rozgromił swoich rywali 4:0. Pytanie tylko, czy to Niemcy byli tak sła-
bi czy też Pomorzanin gra obecnie tak dobrze?

Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC 4:0 (1:0)
`26 min. Sławomir Paszkowski, `73 min. Paweł Galus, `75 min.  

Wojciech Borek, `85 min. Piotr Hanuszkiewicz
Skład: Paweł Sobolewski – Rafał Makarewicz, Gracjan Wnuczyński, 

Maciej Dobrowolski, Natan Wnuczyński – Piotr Hanuszkiewicz, Dawid 
Langner, Dawid Kurek, Wojciech Borek, Paweł Galus – Sławomir Pasz-
kowski; zmiany: Dominik Wawrzyniak, Kamil Antonyk, Adrian Kram, 
Paweł Królik, Patryk Marcinkowski, Michał Piątkowski.  

Mecz rozpoczął się o godzinie 
15:30, zatem towarzyszący tego 
dnia upał nie sprzyjał zawodni-
kom. Sędziowie w trakcie połów 
odgwizdywali przerwę na uzupeł-
nienie płynów, natomiast trenerzy 
przeprowadzali szybkie hokejowe 
zmiany. Goście z Niemiec około 
godziny 11:00 odbywali trening 
na nowogardzkim stadionie, toteż 
mogli być nieco zmęczeni pod-
czas sparingu. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że Doberaner FC, wy-
stępujący w regionalnej lidze nie-
mieckiej (na tym samym szczeblu 
co Pomorzanin), był faworytem 
tego pojedynku. Pomorzanin jed-
nak pokazał, że w tym sezonie bę-
dzie silny, gdyż Niemcy ani razu 
nie zagrozili bramce strzeżonej 
przez Pawła Sobolewskiego! Ale 
po kolei... Pierwsze dwie groźne 
akcje Pomorzanina to dośrodko-
wania z prawej strony do Sławo-
mira Paszkowskiego, który dwu-
krotnie został uprzedzony przez 
bramkarza gości. W 11. minucie 
potężnie z około 20 metrów ude-
rzył Wojciech Borek, jednak fut-
bolówka minęła spojenie słupka z 
poprzeczką. Aktywny w tym me-
czu Borek 5 minut później, po in-
dywidualnej akcji, ładnie podał 
prostopadle do Kurka, który źle 
przyjął piłkę i nie oddał celnego 
strzału. W 18. minucie ponownie 
Wojciech Borek zagrywa na pra-
we skrzydło do Dawida Kurka, a 
ten zszedł do narożnika pola kar-

nego i mocno uderzył lewą nogą, 
jednak obok słupka. W 26. minu-
cie było już 1:0, a bramka zosta-
ła zdobyta dzięki ambitnej walce 
Gracjana Wnuczyńskiego. Z lewej 
strony boiska na wysokości pola 
karnego, Borek zagrywa efektow-
nie na pamięć do Wnuczyńskiego. 

Zagranie jest na tyle niedokładne, 
że piłka zmierza do linii końcowej 
boiska, Gracjan Wnuczyński jed-
nak ambitnie ją goni, mimo asy-
sty dwóch niemieckich obrońców 
tuż przy chorągiewce, Wnuczyń-
ski przejmuje futbolówkę, mija 
jednego zawodnika, podaje ją do 
Borka, stojącego przy narożniku 
pola karnego, a ten dośrodkowu-
je do Paszkowskiego. Centrę prze-
dłuża głową obrońca Doberaner, 
z prawej strony boiska Kurek gło-
wą jeszcze raz dogrywa do Pasz-

kowskiego, a ten, ładnym strza-
łem głową, umieszcza futbolówkę 
w bramce gości. Brawa dla Gra-
cjana Wnuczyńskiego za ambicje 
i dla Sławomira Paszkowskiego, 
który strzela bramki jak na zawo-
łanie. Po tej bramce trener Robert 
Kopaczewski przeprowadził kil-

ka zmian i tempo meczu spadło, 
przez co do przerwy już nikt nie 
zdołał zagrozić bramce rywala. Po 
zmianie stron, 10 minut nudnej 
gry w środku pola, a jako pierw-
szy sygnał do ataku dał niezwy-
kle aktywny tego dnia Wojciech 
Borek, który uderzył z 18 metrów 
nad poprzeczką. Niemcy zdecy-
dowanie podrażnieni tym wyni-
kiem starają się przycisnąć, jed-
nak nie potrafią sforsować środek 
pola. W 68. minucie Pomorzanin 
rozgrywa bardzo ładną kombina-

Pamiątkowe zdjęcie piłkarzy Pomorzanina oraz Doberaner FC, wykonane tuż przed meczem.

cyjną akcję. Piłkę na prawe skrzy-
dło dostaje Paweł Galus, który 
podaje do Piotra Hanuszkiewicza, 
następnie futbolówka trafia do 
rozpędzonego Borka, który wbie-
ga z nią w pole karne, zatrzymu-
je się przy linii końcowej i wykła-
da ją rozpędzonemu Hanuszkie-
wiczowi. Pomocnik Pomorzani-
na strzela z pierwszej piłki, ale na 
posterunku znajdował się golki-
per gości. W 73. minucie boisko-
wym cwaniactwem popisał się Pa-
weł Galus. Napastnik Pomorzani-
na przycisnął defensora Dobera-
nera i odebrał mu piłkę w oko-
licy 25 metrów od bramki gości, 
korzystając ze swojej szybkości 
znalazł się w sytuacji sam na sam, 
jego strzał odbija bramkarz, jed-
nak futbolówka szybuje w stronę 
Galusa, który dobija głową i piłka 
od słupka wpada do bramki go-
ści. Niemcy nie zdążyli się nawet 
otrząsnąć a w 75. minucie idealnie 
prostopadle podaje Dawid Lan-
gner do Wojciecha Borka, któ-
ry wbiega z prawej strony w pole 
karne i bardzo efektownie podbi-
ja piłkę obok bezradnego golkipe-
ra z Niemiec. Był to w pełni zasłu-
żony gol dla Wojciecha Borka. To 
jednak nie koniec. W 82. minu-
cie potężnie z woleja uderzył Da-
wid Kurek, jednak obok słupka. 
Natomiast w 85. minucie, lewym 
skrzydłem popędził Sławomir 

Paszkowski,  zagrał wzdłuż pola 
karnego do Piotra Hanuszkiewi-
cza, nowy zawodnik Pomorzani-
na przyjął piłkę w asyście obrońcy 
i lekko uderzył z 7 metrów. Zasło-
nięty niemiecki golkiper nie zdo-
łał zatrzymać „ślamazarnie” lecą-
cej futbolówki i w taki oto spo-
sób Pomorzanin rozgromił gości 
z Niemiec. Przez cały mecz nowo-
gardzianie przeważali, a wynik 4:0 
to najmniejszy wymiar kary. Jeżeli 
w takim stylu Pomorzanin będzie 
walczył o 4. ligę, to można się spo-
dziewać licznej grupy kibiców na 
Stadionie Miejskim. Ten mecz dał 
odpowiedź na jeszcze jedno py-
tanie, mianowicie nowi piłkarze 
Pomorzanina swoją grą pokazali, 
że są znaczącym wzmocnieniem. 
Rosły Rafał Makarewicz był nie 
do przejścia i „zgarniał” wszystkie 
dośrodkowania, Piotr Hanuszkie-
wicz bardzo ładnie rozgrywał pił-
kę w środku pola, natomiast Woj-
ciech Borek błysnął szybkością, 
mocnym uderzeniem i nienagan-
ną techniką. Jeśli do tego dodamy 
jeszcze nieobecnych w tym meczu 
piłkarzy, wychodzi nam bardzo 
silna i szeroka kadra na nadcho-
dzący sezon. W środę Pomorzani-
na zagra kolejny mecz kontrolny, 
tym razem w Goleniowie z tam-
tejszą Hanzą. Początek spotkania 
o godzinie 19:30. 

KR

bramkarz Paweł sobolewski nie miał w tym meczu okazji do interwencji.

Wojciech borek udowodnił, że jego sprowadzenie do Pomorzanina to był bardzo 
dobry ruch.
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
kołobRzEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

szCzECInA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.sCz.07.03.Do 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"
WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-

RENU NOWOGARDU i OKOLIC. Samorządowa Fundacja Opieki Me-
dycznej "Zdrowie" dnia 9 sierpnia 2014 r. organizuje wyjazd na badania 
mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122 
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej lub w biurze fundacji w 
budynku laboratorium przy szpitalu do godz. 15-ej.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1200 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

Międzywojewódzkie Mistrzostwa w kolarstwie szosowym

„Chrabąszcze” w Żerkowie
W piątek i sobotę (1-2 sierpnia), w miejscowości Żerków (woj. wielkopolskie), odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie szosowym. Utworzona została 
również kategoria dla tych najmłodszych, czyli Żaków. W mistrzostwach brała udział spora 
reprezentacja Chrabąszczy Nowogard.

Do Żerkowa zjechali się naj-
lepsi młodzicy z całej Polski, to-
też podopieczni Ryszarda Posac-
kiego mogli się sprawdzić z silny-
mi rywalami. Nasi reprezentanci 
startowali w różnych kategoriach. 
Relacje zaczniemy od jazdy indy-
widualnej na czas. Tu najlepiej za-
prezentował się Adrian Zając, któ-
ry uzyskał czas 7:52’261 i zajął 18. 
miejsce. Na 25. pozycji uplaso-
wał się Piotr Sowiński, natomiast 
Mateusz Gliwka i Damian Teo-
dorczyk zajęli odpowiednio 28. i 
32. miejsce. Bardzo ładnie pod-
opieczni Ryszarda Posackiego wy-
padli podczas jazdy dwójkami. 
Para Piotr Sowiński i Adrian Za-
jąc uzyskała czas 16:00’095, któ-
ry pozwolił na zajęcie 8. miejsca. 
Dwójka Damian Teodorczyk i 
Mateusz Gliwka uplasowała się na 
13. pozycji. Na koniec, na dystan-
sie 33 km, młodzi kolarze brali 

udział w wyścigu ze startu wspól-
nego. W tej konkurencji młodzicy 
z Nowogardu odnotowali najlep-
sze wyniki. Piotr Sowiński prze-
jechał trasę w 54 minuty i 5 se-
kund, w tym samym czasie metę 
przekroczył Damian Teodorczyk, 
a setne sekundy rozstrzygnęły, że 
to Sowiński zajął 16. miejsce, a 
jego klubowy kolega ukończył na 
17. pozycji.  Adrian Zając również 
był blisko swoich kolegów i przy-
jechał jako 21 zawodnik. Mateusz 
Gliwka, w stawce 52 kolarzy, za-
jął 31. miejsce. Organizatorzy w 
Wielkopolsce, z racji że pojawiła 
się mała grupa Żaków, postano-
wili przeprowadzić również i dla 
nich dwa wyścigi. Tutaj Nowo-
gard reprezentowali Jacek Fecak i 
Hubert Grygowski. W jeździe in-
dywidualnej na czas Hubert Gry-
gowski, po wspaniałej walce, do-
słownie otarł się o podium i osta-

tecznie uzyskał 4. miejsce. Jacek 
Fecak z kolei ukończył na 8. pozy-

z lewej strony Hubert Grygowski i Ja-
cek Fecak, na podium jazdy dwójkami.

cji. O wiele lepiej dwójka kolarzy 
z Nowogardu wypadła podczas 
jazdy dwójkami. Para Grygow-
ski/Fecak uzyskała czas 9:37’578, 
dzięki któremu wywalczyła srebr-
ne medale. Z pewnością dla pod-
opiecznych Ryszarda Posackiego 
start w tych silnie obsadzonych 
wyścigach będzie niezbędnym 
doświadczeniem w dalszym ich 
rozwoju. 

KR  

Puchar Polski ZZPN 2014

Powrót na „kartoflisko” 
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej rozlosował pary I 
rundy Pucharu Polski, rozgrywanego na szczeblach okręgowych. 
W pierwszej rundzie zagra występujący w A Klasie Pomorzanin 
II. Los skojarzył drugi zespół z Zielonymi Wyszobór, z którymi 
„rezerwowi” mierzyli się podczas swoich występów w B Klasie.

Rywal z pewnością 
nie jest wymagający i 
Pomorzanin II powi-
nien bez problemów 
pokonać swoich rywali. 
Z racji, że Zieloni Wy-
szobór występują na 
niższym szczeblu roz-
grywkowym, rozegrają 
ten mecz na własnym boisku. No 
właśnie, to zdecydowanie spory 
atut, biorąc pod uwagę jak to bo-
isko wygląda... Nie od dziś wiado-
mo, że nikt nie lubi grać w Wy-
szoborze, zawodnicy Pomorzani-
na sami przyznają, że ich plac gry 

bardziej przypomina 
kartoflisko... Wracając 
do rywala, w poprzed-
nim sezonie Zieloni w 
B Klasie (czyli najniż-
szy szczebel rozgryw-
kowy w Polsce) zajęli 
ostatnie miejsce, zdo-
bywając w 12 meczach 

5 punktów (z czego 4 na swoim 
boisku), strzelając przy tym 19 
goli i tracąc ich 40. Mecz pierw-
szej rundy w Wyszoborze zostanie 
rozegrany 24 sierpnia o godzinie 
16:00. 

KR
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

OPIEKUNKI OSÓB 
STARSZYCH

Niemcy, legalnie,
do 1400 euro mies.

wymagany język niemiecki komunikatywny.

Tel. 799 301 177
łb.doW18.1.śczb.pw.7.3.do W16.1.śczb.7.3.23.5

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJE-
MY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 poko-
jowe mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfi-
tów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szko-
ły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szko-
le, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  
Nowogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obec-
ny skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. 
do negocjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Po-
wierzchnia ok. 45m2, na którą składa się 
sala obsługi oraz zaplecze/magazyn z 
osobną toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, woda, 
kanalizacja, CO. Obiekt monitorowany. 
Zapraszam na prezentację, tel. 91/579-
29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodarczy 
do remontu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 
około 90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 
277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w 
tym mieszkanie, duży parking. 609 245 
816  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

• Sprzedam pół domu nad jeziorem. 722 
300 700

• Do wynajęcia kawalerka. 722 300 700

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię 
na mieszkanie w Nowogardzie. 783 649 
880 Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + suteryna 
64 m2. 608 817 214 

• Mieszkanie do wynajęcia ul. Zamkowa, 
3-pokojowe. 603 530 638 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 
113 tys. 501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 
17000zł. Tel. 889 133 882

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowo-
gardzie. 501 051 731

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojo-
we na ul. Bema. 669 212 959

• Sprzedam garaż na Bema. 667 196 425

• Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 
30 m2 – parter – wspólnota – ogrze-
wanie gazowe własne. Mieszkanie w 
bardzo dobrym stanie, kuchnia ume-
blowana z zabudowaną kuchnią elek-
tryczną i płyta gazową oraz zmywar-
ką. Cena 110 000 zł. Tel.693 84 85 91

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 602 
526 935, 602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 
502

• Sprzedam dom w Stargardzie Szczeciń-
skim o pow. 148 m2 lub zamienię na po-
dobnej wielkości w Nowogardzie z do-
płatą. 604 460 614 

• Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Wynajmę garaż na ulicy Zamkowej i na 
Jana Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną. 
660 010 540

• Wynajmę kawalerkę. 601 927 982

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, 
I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 
696 042 318 

• Dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia, 
czynsz 800 zł, kaucja 1400 zł. 515 303 909

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, ul. Leśna 6a, powierzchnia 45,80 
m2, I piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC, korytarz, cena 91.600 zł, tel.  
607607814, 91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 54,90 
m2, parter, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC,  korytarz, cena 76.800 zł, tel.  
607607814, 91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 78,10 m2, 
II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC,  korytarz, cena 71.700 zł, tel.  
607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Le-
śnej w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. 
+48 725 428 337 

• Wynajmę dom 5pokojowy z garażem w 
Goleniowie. 695 780 299

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe uli-
ca Racibora na dłuższy okres. 784 056 
335 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi 
imobilizer pełna elektryka, gotowe do 
zarejestrowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-

cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Con-
ti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.  cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 
99, cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 
508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 
886 456 377   

•  Sprzedam trabanta, rok produkcji 1968. 
730 744 751

• Kupię stare Toyoty i Mercedesy 190. 
888 341 347 

• Sprzedam nowe opony terenowe Good 
Year Wrangler 255/75r15 cena za kpl 4 
szt. 1200 zł. Tel. 510 249 576 

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitną-
ce  róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz  róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  
wiele  innych  roślin. Tel. 606106142.

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 
95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz kosze-
nie łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zie-
lonych. 508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 39 
25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 
kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62  

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 
405 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usługi. 
502 853 573 

• Owczarek niemiecki długowłosy, czarny, 
podpalany – szczenięta. 783 822 916

• Prosiaki sprzedam. Tel. 795 916 988  

• Sprzedam pług dwuskibowy, niemiecki i 
kultywator. 695 780 299

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

• Sprzedaż świeżych kurzych jaj ekolo-
gicznych, ul. Boh. Warszawy 21. 

• Sprzedam prosiaki 70 sztuk. 691 982 862

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 
605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, ma-
lowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z za-
jęciami komorniczymi, dochodami z 
mops, zasiłkami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO 
–TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   
i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Pol-
skiego 57 .tel.787482763.Pełna oferta: 
komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, liceum. 608 158 
430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajo-
we i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

• Instalacje elektryczne, wynoszenie licz-
ników na zewnątrz. 660 171 386

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 
306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, tera-
kota itp. 608 364 330, 600 347 308 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Zbiór truskawek w Olchowie. 
693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emery-
ta). 663 600 601

• Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  
Dąbrowie Nowogardzkiej. Owoce de-
serowe. Tel. 510730398,502616240.

• Przyjmę ucznia na praktyki do biura, 
znajomość obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka 
zajmie się maluchem od września. 793 
994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373

• Pomocnik potrzebny na budowę. 502 
568 622 
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REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI  Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie  6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie  8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak     kom. 606 148 353
nowogard (ul. Rzeszowskiego) - szczecin (ul. św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 

14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (św. Ducha) - nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 

14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO • Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 

12:25E; 13:50E;  16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 

11:55E; 14:00E; 15:05E;  15:25E;  18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt;  E - kursuje od pn - sob. 

oprócz świąt

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna - TEL.  607 310 591 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055
Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 

9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)

TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 

7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 

Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 
11:29(A, 7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 
3, 5, 7); 15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 
7); 20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)

Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard  ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo:  6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 
5 – kursuje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, sobo-
ty oprócz świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do 
Reska

NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

Parafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

 - 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp.  
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności 
Gospodarczej  - 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu
  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
  - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące   - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych   - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych   - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, atrakcyjne 
warunki. 609 493 989

•  Przyjmę do pracy wtapianie siatki, 
szpachlowanie. 726 729 069 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy ro-
dzaje zasilania, kuchnia gazowa+ umy-
walka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + 
stół kuchenny mocny. Tel. 888 676 231  

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 
386

• Tanio sprzedam suche odpady tartacz-
ne . 693 730 938 

• Dwa segmenty młodzieżowe, dwa biur-
ka, dwa tapczany tanio sprzedam. 605 
856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 
3. 608 825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Pod-
stawowa nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła Pod-
stawowa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 
533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• Tanio wózek bliźniaczy EASYWALKER 
DUO (najlepsze opinie rodziców). Trzy-
letni, stan bardzo dobry, głęboki - po-
marańczowy spacerówka – grafit. Do-
datkowo folia przeciwdeszczowa, para-
solki, torba. 1700 zł. 603 281 005 

• Drzwi garażowe ocieplane białe w 
solidnej ramie 210x240 stan bdb  
509861740

• Kupię złoto. 696 760 244

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373 

• Sprzedam meble firmy Black Red Whi-
te kolekcja Syriusz i Pop z biurkiem, tap-
czan oraz kanapę. Tel. 722 200 088

• Sprzedam Yorka, suczka. Cena 600 zł. 
721 070 092

•  Odsprzedam taniej dachówkę Koramic 
karpiówka półokrągła angoba miedzia-
na sztuk 2000 oraz cegłę klinkier 60 mm 
( jopek) kolor czerwony jedną paletę. 
515 269 567 lub 91 39 20 272 

• Oddam trzy suczki Foxteriery 6 tygo-
dniowe po  polujących rodzicach. 668 
137 231, 786 233 846

• Sprzedam sofę dwuosobową ekoskóra. 
Cena 300 zł. 605 281 226 
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UWAGA ROLNICY
TALERZóWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY HIT TARGOWY 

XXI ŻUŁAWSKICH TARGóW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.13.06-1.08

W.13.2.o.7.03.do

1-4.03.2013 r. 21

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was!
Serdecznie zapraszamy 
na ponowne otwarcie

Nowogard • ul. 3 Maja 8B 
(obok Banku PEKAO SA)

12 sierpnia, godz. 9.00

LONDON 
FASHION

N O W Y  S K L E P

Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was !
DZIŚ PONOWNE OTWARCIE
Nowogard • ul. 3 Maja 8B

(obok Banku PEKAO SA)

Serdecznie zapraszamy 
godz. 9.00

LONDON 
FASHION

N O W Y  S K L E P
ODZIEŻ UŻYWANA
W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

ODZIEŻ UŻYWANA
W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

A57.8.sk.5,8.08
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Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• kompleksowa opieka lekarska 
   w zakresie ortopedii i rehabilitacji
   z badaniem USG narządów ruchu
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała 
   z układaniem diet

s. 9, 10s. 7

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o A3.1.P.d/o

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA
ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Będą budować 
„szóstkę”

s. 4

Nasi przedsiębiorcy:
Wiesław 

Zieleśkiewicz

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Daniel  
Glanc  

- bohater 
z plaży

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 07.18-08.22

ELEWATOR Nowogard

SKUPUJE ŻYTO  
konsumpcyjne - 551 zł brutto

paszowe - 515 zł brutto

tel. 503 048 958
szybKA PłAtNość

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni 
zbieraczy 

tel. 515 144 186 
organizujemy dowóz

W54.2.P.5.08

Niby doszło do „nieporozumienia”, ale pieniędzy nie oddają

Zarabiają  
na cmentarzu

Czytaj s. 3, 4
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W skrócie...

KTO ZNALAZŁ?
W dniu 07.08.2014 r. 

zagubione zostały chłopięce 
okulary lecznicze w ciemnej 

silikonowej oprawie. 
Okulary zostały zagubione 

prawdopodobnie przy  
ul. 700-lecia, w Nowogardzie 

bądź okolicach POLOmarketu. 
Znalazcę rodzice dziecka 

proszą o zwrot zguby i kontakt 
pod nr tel. 665-976-009 lub 
tel. redakcyjny 513-088-309 

P8.4.ś-czb.d/o

Czasowe wyłączenia energii w Nowogardzie

Zamkowa bez prądu
W czwartek (7 sierpnia), w porannych godzinach, w wielu miejscach Nowogardu dochodzi-
ło do wyłączania energii elektrycznej. Wszystko było spowodowane przez awarię na liniach 
średniego napięcia.

Chwilowe braki energii w róż-
nych częściach miasta odczuli no-
wogardzianie wczoraj, w godzi-
nach porannych. Prąd był zabie-
rany również w szpitalu. Jak po-
informował nas rzecznik prasowy 
Grupy Enea, Mateusz Gościniak, 
wszystko to było spowodowane 
awarią na linii średniego napięcia. 
– Tymczasowe wyłączenia ener-
gii, które się u państwa pojawia-
ją, to po prostu efekt lokalizowania 
awarii. Odbywa się teraz szukanie 
miejsca na linii, która jest uszko-
dzona. Musimy je precyzyjnie od-
naleźć, ustalić, gdzie się znajduje, 
i podjąć odpowiednie prace. Takie 

czasowe wyłączenia mogą się przez 
jakiś czas jeszcze zdarzać – poin-
formował nas w czwartek, około 
godziny 11:00, M. Gościniak. Naj-

wyraźniej pracownicy Operatora 
ENEA nie tak szybko uporali się 
z problemem, gdyż, jak poinfor-
mował nas mieszkaniec ul. Zam-
kowej, o godzinie 17:00 nie miał 
jeszcze prądu, a trwało to od rana. 
Być może awaria, o której mowa, 
została zlokalizowana właśnie 
w tym miejscu. Również w na-
szej redakcji odczuwaliśmy dłu-
go skutki  awarii - jeszcze po go-
dzinie 18-stej nastąpiły dwie prze-
rwy w dostawie energii, co nieco 
zakłóciło, napięty już o tej porze, 
cykl wydawniczy  aktualnego nu-
meru DN.

KR

Klub żeglarski „Knaga”  
i „Dziennik Nowogardzki” zapraszają!

Regaty o Puchar „Dziennika 
Nowogardzkiego”
W niedzielę, 17 sierpnia, o godz. 15, odbędą się regaty o Puchar „Dziennika Nowogardzkie-
go”. W zawodach mogą brać udział wszyscy, którzy potrafią pływać na żaglówkach „Opty-
mist”. Zapraszamy serdecznie uczestników wraz z rodzinami. Organizatorem jest  klub że-
glarski „Knaga”, a patronuje  „Dziennik Nowogardzki”. Zapisy u organizatora.

„Knaga” dziękuje!
W ostatnim czasie „Knaga” 

otrzymała w darze łódź motoro-
wą od mieszkańca Osiny, pana 
Antoniego Machuta, miłośnika 
sportów wodnych.  

- Ta łódź jest bardzo dobrym 
sprzętem do zabezpieczania re-
gat - mówi Sławomir Skubij, czło-
nek „Knagi”. - Chcielibyśmy, jako 
Klub „Knaga”, serdecznie podzię-
kować panu Antoniemu Machu-
towi z Osiny, że podarował nam tę 
motorówkę. Korzystając z okazji, 
chcielibyśmy również serdecznie 
podziękować Władysławowi Bła-
żewiczowi za pogłębienie i oczysz-
czenie specjalistycznym sprzętem 
dna na terenie należącym do Knagi 
– mówi S. Skubij.                      Red.

Członkowie „Knagi” z nową łodzią motorową, podarowaną przez Antoniego Machuta z 
Osiny 

Po zakończeniu remontu parkingów oraz dróg dojazdowych do Ban-
ku Pekao SA, przy ulicy Bankowej ponownie zaroiło się od kostki bru-
kowej. Jak informuje UM w Nowogardzie, powstaną tam jeszcze nowe 
miejsca parkingowe. Dlatego, jak widać na zamieszczonym zdjęciu, 
park przy Pomniku Niepodległości jest już przygotowany do porządne-
go remontu. Jak będzie to wyglądać? Czas pokaże. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego prze-
kazał kąpieliskom śródlądowym Pomorza Zachodniego silikonowe 
opaski bezpieczeństwa dla dzieci oraz banery i plakaty z kodem QR, 
który umożliwia skorzystanie z Serwisu Kąpieliskowego – sk.gis.gov.pl. 
Projekt realizowany jest we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Szczecinie. Niestety w gronie ośmiu kąpielisk 
nie znalazło się to w Nowogardzie. Materiały profilaktyczne przekaza-
no do takich miejscowości jak: Czaplinek, Złocieniec, Goleniów, Step-
nica, Moryń, Kobylanka, Biały Bór nad jeziorem łobeskim, Trzesiecko. 

Od ponad dwóch tygodni zniszczone jest oznakowanie na wysepce 
naprzeciw stacji paliw Orlen. Plastykowy znak, tak jak w przypadku 
tych ustawionych w głębi ulicy 3 Maja, najwyraźniej został zniszczony 
przez samochód. Być może, po naszej interwencji, odpowiednie służ-
by ustawią kolejny znak, tak jak w innych miejscach, nie plastikowy, a 
bardziej tradycyjny. 
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

J22.2.sczb.pt.1-29

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Niby doszło do „nieporozumienia”, ale pieniędzy nie oddają

Zarabiają na cmentarzu
We wtorek, 5 sierpnia, do redakcji DN zadzwoniła zbulwersowana kobieta, która opowiedziała o tym, jak została „skasowana” za wjazd na cmentarz. Po-
stanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie i okazało się, że wraz ze zmianą zarządcy nowogardzkiego cmentarza, zmieniły się również podstawowe zasady ko-
rzystania z niego. Zmieniły się, i to wcale nie na lepsze...

Nasza Czytelniczka była obu-
rzona i na gorąco opowiedziała o 
tym, jak musiała płacić za wwie-
zienie na cmentarz kwiatów. – 
Bramy na cmentarz, te wjazdowe, 
były zamknięte. Po pewnym czasie 
znalazłam osobę, która mogłaby 
mi jedną z nich otworzyć. Miałam 
ze sobą wózek, który nie zmieściłby 
się przez otwarte wejście, a w wóz-
ku znajdowały się ciężkie donice z 
kwiatami. Po pewnym czasie otwo-
rzono mi bramę, jednak pan, który 
mnie wpuścił, zażądał ode mnie 
108 zł! Za co?! Za otwarcie bramy 
i wjazd na cmentarz? To jest jakaś 
paranoja! Najpierw podnieśli cenę 
za wodę i za śmieci, a teraz zdzie-
rają z biednych ludzi za wjazd na 
cmentarz. Odkąd zmienił się za-
rządca, wszystko idzie w złą stro-
nę, jestem oburzona całą tą sytu-
acją i proszę redakcję o przyjrze-
nie się tej sprawie – grzmiała obu-
rzona mieszkanka Nowogardu, z 
wiadomych przyczyn, chcąca za-
chować anonimowość. Badamy 
sprawę, aby zrozumieć, dlaczego 
nasza Czytelniczka musiała zapła-
cić 108 zł. Docieramy do uchwały 
Rady Miejskiej z 2003 roku, gdzie 
widnieje kwota 108 zł, ale czyta-
my tam, że jest to opłata pobiera-
na przez zarządcę od wykonaw-
ców (np. firmy pogrzebowej bądź 
nagrobkowej) za nadzór nad wy-
konywanymi czynnościami na 
cmentarzu, czyli,   jak czytamy da-
lej, pobiera się tę opłatę za nadzór 
przy pogrzebie, przy ekshumacji, 
przy budowie  grobowca czy na-
grobka. Sprawa była więc regulo-
wana między zarządcą a firmami 
operującymi na cmentarzu. Tak 
przynajmniej było, zanim zmienił 
się zarządca. Niezrozumiałe jest, 
dlaczego  osobom prywatnym, 
które na przykład chcą przywieźć 
na cmentarz kamienie, krawężni-

ki lub podwieźć ciężkie kwiaty, to 
wszystko jest utrudniane poprzez 
naliczenie wysokiej przecież opła-
ty. Takie pytania zadaliśmy drogą 
mailową Zakładowi Usług Ko-
munalnych, który jest nowym za-
rządcą cmentarza. W czwartek 
(7 sierpnia) otrzymaliśmy odpo-
wiedź o treści, którą w całości pu-
blikujemy niżej:

Działając w imieniu Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie w odpowiedzi pyta-
nia zawarte w wiadomości e-ma-
il z dnia 6 sierpnia 2014 r. wyja-
śniam co następuje. 

Należy zaznaczyć, iż Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie 
dokonywał żadnych zmian w za-
kresie zasad dotyczących opłat 
oraz korzystania z cmentarza ko-
munalnego w Nowogardzie, które 
obowiązywały dotychczas. Kwe-
stie te regulowane są w Zarządze-
niach wydawanych przez Burmi-
strza Nowogardu. W tym zakre-
sie należy wskazać Zarządzenie 
Burmistrza Nowogardu nr 38/03 
z dnia 26 marca 2003 r. w spra-
wie ustalenia opłat za korzystanie 
z cmentarza w aktualnym brzmie-
niu uwzględniającym zmiany w 
jego treści wprowadzone Zarzą-
dzeniem Burmistrza Nowogardu 
nr 83/03 z dnia 4 listopada 2003 
r. oraz Zarządzeniem Burmistrza 
Nowogardu nr 129/04 z dnia 20 
lipca 2004 r.   z dnia jak również 
Zarządzenie Burmistrza Nowo-
gardu nr 255/06 z dnia 18 stycznia 

2006 r. wprowadzające Regulamin 
cmentarza komunalnego w Nowo-
gardzie.

Wszelkie opłaty związane z ko-
rzystaniem z cmentarza komunal-
nego, usługami cmentarnymi w 
Nowogardzie określają wymienio-
ne wyżej akty prawne Gminy No-
wogard. Administrator cmentarza 
pobiera jedynie opłaty wskazane 
w tychże aktach prawa miejscowe-
go na podstawie zawartych w nich 
przepisów.

Opłata, której dotyczy postawio-
ne pytanie pobierana jest za czyn-
ności wymienione w § 4 ust. 2 Za-
rządzenia Burmistrza Nowogardu 
nr 38/03 z dnia 26 marca 2003 r. w 
brzmieniu wynikającym ze zmiany 
jego treści wprowadzonej Zarzą-
dzeniem Burmistrza Nowogardu 
nr 83/03 z dnia 4 listopada 2003 r., 
z uwagi na dodany Zarządzeniem 
Burmistrza Nowogardu nr 129/04 
z dnia 20 lipca 2004  r.  § 4a  opłata 
ta pobierana jest wraz z należnym 
podatkiem VAT. Opłata ta pobie-
rana jest od osób wnioskujących o 
dokonanie czynności nią objętych, 
z zastrzeżeniem regulacji przewi-
dzianych w § 4 ust. 3 oraz 4 Za-
rządzenia Burmistrza Nowogardu 
nr 38/03 z dnia 26 marca 2003 r. w 
aktualnym brzmieniu.

Odnosząc się do sytuacji przed-
stawionej przez Czytelniczkę wska-
zać należy, iż zapewne doszło do 
nieporozumienia. Zainteresowana 
zgłosiła się do Zakładu Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. informując o 
zamiarze posadzenia krzewów tui 

przy pomniku nagrobkowym. Pra-
cownicy Zakładu udzielili wyja-
śnień, że zgodnie z Regulaminem 
cmentarza komunalnego w Nowo-
gardzie sadzenie drzew i krzewów 
wymaga uzyskania zgody Admini-
stratora cmentarza (§ 6 pkt. 6 Re-
gulaminu). Poinformowali rów-
nież, że ewentualny nadzór nad 
czynnościami dokonywanymi przy 
grobie, związanymi między innymi 
z remontem istniejącego pomnika 
nagrobnego podlega opłacie, co wy-
nika z § 4 pkt. 2 lit.c Zarządzenia 
Burmistrza Nowogardu nr 38/03. 
W treści wymienionych aktów 
prawnych Gminy Nowogard na 
podstawie których Administrator 
pobiera wszelkie opłaty nie przewi-
dziano opłaty za posadzenie drzew 
i krzewów toteż nie są one pobiera-
ne. Zaznaczyć należy jednakże po-
nownie, że czynności te wymagają 
zgody Administratora. Należy rów-
nież wyjaśnić, iż wszelkie pobrane 
opłaty przekazywane są do Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie. Wska-
zuję, że wobec powyższego Pracow-
nicy Zakładu Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. nie naliczyli ani nie po-
brali żadnej opłaty od Czytelniczki.

Opłaty za wywóz śmieci ustala-
ne są przez Radę Miejską Nowo-
gardu, w związku z czym pytania 

odnośnie opłat proszę kierować do 
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, 
co wynika z powszechnie obowią-
zującego prawa (Ustawa z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, Dz.U. 
1996 nr 132, poz. 622 ze zm.)

 Z poważaniem,  
W. Smoliński

Odpowiedź  i zawiła, i stano-
wi  jednak swoiste  kuriozum, pan 
Smoliński z jednej strony pisze, 
że chyba doszło do nieporozumie-
nia, ale 108 zł oddać nie zamierza 
i szermując paragrafami, twier-
dzi ponadto, że żadnych dodatko-
wych opłat nie bierze, ale jak każe 
się nam domyślać, te, które wziął 
(108 zł), to mu się należą za nad-
zór. Co na to dotychczasowy wie-
loletni  zarządca cmentarza, Seba-
stian Furmańczyk, który, przypo-
mnijmy, utracił to zadanie w lipcu 
tego roku w wyniku organizo-
wanego przez gminę przetar-
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„Mała wieś, 
a może tak wiele” 
Podziękowania 
dla wszystkich 
mieszkańców 

sołectwa Sąpolnicy 
za pomoc, 

włożony wkład własny 
i zaangażowanie 

w rozwój  wsi 
składa sołtys

gu? (wygrała firma ZUK, do-
tychczas zajmująca się wywo-

zem śmieci):   

- Ja nigdy nie brałem opłat od 
osób prywatnych. Jeśli ktoś jechał 
do swojego grobu, montował so-
bie ławkę czy montował krawęż-
niki czy wysypał sobie kamycz-
ki lub nawet chciał podjechać, bo 
jest schorowany, po wypadku, albo 
małe dziecko w samochodzie śpi, 
takiej osobie było dużo wygodniej 
wjechać na cmentarz niż poruszać 
się pieszo – mówi Sebastian Fur-
mańczyk, były zarządca nowo-
gardzkiego cmentarza – Ta kwo-
ta, te 108 zł za nadzór, zawsze była 
taka sama. No właśnie, ale za nad-
zór, np. nad pogrzebem, nad na-
grobkiem. To były kwoty dla firm, 
które działały na cmentarzu, nigdy 

nie było czegoś takiego, że zwykły 
obywatel, osoba fizyczna była taką 
kwotą obciążana. Ja zawsze uwa-
żałem, że jeśli ktoś ma ochotę pójść 
na grób i położyć, dajmy na to, 
babci krawężniki, to dlaczego ktoś 
miałby takiej osobie to utrudniać? 
Dlaczego ta osoba ma płacić, jeże-
li to jest jej grób, wykupiony na 20 
lat, to jest własność tej osoby. Dla-
czego ta osoba ma płacić opłaty, 
skoro urzędową opłatę już wniosła 
i to jest jej własność? – zapytuje S. 
Furmańczyk. 

Możliwość kolejnych absur-
dów, wynikających z takiej ZUK-
-owskiej interpretacji i w konse-
kwencji  zamykania bam wjaz-
dowych, można sobie łatwo wy-
obrazić. Na cmentarzu zdarzało 
się np. już, że płonęły śmietniki. 
Załóżmy, że taka sytuacja się po-

wtórzy. Jak wtedy na teren ne-
kropolii dostanie się wóz strażac-
ki? Brama będzie zamknięta, a 
czas, w którym strażacy przystą-
piliby do akcji gaśniczej, został-
by tracony, ponieważ trzeba bę-
dzie rozwalić kłódkę, aby w ogó-
le wjechać. A 108 zł kto zapłaci 
– jak wszyscy, to wszyscy – tak 
wynika z logiki p. Smolińskiego. 
Ponadto na cmentarzu przeby-
wa mnóstwo osób starszych. Je-
śli komuś by się coś przytrafiło 
lub zasłabłby, w jaki sposób do-
stanie się do takiej osoby karet-
ka, gdy brama jest zamknięta? To 
wszystko brak wyobraźni, który 
może na dalszą metę wiele kosz-
tować. 

W tekście wspominaliśmy o 
osobach chorych, które dojeż-
dżają do grobów swoich najbliż-

szych. Od momentu, w którym 
bramy zostały zamknięte, był 
jeszcze jeden nieprzyjemny incy-
dent. Jakiś czas temu pod bramę 
wjazdową podjechała kobieta po 
wypadku, która w wyniku ope-
racji ma śruby w nogach. Mia-
ła poważny problem z tym, aby 
wjechać na cmentarz i odwie-
dzić grób męża... Zarówno ko-
bieta, która do nas zatelefonowa-
ła, jak i wielu innych rozmówców, 
przyznali, że dopóki nie zmienił 
się zarządca, brama wjazdowa, 
przynajmniej jedna, była otwar-
ta lub natychmiast otwierana. 
Przykro się robi, gdy słyszymy o 
takich sytuacjach, jak opłata 108 
zł za otwarcie bramy, ściągnię-
ta z kobiety, która przywiozła na 
cmentarz kwiaty. Wierzymy, że 
te „nowe zasady”  wkrótce prze-

staną obowiązywać, bo przecież 
cmentarz zawsze był otwarty dla 
ludzi. Nie było problemu z tym, 
żeby sobie wjechali, nikomu to 
nie przeszkadzało, aż do teraz...

KR

 

Mieszkańcy nadal pytają 

Grunty w Olchowie: 
pat trwa
Wczoraj, o godz. 11, w miejskim ratuszu, odbyły się konsultacje spo-
łeczne w związku z wyłożeniem zmian w projekcie planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obrębu Olchowa (przypomnijmy, że plan 
był uchwalony w styczniu 2011 r., a konsultacje są, zgodnie z ustawą, 
obowiązkowe). Przybyli na nie mieszkańcy Olchowa oraz pani Małgo-
rzata Cykalewicz z firmy przygotowującej na zlecenie gminy zmiany w 
planie. Mieszkańcy Olchowa, obecni podczas spotkania, spodziewali 
się, że dotrze na nie również  burmistrz, niestety nie dotarł.  

Tuż przed spotkaniem rozma-
wialiśmy z jednym z uczestników 
- Dzisiaj jest spotkanie pana bur-
mistrza i komisji urbanistycznej z 
mieszkańcami Olchowa, zaintere-
sowanymi zmianami w planie za-
gospodarowania przestrzennego 
okręgu Olchowo. Został on przed-
stawiony do wglądu mieszkań-
com i dziś rozpoczyna się dysku-
sja o szczegółach, którymi są oni 
zainteresowani. Chcemy w związ-
ku z tym usłyszeć wypowiedź pana 
burmistrza i pani urbanistki. Mam 
działkę pod budowę domu jedno-
rodzinnego, parterowego. Intere-
suje mnie kąt nachylenia dachu od 
25 stopni. Natomiast w obecnym 
planie są zapisy od 35 do 45 stop-
ni. Tak więc dom parterowy z da-
chem o nachyleniu 35 stopni wy-
gląda bardziej niż śmiesznie. Ko-
misja urbanistyczna nie chce tego 
zmienić, więc przyszedłem zapy-
tać o motywy. Następnie nie rozu-

miem, dlaczego według planu tzw. 
oczyszczalnie przydomowe mogą 
powstawać tylko na działkach po-
wyżej 20 arów. To jest punkt, któ-
rego nie ma w żadnych przepisach, 
które do tej pory przeanalizowa-
łem. Nie ma określonego areału 
terenu, na którym może być za-
stosowana przydomowa oczysz-
czalnia ścieków. My oczywiście jak 
najbardziej chcemy kanalizacji, ale 
gmina nie jest w stanie nam jej za-
pewnić. Zresztą każdy z nas ma 
tutaj problemy, które będzie chciał 
zasygnalizować - stwierdza miesz-
kaniec Olchowa. 

Jest to jeden z przykładów licz-
nych uwag, jakie tego dnia zgłosi-
li mieszkańcy Olchowa, którzy na 
spotkanie przybyli w liczbie ok. 20 
osób. Spotkanie trwało kilka go-
dzin, a dyskusja, ze zrozumiałych 
względów, była bardzo ożywiona. 
Do sprawy będziemy powracać w 
kolejnych wydaniach DN.      (ps)

Prace ruszą za kilka miesięcy

Rząd zadecydował  
- będą budować „szóstkę” 
5 sierpnia, Rada Ministrów zatwierdziła aktualizację wieloletniego „Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2011-2015”.  W nowych załącznikach znalazła się budowa drogi 
ekspresowej S6 na odcinku Szczecin - Koszalin.  

Najnowsza aktualizacja „Progra-
mu Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2011-2015” ujęła w załączni-
kach nr 5 i 6  długo oczekiwane in-
westycje dotyczące drogi ekspreso-
wej S6 wraz z obwodnicą Koszalina 
i Sianowa oraz obwodnic  Wałcza w 
ciągu drogi S10 i Szczecinka w ciągu 
drogi S11. To ostatnia taka zmiana 
w Programie, resort infrastruktury i 
rozwoju przygotowuje bowiem cał-
kowicie nowy „plan drogowy”- taką 
informację otrzymaliśmy  w środę z  
biura rzecznika prasowego marszał-
ka województwa. 

- Dzięki drodze S3 jesteśmy dobrze 
skomunikowani na osi północ – po-
łudnie. Rozpoczęcie realizacji drogi 
ekspresowej S6 na odcinku od Szcze-
cina do Koszalina przybliży woje-
wództwo zachodniopomorskie do 
nowoczesnego powiązania transpor-
towego w układzie wschód – zachód. 
To silny impuls do rozwoju regionu, 
bo umożliwia wykorzystanie poten-
cjału portów morskich, stref ekono-
micznych, czy pasa nadmorskiego 
– twierdzi marszałek województwa 
Olgierd Geblewicz – Decyzja o bu-
dowie drogi S6 wywoływała w ostat-
nich tygodniach dużą burzę w prasie 
w kontekście sensowności tej inwe-
stycji. W mojej ocenie świadczyło to 
o nieznajomości stanu rzeczy, albo-
wiem z mapy dostępności transpor-
towej jasno wynika, iż rejon środko-
wego Wybrzeża jest jednym z naj-
większych obszarów w kraju wyklu-
czonych transportowo -  ocenia mar-
szałek Geblewicz. Jak się dowiedzie-
liśmy, przetargi (w trybie zaprojek-
tuj-buduj) mają być ogłoszone  jesz-

cze w tym roku, a budowa rozpo-
częta w 2015. Mimo że zadanie zo-
stanie podzielone na kilka około 20 
km odcinków, cała inwestycja bu-
dowy drogi pomiędzy Szczecinem a 
Koszalinem będzie  realizowana w 
jednym czasie. To oznacza ogrom-
ne zadanie inwestycyjne, w które 
jednocześnie będzie zaangażowa-
ne wiele firm drogowych. To rów-
nież szansa dla naszej nowogardz-
kiej firmy PRD. - Oczywiście przy-
gotowujemy się do wzięcia udziału 
w przetargach na  zaprojektowanie 
i wykonanie poszczególnych odcin-
ków – mówi DN p. Krystyna  Ła-
zarz, szefowa dużego nowogardz-
kiego przedsiębiorstwa drogowego.
(tegoroczny wolumen robót prawie 
30 mln zł). Przy okazji rozmowy o 
perspektywach, rysujących się dla 
drogowców  w związku z nowym 
rządowym  planem budowy dróg 
pytaliśmy p. K. Łazarz o sytuację na 
rynku  firm drogowych. Pani Prezes 
potwierdziła,  że środowisko drogo-
wców (K. Łazarz sprawuje  również 
funkcję wiceprezydenta Ogólno-

polskiej Izby Gospodarczej Drogo-
wnictwa)  nadal domaga się i ocze-
kuje takich zmian w systemie za-
mówień publicznych, które, zabez-
pieczając wolnorynkową konkuren-
cję jednocześnie, nie  niszczą cięż-
ko wypracowanego potencjału ma-
terialnego i ludzkiego  krajowych 
firm drogowych o wieloletnim do-
świadczeniu w branży:  dzisiaj na-
dal jest tak że można sobie „wydzier-
żawić” referencje zarówno finanso-
we jak i sprzętowe, dlatego w prze-
targach mogą uczestniczyć podmioty 
w praktyce bez doświadczenia i wła-
snej bazy wykonawczej, to właśnie 
jedna z przyczyn doprowadzających 
do znanych szeroko omawianych w 
mediach problemów, jakie ujawniały 
się już w trakcie realizacji inwestycji 
i rozliczania się  z podwykonawcami 
- ocenia  p. Krystyna Łazarz.   Wy-
pada tylko mieć nadzieję, że tym ra-
zem (inaczej aniżeli było to w wy-
padku budowy obwodnicy Nowo-
gardu) wykonanie tej  regionalnej  
inwestycji  przyniesie również istot-
ne obroty lokalnym firmom.     red.

sprzęt w PRD już czeka

Uczestnicy konsultacji w trakcie dyskusji nad zmianami w planie zagospodarowania prze-
strzennego dla okręgu olchowo.
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Dario, Piotrze  
w 5 rocznicę  

ślubu
niech Wam 

słońce zawsze świeci,  
a miłość i radość będą 

wskazówką szczęśliwego 
wsparcia drogi

do następujących jubileuszy 
życzą 

rodzice oraz synek Filipek

ŻYCZENIA

Powiat goleniowsko-nowogardzki

Burmistrz zadowolił starostwo, a nie mieszkańców
Po ostatnim artykule w temacie zmiany nazwy powiatu, w którym opisałem związek pomiędzy decyzją ministerstwa administracji i cyfryzacji, nieprzy-
znającą w tym roku zmiany nazwy  naszego powiatu, a niewystarczającymi w tej sprawy działaniami lokalnych samorządowców, przede wszystkim burmi-
strza i nowogardzkich radnych powiatu,  ruszyła fala oświadczeń, komentarzy, pytań i bezpardonowego ataku ze strony zaplecza burmistrza. Mój artykuł 
dotarł także do mediów szczecińskich, które zacytowały jego fragmenty.

Urząd Miejski, w specjalnym 
oświadczeniu wydanym po pu-
blikacji, broni burmistrza, wice-
starosty i radnych powiatowych, 
sugerując przy tym inicjatorom 
zmiany nazwy rzekomy brak ak-
tywności przy zbieraniu pozy-
tywnej opinii rad, wchodzących w 
skład powiatu.

Celem organizatorów zmiany 
nazwy powiatu  było i jest  osta-
teczne pozytywne dla Nowogardu 
załatwienie sprawy, a nie  uczest-
nictwo w tego typu jałowych spo-
rach, w których nie wiadomo po 
co kwestionuje się oczywiste fak-
ty, ale ponieważ takie kwestiono-
wanie (zawarte we wspomnianym 
oświadczeniu) jest szkodliwe dla 
interesu publicznego, przypomnę:

- w ramach zespołu powołane-
go przez radę, uczestniczyłem w 

przeszło 20 spotkaniach na tere-
nie różnych gmin powiatu i w sa-
mym starostwie powiatowym. Po-
siedzenia te miały charakter pre-
zentacji projektu, gdyż do naszych 
kompetencji nie należało repre-
zentowanie gminy na zewnątrz, 
bo to jest uprawnienie burmistrza. 
Dlatego też to on, przy pomocy 
wicestarosty i radnych powiato-
wych, powinien był zapewnić sto-
sowny lobbing w tej sprawie, cze-
go nie uczynił.

-  Urząd twierdzi również, iż 
niezwłocznie przystąpił do reali-
zacji uchwały? Otóż uchwała rady 
została przegłosowana 27 marca 
2013 r., zaś konsultacje społeczne 
miały miejsce dopiero w sierpniu, 
mimo że początkowo zakładano 
je na czerwiec 2013, tłumaczono 
to wówczas urlopem burmistrza, 
a tylko ten może te konsultacje 
rozpisać.

- nawet jeśli by przyjąć, jak za-
znaczono w stanowisku, że bur-
mistrz nie wypowiadał się prze-
ciw projektowi, to jednocześnie 
jest faktem, że nie wypowiadał się 
za projektem, w zasadzie nic nie 
mówił - czego dowodem są arty-
kuły w szczecińskiej prasie gdzie 
dziennikarze wielokrotnie dzwo-

niąc do burmistrza nie mogli 
otrzymać od niego żadnej  wypo-
wiedzi w temacie. 

Od samego początku inicjatywy 
podkreślaliśmy, że tylko wspólne 
porozumienie i jednoznaczne sta-
nowisko w tej sprawie wszystkich 
sił, działających w Nowogardzie, 
może przynieść sukces. Burmistrz 
nieangażujący się w inicjatywę 
nowogardzką, a mającą charakter 
ponadgminny, nie daje szans na 
powodzenie całej sprawie.  Poli-
tyczne zaplecze burmistrza, czy-
li SLD, także zabrało głos po mo-
jej publikacji, a raczej rozpoczę-
ło brudną kampanię w Interne-
cie. Atakując pod ukrytym nazwi-
skiem projekt i jego inicjatorów, 
dowodzi jednocześnie jedynie 
tego, że burmistrz i jego zaplecze 
nie należeli do zwolenników przy-
najmniej częściowego odzyskania 
przez Nowogard podmiotowości 
powiatowej, spowodowanego po-
stulowaną zmianą nazwy. 

Nowogardzka władza samorzą-
dowa swoimi działaniami zado-
woliła za to starostwo powiato-
we w Goleniowie, którego przed-
stawiciele udzielali wypowiedzi 
dla szczecińskich mediów. I tak: 
w wypowiedzi dla Radia Szcze-

cin starosta uznał między innymi 
pomysł przekazywania większych 
środków na Nowogard i przeno-
szenia tam części instytucji za ab-
surdalny, zaś sekretarz powiatu, 
w wypowiedzi dla szczecińskiej 
gazety, nie widziała historyczne-
go uzasadnienia dla tego, by No-
wogard znalazł się w nazwie po-
wiatu (w tym ostatnim wypadku  
dała wyraz wyjątkowej ignorancji 
w zakresie podstawowej wiedzy o 
historii tych obszarów). Ani więc 
starosta, ani jego sekretarz nie 
znają sytuacji gospodarczej No-
wogardu, jak i jego historii. Przy-
pomnę, że starostwo także podej-
mowało działania mające na celu, 
by projekt się nie udał. Pani sekre-
tarz powiatu osobiście, i to często 
po godzinach, jeździła od gminy 
do gminy, przekazując negatywne 
stanowisko obu panów starostów 
w tej sprawie. Wywierając często, 
nie przystającą do statusu urzęd-
nika publicznego, presję na decy-
zje gmin. A gdy to nie skutkowa-
ło, to do wójta dzwonił osobiście 
starosta bądź jego zastępca, nama-
wiając do działań na rzecz nieko-
rzystnej dla projektu opinii. Tak 
stało się między innymi w Step-
nicy, gdzie w monecie, gdy wśród 

radnych zaczęły pojawiać się gło-
sy popierające projekt, ówczesny 
jeszcze wójt zacytował rozmowę 
telefoniczną z wicestarostą, który 
namawiał do   negatywnego  za-
opiniowanie projektu. Te słowa 
słyszało tam wielu, nie tylko tutaj 
piszący.  W kontekście tych fak-
tów tym bardziej oczywisty jest 
postulat, że zarządzanie powiatem  
wymaga rekonstrukcji,  i to rekon-
strukcji w kierunku zarysowanym 
w naszym projekcie  zmiany na-
zwy powiatu.  

Ujawniam to wszystko przed 
opinią publiczną nie dlatego, aby 
z kimkolwiek się spierać bez po-
trzeby, ale dlatego, że przywróce-
nie Nowogardowi właściwej ran-
gi w powiecie i zrównoważenie 
przez to szans rozwojowych to za-
danie, które nadal trzeba realizo-
wać i które muszą prowadzić nie 
tylko obywatele zgromadzeni w 
ramach naszej inicjatywy zmia-
ny nazwy powiatu, ale zwłaszcza 
lokalni politycy, sprawujący swe 
funkcje z mandatu społecznego. 
Obywatele mają zaś prawo i po-
winni znać prawdę i wiedzieć, kto 
co mówił i co robił w tej sprawie.  

 Paweł Słomski

W Żabówku wciąż walczą o swój grunt

Działka została ogrodzona
W tym tekście wracamy do historii, którą na łamach DN prezentowaliśmy w kwietniu br. 
(artykuł pt. „Pani z urzędu przyjechała i powiedziała: to nasze”). Chodzi w niej o grunt, 
który poprzez zasiedlenie stał się własnością państwa Mazurkiewiczów. UM w Nowogar-
dzie, nie respektując tego prawa, odebrał grunt, po wcześniejszym uprzątnięciu go z rzeczy 
należących do małżeństwa.

Przypomnijmy, że Teresa i 
Franciszek Mazurkiewiczowie 
w Żabówku mieszkają od lutego 
1971 roku. Matka pani Teresy zo-
stała wówczas zameldowana, we-
dług gminnych dokumentów, w 
Żabówku i użytkowała działkę nr 
141, obr. Żabówko, gmina Nowo-
gard. Aż do tego czasu tą nieru-
chomością władali: pani Teresa i 
pan Franciszek. Wedle prawa, do-
kładnie 23 lutego 2001 roku, mi-
nęło 30 lat odkąd ci państwo użyt-
kują ten grunt, a co za tym idzie, 
działka mogła stać się ich własno-
ścią, ponieważ na skutek „zasie-
dlenia” nabyli prawo do bycia jej 
samoistnymi posiadaczami (Art. 
336 K.C.). Mimo tego, do drzwi 
państwa Mazurkiewiczów zapu-
kali pewnego dnia pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Nowogar-

dzie i kazali im… opróżnić gmin-
ną działkę. W ogłoszeniu burmi-
strza Nowogardu o pierwszym 
ustnym przetargu nieograniczo-
nym na dzierżawę nieruchomości 
stanowiącej własność gminy No-
wogard, z dnia 12.02.2014 r. czy-
tamy, że: Przedmiotem przetargu 
jest działka o numerze ewidencyj-
nym 141 o pow. 0,1416 ha (grunty 
rolne, symbol użytku gruntowego – 
PsIV), położona w obrębie Żabów-
ko gmina Nowogard  z przeznacze-
niem na cele rolne. Przedmiotowa 
działka zabudowana jest budyn-
kami „innymi niemieszkalnymi” 
nietrwale związanymi z gruntem, 
ogrodzona, zagospodarowana. Ele-
menty zagospodarowania nie sta-
nowią przedmiotu dzierżawy, zo-
staną usunięte w terminie 14 dni 
od dnia zamknięcia przetargu. 

Nieruchomość zostanie wydzierża-
wiona na okres 4 lat. Cena wywo-
ławcza czynszu wynosi 500,00 zł 
za dzierżawiony grunt w stosunku 
rocznym. 

Nikt w urzędzie nie wykazał się 
ludzkim odruchem i nie zwrócił 
uwagi na to, że te budynki  „inne 
niemieszkalne” to kilkunasto-
letnie szopy wypełnione rzecza-
mi państwa Mazurkiewiczów. W 
bezlitosny sposób zmuszonych 
do usunięcia swoich rzeczy na 
własny koszt, co słychać również 
w  treści ogłoszenia, że elementy 
zagospodarowania nie stanowią 
przedmiotu dzierżawy i zostaną 
usunięte w ciągu 14 dni.  Podczas 
zbierania materiałów do kwiet-
niowego artykułu spotkaliśmy się 
na miejscu z małżeństwem, ich 
pełnomocnikiem i przedstawicie-

lem UM, który nie był w stanie w 
żaden merytoryczny sposób od-
nieść się do zaistniałej sytuacji. 
Po kilku miesiącach, grunt, o któ-
ry walczy małżeństwo Mazurkie-
wiczów jest już ogrodzony przez 
dzierżawcę. Pełnomocnik po-
szkodowanych ludzi zapowiada, 
że wciąż będzie walczył o spra-
wiedliwość w tej sprawie. My jako 
lokalna prasa również bacznie bę-
dziemy się przyglądać tej historii i 
na bieżąco informować o rozwoju 
całej sytuacji. 

KR

Grunt jest już ogrodzony przez dzierżawcę
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Słowo Boże na Niedzielę:

Rusza 
Wiejski Festiwal Sztuki 

w Strzelewie 
Zapraszamy na warsztaty 

artystyczne 
Zapraszamy do Strzelewa na warsztaty artystyczne, które odbędą 

się w sierpniu br. w ramach Wiejskiego Festiwalu Sztuki. 
Już od teraz można zapisać się na: 
- warsztaty ceramiczne, które odbędą się w dniach 18 i 19 sierp-

nia, 
- warsztaty wokalne, które odbędą się w dniach 25-27 sierpnia, 
- warsztaty plastyczne, połączone z plenerem malarskim, w któ-

rym wezmą udział artyści ze Słowacji. Warsztaty plastyczne odbędą 
się w dniach 25-27 sierpnia. 

- warsztaty rzeźbiarskie także w dniach 25-27 sierpnia. 
Zapisy pod nr Tel. 509 702 817 (liczba miejsc ograniczona) 

Stanisław Sadowski, lat 71, zmarł 04.08.2014 r., pogrzeb odbył się 
07.08.2014 r. na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 14,22-33) Je-
zus chodzi po jeziorze

   Gdy tłum został nasycony, za-
raz Jezus przynaglił uczniów, żeby 
wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go 
na drugi brzeg, zanim odprawi 
tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł 
sam jeden na górę, aby się mo-
dlić. Wieczór zapadł, a On sam 
tam przebywał. Łódź zaś była już 
sporo stadiów oddalona od brze-
gu, miotana falami, bo wiatr był 
przeciwny. Lecz o czwartej stra-
ży nocnej przyszedł do nich, kro-
cząc po jeziorze. Uczniowie, zoba-
czywszy Go kroczącego po jezio-
rze, zlękli się myśląc, że to zjawa, 
i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz 
przemówił do nich: Odwagi! Ja je-
stem, nie bójcie się! Na to odezwał 
się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, 
każ mi przyjść do siebie po wo-
dzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr 
wyszedł z łodzi, i krocząc po wo-
dzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na 
widok silnego wiatru uląkł się i 
gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, 
ratuj mnie! Jezus natychmiast wy-
ciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: 
Czemu zwątpiłeś, małej wiary? 
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się 
uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, 
upadli przed Nim, mówiąc: Praw-
dziwie jesteś Synem Bożym.

Ja jestem, nie bójcie się!
Rozmnożenie chleba było cu-

downą sprawą. Wcześniejsze wy-
leczenie chorych, również. I ta-
kich cudownych sytuacji było 
dużo więcej. Biorąc je pod uwa-
gę nie można nie zauważyć, że 
Jezus, to ktoś wyjątkowy. Ale jak 
zakwalifikować tę sytuację? Po-
wiedzieć, że to było coś nieco-
dziennego, to mało. Chodzić po 
jeziorze. Ciekawe? Frapujące? 
Niesamowite? A może po pro-
stu dziwne? Nie mniej rzeczywi-
ste, skoro zostało umieszczone w 
Ewangelii. Dlatego przykuwa tak 
wielką uwagę.

Kiedyś czytałem artykuł, w 
którym była mowa o pewnej jasz-

czurce. Ciekawostką było to, że ta 
jaszczurka potrafi biec po wo-
dzie. To taki mechanizm obron-
ny. Ucieczka przed wrogiem. Ko-
mentarz do tego był bardzo in-
teresujący. Dotyczył człowieka i 
jego możliwości. Okazuje się, że 
również moglibyśmy biegać po 
wodzie, ale musielibyśmy rozwi-
jać prędkość około stu kilome-
trów na godzinę i mieć wydol-
ność mięśniową pięćset krotnie 
większą, od posiadanej normal-
nie. Czyli sprawa nie do zrobie-
nia.

Przypomina mi się tekst bar-
dzo ładnej piosenki: Chcemy w 
Tobie odnaleźć nadzieję, że przez 
mgłę przebije nowy ląd, że ktoś ku 
nam kroczy po jeziorze, że w czas 
burzy nie trzeba się bać”. Rze-
czywiście mamy do czynienia z 
czymś niesamowitym. A jedno-
cześnie przekaz ewangeliczny 
jest bardzo spokojny, stonowany 
i taki, można by powiedzieć, nor-
malny. Jak gdyby nic niezwykłe-
go się nie stało. Po prostu Jezus 
idzie po wodzie, chcąc dotrzeć 
do swoich uczniów. Wygląda to 
tak, jakby możliwość chodzenia 
po wodzie była dla Jezusa czymś 
normalnym.

Czy tak było? I tak, i nie. Po 
ludzku jest to niemożliwe. Czło-
wiek nie potrafi tego zrobić, 
oczywiście w normalnych wa-
runkach. Żeby to mogło się stać, 
musi zaistnieć sytuacja, która za-
kłada i bardzo realnie przyjmuje 
czynnik nadprzyrodzony, wręcz 
konieczny do zaistnienia tak 
nieprawdopodobnego zdarze-
nia. Oglądałem kiedyś program, 
w którym pewien magik chodził 
po Sekwanie. Obok przepływał 
statek, tak samo dwójka kajaka-
rzy. Wreszcie przypłynęła straż 
rzeczna i zabrała człowieka do 
motorówki. Jak on to zrobił, nie 
chcę wiedzieć. Czy była to tyl-
ko iluzja, czy rzeczywiście mia-
ło to miejsce, nie obchodzi mnie 
to. Nie chcę też demonizować. 
Ale bardzo możliwe, że zaistniał 
wtedy ten czynnik nadprzyro-
dzony. Oczywiście nie mam na 
myśli Bożej Opatrzności.

Jeżeli chodzi o Jezusa, to chyba 
dla wszystkich sprawa jest oczy-
wista. Syn Boży może to zrobić. 

Może wszystko zrobić, więc cho-
dzenie po wodzie również w tym 
się zawiera. Skoro dla Niego nie 
ma rzeczy niemożliwych, to po-
trafi nawet usprawnić Piotra, by 
ten mógł tak samo doświadczyć 
na własnej skórze czegoś podob-
nego i zarazem tak wyjątkowego. 
Jednak ludzka natura daj o sobie 
znać, nawet w tak nietypowych 
warunkach. A może właśnie dla-
tego, że to było coś tak niesamo-
wicie wyjątkowego. A przynaj-
mniej taki to było dla Piotra. Nie 
wytrzymał, chociaż sam chciał 
tego spróbować. I chyba dobrze 
wiedział, że sytuacja nie jest nor-
malna. W pierwszym momencie 
dała znać o sobie ta wielka bli-
skość, jaką odczuwał w stosun-
ku do Jezusa. On Mu bardzo ufał, 
do tego stopnia, że nie zawahał 
się poprosić o tak niecodzienną 
możliwość spaceru po falach. 

Prawie mu się udało. Odezwa-
ła się ludzka natura, która cza-
sem tak bardzo pragmatycznie 
podchodzi do życia. A wtedy 
mało jest miejsca na coś wyjąt-
kowego, nie wspominając nawet 
o nadprzyrodzoności. Niekiedy, 
a może nawet często, jest tak, że 
liczy się tylko to, co widać, cze-
go można doświadczyć zmysło-
wo, co można zrozumieć myśląc 
tylko po ludzku. A to przecież tak 
niewiele. Nasza natura potrafi nas 
skutecznie ograniczyć. Chociaż z 
drugiej strony żyjąc zgodnie z na-
turą doświadczamy normalnego 
życia. Przecież to nic złego. Pew-
nie, że nie. Ale, tak między nami, 
ile człowiek traci!

Skoro Jezus pozwolił Piotrowi 
przyjść do siebie po wodzie, to 
znaczy, że nie zamyka przed nami 
nadprzyrodzonych doświadczeń. 
Wręcz przeciwnie, chce, byśmy 
czasem mogli przeżyć coś wy-
jątkowego, można by rzec, nie z 
tej ziemi. Chce, by człowiek do-
świadczył  czegoś, co skłoni go 
do zastanowienia się nad spra-
wami, które na razie wymyka-
ją się naszemu postrzeganiu. Bo 
chce, żeby człowiek nie tylko słu-
chał o nadprzyrodzoności. Chce, 
żeby człowiek mógł jej nieco do-
świadczyć w swoim zwyczajnym, 
codziennym życiu.

Ks. Grzegorz Podlaski 

14-15 sierpnia - uroczystości 
odpustowe w parafii  
pw. Wniebowzięcia NMP

W piątek, 15 sierpnia, będziemy 
przeżywać uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Uroczystość ta ukazuje wynie-
sienie naszej ludzkiej natury do 
takiej godności, do jakiej każde-
go z nas przeznaczył Bóg. A po-
nieważ liturgicznie święto to ma 
rangę  uroczystości, nie obowią-
zuje tego dnia wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych i hucz-
nych zabaw.

W  naszej  Parafii  w  te  Uroczy-
stość  obchodzimy Odpust  Para-
fialny.

Liturgiczny obchód rozpocz-
niemy wieczorną Mszą Świętą wi-
gilijna, celebrowaną już 14 sierp-
nia o godz. 19.00.

Szczególnie na tę Mszę św. za-
praszamy Kombatantów. Po Mszy 
św. odbędzie się „Myśliwska Bie-
siada" połączoną z występem ze-
społu.

Msze w dzień uroczystości we-
dług porządku: 7.00, 9.30, o 11.00 
Msza św. Odpustowa z Procesją, 
12.30, o godz. 15.00 zapraszamy 
chorych na Mszę św. z udziele-
niem Sakramentu Namaszczenia 
Chorych oraz o godz. 19.00.

Zapraszamy w tym dniu na Fe-
styn Parafialny – będzie można 
nabyć domowe wypieki, cukier-
ki  odpustowe, wiejskie potra-
wy. Odbędzie się też loteria fan-
towa. Każdy kto wyda 10 zł na 
stoisku, otrzyma kupon biorący 
udział w losowaniu głównej na-
grody – nowego roweru ufundo-
wanego przez ks. Proboszcza. Lo-
sowanie głównej nagrody o godz. 
16.00. Dochód z Festynu przezna-
czony jest na cele remontowe po-
dobnie jak ofiary składane na tacę 
na wszystkich Mszach św. w tym 
dniu.

Prosimy o przynoszenie fantów 
na tę loterię oraz zgłaszanie się 
osób gotowych do zrobienia wy-
pieków (zapisy w zakrystii).

za Biuletynem Parafialnym

Biuletyn
Duszpasterski

Nr 598   (15/2014)    20. lipca - 24. sierpnia 2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Wniebowzięcie Maryi

Odpust Parafialny - 15.08.
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Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki moż-
na zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprzedaży bądź przekazania podręczników 
na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 
9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
• Kupię podręczniki do gimnazjum numer 2 jednoroczne, do kla-

sy I. 602 365 812, 795 067 785 
• Sprzedam podręczniki do 5 klasy, Szkoła Podstawowa nr 1. Stan 

idealny. 602 463 904
• Kupię komplet podręczników do 3 klasy Gimnazjum nr 2. 502 

649 104, 91 39 25 046 
• Odsprzedam komplet do klasy 4 i 5 Szkoła Podstawowa nr 1. 

607 423 174  
• Sprzedam podręczniki klasa I gimnazjum Szkoła Trójka. 695 993 

779

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan, używany robot kuchenny, tel. 

513 520 798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły, pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
- Przyjmę fotelik samochodowy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
 - Oddam biurko tel.691 201-974 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki  - suczki - 723-916-319

Daniel Glanc – bohater z plaży

Szukałem do skutku
Jak udało nam się ustalić, osobą, która w środę (30 lipca) wyciągnęła na powierzchnię tonącego chłopca, jest Daniel Glanc, pracownik Zakładu Karnego w 
Nowogardzie. Poprosiliśmy go o to, aby opowiedział nam, jak całe zdarzenie wyglądało z jego perspektywy.  

Plutonowy Daniel Glanc, w 
Służbie Więziennej od września 
2007 r., pracuje na stanowisku od-
działowego działu ochrony. Od 
urodzenia mieszka w Nowogar-
dzie. W upalne dni wybiera się z 
rodziną na plażę miejską lub nad 
morze. To, że tego feralnego dnia 
znalazł się na plaży miejskiej w 
Nowogardzie, dla tonącego chłop-
ca było zrządzeniem losu. 

- Akurat w tym momencie, 
co prawdopodobnie ten chłopak 
wskoczył już do wody, przyszliśmy 
z małżonką i dziećmi na plażę – 

opowiada Daniel Glanc – W tym 
momencie, do ratownika przybiegł 
jakiś chłopiec i mówił, że tam się 
ktoś topi, młody chłopak. Ratownik 
włączył syrenę, a ja w międzycza-
sie, jak tylko to usłyszałem, wsze-
dłem na pomost, bo ratownik ka-
zał wszystkim wyjść z wody, a jak 
wszyscy wyszli, to stwierdziłem, że 
tam za dużo tych ludzi, którzy szu-
kają, nie pozostało… – wspomina 
Daniel Glanc. 

Nasz rozmówca opowiadał o 
tym, że to był odruch, postanowił 
pomóc, choć początkowo szukał 
bliżej brzegu. 

- Wszedłem na to molo i zaczą-
łem też szukać. Najpierw szukałem 
jakiegoś dziecka, bo myślałem, że 
wpadło gdzieś tam w okolicy tych 
pierwszych drabinek. Ale szedłem 
dalej i dopiero zauważyłem tam, 
przy końcu mola, tych dwóch ra-
towników z WOPRu, tę ratownicz-
kę i ratownika. Ktoś jeszcze z nimi 
tam był, możliwe, że to jakiś kolega 
tego tonącego chłopca. Nurkowali 
tam tak bez rezultatu, więc stwier-
dziłem, że im pomogę. No więc 

wskoczyłem do wody i zacząłem 
szukać – mówi D. Glanc. 

Pracownik ZK w Nowogardzie 
dwukrotnie nurkował bez skutku, 
za trzecim razem jednak zauważył 
chłopca. 

- Szukałem do skutku. Trzy razy 
zanurkowałem, dwa nurkowania 
były bez pożądanego rezultatu, za 
trzecim razem znalazłem go. Le-
żał na samym dnie, dopłynąłem 
do niego, złapałem go za rękę i ile 
sił w nogach, płynąłem do góry. 
Potem ten ratownik dopłynął do 
mnie, złapał go i pomógł mi, bo ja 
już nie miałem sił. We dwóch go 
doholowaliśmy do mola. Tam już 
był ratownik medyczny i podjął 
reanimację chłopaka – tak opisu-
je to, co pamięta ze zdarzenia Da-
niel Glanc.  

Daniel Glanc opowiadał, że po 
wydobyciu chłopca jeszcze chwi-
lę pozostał na molo. Przyznaje, 
że jego akcja ratownicza trwała w 
momencie od skoku do wody oko-
ło 2 minut. Jak przyznaje skrom-
nie, wskoczył do wody, bo stwier-
dził, że trzeba pomóc chłopcu. 

Sam nie był do końca przekona-
ny o tym, aby opowiadać o swo-
jej postawie w prasie. Namówił go 
do tego jeden z przełożonych. Jak 
informuje Dziennik Nowogardzki 
oficer prasowy, mjr Artur Bojano-
wicz, wszyscy funkcjonariusze są 
dumni z postawy Daniela Glanca. 

- W ocenie kierownictwa Zakła-
du Karnego w Nowogardzie fakt, 
że to właśnie plutonowy Glanc wy-
kazał się tak godną podziwu posta-
wą i podjął natychmiastowe dzia-
łanie, aby ratować tonącego czło-
wieka, nie jest przypadkowy. Jego 
zachowanie w służbie, jak i poza 
nią, zawsze nacechowane było ko-
leżeństwem, chęcią niesienia po-
mocy, jak również pogodą ducha 
i otwartością na innych ludzi. W 
ocenie przełożonych, to wzoro-
wy funkcjonariusz, który bardzo 
dobrze wykonuje powierzone mu 
obowiązki. Wyrazem uznania ze 
strony dyrektora jednostki za jego 
bohaterską postawę było udzielenie 
mu nagrody uznaniowej. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że postępu-
jąc w taki sposób, funkcjonariusz 

nie tylko buduje swój własny pozy-
tywny posterunek, ale też utrwala 
pozytywny obraz służby, bo faktem 
jest, że postawa pracowników służb 
mundurowych podlega bardziej re-
strykcyjnej ocenie otoczenia niż 
postawa innych ludzi. Rzutuje ona 
na postrzegania całej grupy za-
wodowej. W tym przypadku z za-
chowania Daniela Glanca koledzy 
mogą być tylko i wyłącznie dumni 
– komentuje A. Bojanowicz. 

Daniel Glanc przyznał, że 
bacznie interesuje się zdrowiem 
chłopca, którego wydobył na po-
wierzchnię. W miarę możliwości 
stara się uzyskiwać informację o 
jego stanie zdrowia. 

Nam udało się ustalić, że nasto-
latek w poniedziałek (4 sierpnia) 
miał przeprowadzaną na mózgu 
bardzo poważną operację, któ-
rą przeżył. W czwartek (7 sierp-
nia) został powoli wybudzany ze 
śpiączki i zdołał poruszyć palcem 
u jednej i drugiej ręki. Miejmy na-
dzieję, że to początek dobrych in-
formacji, dotyczących jego zdro-
wia.                                             KR

Daniel Glanc w redakcji DN

8 sierpnia (piątek)
KINO MORENA
19:00 - Uroczyste otwarcie festi-

walu: "Naturalni", "Sonda o mężczy-
znach", "Thrashhh!". Po projekcji spo-
tkanie z twórcami filmów.

KINO W PLENERZE
21:00 - Najnowsze kino polskie: 

"Kochanie, chyba Cię zabiłem"

9 sierpnia (sobota)
KINO MORENA
9:00 - Filmy i bajki dla dzieci: 

"Kumba"
11:00 - Sezon 2013/2014: "Prze-

szłość"
16:00 - Najnowsze kino polskie: 

"Hardkor Disko" Po projekcji spotka-
nie z twórcami.

19:00 - Najnowsze kino polskie: 
"Badjao. Duchy z morza" Po projek-
cji spotkanie z reżyserką Elizą Kubar-
ską.

21:00 - Promocja książki o Dolan-
dzie Paszkiewiczu - "Życie jak w ki-
nie".

JASKINIA ZAPOMNIANYCH SNÓW
13:00 - Sezon 2013/2014: "Blue Hi-

ghway"
16:00 - T-Mobile Nowe Horyzonty: 

"Chore ptaki umierają łatwo"

19:00 - Panorama kina skandy-
nawskiego: "Dwa życia"

KINO W PLENERZE
21:00 - Najnowsze kino polskie: 

"Facet (nie) potrzebny od zaraz"
KINO DRAWA DRAWSKO POMOR-

SKIE
20:00 - Najnowsze kino polskie: 

"Naturalni", "Sonda o mężczyznach", 
"Thrashhh!". Po projekcji spotkanie z 
twórcami.

10 sierpnia (niedziela)
KINO MORENA
9:00 - Filmy i bajki dla dzieci: "Ry-

siek Lwie Serce"
11:00 - Klasyka kina: "Odyseja ko-

smiczna”
16:00 - Nowe kino polskie: "Jaskół-

ka".  Po projekcji spotkanie z reżyse-
rem Bartoszem Warwasem.

19:00 - Sezon 2013/2014: "Smak 
curry". Po projekcji degustacja po-
traw kuchni filmowej.

JASKINIA ZAPOMNIANYCH SNÓW
13:30 - "Blue Highway"
16:00 - Sezon 2013/2014: "Rękopi-

sy nie płoną"
19:00 - Nowe kino polskie: "Arbi-

ter uwagi"

KINO W PLENERZE
21:00 - "Wkręceni"
KLUB FESTIWALOWY 
21:15 KONCERT - DZIADY KAZI-

MIERSKIE
KINO DRAWA DRAWSKO POMOR-

SKIE
20:00 - NOWE KINO POLSKIE "Ba-

djao. Duchy z morza" Po projekcji 
spotkanie z reżyserką Elizą Kubar-
ską.

11 sierpnia (poniedziałek)
KINO MORENA
9:00 - Filmy i bajki dla dzieci: "Sku-

bani"
11:00 - Sezon 2013/2014: "Manda-

rynki"
16:00 - Nowe kino polskie: "Pod 

Mocnym Aniołem"
19:00 - Świat od świtu do zmierz-

chu. EREWAŃ. Po projekcji spotkanie 
z reżyserem Maciejem Drygasem.

JASKINIA ZAPOMNIANYCH SNÓW
13:45 - "Niebiańskie żony Łąko-

wych Maryjczyków"
16:00 - Nowe kino skandynawskie: 

"We are the best"
19:00 - Dokumenty świata-obrazy 

współczesności: "Był sobie las"
KINO W PLENERZE
21:00 - "Chce się żyć"
KLUB FESTIWALOWY
21:15 - KONCERT - RAGGAFAYA
KINO DRAWA DRAWSKO POM.
20:00 - NOWE KINO POLSKIE "Ja-

skółka". Spotkanie z reżyserem Bar-
toszem Warwasem i aktorką Ewą Ku-
stusz.

Plan na następne  
dni w kolejnym numerze DN
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KANCELARIA  
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

WYDRUKI KOLOROWE 
W NIS KICH CENACH

ul. Boh. Warszawy 7A    TEL . 91 392 21 65

KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00



8-11.08.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – Wiesław Zieleśkiewicz   
- Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Pochodzenia Zagranicznego 

Praca wymaga odpowiedzialności!
Kosmetyki, chemia gospodarcza i środki czystości to najczęściej kupowane produkty przez klientów tego sklepiku. Mimo niewielkich rozmiarów, kiosk 
ma duży asortyment. Oto kolejna rozmowa w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, tym razem z Wiesławem Zieleśkiewiczem i Ewą Kozerą, którzy od wie-
lu lat prowadzą w Nowogardzie kiosk z artykułami pochodzenia niemieckiego. 

Dziennik Nowogardzki: Nim 
zaczniemy rozmawiać o działal-
ności, proszę mi wyjaśnić, dla-
czego w szyldzie kiosku widnieje 
napis „Made in Germany”?  

Wiesław Zieleśkiewicz: Odpo-
wiedź jest bardzo prosta – w moim 
kiosku jest towar wyłącznie pocho-
dzenia niemieckiego. Wszystko, co 
klient może w nim kupić, pochodzi 
z Berlina. Produkty są dużo lepszej 
jakości, co potwierdzają nasi klien-
ci, którzy regularnie nas odwiedza-
ją. 

Czy to prawda, że prowadzi 
pan swoją działalność od prawie 
23 lat?

Nigdy bym nie pomyślał, że za-
wita pan także w progi naszego 
małego sklepiku. Dlatego teraz je-
stem pewien, że na prezentację w 
gazecie szansę ma każdy, jeżeli tyl-
ko wyrazi na to zgodę. Jeśli chodzi 
o moją działalność, to nie pomylił 
się pan – rzeczywiście trwa to już 
od 23 lat. 

Jakie były jej początki? 
Może to zaskoczy niektórych 

czytelników, ale wszystko zaczę-
ło się w Niemczech, a konkretnie 
w Berlinie, gdzie 23 lata temu po-
stanowiłem podjąć się nieco innej 
działalności. Polegała ona na spro-
wadzaniu do Polski towarów z Za-
chodu, który tu, w naszym kraju, 
był jeszcze nieznany. Bardzo szyb-
ko zjednał sobie względy Polaków, 
którzy mieli wtedy do dyspozycji 
jedynie proszek „IXI” czy „Cypi-
ska”. Gdy przywiozłem pierwsze 
partie proszku do prania czy słody-
czy, proszę mi wierzyć, że rozcho-
dziły się w mgnieniu oka.

Mam przez to rozumieć, że 
wszystko układało się po pana 
myśli? 

Właśnie nie, bo ludzie niestety 
nie znali jeszcze tych produktów 

i mieli na ich temat bardzo skąpą 
wiedzę, a opisy były tylko w języku 
niemieckim. Jednak po jakimś cza-
sie, gdy moi klienci zaczęli przeko-
nywać się do niemieckich proszków 
do prania, past do zębów czy szam-
ponów, stopniowo doceniano pro-
dukty z mojego kiosku i systema-
tycznie je kupowano. 

To był czas, kiedy w Polsce nie 
mieliśmy porządnych artyku-
łów spożywczych ani godnych 
miejsc pracy. Czy nie uważa pan, 
że pański wybór był trochę ryzy-
kowny? 

Nie zajmuję się jedynie handlem. 
Mam także wyuczony zawód – je-
stem budowlańcem. W Berlinie, 
gdzie mieszkam na stałe, otworzy-
łem firmę budowlaną, która świad-
czy usługi dla obywateli niemiec-
kich. Daje mi to możliwość zarob-
kowania. Mieszkam na Tempelho-
fie (dzielnica Berlina, dop. red.) od 
23 lat, ale absolutnie nie zrywam 
kontaktów z Polską. Mam tu, nie-
opodal Nowogardu, gospodarstwo. 

Czy drogę, jaką musiał pan 
przebyć, by osiągnąć swój cel, za-
liczyłby pan do łatwej czy trud-
nej?

Do wyuczenia zawodu technika 
budowlanego namówił mnie mój 
tata. To właśnie dzięki niemu na-
uczyłem się wielu pożytecznych 
rzeczy. Nawet podczas wakacji 
zlecał mi jakieś prace. W naszym 
domu rodzinnym trzymaliśmy się 
pewnej zasady: pracowaliśmy w 
wakacje po to, by zimą móc wyje-
chać gdzieś wypocząć.

Ale długo pan nie był budow-
lańcem, gdyż wyjechał do Berli-
na, tak? 

To prawda, ale nie odbyło się to 
tak zwyczajnie, jak może się odbyć 
w dzisiejszych czasach. Dawniej 
obowiązywały zaproszenia i wizy, 

ponieważ granice były zamknięte. 
Tak więc, by pojechać do  Berlina 
Zachodniego, musiałem najpierw 
otrzymać zaproszenie, a następ-
nie wizę. To był ważny historycz-
nie czas dla dziejów Europy. Wte-
dy stał jeszcze Mur Berliński, któ-
ry, jak wszyscy wiemy, po 28 latach 
istnienia zburzono go w nocy z 9 
na 10 listopada 1989 r.

Po tym ważnym wydarzeniu, 
które zmieniło oblicze dziejów 
Europy, a w szczególności pań-
stwa niemieckiego, przyszła od-
czuwalna „odwilż”, prawda? 

Tak, dostęp do tych wszystkich 
towarów, o których mówiliśmy 
wcześniej, stał się dużo łatwiej-
szy. Można było przywieźć do Pol-
ski rzeczy, których tu nie było, np. 
przeróżne słodycze, kosmetyki, a 
nawet niektóre części samochodo-
we. Nie zastanawiając się długo, 
postanowiłem tu, w Nowogardzie, 
na Placu Wolności, otworzyć kiosk 
z artykułami niemieckimi. 

W tamtych czasach było to 
chyba bardzo dobre posunięcie, 

prawda? Wszak nowogardzianie 
również chcieli stosować lepsze 
proszki czy dobrej jakości pastę 
do zębów… 

Powiem więcej – to było świet-
ne posunięcie! Przywieziony z Nie-
miec towar był już wtedy dostar-
czany w konkretne miejsca i każdy 
wiedział, że może kupić wszystko 
to, co zechce. Dlatego od razu po-
stanowiłem, że będę się ubiegał o 
pozwolenie na otwarcie kiosków. 
Postawiłem je w tzw. „systemie ju-
gosłowiańskim”. Budki zostały wy-
produkowane przez Jugosłowia-
nina. W Nowogardzie było ich aż 
dziewięć, z czego trzy moje. Dwie 
stały na Placu Wolności. Ówczesne 
władze, sprawujące urząd w No-
wogardzie, postawiły bezwarun-
kowy wymóg – kioski miały stać w 

systemie jugosłowiańskim. By móc 
rozpocząć działalność, musiałem 
sprowadzić takie właśnie budki. 
Były to lata 90.

Wspomniał pan wcześniej 
o częściach samochodowych. 
Również je pan przywoził?

Właściwie powinienem powie-
dzieć, że zaczynałem właśnie od 
części samochodowych. Nasi kie-
rowcy potrzebowali do swoich ścią-
gniętych z Niemiec samochodów 
części zamiennych. Popularne sta-
wały się Golfy 1, Ople Kadetty, 
Mercedesy 190, a nawet te nowe 
Wartburgi. Auta były używane, a 
zatem logiczne, że potrzebowały 
wymiany części. Ciekawostką jest 
fakt, że samochody sprowadzono 
wtedy „na wagę”. Otwarcie gospo-
darczych granic sprawiło, że my, 
Polacy, głodni byliśmy dóbr pro-
duktów zagranicznych marek. Do-
tyczyło to nie tylko rynku kosme-
tycznego czy spożywczego, ale rów-
nież motoryzacyjnego. 

Jednak ostatecznie pozostał 
pan przy kosmetykach? 

Tak i trwa to po dzień dzisiej-
szy. W tym biznesie pomaga mi 
moja partnerka, która jest również 
sprzedawcą. To ona wzięła na sie-
bie część obowiązków związanych 
z handlem i to ona najlepiej się 
orientuje w tym, co klienci kupują 
najchętniej. 

Ewa Kozera – Tak jak powie-
dziane było już wcześniej, zgro-
madzony towar jest pochodzenia 
niemieckiego, dlatego np. prosz-
ki, szampony czy żele są napraw-
dę lepszej jakości. Najlepszym do-
wodem  na to są opinie klientów, 
którzy jednomyślnie twierdzą, że 
są to produkty o tych samych na-
zwach co w Polsce, ale ich dzia-
łalnie jest nieco inne. Mam tu na 
myśli chociażby proszki do prania. 
W polskich proszkach, zarówno w 

mojej ocenie, jak i ocenie klientów, 
jest więcej wypełniaczy. Ich jakość 
jest dużo gorsza. By uzmysłowić 
sobie, że polskie proszki nie są ta-
kie, jak te niemieckie, proszę zwró-
cić uwagę na pojemnik w pralce – 
najczęściej zachodzi nalotem, któ-
ry osadza się także w przewodach. 
W końcu pralka, która została za-
kupiona raptem 6 miesięcy temu, 
psuje się. To nie jest tak, że każdy 
produkt polski jest zły, ale warto 
się czasami przyjrzeć tym samym 
markom, ale z rynku niemieckiego. 

A jak jest u Państwa z asorty-
mentem? 

Wybór jest dość duży. W ofercie 
mamy kilkanaście rodzajów prosz-
ków do prania, płynów, kapsuły i 
tabletki do zmywarek. Osobną pół-
kę stanowią kosmetyki. Żartobliwe 
nazywamy ją „bajerami”. Można 
u nas kupić oryginalne wody, bal-
samy Adidas, produkty Nivea oraz 
artykuły innych firm. W ofercie są 
jeszcze nożyki do golenia, pianki, 
lakiery do włosów, płyny do mycia, 
żele do kąpieli, balsamy… Kolejną 
propozycją są słodycze, takie jak: 
czekolady (duże małe, z orzecha-
mi, bez orzechów itd.). Wybór jest 
naprawdę dość duży. Na wystawie 
sklepiku są jeszcze maskotki. Jeste-
śmy w stanie zrealizować też zamó-
wienia na życzenie, czy to związa-
ne z produktami spożywczymi czy 
kosmetykami. Przywieziemy z Ber-
lina to, czego klient będzie potrze-
bował. Zapraszamy do współpracy 
oraz tu, do naszego kiosku handlo-
wego przy ul. Bohaterów Warsza-
wy w Nowogardzie. 

Na początku stycznia 2013 
roku DN informował o wypo-
wiedzeniu dzierżawy gruntu na 
Placu Wolności. Usunięto wów-
czas pawilony handlowe, które 
przez wiele lat funkcjonowały w 
tym właśnie miejscu. Zarówno 
dla państwa, jak i państwa zna-
jomych, prowadzących podobne 
kioski, z pewnością było to bar-
dzo przykre wydarzenie?

W.Z. – Moja działalność istniała 
w tym miejscu 20 lat. Wspominam 
to miejsce z ogromnym sentymen-
tem. Nasi klienci nie są zachwyce-
ni ze zmiany lokalizacji. Twierdzą, 
że Plac Wolności był dla nich miej-
scem idealnym, ponieważ mieli do 
niego znacznie bliżej niż do tego, 
w którym teraz jesteśmy. Dla mnie 
ta przeprowadzka oznaczała wie-
le trudnych decyzji, które musieli-
śmy z Ewą podjąć dość szybko. Wy-
powiedzenie dzierżawy oznacza-
ło tylko jedno – same zmar-

Pan Wiesław i Pani Ewa są bardzo optymistycznie nastawieni do swojej działalności, mimo 
że nie zawsze była ona łatwa

sklepik „Made in Germany” mieści się przy ul. boh. Warszawy vis’a’vis biedronki
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twienia i trudne pytania: Co 
zrobić? Gdzie szukać nowego 

miejsca? Jak sobie poradzić z trans-
portem pawilonów? Jak żyć bez do-
chodu, podczas gdy trzeba zapłacić 
podatki, ZUS oraz mieć pieniądze 
na utrzymanie? Proszę mi wierzyć, 
że były to dla nas bardzo ciężkie 
chwile, w których zastanawialiśmy 
się, czy po prostu nie wycofać się i 
nie szukać rozwiązania w innego 
rodzaju działalności.  

E.K.  – Dodam do wypowiedzi 
Wiesława, że byłam u pana bur-
mistrza Czapli i miałam ogromną 
nadzieję, że jednak zmieni decy-
zję i pozwoli nam zostać. Prosiłam 
go w imieniu nas wszystkich, aby 
przedłużył nam tę dzierżawę cho-
ciaż do marca, czyli do czasu, kie-
dy rozpoczyna się wiosna i łatwiej 
jest funkcjonować. Cóż, jednak 
nie spotkaliśmy się z wyrozumia-
łością, a jedynie z konkretnym ter-
minem ostatecznego wyniesienia 
się z Placu, czyli 7 stycznia. By-
liśmy wówczas ostatnimi, którzy 

opuścili swoje wieloletnie miejsce 
pracy.

Plac Wolności w dalszym cią-
gu nie jest odnowiony…

E.K. – Takie są fakty. Kiedy spo-
tkałam się z panem burmistrzem po 
raz kolejny, zapytałam go, co będzie, 
jeżeli nie dojdzie do remontu Placu? 
Pan burmistrz odpowiedział  krót-
ko: „A dlaczego remont miałby nie 
dojść do skutku? Dlaczego tak pani 
twierdzi? Z tego, co wiem, architekt 
przystępuje już do pracy”. Proszę 
zobaczyć, Placu nie wyremontowa-
no, stoi pusty. Pozostał jedynie tyl-
ko niesmak i nasza determinacja, by 
dalej pracować, z tym że już w in-
nym miejscu i dzięki wielu osobom, 
które nam pomogły, tak zwyczajnie, 
od serca. Chcielibyśmy podziękować 
tym wszystkim ludziom, w szcze-
gólności panu Romanowi Szlachet-
ce, właścicielowi firmy ARNO Sp. 
z o.o., producentowi  okien  i drzwi, 
który udostępnił nam fragment tere-
nu na placu swojej firmy i pozwolił 
na wznowienie działalności. 

W.Z. – Niezręcznie nam mó-
wić, ale ta decyzja spowodowa-
ła falę krytyki niektórych naszych 
klientów, którzy po towar przycho-
dzą aż z os. Bema. Wcześniej kiosk 
był umiejscowiony w sercu miasta i 
wszyscy byli zadowoleni.  

A czy pojawiły się też słowa 
aprobaty w związku z likwidacją 
państwa pawilonów?  

W.Z. – Tak było. Nie wypada mi 
chyba komentować tego wszystkie-
go. Ze swojej strony mogę powie-
dzieć, że był to dla mnie czas bar-
dzo intensywnej pracy, ponieważ 
przede wszystkim musiałem zadbać 
o to, by załatwić transport. Następ-
nie znaleźć miejsce i przygotować je 
tak, by bezpiecznie postawić w nim 
kiosk. Były to 3 tygodnie bez zarob-
ku, za to z poważnym obciążeniem 
finansowym i bez żadnej pomocy 
czy wsparcia ze strony Urzędu Miej-
skiego. Koszty, jakie ponieśliśmy, 
były dość wysokie, ale musieliśmy to 
zrobić, by dalej sobie radzić i mieć 
pieniądze na utrzymanie. Wówczas 

nikt nas nie pytał, jak mamy żyć i 
czy mamy fundusze na przepro-
wadzkę, ZUS itp. Bez pomocy nie 
zostawili nas natomiast nasi klien-
ci, którzy kupowali towar „sposo-
bem domowym”, twierdząc, że na-
sze produkty są najlepsze i że nie 
chcą kupować od kogoś innego. Bar-
dzo serdecznie wszystkich naszych 
klientów, i nie tylko ich, pozdrawia-
my i dziękujemy za współpracę. 

Czy ta działalność pozwala się 
spokojnie utrzymać w dzisiej-
szych czasach?

E.K. – Zaraz po wyprowadz-
ce z Placu było nam ciężko i mie-
liśmy mieszane uczucia. Byliśmy 
bliscy zrezygnowania z tej działal-
ności. Dużym problemem okazała 
się, jak już wspominaliśmy, lokali-
zacja. Na początku klienci nie mo-
gli nas znaleźć. Dopiero informacje 
w lokalnej prasie i „poczta panto-
flowa” przyczyniły się do powrotu 
dawnych klientów oraz zaintereso-
wania nowych. 

W.Z. – Niemniej zmiana miej-

sca była bardzo niesprzyjająca .W 
chwili obecnej, z każdym dniem 
jest coraz lepiej, z czego się bardzo 
cieszmy. 

Jak się państwu wydaje, jaka 
przyszłość czeka wasz kiosk tu, 
na nowogardzkiej ziemi? 

E.K. – To wszystko zależy od lo-
kalnego rynku, na który składa się 
handel. Przy tej ilości marketów 
może być tu ciężko. A słyszy się 
jeszcze o kolejnych, które podobno 
mają tu powstać. Uważam, że chy-
ba lepiej jest czasami kupić jakąś 
rzecz, która może i kosztuje wię-
cej, ale jej jakość z pewnością jest 
znacznie lepsza. 

W.Z. – Uważam tak samo, jak 
Ewa. Ta przyszłość byłaby bardziej 
optymistyczna, gdyby tu, w Nowo-
gardzie, nie powstawało tyle su-
permarketów. Tyle, ile jest, wystar-
czy. Jeżeli powstaną jeszcze kolejne, 
dojdzie do „wykończenia” małego 
handlu, takiego jak np. nasz. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Ile trzeba zapłacić za wyprawienie dziecka do szkoły

Rodzice nie oszczędzają na dzieciach!
Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało 23 dni. Jest to zatem odpowiedni moment, by pomyśleć o podręcznikach i wyprawce szkolnej dla swoich pociech. 
Ile w tym roku rodzice zapłacą za wyposażenie dziecka do szkoły? 

Koszt zakupu podręczników dla 
ucznia szkoły podstawowej, gim-
nazjum i szkoły średniej sięga na-
wet kilkuset złotych. Do tego trze-
ba doliczyć wiele innych niezbęd-
nych rzeczy, jak np. tornister, piór-
nik, przybory papiernicze, brulio-
ny oraz strój i obuwie na lekcję wf. 
A co ze strojem galowym, który 
będzie potrzebny na szkolne apele? 
To wszystko należy wpisać w koszt 
wyprawienia dziecka do szkoły. 

Odsprzedawanie podręczników 
młodszym rocznikom powoli od-
chodzi w zapomnienie. Powód? 
Wciąż zmieniający się program 
nauczania, narzucający częstą wy-
mianę książek. Choć wakacje jesz-
cze w pełni, producenci artykułów 
szkolnych i właściciele księgarni 
bardzo intensywnie przygotowują 
się do nadchodzącego roku szkol-
nego. O informację na temat tego-
rocznych cen podręczników po-
prosiliśmy Agnieszkę Karapudę, 

właścicielkę księgarni „Cymelia”, 
mieszczącej się w Nowogardzie 
przy ul. Blacharskiej. 

W księgarni ruch zaczyna być co-
raz bardziej widoczny. Przychodzą 
dzieci, rodzice i pytają już o pod-
ręczniki, które będą im potrzebne 
do szkoły. Ceny książek dla uczniów 
szkół podstawowych wahają się 
w granicach 350–450zł. Najdroż-
sza jest klasa IV (podręczniki ku-
powane są na trzy lata, dop. red.). 
Jeżeli natomiast chodzi o komplet 
podręczników do gimnazjum,  to 
tu kwota szacuje się na poziomie 
450–500zł. Kolejną szkołą jest Li-
ceum – zakup podręczników to 
koszt równy ok. 500zł. Cena samej 
wyprawki (różne niezbędne przy-
bory np ,ołówki , kredki, linijki itp.- 
dop red.)   do przedszkola i szkoły 
podstawowej wynosi ok. 60zł. Moż-
na wybrać też tzw. opcję „full”. Wy-
prawka kosztuje wówczas 150zł. 
Wszystko zależy od marki zakupio-

nych towarów, bo tak samo, jak w 
każdej innej dziedzinie, również tu 
mamy rzeczy tańsze i droższe, lep-
sze i gorsze. Mimo dużej różnicy w 
cenach, większość rodziców wybie-
ra marki droższe i uznane na ryn-
ku. Jeśli chodzi o plecaki i tornistry, 
ceny wahają się na poziomie 45–
300 zł – powiedziała w rozmowie z 
DN Agnieszka Karapuda.  

Rodzice też się wypowiedzieli...
Niewielu uczniów myśli teraz o 

szkole i nauce, jednak ich rodzi-
ce już wyliczają, czy wystarczy im 
pieniędzy na potrzebne podręcz-
niki i przybory szkolne. W związ-
ku z powyższym postanowiliśmy 
zapytać rodziców, jaką kwotę prze-
znaczą na wyprawkę szkolną dla 
swojego dziecka w nadchodzącym 
roku szkolnym? 

Jan i Jolanta Siekiera – Tak się 
składa, że na tegoroczne wypraw-
ki nie musimy przeznaczać żad-
nych pieniędzy, ponieważ od kilku 
lat mieszkamy w Norwegii, a tam 
wszystkie dzieci mają zapewnio-
ną od państwa wyprawkę do szko-
ły. Niemniej, gdy mieszkaliśmy tu, 
w Nowogardzie, przeznaczaliśmy 

dość spore kwoty na podobne cele. 
Dla dwojga naszych dzieci wyda-
waliśmy ok. 1000 zł na podręczniki 
i przybory szkolne. Był to okres dość 
trudny dla naszego budżetu domo-
wego, bo przecież książki zawsze 
były tu, w Polsce, bardzo drogie. 

Katarzyna Górnicka z córka Ju-
lią – Podręczniki są bardzo drogie. 
Myślę, że trzeba szykować nie mniej 
niż 600 zł na jedno dziecko, a mam 
ich dwoje. Co do przygotowań, to po-
wiem szczerze, że jeszcze w ogóle ich 
nie rozpoczęliśmy, ponieważ dopiero 
niedawno wróciliśmy z wakacji. Ale 
prawdą jest, że czas biegnie nieubła-
galnie, dlatego już wkrótce zabierze-
my się wspólnie za kompletowanie 
podręczników szkolnych i przyborów. 
Zakupy zrobimy w zwykłej księgarni 
lub księgarni internetowej. 

Marek Szerons z synem Ga-
brielem - Ta kwota będzie dość 
spora, w granicach 500–700 zł. 
Jak powszechnie wiadomo, książki 
i przybory szkolne są bardzo dro-
gie. To oznacza spore obciążenie 
dla budżetu domowego. Co maja 
zrobić rodzice, którzy są bez pra-
cy lub pracuje tylko jedno z nich? 
W gminie Nowogard jest wiele ta-
kich osób, które nie mają pracy, a 
tym samym pieniędzy. To oznacza 
totalną bezradność i bezsilność. Je-
śli chodzi o przygotowania, to my-
ślimy z małżonką, by rozpocząć je 
jak najprędzej. W tę akcję włączy-
my naszą córkę, Natalię, która musi 
nam podpowiedzieć, czego najbar-
dziej potrzebuje i jakie podręczni-
ki są jej potrzebne. Z tego, co wiem, 
to ze strony szkolnej wydrukowała 
sobie spis książek, jakich będzie po-
trzebować – to z pewnością ułatwi 
nam zadanie.

Mimo widocznego wzrostu cen 
podręczników i przyborów i  po-
garszającego się wskaźnika zamoż-
ności  w gminie Nowogard, z son-
dażu zrobionego wśród nowogar-
dzian wynika, że rodzice nie szczę-
dzą na wydatkach związanych z 
edukacją swoich dzieci, co jest 
oczywiście godne podziwu. Pozo-
staje nam mieć nadzieję, że kiedyś 
zakup podręczników i wypraw-
ki szkolnej będzie tak proste jak w 
Norwegii.

Jarek Bzowy 

Mimo że lato w pełni, nowogardzkie księgarnie już zaczynają być oblegane
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Ranking Samorządów Rzeczpospolitej

Nowogardu nie ma wcale! Osina miejsce  91
Niedawno „Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki kolejnego rankingu samorządów. W tegorocznej edycji tego prestiżowego zestawienia po raz kolejny brak 
Nowogardu, natomiast na 91. miejscu wśród gmin wiejskich znalazła się Osina. 

Ranking „Rzepy” – co to ta-
kiego

Pierwsza edycja rankingu 
„Rzeczpospolitej” została zorga-
nizowana w 2005 roku. W cią-
gu 10 lat coroczne zestawienie 
najlepszych gmin Rzeczpospoli-
tej doczekało się miana plebiscy-
tu, posługującego się najbardziej 
wszechstronnymi i dogłębnymi 
narzędziami, analizującymi dzia-
łalność gmin. Narzędzia te były 
modyfikowane z upływem lat, ak-
tualnie ostateczne zestawienie (po 
100 najlepszych gmin w trzech ka-
tegoriach – gminy wiejskie, gmi-
ny wiejsko- miejskie, miasta na 
prawach powiatu) tworzy się w 
dwu etapach. W pierwszym eta-
pie, na podstawie danych Mini-
sterstwa Finansów, dotyczących 
wszystkich gmin za lata 2010-
2013 (kadencja obecnego burmi-
strza i Rady) i punktując te dane 
na podstawie 10 kryteriów, wy-
brano po 250 samorządów w po-
szczególnych kategoriach (mniej, 
bo 69 w kategorii  miasta na pra-
wie powiatu). Wśród tych dziesię-
ciu kryteriów były m.in. takie jak: 

wartość  środków w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, pozyska-
nych z UE, indywidualny wskaź-
nik zadłużenia gminy, dynami-
ka wzrostu dochodów własnych 
gminy, relacja nakładów  inwesty-
cyjnych do wzrostu zadłużenia. W 
drugim etapie do zakwalifikowa-
nych gmin  wysłano ankietę, za-
wierająca 16 pytań, dotyczących 
różnych sfer i procedur funkcjo-
nowania  samorządów. Pytano 
tutaj m.in. o udział w wydatkach 
kontraktów dla organizacji pożyt-
ku publicznego, wydatki miesz-
kaniowe w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca, wyniki testów w 
szkołach podległych gminie, licz-
bę nowych podmiotów gospodar-
czych, wspieranie rozwoju przed-
siębiorczości, stopę i sposoby za-
pobiegania bezrobociu czy kwe-
stie związane z Kartą Dużej Ro-
dziny (udział gminy w Karcie). Na 
podstawie  punktów uzyskanych 
w pierwszym etapie i punktacji 
ankiet kapituła rankingu doko-
nała wyboru i uszeregowania po 
100 najlepszych samorządów w 
dwu kategoriach gmin wiejskich 

i gmin miejsko-wiejskich oraz  56 
w kategorii miast na prawie po-
wiatu.

Wyniki: Nowogardu „niet”   
Nowogard nie znalazł się w 

swojej kategorii, czyli gmin miej-
sko-wiejskich ani wśród 250 gmin 
wyłonionych po pierwszym eta-
pie, ani co oczywiste w pierwszej, 
ostateczne najlepszej setce. Mamy 
tu natomiast na bardzo wyso-
kim 9. miejscu gminę Goleniów. 
Znacznie lepiej (a nawet moż-
na tu mówić o sporym sukcesie) 
wypadła gmina Osina, która w 
swojej kategorii, czyli gmin wiej-
skich, zakwalifikowała się do koń-
cowej setki, zajmując ostatecznie 
91. miejsce w kraju. Z pobliskich 
gmin najlepsze, bo 5. miejsce w 
kraju, zajęła w tej kategorii  gmi-
na Stepnica. Warto przypomnieć, 
że Nowogard po raz ostatni zo-
stał odnotowany w rankingu za 
rok 2010 (jeszcze wtedy burmistrz 
Czapla nie „uzdrawiał” tutaj sytu-
acji),  kwalifikując się na 28. miej-
scu w kraju (Goleniów był wów-
czas 20). Skala pomysłu na No-
wogard, samodzielnie kontrolu-

jącego sytuację w Gminie SLD i 
jej burmistrza, R. Czapli, według 
wskaźników realnie opisujących 
rzeczywistość, a nie propagan-
dy, jest więc porażająca. Takie-
go spadku w ciągu ledwie kaden-
cji (spadku poza jakąkolwiek ta-

belę) można  tylko pozazdrościć, 
ponieważ nikt w kraju czegoś po-
dobnego nie odnotował! Gratulu-
jemy   burmistrzowi i jego i SLD 
zwolennikom. Tak trzymać, Pa-
nowie.  

red.

Interwencja: mała dżungla powstaje  
na jednym z nieużytków przy ul. Boh. Warszawy

Nikomu nie służy, tylko zarasta
Pan Marian Januszewski przez 40 lat dzierżawił od gminy działkę o powierzchni 320 m. 2 
znajdującą się przy ul. Boh. Warszawy między posesjami o numerach 21 a 22 (pan Marian 
mieszka pod numerem 21). Dwa lata temu dzierżawa nie została już przez gminę przedłu-
żona, a panu Marianowi zaproponowano wykup działki za sumę 30.000 zł., na co nie było 
go stać. Obecnie więc działka jest nieużytkiem.

- Dzierżawiłem ten kawałek 
gruntu od państwa przez 40 lat, 
umowa dzierżawy była odna-
wiana co dwa, trzy lata. Przez te 
wszystkie lata starałem się o niego 
dbać najlepiej, jak mogłem. Posa-
dziłem nawet żywopłot. Zamon-

towałem ogrodzenie. I wszystko 
było w porządku, dopóki gmi-
na nie oznajmiła mi końca prze-
dłużania dzierżawy w 2012 roku. 
Postawiono mi wtedy ultimatum, 
że albo wykupię od gminy teren 
za sumę 30.000 zł. albo wraca on 

pod jej zarząd. Tak więc musiałem 
przestać tę działkę gospodarować 
i teraz muszę patrzeć jak ulega za-
niedbaniu  – wyznaje z żalem pan 
Marian.

Faktycznie, plac przy Boh. War-
szawy, znajdujący się przy posesji 
pana Mariana, jest bardzo zanie-
dbany. Dawno zarósł przesłania-
jącymi widok chaszczami. A tu 
i ówdzie zalega na dodatek gruz. 
Pan Marian powiedział nam, że 
działka była już kilkukrotnie wy-
stawiana na sprzedaż, ale jak do-
tąd nie znaleziono chętnego do jej 
nabycia. 

To, co pozostaje to problem z 
zagospodarowaniem gruntu, któ-
rego zaniedbanie jest coraz bar-
dziej widoczne i z pewnością do-
znań estetycznych zarówno prze-
chodniom, jak i przejeżdżającym 
w tamtym miejscu nie dostarcza. 
W ewidencji geodezyjnej gruntów 

Dawny dzierżawca gruntu, pan Marian Januszewski, pokazuje działkę, którą dzierżawił i go-
spodarował przez 40 lat. Dziś może już tylko patrzeć na coraz wyższe, pokrywające działkę 
chaszcze.

działka ta jest oznaczona sym-
bolem 538 Bp, czyli teren prze-
znaczony pod zabudowę, nieste-
ty chętnych na razie nie widać, i 
jak wiele na to wskazuje, nie zano-
si się, żeby ktoś tutaj w niedługim 
czasie zagospodarzył. 

Być może rozwiązaniem był-
by powrót do dawnego dzierżaw-
cy, który dbał o ten kawałek grun-
tu. Albo, jak twierdzi pan Marian, 

gmina mogłaby zagospodarować 
ten teren pod budowę przystan-
ku, równoległego do tego, który 
znajduje się po drugiej stronie uli-
cy. Byłoby to z korzyścią dla mło-
dzieży korzystającej z komunika-
cji miejskiej. Decyzja należy już 
jednak do osób odpowiedzialnych 
i władnych odpowiednie kroki w 
tej materii zrobić. 

Piotr Słomski

Dlaczego tak im 
zarasta?
W czwartek (7 sierpnia), na alarmowy nr DN zadzwoniła 
kobieta, która postanowiła podzielić się z nami swoimi spo-
strzeżeniami. Jej wypowiedź publikujemy poniżej. 

Dzień dobry, chciałabym zwró-
cić uwagę na zaniedbane dział-
ki, które zostały wykupione przez, 
nazwijmy ich, „Nowobogackich”. 
Dziwi mnie, że miasto nie nakazu-
je dbania o nabyte tereny. W No-
wogardzie niejednokrotnie może-
my zauważyć sprzedaną działkę, 
która stoi i zarasta chaszczami, 
szpecąc nasz krajobraz. Dla przy-
kładu chciałabym podać miasto 
Ciechocinek. Będąc tam niedawno, 

zauważyłam, że każda wykupiona 
działka, nawet jeśli nie trwała na 
niej żadna budowa, była bardzo 
zadbana, tzn. wykoszona trawa i 
uprzątnięty teren. Szkoda, że dla 
władz naszego miasta to nie jest 
ważne, aby nakazywać właścicie-
lom takich gruntów, by o nie dbali, 
po to, żeby nasze miasto wyglądało 
piękniej. Dziękuję. 

Zanotował: KR

 Halo redakcja 



Nr 60 (2293) DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Cecylia Furmańczyk. Gratuluję.

Kilka faktów z życia gwiazd
Gwiazdą dzisiejszego artyku-

łu jest następny typ, skóra tłusta. 
Nie przypadkowo piszę gwiazda 
ponieważ skóra tłusta z celebry-
tą ma wiele wspólnego. Jej najbar-
dziej charakterystyczna cecha to 
błyszczenie. Można powiedzieć, 
że w odróżnieniu od innych ty-
pów jest najbardziej odporna na 
ataki z zewnątrz czyli wiatr, słoń-
ce, wodę, powietrze. Jest gruba 

albo inaczej nie straszne jej wy-
stąpienia publiczne. Oglądając te-
lewizję lub przeglądając czasopi-
sma niejednokrotnie można od-
nieść wrażenie, że gwiazdy się nie 
starzeją. To też kolejna cecha typu 
tłustego. Starzeje się dużo później, 
a zmarszczki mimiczne są płyt-
sze. Można by rzec do siebie też 
bym tak chciała/chciał. Niestety 
jak wszystko w życiu także żywot 

sławy ma swoje ciemne strony. 
Przede wszystkim wrażliwość od 
wewnątrz. Te typy zdecydowanie 
gorzej radzą sobie ze stresem, któ-
ry odbija się na wyglądzie i zacho-
waniu skóry. W życiorys wpisane 
są więc afery i skandale jak rozsze-
rzone ujścia gruczołów łojowych, 
pojawiające się zaskórniki i inne 
zmiany trądzikowe. Skóra staje się 
nierówna, szybko się przetłuszcza 
i zdecydowanie krócej utrzymuje 
się na niej makijaż. A i błyszczenie 
może czasem irytować.

Jak więc żyć z takim piętnem? 
Co robić kiedy myśl o tym, że dłu-
żej będziemy wyglądać młodziej 
już nas nie pociesza? Podstawo-
wa zasada, nic na siłę, tak niczego 
nie zdziałamy. Powinniśmy starać 
się nauczyć rozpoznawać z czego 
wynikają te skórne kaprysy i od-
powiednio reagować, zapobiegać 
łagodzić. Wyrzucamy mydła anty-
bakteryjne, za usuwanie natural-
nej mikroflory bakteryjnej. Uni-
kamy kosmetyków zawierających 

substancje drażniące, szczególnie 
te na bazie alkoholu. Nadmierne 
odtłuszczenie i wysuszenie war-
stwy rogowej może rzeczywiście 
zmienić skórę, ale tylko na od-
wodnioną i trądzikową. Agre-
sywne substancje to także te, któ-
re blokują ujścia gruczołów łojo-
wych. Wybieramy więc lekkie kre-
my nawilżające. Matujące zamiast 
tłustych i półtłustych. Nie pozwa-
lamy sobie również na tak zwany 
dzień dziecka, zawsze zmywamy 
makijaż. Warto również od cza-
su do czasu zafundować sobie pe-
eling kawitacyjny lub mikroder-
mabrazję - zabiegi oczyszczające 
twarzy. Duży efekt oczyszczenia 
oraz łagodzenia stanów zapalnych 
daje mezoterapia bezigłowa. 

Na zakończenie dodam, że 
nic, a sława szczególnie nie trwa 
wiecznie. Przetłuszczanie się skó-
ry jest najczęściej stanem przej-
ściowym, charakterystycznym dla 
okresu młodości, a chociaż jak juz 
wspomniałam ta młodość zdaję 

się wydłużać, w końcu wraz z wie-
kiem przechodzi w skórę miesza-
ną, a nawet suchą. 

Trzykrotny zwycięzca Tour de 
Pologne w Nowogardzie!

Zapisz się na 
Maraton MTB
Już 17 sierpnia br. odbędzie się I Maraton MTB dookoła je-
ziora nowogardzkiego. Swój udział zgłosiło już 70 osób, a 
pośród nich m.in. Dariusz Baranowski, trzykrotny zwycięz-
ca Tour de Pologne oraz polski olimpijczyk. Chcesz wystar-
tować u jego boku? Już dziś zgłoś swój udział!

Przypomnijmy, że maraton ro-
werowy dookoła jeziora nowo-
gardzkiego ma na celu upamięt-
nienie wybitnych postaci kolar-
stwa w naszym mieście – Artura 
Komisarka i Pawła Zugaja. Wiel-
kie ściganie rozpocznie się w nie-
dzielę (17 sierpnia), o godzinie 
10:30 (start Plac szarych Szere-
gów). A skoro wielkie ściganie, 
to nie zabraknie gwiazd wielkie-
go formatu. Jedną z nich będzie 
Dariusz Baranowski, który w la-
tach 1991, 1992, 1993 wygrywał 
w Tour de Pologne. Poza tym jest 
ośmiokrotnym Mistrzem Polski, 
zajął 12. miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej Giro d’italia w 2003 roku. 
Jest również olimpijczykiem. W 
1992 r., wraz z Markiem Leśniew-
skim, Andrzejem Sypytowskim 
i Grzegorzem Piwowarskim, za-
jął 6. miejsce w wyścigu druży-
nowym na czas (dystans 100 km). 
Natomiast w 1996 r., podczas 
igrzysk olimpijskich w Atlancie, 
zajął 9. miejsce w jeździe indywi-
dualnej na czas. 

Do udziału w I Maratonie MTB 
zgłosiło się już 70 kolarzy, oprócz 

nowogardzian zobaczymy rów-
nież zawodników z takich miast, 
jak: Goleniów, Szczecin, Stargard 
Szczeciński, Chociwel, Gorzów 
Wielkopolski, Nakło nad Notecią, 
Wrocław, Warszawa. Jeśli chcesz 
dołączyć do grona uczestników, 
zapisz się już dziś! Odwiedź stronę 
internetową poświęconą wyścigo-
wi www.maratonnowogard.24tm.
pl i wejdź w zakładkę „zapisy”. 
Warunkiem uczestnictwa jest 
m.in. ukończone 16 lat (dowód 
osobisty) lub ukończone 14 lat i 
pisemna zgoda rodziców/opieku-
nów. Przypomnijmy, że zawodni-
cy startujący w maratonie wezmą 
udział w loterii z nagrodami, za-
tem nawet jeśli nie wygrasz swo-
jego wyścigu, masz szansę na wy-
losowanie: jednego z 4 tabletów, 
akcesoriów i sprzęt rowerowy, im-
prezę sylwestrową  dla 2 osób w 
Hotelu JF Duet oraz pakietów 
weekendowych w ośrodkach wy-
poczynkowych lub pakiet odnowy 
biologicznej. Gorąco zachęcamy 
do udziału w I Maratonie MTB 
dookoła jeziora nowogardzkiego. 

KR

Czyścimy nasze gminne podwórko

Owsiak mówi to samo…. 
Poje***o was? – rzucił ze sceny rozemocjonowany Jurek Owsiak. W ten prosty i dosad-
ny sposób skomentował tłumaczenia osób złapanych w Kostrzynie na handlowaniu 
narkotykami, twierdzących, że… nie wiedziały, iż nie można tego na Przystanku ro-
bić. „Nie ma przebacz dla dilerów!” – krzyknął Owsiak. 

Powyższe zdania to zacytowane informacje, które podały serwisy krajowe w miniony weekend. Sło-
wa Owsiaka jak ulał pasują do naszego komunikatu, który już publikowaliśmy, a który w związku z 
Owsiakowym zawołaniem zamieszczamy po raz kolejny. Przypomnijmy komunikat nasz jest ostrze-
żeniem przed zagrożeniem jakie dla każdego z nas stanowi w przestrzeni publicznej osoba pod wpły-
wem narkotyków niezależnie czy znajduje się za kierownicą samochodu czy i trzyma inne stery (np. 
stery władzy). 

Ćpanie – to nie jest niewinna zabawa dużych chłopców...

W tych dniach czytamy w mediach, że 
były mąż znanej piosenkarki, Edyty Gór-
niak, i ojciec jej dziecka, biznesmen  i  ce-
lebryta , śmiertelnie potrącił na ulicach 
Warszawy  kobietę, która przechodziła 
po pasach dla pieszych.  Jadąc czarnym 
BMW, mężczyzna wjechał na te pasy, ma-
jąc czerwone światło, ponieważ był pod 
wpływem (co wykazało badanie) narko-
tyków. Kobieta zginęła na miejscu. I tutaj 
kończy się zabawa z tematem narkotyków, 
kończy, gdy zaćpany kierowca zabija czło-
wieka! Zabija matkę dzieci!  Ale zaćpany 
zabija nie tylko wtedy, gdy siedzi za kie-
rownicą, zabija również, gdy stoi na sce-
nie i staje się idolem, także obyczajowym, 
dla rzeszy nastolatków, zabija, gdy  peł-
ni ważne funkcje publiczne i zamroczony 
podejmuje nieobliczalne decyzje. Zaćpany 
na jakimkolwiek publicznym miejscu jest 
po prostu śmiertelnie groźny dla innych, 
dla nas, dla mnie i dla Ciebie, jest groź-

ny tu i teraz.  I jak nikt, kto jest odpowie-
dzialny, nie siądzie z zaćpanym,  jako kie-
rowcą, do samochodu, tak odpowiedzial-
ne społeczeństwo nie powierzy zaćpane-
mu żadnych  sterów, żadnego zarządzania 
czymkolwiek. Jeśli natomiast ktoś, jakaś 
społeczność, postępuje inaczej, to postę-
puje jak samobójca. I nie mają  tutaj  zna-
czenia  wymyślone dla świętego  spokoju 
usprawiedliwienia, ponieważ nic nie za-
pobiegnie tragicznemu  efektowi  zaćpa-
nia, żadna chęć udawania, że się o tym nie 
wie albo że trzeba dostarczyć  niezbite do-
wody (jakby rozum nie wystarczył), albo 
że to sprawa prywatna – zaćpany zabił i 
trup jest, i to  bynajmniej nie w szafie. Ten 
zaś, który wiedział i nie ruszył palcem, 
choć mógł bądź miał obowiązek, zostanie 
z tą myślą na zawsze, wyłączając te chwi-
le, gdy ze strachu i w ramach zapomnienia 
sam się także zaćpa.

Red. 
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Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

P3.2.o.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

1-4.03.2013 r. 21

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was!
Serdecznie zapraszamy 
na ponowne otwarcie

Nowogard • ul. 3 Maja 8B 
(obok Banku PEKAO SA)

12 sierpnia, godz. 9.00

LONDON 
FASHION

N O W Y  S K L E P

Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was !
DZIŚ PONOWNE OTWARCIE
Nowogard • ul. 3 Maja 8B

(obok Banku PEKAO SA)

Serdecznie zapraszamy 
godz. 9.00

LONDON 
FASHION

N O W Y  S K L E P
ODZIEŻ UŻYWANA
W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

ODZIEŻ UŻYWANA
W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

A57.8.sk.5,8.08

W12.4.sK.P.7.3.Do

 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600 840 600 lub 600 465 417

SZYBKA POŻYCZKA

W._.1.sk.08.1-31

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1200 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W1792.scb.18.07-17.10 

Wynajmę lokal 
handlowo-usługowy 

przy ul. Młynarskiej 
w Nowogardzie. 

Powierzchnia ok. 45m2, 
na którą składa się sala obsługi 

oraz zaplecze/magazyn 
z osobną toaletą. 

Lokal po kapitalnym remoncie. 
Dostępne media: 

prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. 

Zapraszam na prezentację, 

tel. 91 579 29 18

 
UWAGA PLANTATORZY!

PPZ Nowamyl S.A. w Łobzie 
ogłasza, że dnia 25.08.2014 r. 

rozpoczyna skup ziemniaków skrobiowych. 
Skup czynny codziennie 

oprócz niedziel w godzinach 6:00 – 20:00. 
Przed przywozem ziemniaków prosimy 

plantatorów o kontakt z właściwym inspektorem 
celem ustalenia terminów dostaw.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków  
skupu udziela Dział Kontraktacji tel. 91 881 86 41

Pomorzanin traci pierwsze bramki

Paszkowski znów „szaleje”
W środę (6 sierpnia), o godzinie 19:30 w Goleniowie, Pomorzanin Nowogard podejmował 
Hanzę Goleniów. Niestety, nowogardzianie tracą pierwsze bramki w okresie przygotowaw-
czym. Mimo tego, przy stanie 2:0 dla gospodarzy, pokazują charakter i po kolejnym hat-
-tricku Sławomira Paszkowskiego wygrywają 2:3. 

Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard  2:3 (rozegrano trzy kwarty po 
30 minut)

Gole: Sławomir Paszkowski x3
Zagrali: Paweł Sobolewski, Gracjan Wnuczyński, Natan Wnuczyński, Ad-

rian Kram, Paweł Królik, Dawid Langner, Paweł Galus, Dawid Kurek, Domi-
nik Wawrzyniak, Kamil Antonyk, Kamil Lewandowski, Sławomir Paszkowski, 
Hubert Pędziwiatr, Michał Piątkowski, Patryk Marcinkowski, Wojciech Borek. 

Pomorzanin w Goleniowie wy-
stąpił w mocno osłabionym skła-
dzie. Swoją szansę otrzymało wie-
lu młodych piłkarzy. Mecz roz-
grywany był na dystansie trzech 
kwart po 30 minut. Zmiany prze-
prowadzane były systemem „ho-
kejowym”. Hanza Goleniów ry-
walizuje wraz z Pomorzaninem 
II w 3 gr. A Klasy, niski szcze-
bel rozgrywkowy nie przeszko-
dził jednak goleniowianom za-
trudnić trenera z wybitnym CV. 

Okazuje się, że Hanzę Goleniów 
trenuje obecnie… Mariusz Ku-
ras! Żywa legenda Pogoni Szcze-
cin oraz trener takich klubów, jak: 
Pogoń Szczecin, GKS Bełchatów, 
Odra Wodzisław, Zawisza Byd-
goszcz czy też Sandecja Nowy 
Sącz. Do Hanzy Mariusz Kuras 
trafił z Iny Goleniów. Być może to 
właśnie obecność nowego szkole-
niowca na ławce gospodarzy spo-
wodowała, że zawodnicy zagrali 
na „maxa” i nie oszczędzali rywa-

li z Nowogardu. Mecz od począt-
ku ułożył się po myśli Hanzy, któ-
ra, pomimo składniejszej gry Po-
morzanina, po pierwszej kwarcie 
prowadziła 2:0. Podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego grali jed-
nak swoje i stwarzali sobie o wiele 
więcej okazji do strzelenia bram-
ki. Pierwsze trafienie to efekt bar-
dzo ładnego uderzenia zza pola 
karnego w wykonaniu Sławomira 
Paszkowskiego. To jednak nie ko-
niec popisów strzeleckich tego za-

wodnika. Przy swoich kolejnych 
dwóch trafieniach dobijał futbo-
lówkę po składnych akcjach całe-
go zespołu. Paszkowski popisuje 
się fantastyczną skutecznością od 
początku okresu przygotowaw-
czego. Trzy gole zaaplikował Ma-
sovii Maszewo, po jednej bramce 
zdobył ze Spartą Gryfice i Dobe-
raner FC, a jego drugi hat-trick po 
środowym meczu daje mu 8 strze-
lonych goli w 4 meczach. W sobo-

tę (9 sierpnia) nie lada gratka dla 
najzagorzalszych sympatyków Po-
morzanina Nowogard, gdyż roze-
grane zostaną dwa sparingi. Naj-
pierw o godzinie 16:00 pierwszy 
zespół zagra z Wichrem Brojce, 
następnie o godzinie 18:00 Po-
morzanin II podejmować będzie 
Dęba Dębice. Zapraszamy na Sta-
dion Miejski w Nowogardzie. 

KR 
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części, płyny, akcesoria samochodowe, szyby: wymiana - montaż

 

 

tel. 531 026 839, 796 061 284

na wymianę i montaż OPON
oraz serwis KLIMATYZACJI 

od 29.03 do 25.04.2014 r. w każdy piątek i sobotę

Do każdego przeglądu auta - płyn do spryskiwaczy gratis

P R O M O C J A

K1.4.śCz.P.14-3,28,11,25,9,23-5

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie 
przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości 
niezamieszkałych oraz mieszanych (przedsiębiorcom) 
o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Termin składania deklaracji, zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Nowogardzie Nr XXXV/340/14 z dnia 14 
marca 2014 r., upłynął 15 czerwca 2014 r.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 
poszukuje pracownika na stanowisko: 

Głównego Inżyniera
Kwalifikacje zawodowe:
- Wymagane wykształcenie wyższe techniczne preferowany kierunek budowlany,
- Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Wymagania: 
- Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, Norma, Autocad
Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:
- określanie wewnętrznych zasad utrzymania i eksploatacji zasobów materialnych Spółki, organizowanie 

okresowych przeglądów i bieżące kontrolowanie ich stanu technicznego, a także prowadzenie komplek-
sowej gospodarki remontowej.

- opracowywanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń ka-
nalizacyjnych oraz obiektów, maszyn, urządzeń i środków transportu,

- określanie warunków technicznych budowy, rozbudowy bądź modernizacji urządzeń wodociągowo  ka-
nalizacyjnych i przyłączy do nich, uzgadnianie dokumentacji w tym zakresie, a także odpowiednie do 
tych warunków przygotowanie i zapewnienie realizacji umów przyłączeniowych,

- przygotowywanie dokumentacji przedprojektowej, warunków lokalizacyjnych, prawa do nieruchomo-
ści, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej, geodezyjnej i innych opracowań wy-
maganych przepisami prawa,

- konkretyzacja i planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań remontowych,
- koordynowanie i nadzorowanie oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, ocen, pozwoleń 

i innych decyzji wymaganych przepisami prawa, a także przygotowywanie specyfikacji przetargowej na 
roboty, dostawy lub usługi zgodnie z wymaganymi procedurami,

- dysponowanie środkami finansowymi na inwestycje i remonty, prowadzenie dokumentacji z procesów  
ich wykonania, zapewnienie nadzoru, rozruchów i pozwoleń na użytkowanie oraz dokonywanie odbio-
rów robót z przekazywaniem do eksploatacji,

- penetracja postępu technicznego w obszarze zainteresowania przedsiębiorstwa, prognozowanie kierun-
ków rozwoju techniki w oparciu o tendencje rozwojowe w sektorze działania (branży), a także planowa-
nie, projektowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych,

- wdrażanie i zapewnienie funkcjonowania w przedsiębiorstwie systemów automatyki i sterowania
- wykonywanie zadań planistycznych i dokumentacyjnych określnych zasadami funkcjonowania pu-

blicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, w odniesieniu do wszystkich ob-
sługiwanych gmin,

- bieżące nadzorowanie komórek eksploatacyjnych w zakresie produkcji i sprzedaży wody i ścieków,
- bieżąca ewidencja i edycja map cyfrowych GESUT,
Kandydatom oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę
- Pracę pełną codziennych wyzwań. Perspektywę udziału w tworzeniu rozwiązań usprawniających pra-

cę własną
- Możliwości rozwoju zawodowego.

Oferty kandydaci składają do dnia 28.08.2014r. do godz. 14.00 na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o., ui.700-Lecia 14/2.

Rozegrali II Turniej Badmintona

Wiatr nie przeszkodził
W niedzielę (3 sierpnia), o godzinie 14:00, rozpoczął się już II, organizowany przez Urząd 
Miejski w Nowogardzie, Turniej Badmintona. Uczestnikom nie przeszkodziły podmuchy 
wiatru. Zwycięzcom turnieju został Wojciech Szczubiał. 

Turniej Badmintona rozgrywa-
ny był na nowo powstałym boisku, 
nieopodal restauracji Neptun. To 
był już drugi turniej, w którym 
rywalizowano w tej dyscyplinie 
sportu i choć tego dnia dość moc-

no wiało, nie zraziło to dwunastki 
zawodników, którzy postanowili 
dobrze się bawić i przy tym rywa-
lizować o nagrody sponsorowane 
przez Urząd Miejski w Nowogar-
dzie. Dla trójki najlepszych graczy 

przygotowano dyplomy, upomin-
ki związane z naszym miastem 
oraz nowy sprzęt do badminto-
na. Zmagania sędziował Jerzy Ku-
siak, natomiast nad prawidłowym 
przebiegiem turnieju czuwał Szy-
mon Pilipczuk z wydziału Rozwo-
ju Lokalnego, Funduszy, Kultury 
i Sportu. Dwunastu zawodników 
rozlosowano w pary, grano sys-
temem pucharowym, czyli prze-
grywający odpadał z rozgrywki. 
Bezkonkurencyjny dla swoich ry-
wali okazał się Wojciech Szczu-
biał, który zajął 1. miejsce. Zaraz 
za nim uplasował się Tomasz Saja. 
Natomiast na najniższym stopniu 
podium stanął Mateusz Trafan-
kowski. Przy artykule publikuje-
my komplet wyników z niedziel-
nego Turnieju Badmintona. 

KR

Wyniki II Turnieju Badmintona
Eliminacje:
Mateusz Saja – Jakub Rabiejewski   2:0
Maciej Mikita – Wojciech Szczubiał   0:2
Weronika Tretiak – Barbara Lewandowska  2:0
Jakub Konieczny – Mateusz Trafankowski  0:2
Tomasz Saja – Błażej Saja    2:0
Emil Kaczemba – Szymon Pilipczuk  1:2
Ćwierćfinały:
Mateusz Saja – Wojciech Szczubiał   0:2
Weronika Tretiak – Mateusz Trafankowski  0:2
Tomasz Saja – Szymon Pilipczuk   2:0
Półfinały:
Mateusz Trafankowski – Wojciech Szczubiał  0:2
Tomasz Saja – Mateusz Trafankowski  2:0
Finał:
Wojciech Szczubiał – Tomasz Saja   2:0

A9.4.ś-czb.d/o
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

Mieszkanie 2-pokojowe 
okolica Pobierowa, 
62m2, cena 146150.  

Mieszkanie 2-pokojowe 
okolica Mrzeżyna, 
50m2, cena 95000. 

Mieszkanie 4-pokojowe 
okolica Niechorza, 

77m2, cena 124000.

Mieszkanie 2-pokojowe  
okolica Niechorza,  
39m2, cena 88 000.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-

dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJEMY, 
KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy  
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup zło-
mu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala obsłu-
gi oraz zaplecze/magazyn z osobną toaletą. 
Lokal po kapitalnym remoncie. Dostępne 
media: prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na prezentację, 
tel. 91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodarczy do 
remontu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 
około 90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w tym 
mieszkanie, duży parking. 609 245 816  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

• Sprzedam pół domu nad jeziorem. 722 300 
700

• Do wynajęcia kawalerka. 722 300 700

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie. 783 649 880 
Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + suteryna 64 
m2. 608 817 214 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 113 
tys. 501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 
17000zł. Tel. 889 133 882

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe 
na ul. Bema. 669 212 959

• Sprzedam garaż na Bema. 667 196 425

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 30 
m2 – parter – wspólnota – ogrzewanie ga-
zowe własne. Mieszkanie w bardzo do-
brym stanie, kuchnia umeblowana z za-
budowaną kuchnią elektryczną i płyta 
gazową oraz zmywarką. Cena 110 000 zł. 
Tel.693 84 85 91

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 602 
526 935, 602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 502

• Sprzedam dom w Stargardzie Szczecińskim 
o pow. 148 m2 lub zamienię na podobnej 
wielkości w Nowogardzie z dopłatą. 604 
460 614 

• Wynajmę garaż na ulicy Zamkowej i na Jana 
Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną. 
660 010 540

• Wynajmę kawalerkę. 601 927 982

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, 
I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 
696 042 318 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 
ul. Leśna 6a, powierzchnia 45,80 m2, I pię-
tro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, ko-
rytarz, cena 91.600 zł, tel.  607607814, 91-
3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Trau-
gutta 3a, powierzchnia 54,90 m2, parter, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  kory-
tarz, cena 76.800 zł, tel.  607607814, 91-
3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Trau-
gutta 3a, powierzchnia 78,10 m2, II piętro, 
cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  kory-
tarz, cena 71.700 zł, tel.  607607814, 91-
3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Le-
śnej w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. 
+48 725 428 337 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe ulica 
Racibora na dłuższy okres. 784 056 335 

• Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszowskiego w 
Nowogardzie. Tel. 783 570 060

•	 TANIO SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 37 M2 
MIESZKANIE W BLOKU CENTRUM NOWO-
GARDU. DWA POKOJU, KUCHNIA, ŁAZIEN-
KA, OKNA PCV, OGRZEWANIE GAZOWE, 
PODŁOGI W PANELACH. BLOK PO REMONCIE 
NISKIE OPŁATY. PROSZĘ DZWONIĆ W GO-
DZINACH WIECZORNYCH SKYPE: jspolish. 

• Mieszkanie do wynajęcia centrum Nowo-
gardu 2 pokoje. 695 426 050

•  Sprzedam garaż na 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam lokal przeznaczony na działal-
ność handlową lub usługową w Płotach 
przy ul. Krótkiej o pow. 90 m2. Cena do 
uzgodnienia. 605 098 061 

• Goleniów.Działkę budowlaną z warunkami 
zabudowy pod mieszkalnictwo   i usługi o 
pow 1100 m/2 blisko centrum miasta sprze-
dam po okazyjnej cenie  tel 501 208 667

• Goleniów . Działkę budowlaną   blisko cen-
trum ale w spokojnej okolicy>   o pow 13 
000 m/kw z warunkami zabudowy z możli-
wością podziału na 10>   działek, zdecydo-
wanie sprzedam -cena do uzgodnienia tel 
501 208 667  

• Goleniów . Działkę o pow 1,8 ha   z budyn-
kami socjalnymi,ogrodzoną i   monitorowa-

ną przy drodze szybkiego ruchu Gdańsk - 
Berlin sprzedam w   cenie do uzgodnienia.
tel 501 208 667

• Wolne mieszkanie wynajmę. 601 724 492 

• Wynajmę mieszkanie dwa pokoje w cen-
trum Nowogardu. 606 646 968 

• Wynajmę garaż okolice 15 lutego. 693 584 
630

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 

2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe do zareje-
strowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 
215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Al-
mery z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 99, 
cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 
908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 2002, 
stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 508 290 
657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 
456 377   

•  Sprzedam trabanta, rok produkcji 1968. 730 
744 751

•	 Kupię stare Toyoty i Mercedesy 190. 888 
341 347 

• Sprzedam nowe opony terenowe Good 
Year Wrangler 255/75r15 cena za kpl 4 szt. 
1200 zł. Tel. 510 249 576 

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  
róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  
innych  roślin. Tel. 606106142.

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 
kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 
2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 
785 04 19 62  

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 405 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usługi. 
502 853 573 

• Owczarek niemiecki długowłosy, czarny, 
podpalany – szczenięta. 783 822 916

• Sprzedam pług dwuskibowy, niemiecki i 
kultywator. 695 780 299

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

•	 Sprzedaż świeżych kurzych jaj ekologicz-
nych, ul. Boh. Warszawy 21. 

•	 Sprzedam prosiaki 70 sztuk. 691 982 862

• Sprzedam przyczepę 3,5 tonową, wywrot-
ka. 696 351 157 

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 853 
573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzele-
wo. 502 853 573 

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 

konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 609  715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 
, 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –
TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Polskie-
go 57 .tel.787482763.Pełna oferta: komsil.pl 
Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 
432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i 
zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• Instalacje elektryczne, wynoszenie liczni-
ków na zewnątrz. 660 171 386

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 
070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 
493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, terakota 
itp. 608 364 330, 600 347 308 

• Szpachlowanie, malowanie, panele, instala-
cje elektryczne. 798 147 191 
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Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Zatrudnię
zbrojarz -murarz,  

docieplenia
91 407 14 50, 605 115 064

e-mail: ncbn@wp.pl
scz.pt.18.07-1.08

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

KAWALERKA  
W NOWOGARDZIE 
cena: 85 000 PLN 

2-pokojowe  
W NOWOGARDZIE 
cena: 125 000 PLN 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-

we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zbiór truskawek w Olchowie. 693 344 778 

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

•	 Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  Dą-
browie Nowogardzkiej. Owoce desero-
we. Tel. 510730398,502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki do biu-
ra, znajomość obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w trans-
porcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka zaj-
mie się maluchem od września. 793 994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożyw-
czego. 91 39 21 373

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, atrakcyjne wa-
runki. 609 493 989

•  Przyjmę do pracy wtapianie siatki, szpa-
chlowanie. 726 729 069

•  Doświadczona opiekunka zajmie się małym 
dzieckiem. 664 696 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. D. 601 893 514 

• Zatrudnię murarza dekarza. 794 115 153 

• Poszukuje tokarza do współpracy posiadam 
warsztat i maszyny. tel. 505 112 334

• Zatrudnię kierowcę C+E na miejscu. tel. 505 
112 334

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocię-

te i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne przeglądy 
części zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, 
stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – kominko-
we. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porą-
bane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje za-
silania, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 
miejsc. 506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + stół 
kuchenny mocny. Tel. 888 676 231  

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, ol-
cha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 
693 730 938 

• Dwa segmenty młodzieżowe, dwa biurka, 
dwa tapczany tanio sprzedam. 605 856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie nowe, 
bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 3. 608 
825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Podsta-
wowa nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła Podsta-
wowa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• Tanio wózek bliźniaczy EASYWALKER DUO 
(najlepsze opinie rodziców). Trzyletni, stan 
bardzo dobry, głęboki - pomarańczowy 
spacerówka – grafit. Dodatkowo folia prze-
ciwdeszczowa, parasolki, torba. 1700 zł. 603 
281 005 

• Drzwi garażowe ocieplane bia-
łe w solidnej ramie 210x240 stan bdb  
509861740

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożyw-
czego. 91 39 21 373 

• Sprzedam meble firmy Black Red White ko-
lekcja Syriusz i Pop z biurkiem, tapczan oraz 
kanapę. Tel. 722 200 088

•	 Sprzedam Yorka, suczka. Cena 600 zł. 721 
070 092

•  Odsprzedam taniej dachówkę Koramic kar-
piówka półokrągła angoba miedziana sztuk 
2000 oraz cegłę klinkier 60 mm ( jopek) ko-
lor czerwony jedną paletę. 515 269 567 lub 
91 39 20 272 

• Oddam trzy suczki Foxteriery 6 tygodnio-
we po  polujących rodzicach. 668 137 231, 
786 233 846

• Sprzedam sofę dwuosobową ekoskóra. 
Cena 300 zł. 605 281 226

• Sprzedam betoniarkę 250l. 604 861 431  

• Sprzedam szafę 190 x 150 z lustrem, cena 
200 zł. 503 346 825
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

zu

,

_______________  /__________________ / _________________

Życząc udanych wakacji

zaprasza po najpiękniejsze polskie  
zeszyty i tornistry oraz setki innych art.  

szkolnych potrzebnych niedługo w szkole

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Myśl o swoim zapomnisz o cudzym
Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Maria Kloch, Andrzej Leszczyński, Marek Kozioł, Stanisława 

Pokorska, Alicja Wypych, Christiana Syfert, Natalia Furmanczyk, Krystyna Geglawa, Mirosława Rutkowska, 
Halina Szwal, Barbara Bartosik, Wiesław Borowik, Edward Bachor

Zwycięzcy: Agnieszka Skowrońska, Marek Kozioł, Mirosława Rutkowska 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Monety i banknoty
Miłosz Wielgus, Kacper Skowroński, Oliwia Feliksiak, Tymon Józefiak, Ireneusz Goc
Zwycięzca: Tymon Józefiak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - szczecin (ul. św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓWParafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KołobRzEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

szCzECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.o.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.o.2.14.1.30

P7.4.o.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.o.d/o

P4.2.o.d/o

P6.2.o.d/o

P.26.2.o.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

A33.2.k.o.4.04.do

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY HIT TARGOWY 

XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08

W.13.2.o.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozmowa  
z Wojciechem 
Smarzowskim

Kto na burmistrza 
Nowogardu?

s. 4

15 SieRpNia
Wniebowzięcie 

NMp
Święto Wojska 

polskiego s. 11

Z wizytą 
na plantacji 

borówek

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGi KSiĘGOWO-pODaTKOWe
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 07.18-08.22

eLeWaTOR Nowogard

SKUpUJe ŻYTO  
konsumpcyjne - 551 zł brutto

paszowe - 515 zł brutto

tel. 503 048 958
szybKA PłAtność

Plantacja 
borówki 
w Siwkowicach 

k/Łosośnicy 
gm. Resko

zatrudni 
zbieraczy 

tel. 515 144 186 
organizujemy dowóz

W54.2.P.5.08Fo
t. 

R.
U

rt
no

w
sk

i

Krajowy ranking zamożności

Nowogard – najbiedniejsza 
gmina w województwie

Czytaj s. 3

Następne 

wydanie

18 sierpnia br.

s. 7
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Kronika  policyjnaNasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

P8.4.ś-czb.d/o

GmiNa NowoGard
04.08.2014 r.
godz. 17:10 Powiadomienie o 

uszkodzeniu, poprzez zaryso-
wanie powłoki lakierowej oraz 
wgniecenie karoserii samochodu 
marki Opel Corsa, zaparkowane-
go przy ul. Kościelnej. 

05.08.2014 r. 
godz. 09:45  Policjanci Ogni-

wa Patrolowo Interwencyjnego, 
w miejscowości Miętno, ujawnili 
nietrzeźwego kierującego rowe-
rem. Mirosław O. znajdował się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
0,5 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

godz. 12:00 Powiadomienie o 
kradzieży tablicy rejestracyjnej z 
pojazdu marki BMW zaparkowa-
nego przy ul. Zamkowej. 

godz. 13:00 W lokalu Neptun 
przy Plac Szarych Szeregów, doszło 
do interwencji Policji. Adam B. do-
konał uszkodzenia mienia wyposa-
żenia pizzerii. Na miejsce wezwa-
no pogotowie ratunkowe z powodu 
uszkodzenia ciała sprawcy.

godz. 15:30 Pracownik skle-
pu Biedronka przy ul. Bohaterów 
Warszawy, powiadomił o uję-
ciu sprawcy kradzieży sklepowej. 
Przybyły na miejsce Patrol, wy-
legitymował Mirosława T., który 
dokonał zaboru alkoholu. 

godz. 17:15  Dyżurny Komen-
dy Powiatowej Policji w Golenio-
wie, powiadomił o ujęciu sprawcy 
kradzieży sklepowej w sklepie In-
ter-Marche przy ul. Rzeszowskie-
go. Policjanci Ogniwa Patrolowo 
Interwencyjnego na miejscu za-
stali Leszka F, który dokonał za-
boru alkoholu. 

06.08.2014 r. 
godz. 09:40 Policjanci Ogni-

wa Patrolowo Interwencyjnego 
podczas kontroli drogowej na ul. 
Wojska Polskiego, dokonali za-
trzymania kierującego ciągni-
kiem rolniczym marki Usus, bez 
obowiązkowego ubezpieczenia 
OC pojazdu. 

godz. 15:40 Na ul. 3 Maja do-
szło do kolizji drogowej, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy marki 
Opel. 

07.08.2014 r. 
godz. 05:30 W pobliżu miejsco-

wości Wierzbięcin, doszło do ko-
lizji drogowej, gdzie kierujący sa-
mochodem marki Opel Insygnia, 
uderzył w zwierzynę leśną. 

godz. 09:00 Pracownik skle-
pu Netto, powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Na 
miejscu Patrol OPI wylegitymo-
wał Dariusza D. 

godz. 14:00 W sklepie Biedron-
ka przy ul. Warszawskiej, zatrzy-
mano sprawcę kradzieży sklepo-
wej. 

08.08.2014 r. 
godz. 15:20 Na ul. Kościelnej 

doszło do kolizji drogowej, w któ-
rej uczestniczył pojazd marki Da-
ewoo Lanos oraz motorower mar-
ki Romet.  

godz. 19:00 Pracownik sklepu 
Polo-Market powiadomił o za-
trzymaniu dwóch sprawców kra-
dzieży sklepowej. 

godz. 22:00 Powiadomienie o 
kradzieży roweru niezabezpieczo-
nego, pozostawionego przed apte-
ką przy ul. 3 Maja. 

09.08.2014 r.
godz. 16:30 
W miejscowości Czermnica Po-

licjanci Ogniwa Patrolowo Inter-
wencyjnego ujawnili nietrzeźwe-
go kierującego rowerem. Zdzi-
sław B. miał 1,41 mg/l co stanowi 
ok. 2,82 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

 godz. 15:30 Patrol OPI, pod-
czas kontroli drogowej w miej-
scowości Grabin, ujawnił nie-
trzeźwego rowerzystę. Krzysztof 
B, miał 2,04 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Ponadto 
posiada aktywny zakaz kierowa-
nia rowerem wydanym przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie. 

10.08.2014 r. 
godz. 03:50 Na ul. 3 Maja pod-

czas kontroli drogowej samocho-

du marki VW Golf ujawniono, że 
kierujący Tomasz Ż. kierował po-
jazdem znajdując się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 2,02 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. W toku kontroli ujaw-
niono, że nie posiada również 
uprawnień do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. 

godz. 04:30 Zgłoszenie kradzie-
ży z włamaniem do mieszkania 
przy ul. Nadtorowej. 

godz. 05:45 Dyżurny Straży Po-
żarnej powiadomił o zdarzeniu 
ogniowym przy ul. Warszawskiej, 
gdzie nadpaleniu uległ tylny zde-
rzak  oraz klapa bagażnika w po-
jeździe marki Mercedes. 

godz. 18:30 W miejscowości 
Olchowo kierujący samochodem 
marki Opel, Jarosław Ś. popełnił 
wykroczenie drogowe i zatrzy-
many został przez Patol Ruchu 
Drogowego, Komendy Powiato-
wej Policji w Goleniowie. Ponad-
to posiada aktywny zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. 

godz. 17:50 
Zgłoszenie kradzieży samocho-

du marki VW Golf na ul. Rze-
szowskiego. 

GmiNa osiNa
09.08.2014 r.
godz. 16:40 Powiadomienie o 

uszkodzeniu samochodu marki 
Ford Mondeo w miejscowości Ki-
korze, poprzez najechanie na stu-
dzienkę kanalizacyjną. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Trwa jeszcze okres wakacji dla uczniów oraz urlopów wypo-
czynkowych dla dorosłych. Ty razem, w naszej cotygodnio-
wej sondzie, zapytaliśmy respondentów z Nowogardu, jak 
dbają o swoje zdrowie, gdy mają trochę wolnego czasu? 

arkadiusz Korn z córką 
Nadią – Gdy mam czas wolny, 
to najczęściej wypoczywam, spa-
ceruję po  mieście sam lub z pie-
skiem, a także jeżdżę na rowe-
rze. Ale teraz, gdy jest tak ciepło, 
to oczywiście chodzę nad jezioro 
lub wyjeżdżam nad morze. Rów-
nież nie zapominam, by pójść na 
trochę do lasu. Ale dziś, jak pan 

widzi, muszę zostać w domu, gdyż mam kontuzję nogi, która uniemożli-
wia mi być w pełni sprawnym i aktywnym ruchowo. 

ania z dziećmi – Teraz, gdy 
jest tak ciepło, to oczywiście 
wychodzę trochę na spacery z 
dziećmi, na alejki przy naszym 
jeziorze. A gdy jest już bardzo 
gorąco, to wyjeżdżamy do ja-
kiejś nadmorskiej miejscowości. 
Ponadto, gdy jest ciepło, jeździ-
my również na rowerach. Ale też 
nie zapominam o spacerze z na-
szym pieskiem. 

Janina Gawrysiak – Jak naj-
bardziej, staram się żyć aktyw-
nie, jeść warzywa i owoce. W sło-
neczne dni jeżdżę na rowerze, 
ale tylko wtedy, gdy mam chęć i 
w miarę dobrze się czuję fizycz-
nie. Obecnie, gdy jest tak ciepło 
na dworze, to staram się nie wy-
chodzić z domu, ale to nie ozna-

cza, że nie korzystam z promieni słonecznych. Ostatnio nawet udało mi 
się pojechać do Dziwnówka. Przy okazji dał mi pan do myślenia… Trze-
ba się zastanowić nad swoim zdrowiem i tak sobie myślę, że muszę coś 
dla niego jeszcze dobrego zrobić. Może wkrótce zmienię dietę…? 

stanisław wiśniewski – Co 
do mojego zdrowia, to widomym 
jest, że w moim wieku to już każ-
dy może mieć coś z nim nie tak. 
Dlatego tym bardziej jest potrze-
ba, by o nie bardzo dbać – po-
wiem nawet, że najlepiej jak tyl-
ko jest to możliwe. Niemniej, gdy 
tylko mam wolny czas, to po-
święcam go na odpoczynek i re-
laks. Oczywiście ważna też jest 
dieta, nie powinno się o niej zapominać. Tak się złożyło, że przeszedłem 
dość rozległy zwał serca, dlatego nie mogę zapominać o przestrzeganiu 
pewnych zasad. Dbam o swoje zdrowie m.in. przez jazdę na rowerze, 
pobyt na świeżym powietrzu, dietę itd. Myślę, że dlatego ostatnio z tego 
względu bardzo dobrze się czuję. 

alicja Kielar – Powiem, że 
najlepiej czuję się, jeżdżąc wła-
śnie rowerem. Działeczka, jak 
najbardziej, ale nie tutaj, tylko u 
mojej córki na wsi. Co do mojej 
diety, to z nią bywa bardzo róż-
nie. Ale gdy tylko rano mam wol-
ną chwilę, to się gimnastykuję. 
Robię to najchętniej zimą. Obec-
na pogoda jest dla mnie trochę 

zbyt uciążliwa, choć mimo że jest za gorąco, to i tak jest bardzo fajnie. 
Rozmawiał: Jarek Bzowy 
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Jeno gruzu sterta i chaszcze...

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

J22.2.sczb.pt.1-29

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Krajowy ranking zamożności

Nowogard – najbiedniejsza gmina w województwie
w krajowym rankingu zamożności gmin Nowogard spadł na 506. miejsce w kraju (na 576 klasyfikowanych gmin) i… ostatnie miejsce w województwie 
zachodniopomorskim!

W  miesiącach letnich zwy-
czajowo od kilku lat publikowa-
ne są dwa główne rankingi, uka-
zujące w rożnym aspekcie kon-
dycje polskich samorządów.  Ty-
dzień temu prezentowaliśmy pre-
stiżowy ranking Rzeczpospolitej, 
w którym wśród 250 najlepszych 
gmin brak Nowogardu (w najlep-
szej setce gmin wiejskich na 91. 
miejscu znajdowała się natomiast 
Osina). Ostatni raz Nowogard w 
tym rankingu został uwzględnio-
ny za 2010 rok (miejsce 29. w kra-
ju). Dzisiaj przedstawiamy drugi 
ze znanych krajowych rankingów, 
tym razem jest to ranking „Naj-
bogatsze samorządy 2014”, opra-
cowany i aktualizowany corocz-
nie (od 2001 roku) przez redakcję 
„Wspólnoty” – wydawnictwa po-
święconego tematyce samorządo-
wej. Ranking ten, zestawiając do-
chody własne gmin w przelicze-
niu na jednego mieszkańca (per 
capita), ukazuje faktyczną efek-
tywność zarządzających gminą 
w dbaniu o rozwój gospodarczy  
gminy – poziom dochodów gmi-
ny wszak jest prostą funkcją ilości 

podmiotów gospodarczych na te-
renie i ich kondycji oraz stopnia 
zamożności mieszkańców. Szcze-
gółowo o tym w następnej części.

metoda rankingu 
Oto co bliżej o zastosowanej 

metodzie w tegorocznym rankin-
gu pisze główny jego autor, prof. 
Paweł  Swianiewicz, z Uniwersyte-
tu Warszawskiego.

Zastosowana metoda oblicza-
nia wskaźnika użytego w rankingu 
jest identyczna jak rok temu. Tra-
dycyjnie pominięte zostały wpły-
wy z dotacji celowych. Zwłaszcza 
w okresie tak intensywnego korzy-
stania z funduszy unijnych dotacje 
te mają chwilowy, ale bardzo sil-
ny wpływ na wielkość dochodów. 
Wpływ wielkiej dotacji inwesty-
cyjnej potrafi wywindować samo-
rząd bardzo wysoko w rankingu. 
Jest to jednak skok chwilowy (incy-
dentalny) i nie ma związku z trwa-
łym wzrostem zamożności. Wyda-
je się więc, że uwzględnienie tylko 
dochodów własnych i otrzymywa-
nych subwencji lepiej oddaje hasło 
naszego rankingu: zamożność. Tak 

jak w ubiegłych latach, wpływające 
do budżetu dochody zostały skory-
gowane na dwa sposoby. Po pierw-
sze, odjęliśmy składki przekazywa-
ne przez samorządy w związku z 
subwencją równoważącą (regio-
nalną w przypadku województw) 
– tak zwane janosikowe. Po drugie, 
do faktycznie zebranych docho-
dów dodaliśmy skutki zmniejsze-
nia stawek, ulg i zwolnień w podat-
kach lokalnych (chodzi o to, by po-
równywać faktyczną zamożność, a 
nie skutki podejmowanych w gmi-
nach autonomicznych decyzji od-
noszących się do polityki fiskalnej). 
Ta poprawka odnosi się wyłącznie 
do samorządów gminnych, bo po-
wiaty i województwa nie podejmu-
ją żadnych decyzji odnoszących się 
do podatków. Skorygowane w ten 
sposób dochody podzieliliśmy przez 
liczbę ludności każdej jednostki sa-
morządowej. 

wyniki rankingu 
Nowogard, z wynikiem 2162,84 

zł na mieszkańca, w zestawieniu 
obejmującym 546 miast (miasta 
powiatowe prezydenckie są noto-

wane w odrębnych kategoriach), 
znalazł się na 506. miejscu w kra-
ju i ostatnim, 42., w naszym woje-
wództwie. Dla porównania, zwy-
cięzca rankingu krajowego, po-
łożone w naszym województwie 
Nowe Warpno, ma ten wynik na 
poziomie 18913,90 zł na miesz-
kańca, natomiast trzecie w kraju 
Międzyzdroje to wynik 5832 zł. 
Nawet znajdujący się na 11. miej-
scu Kalisz Pomorski to dochody 
na mieszkańca ponad 2 razy więk-
sze (4587,98) aniżeli Nowogard. 
Ale jeszcze bardziej znamien-
ny jest inny wskaźnik, pokazu-
jący tendencje – dystans pomię-
dzy Nowogardem, a innymi stale 
wzrasta! W 2010 roku (w grudniu, 
R. Czapla z SLD obejmuje urzę-
dowanie) Nowogard był sklasyfi-
kowany jeszcze na 346. miejscu w 
kraju. Już po roku działania „mło-
dego i rzutkiego” (jak cmokali 
niektórzy) spadliśmy w 2011 na 
miejsce 427. Potem było już tylko 
gorzej, mimo że przestano poma-
gać podatkowo (a właściwie chy-
ba też dlatego) lokalnym przedsię-
biorcom. I tak za rok 2012 miejsce 

485., a teraz (za rok 2013) miej-
sce 506. Spadek więc o 160 pozy-
cji na ponad 500 notowanych (i to 
w końcu tabeli) w ciągu kadencji! 
Wynik znakomity! Tylko SLD i 
R. Czapla mogą tak spauperyzo-
wać społeczność w krótkim cza-
sie. Zapewne zapał w tym zakre-
sie wzmacniało ideowe zawoła-
ne towarzyszy: „Precz kulakom” i 
wszyscy w kamasze. 

Komentarz
A co tu komentować – jaki koń 

jest, każdy widzi (kto widzi).
Tylko kasa w urzędzie miejskim  

zna prawdę i wie, że nie wszyscy u 
nas biedują – burmistrz kasę bie-
rze większą jak prezydent Sopotu, 
Słupska czy większość zachodnio-
pomorskich burmistrzów. 

sm 

interwencja

Czyj jest ten gruz?
Na jednym z gminnych nieużytków, leżącym przy drodze 
wylotowej z Nowogardu w kierunku długołęki, naprzeciw-
ko znajdujących się po drugiej stronie tej drogi ogródków 
działkowych, od pewnego czasu zalega nabierająca coraz 
większych rozmiarów sterta gruzu.

- Teren, na którym znajduje się 
gruz, co prawda należy do gminy, 
ale nie zmienia to faktu, że ta ster-
ta gruzu rzuca się w oczy i oszpeca 
widok – mówi w rozmowie z nami 
jeden z czytelników DN, zamiesz-
kały w pobliżu gminnego nieużyt-
ku – Nie jestem w stanie zrozumieć, 
dlaczego gmina nic z tym nie robi 
i pozwala sobie, żeby te hałdy cały 
czas rosły. Ktoś zrobił nam pod no-
sem wysypisko gruzu! Nie możemy 
się zgodzić z takim stanem rzeczy, 
bo za kilka miesięcy będziemy mie-
li widok na małe kamieniołomy. A 

poza tym sama gmina nie dba w 
ogóle o ten teren. Z rzadka jest on 
obkaszany, właściwie tylko przy 
brzegach. Tak więc, oprócz gruzu, 
są tutaj jeszcze spore chaszcze i wy-
soka trawa – wyjaśnia Czytelnik.

Faktycznie, jak zresztą widać 
na zdjęciach, zaniedbanie terenu 
jest spore. I jak wiadomo, choćby 
z ostatnich publikacji DN, nie jest 
to jedyne zaniedbane przez gminę 
miejsce, które najlepszego świa-
dectwa miastu nie wystawia.

(ps)



Nr 61 (2294)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Nasza sonda z Osiny
o zdrowym stylu życia zawsze było i nadal jest dość gło-
śno. mówimy też dużo o zdrowej diecie, aktywności fizycz-
nej oraz o szkodliwości nadużywania napojów wysokopro-
centowych. dlatego tym razem zapytaliśmy naszych re-
spondentów, jak i czy w ogóle w wolnym czasie dbają o swo-
je zdrowie? 

Pani Barbara z synem – Jak 
dbam o swoje zdrowie w wol-
nym czasie? Przede wszystkim 
nie biorę żadnych suplementów 
diety typu sztuczne witaminy, 
ale zjadam, zwłaszcza o tej po-
rze roku, świeże owoce i warzy-
wa, najlepiej te z działki. Czasa-
mi też dostaję od sąsiada jabłka, 
które podjadam sobie z dziećmi. 

O kondycję fizyczną dbam niewiele, ponieważ bardziej skupiam się na 
jedzeniu warzyw i owoców. Moja kondycja fizyczna jest 50% na 50%. 

Pani wanda – Zawsze staram się 
być w ruchu. Dlatego w miarę moż-
liwości jeżdżę na rowerku. Ponadto 
często chodzę na działkę ogrodową 
i tam albo sobie delikatnie pielęgnu-
ję rośliny, albo zwyczajnie siedzę w 
cieniu, gdy słońce bardzo świeci. Ale 
moje zdrowie zawdzięczam przede 
wszystkim regularnym wizytom i 
badaniom u lekarza, co z pewnością 
skutkuje tym, że moje zdrowie jest w dobrej kondycji. Dlatego namawiam 
wszystkich, by regularnie się badali, bo to jest wyznacznikiem dbania o 
swoje zdrowie, które, jak wiemy, mamy tylko jedno, więc musimy o nie 
dbać. 

Pan wiesław – Z tym moim 
zdrowiem bywa bardzo róż-
nie, nadszedł czas, by bardziej, 
w sposób szczególny, zadbać w 
obecnej chwili o nie. Muszę więc 
przyjmować leki, które są nie-
zbędne dla mojego serca i oczu. 
Rzeczywiście oszczędzam swo-
je zdrowie i siebie, by dobrze się 
czuć. Kiedyś, gdy byłem młodszy, 

ruszałem się więcej,  np. wtedy, gdy byłem w wojsku, a tam wiadomo, 
ruch fizyczny musiał być. 

Pan Paweł – Muszę powie-
dzieć, że staram się często wypo-
czywać, bo mam bardzo ciężką 
pracę, która wymaga ode mnie 
dobrej kondycji fizycznej. Cza-
su wolnego mam niewiele, a je-
żeli on już jest, to wychodzę naj-
częściej z moim synem na spacer, 
jeżdżę z nim rowerem i grywam 
w piłkę nożną, przez co w jakiś 

tam sposób staram się też dbać o moją kondycję fizyczną. 

Pan Piotr – Jak dbam o swo-
je zdrowie? Ja mam już 74 lata, 
dlatego najczęściej biorę leki i sie-
dzę sobie spokojnie na świeżym 
powietrzu, tu, na tej ławeczce. 
Ale zdarza mi się również pójść 
na działkę. Dla mnie dbanie o 
zdrowie to regularne chodze-
nie do naszego ośrodka zdrowia, 
który wraz z naszą Panią doktor, 
gwarantuje nam bardzo dobrą opiekę. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Słomski, Szpilkowski, Kulinicz…

Kto na burmistrza Nowogardu
dziennik dotarł do nieoficjalnych informacji na temat potencjalnych kandydatów na bur-
mistrza Nowogardu w jesiennych wyborach samorządowych. wiele wskazuje na to, że o ten 
wybór będzie się ubiegało 5 osób.

Zbliżają się jesienne wybory 
samorządowe, których dokład-
ny termin w najbliższych dniach 
ogłosi Premier RP. Tak więc w li-
stopadzie (prawdopodobnie 16 
XI) będziemy wybierać radnych 
wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych. Wybierzemy też wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast. W tegorocznych wyborach 
wprowadzoną istotną, zwłaszcza 
dla gmin takich jak Nowogard, 
zmianę ordynacyjną – radnych 
do Rady Gminy będzie się po raz 
pierwszy wyłaniać w wyborach 
w okręgach jednomandatowych. 
Oznacza to, że będziemy głoso-
wać nie na „listę”, ale na „nazwi-
sko” i mandat otrzyma tylko jed-
na osoba z najwyższym wynikiem 
w danym okręgu. Znikną więc 
ze składów rad tacy, którzy swo-
je miejsce mandatowe zawdzię-
czali dotychczas nie oddanym na 
siebie głosom wyborców, ale bar-
dzo dobremu wynikowi lidera li-
sty. Zmiana powyższa nie dotyczy 
wyborów do powiatu i samorzą-
du wojewódzkiego. Tutaj wszyst-
ko pozostaje po „staremu”. Jak 
zwykle największe emocje wzbu-
dzają bezpośrednie wybory wój-
tów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Kompetencje, a również 
praktyczna nieusuwalność z tych 
funkcji w trakcie kadencji powo-
duje, że osoby je sprawujące mają 
bardzo szeroki zakres władzy i 
duże możliwości działania – dzia-
łania dobrego bądź nieudanego. 
Ugrupowania, zarówno partie, jak 
i stowarzyszenia lokalne, już od 

kilku miesięcy intensywnie przy-
gotowują się do wyborów. Jed-
nym z elementów tych przygoto-
wań jest wyłonienie kandydatów 
do wyborczego starcia. Oficjalne 
ogłoszenie nazwisk będzie możli-
we dopiero po urzędowym ogło-
szeniu wyborów, dlatego poszcze-
gólne komitety wyborcze na ra-
zie nic ogłaszać nie mogą. Udało 
się nam jednak zdobyć kilka in-
formacji nieoficjalnych, dotyczą-
cych przygotowań do wyborów 
na burmistrza Nowogardu. Jak 
się okazuje, w zasadzie wszyscy  
„gracze” obecni i aktywni na lo-
kalnej scenie politycznej dokonali 
już wstępnych przymiarek. Jedyną 
nową w stosunku do lat ubiegłych 
formacją, która ma zamiar wziąć  
udział w tegorocznych wyborach 
(zarówno do gminy jak i do po-
wiatu), jest Stowarzyszenie Part-
nerstwo i Rozwój – znane jako 
inicjator i realizator akcji, zmie-
rzającej do zmiany nazwy powia-
tu goleniowskiego na powiat gole-
niowsko-nowogardzki. Jak się do-
wiadujemy, Stowarzyszenie to ma 
zamiar wystawić w wyborach na 
burmistrza Nowogardu p. Piotra 
Słomskiego – doktoranta na US, 
lektora j. angielskiego i dzienni-
karza. Prowadzone są rozmowy 
w sprawie poparcia tej kandyda-
tury przez nowogardzkie Prawo i 
Sprawiedliwość. Po raz kolejny w 
wyborach uczestniczyć będą też 
reprezentanci „Wspólnego No-
wogardu”, lokalnego stowarzy-
szenia, które w radzie mijającej 
kadencji reprezentuje 5-ciu rad-

nych. Kandydatem na burmistrza 
z ramienia tej grupy ma być Ra-
fał Szpilkowski – miejscowy ar-
chitekt, radny gminny. PSL, par-
tia będąca z SLD w rządzącej ko-
alicji w naszej radzie gminnej, za-
mierza wystawić do wyborów na 
burmistrza Nowogardu Tomasza 
Kulinicza,  aktualnego wicestaro-
stę goleniowskiego. PSL w samo-
rządzie powiatowym jest w ko-
alicji (również w koalicji rządzą-
cej) z Platformą Obywatelską. Ta 
ostatnia partia w wyborach na 
burmistrza naszego miasta ma za-
miar wystawić, według nieoficjal-
nych informacji, Artura Danilew-
skiego – miejscowego nauczyciela 
W-F. Co do tej kandydatury, rów-
nież zgodnie z nieoficjalnymi do-
niesieniami, może nastąpić jesz-
cze  zmiana. Nie mamy żadnych 
potwierdzeń, czy nowogardzki 
SLD wystawi ponownie do wy-
borów jednego ze swoich szefów, 
dotychczasowego burmistrza, Ro-
berta Czaplę, choć, jak nam do-
niesiono z innych źródeł, on sam, 
mimo słabej kadencji, ma zamiar 
startować. Żadnego z wymienio-
nych kandydatów nie pytamy o 
potwierdzenie ich kandydowa-
nia, ponieważ z powodów, o któ-
rych wspomnieliśmy na wstępie, 
i tak nie mogą tego oficjalnie te-
raz ogłosić. Warto dodać, że za-
prezentowani kandydaci to młode 
pokolenie polityków – najmłod-
szym z wymienionych jest p. Piotr 
Słomski.

Red.  

interwencja: przejazd przy ul. Zamkowej może 
stwarzać zagrożenie. pKp S.a. odpowiada

Pociągu z prawej nie zobaczysz!
Przejazd kolejowy przy ul. Zamkowej ze względu na bardzo wysoką trawę, która wyrosła po 
prawej stronie, wokół znaku sToP i Krzyża św. andrzeja, nie należy niestety do bezpiecznych. 

Stając przed znakiem STOP praktycznie nie wi-
dać torów po prawej stronie na wysokości ok. pół-

tora metra, co w przypadku prowadzenia samocho-
du osobowego uniemożliwia kierowcy stuprocento-
we upewnienie się, że akurat nie nadjeżdża pociąg. 
Przejazd co prawda staje się dostatecznie widoczny, 
ale dopiero po zbliżeniu się niemal na kilka centy-
metrów do torów, co jest bardzo ryzykowne. Sprawą 
powinno zająć się PKP, do którego należą tereny oka-
lające bezpośrednio przejazd kolejowy. 

W poniedziałek, przed zamknięciem składu uzy-
skaliśmy odpowiedź od rzecznika PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., pana Mirosława Siemieńca, że prace, 
które będą miały na celu przywrócenie widoczności 
kierowcom w tym miejscu, zostaną przeprowadzone 
dzisiaj, czyli 12 sierpnia. 

(ps)Miejmy nadzieję, że od dziś takiego braku widoczności już 
mieć nie będziemy
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Co dalej z budynkiem po Telekomunikacji?

Teren zarasta chaszczami
wracamy do sprawy sprzed kilku miesięcy. spółka Hosso, właściciel budynku po byłej Telekomunikacji, nie raz, nie dwa gościła na łamach naszej gazety. 
ilekroć pytaliśmy o plany związane z zagospodarowaniem obiektu i terenu wokół niego, otrzymywaliśmy zdawkowe odpowiedzi. Nie zdziwiło zatem, że 
gdy zapytaliśmy o to ponownie, nie powiedziano nam nic konkretnego.

O temacie pisaliśmy we wrześniu 
ubiegłego roku oraz w marcu bieżą-
cego roku. Przypomnijmy, po tym, 
jak spółka HosSo stała się właścicie-
lem budynku po byłej Telekomuni-
kacji, wystąpiła do gminy o wydanie 
pozwolenia na przebudowę obiek-
tu. Domniemań na temat tego, co 
powstanie na wykupionym przez 
właścicieli spółki terenie, było wie-
le. Przypuszczano m.in., że w No-
wogardzie otwarta zostanie galeria 
handlowa na wzór obiektów w Gry-
ficach czy Kołobrzegu. Spekulowa-
no również o powstaniu w naszym 
mieście supermarketu Kaufland. 
Póki co, żadna z wyżej wymienio-
nych prognoz się nie sprawdziła, 
choć kilka miesięcy temu rzecznik 
Kaufland Polska Markety, Grzegorz 
Polak, nie zaprzeczył, jakoby po-
głoski na temat rzekomej budowy 
supermarketu były nieprawdziwe. 
Mimo wszystko, potwierdzić tego 
również nie można.  

Od tamtej pory minęło sporo 
czasu. W budynku nadal panuje 
pustka, a teren wokół obiektu za-
rasta chaszczami, na co niejedno-
krotnie zwracali uwagę nasi Czy-
telnicy. Przy artykule prezentuje-
my zdjęcia, na których widać wy-
raźnie, że działka leży odłogiem od 
dobrych kilku miesięcy. 

Co na to spółka Hosso?  
Ilekroć dopytywaliśmy o przy-

szłość budynku, za każdym ra-

zem odpowiadano nam, że nie 
ma jeszcze żadnych konkretnych 
i zatwierdzonych rozwiązań, któ-
re miałyby być realizowane w no-
wogardzkim obiekcie. Jednakowoż 
zapewniano, że jak tylko pojawią 
się plany związane z zagospoda-
rowaniem budynku i terenu wo-
kół niego, DN zostanie o tym po-
informowany. Moglibyśmy wów-
czas przekazać tę informację dalej, 
naszym Czytelnikom. Niestety od 
pół roku żadna odpowiedź do nas 
nie dotarła. Postanowiliśmy więc 
raz jeszcze przejąć inicjatywę i za-
pytać spółkę o to samo, co zawsze. 

Nie poskutkowały ani wiadomości 
mailowe, ani też rozmowy telefo-
niczne. Potwierdzono nam jedy-
nie, że wiadomość mailowa dotar-
ła i że do momentu składu gazety 
(poniedziałek) oddzwoni do nas 
ktoś, kto będzie w stanie udzielić 
nam konkretnych i rzetelnych in-
formacji w tej kwestii. Niestety tak 
się nie stało. 

Czego się spodziewać?
Jak widać, temat nowogardzkiego 

budynku po byłej Telekomunika-
cji stał się swoistym tabu. Spółka 
HosSo milczy jak zaklęta. Nieru-
chomość położona jest w bardzo 
atrakcyjnym miejscu, przy skrzy-
żowaniu ul. 700-lecia z ul. Banko-
wą. Z racji tego, że jest to centrum 
miasta, a zarazem prestiżowe miej-
sce, nie dziwi fakt, że mieszkań-
ców interesuje wygląd budynku i 
terenu wokół niego. Działka, któ-
ra obecnie niszczeje, to aż 2051 m². 
Sam budynek liczy 1542 m². Tak 
duży obiekt z pewnością doczeka 
się zagospodarowania wcześniej 
czy później. Pytanie tylko, jaką 
niespodziankę szykuje nam spółka 
HosSo? Miejmy nadzieję, że oka-
że się niebawem i budynek nie po-
dzieli losu słynnej nowogardzkiej 
ruiny, jaką stanowi leżący nieopo-
dal (obok Kameny) obiekt po by-
łym przedszkolu.

Karolina Klonowska

Policja skupia się na wioskach
w poniedziałek (11 sierpnia), na alarmowy nr dN zadzwonił mężczyzna, który słusznie 
zauważa, że policjanci nie dostrzegają w mieście problemów, z którymi walczą z kolei na 
wsiach... Poniżej publikujemy wypowiedź naszego Czytelnika.

Chciałbym wypowiedzieć się 
na temat, który od bardzo dawna 
mnie nurtuje. Jeżdżąc do Nowo-
gardu, często 
widzę, jak przy 
sklepach spoży-
wany jest alko-
hol. Nad jezio-
rem to samo-
,ci rybacy na 
murkach popi-
jają. Spaceru-
jący policjanci 
zachowują się, 
jakby tego nie 
widzieli. Zupełnie inaczej ma się ta 
sprawa na wsiach. Co rusz można 
zauważyć, jak osoby spożywają-
ce alkohol przy sklepach są nękane 
przez Policję. Nie chodzi tu o to, że 
jestem za piciem w miejscach pu-

blicznych, chciałbym tylko zrozu-
mieć, dlaczego w Nowogardzie nikt 
za to nie jest karany, a na wsiach 

notorycznie. Czyżby Policja sku-
piała się tylko na wioskach? Może 
chodzi o to, że ci policjanci nie chcą  
się narażać swoim znajomym? Jest 
to dla mnie niezrozumiałe, tym 
bardziej, że ludzie na wsiach nie 

mają gdzie tego piwa się napić, nie 
istnieją żadne bary itp. Nie podo-
ba mi się to, że Policja nabija so-

bie „punkty”, 
przy jeżdżając 
na wieś, a nie 
widzi, co dzie-
je się na jej po-
dwórku, czyli w 
Nowogardzie . 
Mam nadzie-
ję, że przeczy-
ta ten tekst pani 
komendant i w 
końcu zajmie się 

swoimi policjantami tak, aby spra-
wiedliwie wykonywali swoje za-
dania. Dziękuję, że mogłem po-
wiedzieć na łamach prasy o tym, 
o czym wszyscy doskonale wiedzą. 

W redakcji czeka zgubiona 
tablica rejestracyjna

KTO ZNaLaZŁ?
W dniu 07.08.2014 r. zagubione zostały chłopięce okulary lecz-

nicze w ciemnej silikonowej oprawie. Okulary zostały zagubio-
ne prawdopodobnie przy ul. 700-lecia, w Nowogardzie bądź okoli-
cach POLOmarketu. Znalazcę rodzice dziecka proszą o zwrot zguby 
i kontakt pod nr tel. 665-976-009 lub tel. redakcyjny 513-088-309 

od redakcji
Jakiś czas temu pisaliśmy o spo-

żywaniu alkoholu w obrębie jed-
nego ze sklepów przy ul. 5 Mar-
ca. Interweniowaliśmy proszeni o 
to przez mieszkańców tego osie-
dla, którzy ze względu na pijane 
osoby, boją się puszczać do skle-

pu same dzieci. Takich przykła-
dów na terenie Nowogardu jest 
masa i, jak słusznie zauważył nasz 
Czytelnik, próżno liczyć na inter-
wencję Policji, przez co miejsca te 
wciąż są oblegane przez miłośni-
ków napojów wyskokowych.

KR
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15 sierpnia

wniebowzięcie Najświętszej maryi Panny
Prawda o wniebowzięciu matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogło-
szony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa Xii 1 listopada 1950 r. w konstytucji 
apostolskiej Munificentissimus Deus:

"...powagą Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa, świętych aposto-
łów Piotra i Pawła i Naszą, ogła-
szamy, orzekamy i określamy jako 
dogmat objawiony przez Boga: że 
Niepokalana matka Boga, maryja 
zawsze dziewica, po zakończeniu 
ziemskiego życia z duszą i ciałem 
została wzięta do chwały niebie-
skiej" (Breviarium fidei VI, 105)

Orzeczenie to papież wypowie-
dział uroczyście w bazylice św. Pio-
tra w obecności prawie 1600 bisku-
pów i niezliczonych tłumów wier-
nych. Oparł je nie tylko na innym 
dogmacie, że kiedy przemawia uro-
czyście jako wikariusz Jezusa Chry-
stusa na ziemi w sprawach prawd 
wiary i obyczajów, jest nieomylny; 
mógł je wygłosić także dlatego, że 
prawda ta była od dawna w Kościele 
uznawana. Papież ją tylko przypo-
mniał, swoim najwyższym autory-
tetem potwierdził i usankcjonował.

Przekonanie o tym, że Pan Jezus 
nie pozostawił ciała swojej Matki 
na ziemi, ale je uwielbił, uczynił po-
dobnym do swojego ciała w chwili 
zmartwychwstania i zabrał do nie-
ba, było powszechnie wyznawane w 
Kościele katolickim. Już w VI wieku 
cesarz Maurycy (582-602) polecił 
obchodzić na Wschodzie w całym 
swoim państwie w dniu 15 sierpnia 
osobne święto dla uczczenia tej ta-
jemnicy. Święto to musiało lokalnie 
istnieć już wcześniej, przynajmniej 
w V w. W Rzymie istnieje to święto 
z całą pewnością w wieku VII. Wie-
my bowiem, że papież św. Sergiusz 
I (687-701) ustanawia na tę uroczy-
stość procesję. Papież Leon IV (+ 
855) dodał do tego święta wigilię i 
oktawę.

Z pism św. Grzegorza z Tours (+ 
594) dowiadujemy się, że w Galii 
istniało to święto już w VI w. Ob-
chodzono je jednak nie 15 sierp-
nia, ale 18 stycznia. W mszale na to 
święto, używanym wówczas w Ga-
lii, czytamy, że jest to "jedyna tajem-
nica, jaka się stała dla ludzi - Wnie-
bowzięcie Najświętszej Maryi Pan-
ny". W prefacji zaś znajdujemy sło-
wa: "Tę, która nic ziemskiego za ży-
cia nie zaznała, słusznie nie trzyma 
w zamknięciu skała grobowa".

U Ormian uroczystość Wniebo-
wzięcia Maryi rozpoczyna nowy 
okres roku kościelnego. Liturgia or-
miańska na ten dzień mówi m.in.: 
"Dziś duchy niebieskie przeniosły 
do nieba mieszkanie Ducha Świę-

tego. (...) Przeżywszy w swym cie-
le życie niepokalane, zostałaś dzisiaj 
owinięta przez Apostołów, a przez 
wolę Bożą uniesiona do królestwa 
swojego Syna".

W liturgii abisyńskiej, czyli etiop-
skiej, w tę uroczystość Kościół śpie-
wa: "W tym dniu wzięte jest do nie-
ba ciało Najświętszej Maryi Panny, 
Matki Bożej, naszej Pani".

15 sierpnia obchodzą pamiątkę 
tej tajemnicy również Chaldejczy-
cy, Syryjczycy i maronici. Kalen-
darz koptyjski pod dniem 21 sierp-
nia opiewa Wniebowzięcie ciała 
Matki Bożej do nieba.

Różne bywają nazwy tej uro-
czystości: Wzięcie Maryi do nie-
ba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocz-
nienie Maryi. Nie wszyscy ojcowie 
Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, 
byli przekonani o fizycznej śmierci 
Matki Najświętszej. Dlatego także 
Pius XII w swojej konstytucji apo-
stolskiej nie mówi nic o śmierci, a 
jedynie o chwalebnym uwielbie-
niu ciała Maryi i jego wniebowzię-
ciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, 
czy Maryja umarła i potem zosta-
ła wzięta do nieba z ciałem i du-
szą, czy też przeszła do chwały nie 
umierając, lecz "zasypiając".

Niemniej jasne i stanowcze są 
wypowiedzi ojców Kościoła. Na 
Zachodzie pierwszą wzmiankę o 
tym niezwykłym przywileju Ma-
ryi podaje św. Grzegorz z Tours: (+ 
594):

I znowu przy Niej stanął Pan, i 
kazał Jej przyjąć święte ciało i za-
nieść w chmurze do nieba, gdzie te-
raz połączywszy się z duszą zażywa 
wraz z wybranymi dóbr wiecznych, 
które się nigdy nie skończą.

Św. Ildefons (+ 667):
Wielu przyjmuje jak najchętniej, 

że Maryja dzisiaj przez Syna Swego 
(...) do pałaców niebieskich z cia-
łem została wyniesiona.

Św. Fulbert z Chartres (+ 1029) 
pisze podobnie:

Chrześcijańska pobożność wie-
rzy, że Bóg Chrystus, Syn Boży, 
Matkę swoją wskrzesił i przeniósł Ją 
do nieba.

Św. Piotr Damiani (+ 1072) tak 
opiewa wielkość tajemnicy dnia 
Wniebowzięcia:

Wielki to dzień i nad inne jakby 
jaśniejszy, w którym Dziewica kró-
lewska została wyniesiona do tro-
nu Boga Ojca i posadzona na tro-
nie. (...) Budzi ciekawość aniołów, 

którzy Ją pragną zobaczyć. Zbiera 
się cały zastęp aniołów, aby ujrzeć 
Królową, siedzącą po prawicy Pana 
Mocy w szacie złocistej w ciele za-
wsze niepokalanym.

Z innych świętych można by wy-
mienić: św. Anzelma (+ 1109), św. 
Piotra z Poitiers (+ 1112), św. Ber-
narda (+ 1153) i św. Bernardyna (+ 
1444).

Najpiękniej jednak o tej tajemni-
cy piszą Ojcowie Wschodu. Św. Jan 
Damasceński (+ ok. 749) podaje, 
jak cesarzowa Pulcheria (ok. roku 
450) wystawiła kościół ku czci Mat-
ki Bożej w Konstantynopolu i pro-
siła listownie biskupa Jerozolimy 
Juwenalisa o relikwie Matki Bożej. 
Juwenalis odpisuje jej na to, że re-
likwii takich nie ma, gdyż ciało Jej 
zostało wzięte do nieba "jak to wie-
my ze starożytnego i bardzo pewne-
go podania".

Z kolei św. Jan Damasceński opi-
suje śmierć Maryi Panny w otocze-
niu Apostołów:

Kiedy zaś dnia trzeciego przyby-
li do grobu, aby opłakiwać Jej zgon, 
ciała już Maryi nie znaleźli.

Kazanie swoje kończy refleksją:
To jedynie mogli pomyśleć, że 

Ten, któremu podobało się wziąć 
ciało z Dziewicy Maryi i stać się 
człowiekiem; Ten, który zachował 
Jej nienaruszone dziewictwo na-
wet po swoim narodzeniu, uchronił 
Jej ciało od skażenia i przeniósł je 
do nieba przed powszechnym ciał 
zmartwychwstaniem. (...) W czasie 
tego wniebowzięcia, o Matko Boża, 
wojska anielskie przejęte radością 
i czcią okryły swoimi skrzydłami 
Twoje ciało, wielki namiot Boży.

Św. Modest, biskup Jerozolimy (+ 
634), niemniej pewnie opowiada się 
za tajemnicą Wniebowzięcia Maryi:

Jako najchwalebniejszą Matkę 
Chrystusa, Zbawcy naszego, który 
jest dawcą życia i nieśmiertelności, 
wskrzesił Ją z grobu i wziął do siebie 
w sposób sobie wiadomy.

Św. Andrzej z Krety (+ 740):
Był to zaiste nowy widok, prze-

chodzący siły rozumu, gdy niewia-
sta, która swoją czystością przewyż-
szała niebian, w ciele (swoim) we-
szła do niebieskich przybytków. Jak 
przy narodzeniu Chrystusa niena-
ruszonym był Jej żywot, tak samo 
po Jej śmierci nie rozsypało się Jej 
ciało. O dziwo! Przy porodzeniu 
pozostała nieskażoną i w grobie 
również nie uległa zepsuciu.

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

  strzelewo 2013 

Rusza 
Wiejski Festiwal Sztuki 

w Strzelewie 
Zapraszamy na warsztaty artystyczne 
Zapraszamy do Strzelewa na warsztaty artystyczne, które odbędą 

się w sierpniu br. w ramach Wiejskiego Festiwalu Sztuki. 
Już od teraz można zapisać się na: 
- warsztaty ceramiczne, które odbędą się w dniach 18 i 19 sierp-

nia, 
- warsztaty wokalne, które odbędą się w dniach 25-27 sierpnia, 
- warsztaty plastyczne, połączone z plenerem malarskim, w któ-

rym wezmą udział artyści ze Słowacji. Warsztaty plastyczne odbędą 
się w dniach 25-27 sierpnia. 

- warsztaty rzeźbiarskie także w dniach 25-27 sierpnia. 
Zapisy pod nr Tel. 509 702 817 (liczba miejsc ograniczona) 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

14-15 sierpnia - uroczystości 
odpustowe w parafii  

pw. wniebowzięcia NmP
W piątek, 15 sierpnia, będziemy 

przeżywać uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Uroczystość ta ukazuje wynie-
sienie naszej ludzkiej natury do 
takiej godności, do jakiej każde-
go z nas przeznaczył Bóg. A po-
nieważ liturgicznie święto to ma 
rangę  uroczystości, nie obowią-
zuje tego dnia wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych i hucz-
nych zabaw.

W  naszej  Parafii  w  te  Uroczy-
stość  obchodzimy Odpust  Para-
fialny.

Liturgiczny obchód rozpocz-
niemy wieczorną Mszą Świętą wi-
gilijna, celebrowaną już 14 sierp-
nia o godz. 19.00.

Szczególnie na tę Mszę św. za-
praszamy Kombatantów. Po Mszy 
św. odbędzie się „Myśliwska Bie-
siada" połączoną z występem ze-
społu.

Msze w dzień uroczystości we-
dług porządku: 7.00, 9.30, o 11.00 
Msza św. Odpustowa z Procesją, 
12.30, o godz. 15.00 zapraszamy 
chorych na Mszę św. z udziele-
niem Sakramentu Namaszczenia 
Chorych oraz o godz. 19.00.

Zapraszamy w tym dniu na Fe-
styn Parafialny – będzie można 
nabyć domowe wypieki, cukier-
ki  odpustowe, wiejskie potra-
wy. Odbędzie się też loteria fan-
towa. Każdy kto wyda 10 zł na 
stoisku, otrzyma kupon biorący 
udział w losowaniu głównej na-
grody – nowego roweru ufundo-
wanego przez ks. Proboszcza. Lo-
sowanie głównej nagrody o godz. 
16.00. Dochód z Festynu przezna-
czony jest na cele remontowe po-
dobnie jak ofiary składane na tacę 
na wszystkich Mszach św. w tym 
dniu.

Prosimy o przynoszenie fantów 
na tę loterię oraz zgłaszanie się 
osób gotowych do zrobienia wy-
pieków (zapisy w zakrystii).

za Biuletynem Parafialnym

Biuletyn
Duszpasterski

Nr 598   (15/2014)    20. lipca - 24. sierpnia 2014 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Wniebowzięcie Maryi

Odpust Parafialny - 15.08.

adam Chodor, lat 85, zmarł 08.08.2014r., pogrzeb odbędzie się 
12.08.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Jadwiga osińska, lat 69, zmarła 08.08.2014r., pogrzeb odbędzie się 
12.08.2014r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk
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Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki moż-
na zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprzedaży bądź przekazania podręczników 
na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 
9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

Z głębokim żalem 
i smutkiem zawiadamiamy, 

że dnia 05.08.2014r. 
odszedł nagle w wieku 57 lat 

kochany mąż, syn, tata i dziadek 

Krzysztof Gralak 
pogrążona w wielkim smutku rodzina

•	 Kupię podręczniki do gimnazjum numer 2 jednoroczne, do klasy I. 
602 365 812, 795 067 785 

•	 Sprzedam podręczniki do 5 klasy, Szkoła Podstawowa nr 1. Stan 
idealny. 602 463 904

•	 Kupię komplet podręczników do 3 klasy Gimnazjum nr 2. 502 649 
104, 91 39 25 046 

•	 Odsprzedam komplet do klasy 4 i 5 Szkoła Podstawowa nr 1. 607 
423 174  

•	 Sprzedam podręczniki klasa I gimnazjum Szkoła Trójka. 695 993 
779

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 5, Szkoła Podstawowa nr 3. 726 169 
098 lub 605 905 884

•	 Sprzedam podręczniki do klasy I LO nr 1. 608 843 173 
•	 Kupię podręczniki do klasy II LO nr 1. 608 843 173 
•	 Sprzedam podręczniki do klasy I gimnazjum nr 1. 696 534 300
•	 Kupię podręczniki do klasy II gimnazjum nr 1. 696 534 300
•	 Sprzedam podręczniki do II klasy gimnazjum nr 2. 91 39 21 744 lub 

662 091 018 
•	 Sprzedam książki do II klasy gimnazjum przy SP nr 1. 507 975 887
•	 Sprzedam książki do 4 klasy do Szkoły Podstawowej nr 3 (podręcz-

nik Słowa na start, Tajemnice przyrody, Wczoraj i dziś, Matematyka 
2001, Zaproszeni przez Boga plus płyty multimedialne, oraz pod-
ręcznik do klasy 5 Tajemnice przyrody. Kontakt tel. 500-266-960

•	 Kupię podręczniki do trzeciej klasy gimnazjum nr 2. tel. 785 120 663

Z żalem informujemy, że w szpitalu w Niemczech zmarł

śp. Krzysztof Gralak
Zmarły w wieku 57 lat śp. Krzysztof był wieloletnim mieszkańcem naszego miasta, 

pracował m.in.: w PGR Radosław, gdzie po przemianach własnościowych czasu transformacji 
pełnił funkcję prezesa firmy rolnej, powstałej tutaj jako spółka córka Stoczni Szczecińskiej. 

Pełnił także funkcje kierownicze w REM Nowogard i związku R-XXI. 
Przez trzy lata pracował także w firmie będącej wydawcą DN.

Wiadomość o niespodziewanej śmierci 
śp. Krzysztofa napełniła nas głębokim smutkiem. 

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.”

Wyrazy współczucia rodzinie śp. Krzysztofa 
składa Marek Słomski, wydawca DN,  

i pracownicy redakcji i firmy Dom Judy  

Letnie wojaże mieszkańców naszej gminy

wakacje w siemiatyckich stronach…
swoimi wrażeniami z tygodniowego pobytu w siemiatyczach podzielił się z nami pan mi-
rosław Purul z Nowogardu.

– W ubiegłą niedzielę wybra-
łem się wraz z przyjaciółmi, Bol-
kiem i jego żoną Ulą oraz na-
szym znajomym z Płot, Ryś-
kiem, na tydzień do Siemiatycz. 
Zamieszkaliśmy na ten czas w 
ośrodku letniskowym „Pod So-
sną” w dwóch domkach. Ośro-
dek ten jest malowniczo położo-
ny, ok. 50 m od Buga. Natomiast 
po środku lasu znajduje się ba-
sen. Można więc było pływać i 
opalać się, ale my z tego właści-
wie nie korzystaliśmy, gdyż od 
rana do wieczora zajmowaliśmy 
się zwiedzaniem.

Na początek zwiedziliśmy mu-
zeum rolnictwa w Ciechanowcu, 

gdzie na obszarze kilku ha znaj-
duje się replika osady z XVIII i 
XIX w. w wymiarach rzeczywi-
stych. Są tam m.in. chatki, ko-
ściół, młyn, maszyny rolnicze 
oraz żywe zwierzęta.  

We wtorek pojechaliśmy do 
Treblinki. Na zwiedzanie tego 
niemieckiego obozu zagłady po-
święciliśmy cały dzień. Chcie-
liśmy dokładnie i na spokojnie 
zobaczyć to miejsce. 

W środę zaś udaliśmy się na 
ryby do lasu oddalonego kil-
ka km od Siemiatycz. Mąż sio-
strzenicy Bolka ma w tym miej-
scu stawek. Tak więc kobiety sie-
działy sobie na kocu i rozmawia-

ły, a my zajmowaliśmy się łowie-
niem ryb.

W czwartek byliśmy na tra-
dycyjnym siemiatyckim targu. 
Odbywa się on raz w tygodniu. 
Stoiska handlarzy, sprzedają-
cych najrozmaitsze towary od 
swojskiej żywności po ubrania, 
tworzą szeroki, ciągnący się ok. 
kilometra pas. 

W piątek udaliśmy się do 
klasztoru Sióstr Klarysek od 
Wieczystej Adoracji w Hajnów-
ce. Spotkaliśmy tam znajomego 
kapucyna, o. Krzysztofa, który 
kiedyś posługiwał jako duszpa-
sterz w Zakroczymiu, a obecnie 
jest w Hajnówce. Szybko wy-
wiązała się bardzo miła rozmo-
wa, przeplatana wspomnienia-
mi. 

Jak się dowiedziałem, na pra-
wie 23 tys. mieszkańców Haj-
nówki katolicy stanowią 7 tys., 
większość to prawosławni. Na-
tomiast jeśli chodzi o ludność, 
to Białorusini i Ukraińcy repre-
zentują bardzo duży odsetek. W 
wielu miejscowościach są dwu-
języczne tablice.

Sobota była dla nas dniem od-
poczynku i przygotowania się 
do drogi powrotnej.

Ogółem, w trakcie wyjaz-
du przejechaliśmy 2.500 km. 
Za rok, jeśli zdrowie pozwo-
li, wybierzemy się do Zakopa-
nego. Od kilku lat zaprasza nas 
tam znajomy. Tak więc mamy 
nadzieję się do niego udać – 
stwierdza na zakończenie roz-
mowy pan Mirosław. 

not. (ps)

 

Swojska, podlaska chatka z dziadkiem i babcią

Uroki siemiatyckich stron.

Chwile zadumy w treblince (Mirosław i bolesław).
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

Sygnały Czytelników

Co pływa w jeziorze?
Późnym wieczorem w czwartek (7 sierpnia), na adres mailo-
wy redakcji dN, Czytelniczka nadesłała zdjęcie oraz krót-
ki tekst, dotyczący „syfu” znajdującego się w jeziorze (na 
zdjęciu). Gęsta zielona maź, przypominająca farbę, intry-
guje swoim wyglądem, zatem pozostaje zapytać miejskich 
urzędników: co pływa w nowogardzkim jeziorze? 

- Będąc na spacerze Promenadą, 
przy jej końcu, ujrzałam taki oto 
widok. Proszę o zbadanie sprawy, 
bo wyglądało to strasznie nienatu-
ralnie. Jakby ktoś wylał jakąś che-
mię. Być może jest 
to jakaś odmiana 
glonów, ale pierw-
szy raz spotkałam 
się z takim wi-
dokiem. Pozdra-
wiam

od redakcji
Trudno stwier-

dzić z samego 
zdjęcia, czy to na-
turalny „twór”,  
który powstał w 
jeziorze, czy też 
może jakaś che-
miczna „plama”. 
Jedno jest pew-
ne, takie widoki 
skutecznie mogą 
odebrać chęć na 

kąpiel w nowogardzkim jeziorze. 
Dziękujemy naszej Czytelniczce 
za zwrócenie uwagi na ten pro-
blem oraz nadesłanie zdjęcia. 

Red.

to jest widok okolic nowogardzkiej fontanny tuż po przejściu burzy z silną ulewą. Fot. t. Kozioł

Foto
pstryk

Wydruki 
koloroWe 

usługi 
Poliraficzne
W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7a
 tel. 91 392 21 65
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Barbara i Sebastian Leszczyńscy – Bestvideo

oko w oko z kamerą i kamerzystą weselnym
wybór kamerzysty to jeden z najistotniejszych elementów przygotowań do ceremonii ślubnej i uroczystości weselnej. od kamerzysty bowiem zależy ja-
kość pamiątek video i foto, które pozostają na całe życie nasze i potomnych. Tym razem, w ramach rubryki „Nasi przedsiębiorcy”, prezentujemy wywiad 
z Barbarą i sebastianem Leszczyńskimi, którzy od 2008 roku trudnią się również filmowaniem. 

dziennik Nowogardzki: Nim 
przejdziemy do konkretów, naj-
pierw zapytam, od jak dawna 
zajmuje się pan  videofilmowa-
niem w Nowogardzie?

sebastian Leszczyński: Działal-
ność tę rozpoczęliśmy z małżonką 
Barbarą w 2008 roku. Jej początki 
były związane z naszą pasją, jaką 
jest fotografia. Wcześniej ja ma-
lowałem obrazy na płótnie, gdzie 
uwieczniałem przyrodę i ludzi. 

Barbara Leszczyńska: Ja jesz-
cze dodam do wypowiedzi męża, 
że moje pierwsze kontakty z foto-
grafią zaczęły się w szkole podsta-
wowej na kółku fotograficznym i 
tam właśnie połknęłam tzw. bak-
cyla do tej profesji. 

Jakie były początki waszej fir-
my? 

s.L. Wpływ na naszą działal-
ność mieli nasi dwaj koledzy – je-
den potrzebował pomocy przy 
komputerowej obróbce filmów, 
gdyż sam był już kamerzystą. Do 
tej pory zdarza nam się współpra-
cować z nim. Drugi natomiast, wi-
dząc efekty, podpowiedział, aby 
pójść na warsztaty filmowe w cza-
sie „Lata z Muzami”. Później poto-
czyło się dość szybko. Zainwesto-
waliśmy w kamerę i już w pierw-
szym roku zrobiliśmy realizację 
jednej studniówki i siedmiu wesel.

 To był niezły początek. Co za-
decydowało, że zaczęliście zaj-
mować się filmowaniem zawo-
dowo? 

s.L. Na pewno chęć zrobienia 
czegoś nietuzinkowego. Wcześniej 
pasjonowało mnie malarstwo, ale 
ta forma wizualnej kreacji daje mi 
dużo więcej satysfakcji. Poza tym 
opinia zadowolonych klientów i 
pozytywne komentarze od ludzi, 
którzy zajmują się tworzeniem fil-
mów, spowodowały, że nie była to 
krótkotrwała przygoda.

wasza działalność to pewnie 
ciągłe wyjazdy, imprezy muzycz-
ne… dla kogo i jakiego rodzaju 
usługi Państwo świadczycie?

s.L. Realizujemy reportaże z 
uroczystości rodzinnych i firmo-
wych. Wykonujemy także filmy 
i zdjęcia reklamowe oraz projek-
ty graficzne na zlecenia. Naszy-
mi klientami są pary młode, osoby 
indywidualne, firmy poszukujące 
profesjonalnych usług foto i video.

Nowogard dla filmowców jest 
chyba miastem interesującym, 

chociażby ze względu na jezio-
ro, mury. Czy otwarta przestrzeń 
jest  atrakcyjna do kręcenia fil-
mów?

s.L. Lubimy pracować w plene-
rze – nasze miasto i okolica fak-
tycznie jest dobrym otoczeniem 
do nagrywania filmów i robienia 
zdjęć. Mieliśmy kilka par młodych, 
zauroczonych naszym miastem i 
okolicą. To właśnie tutaj chcieli re-
alizować swoje sesje plenerowe i 
etiudy początkowe. Nowogardz-
kie pary młode często wykazują się 
patriotyzmem lokalnym i część se-
sji robimy też tutaj. 

Konkurencja w Nowogardzie 
z pewnością jest niemała. w tej 
profesji z pewnością liczy się nie 
tylko dobry sprzęt, ale przede 
wszystkim talent, prawda?

s.L. Talent, zaangażowanie, nie-
chęć do „chodzenia na skróty” i 
przede wszystkim wyczucie. A jeśli 
jest to wszystko, to pozostaje jedynie 
jeszcze dobry sprzęt, który powinien 
mieć świetne parametry i z którym 
operator powinien być dobrze za-
znajomiony, ponieważ bywa tak, 
że czasami „nawet najlepszy garnek 
sam zupy nie ugotuje”. 

Jakiego rodzaju produkcjami 
videofilmowania zajmujecie się 
Państwo? Jak to w ogóle przebie-
ga w praktyce, już na planie?

s.L. Największym powodze-
niem cieszy się pełna obsługa foto 
i video ślubu. Zawiera w sobie za-
równo etiudę filmową (do której 
scenariusz tworzymy wraz z od-
grywającymi to później aktorami, 
czyli parą młodą), reportaż ślub-
ny oraz teledyski. Zdarzają się fir-
my i osoby prowadzące działalność 
gospodarczą, dla których realizuje-
my filmy promocyjne i reklamowe. 
Każda usługa wymaga indywidu-
alnych ustaleń. Efekt końcowy za-
wsze tym bardziej zadowala klien-
ta, im bardziej uczestniczył on w 
jego tworzeniu. Stawiamy na in-
dywidualne podejście, zrozumienie 
potrzeb klientów. Bazujemy też na 
zdobytym doświadczeniu i ukie-
runkowujemy te projekty tak, by 
były one niepowtarzalne.

w swoim życiu zawodowym 
mieliście Państwo zapewne wie-
le sesji i każda była inna i nie-
powtarzalna. Którą sesję wspo-
minacie z wielkim sentymen-
tem i dlaczego?

s.L. Zdarzyło się tyle fajnych i 
zabawnych sytuacji, że trudno by-
łoby wybrać tę najlepszą, a do tego 
wielu naszych klientów stało się na-

szymi znajomymi, więc nie chciał-
bym kogokolwiek wyróżniać. Na 
pewno zabawne sytuacje rozluź-
niają parę młodą i pozwalają na 
uzyskanie zdjęć czy filmu pełnych 
emocji, a to podstawa sukcesu.

Czy rodzaj używanego sprzę-
tu ma duże znaczenie w Państwa 
profesji? Jaki obecnie jest przez 
was używany?

s.L. Sprzęt jest bardzo ważny – 
daje możliwość realizacji zamie-
rzonych celów i pomysłów. Zarów-
no nasza kamera, jak i aparat są 
produkcji firmy Sony, ponieważ 
sprzęt tej marki ma najlepsze od-
danie kolorów i głębię przejść to-
nalnych. Oprogramowanie, jakie-
go używamy, to niezmiennie Ado-

be Photoshop do edycji zdjęć i Ado-
be Premiere i Encore do nieliniowej 
edycji filmów.

 Jakie predyspozycje powinien 
mieć człowiek, który zajmuje się 
videofilmowaniem?

 s.L. Wydaje mi się, że tutaj bar-
dziej kompetentna będzie moja 
małżonka. Więc niech ona się wy-
powie. 

B.L. Zdecydowanie trzeba mieć 
otwarty umysł na docierające 
bodźce oraz wyczucie ludzi – ich 
lęków (niepewność przed kame-
rą) i potrzeb. Na pewno nie moż-
na być skoncentrowanym na sobie, 
bo można wtedy zgubić kontakt z 
klientem. Najlepsze umiejętności 
edycyjne i sprzęt „nie dokleją” ni-
komu uśmiechu.

Na co, Państwa   zdaniem, po-
winna zwracać uwagę para mło-
da przy wyborze firmy oferującej 
usługi videofilmowania?

s.L. Powinni zastanowić się nad 
tym, w jaki sposób oni siebie widzą 
i czego potrzebują – wycofanego re-
portera czy kierującego reżysera, a 
może kogoś, kto z wyczuciem łączy 
te dwie funkcje naraz. Najważniej-
sze, żeby złapali kontakt z opera-
torem kamery – wtedy, zamiast o 
kamerze, będą myśleć o człowieku, 
który nią pracuje. To zawsze po-
maga.

To rzeczywiście bardzo istotne 
uwagi. Gdybyście mieli Państwo 
stworzyć własną definicję poję-
cia „profesjonalny  kamerzysta 
na wesele”, jakby ona brzmiała?

s.L. i B.L. Człowiek z wyczu-
ciem – ludzi i chwili!

Gdy macie Państwo czas wol-
ny, jak go spędzacie. Czy filmo-
wanie to jedyne źródło utrzyma-
nia Państwa rodziny?

s.L. Wolny czas mamy zazwy-
czaj późną jesienią lub zimą. Pre-
ferujemy rodzinne lub przyjaciel-
skie spędzanie tego czasu, zarówno 
w domu, jak i poza nim. Videofil-
mowanie nie jest naszym jedynym 
źródłem utrzymania – raczej pod-
chodzimy do tego jak do wyzwania 
i możliwości samorealizacji, która 
służy ludziom i zostaje z nimi na 
zawsze. Ja pracuję w służbie mun-
durowej, natomiast żona jako fo-
tograf w duńskiej firmie modowej 
Stylepit.pl. Korzystając z okazji 
i uprzejmości gazety DN, zapra-
szamy na naszą stronę interneto-
wą  www.bestvideo.com.pl  oraz na 
FBhttps://www.facebook.com/be-
stvideonowogard

Rozmawiał: Jarek Bzowy 
foto. archiwum prywatne 

barbara i sebastian Leszczyńscy

ta profesja to przede wszystkim sprawność, dobry sprzęt i miłość do tego, co robią

Czasami ich praca wymaga poświęcenia i sprawności.jpg
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Marcin perek – młodzieniec z pasją

Wszystko zaczęło się od taty i wujka
w ubiegłym tygodniu, w ramach wakacyjnego cyklu o pasjach młodych nowogardzian, opublikowaliśmy wywiady z zapalonymi piłkarzami, miłoszem i 
Nikodemem. idąc za ciosem, dziś prezentujemy Państwu rozmowę z marcinem – 15-latkiem, który marzy o tym, by w przyszłości zostać elektromechani-
kiem. mimo młodego wieku, jego osiągnięcia w tej dziedzinie są imponujące. dzień bez poświęcania się swojej pasji uważa za stracony. Ponadto w wolnych 
chwilach oddaje się również numizmatyce. Zapraszamy do lektury wywiadu z chłopcem, któremu zainteresowań mógłby pozazdrościć niejeden rówieśnik.

Karolina Klonowska: od kie-
dy interesujesz się zagadnienia-
mi z dziedziny elektromechani-
ki?

Marcin Perek: O kiedy tylko pa-
miętam. Odkąd, jako małe dziec-
ko, zacząłem chodzić z tatą do 
warsztatu. Zawsze interesowało 
mnie to, jak rozebrać samochód, 
jak go naprawić… Pomagałem 
dużo tacie i wujkowi, przygląda-
łem się, zadawałem pytania – w 
ten sposób wiele się nauczyłem. 
Trudno mi powiedzieć, ile miałem 
wówczas lat. Może z sześć…

rozumiem, że tą pasją zaraził 
cię tata…?

Tak. Wszystko zaczęło się wła-
śnie od taty. Najpierw pomagałem 
przy rozbieraniu samochodów, 
a później przeniosłem się z tym 
wszystkim do pokoju, np. zacząłem 
naprawiać zabawki, które miały w 
środku jakiś mechanizm. Jakoś tak 
wyszło, że do tej pory trzymam się 
swoich zainteresowań. Rozkręcam 
wszystko to, co rozkręcić można, 
składam, naprawiam… Bardzo lu-
bię to robić. W przyszłości chciał-
bym zostać elektromechanikiem.

Co takiego szczególnego jest 
w elektromechanice, że tak ko-
chasz się w nią zagłębiać? Co 
mógłbyś powiedzieć laikowi w 
tej dziedzinie, by przekonać go, 
że elektromechanika jest czymś 
fascynującym?

Elektromechanika odpowiada 
na wiele nurtujących nas na co 
dzień pytań, np. dlaczego działa 
nam komputer? Gdy rozkręci się 
go na części pierwsze, można zo-
baczyć mnóstwo ciekawych przed-
miotów. Akurat teraz mam w ręku 
dysk twardy. Po rozebraniu, widać, 
że jest tu silnik, że coś się kręci, że 
jest głowica, która czyta różne rze-
czy… I to jest, moim zdaniem, fa-
scynujące. Później sztuką jest, by 

złożyć to z powrotem tak, by dzia-
łało. 

Powiedziałeś o tym, że pasją 
zaraził cię tata, wspomniałeś też 
o wujku. Niemniej, musiał być 
jakiś konkretny bodziec, który 
zadecydował o kierunku twoich 
zainteresowań. Co to było?

Może to dziwnie zabrzmi, ale lu-
bię mieć brudne ręce, oczywiście 
od pracy przy samochodach itp. 
Jak coś robię, to zawsze usmaruję 
się jak małe dziecko. Nigdy nie lu-
biłem się bawić zabawkami. Była 
to dla mnie strata czasu. Zawsze 
ciągnęło mnie do trochę poważ-
niejszych zajęć. I właśnie to było 
dla mnie zabawą – że mogę pójść 
z tatą i wujkiem do warsztatu i po-
móc im w czymś. To wszystko mia-
ło wpływ na moje dzisiejsze zain-
teresowania.

Co było pierwszą rzeczą, jaką 
z powodzeniem udało ci się na-
prawić?

Pamiętam, że dawno temu moja 
ciocia przyniosła pilota od telewi-
zora. Był zepsuty, bo nim rzuciła 
pod wpływem nerwów. Rozebra-
łem go, rozebrałem też swój pilot i 
porównałem budowę. Okazało się, 
że trzeba było jedynie polutować to 
i owo.

a co z bardziej skomplikowa-
nymi rzeczami?

Świetnym przykładem jest mój 
telefon. Pewnego dnia upadł mi i 
pobił się ekran. Jako że miałem w 
domu jeszcze jeden telefon, zamie-
niłem wyświetlacze. Nie było to ta-
kie łatwe, jak mogłoby się wyda-
wać, ponieważ ekran przyklejony 
był do dotyku. Bałem się, by tego 
dotyku nie stłuc, gdyż nie miałem 
zapasowego. Musiałem się z tym 
trochę pobawić, ale jakoś dałem 
radę. Teraz wszystko działa, nawet 
się świeci. Aż sam się zdziwiłem, 
że akcja zakończyła się powodze-

niem, ponieważ to był naprawdę 
kruchy materiał. 

ile czasu musisz poświęcić na 
naprawę czegokolwiek, czy to 
rzeczy o prostej czy też zaawan-
sowanej budowie?

Tak naprawdę nie ma na to re-
guły. Są rzeczy, które mają skom-
plikowaną budowę, a można je na-
prawić bardzo szybko, a są też ta-
kie, które mają prostą budowę, a 
trzeba nad nimi trochę posiedzieć. 
Wszystko zależy od tego, co się 
popsuło. Sporo kłopotu sprawia-
ją najczęściej rzeczy chińskiej pro-
dukcji, tzw. „Made in China”. Z 
pozoru wyglądają na proste w bu-
dowie, ale żeby dojść do tego, co się 
w nich zepsuło… To już problem.

Czy rodzice wspierają cię w 

uprawianiu twojego hobby?
Oczywiście, że tak. Najgorsze 

tylko, że z balkonu zrobiłem sobie 
swoje małe składowisko. Te wszyst-
kie rzeczy wymagają jednak trochę 
miejsca, więc rodzice dzielnie mu-
szą to znosić. Tata bardzo pomaga 
mi w pozyskiwaniu wiedzy na te-
mat elektromechaniki. Sam twier-
dzi, że się na tym nie zna, ale ja do-
skonale wiem, że wiele w tej kwe-
stii wie.

skąd bierzesz przedmioty, na 
których pracujesz?

Kolekcjonuję dosłownie wszyst-
ko. Kiedyś, wracając do domu, 
znalazłem equalizer samochodo-
wy, który ktoś po prostu wyrzucił. 
Postanowiłem zabrać go do domu i 
pomajstrować przy nim. Fakt, mu-
siałem trochę pogłówkować, ale 
udało mi się go naprawić. 

Często naprawiasz rzeczy, któ-
re ktoś wyrzuca, myśląc, że są już 
bezużyteczne?

Tak. Jak tylko coś znajdę, to za-
bieram ze sobą do domu. Lubię 
naprawiać to, czemu ktoś nie daje 
już żadnych szans na prawidłowe 
funkcjonowanie. Jeżeli mi się uda, 
kogoś mogę w ten sposób uszczę-
śliwić, a sam mam satysfakcję, że 
zdołałem to zrobić.

do realizowania się w tej pasji 
z pewnością potrzebna jest wie-
dza z fizyki. Jak sobie z nią ra-
dzisz?

Bardzo lubię fizykę. Praktyka, 
jaką nabywam każdego dnia po-
przez naprawianie różnych rzeczy, 
pomaga mi zrozumieć wiele zagad-
nień z dziedziny tego przedmiotu. 
W którejś klasie szkoły podstawo-
wej mieliśmy zadanie dla chętnych. 
Polegało ono na tym, by zbudować 
zegarek typu „perpetuum mobile”. 
Postanowiłem zrobić zegarek z me-
chanizmem w środku. Niestety krę-
cił się w drugą stronę, ale w każ-
dym razie działał.

Czy twoi ówcześni rówieśnicy 
interesowali się podobnymi rze-
czami?

Raczej nie. Wtedy, w szkole pod-
stawowej, miałem dobrego kole-
gę, Mateusza, z którym połączy-
ła mnie miłość do motorów. Póź-
niej, kiedy poznałem innego ko-
legę, Kubę, przetapialiśmy ołów. 
Dla dziecka z czwartej klasy szkoły 
podstawowej było to nie lada wy-

zwanie. Niemniej świetnie się przy 
tym bawiliśmy.

rozmawiamy cały czas o ma-
łych przedmiotach, ale słysza-
łam, że świetnie radzisz sobie 
również przy naprawie samo-
chodów, gadżetów samochodo-
wych, motorów itp.

Ostatnio znajomy poprosił mnie 
o wymianę radia w samochodzie. 
Miał u siebie radio seryjne, więc to 
nie była taka łatwa sprawa. Trze-
ba było pokombinować z kabla-
mi. W rezultacie zrobiłem to, o co 
mnie prosił. To naprawdę miłe, że 
dorosłe osoby proszą mnie, 15-lat-
ka, o takie przysługi. Inna sytuacja 
– miałem okazję naprawić czło-
wiekowi sprzęgło w samochodzie. 
Rozebraliśmy wtedy sporą część sa-
mochodu i wyciągnęliśmy popsu-
ty element. Zrobiliśmy, co trzeba, i 
poskręcaliśmy samochód z powro-
tem. Właściciel auta był bardzo 
wdzięczny za pomoc i zaskoczony, 
że w tak młodym wieku interesu-
ję się takimi rzeczami. Dla mnie 
największą nagrodą za pomoc jest 
czyjeś „dziękuję” i uśmiech.

interesujesz się także numi-
zmatyką. skąd taka pasja?

Zbierałem kiedyś znaczki pocz-
towe. Kiedy moja mama zaczęła 
przynosić do domu różnego rodza-
ju monety, stwierdziłem, że są lep-
sze od znaczków – okrągłe, solid-
ne, nie drą się tak łatwo… Znacz-
ki łatwiej można było zniszczyć. I 
tak się właśnie zaczęła moja przy-
goda z monetami. Zbieram od 10. 
roku życia, może wcześniej. Przy-
mierzam się do wstąpienia do 
nowogardzkiego Koła Numizma-
tycznego, którego prezesem jest pan 
Tadeusz Łukaszewicz. Ciekawym 
jest, że przy realizowaniu swoich 
pasji dowiaduje się czegoś nowego 
w innych dziedzinach, tzn. kiedy 
czytam w Internecie informacje na 
temat jakiejś monety, przy okazji 
uczę się historii, zapamiętuję wiele 
faktów historycznych. To napraw-
dę bardzo pożyteczne zajęcie. 

Czy chciałbyś, by numizmaty-
ka towarzyszyła ci w przyszłym 
życiu?

Owszem. Swój album z moneta-
mi chciałbym przekazać kiedyś ko-
lejnym pokoleniom. Z pewnością 
będzie wtedy wiele wart.

dziękuję ci za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizowaniu sie-
bie i swoich pasji.

Rozmawiała: 
Karolina Klonowska

Elektromechanika jest dla naszego bohatera chlebem powszednim.

Drugą pasją Marcina jest kolekcjonowanie monet.

znalazłem kiedyś equalizer samocho-
dowy. Postanowiłem zabrać go do 
domu i naprawić - mówi Marcin Perek
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Siwkowice w  Gminie  Resko

Borówka - owoc bardzo zdrowy 
Borówka amerykańska to nie tylko smaczny i bardzo wykwintny dodatek do deserów w re-
stauracjach czy cukierniach, ale również ogromne źródło witamin i zdrowia. dlatego, by 
poznać ten owoc, jego właściwości i zalety odwiedziliśmy z mikrofonem i aparatem w dniu 
9 sierpnia  plantację borówki w siwkowicach, gdzie właśnie trwa zbiór tych owoców. 

Firma w Siwkowicach posiada 
wieloletnie doświadczenie w upra-
wianie roślin ozdobnych i warzyw. 
Kilkuhektarowa plantacja borów-
ki wysokiej amerykańskiej została 
założona w 2006 roku. W tej chwili 
jej obszar zajmuje powierzchnię 33 
ha. Głównymi właścicielami są pa-
nowie Waldemar Sapała oraz Jack 
Bittmann.  

By przekonać się, jak wygląda 
tam praca oraz czy borówka jest 
owocem zdrowym zapytaliśmy 
jednego z właścicieli firmy- Plan-
tację borówki amerykańskiej za-
łożyliśmy ze wspólnikiem w 2006. 
Obecnie plantacja wchodzi w peł-
nię owocowania. Dlatego mamy tu 
bardzo dużo pracy, która nie należy 
do najłatwiejszych. Przez co mamy 
dość spore zapotrzebowanie na pra-
cowników sezonowych. 

w rozmowie z właścicielem 
plantacji dowiaduję się o pra-
cy ludzi, którzy są zatrudnieni 
przy zbiorach - Praca przebiega 
na obszarze 33 h, dlatego ilość lu-
dzi też musi być adekwatna do tej 
powierzchni. Na obecną chwilę za-
trudnionych jest od 150 do 300 pra-
cowników sezonowych, którzy przy-
jeżdżają tu od poniedziałku do so-
boty.  

słysząc te ciekawe opowieści, 
cofnijmy się jeszcze do począt-
ków pana kariery zawodowej 
- Z rolnictwem jestem związany 
od 1979 roku z małą przerwą. Po 
zmianie ustroju w Polsce musiałem 
chwytać się różnych zajęć, począw-
szy od handlu poprzez gastronomię 
na  budownictwie skończywszy. 

ale widać, że budownictwo 
jednak pana nie zachwyciło. - Po 
wieloletnich przemyśleniach posta-

nowiłem, że muszę otworzyć wła-
sny interes, który da mi stabilizację. 
Postawiłem więc na uprawę borów-
ki. Historia tutaj też zatacza koło, 
do lat 80 uprawiałem ogrodnictwo 
szklarniowe, które charakteryzowa-
ło się specjalistycznymi uprawami, 
to otworzyło mi drogę do borówki. 
Nie ukrywam, że był to przypadek, 
który pozwolił mi natknąć się na tę 
roślinę, którą od razu bardzo polu-
biłem i postanowiłem, że będę ją 
chciał uprawiać i hodować. 

Borówka to bardzo smaczny 
owoc czy trudno jest go wyhodo-
wać? -  Nasze owoce rosną na ob-
szarze 33 h, na których uprawiamy 
kilka odmian tego owocu, musimy 
zapewnić owocowanie od począt-
ku sezonu - czyli gdzieś do 15 wrze-
śnia, kiedy odbywają się już ostanie 
zbiory na plantacji. 

 Borówka to owoc smaczny, ale 
chyba trudny w uprawie?  -  Od-
miany borówki różnią się od siebie 
wydajnością, smakowitością, a tak-
że trwałością, co jest bardzo istotne 
przy tej działalności. 

siedząc z naszym rozmówcą 
widzę jak praca wre. Traktory 
jeżdżą, ludzie pracują przy zbio-
rach, jednym słowem teren jest 
nie mały do pracy- Teren plan-
tacji jest oczywiście bardzo spory. 
Dlatego każda para rąk się przyda, 
wszystkich chętnych do pracy, za-
praszam tu do Siwkowic. Pracy tak 
jak powiedziałem jest sporo, a na-
wet więcej niż sami możemy prze-
robić. Co do pracowników to mamy 
nadzieję, że pracuje im się tu do-
brze, chociaż mam świadomość 
tego, że pogoda jest upala i rzeczy-
wiście na plantacji może być bardzo 
ciężko?  

rozglądając się zauważyłem, 
że pracowników jest wielu - Dziś 
jest sobota, dlatego jest ich nieco 
mniej, bo około 150 osób. Pracę za-
czynamy dziś nieco później, bo do-
piero od godz.10: 00 ze względu na 
rosę, która musi wyschnąć na owo-
cu. Zbierany owoc musi być całko-
wicie suchy toteż te poranne rosy 
muszą na nim obeschnąć. Owoc 
po zerwaniu z krzaka niemal na-
tychmiast albo najpóźniej w ciągu 
dwóch godzin musi być schłodzony, 
a następnie przechowywany max. 
2-3 dni, następnie ważony i wysy-
łany do naszych odbiorców w kra-
ju i za granicą. Sprzedaż borów-
ki nie opiera się o sprzedaż np. do 
skupu, a jedynie do stałych odbior-
ców, którzy deklarują współpracę z 
nami.  Dystrybucja owoców odby-
wa się użyczonym transportem, na-
tomiast na rynki zewnętrzne pojaz-
dy są wynajmowane. 

Pracownicy przyjeżdżają  z 3 po-
wiatów: Goleniowskiego, Łobeskie-
go i Gryfickiego. Wśród tych wszyst-
kich osób są także pracownicy z te-
renu gminy Nowogard,  stanowią 
oni dość liczną grupę, ale ilu ich jest 
to nie jestem stanie odpowiedzieć. 
Niemniej jednak chcę podkreślić, że 
wszyscy pracują bardzo wydajnie i 
za to bardzo serdecznie Wszystkim 
dziękuję. 

Stawki są od 2,80 zł od 1 kg do 3, 
50 zł. Ta rozbieżność jest uzależnio-
na od fazy rozwoju rośliny oraz jej 
stopnia dojrzałości, co rzutuje na 
większą lub mniejszą łatwość zbio-
ru. Sezon trwa od początku lipca do 
15 września. 

subtelność borówki jest bardzo 
widoczna, toteż jej zbieranie chy-
ba musi być w określonych wa-
runkach - To są owoce typowo de-
serowe. Dlatego wymagają pieczo-
łowitości i dbałości, ich zbiór może 
odbywać się tylko w sposób ręczny 
i to przy określonych warunkach. 
Osoba taka podczas zbierania musi 

mieć czyste ręce, na głowie nakry-
cie i nie może palić. Praca jest cięż-
ka, ale rośliny są dość wysokie więc 
można je zbierać na stojąco. 

stworzenie takiej plantacji wy-
magało pewnie wielkiego zaan-
gażowania - Ten biznes wymaga 
zgromadzenia odpowiednich środ-
ków finansowych oraz naprawdę 
poświęcenia, które tutaj bardzo jest 
konieczne.  

Świeci słońce jest ciepło to chy-
ba dobrze dla tej działalności - To 
prawda, bo jest dobra wydajność 
owocu, a musi on być suchy. Ale 
to nie oznacza, że jest bardzo do-
brze, gdyż utrzymuje się susza. Na-
sza plantacja jest na wzgórzu, po-
woduje to, że są wiatry i intensyw-
nie świeci słońce, co stwarza pewne 
obawy, że plantacja może się prze-
suszyć, a w konsekwencji spowo-
dowałoby to zadrobienie owoców. 
Wprawdzie mamy podlewanie, ale 
czy ono zawsze zapewni odpowied-
nie nawodnienie? 

ostatnią kwestią, o jaką zapy-
tam, to użyźnianie oraz o zagro-
żenia uprawy np. poprzez szkod-
niki- Tutaj jest bardzo duży na-
kład pracy np. odchwaszczanie. W 
okresie spoczynku rośliny również 
są przycinane oraz przeprowadza-
na jest bardzo niewielka ilość za-
biegów chemicznych, które w dużej 

mierze są zastąpione środkami bio-
logicznymi, które są neutralne. Co 
do szkodników to należą do nich  
ptaki, które odstraszamy specjal-
nymi armatkami hukowymi? Ale 
zapewniam, że te armatki nie za-
bijają ptaków, a jedynie je odstra-
szają. Praca tych ludzi jest dla nas 
bezcenna. Owoc naszej borówki jest 
bardzo dobrej jakości, a jego cena 
waha się od 10 do 12 zł za kg.

 Plantacja więc jest nadal 

otwarta i chętna do przyjmo-
wania pracowników?   Oczywi-
ście. Dlatego zapraszamy, bo mamy 
jeszcze wiele potrzeb na tę usługę. 
Zapraszam wszystkich chętnych do 
pracy na plantację do Siwkowic, 
prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 515 144 186.  

Zapytaliśmy o wrażenia sa-
mych pracowników.

Pan Kuba - Pracuje tu pierwszy 
raz. Praca ta jest dorywcza, ale trwa 
wiele godzin, nie jest bardzo ciężka, 
ale wymaga od nas wiele zaangażo-
wania i bardzo higienicznego trybu 
pracy przy krzakach. Pewnie będzie 
to zaskoczeniem, ale podczas zbie-
rania owoców nie możemy palić pa-
pierosów i za każdym razem, kiedy 
wychodzimy na plantację musimy 
umyć ręce. Jeżeli ktoś chce zapalić 
papierosa to musi wyjść z plantacji 
i odpalić sobie dymka w miejscu do 
tego przeznaczonym. Kolejna dość 
pewnie istotna i bardzo ciekawa in-
formacja to ta, że nie wolno używać 
perfum i należy być zdrowym - czy-
li np. nie kichać. Obecnie już siedzi-
my sobie w pomieszczeniu socjal-
nym i odpoczywamy, bo mimo że 
pogoda jest bardzo ładna i upalna 
to tam na polu jest bardzo ciężko 
pracować w tym skwarze. 

Pan Jan - Borówka jest dość 
duża. Dlatego zbiera się ją łatwo, 
ale gdy jest mała wówczas problem 
jest już znaczny. Owoc musimy 
zbierać tylko ręcznie i bardzo deli-
katnie się z nim obchodzić.  Co do 
ilości to sam potrafię w ciągu jed-
nego dnia zebrać około 16 kg owo-
ców. Ale proszę mi uwierzyć, ze są 
osoby, które potrafią zebrać nawet 
do 40 kg. 

W Siwkowicach na planta-
cji są różnorodne odmiany bo-
rówki amerykańskiej, owocujące 
w okresie od drugiej dekady lip-
ca do września. Owoce są dostar-
czane w opakowaniach 125g oraz 
250g oraz innych, według życze-
nia klienta. Dlatego warto się tu 
wybrać i zobaczyć plantację, któ-
ra wygląda imponująco, bo za-
wiera oprócz parku maszyn, po-
mieszczeń socjalnych oraz wiel-
kiego zbiornika z nawozami jesz-
cze tę szczególną atmosferę, która 
udziela się pracownikom, którzy tę 
pracę traktują, nie tylko jako źró-
dło utrzymania, ale również, jako 
bardzo miło spędzony czas wśród 
swoich kompanów oraz w sympa-
trycznej atmosferze. 

Jarek Bzowy 

Waldemar sapała  współwłaściciel Plantacji borówki w siwkowicach.

Plantacja liczy 33 ha i pracuje na niej nawet 300 osób.

Panowie Jan j Kuba podczas pracy na plantacji.
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Uwaga Mieszkańcy Nowogardu

W najbliższą niedzielę, 17 sierpnia br., odbędzie się I Maraton Rowerowy Wokół Jeziora 
Nowogardzkiego. W tym dniu w godzinach od 7.00 do 16.00 pojawią się utrudnienia w ruchu 
na trasie maratonu, tj. na Placu Szarych Szeregów, ul. Promenady, alejkach na „harcówce”, 
ścieżkach gruntowych prowadzących do ścieżki rowerowej i na ścieżce rowerowej (Nowogard 
– Olchowo), alejkach nad jeziorem od wysokości ogródków działkowych przy  ul Kilińskiego, 
Waryńskiego, Zielonej, aż do Placu Szarych Szeregów. Trasa zostanie oznaczona i zabezpieczo-
na przez Policję, Ochotniczą Straż Pożarną oraz wolontariuszy, jednak prosimy o zrozumienie 
i zachowanie szczególnej ostrożności, szczególnie wobec dzieci i zwierząt. Przepraszamy za nie-
dogodności i jednocześnie zapraszamy do udziału w wyścigu i do kibicowania. Dla dzieci przy-
gotowaliśmy miłe niespodzianki! 

W imieniu organizatorów 
Tobiasz Lubczyński 

Prezes Stowarzyszenia AWIS

Memoriał artura Komisarka i pawła Zugaja

wielki wyścig już w niedzielę!
w najbliższą niedzielę (17 sierpnia), o godzinie 10:30, rozpocznie się i maraton rowerowy 
mTB wokół jeziora w Nowogardzie, który jednocześnie jest memoriałem im. artura Komi-
sarka i Pawła Zugaja. serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia w nim udziału!

Już niewiele czasu pozostało do 
przyłączenia się i wystartowania 
w pierwszym tego typu wyścigu 
na terenie naszego miasta. Z ra-
cji, iż trasa biegnie wokół jezio-
ra w Nowogardzie, możliwe będą 
utrudnienia w ruchu, organiza-
torzy proszą również o szczegól-
ną uwagę mieszkańców, podczas 
przeprowadzania wyścigów (ko-
munikat organizatorów przy arty-
kule). W piątek, o godzinie 15:00, 
organizatorzy zaplanowali złoże-
nie kwiatów na grobie Pawła Zu-
gaja, natomiast tuż przed mara-
tonem, w niedzielę, o godzinie 
10:00, delegacja odwiedzi grób 
Artura Komisarka, aby również 
złożyć kwiaty. Później pozosta-
nie już tylko rywalizacja na naj-
wyższym poziomie. Wciąż moż-
na zgłosić swój udział do wyści-
gu. Zapisywać można się na bie-
żąco przez Internet do 15.08.2014, 
do godz. 24:00, lub w biurze ma-
ratonu w świetlicy środowiskowej 
„Promyk” przy Placu Szarych Sze-
regów w dniu 16.08.2014, w godz. 

od 11:00 do 21:00, oraz w dniu 
wyścigu, od godz. 8:00 do 10:00. 
Jeśli zapiszesz się w biurze ma-
ratonu, należy wpłacić 60 zł, na-
tomiast poprzez formularz zgło-
szeniowy wpłaca się kwotę 50 zł 
na konto wskazane na oficjalnej 
stronie wyścigu (maratonnowo-
gard.24tm.pl). W kwocie zagwa-
rantowany jest start w maratonie, 
bufet na trasie oraz gorący posi-
łek. Dodatkowo każdy uczestnik, 
który ukończy maraton, weźmie 
udział w losowaniu atrakcyjnych 
nagród. Warunkiem uczestnic-
twa jest m.in. ukończone 16 lat 
(dowód osobisty) lub ukończo-
ne 14 lat i pisemna zgoda rodzi-
ców/opiekunów. Jednym z uczest-
ników będzie Dariusz Baranow-
ski, trzykrotny zwycięzca Tour de 
Pologne oraz dwukrotny olimpij-
czyk.

Udział w maratonie to nie tylko 
dobra zabawa, to również szan-
sa na wartościowe nagrody. Zwy-
cięzcy poszczególnych katego-
rii otrzymają koszulki mistrza, 

pierwsza trójka poszczególnych 
kategorii otrzyma pamiątkowe 
puchary. Dla wszystkich uczest-
ników organizatorzy przygotu-
ją pamiątkowy medal, ponadto 
każdy będzie mógł wziąć udział 
w losowaniu nagród. Loteria od-
będzie się po zakończeniu ma-
ratonu, a do wygrania jest wiele 
atrakcyjnych nagród, m.in.: ro-
wery, akcesoria i sprzęt rowero-
wy, pakiet weekendowy w Hotelu 
Grodzkim, pakiet weekendowy w 
ośrodku Familijni, impreza sylwe-
strowa dla dwóch osób w Hotelu 
JF Duet, pakiet odnowy biologicz-
nej w ośrodku Revital. 

Wydarzenia na trasie komen-
tować będą: Gabriel Nadobny 
(komentator Maratonu Dookoła 
Miedwia) i Tomasz Pryciak (w-ce 
Prezes STC Stargard Szczeciński). 
Dziennik Nowogardzki jest patro-
nem medialnym memoriału. Za-
praszamy uczestników oraz kibi-
ców i życzymy miłej zabawy!

KR
Ostatnie wzmocnienie przed ligą

Nowy napastnik  
w Pomorzaninie
Jak wcześniej informowaliśmy, Borek, sobolewski i maka-
rewicz to miały być ostatnie wzmocnienia Pomorzanina 
Nowogard w tym sezonie. Jak się okazało, to nie wszystkie 
nowe nazwiska piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu. No-
wym napastnikiem został były gracz iny Goleniów – Hubert 
Pędziwiatr. 

Nowy nabytek Pomorzanina 
prezentował swoje umiejętności 
już w sparingach z Hanzą Gole-
niów oraz Wichrem Brojce. Uro-
dził się 1 listopada 1979 roku, wy-
stępuje na pozycji napastnika. W 
ostatnich latach występował w 
Inie Goleniów. W minionym se-
zonie, jak podaje strona interne-
towa PZPN, zagrał w 23 meczach, 

z czego w 11 w wyjściowej jede-
nastce. Zdobył dla Iny 2 bramki. 
Patrząc na szeroką kadrę Pomo-
rzanina oraz na to, że trener Ro-
bert Kopaczewski zazwyczaj gra 
na jednego napastnika, Pędzi-
wiatr najprawdopodobniej będzie 
zmiennikiem. 

KR  

na zdjęciu Hubert Pędziwiatr i Marcin skórniewski
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Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417

W141.1.sk.8-25.07

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

P3.2.o.do

Uwaga: 16.08.2014 r.  sklep NIECZYNNY
W12.4.sK.P.7.3.Do

 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600 840 600 lub 600 465 417

SZYBKA POŻYCZKA

W._.1.sk.08.1-31

piaSeK, ŻWiR, 
CZaRNOZieM, 

pOSpÓŁKa 

 ŻWiROWNia 
DŁUGOŁĘKa
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZeM 
DO KLieNTa

A/0

1-4.03.2013 r. 21

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was!
Serdecznie zapraszamy 
na ponowne otwarcie

Nowogard • ul. 3 Maja 8B 
(obok Banku PEKAO SA)

12 sierpnia, godz. 9.00

LONDON 
FASHION

N O W Y  S K L E P

Znają nas w Szczecinie,
a teraz chcemy trafić do Was !
DZIŚ PONOWNE OTWARCIE
Nowogard • ul. 3 Maja 8B

(obok Banku PEKAO SA)

Serdecznie zapraszamy 
godz. 9.00

LONDON 
FASHION

N O W Y  S K L E P
ODZIEŻ UŻYWANA
W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

ODZIEŻ UŻYWANA
W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

A57.8.sk12.08

R e K L a M a
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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Rozgrywki piłki nożnej  
dla kolegi z Boguszyc

Dnia 16.08.2014 r. (sobota), o godzinie 10:00, w Boguszycach, od-
będą się rozgrywki piłki nożnej, które będą symbolem uczczenia rocz-
nicy śmierci naszego kolegi. Wszystkie drużyny chętne do udziału ser-
decznie zapraszamy. 

Organizatorzy:
Młodzież z Boguszyc 

„Trzy Wieże XC”

Urtnowski wciąż liderem
w niedzielę (10 sierpnia) odbyła się ko-
lejna edycja wyścigu mTB „Trzy wieże 
XC”, w której udział brał michał Urt-
nowski. Kolarz z Nowogardu, po uda-
nym starcie, utrzymał pozycję lidera w 
kategorii m2.

Przypomnijmy, że „Trzy Wieże XC” to cykl 
wyścigów MTB, organizowanych przy szczeciń-
skich wieżach widokowych. Tym razem jednak 
startowano na wyjątkowej trasie. Uczestnicy wy-
ścigu rywalizowali na torze motocrossowym w 
Rosówku. Michał Urtnowski, startujący w bar-
wach KSU Bikers Świnoujście, pokonał trasę w 
czasie 00:53:22, co pozwoliło mu zająć 4. miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Z kolei w swojej kate-
gorii wiekowej M2, Urtnowski został sklasyfiko-
wany na 2. pozycji. Wynik ten wystarczał, aby 
wciąż w kategorii M2 pozostać na pozycji lidera 
całego cyklu „Trzy Wieże XC”. 

KR

Rozpoczęli od sparingu z Dębem

wysoka porażka rezerw
Pomorzanin ii Nowogard, który w sobotę (9 sierpnia), o godzinie 18:00, w mocno odmło-
dzonym składzie podejmował dęba dębice, nie stanął na wysokości zadania i wysoko prze-
grał przed swoimi kibicami. 

Pomorzanin II Nowogard – Dąb Dębice 1:5 (0:3)
Gol: Bartosz Kuleta
skład: Mateusz Trafankowski (Michał Piątkowski) – Paweł Królik, Jakub 

Szczypień, Maciej Syfert, Grzegorz Skrzecz – Tomasz Szafran, Adam Mańka, 
Patryk Marcinkowski, Bartosz Kuleta, Konrad Adamek – Jarosław Iwan. 

Sobotni rywal Pomorzanina II 
w minionym sezonie zajął 2. miej-
sce w swojej grupie A Klasy, prze-
grywając walkę o awans z Maso-
vią Maszewo tylko jednym punk-
tem... Dębice wygrały 19 spotkań, 
przegrywając 3, zatem był to wy-
magający rywal dla „rezerw” z 
Nowogardu. Z pewnością nie tak 
młodzi piłkarze Pomorzanina wy-

obrażali sobie swój pierwszy mecz 
sparingowy. Rzeczywistość okaza-
ła się jednak okrutna... Drugi ze-
spół, w którym wystąpili niemal 
sami juniorzy, dostał srogą lek-
cję od Dęba Dębice, który już do 
przerwy prowadził 0:3. Po zmia-
nie stron, goście dorzucili kolej-
ne dwa trafienia, a Pomorzanin 
zdołał odpowiedzieć jedynie go-

lem Bartosza Kulety. Kibice zatem 
nie mieli zbyt wiele powodów do 
radości. Do inauguracji A Klasy 
jeszcze trochę czasu i wierzymy, 
że „młody” drugi zespół, wspie-
rany doświadczonymi piłkarzami, 
szybko dojdzie do optymalnej for-
my i jeszcze nie raz zaskoczy swo-
imi wynikami w A Klasie. 

KR

inauguracja w „okręgówce”

Na początek z iną ińsko
Już w najbliższą sobotę (16 sierpnia) piłkarze Pomorzanina, przed własną publicznością, 
zainaugurują sezon 2014/2015. rywalem będzie drużyna iny ińsko. Początek tego spotka-
nia o godzinie 16:00. 

W poprzednim sezonie Ina Ińsko nie prezentowa-
ła się najlepiej. Zajęła 10. miejsce w tabeli, notując 
13 zwycięstw, 3 remisy i 16 porażek. W meczach z 
Pomorzaninem dwukrotnie przegrała. Najpierw na 
własnym boisku 1:2, natomiast w Nowogardzie Po-
morzanin wygrał już 3:0. W sobotę, o godzinie 16:00, 
można liczyć na sporą grupę miejscowych kibiców. 
Udane sparingi oraz szeroka kadra zespołu pozwa-
lają poważnie myśleć o awansie do IV ligi. Aby ten 
cel osiągnąć, nie wolno tracić punktów na własnym 
boisku. Zapraszamy wszystkich kibiców Pomorzani-
na w sobotę, o godzinie 16:00, na Stadion Miejski w 
Nowogardzie.

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
1. kolejka:
Morzycko Moryń – Polonia Płoty  (16.08)
Sparta Węgorzyno – Gavia Choszczno (16.08)
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko     (16.08; 16:00)
Zorza Dobrzany – Odrzanka Radziszewo (16.08)
Piast Chociwel – Flota II Świnoujście (16.08)
Jeziorak Szczecin – Kłos Pełczyce  (16.08)
Błękit Pniewo – Unia Dolice  (16.08)
Orkan Suchań – Stal Lipiany  (17.08)

Koniec przygotowań – czas na ligę

Na co stać Pomorzanin?
Piłkarze pierwszej drużyny w sobotę, 9 sierpnia, rozegrali 
ostatnie mecze sparingowe przed inauguracją w wojewódz-
kiej okręgówce. Już za tydzień pierwszy mecz w sezonie. Ka-
dra prezentuje się imponująco, jednak czy ci piłkarze są w 
stanie wywalczyć awans do iV ligi? 

W ostatnim meczu sparingo-
wym, Pomorzanin bez większych 
problemów uporał się z Wichrem 
Brojce, wygrywając 3:1. Bramki 
zdobyli: Kamil Antonyk, Maciej 
Dobrowolski i Dawid Langner. 
Tym samym mecze sparingo-
we nowogardzianie zakończyli ze 
świetną skutecznością: 17 strze-
lonych i 3 stracone bramki. Zde-
cydowanie najlepiej wypadł Sła-
womir Paszkowski, który strze-
lił aż 8 goli. Do zespołu dołączy-
ło sporo nowych zawodników i na 
tę chwilę szeroka kadra Pomorza-
nina prezentuje się następująco: 
Bramkarze – Paweł Sobolewski, 
Michał Piątkowski, Krzysztof Ha-
berski; Obrońcy – Konrad Win-
czewski, Michał Soska, Rafał Ma-
karewicz, Michał Łukasiak, Natan 
Wnuczyński, Adrian Kram, Pa-
weł Królik; Pomocnicy – Gracjan 

Wnuczyński, Maciej Dobrowol-
ski, Piotr Hanuszkiewicz, Dawid 
Langner, Dawid Kurek, Domi-
nik Wawrzyniak, Kamil Antonyk, 
Wojciech Borek, Patryk Marcin-
kowski, Piotr Winogrodzki, Ma-
ciej Syfert; Napastnicy – Sławomir 
Paszkowski, Paweł Galus, Kamil 
Lewandowski, Hubert Pędziwiatr, 
Sebastian Suchy. Oczywiście tre-
ner Robert Kopaczewski ma w 
składzie uniwersalnych zawodni-
ków, którzy z powodzeniem mogą 
występować zarówno w obronie, 
jak i w pomocy. Czy ten skład za-
pewni Pomorzaninowi upragnio-
ny awans do IV ligi? Czas pokaże. 
Póki co, sparingi mogą nastrajać 
optymistycznie, jednak prawdzi-
wa gra rozpocznie się w najbliż-
szą sobotę. 

KR

Wyniki sparingów:
19 lipca Pomorzanin Nowogard – Masovia Maszewo 4:0
 Gole: Sławomir Paszkowski x3, Konrad Winczewski 
26 lipca Pomorzanin Nowogard – Sparta Gryfice  3:0
 Gole: Kamil Antonyk, Dawid Langner, Sławomir Paszkowski
2 sierpnia Pomorzanin Nowogard – Doberaner FC  4:0
 Gole: Sławomir Paszkowski, Paweł Galus, Wojciech Borek,   

 Piotr Hanuszkiewicz
6 sierpnia Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard 2:3
 Gole: Sławomir Paszkowski x3
9 sierpnia Pomorzanin Nowogard – Wicher Brojce  3:1
 Gole: Kamil Antonyk, Maciej Dobrowolski, Dawid Langner
w sumie:  Gole strzelone/stracone: 17 / 3
Strzelcy: Sławomir Paszkowski – 8, Kamil Antonyk – 2, Dawid Langner 

– 2, Paweł Galus – 1, Maciej Dobrowolski – 1, Konrad Winczewski – 1, 
Wojciech Borek – 1, Piotr Hanuszkiewicz – 1. 
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1200 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jutrzenka” w Łobzie
informuje, że posiada

DO WYNAJĘCIA 
lokal użytkowy w budynku przy ul. Orzeszkowej 5-5A 

w Łobzie o pow. 54,52 mkw. 

Lokal spełnia warunki techniczne 
do prowadzenia działalności medycznej. 

Do lokalu prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych 
W sąsiedztwie przychodnia lekarska, rtg, apteka. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze 

Spółdzielni Mieszkaniowej “Jutrzenka” w Łobzie 
przy ul. Murarskiej 9A lub pod nr tel. 91 39 747 51

Lobez

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

 
UwaGa PLaNTaTorZY!

PPZ Nowamyl s.a. w Łobzie 
ogłasza, że dnia 25.08.2014 r. 

rozpoczyna skup ziemniaków skrobiowych. 
Skup czynny codziennie 

oprócz niedziel w godzinach 6:00 – 20:00. 
Przed przywozem ziemniaków prosimy 

plantatorów o kontakt z właściwym inspektorem 
celem ustalenia terminów dostaw.

szczegółowych informacji dotyczących warunków  
skupu udziela dział Kontraktacji tel. 91 881 86 41

sKarB PaŃsTwa
 PaŃsTwowE GosPodarsTwo LEŚNE

LasY PaŃsTwowE
NadLEŚNiCTwo  NowoGard

72-200  NowoGard  ul. radosława 11
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej 
 w Nowogardzie  

1.Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana w posta-
ci budynku byłej kotłowni   o  powierzchni użytkowej 184,23 m2  oraz 
placu przyległego do budynku i gruntu pod budynkiem o  łącznej po-
wierzchni 675,81 m2 położona w Nowogardzie przy ul. Boh. Warsza-
wy 64a na działce gruntu oznaczonej nr 93/25 w obrębie ewidencyj-
nym nr 7 Nowogard , stanowiąca własność Skarbu Państwa będąca w 
zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Nowogard.    

2. Przetarg - licytacja ustna odbędzie się w dniu 26.08.2014 roku o 
godzinie 1100 w siedzibie Nadleśnictwa Nowogard  - świetlica przy ul. 
Radosława 11 w Nowogardzie.

3. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za przed-
miot przetargu  wynosi : 820,00 zł netto ( słownie : osiemset dwadzie-
ścia złotych 00/100 ) .Ustala się wysokość postąpienia na 1% warto-
ści netto.

4.  Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłata wadium w kwocie 500 zł.  w terminie do dnia 26.08.2014 

roku do godz. 10 30 na konto Nadleśnictwa Nowogard : BOŚ Szczecin 
86 1540 1085 2001 5315 4468 0001 lub w kasie Nadleśnictwa Nowo-
gard. Przy wpłacie wadium na rachunek bankowy należy uwzględnić 
specyfikę 

działania banków.  
5. Wpłacone wadium podlega zwrotowi w terminie trzech dni od 

dnia ogłoszenia wyników, odwołania lub unieważnienia przetargu, a 
dla wybranego oferenta zostanie ono zaliczone na poczet zadeklaro-
wanej kwoty czynszu dzierżawy (netto + podatek VAT) za nierucho-
mość . 

6.  Wadium ulega przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego  w ra-
zie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, któ-
ry go wygrał. 

7.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ustalonym przez Wy-
dzierżawiającego miejscu i terminie do podpisania umowy dzierżawy. 

8.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem przetargu obciąża-
ją Wydzierżawiającego.

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami i udzielania nie-
zbędnych informacji ze strony Nadleśnictwa jest  Pan Henryk Woj-
nowski  - tel. ( 091 ) 39 20640 .

10. Nadleśnictwo może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z waż-
nych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej 
dla ogłoszenia o przetargu.

Tour de pologne dla amatorów

1500 uczestników
w piątek (8 sierpnia), w Bukowinie Tatrzańskiej, odbyły się wyścigi Tour de Pologne dla 
amatorów. Udział w nim wzięła małgorzata Kubicka z Nowogardu. Na trasie wystartowało 
aż 1500 kolarzy. 

Tour de Pologne dla amatorów 
odbył się w miniony piątek, w Bu-
kowinie Tatrzańskiej. Uczestnicy 
przemierzyli tę samą trasę, któ-
rą jechali następnie zawodowcy, 
z tą różnicą, że amatorzy ścigali 
się na dystansie 1 okrążenia (wy-
ścig tour de Pologne na dystansie 
4 okrążeń). Jak opowiada uczest-
niczka wyścigu z Nowogardu, tra-
sa była bardzo trudna. – Piekiel-
nie stromy Gliczarów, zwany Ścia-
ną Bukovina, jest najbardziej oble-
gany przez kibiców. Jego wzniesie-

nie liczy sobie 5,5 km, ale w tym 
przypadku ważniejsze jest jego na-
chylenie. W pewnym momencie 
na Ścianie Bukovina asfalt wzno-
si się z 21.5 % nachyleniem. Pod-
jazd pod Ząb to 4,5 km wspinacz-
ki z maksymalnym nachyleniem 
11.4 %. Zjazdy były pełne emocji 
i koncentracji. Moja prędkość do-
chodziła do 69 km na godz. Mo-
ich kolegów do 80. A na końcu cze-
kał ostry zakręt, gdzie trzeba było 
wyhamować do prędkości 25km. 
Podsumowując, wyścig ciężki, pe-

łen trudnych podjazdów i zjazdów. 
Ale wciągający niesamowicie.  Je-
śli zdrowie pozwoli i... mąż, to w 
przyszłym roku chciałabym wrócić 
i poprawić wynik – opowiada Mał-
gorzata Kubicka. Mieszkanka No-
wogardu wystartowała w kategorii 
K-4. Dystans 38.8 km, pokonała 
w czasie 1:40,44, co pozwoliło jej 
zająć 6. miejsce w swojej katego-
rii. Dodajmy, że w wyścigu udział 
wzięło 1500 osób. 

KR
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

Mieszkanie 2-pokojowe 
okolica pobierowa, 
62m2, cena 146150.  

Mieszkanie 2-pokojowe 
okolica Mrzeżyna, 
50m2, cena 95000. 

Mieszkanie 4-pokojowe 
okolica Niechorza, 

77m2, cena 124000.

Mieszkanie 2-pokojowe  
okolica Niechorza,  
39m2, cena 88 000.

NieRUCHOMOŚCi

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 DOMY Na WSi – GRUNTY SpRZeDaJeMY, 
KUpUJeMY. TeL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup zło-
mu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 m2, 
III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę  garaż  na  ul; Jana pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala obsługi 
oraz zaplecze/magazyn z osobną toaletą. Lo-
kal po kapitalnym remoncie. Dostępne me-
dia: prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt mo-
nitorowany. Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 
tys. 691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodarczy do re-
montu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe około 
90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w tym 
mieszkanie, duży parking. 609 245 816  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. Cena 
43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

• Sprzedam pół domu nad jeziorem. 722 300 
700

• Do wynajęcia kawalerka. 722 300 700

• Dom w Dobrej sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie w Nowogardzie. 783 649 880 
Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 889 
483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + suteryna 64 
m2. 608 817 214 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 113 tys. 
501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 
17000zł. Tel. 889 133 882

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogar-
dzie. 501 051 731

• Do wynajęcia mieszkanie czteropokojowe na 
ul. Bema. 669 212 959

• Sprzedam garaż na Bema. 667 196 425

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 30 
m2 – parter – wspólnota – ogrzewanie ga-
zowe własne. Mieszkanie w bardzo do-
brym stanie, kuchnia umeblowana z za-
budowaną kuchnią elektryczną i płyta 
gazową oraz zmywarką. Cena 110 000 zł. 
Tel.693 84 85 91

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 602 526 
935, 602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 502

• Sprzedam dom w Stargardzie Szczecińskim o 
pow. 148 m2 lub zamienię na podobnej wiel-
kości w Nowogardzie z dopłatą. 604 460 614 

• Wynajmę garaż na ulicy Zamkowej i na Jana 
Pawła II. 607 580 172

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną. 660 
010 540

• Wynajmę kawalerkę. 601 927 982

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, I pię-
tro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 696 042 
318 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, ul. 
Leśna 6a, powierzchnia 45,80 m2, I piętro, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, 
cena 91.600 zł, tel.  607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Trau-
gutta 3a, powierzchnia 54,90 m2, parter, 
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  korytarz, 
cena 76.800 zł, tel.  607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Trau-
gutta 3a, powierzchnia 78,10 m2, II piętro, 
cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  ko-
rytarz, cena 71.700 zł, tel.  607607814, 91-
3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Leśnej 
w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. +48 725 
428 837 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe ulica Ra-
cibora na dłuższy okres. 784 056 335 

• Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszowskiego w 
Nowogardzie. Tel. 783 570 060

•	 TaNiO SpRZeDaM LUB WYNaJMĘ 37 M2 
MieSZKaNie W BLOKU CeNTRUM NOWO-
GaRDU. DWa pOKOJU, KUCHNia, ŁaZieN-
Ka, OKNa pCV, OGRZeWaNie GaZOWe, 
pODŁOGi W paNeLaCH. BLOK pO ReMONCie 
NiSKie OpŁaTY. pROSZĘ DZWONiĆ W GO-
DZiNaCH WieCZORNYCH SKYpe: jspolish. 

• Mieszkanie do wynajęcia centrum Nowogar-
du 2 pokoje. 695 426 050

•  Sprzedam garaż na 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam lokal przeznaczony na działalność 
handlową lub usługową w Płotach przy ul. 
Krótkiej o pow. 90 m2. Cena do uzgodnienia. 
605 098 061 

• Goleniów.Działkę budowlaną z warunkami 
zabudowy pod mieszkalnictwo   i usługi o 
pow 1100 m/2 blisko centrum miasta sprze-
dam po okazyjnej cenie  tel 501 208 667

• Goleniów . Działkę budowlaną   blisko cen-
trum ale w spokojnej okolicy>  o pow 13 000 
m/kw z warunkami zabudowy z możliwo-
ścią podziału na 10>  działek, zdecydowanie 
sprzedam -cena do uzgodnienia tel 501 208 
667  

• Goleniów. Działkę o pow 1,8 ha   z budynka-
mi socjalnymi,ogrodzoną i   monitorowaną 
przy drodze szybkiego ruchu Gdańsk - Ber-
lin sprzedam w  cenie do uzgodnienia.tel 501 
208 667

• Wolne mieszkanie wynajmę. 601 724 492 

• Wynajmę mieszkanie dwa pokoje w centrum 
Nowogardu. 606 646 968 

• Poszukuję garażu do wynajęcia okolice 15 lu-
tego. 693 584 630

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica Gry-
fitów. 91 39 27 272 

•	 Sprzedam mieszkanie 100 m2. 608  690 
831

• Wynajmę mieszkanie 2 lub 3 pokojowe, po re-
moncie. Mile widziana firma. 693 850 197

MOTORYZaCJa

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 
2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobili-
zer pełna elektryka, gotowe do zarejestrowa-
nia w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 
215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  prod. 
1991.Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 97, 
szyba przednia Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 99, 
cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 
908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 2002, 
stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 508 290 
657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 
456 377   

•  Sprzedam trabanta, rok produkcji 1968. 730 
744 751

•	 Kupię stare Toyoty i Mercedesy 190. 888 
341 347 

• Sprzedam nowe opony terenowe Good Year 
Wrangler 255/75r15 cena za kpl 4 szt. 1200 zł. 
Tel. 510 249 576 

ROLNiCTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  róże  
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  róże  
krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  innych  
roślin. Tel. 606106142.

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHiTe LeGHORN. Tel. 
91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 kg. 
91 39 18 704 lub 781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowanie sia-
na i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano w kostkach 782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 
2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 785 
04 19 62  

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 405 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usługi. 502 
853 573 

• Owczarek niemiecki długowłosy, czarny, pod-
palany – szczenięta. 783 822 916

• Sprzedam pług dwuskibowy, niemiecki i kul-
tywator. 695 780 299

• Sprzedam prosięta. 515 406 298

•	 Sprzedaż świeżych kurzych jaj ekologicz-
nych, ul. Boh. Warszawy 21. 

•	 Sprzedam prosiaki 70 sztuk. 691 982 862

• Sprzedam przyczepę 3,5 tonową, wywrotka. 
696 351 157 

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 853 
573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzelewo. 
502 853 573

• Sprzedam mieszankę zbożową. 795 911 886

•  Sprzedam maty gumowe legowiskowe dla 
cielaków i świń sztuk 22. 91 39 79 313 

USŁUGi

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowa-
nie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 ReMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-

ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zajęcia-
mi komorniczymi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –
TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 SeRWiS KOMpUTeROWY  Wojska Polskiego 
57 .tel.787482763.Pełna oferta: komsil.pl Pro-
mocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawo-
wa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 
432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i 
zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. Wykoń-
czenie wnętrz pod klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• Instalacje elektryczne, wynoszenie liczników 
na zewnątrz. 660 171 386

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, terakota 
itp. 608 364 330, 600 347 308 

• Szpachlowanie, malowanie, panele, instala-
cje elektryczne. 798 147 191 
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OGŁO SZe Nia DROB Ne

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Zatrudnię
zbrojarz -murarz,  

docieplenia
91 407 14 50, 605 115 064

e-mail: ncbn@wp.pl
scz.pt.18.07-1.08

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

KaWaLeRKa  
W NOWOGaRDZie 
cena: 85 000 pLN 

2-pokojowe  
W NOWOGaRDZie 
cena: 125 000 pLN 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

• Usługi talerzówką ciężką. 727 909 576 

pRaCa

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 
emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

•	 Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  Dąbro-
wie Nowogardzkiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

•	 przyjmę ucznia na praktyki do biura, zna-
jomość obsługi komputera, od 1.06.2014, 
tel. 605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu han-
dlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w transpor-
cie drogowym, tel. 607 585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka zajmie 
się maluchem od września. 793 994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożywcze-
go. 91 39 21 373

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, atrakcyjne wa-
runki. 609 493 989

•  Przyjmę do pracy wtapianie siatki, szpachlo-
wanie. 726 729 069

•  Doświadczona opiekunka zajmie się małym 
dzieckiem. 664 696 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. D. 601 893 514 

• Zatrudnię murarza dekarza. 794 115 153 

• Zatrudnimy osobe ze znajomoscia jezyka 
niemieckiego do obsługi biura oraz w dalszej 
perspektywie do sprzedazy. Branza metalo-
wa. Kontakt: e-mail: ec@lmsgmbh.de lub tel. 
601 581 892

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214

• Posiadam grupę inwalidzką i szukam pracy. 
Jestem mobilny. Proszę dzwonić po 20. 91 
39 79 313 

iNNe

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane - 603 353 789

•	 pieCe GaZOWe c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porąba-
ne. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje zasila-
nia, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 
506 413 218

• Sprzedam komplet wypoczynkowy + stół ku-
chenny mocny. Tel. 888 676 231  

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, ol-
cha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 
693 730 938 

• Dwa segmenty młodzieżowe, dwa biurka, 
dwa tapczany tanio sprzedam. 605 856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie nowe, 

bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 3. 608 
825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Podstawo-
wa nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła Podsta-
wowa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, atrak-
cyjna cena. 668 171 212

• Tanio wózek bliźniaczy EASYWALKER DUO 
(najlepsze opinie rodziców). Trzyletni, stan 
bardzo dobry, głęboki - pomarańczowy spa-
cerówka – grafit. Dodatkowo folia przeciw-
deszczowa, parasolki, torba. 1700 zł. 603 281 
005 

• Drzwi garażowe ocieplane bia-
łe w solidnej ramie 210x240 stan bdb  
509861740

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożywcze-
go. 91 39 21 373 

• Sprzedam meble firmy Black Red White ko-
lekcja Syriusz i Pop z biurkiem, tapczan oraz 
kanapę. Tel. 722 200 088

•	 Sprzedam Yorka, suczka. Cena 600 zł. 721 
070 092

•  Odsprzedam taniej dachówkę Koramic kar-
piówka półokrągła angoba miedziana sztuk 
2000 oraz cegłę klinkier 60 mm ( jopek) ko-
lor czerwony jedną paletę. 515 269 567 lub 
91 39 20 272 

• Oddam trzy suczki Foxteriery 6 tygodniowe 
po  polujących rodzicach. 668 137 231, 786 
233 846

• Sprzedam sofę dwuosobową ekoskóra. Cena 
300 zł. 605 281 226

• Sprzedam betoniarkę 250l. 604 861 431  

• Sprzedam szafę 190 x 150 z lustrem, cena 200 
zł. 503 346 825

•	 Sprzedam meble BRD kolekcja Syriusz : 
biurko, komoda, szafa i tapczan tel. 664 
323 325 
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
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N
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1

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

zu

,

_______________  /__________________ / _________________

Życząc udanych wakacji

zaprasza po najpiękniejsze polskie  
zeszyty i tornistry oraz setki innych art.  

szkolnych potrzebnych niedługo w szkole

D

ZIENNIK

NOWOGARDZKI

11-17.08.2006 r. 13

krzyżówka nr 32kupon nr 32 Humor 
Henia Szczupaka

Poprawne rozwiązanie krzy-
żówki nr 31 – cZyżBy ZMIa-
na kLIMaTu? – nadesłali:

Stanisława Pokorska, Alicja 
Wypych, Przemysław Sońtka, 
Maryla Piątek, Aniela Włodek, 
Jan Nikicin, Anna Florkowska, 
Władysława Kubisz, Agata Ko-
chelska, Janina Zamorska, Grze-
gorz Zawadzki, Janina Kubiak, 
Krystyna Młynarska, Teresa 
Powalska, Irena Przybyłek, Kry-

styna Piaszczyk, Karol Pakulski, 
Franciszek Palenica, Irena Do-
magalska, Lucyna Andrzejczak, 
Józef Górzyński, Barbara Wojcie-
chowska, Agnieszka Pluta (30), 
Alicja Wypych (30), Katarzyna 
Saja (29), Maria Gortat (29), 
Michał Furmańczyk, Agnieszka 
Łachmanowicz, Jan Mikłasze-
wicz, Bogumiła Urtnowska, 
Andrzej Leszczyński.

Prenumeraty „DN” na wrze-
sień wylosowali:

- Maria Gortat z Czermnicy,
- Katarzyna Saja z Nowogar-

du,
- Irena Przybyłek z Nowo-

gardu.
Gratulujemy!       

Honorowi krwiodawcy
Honorowi krwiodawcy
Za krew nic nie biorą.
Honorowych krwiodawców
Jest w Polsce dość sporo.
     A spytajcie się proszę
     Ojca, albo stryjca,
     Czy istnieje choć jeden
     Honorowy krwiopijca.

Brunetki, blondynki…
Oto dziejowy przemian plon
I myśl w zasadzie zdrowa:
Wśród tylu pracujących
Zawsze się jeden mąż uchowa…
Może nie, panowie? 
Może w was nie drzemie
To podłe marzenie 
o własnym haremie?
Mnie nie zbujacie: marzyłem sam!
Dziś już nie marzę, dziś już mam!
    Koniec z monogamiczną modą – 
    Spełniło się moje pragnienie:
    Mam brunetkę, blondynkę, 
    mam siwą, mam rudą
    I mam pośrednie odcienie…
    Tu skubnę, tam skrobnę 
    – a wszystko
    Legalne i ślubne!…
Widzę, że pani jest zgorszona,
A w panu dzika zazdrość wzbiera?
Spokój! To tylko moja żona
Coraz to inna wraca od fryzjera!
   Za każdym razem inną 
    tulę głowę…
    I znam już kobiety…Ech,
    Wszystkie jednakowe!

Rozmowa
- Ty jesteś (rzekłem do niej),
Jak kwiaty w tym flakonie!…
- To znaczy, proszę pana?
- To znaczy, żeś narwana!

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7a tel. 91 392 21 65
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

iNFORMaTOR LOKaLNY - NOWOGaRD

informacja pKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

ReGULaRNa LiNia Mi KRO BU SO Wa SeROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
nowogard (ul. Rzeszowskiego) - szczecin (ul. św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (św. Ducha) - nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia MeTRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

pRZeWÓZ OSÓB - RO MaN BiŃCZYK - Linia Regularna 
 TeL. 607 310 591 

OD pONieDZiaŁKU DO piąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NieDZieLa: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGaRD – GOLeNiÓW – SZCZeCiN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRaSa SZCZeCiN – NOWOGaRD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec pKp: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGaRD – MaSZeWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MaSZeWO – NOWOGaRD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGaRD – MaSZeWO – STaRGaRD SZCZeCiŃSKi
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRaGaRD SZCZeCiŃSKi – MaSZeWO - NOWOGaRD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
a - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGaRD-ReSKO-NOWOGaRD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁaD JaZDY BU SÓWparafialny Ośrodek Duszpasterstwa 
Trzeźwości “Trzeźwa Wieś”

Jeśli bliska ci osoba w twojej rodzinie 
 nadużywa alkoholu lub sam/a pijesz 
 i chcesz przestać pić przyjdź do nas!!!

Czekamy w każdy wtorek od godz. 18-20
w salce parafialnej w Strzelewie 9

Jeżeli się wstydzisz!!! to zadzwoń 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00

Danuta 665 776 868 • Kapłan 667 488 367 
(wtorek w godz. 19-20)

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

przychodnie - poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OpS - Ośrodek pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7a, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.Vi – do 31.Viii.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KołobRzEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

szCzECInA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.o.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.o.2.14.1.30

P7.4.o.d/o

P4.2.o.d/o

P6.2.o.d/o

P.26.2.o.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7a tel. 91 392 21 65

A33.2.k.o.4.04.do

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

UWaGa ROLNiCY
TaLeRZÓWKa ŁaŃCUCHOWa KeLLY HiT TaRGOWY 

XXi ŻUŁaWSKiCH TaRGÓW ROLNYCH 2014
oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

Jms aGro sErwis sp. z o.o. 
Biuro olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08

W.13.2.o.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.o.d/o



Wtorek 
19 sierpnia 2014 r. 
Nr 62 (2295) 
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozmowa  
z Wojciechem 
Smarzowskim

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Czytaj s. 9

Czytaj s. 10

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

Czytaj s. 4

Czytaj s. 9

Czytaj s. 7

s. 12

Uczcili pamięć 
Komisarka 

i Zugaja

ELEWATOR Nowogard

SKUPUJE ŻYTO  
konsumpcyjne - 551 zł brutto

paszowe - 515 zł brutto

tel. 503 048 958
szybkA PłAtność

Czytaj s. 3

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Optymistycznie w klasie Optymist

I Regaty o Puchar DN  

17 sierpnia 2014 r. zakończyły się bardzo udane, zarówno dla zawodników, jak i organizatorów, I Regaty o Puchar Dzien-
nika Nowogardzkiego. Były emocje, rywalizacja i wspaniała aura. Na starcie stawiły się 4 łódki klasy Optymist i 8 młodych 
zawodników z nowogardzkiego klubu żeglarskiego Knaga, który był organizatorem zawodów. Już od samego początku ry-
walizacja była bardzo zacięta i dostarczyła wiele emocji. A oto zwycięzcy: 1. Agnieszka Obracianko; 2. Konrad Łachmano-
wicz; 3. Karolina Kobus.

Miał być  
przystanek 

a nie ma...

s. 3

Napaść  
na Urząd  

Miejski  
w Nowogardzie 

s. 4

Awans  
żony  
radnego 

Karta Dużej 
Rodziny 

Program 
ruszył, 
gmina 
czeka

Pociąg 
-widmo

Ateizm 
jako źródło 
masowych 
mordów  
w historii

Festiwal 
Sztuki  
w Strzelewie 
zaprasza
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Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś w 
posiadaniu 

interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309 

e-mail: poligraf@post.pl

Komunikat 
Policji !!!

Informujemy, że w dniu 
11 sierpnia br. na ul. Wojska 
Polskiego znaleziono  telefon 
komórkowy marki LG. Wła-
ściciele zguby proszony jest   
o zgłoszenie się do  Komisa-
riatu Policji w Nowogardzie. 

11.08.2014 r. 
godz. 13.50 Pracownik ochro-

ny sklepu Biedronka przy ul. Boh. 
Warszawy powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Na miejscu Policjanci Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjnego 
wylegitymowali Sylwię N. Towar 
odebrano i pozostawiono w skle-
pie do dalszej sprzedaży. 

godz. 12.40 Właściciel sklepu 
Anusia przy ul. 3 Maja zatrzymał 
sprawcę kradzieży sklepowej, któ-
rym okazał się Dariusz Ż. 

godz. 16.00 Przy ul. Armii Kra-
jowej dokonano kradzieży roweru 
marki Kross. 

12.08.2014 r. 
godz. 10.00 Dyżurny Komen-

dy Powiatowej Policji w Golenio-
wie powiadomił o wypadku przy 
pracy na terenie Przedsiębiorstwa 
Robót Drogowych w Nowogar-
dzie. Obrażeniom ulegli pracow-
nicy, podczas wykonywania czyn-
ności zawodowych.

godz. 12.00 Powiadomienie o 
kradzieży tablicy rejestracyjnej z 
samochodu marki VW Golf, za-
parkowanego przy ul. Gen. Bema. 

godz. 14.40 Pod sklepem Net-
to z otwartego samochodu mar-
ki VW Golf dokonano kradzieży 
reklamówki z rzeczami oraz port-
fela z zawartością pieniędzy oraz 
dokumentów. 

godz. 16.30 Kradzież roweru 
typu damka ma ul. 3 Maja. 

godz. 19.00 W miejscowości 
Boguszyce, z terenu posesji doko-
nano kradzieży motoroweru mar-
ki Simson. 

13.08.2014 r. 
godz. 09.50 Pracownik skle-

pu Biedronka przy ul. Warszaw-
skiej powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej, któ-
rym okazał się Roman S. Ukarany 
został mandatem karnym w wy-
sokości 500 zł.  

godz. 15.40 Policjanci Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego, pod-
czas kontroli drogowej na ul. Że-
romskiego ujawnili nietrzeźwe-
go rowerzystę, którym okazał się 
Kamil S. Miał 0,32 mg/l co stano-
wi około 0,64 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 20.30 Powiadomienie o 
włamaniu do pomieszczenia go-
spodarczego w miejscowości Bień-
czyce, skąd dokonano kradzieży 
szlifierki kątowej marki Bosch oraz 
kompletu kluczy marki Stanley. 

godz. 18.40 Nieznany sprawca 
dokonał kradzieży telefonu marki 
LG z wózka dziecięcego pozosta-
wionego przed sklepem spożyw-
czym na ul. Boh. Warszawy. 

14.08.2014 r. 
godz. 15.00 Powiadomienie o 

oszustwie przy zakupie laptopa na 
aukcji internetowej Allegro. 

godz. 18.00 W pobliżu miej-
scowości Długołęka na poboczu 
drogi ujawniono samochód mar-
ki VW Golf. Kierujący pojazdem 
Rafał K. znajdował się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 1,98 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

15.08.2014 r. 
godz. 19.00 Patrol OPI podczas 

kontroli drogowej na ul. 3 Maja 

ujawnił, że kierujący pojazdem 
marki Renault, Piotr R. znajduje 
się w stanie po użyciu alkoholu z 
wynikiem 0,37 promila alkoholu 
w wdychanym powietrzu. 

16.08.2014 r. 
godz. 15.00 Na ul. Wojska Pol-

skiego, Adam W., kierując samo-
chodem marki KIA znajdował się 
w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 2,19 promila. Ponadto nie 
posiada uprawnień do kierowania 
pojazdami mechanicznymi. 

godz. 19.40 W miejscowo-
ści Dąbrowa, Policjanci OPI za-
trzymali nietrzeźwego kierujące-
go pojazdem. Robert J. miał 1,51 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

godz. 23.30 Na ul. Boh. Warsza-
wy zatrzymano nietrzeźwego ro-
werzystę, Fabian D. miał 0,59 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

17.08.2014 r. 
Powiadomienie o palącym się sa-

mochodzie osobowym na parkin-
gu osiedlowym przy ul. Zamkowej. 

St. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Ryszard Andżejczak: lat 58, zmarł 11.08.2014r., pogrzeb odbył się 
14.08.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Wojciech Teper: lat 21, zmarł 12.08.2014r., pogrzeb odbył się 
14.08.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Irena Szymaniak: lat 88, zmarła 12.08.2014r., pogrzeb odbył się 
14.08.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Teresa Szewc: lat 54, zmarła 13.08.2014r., pogrzeb odbył się 
18.08.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Józefa Bąk: lat 91, zmarła 14.08.2014r., pogrzeb odbędzie się 
19.08.2014r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Bienicach

Mieczysław Grabowski: lat 56, zmarł 17.08.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 20.08.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian 
Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Dawać czy nie dawać pieniędzy proszącym pod marketami 
czy dyskontami? Temat, który wywołuje zawsze wiele emo-
cji. Dlatego tym razem postanowiliśmy zapytać naszych re-
spondentów, jakie jest ich zdanie na ten temat? 

Karolina Posacka - Bardzo 
sceptycznie podchodzę do tej 
kwestii, bo spotykam się często z 
naciągaczami. Jeżeli już poma-
gam, to kupuję takiej osobie żyw-
ność, ale tu też spotykam się cza-
sami z oporem. Ludzie ci często 
odmawiają takiej pomocy, bo tak 
naprawdę chodzi im o pieniądze 
na alkohol. Dlatego podchodzę 
do tej kwestii bardzo ostrożnie i 
z rozwagą. 

Pan Paweł z wnukiem Fili-
pem – To zależy od tego, w ja-
kim jestem mieście.  Na przy-
kład w Szczecinie ta sama oso-
ba ma dwie twarze. Czyli naj-
pierw prosi o pomoc, a później 
przebiera się w markowe ciu-
chy i idzie na zakupy. Osobiście 
więc, jeśli komuś takiemu po-
magam, to wolę kupić jedzenie, 
a nie dawać pieniądze.  Co do 
Nowogardu, to zdarzały mi się 
takie sytuacje, w których poda-
rowałem jakieś niewielkie pieniążki. Ale zdecydowanie wolę dawać wła-

śnie żywność. 

Pan Henryk – Kupuję takim 
osobom raczej jedzenie. Bo z pie-
niędzmi może być tak, że zostaną 
przeznaczone na alkohol. Zda-
rza się jednak, że wówczas słyszę 
z ust takiej osoby odmowę przyję-
cia pomocy.  

Zygmunt Otomański - Pienią-
dze daję, ale zależy komu. Osoby 
nietrzeźwe u mnie nie mają takiej 
szansy. Niemniej, wolę zdecydo-
wanie jednak kupować jedzenie, 
bo wiem, że ono czasami bardziej 
pomoże. Przyznam jednak, że ro-
bię to dość rzadko. Ostatnia taka 
sytuacja miała miejsce trzy tygo-
dnie temu, gdzie zaproponowa-
łem kupno chleba, ale osoba nie 

przyjęła tej pomocy. 

Pani Agnieszka - Osobom 
bezdomnym zawsze kupuję je-
dzenie, jeżeli chcą je przyjąć. Co 
do pieniędzy, to nigdy im ich nie 
daję. O taką pomoc najczęściej 
proszą kobiety, bo mężczyźni 
wolą raczej pieniądze, bo za nie 
mogą sobie później kupić alko-
hol. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Znaleziono
okulary

Około 3 tygodni temu, w sklepie spożywczym „Sło-
wik”, klient zostawił etui z okularami marki ENVI. 
Zguba czeka na właściciela w redakcji DN.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Karta Dużej Rodziny 

Program ruszył, gmina czeka 
Od 1 lipca ruszył w całym kraju program wspomagania rodzin, tzw. Karta Dużej Rodziny. 
W Nowogardzie dotychczas wpłynęło 31 wniosków  o wydanie Karty od rodzin z trojgiem 
i więcej dzieci. 

Program Karty Dużej Rodziny  jest jednym z ele-
mentów realizowania polityki prorodzinnej pań-
stwa, jednak specyfika  tego programu polega na za-
angażowaniu również środków i możliwości  gmin 
a także podmiotów niepublicznych, np. firm (zniż-
ki na produkty). Jak już informowaliśmy, gmina No-
wogard dotychczas nie podjęła istotnych decyzji o 
systemie ulg w ramach programu, choć wiele gmin 

ościennych ma już uchwalone bądź przygotowane 
odpowiednie uchwały Rad. Aby zobrazować aktual-
ną sytuację w zakresie skali i możliwości  korzystania 
z programu w Nowogardzie, zwróciliśmy się z pyta-
niami do naszego OPS, ustawowego koordynatora 
wielu czynności  podejmowanych w ramach  realiza-
cji Karty. Oto odpowiedź OPS.  

    

W odpowiedzi na Wasz wniosek 
z dnia 30 lipca 2014 r., uprzejmie 
informuję:

1. Do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowogardzie wpłynęło 31 
wniosków o wydanie Karty Dużej 
Rodziny, która umożliwi członkom 
rodzin wielodzietnych korzystanie 
ze zniżek m. in. w sferze kultural-
nej, transportowej i ulg podatko-
wych.

Wnioski złożyło:
10 rodzin 4 osobowych
14 rodzin 5 osobowych
4 rodziny 6 osobowe
1 rodzina 7 osobowa
1 rodzina 8 osobowa
1 rodzina 9 osobowa
2. Szacuje się, że wnioski o wy-

danie KDR złożyło ok. 12,5% ro-
dzin mogących skorzystać z pro-
gramu. 

3. W zakresie lokalnego systemu 
w zakresie ulg i zniżek dla rodzin 
wielodzietnych (oprócz obowiązu-
jących już ulg w Domu Kultury i 
Przedszkolach) nie sprecyzowano 

jeszcze propozycji zniżek i ulg lo-
kalnych skierowanych do tych ro-
dzin. 

Karta Dużej Rodziny uprawnia 
do blisko 40% zniżki na przejazdy 
koleją, wydarzenia kulturalne, wy-
stawy i zakupy w sieciach super-
marketów Alma.

Listę firm i instytucji, które włą-
czyły się do programu można zna-
leźć na stronie internetowej www.
rodzina.gov.pl.

Do dnia 1 lipca 2014 roku wyda-
no 73 Karty Dużej Rodziny.

Kierownik Ośrodka
Teresa Skibska

Tyle OPS w Nowogardzie. 
Pozostaje mieć nadzieję, że na-

sza gmina nie będzie zwlekać z 
przygotowaniem zestawu  świad-
czeń w ramach karty i wzorem in-
nych gmin podejmie w najbliż-
szym czasie stosowne uchwały w 
tym zakresie.  

Red.

A jak to działa w Osinie? 
Takie same pytania, odnośnie programu KDR, zadaliśmy również Marcinowi Płusa, kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie. Poniżej odpowie-
dzi, jakie wczoraj otrzymaliśmy. 

 W gminie Osina jak na razie wnioski o 
wydanie KDR złożyły 3 rodziny z trójką dzie-
ci (wszystkie rodziny otrzymały już karty).

Rodzin wielodzietnych korzystających z 
pomocy OPS jest 38. Natomiast Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Osinie nie dysponuje da-
nymi wielodzietności w całej gminie. 

 Kartę Dużej Rodziny wydaje Wójt na 
wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wy-
dawana jest bezpłatnie. W ramach progra-
mu, rodzina mająca na utrzymaniu co naj-
mniej troje dzieci może się ubiegać o wyda-
nie Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do 
korzystania z ulg i zniżek w ofercie kultural-

nej, rekreacyjnej i sportowej na terenie całe-
go kraju. Na razie zniżki obejmują m.in. wy-
brane muzea, parki narodowe, uzdrowiska, 
obiekty sportowo-rekreacyjne oraz trans-
port kolejowy. Pełen katalog dostępny jest na 
stronie www.rodzina.gov.pl Został określony 
wzór KDR (w załączeniu). Dobrze, że dru-

kuje ją Polska Wytwórnia Papierów War-
tościowych to podnosi jej prestiż. To ważny 
dokument, a nie kartka papieru którą łatwo 
podrobić. 

Pozdrawiam Marcin Płusa
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie

Osowo

Miał być przystanek i nie ma...
Kilka dni temu, do redakcji zgłosił się jeden z mieszkańców Osowa, który na łamach DN 
chciał zapytać, kiedy burmistrz Nowogardu wybuduje w końcu obiecany przez siebie przy-
stanek autobusowy.

- Siedzę często przy oknie w 
kuchni, ponieważ jestem na rencie. 
Zawsze widzę z okna dzieci – same 
lub z mamami – które stoją obok 
takiej opony wypełnionej piachem, 
w którą wstawione jest oznaczenie 
przystanku, i czekają na autobus 
szkolny. Przystanek znajduje się na 
początku wsi Osowo, przy byłym 
hotelu. Niestety problem polega 
na tym, że nie ma nad nim odpo-
wiedniego zadaszenia. W związku 
z tym dzieci chowają się pod pa-
rasolkami lub za pobliski budynek 
w oczekiwaniu na autobus szkol-
ny. Dlaczego tym dzieciom nie na-
leży się jakieś schronienie? – po-
myślałem. Wykonałem następnie 
zdjęcie przystanku i napisałem w 
imieniu naszego sołtysa podanie 
z prośbą, żeby burmistrz postarał 
się o budowę w tym miejscu przy-
stanku z zadaszeniem. W czerwcu 
przypomniałem się burmistrzowi, 
który obiecał mi, że w lipcu kwe-
stia przystanku zostanie rozwiąza-
na, natomiast mamy już sierpień, 
a przystanku jak nie było, tak nie 
ma. A te dzieci od września dalej 
będą stały, mokły i marzły. Jestem 
wrażliwy na te sprawy. Sam mam 
trzyletnią wnuczkę. Dla mnie na-
wet obce dziecko liczy się tak, jak-
by było moje, dlaczego więc ma 
moknąć? Ludzie się mnie często o 
tę kwestię pytają, gdyż wiedzą, że 

ją poruszyłem. Dzieci też pytają, 
czy na 1 września będzie przysta-
nek wraz z wiatą. Uważam, że jak 
się obiecuje, to trzeba słowa do-
trzymać – stwierdza nieco roz-
goryczony sytuacją mieszkaniec 
Osowa. 

My też dołączamy się do tych 
pytań. Do września pozosta-
ło jeszcze trochę czasu. Może po 
tym przypomnieniu władza speł-
ni to, co obiecała. A jak widać, 
już nie tylko o proste dotrzyma-
nie danego słowa tutaj chodzi, ale 
przede wszystkim o dzieci, które – 
gdy znowu nastanie jesienny ziąb 
– zaczną moknąć i marznąć.

(ps)

W takich warunkach dzieci w osowie oczekują zimą na autobus. zdjęcie wykonane w styczniu 2014 roku.
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Nasza sonda z Osiny

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprze-
daży bądź przekazania podręczników na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
•	 Kupię podręczniki do gimna-

zjum numer 2 jednoroczne, do 
klasy I. 602 365 812, 795 067 
785 

•	 Sprzedam podręczniki do 5 kla-
sy, Szkoła Podstawowa nr 1. Stan 
idealny. 602 463 904

•	 Kupię komplet podręczników do 
3 klasy Gimnazjum nr 2. 502 649 
104, 91 39 25 046 

•	 Odsprzedam komplet do klasy 4 
i 5 Szkoła Podstawowa nr 1. 607 
423 174  

•	 Sprzedam podręczniki klasa I 
gimnazjum Szkoła Trójka. 695 
993 779

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
5, Szkoła Podstawowa nr 3. 726 
169 098 lub 605 905 884

•	 Kupię podręczniki do klasy II 
gimnazjum nr 1. 696 534 300

•	 Sprzedam podręczniki do II kla-
sy gimnazjum nr 2. 91 39 21 744 
lub 662 091 018 

•	 Sprzedam książki do II kla-

sy gimnazjum przy SP nr 1. 
507 975 887

•	 Sprzedam książki do 4 klasy do 
Szkoły Podstawowej nr 3 (pod-
ręcznik Słowa na start, Tajem-
nice przyrody, Wczoraj i dziś, 
Matematyka 2001, Zaproszeni 
przez Boga plus płyty multime-
dialne, oraz podręcznik do klasy 
5 Tajemnice przyrody.

•	 kontakt tel. 500-266-960
•	 Sprzedam podręczniki do klasy 

IV i V Szkoła Podstawowa nr 1. 
668 732 944 

•	 Sprzedam książki do klasy V 
szkoła podstawowa. 667 320 054 

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy I, LO nr 1. Podręczniki ładne, 
zadbane i w dobrym stanie 726 
893 499

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy pierwszej I LO (matematyka, 
historia, geografia, polski, che-
mia, fizyka, edb, informatyka, 
wos, podstawy przedsiębiorczo-

ści, wok) tel. 691138060
•	 Kupię podręczniki do trzeciej 

klasy gimnazjum nr 2. tel. 785 
120 663

•	 Sprzedam komplet obłożonych 
książek do klasy 5 stan bardzo 
dobry. Szkoła Podstawowa nr 3.  
723 675 885

•	 Sprzedam książki do 4 klasy 
Szkoły Podstawowej nr 3 (pod-
ręcznik Słowa na start, Tajem-
nice przyrody, Wczoraj i dziś, 
Matematyka 2001, Zaproszeni 
przez Boga plus płyty multime-
dialne oraz podręcznik do klasy 
5 Tajemnice przyrody); tel. 500-
266-960

•	 Sprzedam komplet obłożonych 
książek do klasy 5, stan bardzo 
dobry, Szkoła Podstawowa nr 3; 
tel. 723 675 885

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy I, LO nr 1. Podręczniki ładne, 
zadbane i w dobrym stanie. Tel. 
726 893 499

Bardzo często latem na ulicach miast spotkać można osoby 
proszące o datek. Zwykle mijamy je w pośpiechu, bądź daje-
my parę groszy. Chcemy pomóc, ale nie mamy jednak pew-
ności, czy rzeczywiście osoba ta pomocy naszej potrzebuje. 
Dlatego tym razem w cotygodniowej sondzie zapytaliśmy 
naszych Czytelników, czy dawać pieniądze proszącym o nie 
na ulicy osobom, czy też nie?

Tomasz Nachman – To zale-
ży jak prosząca osoba wygląda. 
Jeżeli jej wygląd jest niechlujny, 
a przy tym znajduje się w stanie 
nietrzeźwym, nie ma co liczyć na 
jakąkolwiek pomoc z mojej stro-
ny. Ale zdarza mi się pomagać, 
ale osobom zadbanym, w posta-
ci zakupu jedzenia lub przeka-
zania jakiejś drobnej kwoty. 

Pan Czesław – Oczywiście, 
jeśli tylko mogę, pomagam, 
zwłaszcza dzieciom. Robię to w 
różnorakiej formie – od finanso-
wej po przekazanie konkretnych 
rzeczy. Co do osób dorosłych, to 
pomoc z mojej strony jest zdecy-
dowanie mniejsza. Powtarzam 
– pomagam głównie dzieciom. I 
nawet lubię to robić. 

Barbara Sućko – Jak najbar-
dziej, staram się pomagać lu-
dziom, którzy stoją przy marke-
tach, czy to poprzez podarowa-
nie odzieży, czy też przekaza-
nie jakichś datków pieniężnych. 
Dlaczego to robię, bo uważam, 
że okazywane dobro powraca do 
nas ze zdwojoną siłą. Mimo, iż 

czasami bywa tak, że zostanę oszukana, czy też ta pomoc idzie w nie-
właściwe ręce, to i tak mnie to nie zniechęca. Pomagam po prostu z do-
brego serca. 

Maria Ostrowska – Jeżeli nie 
znam osób, to staram się zacho-
wać zdrowy rozsądek. Unikam 
raczej udzielania pomocy finan-
sowej, ale to nie znaczy, że nie 
uczestniczę w jakichś konkret-
nych akacjach charytatywnych. 
Do kwestii osób bezdomnych pod-
chodzę bardzo ostrożnie, gdyż są 
to osoby najczęściej uwikłane w problemy alkoholowe, więc pieniądze, któ-
re otrzymują, zazwyczaj przeznaczają właśnie na zakup alkoholu. 

Pan Piotr – Powiem szczerze, 
że to zależy, bo najczęściej takie 
osoby stojące pod marketem i pro-
szące o podarowanie pieniędzy, 
kupują alkohol. Bułkę to i ow-
szem, kupię takiej osobie, ale jeśli 
chodzi o alkohol, to nie ma co li-
czyć na pomoc z mojej strony. Jed-
nak osobie bezdomnej wolę kupić 
coś do jedzenia niż dać pieniądze. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Polityczne roszady w urzędzie 

Awans żony radnego 
Elżbieta Laskowska została nową szefową Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich 
w miejskim ratuszu. Zastąpiła na tym stanowisku Krzysztofa Kolibskiego, powołanego w 
czerwcu na wiceburmistrza Nowogardu. 

E. Laskowska dotychczas była 
referentem w wydziale SSiO. Z 
ratuszem zawodowo związana 
jest od kilkunastu lat. Oprócz 
pracy w Urzędzie Miejskim, E. 
Laskowska pełni również funk-
cję sołtysa Olchowa. Prywatnie 
jest żoną Mieczysława Laskow-
skiego, wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej, wybranego do 
rady z list PSL. M. Laskowski w 
ostatnich miesiącach zasłynął 
jako jeden z tych radnych PSL, 
którzy nie wykonując decyzji 
władz gminnych swojej partii, 
„uratowali” koalicję SLD-PSL w 
Radzie Miejskiej przed „rozpa-
dem”. Podczas czerwcowej sesji, 
radny Laskowski  również za-
głosował  „za” przyjęciem abso-

lutorium dla burmistrza Rober-
ta Czapli (SLD). 

Teraz burmistrz, zdaniem nie-
których, swoimi nominacjami 

spłaca polityczny dług, jaki zacią-
gnął wobec kilku radnych. 

Marcin Simiński

...i mąż, a zarazem radny Mieczysław 
Laskowski

Pani kierownik Elżbieta Laskowska...

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojo-

wą, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot 

kuchenny, tel. 513 520 798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 

694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę auto-

matyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę fotelik samochodowy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 

692 302 754

- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 
516 648 561 

- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
 - Oddam biurko tel. 691 201-974 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki  - 

suczki – tel. 723-916-319 
- Przyjmę krzesła kuchenne, meble kuchenne oraz 

pokojowe i lodówkę  - tel. 667353578
- Przyjmę pralkę automatyczną, kanapę, segment 

pokojowy i kuchenny - tel.503741476



19-21.08.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani Barbarze Szymaniak
z powodu 

śmierci Mamy
składa 

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Z powodu śmierci 

syna 
wyrazy głębokiego współczucia 

koleżance Jadzi Gralak 
składają 

Terenia, Gienia, Marysia i Stenia

Horror sierpniowego popołudnia

Napaść na Urząd Miejski w Nowogardzie
15 sierpnia, jako wydawca DN, otrzymałem z UM  pismo podpisane przez p. Agnieszkę Biegańską-Sawicką. Oto jego treść:  

Po zbadaniu sprawy sporządziłem poniższą odpowiedź (niezależnie od okoliczności, nie 
wypada przecież nie odpowiedzieć urzędowi):

Dom Judy Spółka z o.o.                                                                         Nowogard 18.08.2014 r.
Nowogard 
ul. Boh. Warszawy 7a 
                                                          
                                                                          Sz. Pani 
                                                       Agnieszka Biegańska-Sawicka
   Sekretarz Urząd Miejskiego w Nowogardzie 

W związku z Pani pismem z dnia 12 sierpnia uprzejmie informuję, że znam godziny 
urzędowania UM w Nowogardzie, ale skoro Państwo uznaliście za stosowne mnie o tym 
dodatkowo poinformować, to bardzo dziękuję. Cennych informacji nigdy nie za wiele. W 
zakresie rzekomego wtargnięcia dziennikarzy DN na teren urzędu, to z przykrością muszę 
stwierdzić, że na ten temat nie posiada Pani rzetelnych danych.  

- Dziennikarze DN znajdowali się w owym czasie obok budynku UM, aby wykonać 
zdjęcie tegoż z zewnątrz. Zdjęcie to zostało wykonane i zamieszczone w numerze DN uka-
zującym się następnego dnia. 

- Dziennikarzy zaciekawił (jak to dziennikarzy) fakt, że drzwi do ratusza nie były za-
mknięte, postanowili więc sprawdzić, czy być może coś się dzieje wewnątrz i ewentualnie 
skorzystać z okazji, aby zrobić także jedno zdjęcie wewnątrz budynku. 

- Po wejściu do obiektu zostali zaatakowani słownie przez znajdującego się tam mężczy-
znę. Jak się okazało, był to pełniący za pieniądze podatników funkcję stróża, pan Michał 
Schramm (emeryt i działacz lokalnego SLD). Ta nieadekwatna do sytuacji napaść słowna 
spowodowała emocjonalną reakcję dziennikarki DN. Warto przypomnieć, że w polskiej 
kulturze do kobiet odnosimy się zwykle z szacunkiem, czego dowodem jest chociażby  ton 
tego pisma, skierowanego do Pani.

- Mimo agresywności Pana stróża, dziennikarka wykonała wszystkie jego polecenia, 
czyli wpisała się do księgi i, po otrzymaniu zgody wspomnianego Pana stróża, wykona-
ła jedno zdjęcie w holu na parterze budynku, po czym wraz z towarzyszącym jej innym  
dziennikarzem opuściła budynek. 

- Ponadto DN nie jest "moją gazetą", co najwyżej reprezentuję wydawcę DN, czyli Dom 
Judy sp. z o.o.. Rozumiem, że osoby, które urząd publiczny, w tym wypadku Urząd Miejski 
w Nowogardzie, traktują jako "swój prywatny urząd", mogą mieć problem ze zrozumie-
niem tej subtelności.

                                            
                                                                                                                    Z wyrazami szacunku 
                                                                                              Marek Słomski – prezes Dom Judy 
                                                                                         Wydawcy Dziennika Nowogardzkiego   

(na marginesie – funkcja prezesa DN, jak zatytułowano urzędowe pismo, nie istnieje)                                 

Oczywiście taka korespondencja, wywołana przez Urząd, jest śmieszna, i to zarówno z 
jednej, jak i w konsekwencji z drugiej strony. Być może najlepiej byłoby nie odpowiadać na 
niezbyt mądre zaczepki. Ale niezależnie od oceny tej korespondencji wydawca DN czyni 
to na własny koszt, natomiast UM i jego funkcyjni urządzają sobie „cyrki” z urzędu za Wa-
sze, Szanowni podatnicy, pieniądze.

to zdjęcie dziennikarka Dn wykonała tego dnia w Ratuszu. zdjęcie to miało ilustrować tekst o tym, że 
tylko kasa miejska wie, iż niektórzy w nowogardzie, w tym zwłaszcza burmistrz, nie dzielą powszechnej 
biedy lokalnego społeczeństwa i zarabiają całkiem duże pieniądze. Może dlatego właśnie ten cały szum.
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Policja odpowiada w sprawie mandatu

Dura lex, sed lex!
Wracamy do tematu sprzed dwóch tygodni, kiedy jeden z mieszkańców gm. Osina zwró-
cił się do nas z prośbą o interwencję w sprawie mandatu, którym został ukarany przez go-
leniowską „drogówkę”. Zapowiedzieliśmy wówczas, że oficjalne wystąpienie w tej sprawie 
skierujemy do komendanta powiatowego Policji, w celu wyjaśnienia całej sytuacji. W ubie-
głym tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź.

Przypomnijmy, Czesław Da-
deło został ukarany przez poli-
cjantów z Goleniowa mandatem 
w wysokości 300 zł oraz 5 punk-
tami karnymi za „naruszenie za-
kazu wyprzedzania na skrzyżo-
waniu”. Mowa o miejscu przecię-
cia ul. Bohaterów Warszawy z ul. 
Ks. Racibora I. Mężczyzna, jadąc 
od strony os. Radosław z dozwo-
loną na tym odcinku jezdni pręd-
kością (nie większą niż 50 km/h), 
na wysokości skrętu na ul. Raci-
bora wykonał manewr wyprze-
dzania, za co przyszło mu słono 
zapłacić. Pan Czesław mandat co 
prawda przyjął, jednak po głęb-
szym zastanowieniu i przeana-
lizowaniu całego zajścia, zaczął 
wątpić w słuszność wyegzekwo-
wania takiej kary. Mężczyznę drę-
czyły dwa podstawowe pytania: 
czy przecięcie ul. Bohaterów War-
szawy i ul. Racibora jest pełno-
prawnym skrzyżowaniem (wszak 
na takie nie wygląda), a jeśli tak, 
to dlaczego w takim razie ozna-
kowanie poziome jezdni na wyso-
kości skrzyżowania przyzwala na 
wykonanie manewru wyprzedza-
nia (linia przerywana)? Pan Cze-
sław postanowił zwrócić się o po-
moc do dziennikarzy DN. Treść 
pełnego wątpliwości artykułu 
niezwłocznie została przesłana do 
komendanta powiatowego Policji, 
Krzysztofa Targońskiego. Niżej 
publikujemy odpowiedź nadesła-
ną do nas z Goleniowa:

W związku z pojawieniem się 
artykułu w Dzienniku Nowogardz-
kim nr 59 z dnia 5 sierpnia bieżą-
cego roku, pod tytułem „Za co ten 

mandat?” informuję, że nałożenie 
mandatu karnego na kierującego 
za popełnione wykroczenie z art. 
97 kodeksu wykroczeń, polegające 
na wykonaniu manewru wyprze-
dzania na skrzyżowaniu posia-
dało stosowne podstawy prawne. 
Zgodnie z art. 25 ust. 7 pkt 3 usta-
wy Prawo o ruchu drogowym, kie-
rującemu pojazdem zabrania się 
wyprzedzania pojazdu silnikowe-
go jadącego po jezdni na skrzyżo-
waniu, z wyjątkiem skrzyżowania 
o ruchu okrężnym lub na którym 
ruch jest kierowany. 

Na podstawie art. 2 pkt 10 usta-
wy Prawo o ruchu drogowym, 
skrzyżowanie jest to przecięcie się 
w jednym poziomie dróg mających 
jezdnię, ich połączenie lub rozwi-
dlenie, łącznie z powierzchniami 
utworzonymi przez takie przecię-
cia, połączenia lub rozwidlenia; 
określenie to nie dotyczy przecię-
cia, połączenia lub rozwidlenia 
drogi twardej z drogą gruntową, z 
drogą stanowiącą dojazd do obiek-
tu znajdującego się przy drodze lub 
z drogą wewnętrzną.

Biorąc po uwagę wygląd prze-
cięcia się ul. Bohaterów Warsza-
wy i ul. Racibora miejsce to nale-
ży w pełni traktować jako skrzy-
żowanie. Świadczy o tym przede 
wszystkim oznakowanie pionowe, 
znajdujące się w obrębie przecię-
cia się dróg. Na drodze ul. Bohate-
rów Warszawy przed ul. Racibora 
z obydwu kierunków ustawione są 
znaki pionowe informacyjne D – 1 
„droga z pierwszeństwem”. Na dro-
dze ul. Racibora przed ul. Bohate-
rów Warszawy ustawiony jest znak 

pionowy ostrzegawczy A – 7 „ustąp 
pierwszeństwa”. Oznakowanie po-
ziome występujące na jezdni ul. 
Bohaterów Warszawy, wyznacza-
jące oś jezdni w postaci znaku P – 
1 „linia pojedyncza przerywana” 
dające możliwość zmiany pasa ru-
chu, a co za tym idzie możliwość 
wykonania manewru wyprzedza-
nia, nie zmienia charakteru miej-
sca, należy je nadal traktować jako 
skrzyżowanie, na którym zgodnie z 
art. 25 ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym obowiązuje zakaz wyprze-
dzania. Dużą wątpliwość może po-
wodować sposób połączenia jezdni 
ul. Bohaterów Warszawy z jezdnią 
ul. Racibora. W miejscu połącze-
nia jezdni zastosowany został kra-
wężnik, jednakże sposób jego za-
montowania, tj. na poziomie oby-
dwu jezdni, nie spełnia on w tym 
przypadku wskazania krawędzi 
jezdni ul. Bohaterów Warszawy. 
Ulica Racibora nie jest drogą grun-
tową oraz nie stanowi dojazdu do 
obiektu znajdującego się przy dro-
dze. Nie można ją również określać 
jako droga wewnętrzna. Na drodze 
tej nie występuje oznakowanie pio-
nowe w postaci znaku informacyj-
nego D – 46 „droga wewnętrzna”. 
W związku z powyższym wyłącze-
nia wskazane w art. 2 ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym odnoszą-
cym się do skrzyżowania, nie mają 
zastosowania.

Policjanci zawsze informują o 
możliwości rozstrzygnięcia spra-
wy w Sądzie Rejonowym i jeżeli 
sprawca wkroczenia ma wątpliwo-
ści co do rozstrzygnięcia to zgodnie 
z Kodeksem Postępowania w Spra-

wach o Wkroczenia z art. 97 par. 2 
może odmówić przyjęcia mandatu 
karnego, a wtedy sporządzany jest 
wniosek do sądu, gdzie następuje 
rozstrzygniecie.

Przyjęcie mandatu jest równo-
znaczne z przyznaniem się do po-
pełnienia wykroczenia. Istnieje tyl-
ko jedna możliwość uchylenia pra-
womocnego mandatu. Zgodnie z 
art. 101 Kodeksu Postępowania 
w Sprawach o Wykroczenie, na-
leży w zawitym terminie 7 dni od 
dnia uprawomocnienie się manda-

tu skierować wniosek do właściwe-
go sądu, na którego obszarze dzia-
łania nałożono mandat. Sąd decy-
duje, czy czyn, za który ukarano 
mandatem, jest wykroczeniem. Je-
żeli stwierdzi, że nie jest – wówczas 
uchyla nałożony mandat. Wnio-
sek należy złożyć bezpośrednio do 
właściwego sądu lub za pośrednic-
twem jednostki policji, pamiętając 
o 7-dniowym terminie.

Z poważaniem
kom. Marta Maciejuniec

Kierownik Referatu Ruchu Dro-
gowego KPP w Goleniowie

Nasz komentarz:
Za odpowiedź dziękujemy, choć nie rozwiała ona wszystkich na-

szych wątpliwości. Wciąż pozostaje pytanie, które zadaliśmy przed 
dwoma tygodniami: jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia zakazu 
wyprzedzania na skrzyżowaniu, dlaczego kierowcę karze się za złe 
oznakowanie jezdni (bo nie ulega wątpliwości, że z takowym mamy 
do czynienia)? Pani Maciejuniec tłumaczy w piśmie: Oznakowanie po-
ziome występujące na jezdni ul. Bohaterów Warszawy, wyznaczające 
oś jezdni w postaci znaku P – 1 „linia pojedyncza przerywana” dające 
możliwość zmiany pasa ruchu, a co za tym idzie możliwość wykona-
nia manewru wyprzedzania, nie zmienia charakteru miejsca, należy je 
nadal traktować jako skrzyżowanie, na którym zgodnie z art. 25 usta-
wy Prawo o ruchu drogowym obowiązuje zakaz wyprzedzania. Prawdą 
jest, że dla przeciętnego „Iksińskiego” to żadne wyjaśnienie. Oznako-
wanie poziome przyzwala, ale ogólne przepisy nie przyzwalają. I bądź 
tu mądry, kierowco! Taka rozbieżność między jednym a drugim kosz-
towała człowieka niemały mandat.  Kolejną wątpliwość budzi stwier-
dzenie, że przyjęcie mandatu jest równoznaczne z przyznaniem się 
do popełnienia wykroczenia… Skoro pan Czesław zwrócił się do nas 
o pomoc w wyjaśnieniu sprawy, widocznie tak do końca przekonany 
o swojej winie nie był. Jak sam podkreślał, o czym zresztą nadmieni-
liśmy w artykule przed dwoma tygodniami, mandat przyjął, gdyż nie 
był w stanie „na gorąco” przeanalizować całej sytuacji (tym bardziej, 
że nie jest on mieszkańcem Nowogardu, a co za tym idzie – nie zna 
rozkładu wszystkich bocznych ulic miasta ani ich nazw). A decyzję o 
przyjęciu mandatu lub jego odrzuceniu trzeba podejmować szybko… 
Jednak przepisy prawne mówią jasno i wyraźnie, że kto mandat przyj-
muje, do winy się przyznaje. Dura lex, sed lex! Z paragrafami wszak 
się nie dyskutuje, reszta schodzi na dalszy plan. Niech każdy oceni 
sam, czy odpowiedź goleniowskiej Policji w pełni go satysfakcjonuje. 
My nadal czujemy pewien niedosyt. 

Karolina Klonowska  

Festyn Komandosa – jedyna taka impreza w Polsce!
Zapraszamy do Dziwnowa
Już za tydzień, dokładnie 22–

24 sierpnia, w Dziwnowie, odbę-
dzie się V Festyn Komandosa. Z 
racji tego, że co roku w imprezie 
bierze udział sporo osób z No-
wogardu, już dziś gorąco zachę-
camy, aby ten sierpniowy week-
end spędzić właśnie w Dziwno-
wie. 

Zabawa rozpocznie się w piątek 
(22 sierpnia), o godzinie 15:00. 
Wówczas nadmorski kurort zmie-
ni się w militarną stolicę Pol-
ski. Uczestnicy będą mogli brać 
udział w prezentacjach najnowo-
cześniejszego wyposażenia jed-
nostek specjalnych. W sobotę (23 
sierpnia), w setną rocznicę wybu-
chu I wojny światowej, odbędzie 
się inscenizacja bitwy pod Tan-
nenbergiem (17.08-02.09. 1914 
r.). Niezwykle ciekawie zapowia-

dają się również skoki spado-
chronowe ze śmigłowca na rzekę 
Dziwna, w wykonaniu żołnierzy 
Jednostki Wojskowej Komando-
sów. W minionym roku, w Dziw-
nowie, podczas festynu, przeby-
wało sporo mieszkańców Nowo-
gardu. Tak na imprezę zaprasza 
były spadochroniarz z naszego 
miasta, który przed rokiem na im-
prezę zabrał ze sobą całą rodzinę: 
To świetna zabawa dla całej rodzi-
ny – należy to podkreślić. Zarów-
no dorośli, jak i dzieci, z pewnością 
wrócą z Festynu Komandosa bar-
dzo podekscytowaniu. Ja szczegól-
nie zapraszam na pokaz skoków 
spadochronowych, gdyż jeśli ktoś 
nigdy czegoś takiego nie widział, to 
na pewno będzie pod dużym wra-
żeniem – mówi Ryszard Horniak. 

KR

okazuje się, że kierowca nie powinien sugerować się znakami poziomymi... I co z tego, że przerywana, skrzyżowanie to skrzy-
żowanie, nawet jeśli jest źle oznakowane...
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(Artykuł opublikowany pod orygi-
nalnym tytułem: “Atheism, not reli-
gion, is real force behind the mass mur-
ders of history”)  Autor Dinesh D’So-
uza to ur. 25 marca 25 marca  1961 
w Bombaju w Indiach , amerykański , 
konserwatywny  pisarz polityczny hin-
duskiego pochodzenia. Wykładowca 
na Uniwersytecie Stanforda . W latach 
1987-1988 doradca prezydenta Ronal-
da Reagana . Autor Illiberal Education, 
pierwszej książki o poprawności poli-
tycznej . Książka przez 15 tygodni zaj-
mowała pierwsze miejsce na liście best-
sellerów New York Timesa.

Z okazji 

90-tych urodzin 
Natalii Krysztofiak 

bukiet najwspanialszych życzeń: 
zdrowia, uśmiechu i szczęścia, 

radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności 
składają 

dzieci, wnuki i prawnuki

Warto czytać, aby wiedzieć 

Ateizm jako źródło masowych mordów w historii
 Na trwający jeszcze czas wakacji proponujemy ciekawy temat w profesjonalnym ujęciu, czyli tekst autorstwa amerykańskiego profesora hinduskiego po-
chodzenia, Dinesha  D’Souza.

W ciągu ostatnich miesięcy poja-
wiła się seria ateistycznych książek 
dowodzących, że religia stanowi – 
jak ujął to Sam Harris, autor End 
of Faith –  „najbardziej sugestywne 
źródło ludzkich konfliktów, zarów-
no przeszłych jak i obecnych”.

Felietonista Robert Kutner poda-
je doskonale znaną litanię: „Krucja-
ty dokonały rzezi milionów istnień 
w imię Jezusa. Inkwizycja przynio-
sła tortury i mord kolejnych milio-
nów. Po wystąpieniu Marcina Lutra 
chrześcijanie toczyli krwawe bitwy 
z innymi chrześcijanami przez ko-
lejne trzy stulecia”.

W swoim bestselerzeThe God 
Delusion Richard Dawkins twier-
dzi, że większość toczących się 
obecnie konfliktów – na Bliskim 
Wschodzie, Bałkanach, w Irlandii 
Północnej, Kaszmirze i na Sri Lan-
ce – pokazuje żywotność morder-
czych bodźców religii.

Problem z tego rodzaju krytyką 
polega na tym, że wyolbrzymia ona 
rozmiary zła przypisywanego reli-
gii, a równocześnie ignoruje znacz-
nie większe zbrodnie, których źró-
dłem jest świecki fanatyzm. Naj-
lepszym przykładem prześladowań 
religijnych w Ameryce są procesy 
wiedźm w Salem. Ile osób zginęło 
w trakcie tych procesów? Tysiące? 
Setki? Tak naprawdę mniej niż 25. 
A jednak wypadki te nadal pobu-
dzają liberalną wyobraźnię.

Zapał, z jakim niektóre osoby 
świeckie pomstują na krzywdy wy-
rządzone przez krucjaty i inkwizy-
cję ponad 500 lat temu, wydaje się 
dość osobliwy. Liczba skazanych 
na śmierć przez hiszpańską inkwi-
zycję oscyluje wokół 10 000. Nie-
którzy historycy uważają, że kolej-
ne 100 000 zmarło w więzieniach z 
powodu chorób lub niedożywienia.

Są to rzecz jasna liczby tragicz-
ne, i oczywiście populacja była 
wówczas znacznie mniej liczna, niż 
dziś. Jeżeli jednak nawet tak jest, 
to są one minimalne w porówna-
niu ze żniwem, jakie zebrała śmierć 
dzięki ateistycznemu despotyzmo-

wi XX wieku. W imię wykreowania 
własnej wizji wolnej od religii uto-
pii Adolf Hitler, Józef Stalin i Mao 
Zedong stworzyli masową rzeźnię, 
której inkwizycja nigdy nie będzie 
w stanie dorównać. Razem wymor-
dowali oni ponad 100 000 000 lu-
dzi.

Co ważne: wiele spośród kon-
fliktów uznanych za wojny religijne 
tak naprawdę nie toczyło się z po-
budek mających związek z wiarą. 
Wywoływano je przede wszystkim 
ze względu na rywalizację o teryto-
ria i władzę. Czy wojny angielsko – 
francuskie można określić mianem 
religijnych, bo Anglicy byli prote-
stantami a Francuzi katolikami? Z 
największym trudem.

Prawda ta pozostaje aktual-
na również dziś. Konflikt izrael-
sko – palestyński nie jest, biorąc 
pod uwagę jego rdzeń, religijny. 
Powstał z powodu sporu o samo-
stanowienie narodów oraz teryto-
rium. Wprawdzie Hamas i skrajnie 
ortodoksyjne partie w Izraelu wy-
suwają argumenty o charakterze 
teologicznym – „To Bóg dał nam tę 
ziemię” i tak dalej – jednak konflikt 
pozostał by zapewne taki sam rów-
nież bez podtekstów religijnych. 
Źródłem napięć na Bałkanach i w 
Irlandii Północnej jest rywalizacja 
etniczna, nie religijna.

Nawet dziś ateiści usiłują obar-
czyć winą religię. Spójrzmy na ana-
lizę p. Harrisa, odnoszącą się do 
konfliktu na Sri Lance. „O ile mo-
tywacja Tamilskich Tygrysów nie 
jest jednoznacznie religijna – pisze 
– to mimo wszystko są oni Hindu-
sami, którzy niewątpliwie wierzą w 
wiele nieprawdopodobnych rzeczy 
na temat istoty życia i śmierci”. In-
nymi słowy – podczas gdy Tygry-
sy postrzegają siebie jako bojow-
ników świeckiej walki politycznej, 
Harris odkrył u nich motywy reli-
gijne, gdyż ludzie ci przypadkiem 
urodzili się Hindusami, zatem z 
pewnością musi istnieć jakieś pod-
skórne religijne szaleństwo wyja-
śniające ich fanatyzm…

Harris potrafi iść w zaparte dość 
długo. Poszukując możliwości 
oczyszczenia sekularyzmu i ate-
izmu z okropności, jakich dopusz-
czano się w ich imieniu, argumen-
tuje, że stalinizm i maoizm były tak 
naprawdę „czymś nieco więcej niż 
polityczną religią”. Co do nazizmu, 
to „choć nienawiść do Żydów obja-
wiała się w Niemczech głównie na 
płaszczyźnie świeckiej, to stanowi-
ła ona dziedzictwo średniowiecz-
nego chrześcijaństwa”. W rzeczy 
samej – „holocaust oznaczał kul-
minację dwóch tysięcy lat knowań 
chrześcijaństwa przeciw Żydom”.

Podobne niedorzeczności dadzą 
się wychwycić w pracach Dawkin-
sa. Nie należy jednak dać się zwieść 
tego typu retorycznym sztuczkom. 
Dawkins i Harris nie są w stanie 
wyjaśnić dlaczego, jeśli nazizm jest 
zakorzeniony w średniowiecznym 
chrześcijaństwie, nie wytworzy-
ło ono jednostki pokroju Hitlera. 
Jak może samozwańcza ateistyczna 
ideologia, rozpropagowana przez 
Hitlera jako odrzucenie chrześci-
jaństwa, stanowić kulminację jego 
2000-letnich dziejów? Dawkins i 
Harris używają nader zręcznych 
kombinacji które podtrzymują 
winę chrześcijaństwa za zbrodnie 
dokonane w jego imieniu, a rów-
nocześnie oczyszczają sekularyzm 
i ateizm ze znacznie większych nie-
prawości, jakie popełniano z ich 
powodu.

Religijni fanatycy robili rzeczy, 
których nie sposób bronić, a nie-
którzy z nich – zwłaszcza w świe-
cie muzułmańskim, nadal dokonu-
ją wieli okropności w imię swoje-
go wyznania. Jeżeli jednak religia 
skłania czasem ludzi do przeko-
nania o własnej nieomylności, to 
równocześnie wprowadza kodeks 
moralny, który potępia rzezie nie-
winnych. Szczególnie w nauczaniu 
Jezusa zaznacza się brak wsparcia 
dla – w istocie podlegających tu su-
rowej naganie – historycznych nie-
sprawiedliwości, popełnionych w 
imię Chrześcijaństwa.

Zbrodnie ateizmu popełniano w 
oparciu o pełną nieposkromionej 
pychy ideologię, która człowieka, 
nie Boga, uważa za twórcę warto-
ści. Stosując najnowocześniejszą 
myśl techniczną i technologiczną, 
człowiek zaczął dążyć do usunię-
cia Boga i stworzenia tu, na Zie-
mi, swego rodzaju świeckiej utopii. 
Oczywiście jeżeli niektórzy ludzie 
– np. Żydzi, właściciele ziemscy, 
chorzy lub upośledzeni – musieli 
zostać wyeliminowani dla zacho-
wania owej utopii, to była to cena, 
jakiej ateistyczni tyrani oraz ich 
poplecznicy nie wahali się zapłacić. 

Potwierdzają oni prawdę zawartą 
w dictum Fiodora Dostojewskiego: 
„Jeżeli nie ma Boga – dozwolone 
jest wszystko”.

Jakiekolwiek nie były by moty-
wy ateistycznego okrucieństwa, 
pozostaje faktem bezdyskusyjnym, 
że wszystkie religie świata razem 
wzięte nie były w stanie na prze-
strzeni 2000 lat zabić takiej ilości 
ludzi, jaką zgładzono w imię ate-
izmu w ciągu kilku ostatnich de-
kad.

Najwyższy więc czas odrzucić 
już bezmyślnie powtarzaną man-
trę, że to wierzenia religijne sta-
nowiły źródło największych ludz-
kich konfliktów i przemocy. Ate-
izm, nie religia, jest najważniejszą 
siłą sprawczą, stojącą za masowy-
mi mordami w historii.

Dinesh D’Souza
Tłum.  Mariusz Matuszewski

Inni to potrafią uczcić Święto 
Narodowe (15 sierpnia)
Oto jak uczcili ostatnie Święto Narodowe mieszkańcy Gryfi-
na. Poniżej fragment relacji, jaką z tych wydarzeń zamiesz-
czono w dzisiejszym wydaniu gazety "Nowe 7 dni Gryfina".   

"Upamiętnili bohaterów podziemia niepodległościowego 
Mamy ulicę Żołnierzy Wyklętych
W miniony piątek, 15 sierpnia w Gryfinie uroczyście obchodzono nie 

tylko Dzień Wojska Polskiego ale i nadanie nazwy jednej z gryfińskich 
ulic. Od teraz odcinek dawnej ulicy Adama Rapackiego nosił będzie na-
zwę ul. Żołnierzy Wyklętych. 

Na uroczystości nie zabrakło kompani honorowej Wojska Polskie-
go, reprezentantów służb i instytucji, samorządowców a przede wszyst-
kim kombatantów. Na Plac Solidarności, gdzie odbywała się uroczystość 
przybyła znaczna liczba gryfinian. Wydarzenie, rozpoczęła msza polowa 
prowadzona przez ks. kanonika Stanisława Helaka. Później głos zabiera-
li m.in. zastępca dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej mjr. Marek Ni-
ziołek, prezes 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty i członek zarządu szcze-
cińskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jerzy 
Mużyło. Na uroczystości pojawili się także byli żołnierze Armii Krajo-
wej zamieszkujący na naszym terenie. Kazimierz Lachiewicz, Roman Ku-
charski i Kazimierz Cytrycki, żołnierze służący w 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty zostali odznaczeni Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1945. Po 
apelu poległych i uroczystej salwie na cześć poległych patriotów, nastąpiło 
odsłonięcie tablicy z nową nazwą ulicy. Mkr." 
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Ogłoszono przetargi na 63,4 km „ekspresówki” S6

Za 3 lata pojedziemy nową drogą
Jak niedawno informowaliśmy, 5 sierpnia Rada Ministrów zatwierdziła aktualizację wie-
loletniego „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Natomiast w czwar-
tek (14 sierpnia) ogłoszono przetargi na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6, 
a w nich odcinki jezdni z Goleniowa do Nowogardu oraz z Nowogardu do Płot. Nowa dro-
ga powinna być gotowa w 2018 roku. 

Droga krajowa nr 6 to głów-
na arteria komunikacyjna Po-
morza, łącząca dwa największe 
miasta północnej Polski, Szcze-
cin i Gdańsk. Jednojezdniowa 
trasa jest szczególnie obciążona 
w okresie wakacyjnym. Powsta-
nie nowej dwujezdniowej dro-
gi ekspresowej S6 od Goleniowa 
do Koszalina, pozwoli na skróce-
nie czasu przejazdu o co najmniej 
40 minut, poprawi bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego i zwięk-
szy komfort podróżowania za-
równo przez Pomorze, jak i po-
szczególne miejscowości, takie 
jak np. Płoty, w których w wa-
kacyjne weekendy tworzyły się 
kilkukilometrowe korki. W dniu 
14.08.2014 ogłoszono przetargi 
na zaprojektowanie i budowę 3 
odcinków drogi ekspresowej S6 w 
województwie zachodniopomor-
skim – od Goleniowa do początku 
obwodnicy Nowogardu, od końca 
obwodnicy Nowogardu do koń-
ca obwodnicy m. Płoty i od wę-
zła Ustronie Morskie do począt-
ku obwodnicy Koszalina i Siano-
wa. Łączna długość odcinków to 
63,4 km – informuje specjalista 
Mateusz Grzeszczuk, zajmujący 
stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej. Ogłoszone postępowa-
nia to przetargi ograniczone, któ-
re składają się z dwóch etapów. 
W pierwszym etapie potencjal-
ni oferenci będą składać wnio-
ski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. W drugim etapie 
wykonawcy spełniający warunki 
uczestnictwa w przetargu zosta-

ną zaproszeni do składania ofert 
cenowych. Kryteriami wybo-
ru ofert będzie cena w 90%, ter-
min realizacji w 5% i gwarancja 
(od 5 do 10 lat) w 5%. Czas re-
alizacji projektów w formule „za-
projektuj i buduj”, będzie wyno-
sił od 34 do 37 miesięcy (w tym 
15 miesięcy na prace projektowe i 
uzyskanie decyzji ZRID). Z czasu 
realizacji prac budowlanych wy-
łączane będą okresy zimowe (od 
15 grudnia do 15 marca). Odci-
nek drogi ekspresowej S6 pomię-
dzy Goleniowem, a Koszalinem i 
Sianowem wraz z obwodnicą tych 
miast został podzielony łącznie na 
7 odcinków realizacyjnych. Inwe-
stycja ta o łącznej długości pra-
wie 140 kilometrów znalazła się 
w przyjętej 5 sierpnia tego roku 
przez Radę Ministrów, noweli-
zacji załącznika nr 5 do Progra-
mu Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2011-2015. Do końca sierp-
nia planowane jest ogłoszenie 
przetargów na zaprojektowanie 
i budowę pozostałych 3 odcin-
ków S6, budowę obwodnicy Ko-
szalina i Sianowa, a także na in-
westycje będące w znowelizowa-
nym załączniku nr 6 – obwodnicę 
Wałcza w ciągu S10 oraz obwod-
nicę Szczecinka w ciągu S11. Po-
stępowania ogłoszone w dniu dzi-
siejszym dotyczą odcinków drogi 
ekspresowej S6 o łącznej długo-
ści 63,4 km. Przetargi powinny 
zostać rozstrzygnięte w pierwszej 
połowie przyszłego roku, a goto-
wą drogą powinniśmy pojechać 
w roku 2018 – mówi Mateusz 

Grzeszczuk. Droga ekspresowa 
S6 będzie miała dwie jezdnie po 

dwa pasy ruchu w każdą stronę, 
na trasie powstaną między innymi 
węzły drogowe, miejsca obsłu-
gi podróżnych oraz przejścia dla 
zwierząt. Droga S6 będzie omija-
ła miejscowości, tym samym wy-
prowadzając poza obszary zabu-
dowane ruch tranzytowy. Prze-
bieg drogi ekspresowej będzie się 
różnił od obecnego przebiegu DK 
nr 6. Na wschód od miejscowo-
ści Płoty droga odejdzie od ist-
niejącej DK nr 6 w kierunku pół-
nocnym i będzie biegła do Ko-
łobrzegu i dalej do Koszalina na 
południe od obecnego przebiegu 

DK nr 11, będąc wspólnym prze-
biegiem dwóch dróg krajowych. 
Następnie trasa przejdzie w ob-
wodnicę Koszalina i Sianowa, 
która od północy ominie drugie 
pod względem wielkości miast 
w województwie zachodniopo-
morskim, wyprowadzając z nie-
go ruch tranzytowy. Za miejsco-
wością Sianów, droga ekspreso-
wa włączy się w przebieg obecnej 
DK nr 6. Sporządzana została na-
wet wizualizacja drogi S6 na po-
szczególnych odcinkach. Zdjęcia 
prezentujemy przy artykule. 

Oprac: KR

Wizualizacja s6 odcinek Goleniów - nowogard.

Wizualizacja s6 węzeł Żółwia błoć.
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Serdeczne dziękujemy 
ks. Andrzejowi Gańskiemu 

za uroczyste odprawienie 
Mszy Ślubnej  

      Karolina i Ireneusz 

Optymistycznie w klasie Optymist

I Regaty o Puchar Dziennika Nowogardzkiego  
17 sierpnia 2014 r. zakończyły się bardzo udane, zarówno dla zawodników, jak i organizatorów, I Regaty o Puchar Dziennika Nowogardzkiego. Były emo-
cje, rywalizacja i wspaniała aura. 

Na starcie stawiły się 4 łódki 
klasy Optymist i 8 młodych za-
wodników z nowogardzkiego klu-
bu żeglarskiego Knaga, który był 
organizatorem zawodów. Już od 
samego początku rywalizacja była 
bardzo zacięta i dostarczyła wiele 
emocji. Dobra zabawa i pozytyw-
ne nastroje udzieliły się wszyst-
kim, choć imprezie towarzyszyła 
zmienna, ale wymarzona do że-
glowania pogoda. Można było do-
strzec również  zaangażowanie i 
inwencję  zarówno uczestników, 
jak i organizatorów, którzy wyka-
zali się wieloma nowymi pomy-
słami oraz dołożyli wszelkich sta-
rań, by zawody te odbyły się bez 
żadnych przeszkód. Również po-
pisali się widzowie-  doping pu-
bliczności zagrzewał młodych za-
wodników do współzawodnictwa. 
Uczestnicy startowali w trzech 
biegach. Pierwsze dwa były eli-
minacyjne, a trzeci bieg był fi-
nałowym. Tak w wielkim skró-
cie wyglądała niedziela z Knagą 
i zawodami o puchar Dziennika 
Nowogardzkiego na jeziorze no-
wogardzkim.  A oto zwycięzcy za-
wodów:

1. Agnieszka Obracianko 
2. Konrad Łachmanowicz 
3. Karolina Kobus 
O ocenę  atmosfery  rywali-

zacji i  informacje n.t uczestni-
ków zapytaliśmy członka zarzą-
du nowogardzkiego klubu Knaga, 
Sławomira Skubija.

Rywalizacja o puchar Dzienni-

ka Nowogardzkiego na jeziorze 
nowogardzkim była bardzo zacię-
ta i to było widać podczas każde-
go z tych trzech biegów. Wrażenia 
i emocje były niesamowite. A dla 
dzieciaków to bardzo poważna ry-
walizacja. Każdy chciał wygrać, a 
zawodnicy w takich sytuacjach po-
trafią naprawdę wiele. Te regaty są 
wyjątkowe, bo w tym roku główną 
nagrodą dla zwycięzców są pucha-
ry, które ufundowała gazeta lokal-
na, Dziennik Nowogardzki. Fun-
dator złamał też pewne tradycje, 
bo zamiast tylko wydrukowanych 
tabliczek dla zwycięzców, posta-
nowił je wygrawerować, a to bę-
dzie czynić je niemal wiecznymi. 
Uczestników startowało 8 w kate-
gorii Optymist. Przygotowania do 
zawodów były bardzo intensywne, 
ale nie było spraw, z którymi nie 

moglibyśmy sobie poradzić. Mimo 
że wiatr był duży, nie przeszko-
dził w rywalizacji. Dobra atmosfe-
ra, doping publiczności oraz zaan-
gażowanie zawodników wspierało 
rywalizację. Wszyscy zawodnicy 
są z Nowogardu i ten fakt jest bar-
dzo pocieszający, gdyż to dowodzi, 
że oprócz kolarstwa mamy również 
potencjał w żeglarstwie. W organi-
zacji pomagało nam wiele osób z 
klubu żeglarskiego Knaga, w tym 
bosman Zbigniew Kolibski, pełnią-
cy tę funkcję od lat w naszym klu-
bie. Nie mogę tej wypowiedzi za-
kończyć pozdrowieniami żeglarski-
mi – Stopy wody pod kilem – mówi 
w rozmowie z DN Sławomir Sku-
bij.

O wypowiedź poprosiliśmy 
również zwyciężczynię niedziel-
nych regat: Jestem bardzo szczęśli-

wa ze zwycięstwa, nie byłoby tego 
sukcesu, gdyby nie wsparcie ekipy 
z Knagi, moich kochanych rodzi-
ców oraz kolegów. Co do sposobu, 
w jaki udało mi się wygrać, to zwy-
czajnie potraktowałam te regaty 
bardzo poważnie i bardzo przykła-
dałam się na treningach. Żeglar-
stwo trenuję od niedawna i coraz 
bardziej ono mi się podoba – po-

wiedziała po swoim zwycięskim 
biegu Agnieszka Obracianko.

Zakończenie regat odbyło się na 
pomoście, gdzie okazałe pucha-
ry  wręczał zwycięzcom   przed-
stawiciel DN, Piotr Słomski. Zaś 
przygotowane przez sponsorów 
nagrody  rzeczowe zadowoliłyby 
chyba najwybredniejszych. 

Jarek Bzowy 

zwycięzcy I Regat o puchar Dn wraz z organizaotorami i przedstwicielem Dzienni-
ka nowgardzkiego.

Przedstawiciel Dn, Piotr słomski, wręcza puchary dla młodych żeglarzy, którzy 
zdobyli premiowane miejsca podczas Regat o Puchar Dn.

Pociąg-widmo
We wtorek, 12 sierpnia, dokładnie o godz. 19:38, przez Nowogard „przejeżdżał” pociąg-
-widmo. Był słyszalny (głośne sygnały dźwiękowe), ale niewidoczny. 

Stojący w korku zniecierpliwie-
ni kierowcy z zaciekawieniem wy-
chylali głowy z samochodu, by 
sprawdzić, co się dzieje. Jedyne, 
co zobaczyli, to pulsujące czerwo-

ne światła przed przejazdem kole-
jowym przy ul. 700-lecia i nie za-
mykające się szlabany. Mimo sy-
gnałów ostrzegawczych, pociąg 
się jednak nie pojawił. Po upły-

wie ok. 2 minut czerwone świa-
tła przestały migać, a ruch ulicz-
ny wrócił do porządku dziennego. 
Wczoraj (poniedziałek), ok. godz. 
17:15, do DN dotarła informacja 
o podobnej sytuacji. Nasz Czytel-
nik powiadomił o nie zamknię-
ciu się szlabanów, mimo pulsu-
jącej sygnalizacji ostrzegawczej. 
– Z tym przejazdem coś się dzieje 
ostatnio! Chciałbym tylko zazna-
czyć, że wjechanie na przejazd ko-
lejowy, gdy jedzie pociąg, a to prze-
cież sugeruje sygnalizacja, może 
kosztować kierowcę spory mandat! 
– mówił zbulwersowany mężczy-
zna. Pociąg oczywiście po raz ko-
lejny nie przejechał. W najbliż-
szym wydaniu postaramy się wy-
jaśnić przyczynę tych jakże dziw-
nych zjawisk.  

KK
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Już w najbliższy weekend 

Festiwal Sztuki w Strzelewie zaprasza 
W najbliższy weekend, w Strzelewie, odbędzie się Wiejski Festiwal Sztuki 2014. W sobotę i niedzielę, zaplanowano kilkanaście zapowiadających się nie-
zwykle ciekawie występów. Do Strzelewa zagoszczą artyści komponujący poza tzw. „głównym nurtem”, tworzący ambitną i niekiedy awangardową sztukę. 
Natomiast od poniedziałku (25 bm.) do środy (27 bm.), w ramach imprezy odbędą się warsztaty artystyczne. Poniżej publikujemy pełen program Festiwa-
lu okraszony opisami wybranych zespołów, jakie wystąpią w tym roku w Strzelewie. Dziennik Nowogardzki objął patronatem medialnym Festiwal Sztuki.

Program Wiejskiego Festiwalu Sztuki 2014 
23 sierpień (sobota) koncerty zespołów 
19.00 Julia Kępisty z zespołem Kępisty Quartet (Szczecin) 
20.30 Adam Strug z zespołem (Warszawa) 
22.00 Kwartet Jorgi (Poznań) 
24 sierpień (niedziela) 
10.30 Dożynkowa Msza Święta w kościele w Strzelewie 
12.00 Na powitanie gości „Stumetrowy Strzelewski Stół” 
12.15 Pokazy zumby 
13.15 -14.00 „Kapela Kryzys” (Nowogard) 
14.10-14.30 „Jezioranki” (Dobrzany) 
1510-15.30 ”Wesołe Gospodynie” (Dobra) 

15.40-16.00 „Jezioranki” (Dobrzany) 
16.10 -16.30 „Kapela Rycha” (Nowogard)  
17.40 -18.00 „Wesołe Gospodynie” (Dobra) 
18.10-18.30 „Rutka” (Nowogard) 
18.40-19.00 „Kapela Rycha” (Nowogard) 
19.10-19.30 „Rutka” (Goleniów) 
19.40-20.15 „Szczecinianie” (Szczecin) 
20.30-24.00 wiejska zabawa z Blue Box (gwiazda list 

przebojów telewizji Polsat) 
Ponad to zapraszamy do Strzelewa na warsztaty artystycz-

ne, które odbędą się w sierpniu br. w ramach Wiejskiego Fe-
stiwalu Sztuki. 

Przyjmujemy zapisy na: 
- warsztaty wokalne, które odbędą się w dniach 25-27 

sierpnia, 
- warsztaty plastyczne, połączone z plenerem malarskim, 

w którym wezmą udział artyści ze Słowacji. Warsztaty pla-
styczne odbędą się w dniach 25-27 sierpnia. 

- warsztaty rzeźbiarskie także w dniach 25-27 sierpnia. 
Zapisy pod nr Tel. 509 702 817 (liczba miejsc ograniczo-

na) 
Organizator: Zygmunt Heland, sołtys Jolanta Bedna-

rek i Rada Sołecka Strzelewa 

kwartet Jorgi 
brzmienie zespołu jest efektem twórczych poszukiwań jego zało-
życiela. Poszukując inspiracji wybrał się na tereny południowo-
-wschodniej Polski, do słowacji i na Ukrainę, skąd przywiózł cały 
szereg tradycyjnych tematów muzycznych.
Muzyka zespołu sięga głęboko do słowiańskich korzeni łącząc się 
z wirtuozerią wykonania i szeroko rozbudowaną improwizacją. 
słychać w niej też wpływy muzyki tradycyjnej różnych zakątków 
świata – karpat, Irlandii, Afryki. styl zespołu określa z jednej stro-
ny fascynacja muzyką celtycką, z drugiej – czerpanie z tradycji 
słowiańskiej. bazują na elementach ludowej tradycji muzycznej 
wielu narodów, na przykład bałkańskich Cyganów, korzystają z 
doświadczeń muzyki poważnej i jazzu.
skład zespołu 
Maciej Rychły, Waldemar Rychły, Andrzej trzeciak oraz Grzegorz 
kawka. Po odejściu kawki (w grudniu 1990 roku) zespół funkcjo-
nował w trio jako „najmniejszy kwartet świata”, a po odejściu 
trzeciaka (w styczniu 1996 r.) do kwartetu Jorgi dołączyli bartosz 
bryła i Andrzej brych. 

 Julia kępisty z zespołem kępisty Quartet 
Julia kępisty to dwudziestoletnia szczecinianka grająca na wiolon-
czeli. śpiewa i pisze teksty. Doceniła ten instrument, gdy zaczęła 
śpiewać na Wydziale Jazzu w zespole szkół Muzycznych. śpiewająca 
wiolonczelistka wypada oryginalnie, do tego jeszcze często towarzy-
szy jej siostra Maria, wibrafonistka, która także studiuje na wydziale 
muzyki. Wiolonczela i wibrafon to niecodzienne zestawienie muzycz-
ne. tworzą autorskie teksty, bo jak same mówią, swoje teksty nadają 
charakter wykonaniu. Czasami pomaga jej siostra albo mama, poet-
ka Iwona kępisty. 
Ma nadzieję, że ludzie dadzą jej powód, aby nie żałować tego, że tak 
mocno weszła w życie muzyczne, którą sama chciałaby wszystkich za-
rażać, bo trzy czwarte swojego czasu poświęca właśnie tej twórczości. 
Jak mówi, to daje jej poczucie sensu, a fundamentem do tego, żeby 
być szczęśliwym, jest mieć pasję i realizować się w niej. 
kępisty Quartet i Podkultura (piosenka autorska, funky, pop, covery). 
I kto wie czy w strzelewie nie będzie kolejnego udanego debiutu na 
miarę zespołu „Dikanda”. 

Adam Strug z zespołem
śpiewak i instrumentalista, poeta, autor piosenek, kompozytor mu-
zyki teatralnej i filmowej, etnomuzykolog – zbieracz i praktyk, scena-
rzysta filmów dokumentalnych. Lider muzycznej kompanii wykonu-
jącej jego autorskie piosenki. Pomysłodawca zespołu śpiewaczego 
„Monodia Polska”, praktykującego polskie pieśni przekazywane w 
tradycji ustnej. W twórczości autorskiej struga odnajdujemy wątki 
polskie i obce, biorące się z jego bliskowschodnich fascynacji mu-
zycznych. Jego żywiołem jest sztuka wokalna, nie stroni przy tym od 
form li tylko instrumentalnych. Jego piosenki wykonują także inni 
wokaliści: Antonina Krzysztoń, Stanisław Sojka, Mieczysław Szcze-
śniak, oraz Janusz Prusinowski Trio i zespoły folkowe. W muzyce 
tradycyjnej Strug reprezentuje nurt zachowawczy. Jest depozy-
tariuszem i popularyzatorem pieśni polskich przekazywanych od 
pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej, a wykonywanych w skalach 
wcześniejszych, niż powszechnie dziś używana skala dur – moll. 
W ostatnim czasie nagrał znakomitą płytę ze Stanisławem Sojką 
do tekstów Leśmiana. 

Pingpong, czyli zabawa  
urzędnika z obywatelem

Stało sobie drzewo. Przez lata 
było piękne, zielone i potężne. 
Niestety, jak wszystko w przy-
rodzie zakończyło swój żywot i 
uschło.

Ponieważ znajdowało się przy 
ruchliwej drodze zaczęło stanowić 
zagrożenie dla ludzi i pojazdów 
przemieszczających się pod nim. 
Cóż robi obywatel martwiący się 
o bezpieczeństwo przechodniów? 
Dzwoni do urzędu. Tam miła pani 
podaje mu nr tel. do kierownika. 
Kierownik prosi o wykonanie te-
lefonu do pracownika z ochrony 
środowiska. Ten z kolei pyta na 
czyim terenie jest to nieszczęsne 
drzewo i każe dzwonić do wła-
ściciela posesji czyli do wspólno-

ty. We wspólnocie oświadczają, 
że na wycinkę potrzebna jest zgo-
da ochrony środowiska. Następ-
ny telefon do pana ze środowiska 
kończy się niepowodzeniem, gdyż 
miły pan każe przysłać pismo ze 
wspólnoty do urzędu. 

A DRZEWO NADAL STOI 
I ZAGRAŻA BEZPIECZEŃ-
STWU.

Wykonuję następny telefon do 
wspólnoty, żeby takowe pismo 
wysłali do urzędu. We wspólno-
cie oświadczają mi, że takie pismo 
wysłano kilka miesięcy temu. Po-
nownie dzwonię do urzędu z in-
formacją, że pismo wspólnota wy-
słała na co już urzędnik w mniej 
miłej tonacji stwierdza, że pisma 

nie otrzymał i rzuca słuchawką 
kończąc dysputę o biednym usy-
chającym drzewie.

Przeszedłbym z tym do porząd-
ku dziennego, gdyby nie to, że 
spadający konar może zrobić ko-
muś krzywdę i wtedy moje sumie-
nie nie byłoby czyste, że nic nie 
zrobiłem. 

Urzędniczyna tym się nie przej-
muje, jemu to obywatel może... 

On wie, że jego boss nie da mu 
zrobić krzywdy bo jest z układu.

W normalnym kraju wystar-
czyłby jeden telefon i byłoby po 
problemie. No, ale nie w Nowo-
gardzie.

Krzysztof Kosiński
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GAZETA LOKALNA  NOWOGARD • OSINA

Sprawdź naszą ofertę:
• Kredyt gotówkowy
• Kredyt konsolidacyjny
• Kredyt samochodowy
• Kredyt hipoteczny
• Spłata rat LUKAS Finanse - 0 zł
• Dogodne warunki 
  dla emerytrów i rencistów

Nowogard, ul. 700 Lecia 21
tel. 91 39 22 172

czynne: pon-pt 9.00-17.00

CENTRUM KREDYTOWE

s. 4 s. 9s. 4

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL.  913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

Czytaj s. 10

Czytaj s. 10

Nasi Przedsiębiorcy 
„Byłem  
pionierem...”

Zawiadamiamy, że w Nowogardzie rozpoczęła działalność 

Kancelaria Radców Prawnych
Zespół Kancelarii tworzą: Radca Prawny Radosław Górski 
oraz Radca  Prawny Paweł Iwan. Kancelaria mieści się przy  
Pl. Wolności 9, budynek dawnego hotelu „Cisy”, pokój nr 8 (parter). 

Telefony do Kancelarii: 788-802-101, 694-403-733.

Usługi  
ogólnobudowlane
remonty • docieplenia

782 860 130

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

• W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
  na bezpłatne komputerowe
  badanie wzroku

• W ŚRODY I PIĄTKI
  na profesjonalny dobór 
  okularów i soczewek 
  kontaktowych
  (do końca roku przy zakupie okularów wizyta gratis)

ZAPRASZAMY

Bezpłatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogłasza nabór
Informacje i zapisy

ul. Zielona 11, tel. 91 392 66 91
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UM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 11 lutego godz. 8.00

Zapewniamy BEZPŁATNĄ NAUKĘ przez cały okres kształcenia

www.zielona.mojaszkola.net

W NOWOGARDZ IE

Rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę  2 lutego  godz. 8.00

Czytaj s. 2

ZAPISZ SWOJE DZIECKO DO SZKOŁY 
www.sp4.nowogard.pl

Wyrazy  
wdzięczności 
za zwrócenie 
dnia 13.12.2012 r. 

pozostawionej 
cennej torebki w busie 

dla Pana kierowcy 
firmy przewozowej 

A. Fedeńczak 
Stanisława Jadwiżyc 
składa Maria ze Szczecina

Tną drzewa bez opamiętania

Wycięli najpiękniejsze  
drzewo w mieście! 

Czytaj s. 3 i 4

Okradli 
radnego

Wydamy 
1, 2 mln 
na jezioro

Ciągniki 
na „6”

W „Dwójce” 
budżetu  
nie przyjęli 

Gdy urzędnicy chcą to wytną nawet zdrowe drzewo. na zdjęciu piękna wierzba ro-
snąca przed "Przystanią" wycięta w styczniu ubiegłego roku. Fot. arch. Dn
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Pomorzanin wygrał, ale nie zachwycił

3 punkty na inaugurację
W sobotę (16 sierpnia), o godzinie 16:00, Pomorzanin Nowogard rozpoczął od meczu z Iną 
Ińsko walkę o IV ligę. Mecz nie stał na wysokim poziomie... Nowogardzianie wygrali 2:0, 
jednak nie zachwycili kibiców swoją grą.

Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko 2:0 (1:0)
`21 min. Dawid Langner, `81 min. Konrad Winczewski (rzut karny)
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski (c), Rafał Makarewicz, Natan 

Wnuczyński, Maciej Dobrowolski – Gracjan Wnuczyński, Wojciech Borek (Hubert 
Pędziwiatr), Dawid Kurek (Kamil Antonyk), Dominik Wawrzyniak, Dawid Lan-
gner (Kamil Lewandowski) – Sławomir Paszkowski (Paweł Galus).  

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
1. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Gavia Choszczno 2:1
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko 2:0
Piast Chociwel – Flota II Świnoujście 3:0
Jeziorak Szczecin – Kłos Pełczyce  0:1
Zorza Dobrzany – Odrzanka Radziszewo 2:2
Błękit Pniewo – Unia Dolice  3:2
Orkan Suchań – Stal Lipiany  0:2
Morzycko Moryń – Polonia Płoty  2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 1 3 3 0 1 0 0
2 Stal Lipiany 1 3 2 0 1 0 0
3 Pomorzanin nowogard 1 3 2 0 1 0 0
4 Błękit Pniewo 1 3 3 2 1 0 0
5 Morzycko Moryń 1 3 2 1 1 0 0
6 Sparta Węgorzyno 1 3 2 1 1 0 0
7 Kłos Pełczyce 1 3 1 0 1 0 0
8 Odrzanka AN-MAR 

Radziszewo
1 1 2 2 0 1 0

9 Zorza Dobrzany 1 1 2 2 0 1 0
10 Unia Dolice 1 0 2 3 0 0 1
11 Polonia Płoty 1 0 1 2 0 0 1
12 Gavia Choszczno 1 0 1 2 0 0 1
13 Jeziorak Szczecin 1 0 0 1 0 0 1
14 Ina Ińsko 1 0 0 2 0 0 1
15 Orkan Suchań 1 0 0 2 0 0 1
16 Flota II Świnoujście 1 0 0 3 0 0 1

Gospodarze przystąpili do tego 
meczu w osłabionym składzie. 
Zabrakło Michała Soski, Micha-
ła Łukasiaka, Piotra Winogrodz-
kiego i Piotra Hanuszkiewicza. 
Od początku meczu to Pomorza-
nin starał się narzucić rywalom 
swój styl gry, jednak w akcjach 
gospodarzy brakowało dokładno-
ści. Tej nie zabrakło w 21. minu-
cie. Wówczas Wojciech Borek, z 
okolic środka boiska, idealnie za-
grywa za plecy obrońców do Da-
wida Langnera, a ten w pełnym 
biegu uderzył z półwoleja, z około 
15 metrów, w „krótki róg”. Bram-
karz gospodarzy dał się zaskoczyć 
i Pomorzanin wyszedł na prowa-
dzenie. Goście z Ińska byli tego 
dnia słabo dysponowani, to jed-
nak nie przeszkadzało im w kre-
owaniu groźnych akcji. Dwie mi-
nuty po stracie bramki, Ina była o 
centymetry od wyrównania, po-
tężny strzał z okolic pola karnego 
odbił się od poprzeczki i trafił w 
Pawła Sobolewskiego, na szczęście 
dla miejscowych futbolówka nie 
wpadła do bramki. W 35. minucie 
jeden z piłkarzy gości uderzył zza 
pola karnego, jednak piłka minę-
ła słupek. W 42. minucie piłkarze 
z Ińska powinni doprowadzić do 
remisu. Ładna składna akcja gości 
w polu karnym, zawodnik Iny do-
staje podanie 12 metrów od bram-
ki i bez asysty obrońców uderza 
z pierwszej piłki wysoko nad po-

przeczką. Zatem po pierwszych 45 
minutach kibice oglądali nudny 
pojedynek, w którym Pomorzanin 
popisał się lepszą skutecznością. 

Po zmianie stron, obraz gry się 
nie zmienił, a pierwszy groźny 
strzał oddał Dominik Wawrzy-
niak w 60. minucie. Chwilę póź-
niej, w końcu, ładna składna ak-
cja gospodarzy. Maciej Dobro-
wolski dograł w pole karne do 
Sławomira Paszkowskiego, ten 
„wystawił” futbolówkę niekryte-
mu Wojciechowi Borkowi, który 

uderzył nad poprzeczką bramki 
gości. Czas leciał, a wynik nie ule-
gał zmianie. Trener, Robert Kopa-
czewski, dokonał zatem roszad w 
składzie. Hubert Pędziwiatr zastą-
pił Wojciecha Borka, który nie ro-
zegrał najlepszych zawodów, na-
tomiast nieskutecznego Sławomi-
ra Paszkowskiego zastąpił Paweł 
Galus. Trener miał nosa do tych 
zmian, gdyż w 80. minucie przy-
dała się nieustępliwość Galusa. W 
niegroźnej z pozoru sytuacji, Ga-
lus pobiegł do „bezpańskiej” pił-

opis do zdjęcia: stoją od lewej: kazimierz oracz (sekretarz klubu), sławomir Paszkowski, Rafał Makarewicz, Hubert Pędziwiatr, krzysztof Haberski, Michał Piątkowski, Paweł sobolewski, Dawid Langner, Paweł 
Galus, konrad Winczewski (kapitan), Robert kopaczewski (trener); dolny rząd od lewej: Franciszek toruński (kierownik drużyny), Maciej Dobrowolski, kamil Lewandowski, Gracjan Wnuczyński, Maciej syfert, kamil 
Antonyk, Dominik Wawrzyniak, Jakub szczypień, natan Wnuczyński, Dawid kurek, Wojciech borek, Marcin skórniewski (prezes).

Dawid Langner strzelił bardzo ładną bramkę na 1-0 dla Pomorzanina.

ki, która powoli zbliżała się do li-
nii końcowej, dogonił futbolów-
kę i zdołał ją trącić, a obrońca 
Iny niepotrzebnie podciął piłka-
rza Pomorzanina. W efekcie rzut 
karny, do którego podszedł nowy 
kapitan nowogardzkiego zespo-
łu – Konrad Winczewski. Obroń-
ca z Nowogardu uderzył bardzo 
pewnie, piłka odbiła się jeszcze 
od poprzeczki i w tym momen-
cie było już jasne, że słabo grająca 
Ina nie odrobi tych strat. W ostat-
nich minutach Pomorzanin prze-
prowadził jeszcze 3 groźne akcje. 
Najpierw Dawid Langner uderzył 
z narożnika pola karnego, jed-
nak obok bramki. Następnie, w 
dogodnej sytuacji, Kamil Anto-
nyk z prawej strony pola karnego 
strzelał w krótki róg, a bramkarz 
Iny sparował piłkę na rzut roż-
ny. Następnie Kamil Lewandow-
ski w niezłej sytuacji posłał piłkę 

nad poprzeczką. Ostatni gwizdek 
sędziego i pierwszy mecz sezonu 
2014/2015 zakończył się zwycię-
stwem podopiecznych Roberta 
Kopaczewskiego. 

W pozostałych meczach nie 
obyło się bez zaskakujących roz-
strzygnięć. Beniaminek, drużyna 
Sparty Węgorzyno, ograł na wła-
snym boisku Gavię Choszczno 
(2:1). Morzycko Moryń pokona-
ło „u siebie” Polonię Płoty (2:1). 
Okazałe zwycięstwo zanotowali 
piłkarze Piasta Chociwel w meczu 
przed własną publicznością z Flo-
tą II Świnoujście (3:0). Najwięcej 
bramek padło na boisku Błękitu 
Pniewo, gdzie beniaminek poko-
nał Unię Dolice (3:2). Natomiast 
jedyny remis w 1. kolejce miał 
miejsce w meczu pomiędzy Zo-
rzą Dobrzany i Odrzanką Radzi-
szewo (2:2). 

KR      
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I Maraton MTB dookoła jeziora nowogardzkiego

Kolarze „opanowali” Nowogard 
W niedzielę (17 sierpnia), dokładnie o godzinie 11:00, wystartował pierwszy wyścig w ra-
mach Memoriału im. Artura Komisarka i Pawła Zugaja. W sumie na starcie stanęło aż 199 
zawodników! Trzeba przyznać, że był to wielki sukces organizatorów, którzy zdołali prze-
prowadzić w Nowogardzie tak masową imprezę. 

Już o godzinie 10:30, na pla-
cu Szarych szeregów dało się za-
uważyć sporą gromadę osób spra-
gnionych emocji kolarskich. Start 
pierwszego wyścigu zaplanowany 
był na godzinę 11:00, a zaszczyt 
ten przypadł kobietom. Przez 
cały czas kibiców o harmonogra-
mie oraz pozostałych wydarze-
niach informowała dwójka ko-
mentatorów – Gabriel Nadobny 
(komentator Maratonu Dookoła 
Miedwia) i Tomasz Pryciak (w-
ce Prezes STC Stargard Szczeciń-
ski), którzy również zabawiali ki-
biców przeróżnymi anegdotami. 
Nie zabrakło również gościa ho-
norowego, trzykrotnego zwycięz-
cy Tour de Pologne oraz dwukrot-
nego olimpijczyka – Dariusza Ba-
ranowskiego. W oficjalnych klasy-
fikacjach, łącznie z zawodnikami 
niesklasyfikowanymi, widniało 
aż 199 nazwisk uczestników ma-
ratonu. Wygląda na to, że wyścig 
dookoła jeziora nowogardzkiego 
zainteresował wielu uczestników 
z całej Polski, wystartował rów-
nież zawodnik z Francji. My sku-
pimy się głównie na wynikach no-
wogardzian. Tak więc pośród ko-
biet najwyżej sklasyfikowana była 
Małgorzata Kubicka (Dziki Ko-
szalin), o której sukcesach w ama-
torskim kolarstwie pisaliśmy już 
niejednokrotnie. Kubicka uzyska-

ła czas 0:42:51, co pozwoliło jej 
zająć 2. miejsce w swojej kategorii 
oraz 5. lokatę w całej stawce Open 
kobiet. Równie wysoko uplaso-
wała się Aleksandra Lubczyńska 
(Stowarzyszenie AWIS), która za-
jęła 2. miejsce w swojej kategorii 
oraz 8 w Open. Na 13. miejscu w 
Open Kobiet ukończyła maraton 
Dorota Durkowska, natomiast na 
18. pozycji sklasyfikowana zosta-
ła Milena Michałuszko. W sumie 

spośród kobiet wystartowało 37 
pań, z których dwie zawodniczki 
nie zostały sklasyfikowane. 

Następnie do rywalizacji przy-
stąpili już mężczyźni. 10 minut po 
starcie kobiet wystartowały kate-
gorię z najstarszymi uczestnika-
mi maratonu, a pośród nich istny 
„weteran” kolarstwa, mieszkaniec 
Stargardu, Tadeusz Zagdański, 
urodzony w 1942 roku! Pośród 13 
zawodników, w klasyfikacji koń-
cowej widniały nazwiska sześciu 
nowogardzian. Najlepiej wypadł 
Janusz Pietruszewski, który uzy-
skał czas 0:38:29, dzięki któremu 
zajął 2. miejsce w swoim wyści-

gu oraz 2. pozycję pośród katego-
rii wiekowych MVI, MVII. Na 7. 
miejscu ukończył maraton trener 
„Chrabąszczy” Nowogard – Ry-
szard Posacki, a zaraz za nim na 
8. lokacie uplasował się Jan Baran.

W kategorii M III zawodnicy 
startowali już na dłuższym dy-
stansie, niestety zabrakło na po-
dium reprezentantów Nowogar-
du. Najlepiej zaprezentował się 
Stefan Zawierucha, który uplaso-

wał się na 8. miejscu. Łukasz Bon-
da zajął 14. pozycję, Łukasz Skry-
plonek 17. miejsce. W pierwszej 
trzydziestce uplasowali się rów-
nież: Bartłomiej Stuligłowa, To-
masz Pietruszka, Marek Lipiński, 
Grzegorz Fecak oraz Kamil Roso-
łowski. W kategorii M III starto-
wało w sumie 52 zawodników, z 
których 9 nie zostało sklasyfiko-
wanych. 

W kategorii M IV i M V 
udział wzięło 56 kolarzy, z któ-
rych trzech nie zostało sklasyfi-
kowanych. Pośród stawki wielki 
mistrz, czyli Dariusz Baranow-
ski, który potwierdził swoją kla-
sę i zwyciężył  pośród kategorii M 
IV i V. Blisko podium uplasował 
się Zbigniew Szkołuda, który miał 
czas o niespełna 4 minuty gorszy 
od Dariusza Baranowskiego i za-
jął w swoim wyścigu 2. miejsce, 
natomiast w klasyfikacji general-
nej uplasował się na 6. pozycji. Na 
15. miejscu sklasyfikowany został 
Arkadiusz Pietruszewski, z ko-
lei Marek Ziółkowski przekroczył 
metę z 23 czasem. W pierwszej 

trzydziestce uplasował się jeszcze 
Artur Konior, zajmując dokładnie 
30. miejsce. 

Nowogardzianie mieli jed-
nak tego dnia swojego zwycięz-
cę. W kategorii M II, po fanta-
stycznym finiszu, zwyciężył Mi-

chał Urtnowski, który uzyskał 
czas 1:02:13. Kolarz z Nowogardu 
bardzo chwalił pierwszy tego typu 
maraton w Nowogardzie. Orga-
nizatorzy Maratonu dookoła je-
ziora nowogardzkiego, zorganizo-
wali imprezę naprawdę na wyso-
kim poziomie. Trasa była świetnie 
przygotowana i oznakowana. Do 
tego każda grupa była eskortowa-

na przez pilota co znacznie wpły-
nęło na bezpieczeństwo zawodni-
ków. Nie spodziewałem się pierw-
szego miejsca, tym bardziej, że od 
jakiegoś czasu borykam się z kon-
tuzją pleców, która dzień wcześniej 
na maratonie dookoła jeziora Mie-
dwie nie pozwoliła mi na walkę o 
czołowe lokaty (24 miejsce Open 
przyp. red.). Od startu starałem 
się kontrolować sytuację w czołów-
ce wyścigu. Na drugim podjeździe 
udało mi się poszarpać stawkę i od-
jechałem razem z Pawłem Szcze-
paniakiem. O wygranej zadecydo-
wał ostatni odcinek trasy, gdzie po 
finiszu udało mi się uzyskać nie-
znaczną przewagę i jako pierw-
szemu minąć linię mety – opo-
wiada Michał Urtnowski. W ma-
ratonie udział brała również jego 
dziewczyna, Anna Kłos, która ra-
zem z nim przygotowywała się do 
udziału w wyścigu i był to jej de-
biut w takiej rywalizacji. Warto 
byłoby również wspomnieć o ko-

lejnym starcie Michała Urtnow-
skiego. Zawodnik z Nowogardu 
przygotowuje się do najważniej-
szej dla niego w tym roku impre-
zy, jednak przeszkodzić może mu 
w tym brak funduszy...  30 sierp-
nia odbędą się w Kielcach Mistrzo-
stwa Polski w Kolarstwie Górskim 
Family Cup, które będą dla mnie 
najważniejszym startem w tym se-

W maratonie udział wzięli debiutanci oraz doświadczeni kolarze. na zdjęciu to-
masz spór z nowogardu (nr 93) i Jurand zieliński z łosośnicy (nr 225).

Pierwszy historyczny start w maratonie Mtb dookoła jeziora nowogardzkiego, na-
leżał do płci pięknej.

na zdjęciu trener nowogardzkich Chrabąszczy- Ryszard Posacki, w okolicach ul. 
Waryńskiego, podczas swojego pierwszego okrążenia.

zwycięzca kategorii M 2- Michał Urtnowski ze swoją dziewczyną Anną kłos, zaraz 
po swoim wyścigu.

zawodnicy byli eskortowani przez quady i motory, na trasie maratonu nie doszło 
do żadnych wypadków
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Klasyfikacja Końcowa (katego-
rie):

Kobiety:
Kat. K II
1. STANKIEWICZ Nikola   

Grupa Kolarska Piast Szcze-
cin 

2. KŁOS Anna   Ujście
3. JANUSZ Ewa
Kat. K III
1. SZOTOWICZ Monika    Star-

gard Szczeciński
2. LUBCZYŃSKA Aleksandra    

Stowarzyszenie AWIS 
3. SZTUROMSKA Anna     

Szczecin
Kat. K IV 
1. HOWIS Małgorzata   STC 

Stargard Szczeciński
2. KUBICKA Małgorzata    Dzi-

ki Koszalin 
3. GRZESIECKA Monika   STC 

Stargard Szczeciński
Kat. K V
1. MALINOWSKA Małgorzata    

STR- Świdwin
2. BECKER Elżbieta   Nowogard
3. ROSIK Joanna    Calbud-presto
Kat. K VI
1. PYRCZAK Wiesława    Resko 
2. KRUPA Wiesława
3. ORŁOWSKA Grażyna    No-

wogard

Mężczyźni:
Kat. M II
1.  URTNOWSKI Michał    KSU 

Bikers Świnoujście (Puchar 
Burmistrza)

2.  SZCZEPANIAK Paweł    
Team Agrochest 

3.  SPŁAWSKI Sławomir     
Oborniki Śląskie

Kat. M III
1. KAMIŃSKI Przemek     Pol-

ski Klub MTB 
2. WĄSATY Tomasz    STC Star-

gard Szczeciński  (Puchar 
Dyrektora Zakładu Karnego 
dla najlepszego zawodnika 
Służby Więziennej)

3. ROSENAU Sebastian    ZK 
Potulice

Kat. M IV
1. BARANOWSKI Dariusz    

Danielo Sportswear
2. KACZAŁA Zbigniew    Duet 

Goleniów 
3. SZCZEPANIAK Kazimierz    

Team Agrochest
Kat. M V
1. SPŁAWSKI Artur    Oborni-

ki Śląskie
2. SZKOŁUDA Zbigniew   No-

wogard
3. JASIONEK Tadeusz     Iskra 

Przytoczna
Kat. M VI
1. JUNAK Zbigniew    JF Duet 

DT 4 You Goleniów 
2. PIETRUSZEWSKI Janusz    

Nowogard 
3. MACIASZCZYK Zbigniew    

Calbud-presto

Kat. M VII
1. ZAGDANSKI Tadeusz    STC 

Stargard Szczeciński (Puchar 
dla najstarszego zawodnika)

2. KARMAN Stanisław     No-
wogard

Dariusz Rogala Puchar Komen-
danta Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie dla najlepszego Policjanta

Zatrudnię
zbrojarz -murarz,  

docieplenia
91 407 14 50, 605 115 064

e-mail: ncbn@wp.pl
scz.pt.18.07-1.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

ZAGINĄŁ PIES

Ostatnio widziany był  
w Żabowie osobę która  

widziała bądź znalazła psa  
proszę o kontakt 

TEL. 667 476 921
A9.4.ś-czb.d/o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

2014 r. 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”  
w Nowogardzie

informuje, że  posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo 
wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”).

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na  
użytkowanie garaży. Garaże mogą być wydane kupującemu  
w dniu podpisania Umowy kupna-sprzedaży.  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie  
pod nr 91 39 25 261  lub kom. 697 104 578   

A58.8.śr-czb.19.08-12.09

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. 
w Nowogardzie 

poszukuje pracowników na stanowisko: 
monter instalacji  

i urządzeń sanitarnych
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•	Prowadzenie	bieżących	prac	remontowo-budowlanych
•	Wykonywanie	konserwacji	i	remontów	obiektów	wodociągowych	
    i kanalizacyjnych
Wymagania:
•	Wykształcenie	zasadnicze	zawodowe
•	Książeczka	zdrowia	do	celów	sanitarno-epidemiologicznych
•	Badanie	wysokościowe
•	Prawo	jazdy	kat	B

Oferty kandydaci składają do dnia 22.08.2014 r. na adres: 
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. 

w Nowogardzie,ul. 700-Lecia 14/2.

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Firma Expando Sp. z o.o.  z branży telekomunikacyjnej 

poszukuje pracownika 
na stanowisko pracownik �zyczny

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres e-mailowy p.iwanowski@expando.pl 
z dopiskiem w tytule Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W193.4.scb. wt+pt19.08-29.08 

zonie. Praktycznie wszystkie starty 
i treningi były poświęcone przygo-
towaniu formy do tego jednego wy-
ścigu. Sam dojazd do Kielc, nocleg 
i transport sprzętu potrzebnego do 
startu jest dosyć kosztowny i przy-
dałoby mi się jakieś wsparcie od 
osób, które chciałyby pomóc – ape-
luje do zainteresowanych Michał 
Urtnowski. Wierzymy, że znajdą 
się życzliwe osoby, które zdecydu-
ją się pomóc zdolnemu kolarzowi 
z Nowogardu w wystartowaniu w 
Mistrzostwach Polski.  

Wracając do kategorii M II do-
dajmy, że na 9. miejscu ukoń-
czył maraton Robert Jakubow-

ski. Adrian Zając, trenujący w 
nowogardzkim klubie kolarskim 
„Chrabąszcze”, z o wiele starszy-
mi rywalami uzyskał przyzwoite 
12. miejsce, natomiast w pierw-
szej dwudziestce uplasowali się 
również Jakub Jaszcz (16) i Woj-
ciech Kuberski (19). W kategorii 
M II wystartowało w sumie 41 ko-
larzy, spośród których 5 nie zosta-
ło sklasyfikowanych.  

Podczas ceremonii wręczania 
nagród odbyła się również lote-
ria, w której do wygrania były 
m.in. pobyty w ośrodkach wypo-
czynkowych, rowery czy też ta-
blety. Cała impreza zakończyła się 

wieczorem. Nowogardzianie zda-
li egzamin i zachowali szczególną 
ostrożność podczas niedzielnych 
spacerów, dzięki czemu obyło się 
bez wypadków. Miło było patrzeć, 
jak kolarstwo w Nowogardzie po-
nownie odżyło i to na ogólnopol-
ską skalę. Co najważniejsze, god-
nie została uczczona pamięć nie-
zwykłych sportowców, jakimi byli 
Artur Komisarek i Paweł Zugaj. 
Dodajmy, że Dziennik Nowo-
gardzki objął I Maraton MTB do-
okoła jeziora nowogardzkiego pa-
tronatem medialnym. 

KR
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w No-

wogardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDA-
JEMY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 606 
762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojo-
we  44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskie-
go, 145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/maga-
zyn z osobną toaletą. Lokal po kapital-
nym remoncie. Dostępne media: prąd, 
woda, kanalizacja, CO. Obiekt monito-
rowany. Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodarczy 
do remontu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomo-
we około 90m2 w Nowogardzie. 668 
411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 
w tym mieszkanie, duży parking. 609 
245 816  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe par-
ter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + sutery-
na 64 m2. 608 817 214 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 
113 tys. 501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 
17000zł. Tel. 889 133 882

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowo-
gardzie. 501 051 731

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogar-
dzie 30 m2 – parter – wspólnota – 
ogrzewanie gazowe własne. Miesz-
kanie w bardzo dobrym stanie, 
kuchnia umeblowana z zabudowa-
ną kuchnią elektryczną i płyta gazo-
wą oraz zmywarką. Cena 110 000 zł. 
Tel.693 84 85 91

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 
602 526 935, 602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 
502

• Sprzedam dom w Stargardzie Szczeciń-
skim o pow. 148 m2 lub zamienię na po-
dobnej wielkości w Nowogardzie z do-
płatą. 604 460 614 

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-
ną. 660 010 540

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 
m2, I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 
14018, 696 042 318 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie, ul. Leśna 6a, powierzchnia 
45,80 m2, I piętro, dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, korytarz, cena 91.600 zł, 
tel.  607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 54,90 
m2, parter, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC,  korytarz, cena 76.800 zł, tel.  
607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 78,10 
m2, II piętro, cztery pokoje, kuchnia, ła-
zienka, WC,  korytarz, cena 71.700 zł, 
tel.  607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na 
Leśnej w Nowogardzie. Cena 130 000 
zł. Tel. +48 725 428 837 

• Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszowskie-
go w Nowogardzie. Tel. 783 570 060

•	 TANIO SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 
37 M2 MIESZKANIE W BLOKU CEN-
TRUM NOWOGARDU. DWA POKO-
JU, KUCHNIA, ŁAZIENKA, OKNA PCV, 
OGRZEWANIE GAZOWE, PODŁOGI W 
PANELACH. BLOK PO REMONCIE NI-
SKIE OPŁATY. PROSZĘ DZWONIĆ W 
GODZINACH WIECZORNYCH SKYPE: 
jspolish. 

•  Sprzedam garaż na 700 lecia. 514 620 
330

• Sprzedam lokal przeznaczony na dzia-
łalność handlową lub usługową w Pło-
tach przy ul. Krótkiej o pow. 90 m2. Cena 
do uzgodnienia. 605 098 061 

• Goleniów.Działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy pod mieszkalnictwo  i 
usługi o pow 1100 m/2 blisko centrum 
miasta sprzedam po okazyjnej cenie   
tel 501 208 667

• Goleniów . Działkę budowlaną   blisko 
centrum ale w spokojnej okolicy>   o 
pow 13 000 m/kw z warunkami zabu-
dowy z możliwością podziału na 10>   
działek, zdecydowanie sprzedam -cena 
do uzgodnienia tel 501 208 667  

• Goleniów . Działkę o pow 1,8 ha  z bu-
dynkami socjalnymi,ogrodzoną i  moni-
torowaną przy drodze szybkiego ruchu 
Gdańsk - Berlin sprzedam w   cenie do 
uzgodnienia.tel 501 208 667 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie uli-
ca Gryfitów. 91 39 27 272 

•	 Sprzedam mieszkanie 100 m2. 
608 690 831

• Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie. 693 
850 197

• Sprzedam mieszkanie na wsi 100 m2. 
729 352 867

• Sprzedam 15 ha. Tel. 722 011 142

• Sprzedam dwupokojowe II piętro 47 
m2, 113 000. 501 307 666 

• 1ha ziemi w IV klasie sprzedam pod 
KRUS 17 000. 889 133 882 

• Pracująca zawodowo szuka mieszkania 
do wynajęcia. 691 857 589

• Wynajmę niedrogie mieszkanie 2 poko-
jowe bez kaucji. 503 74 14 76

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skó-
ra, alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissa-
na Almery z 2001 roku.  cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 
99, cena 3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 
zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 
886 456 377   

•  Sprzedam trabanta, rok produkcji 
1968. 730 744 751

•  Sprzedam przyczepę jednoosiową do 
samochodu. 693 850 197

•  KUPIĘ FIATA 126 (malucha) z dokumen-
tami. Cena 600 zł. 721 668 245

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  
róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz  róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  tak-
że  wiele  innych  roślin. Tel. 606106142.

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LE-
GHORN. Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja terenów 
zielonych. 508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 39 
25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 
zł/100 kg. 91 39 18 704 lub 781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62  

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 
405 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usłu-
gi. 502 853 573 

•	 Sprzedaż świeżych kurzych jaj ekolo-
gicznych, ul. Boh. Warszawy 21. 

• Sprzedam przyczepę 3,5 tonową, wy-
wrotka. 696 351 157 

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 
853 573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strze-
lewo. 502 853 573

• Sprzedam mieszankę zbożową. 795 
911 886

•  Sprzedam maty gumowe legowisko-
we dla cielaków i świń sztuk 22. 91 39 
79 313 

• Sprzedam kaczki francuskie, skubane 
na zamówienie oraz mieszankę zbożo-
wą. 511 696 751 

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 

na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SA-
MOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIA-
ŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANO-
LINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYB-
KO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   
i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Pol-
skiego 57 .tel.787482763.Pełna oferta: 
komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, liceum. 608 158 
430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajo-
we i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 
306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, tera-
kota itp. 608 364 330, 600 347 308 

• Szpachlowanie, malowanie, panele, in-
stalacje elektryczne. 798 147 191 

• Usługi talerzówką ciężką. 727 909 576 

•	 NAPRAWY montaz piecow gazowych 
Vaillant - serwis  tel 691 686 772

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-

powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emery-
ta). 663 600 601

•	 Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  
Dąbrowie Nowogardzkiej. Owoce de-
serowe. Tel. 510730398,502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki do biura, 
znajomość obsługi komputera, od 
1.06.2014, tel. 605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka 
zajmie się maluchem od września. 793 
994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, atrakcyjne 
warunki. 609 493 989

•  Przyjmę do pracy wtapianie siatki, 
szpachlowanie. 726 729 069

•  Doświadczona opiekunka zajmie się 
małym dzieckiem. 664 696 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. D. 601 893 514 

• Zatrudnimy osobe ze znajomoscia jezy-
ka niemieckiego do obsługi biura oraz 
w dalszej perspektywie do sprzedazy. 
Branza metalowa. Kontakt: e-mail: ec@
lmsgmbh.de lub tel. 601 581 892
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
nowogard (ul. Rzeszowskiego) - szczecin (ul. św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (św. Ducha) - nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
kołobRzEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

szCzECInA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

OGŁO SZE NIA DROB NE
• Zatrudnię na budowie. 608 817 214

• Posiadam grupę inwalidzką i szukam 
pracy. Jestem mobilny. Proszę dzwonić 
po 20. 91 39 79 313 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy ro-
dzaje zasilania, kuchnia gazowa+ umy-
walka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 
386

• Tanio sprzedam suche odpady tartacz-
ne . 693 730 938 

• Dwa segmenty młodzieżowe, dwa 
biurka, dwa tapczany tanio sprzedam. 
605 856 538 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 
3. 608 825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Pod-
stawowa nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła 
Podstawowa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 
533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spo-
żywczego. 91 39 21 373 

• Sprzedam sofę dwuosobową ekoskóra. 
Cena 300 zł. 605 281 226

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z Nie-
miec  uzywane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania,domu,sklepu,tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne  cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub wentyla-

cji zapewniamy czesci zamienne,serwis 
tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używa-
ne do mieszkania,domu,sklepu cena 
od 70 zl  oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 380V 
do lazienki,kuchni cana 200zl   tel  691 
686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. 
Vaillant z Niemiec do domu, pensjona-
tu gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny 
cena od 1.000 zl piec gazowy c.o. sto-
jacy, zeliwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl monta-
z,serwis  tel  691 686 772

•	 Sprzedam meble BRD kolekcja Sy-
riusz : biurko, komoda, szafa i tap-
czan tel. 664 323 325

•	  Drewno opałowe. 506 232 860

• Sprzedam drewno opałowe kominko-
we, pocięte w klocki z transportem do 
domu. 663 349 053 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzewek owocowych z owoca-
mi. Tuje, szmaragd od 8zł za sztukę i 
wiele innych roślin ozdobnych. 606 106 
142 

• KUPIĘ FIATA 126 (malucha) z dokumen-
tami. Cena 600 zł. 721 668 245
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TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

UWAGA ROLNICY
TALERZóWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY  

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGóW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09
A6.4.k.d/o

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600 840 600 lub 600 465 417

SZYBKA POŻYCZKA

W._.1.sk.08.1-31

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

IX Wakacyjny Festyn na Koplu

Bawili się na „Radosławiu”
W czwartek (14 sierpnia), odbył się kolejny, bo już IX Waka-
cyjny Festyn na Koplu. Uczestnicy uczcili turniejami piłkar-
skimi pamięć Grzegorza Górczewskiego oraz Romana Sa-
niuka. Nie zabrakło również wspólnej zabawy na „Koplu”.

Choć termin imprezy tym ra-
zem przypadł na środek tygo-
dnia, nie zabrakło chętnych z 
naszej gminy do wzięcia udzia-
łu we wspólnej zabawie. A tę za-
początkowały turnieje piłkarskie 
odbywające się na boisku „Or-
lik” przy SP nr 3, które miały na 
celu uczczenie pamięci Grzegorza 
Górczewskiego i Romana Saniu-
ka. Spora grupa nastoletnich pił-
karzy walczyła o okazałe trofea. 
Następnie już na „Koplu”, na osie-

dlu „Radosław”, odbył się otwarty 
turniej badmintona dla dziewcząt 
„kometka”, oraz konkurs wiedzy 
o Mundialu 2014. Organizatorzy 
przeprowadzili również loterię 
fantową na rzecz chorego Krystia-
na. Obszerną relację z tego wyda-
rzenia, wraz z wynikami poszcze-
gólnych konkurencji sportowych, 
opublikujemy w najbliższym wy-
daniu DN. 

KR 

Drugi zespół remisuje z Pomorzaninem Krąpiel

Gol i asysta „trampkarza”!
W środę (13 sierpnia), Pomorzanin II Nowogard rozgrywał mecz kontrolny z Pomorzani-
nem Krąpiel. Choć wynik brzmiał już 0:3 dla gości, nowogardzianie zdołali doprowadzić 
do remisu. Swój udział miał w tym Nikodem Woźniak, występujący na co dzień w rozgryw-
kach… trampkarzy! Młodziutki piłkarz Pomorzanina zdobył bramkę i za-
liczył asystę.  

Pomorzanin II Nowogard – Pomorzanin Krąpiel 3:3 (0:0)
Gole: Tomasz Szafran x2, Nikodem Woźniak
Skład: Michał Piątkowski (Mateusz Trafankowski) – Grzegorz Skrzecz, 

Krzysztof Domanowski, Maciej Syfert, Paweł Królik – Kamil Antonyk (Ja-
kub Szczypień), Artur Jurczyk, Marcin Skórniewski (Tomasz Szafran), 
Konrad Adamek, Adam Mańka – Nikodem Woźniak. 

Pomorzanin Krąpiel występuje 
tak, jak drugi zespół w A Klasie. 
W swojej drugiej grupie w minio-
nym sezonie zajął przedostatnie 
11. miejsce, notując 5 zwycięstw, 
2 remisy i 15 porażek, co dało tej 
drużynie 17 punktów. Prezes Po-
morzanina wciąż wprowadza do 
drugiego zespołu kolejnych mło-
dych piłkarzy. Tym razem jednak 
swój debiut w seniorskiej druży-
nie zaliczył nie junior, a „tramp-
karz”! Nikodem Woźniak urodził 
się w 2000 roku, a w sparingu z 
Pomorzaninem Krąpiel rozegrał 
pełne 90 minut. Do przerwy śro-
dowego meczu kontrolnego kibi-
ce nie oglądali goli, natomiast po 
zmianie stron od mocnego ude-
rzenia zaczęli goście. Po trzech 

kolejnych golach, piłkarze z Krą-
piela prowadzili już 0:3. Wówczas 
na 25 minut przed końcem spo-
tkania, na boisku pojawił się To-
masz Szafran, zastępujący na pla-
cu gry Marcina Skórniewskiego. 
Szafran zdobył dwie bramki, przy 
jednej korzystając z asysty mło-
dziutkiego Nikodema Woźnia-
ka. Debiutujący w drużynie wy-

chowanek Pomorzanina również 
strzelił gola i dzięki tym trafie-
niom „rezerwowi” zdołali dopro-
wadzić do remisu. Ciekawostką 
jest fakt, że po raz kolejny śred-
nia wieku piłkarzy Pomorzanina 
II, występujących na boisku, nie 
przekroczyła 22 lat. 

KR 

na zdjęciu tomasz szafran, nikodem Woźniak i Marcin skórniewski
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozmowa  
z Wojciechem 
Smarzowskim

Pożar  
w przychodni

s. 2

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Od maja do października
raz w tygodniu 

SAMOLOT  lub  AUTOKAR
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja,

Włochy, Turcja, Tunezja, Chiny, 
Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 07.18-08.22

ELEWATOR Nowogard

SKUPUJE ŻYTO  
konsumpcyjne - 551 zł brutto

paszowe - 515 zł brutto

tel. 503 048 958
szybKA PłAtność

Czytaj s. 3

W195.4.P.22.08 

s. 7 s. 9

sukces naszej młodzieży:

Karolina  
Łokaj

z cyklu „nasi przedsiębiorcy”: 

MERsIn 
KEbAb, 

I-Halil bariş

Czy z przetargu na wodę zrobi się afera?

Kto wziął  
za to pieniądze? 
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W skrócie...

Waldemar Adamkiewicz: lat 59, zmarł 17.08.2014r., pogrzeb odbył 
się 21.08.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Jerzy Giesa: lat 75, zmarł 19.08.2014r., pogrzeb odbędzie się 
23.08.2014r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Dominik Jemilianowicz: lat 91, zmarł 21.08.2014r., pogrzeb odbę-
dzie się 23.08.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Głośna sprawa trafiła na wokandę

Seryjni włamywacze z zarzutami
W minioną środę, do Sądu Rejonowego w Goleniowie wpłynął akt oskarżenia wobec czte-
rech mężczyzn, podejrzanych o dokonanie serii włamań na terenie całego województwa za-
chodniopomorskiego, w tym także w Nowogardzie. 

- Akt oskarżenia jest bardzo 
obszerny i liczy 30 stron. Głów-
nie dotyczą one włamań i kra-
dzieży, łącznie 22 czyny karalne 
– informuje prokurator rejono-
wa w Goleniowie, Beata Belcar-
ska. 

Zarzuty usłyszało czterech męż-
czyzn. Są oni podejrzani o doko-
nywanie włamań na terenie ca-
łego województwa, w tym w No-
wogardzie, gdzie mieli dokonać 
przynajmniej kilkunastu włamań 
do miejscowych sklepów (pisali-
śmy o tym kilkukrotnie). Wiado-
mo, że mężczyznom próbowano 
zarzucić znacznie więcej, niż osta-
tecznie zawiera akt oskarżenia. 
Śledczy już na etapie kompletowa-
nia dowodów przyznawali jednak, 

że zatrzymani potrafią się świet-
nie bronić. 

Przypomnijmy, że mężczyźni 
wpadli w ręce policji w połowie 
kwietnia. Na ich trop natrafili no-
wogardzcy śledczy, kiedy wyko-
nując swoje czynności, trafili na 
kradzionego laptopa. Okazało się, 
że został on utracony w wyniku 
włamania do jednej z restauracji 
w Nowogardzie. Podczas jego za-
bezpieczania, stróże prawa usta-
lili, że ukradł go 35-letni miesz-
kaniec powiatu goleniowskiego, 
który nie działał sam. W toku dal-
szych czynności, funkcjonariusze 
dotarli do 41-letniego wspólnika 
mężczyzny, który w swoim miesz-
kaniu przechowywał przedmioty 
pochodzące z przestępstw, a na-

stępnie ustalili dwóch pozosta-
łych sprawców włamania – 34-lat-
ka z powiatu łobeskiego i 29-let-
niego mieszkańca powiatu go-
leniowskiego. Mężczyźni zosta-
li zatrzymani. Wobec trzech po-
dejrzanych Sąd Rejonowy w Go-
leniowie zastosował środek za-
pobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 
trzech miesięcy. Wobec czwarte-
go zastosowano policyjny dozór. 
Obecnie w areszcie przebywa 
dwóch z 4 podejrzanych, tj. 29 i 
35 latek z powiatu goleniowskie-
go. W stosunku do pozostałych 
zastosowano dozór policyjny. 

O przebiegu procesu sądowego 
będziemy informować na bieżąco. 

Marcin Simiński 

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pożar w przychodni 
Wczoraj, w przychodni przy ul. Kościuszki, w pomieszczeniu sterylizatorni, znajdującym 
się na drugim piętrze budynku, wybuchł pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 

Pożar zauważono ok. godz. 
13:00. Dym wydobywał się z po-
mieszczenia sterylizatorni. Na 
miejsce natychmiast wezwano 
straż pożarną. Na szczęście oka-
zało się, że ogień nie był zbyt 
duży. Najwięcej kłopotu sprawi-
ło duże zadymienie. Przez dłu-
gie godziny wietrzono przychod-
nię. Zapach spalenizny czuć było 
na zewnątrz przychodni. Prawdo-
podobną przyczyną pożaru było 
zwarcie instalacji elektrycznej. 
Pomieszczenie sterylizatorni bę-
dzie wymagało sporego remontu.  
- Najważniejsze, że nikomu nic się 
nie stało – podkreślali jednak tuż 
po zdarzeniu właściciele przy-
chodni, rozmawiając z DN. 

Red. 

Pomieszczenie sterylizatorini, w któ-
rym doszło do pożaru

W niedzielę, 17 bm., mieszkańcy Nowogardu  mieli okazję podziwiać 
występy artystów z  cyrku „Arlekin”, który przyjechał do naszego mia-
sta z jednodniowym występem. Cykr „Arlekin” powstał w 1998 roku. 
Jego dyrektorami są Krzysztof Mazur i Julian Madej – niegdyś wystę-
pujący na arenach cyrkowych artyści. W cyrku, oprócz Polaków, wystę-
pują Ukraińcy, Białorusini i Niemcy. Występ cyrku cieszył się sporym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Nowogardu, którzy licznie wy-
pełnili trybuny wokół areny. Bilety na występ kosztowały od 20 do na-
wet 40 zł (loża). 

PKP dotrzymało słowa. Przejazd już bezpieczny.  W ubiegłym tygo-
dniu poinformowaliśmy o zarośniętym wysoką trawą przejeździe przy 
ul. Zamkowej. Ku naszej uciesze i zgodnie z tym, co zapowiadał pan 
Mirosław Siemieniec, jeden z rzeczników spółek Grupy PKP, przejazd 
został oczyszczony.  Oto treść maila, jaki otrzymaliśmy po rozmowie 
z rzecznikiem PKP: - Panie Redaktorze, dziękuję za ważne informacje. 
Temat przekazany jest już do służb technicznych, które wykoszą trawę, 
by kierowcy mieli zapewnione jak najlepsze warunki do właściwego, bez-
piecznego pokonania przejazdu kolejowo-drogowego w Nowogardzie. 

W imieniu użytkowników drogi dziękujemy za szybką reakcję! (ps)

Zgubiono klucze
Kilka dni temu, w okolicach przejazdu kole-

jowego przy ul. 700-lecia (przy kiosku koło to-
rów) zgubiono widoczne na zdjęciu klucze do 
samochodu marki Renult, z tym samym bre-
loczkiem. Właściciel kluczy przewidział na-
grodę dla uczciwego znalazcy. Jeśli ktoś znalazł 
zgubę, proszony jest o przyniesienie jej do re-
dakcji DN przy ul. Boh. Warszawy 7a. Red. 



22-25.08.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

J22.2.sczb.pt.1-29

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Serdeczne podziękowanie
za wspaniałą opiekę 

dla lekarzy i pielęgniarek
z Oddziału Chirurgicznego

z wyrazem szacunku
W. Pędziszczak

SKRADZIONO   
dowód   osobisty 

i  prawo jazdy   na   nazwisko  
Rak  Andrzej. 

Kont. 607 646 693

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Czy z przetargu na wodę zrobi się afera?

Kto wziął za to pieniądze? 
Bulwersujące informacje na temat działań prowadzonych przez Gminę Nowogard, zmie-
rzających do finalizacji umowy z niemiecką spółką Wasserverband Lausitz na wodę i ście-
ki, dotarły do redakcji DN. Jak się dowiedzieliśmy, doszło nawet do tego, że PUWiS złożył 
pozew do sądu o unieważnienie przetargu w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi 
procedury przejęcia zadania przez Niemców. 

Jak już informowaliśmy w maju 
tego roku, Gmina podpisała umo-
wę o partnerstwie publiczno-pry-
watnym (PPP) z niemieckim pod-
miotem (Wasserverband Lausitz). 
Spółka ta złożyła bowiem naj-
korzystniejszą, zdaniem Gminy, 
ofertę na świadczenie usług w ra-
mach zbiorowego zaopatrywania 
w wodę i odprowadzanie ścieków 
na naszym terenie. Nowogardz-
kie rozstrzygnięcie przetargowe 
stanowiło zarazem precedens w 
skali kraju – żaden polski samo-
rząd nie przekazał dotychczas za-
opatrzenia w wodę podmiotowi 
zagranicznemu, w tym wypadku 
niemieckiemu. Podpisanie umo-
wy (przypomnijmy, że jej sygna-
tariuszami ze strony Gminy była 
sekretarz, Agnieszka Biegańska-
-Sawicka, a nie burmistrz, Ro-
bert Czapla, oraz przedstawiciel 
spółki Wasserverband – Mariusz 
Łozowski), rozpoczęło procedu-
rę zmierzającą m.in. do wydania 
koncesji na świadczenie tego typu 
usług na terenie Gminy Nowo-
gard. Jak dowiedział się DN, ta-
kowy dokument Gmina wydała 
Niemcom w zeszłym tygodniu. Z 
naszych informacji wynika jed-
nak, że podpisana umowa to nie 
ten sam dokument, który zgodnie 

z prawem został ustalony w ra-
mach tzw. negocjacji (prowadzo-
nych między niemieckim pod-
miotem a nowogardzkim, lokal-
nym PUWiS, jeszcze przed otwar-
ciem ofert z cenami wody), które 
toczyły się w postępowaniu zmie-
rzającym do wyłonienia partnera 
publiczno-prywatnego, mające-
go w przyszłości obsługiwać sieć 
wod.-kan. w Gminie Nowogard. 
Z pierwotnej treści umowy znik-
nęły dwa kluczowe punkty. Cho-
dzi o pozycję 6. i 7. w paragrafie 
7. Ich brak oznacza, że po stronie 
kosztów niemieckiej spółki nie 
będzie ani amortyzacji, ani czyn-
szu z tytułu dzierżawy całego sys-
temu wodociągowego i kanaliza-
cyjnego (to ok. 50 tys. zł miesięcz-
nie). W umowie dopisano także 
ciekawe zastrzeżenie. Otóż nie-
miecką spółkę zwolniono z obo-
wiązku (mimo przyjętego harmo-
nogramu będącego załącznikiem 
do umowy) budowy sieci wod-
no-kanalizacyjnej w Warnkowie, 
obarczając nim... PUWiS. Tym 
sposobem Wasserverband zaosz-
czędzi ok. pół miliona. Na tyle 
bowiem wyceniona jest ta inwe-
stycja przez nowogardzkie przed-
siębiorstwo. Ta zresztą zapowia-
da, że sieć wybuduje, ale stanie się 

ona automatycznie jego własno-
ścią. Najprawdopodobniej PU-
WiS nie będzie zainteresowany 
ani dzierżawą, ani odsprzedażą 
zbudowanej sieci. Zresztą podob-
nie jest, o czym już wielokrotnie 
pisaliśmy, z częścią systemu wod.-
-kan., znajdującego się w Bogu-
szycach, obsługującego 11 pobli-
skich miejscowości. Pytanie za-
tem, jak Niemcy mogli podpi-
sać z Gminą umowę, a ta później 
wydać im koncesję, skoro wbrew 
złożonym na wcześniejszym eta-
pie przetargu oświadczeniom, ci 
mieli mieć uregulowany stosunek 
prawny na tych odcinkach sieci, 
które do nich nie należą, a są wła-
snością PUWiS. Mówiąc wprost – 
żadna spółka wodna, chcąca wy-
dzierżawić gminną sieć, nie może 
uzyskać pozwolenia na świadcze-
nie usług polegających na zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i od-
prowadzeniu ścieków, jeśli nie jest 
w stanie udokumentować posia-
dania w użytkowaniu (własność, 
dzierżawa) systemu wodno-ka-
nalizacyjnego, za pomocą którego 
ma to zadanie wykonywać. Dlate-
go też PUWiS o wszystkim poin-
formował Okręgowy Sąd Admini-
stracyjny. Spółka złożyła pozew, w 
którym domaga się unieważnie-

nia całego przetargu. Oprócz po-
wyższych argumentów, podnosi 
też inny ważny fakt, o którym pi-
saliśmy kilka tygodni temu na na-
szych łamach. Otóż, jak wiadomo, 
Niemcy wbrew temu, co obiecy-
wali, nie zarejestrowali swojej sie-
dziby w Nowogardzie, ale w War-
szawie, nazywając firmę: Wodo-
ciągi Nowogardzkie Wal Betrieb 
z kapitałem początkowym 5 tys. 
zł. To oznacza, że usługi na tere-
nie naszej gminy ma świadczyć 
ktoś inny niż wybrany w przetar-
gu oferent (Wasserverband Lau-
sitz – przyp. red.), a także że po-
datki należne Gminie trafią nie 
do Nowogardu, ale do Warszawy 
(decyduje siedziba firmy). Co do 
pierwszej okoliczności pojawia 
się wątpliwość, czy jest to zgodne 

z prawem? Nie dość, że nie prze-
niesiono prawa własności na pol-
ską spółkę, czego wymagała umo-
wą o PPP, to jeszcze inny podmiot 
podpisuje umowę z gminą, a inny 
będzie ją realizował. Kto więc za 
co będzie opowiadał? Przed któ-
rym sądem (polskim czy niemiec-
kim) Gmina będzie dochodzi-
ła ewentualnych roszczeń na wy-
padek braku płynności wykony-
wania umowy? Takich pytań jest 
wiele. 

Obraz chaosu i niejasności wo-
kół tej sprawy pogłębiają dodat-
kowe, zakulisowe informacje na 
temat przebiegu poszczególnych 
działań zmierzających do finali-
zacji współpracy Gminy z Niem-
cami. Otóż, aby nowy pod-
miot mógł przejąć w użytko-
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wanie system wod.-kan., musi 
być wykonany tzw. przegląd 

majątku. Takie działanie, na pod-
stawie umowy, jaką Gmina ma z 
PUWiS (umowa jeszcze obowią-
zuje), mogą wykonać pracowni-
cy nowogardzkiego przedsiębior-
stwa i miejscy urzędnicy. Nieste-
ty, jakiś czas temu grupa ponad 
20 paru osób (z tego większość to 
pracownicy nie mającej nic wspól-
nego z postępowaniem spółki z 
Koszalina o nazwie EkoWodrol, 
o której zresztą swojego czasu 
dość niepochlebnie wypowiada-

ły się media), próbowała na mocy 
upoważnień wystawionych przez 
burmistrza, Roberta Czaplę, i se-
kretarz, Agnieszkę Biegańską-Sa-
wicką, „wtargnąć” na teren PU-
WiS, by dokonać protokolarnych 
oględzin sieci wod.-kan i wcho-
dzących w jej skład urządzeń (na-
wet tych, które notarialnie należą 
do PUWiS). Grupa przyjechała do 
Nowogardu, wynajęła nawet na 
dwa tygodnie hotel. Dyrekcja no-
wogardzkiej spółki wodnej oczy-
wiście nie wydała na to zgody. I 
to nie tylko na fakt niezgodności 

takiego działania z posiadaną z 
Gminą umową, ale, co chyba naj-
ważniejsze, bezpieczeństwo fitosa-
nitarne – w końcu mamy tutaj do 
czynienia z ujęciami wody, na któ-
rych terenie mogą przebywać tyl-
ko wyznaczone osoby (w tym wy-
padku pracownicy PUWiS). 

Skąd taka nerwowość u urzęd-
ników, którzy, jak widać, nie ba-
cząc nawet na fakt, że to PUWiS 
nadal jest partnerem dla Gminy 
w obszarze zbiorowego zaopatry-
wania w wodę i odbiorcy ścieków, 
a nie Niemcy, próbują za wszel-

Czy z przetargu na wodę zrobi się afera?

Kto wziął za to pieniądze?
ką cenę doprowadzić do zakoń-
czenia przetargu? Jak nie wiado-
mo o co chodzi, to wiadomo... 
Nasi informatorzy sugerują, że 
Gmina Nowogard już miała za-
płacić niemieckiej spółce jakieś 
kary, ze względu na to, że proce-
dura „przejęcia” nowogardzkich 
wodociągów się opóźnia. Według 
innych pogłosek, burmistrz miał 
podpisać z Niemcami jakiś tajem-
niczy aneks do umowy o PPP, by 
ci rozpoczęli swoją działalność 
dopiero w grudniu, a więc po wy-
borach samorządowych.  

Dość pewnie w całej tej sytu-
acji czuje się też niemiecka firma. 
Mimo tylu wątpliwości prawnych 
i trudności technicznych, poja-
wiających się w całym procesie 
przejęcia zadania, spółka propo-
nuje już niektórym osobom pra-

cę i to z relatywnie wysokim wy-
nagrodzeniem. Dla przykładu, 
tylko sam inkasent miałby zara-
biać koło 4 tys. zł. Oczywiście czy 
Niemcy wydadzą więcej niż PU-
WiS, to już osobny temat. 

Gdy tylko weszliśmy w posia-
dania tej wiedzy, próbowaliśmy 
potwierdzić nasze informacje 
w Urzędzie Miejskim. Niestety, 
mimo że sprawa wydaje się nie-
zwykle ważna, do zamknięcia bie-
żącego numeru DN (a przecież od 
20 lat wiadomo, jaki mamy cykl 
wydawniczy), odpowiedzi z ra-
tusza nie napłynęły. Jak tylko je 
otrzymamy, rozwiniemy także 
inne wątki, które są bezpośrednio 
związane z treścią tych odpowie-
dzi. 

Marcin Simiński

Asp. J. Filipczuk odpowiada:

Wzrasta liczba kierowców pod wpływem narkotyków
Powszechnie wiadomo, że znajdowanie się pod wpływem narkotyków powoduje odurzenie, często długotrwałe, pozbawiające osoby będące w takim stanie 
możliwości kontrolowania swojego zachowania i podejmowania racjonalnych decyzji. Narkoman staje się niebezpieczny nie tylko dla siebie, ale zwłaszcza 
dla otoczenia. Szczególnie groźne staje się to wtedy, gdy narkoman czymś kieruje, np. urzędem bądź samochodem. Jaka jest skala tego zjawiska w naszym 
najbliższym otoczeniu społecznym?

W związku z wieloma informa-
cjami świadczącymi o tym, że ska-
la problemu prowadzenia pojaz-
dów na drogach publicznych pod 
wpływem narkotyków narasta, w 
lipcu skierowaliśmy w tej sprawie 
pytania do Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie. Zapytali-
śmy o: 

1. Czy KP policji w Golenio-
wie posiada urządzenia-testery, 
pozwalające wykryć obecność 
w/w substancji? Jeśli tak, to czy 
ich ilość jest wystarczająca tzn. 
czy tak jak w przypadku alko-
matów, umożliwia sprawdza-
nie kierowców podczas rutyno-
wych kontroli. Czy są one także 
na wyposażeniu komisariatu w 
Nowogardzie?

2. Ile dokonano sprawdzań 
(szacunkowo) w okresie minio-
nego półrocza na obecność tych 
substancji i w jakim procencie 
wyniki były pozytywne, tzn. że 
wykryto te substancje? Prosimy, 
w miarę możliwości, o podanie 
tych danych odrębnie na gminę 
Nowogard plus Osina.

3. Czy sytuacja w tym zakre-
sie, tzn. pozostawania przez kie-
rowców pod wpływem środków 
narkotycznych, według danych 
gromadzonych przez Komendę 
Powiatową, pogarsza się czy też 
odwrotnie?

A oto odpowiedź na nasze wy-
stąpienie:

Policjanci Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie oraz Komi-
sariatu Policji w Nowogardzie wy-
posażeni są w narkotestery, służą-
ce do wykrycia i wstępnej identyfi-

kacji podstawowych środków odu-
rzających i substancji psychotropo-
wych w ślinie, tj. metaamfetami-
na/ecstasy, marihuana, kokaina, 
amfetamina, opiaty, benzodiaze-
piny. Nie każdy z kierujących ba-
dany jest testerem narkotykowym. 
Policjanci używają testerów nar-
kotykowych tylko wtedy, kiedy ist-
nieją przesłanki świadczące o tym, 
że osoba mogła zażyć narkotyki. 
Gdy kierowca zachowuje się po-
dejrzanie, jest nadpobudliwy, na 
drodze wykonuje irracjonalne ru-
chy, w pierwszej kolejności jest ba-
dany pod kątem obecności alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Jeże-
li alkohol nie zostanie stwierdzo-
ny w trakcie tego badania, wów-
czas kierowca poddawany jest ba-
daniu narkotesterem. W przeci-
wieństwie do alkotestów, które są 
urządzeniami wielokrotnego użyt-

ku (poza ustnikami), narkotester 
jest jednorazowym narzędziem 
pomiarowym, którego koszt wy-
nosi ok. 60-70 zł. Termin ważno-
ści testu wynosi rok. Ich liczba jest 
na bieżąco uzupełniana. W chwi-
li obecnej posiadamy wystarczają-
cą ich ilość. W pierwszym półro-
czu 2014r, policjanci poddali ba-
daniu narkotesterem 40 kierowców 
poruszających się po drogach po-
wiatu goleniowskiego. W 14 przy-
padkach ( w tym 2 na terenie gmi-
ny Nowogard i Osina) wynik prze-
prowadzonego badania testerem 
narkotykowym był pozytywny. 
W porównaniu z poprzednim okre-
sem, na terenie działania KPP Go-
leniów wzrosła liczba przeprowa-
dzanych badań narkotesterami 

oraz wzrosła liczba kierowców pro-
wadzących pojazd pod wpływem 
działania narkotyków.

asp. Julita Filipczuk

Jak wynika z relacji Pani aspi-
rant, aż co trzeci badany narko-
testerem kierowca znajdował się 
pod wpływem narkotyków. Nie-
stety liczba badań jest niewielka - 
średnio 7 miesięcznie na cały po-
wiat, co daje 1-2 badań miesięcz-
nie na gminę, a i to przy założe-
niu, że rozkład działań referatu  
drogowego jest równomierny na 
terenie całego powiatu (przypo-
mnijmy referat ten znajduje się  
tylko w KP w Goleniowie - nie 
ma np. drogówki w komisariacie 
w Nowogardzie). Również z  ta-

kiego w istocie niewielkiego na-
tężenia badań zapewne nie moż-
na wyciągnąć pewnych wniosków 
o rzeczywistej skali zjawiska nar-
komani wśród kierujących pojaz-
dami. Test narkotykowy jest rela-
tywnie kosztowny i jednorazowe-
go użytku, dlatego być może po-
licjanci nie kwapią się zbyt często 
ich używać, aby nie zostali szybko 
z niczym. Sprawa jest bardzo waż-
na, ponieważ o tym, jakie mogą 
być skutki kierowania pojazdem 
pod wpływem narkotyków, mówi 
chociażby przypadek pewnego 
znanego celebryty - oto publiko-
wany już przez nas tekst, który ku 
przestrodze powtarzamy:

Narkoman za kierownicą (nie tylko samochodu) zabija

Ćpanie – to nie jest niewinna zabawa dużych chłopców...
W tych dniach czytamy w mediach, że były mąż znanej piosenkarki, Edyty Górniak, i ojciec jej  dziecka, 

biznesmen i celebryta, śmiertelnie potrącił na ulicach Warszawy kobietę, która przechodziła po pasach dla 
pieszych. Jadąc czarnym BMW, mężczyzna wjechał na pasy, mając czerwone światło, ponieważ był pod wpły-
wem (co wykazało badanie) narkotyków. Kobieta zginęła na miejscu. I tutaj kończy się zabawa z tematem 
narkotyków, kończy, gdy zaćpany kierowca zabija człowieka! Zabija matkę dla dzieci! Ale zaćpany zabija nie 
tylko wtedy, gdy siedzi za kierownicą, zabija również, gdy stoi na scenie i staje się idolem, także obyczajo-
wym, dla rzeszy nastolatków, zabija, gdy pełni ważne funkcje publiczne i zamroczony podejmuje nieobliczal-
ne decyzje. Zaćpany na jakimkolwiek publicznym miejscu jest po prostu śmiertelnie groźny dla innych, dla 
nas, dla mnie i dla Ciebie, jest groźny tu i teraz. I jak nikt, kto jest odpowiedzialny, nie siądzie z zaćpanym, 
jako kierowcą, do samochodu, tak odpowiedzialne społeczeństwo nie powierzy zaćpanemu żadnych sterów, 
żadnego zarządzania czymkolwiek. Jeśli natomiast ktoś, jakaś społeczność postępuje inaczej, to postępuje, jak 
samobójca. I nie mają tutaj znaczenia wymyślone dla świętego spokoju usprawiedliwienia, ponieważ nic nie 
zapobiegnie tragicznemu efektowi zaćpania, żadna chęć udawania, że się o tym nie wie albo, że trzeba dostar-
czyć niezbite dowody (jakby rozum nie wystarczył), albo, że to sprawa prywatna – zaćpany zabił i trup jest, i 
to bynajmniej nie w szafie. Ten zaś, który wiedział i nie ruszył palcem, choć mógł bądź miał obowiązek, zo-
stanie z tą myślą na zawsze, wyłączając te chwile, gdy ze strachu i w ramach zapomnienia sam się także zaćpa.

Red. 
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Znów kolizja na światłach w Nowogardzie 
W środę, 20 sierpnia, około godziny 19:37, w Nowogardzie doszło do zderzenia drogowego dwóch pojazdów, busa osobowego Mercedes z samochodem 
osobowym Daewoo Tico. 

Do zderzenia pojazdów doszło 
w rejonie świateł sygnalizacyjnych 
przy ul. 700-lecia w Nowogardzie. 

- W ramach czynności służbo-
wych policjanci ustalili, że kieru-
jący samochodem osobowym m-ki 
Daewoo nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu Mercedesowi, co spowo-
dowało zderzenie pojazdów. W wy-
niku tego zdarzenia sprawca kolizji 
został ukarany matem karnym w 
wysokości 300 zł – przekazała DN 
rzecznik prasowa Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie, Ju-
lita Filipczuk. Pomimo znacznych 
zniszczeń samochodu osobowego, 
nikt nie odniósł obrażeń w zderze-
niu. Jest to, z całej serii dochodzą-
cych po sobie co pewien czas na 
tym skrzyżowaniu wypadków, ko-

lejna kolizja. Jedną z przyczyn tak częstych stłuczek w tym miejscu jest niewątpliwie wyłączona sygna-
lizacja drogowa, na co wielokrotnie 
skarżyli się sami kierowcy. A być 
może warto zastanowić się nad zu-
pełnym przeorganizowaniem ko-
munikacyjnym „feralnego” skrzy-
żowania? Poniżej publikujemy apel 
autorstwa Krzysztofa Kosińskiego 
do miejskich władz i radnych.

Jarek Bzowy 

Następny wypadek i odporność 
władzy samorządowej i urzędni-
czej na wiedzę komunikacyjną.

Szanowni Urzędnicy magi-
stratu i Szanowni Radni miasta 
i Gminy Nowogard.

Ile jeszcze musi nastąpić kolizji 
drogowych na skrzyżowaniach 3 
Maja i 700 Lecia oraz na Bohate-

rów Warszawy abyście stwierdzi-
li, że najlepszym i od prawie 200 
lat stosowanym rozwiązaniem dla 
bezpiecznego funkcjonowania ru-
chu komunikacyjnego są RONDA 
!!!

Proszę sprawdzić ronda w Szcze-
cinie (budowane jeszcze w XIX 
wieku) oraz ronda w Goleniowie 
Golczewie czy w malutkim Masze-
wie.

Dlaczego chodniczki i świetliczki 
są ważniejsze niż poprawa komu-
nikacji miasta.

Wiem, że jest to wołanie na 
puszczy, oraz jak rozmowa głuche-
go z niewidomym, ale miejmy na-
dzieję, że do Was to dotrze.

Pozdrawiam Krzysztof Kosiński

Walka o działkę nr 141 w Żabówku wciąż trwa

Burmistrz odpowie publicznie na pytania?
Czas leci, a burmistrz Nowogardu, Robert Czapla, wciąż nie odpowiada na pisma i pytania, które kieruje do niego pełnomocnik państwa Mazurkiewiczów. 
Przypomnijmy, że Gmina „odebrała” małżeństwu zasiedzoną przez nich działkę i oddała pod dzierżawę. 

1. Jaki ustawowy obowiązek ciąży na organie szczebla podstawowego (Gmina), w przypadku pozyskania in-
formacji i urzędowego-wewnętrzn. stwierdzenia, uzasadnionych okoliczności związanych z faktem zasiedze-
nia gruntu samorządowego przez osobę fizyczną???

2. Wskazanie podstaw prawnych, upoważniających Pana do: 
- Swobodnego określenia tej nieruchomości (przetarg nieograniczony z dnia 21.03.2014 r. godz. 10:30), 

jako „[...] nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard [...]”, i przeznaczenia jej do dzierżawy (zał. 
026a, 026c).

- Zorganizowania na dzień 21.03.2014 r., przetargu nieograniczonego na dzierżawę tej nieruchomości (zał. 
026, 026a, 026c).

- Dysponowania tą nieruchomością i wydawania różnych wytycznych oraz zaleceń osobom użytkującym tą 
nieruchomość od dn. 22.02.1971 r., a w szczególności do wydania zalecenia i raczej nakazu, opuszczenia tej 
nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu (zał. 026a).

- Podpisania (w terminie 14 dni od przetargu) umowy dzierżawy tej nieruchomości (zał 026a) z n/w Pa-
nem.

- Wydania pozwolenia dla Pana Zdzisława Gajdy, na wykonanie „trwałego ogrodzenia” przedmiotowej nie-
ruchomości. 

3. Wskazanie przyczyn i powodów Pana rażącej bezczynności i przewlekłości związanej z brakiem do dnia 
dzisiejszego postanowienia, dotyczącego wyłączenia Pani Ewy Jakubcewicz (pismo z dnia 14.08. 2014 roku – 
zał. 024), co spowodowało bezprawne moim zdaniem ingerowanie tej Pani (dnia 14.08.2014 roku), w sprawy 
związane z w/w nieruchomością, poprzez zalecanie Panu Karolowi Brzeczkowi sporządzenie pisemnej odpo-
wiedzi, dopiero w dniu 18.08.2014 r. (poniedziałek). 

Powyższe, proszę załatwić, zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa wynikającymi w szczególności z: art.6, art.7, art.8, art.9 i art.12, Ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. K.p.a. (Dz. U. Z 1980 r. Nr 9 poz. 26. z póź. zm.).    

 Pełnomocnik państwa Mazur-
kiewiczów, którzy od 1971 roku 
użytkowali nieruchomość, jaką 
jest działka nr 141, znajdująca się 
w Żabówku, od początku swo-
jej walki z magistratem i jego nie-
sprawiedliwym, a w zasadzie bez-
podstawnym i nieludzkim działa-
niem, zwraca się o pomoc do re-
dakcji DN, aby mieszkańcy gmi-
ny mogli bliżej przyjrzeć się tej 
sprawie. Przypomnijmy jeszcze 
raz, o co dokładnie chodzi. Tere-
sa i Franciszek Mazurkiewiczo-
wie, w Żabówku mieszkają od lu-
tego 1971 roku. Matka pani Tere-
sy została wówczas zameldowana, 
według gminnych dokumentów w 
Żabówku i użytkowała działkę nr 
141, obr. Żabówko, gmina Nowo-
gard. Aż do tego czasu tą nieru-
chomością władali: pani Teresa i 
pan Franciszek. Wedle prawa, do-
kładnie 23 lutego 2001 roku, mi-
nęło 30 lat odkąd ci państwo użyt-
kują ten grunt, a co za tym idzie, 
działka mogła stać się ich własno-
ścią, ponieważ na skutek „zasie-
dzenia” nabyli prawo do bycia jej 
samoistnymi posiadaczami (Art. 
336 K.C.). To jednak w żaden spo-
sób nie przeszkodziło UM, aby 
działkę „przejąć” i ogłosić na nią 
przetarg nieograniczony. Pod-
czas naszej wizyty, pan Franciszek 
Mazurkiewicz ze łzami w oczach 
opowiadał o tym, jak został wraz 
z małżonką zmuszony do natych-
miastowej przeprowadzki. Na tej 
działce państwo Mazurkiewicz 
posiadali szopy, w których prze-
trzymywali mnóstwo rzeczy. Dziś 
ta działka jest już wyrównana i 

prowizorycznie ogrodzona przez 
nowego, według Urzędu, właści-
ciela. W tej sprawie pełnomocnik 
małżeństwa, któremu odebrano 
działkę, wysłał do burmistrza No-
wogardu już około 40 pism! Do 
dziś nie otrzymał zadowalającej 
odpowiedzi. Prosiliśmy o komen-
tarz w tej sprawie również pra-
cowników Starostwa Powiatowe-
go. Do wicestarosty Tomasza Ku-
linicza, skierowaliśmy następujące 
pytania: 1. Jaki ustawowy obowią-
zek ciąży na organie szczebla pod-
stawowego (Gmina), w przypadku 
stwierdzenia uzasadnionych oko-
liczności związanych z faktem za-
siedzenia gruntu samorządowego 
przez osobę fizyczną? 2. Jeśli z obo-
wiązujących w tym zakresie przepi-
sów prawa wynikają jednak jakieś 
ustawowe obowiązki dla organu 
gminnego, to jakie - dalsze w tym 
zakresie czynności podejmuje Sta-
rosta Goleniowski, będący organem 
prowadzącym przedmiotową ewi-
dencję?  Odpowiedź również nie 
mogła nikogo zadowolić, dowia-

dujemy się w niej m.in., że trzeba o 
to pytać Roberta Czaplę... Ad.1 Po-
wiat Goleniowski nie jest organem 

nadrzędnym czy też nadzorczym 
nad Burmistrzem Nowogardu. W 
związku z tym pytanie powinno 
zostać skierowane zgodnie z kom-
petencjami do Burmistrza Nowo-
gardu. Ad.2 Starosta Goleniowski 
działający w imieniu Skarbu Pań-
stwa jest organem prowadzącym 
ewidencję gruntów i budynków. W 
wypadku, gdy sąd rejonowy stwier-
dzi w drodze orzeczenia nabycie 
własności nieruchomości przez za-
siedzenie, w terminie 30 dni orze-
czenie przesyła do organu zgodnie 
z art. 23 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, celem uwidocznie-
nia zmian własnościowych w ewi-
dencji gruntów i budynków. 

Tym razem pełnomocnik pań-
stwa Mazurkiewiczów, w kolej-
nym już swoim piśmie do burmi-
strza Nowogardu apeluje, by ten 
odpowiedział na jego pytania pu-
blicznie, czyli na łamach Dzienni-
ka Nowogardzkiego. Czy włodarz 
naszej gminy zdecyduje się podać 
swoją urzędniczą odpowiedź? Py-
tania wysłane do burmistrza, Ro-
berta Czapli, publikujemy przy 
artykule. Jedno jest pewne, peł-
nomocnik małżeństwa zapowia-
da, że to dopiero początek tej wal-
ki i nie spocznie, dopóki temat nie 
zostanie sprawiedliwie rozstrzy-
gnięty. 

KR

W tym miejscu znajduje się działka nr 141 w Żabówku, o którą toczy się spór
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Słowa Ewangelii według Świę-
tego Mateusza (Mt 16,13-20) 
Wyznanie Piotra

Gdy Jezus przyszedł w okoli-
ce Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: Za kogo ludzie uważają 
Syna Człowieczego? A oni odpo-
wiedzieli: Jedni za Jana Chrzcicie-
la, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jednego z pro-
roków. Jezus zapytał ich: A wy za 
kogo Mnie uważacie? Odpowie-
dział Szymon Piotr: Ty jesteś Me-
sjasz, Syn Boga żywego. Na to Je-
zus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jony. Albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, 
lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 
Piotr [czyli Skała], i na tej Skale 
zbuduję Kościół mój, a bramy pie-
kielne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego; co-
kolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwią-
żesz na ziemi, będzie rozwiązane 
w niebie. Wtedy surowo zabronił 
uczniom, aby nikomu nie mówili, 
że On jest Mesjaszem.

Syn Boga żywego
Wszystko dzieje się w czasie, 

przemija, następuje po sobie. Jed-
ne sytuacje gonią drugie. Zazwy-
czaj jest to tak wielkie tempo, 
że nie ma czasu na jakąś reflek-
sję, nawet krótką. A gdy w końcu 
udaje się sprowokować taką sytu-
ację, to troski, problemy, kłopoty, 
obowiązki, zadania, różne spra-
wy i jeszcze nie wiadomo co, nie 
pozwala na to, by ta refleksja była 
wystarczająco głęboka. A są spra-
wy, które wymagałyby takiego 
właśnie podejścia, możliwie jak 
najgłębszego i na tyle spokojnego, 
żeby można było w odpowiedni 
sposób odczuć skutek takiego nie-
codziennego zamyślenia. Przecież 
w końcu chodzi o najprawdziwszą 
prawdę.

Nie wiadomo ile to już razy 
człowiek miał do czynienia wła-
śnie z tym konkretnym fragmen-
tem Ewangelii. Ile razy słyszał to 

pytanie Jezusa i tę natchnioną od-
powiedź, wtedy jeszcze Szymona, 
który za chwilę dowie się, że ma 
być Piotrem. Historia zbawienia 
toczy się swoim, nie zachwianym 
przez nikogo, rytmem. To, co ma 
się wydarzyć, na pewno się stanie, 
choćby było niesamowicie trudne. 
Ciągu wydarzeń, wprawionych 
przez Boga w ruch, nie można 
zatrzymać. Odpowiednie osoby, 
właściwy czas i miejsce, wszyst-
ko to składa się na rzeczywistość, 
która nieuchronnie zmierza do 
momentu, w którym wszystko się 
wypełni. Tak było postanowione 
od samego początku.

No właśnie. Początek. Dla czło-
wieka zaistniał on w momencie 
stworzenia, gdy Bóg swoim Sło-
wem powołał wszystko do istnie-
nia. Właśnie dzięki Słowu, któ-
re, jak później napisze w swojej 
Ewangelii Św. Jan, było na po-
czątku u samego Boga i dosłow-
nie wszystko przez Nie się stało. 
Nie ma takiej, nawet najdrobniej-
szej, składowej rzeczywistości, 
która mogłaby powstać inaczej, 
jak przez to Słowo i dzięki Nie-
mu. I to właśnie Słowo rozgląda 
się wokoło. Widzi Cezareę Fili-
pową z całą jej historią, od mo-
mentu powstania świata. Patrzy 
na swoich uczniów. Dostrzega w 
nich nie tylko poszczególne oso-
by, jakże różne w swoim charak-
terze, temperamencie, nastawie-
niu. Zna ich całą historię. Całą, 
czyli nie tylko to, co było. To , co 
jest, widzi wyraźniej niż wszyscy 
inni. A pewnie i przyszłość nie 
stanowi dla Niego jakiejś więk-
szej tajemnicy.

W tym miejscu, w tym momen-
cie, w obecności tych właśnie osób 
pada to pytanie. Zadaje je Ten, 
który to wszystko, co jest, stwo-
rzył. Pyta Ten, który po to przy-
szedł, by odsłonić przed człowie-
kiem całą prawdę. Właśnie Jemu 
najbardziej na tym zależy. Chce 
ukazać całe piękno Dobrej Nowi-
ny o zbawieniu. Jednocześnie nie 
ukrywa olbrzymiego tragizmu, 
który uwidoczni się w sposobie, w 
jaki ma się to wszystko dokonać. 
A tenże sposób podkreśli jeszcze 
dosadniej niesamowitą i bezgra-
niczną dobroć Boga, jaką ma dla 
swoich stworzeń.

Chociaż czas ciągle płynie, to 
nie zdziwiłbym się, gdyby wtedy 

zatrzymał się na chwilę. Moment 
był do tego bardzo odpowiedni. 
Wieczność zadaje pytanie docze-
sności. Wszechmoc chce się do-
wiedzieć, jak odbierana jest przez 
ograniczoność. Stwórca pozwa-
la wypowiedzieć się stworzeniu, 
czy te wszystkie wieki dialogu 
Boga z człowiekiem, przyniosły 
jakieś konkretne owoce, sprawi-
ły, że ludzie wyciągnęli odpowied-
nie wnioski i do nich dostosowali 
swoje życie.

Po odpowiedzi, jakiej udzieli-
li Jezusowi Apostołowie, można 
wyraźnie zauważyć, że dużo jesz-
cze brakuje ludziom do tego, by 
spotkać Boga w swoim życiu na 
właściwym poziomie. Zazwyczaj 
poziom ten jest, delikatnie mó-
wiąc, dużo za niski. Jakże często, 
zupełnie nieświadomie, sprowa-
dzamy Boga na poziom właści-
wy sprawom przyziemnym. Nie 
jesteśmy w stanie podjąć odpo-
wiedniego wysiłku, by znaleźć się 
w podobnej sytuacji, w jakiej był 
wtedy Szymon Piotr, otwarty na 
Boże natchnienie.

Biorąc pod uwagę styl, jaki pre-
feruje współczesny świat, przyję-
cie takiej odpowiedniej postawy, 
jest bardzo trudne, a niekiedy wy-
daje się być wręcz niemożliwe. To, 
by dostrzec  w Jezusie Syna Bo-
żego, wymaga prawdziwej wia-
ry. A ta z  kolei wymaga tego, by 
ją rozwijać. Nie uzyska się odpo-
wiedniego nastawienia do spraw 
bożych z marszu. Chyba, że Bóg 
postanowi inaczej. Ale nie czekał-
bym na taki właśnie przebieg wy-
darzeń. 

Raczej lepiej i właściwiej było-
by, gdyby człowiek nastawił się 
na pewien proces. Na pewno bę-
dzie on trudny, wymagający wie-
lu wyrzeczeń, absorbujący wiele 
wysiłku, nie szczędzący niejednej 
chwili rozterki, niepewności, za-
chwiania się w swoich postano-
wieniach, ukazujący na każdym 
kroku niedoskonałość człowieka. 
Ale tak, jak będzie on wymagają-
cy, tak jednocześnie będzie niesa-
mowicie sensowny, bogaty, odra-
dzający, rozwijający, wzmacniają-
cy, piękny, satysfakcjonujący. Wy-
starczy. Najlepiej będzie, jak każ-
dy osobiście przekona się, jaki on 
w rzeczywistości może być.

Ks. Grzegorz Podlaski

Odpust w kościele 
pw. WNMP 
W dniu 15.08.2014r.(tj. w piątek), w parafii pw. WNMP w 
Nowogardzie, na dziedzińcu przed kościołem, odbył się od-
pust parafialny. 

Liturgiczny obchód rozpoczął 
się już wieczorną Mszą św. wigi-
lijną, celebrowaną o godz.19.00, 
dzień wcześniej, tj. 14 sierpnia. 
Po Mszy św. tego dnia odbyła się 
„Myśliwska biesiada” połączona 
z występem zespołu muzycznego. 

Następnego dnia, o godz. 12.30, 
odbyła się Msza św. odpustowa 
połączona z procesją. Odprawił ją 
ks. Dariusz Żarkowski z Kamie-
nia Pomorskiego. Po zakończe-
niu liturgii rozpoczął się festyn 
parafialny. Każdy mógł skoszto-
wać przygotowanych przez para-
fian smakołyków, m.in.  grochów-
kę, różnego rodzaju ciasta, pajdę 
chleba ze smalcem. Można było 

również kupić  zdrowotne nalew-
ki. Na stoisku koła diabetyków 
badano poziom cukru we krwi. 
Ponadto każdy, kto tego dnia wy-
dał 10 zł na stoisku przed kościo-
łem, otrzymywał kupon biorący 
udział w losowaniu głównej na-
grody, którą był nowy rower. Do-
chód „z tacy” i całego festynu zo-
stał przeznaczony na cele remon-
towe parafii. 

W Polsce uroczystość ta jest 
znana i obchodzona jako święto 
Matki Bożej Zielnej. Dlatego też 
na liturgię do kościoła przyno-
szono bukiety ziół, kwiatów i wa-
rzyw, które błogosławiono. 

JB

Wdzięczność jest pamięcią serca
Samych dobrych dni w dalszej duszpasterskiej 

posłudze. Otwartości i życzliwości 
u nowospotkanych ludzi, 

a także wielu łask pochodzących od Pana.

Za obecność, pomocną dłoń, naturalność  
oraz wygłoszone Słowo 

ks. Grzegorzowi Podlaskiemu 
szczerze dziękują 

Przyjaciele
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Sukcesy naszej młodzieży: Karolina Łokaj

Nowogardzianka w finale prestiżowego konkursu!
Karolina Łokaj z Nowogardu dostała się do finałowej piętnastki konkursu „Schwarzkopf. THE LOOK OF THE YEAR – POLSKA”, którego finał odbędzie 
się w piątek, 29 sierpnia, w Centrum Promocji Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (transmisja w TVP 2 od 21:45). Karolina ma 17 lat, jest uczennicą 2 klasy 
II LO o profilu przyrodniczo-medycznym. Ukończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu. W wolnych chwilach lubi biegać, słuchać muzyki, czytać książ-
ki i spotykać się ze znajomymi. Ma trzy siostry, starszą, Martę, oraz dwie młodsze, Paulinę i Maję. 

W rozmowie z DN Karolina 
opowiedziała, jak trafiła do fina-
łowej piętnastki „Schwarzkopf 
THE LOOK OF THE YEAR – 
POLSKA” - 5 kwietnia odbył się 
regionalny casting w Galaxy w 
Szczecinie, na który namówiła 
mnie moja siostra, Marta – mówi 
Karolina Łokaj - Na miejscu wy-
konywano wszystkim uczestnicz-
kom castingu zdjęcia. Po ocenie-
niu fotografii wybrano 13 dziew-
cząt - finalistek Szczecina. Na-
stępnego dnia odbyły się pokazy, 
na których jury wybrało zwycięż-
czynię. Zajęłam 1 miejsce i w ten 
sposób zakwalifikowałam się do 
ogólnopolskiego półfinału, któ-
ry odbył się w Łodzi, 24 lipca. 
Uczestniczyło w nim ponad 100 
dziewcząt z całej Polski. Każda z 
nich zaprezentowała się przed ju-
rorami, po czym wyłoniono fina-
łową, ogólnopolską piętnastkę – 
wyjaśnia nam Karolina.

Jak dowiadujemy się z oficjal-
nej strony internetowej konkur-
su: THE LOOK OF THE YEAR to 
najstarszy i najbardziej prestiżo-

wy konkurs dla modelek, którego 
pierwsza edycja odbyła się w 1983 
r. Celem przewodnim konkursu jest 
wyselekcjonowanie i wypromowa-
nie nowych twarzy w świecie mo-
delingu. Laureatka THE LOOK 
OF THE YEAR otrzymuje kon-
trakt z renomowaną agencją mo-
delek. Zwyciężczynie polskiej edy-
cji konkursu świetnie radzą so-
bie w świecie mody, pracując dla 
największych międzynarodowych 
agencji takich jak Women Mana-
gement czy projektantów: Rober-
to Cavalli, Calvin Klein, Loren-
zo Riva i wielu innych.

- Jest to naprawdę niesamo-
wite przeżycie. Zwłaszcza, że po 
raz pierwszy biorę udział w tego 
typu konkursie – twierdzi Karo-
lina. Już dziś (tj. piątek 22 sierp-
nia) mieszkanka naszego miasta 
jedzie na tygodniowe zgrupowa-
nie do Łodzi. W trakcie przygoto-
wań odbędą się  przymiarki kre-
acji, sesje, ćwiczenie choreogra-
fii do konkursu oraz konferencje 
prasowe. Finałową galę popro-
wadzą Tomasz Kammel i Maciej 

Musiał. W jury zaś zasiądą jedni z 
najbardziej znanych projektantów 
w branży modowej jak: Viola Pie-
kut, duet projektantów Bohoboco, 
Paprocki&Brzozowski oraz zało-
życielki marki Bizuu.

Na Karolinę Łokaj można za-
głosować na www.wp.pl w za-
kładce Kobieta i zdrowie, po pra-
wej stronie jest zamieszczony link. 
Można ją też wesprzeć, wchodząc 
na stronę www.eska.pl. W trakcie 
gali 29 sierpnia, o 21:45, rozpocz-
nie się również głosowanie sms na 
żywo. 

Ponadto zwyciężczyni  „Schwa-
-rzkopf THE LOOK OF THE 
YEAR – POLSKA” 7 grudnia 
2014 r. wystąpi na światowej gali 
„THE LOOK OF THE YEAR” w 
Rzymie. Więcej informacji na te-
mat konkursu można znaleźć na 
stronie internetowej www.thelo-
okoftheyear.pl oraz na facebooku 
www.facebook.com/TheLookO-
fTheYearPolska.

Trzymamy kciuki za Karolinę!
Piotr Słomski

Wiejski Festiwal Sztuki 

Program: 
24 sierpnia (niedziela) 
-10.30 Dożynkowa Msza Święta w kościele 
     w Strzelewie 
-12.00 Na powitanie gości 
    „Stumetrowy Strzelewski Stół” 
-12.15 Pokazy zumby 
-13.15-14.00 „Kapela Kryzys” (Nowogard) 
-14.10-14.30 „Jezioranki” (Dobrzany) 
-15.10-15.30 ”Wesołe Gospodynie” (Dobra) 
-15.40-16.00 „Jezioranki” (Dobrzany) 
-16.10-16.30 „Kapela Rycha” (Nowogard)
-17.00-17.45 „Szczecinianie” (Szczecin)
-17.50-18.10 „Wesołe Gospodynie” (Dobra) 
-18.10-18.30 „Rutka” (Goleniów) 
-18.40-19.00 „Kapela Rycha” (Nowogard) 
-19.10-19.30 „Rutka” (Goleniów) 
-20.00-24.00 wiejska zabawa z Blue Box 
(gwiazda list przebojów telewizji Polsat) 

Organizator: Kasia i Zygmunt Heland, sołtys Jolanta Bednarek i Rada Sołecka Strzelewa 
Patronat Medialny: Dziennik Nowogardzki, Gazeta Goleniowska, Kurier Szczeciński, Polskie Radio Szczecin

23 sierpnia (sobota)

w Strzelewie

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można 
zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprzedaży bądź przekazania podręczników na 
rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie na 
podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 9139 
22165 bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

•	 Kupię podręczniki do gimna-
zjum numer 2 jednoroczne, do 
klasy I. 602 365 812, 795 067 785 

•	 Sprzedam podręczniki do 5 kla-
sy, Szkoła Podstawowa nr 1. Stan 
idealny. 602 463 904

•	 Kupię komplet podręczników do 
3 klasy Gimnazjum nr 2. 502 649 
104, 91 39 25 046 

•	 Odsprzedam komplet do klasy 4 
i 5 Szkoła Podstawowa nr 1. 607 
423 174  

•	 Sprzedam podręczniki klasa I 
gimnazjum Szkoła Trójka. 695 
993 779

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
5, Szkoła Podstawowa nr 3. 726 
169 098 lub 605 905 884

•	 Kupię podręczniki do klasy II 
gimnazjum nr 1. 696 534 300

•	 Sprzedam podręczniki do II kla-
sy gimnazjum nr 2. 91 39 21 744 
lub 662 091 018 

•	 Sprzedam książki do II kla-
sy gimnazjum przy SP nr 1. 
507 975 887

•	 Sprzedam książki do 4 klasy do 
Szkoły Podstawowej nr 3 (pod-
ręcznik Słowa na start, Tajem-

nice przyrody, Wczoraj i dziś, 
Matematyka 2001, Zaproszeni 
przez Boga plus płyty multime-
dialne, oraz podręcznik do klasy 
5 Tajemnice przyrody. kontakt 
tel. 500-266-960

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
IV i V Szkoła Podstawowa nr 1. 
668 732 944 

•	 Sprzedam książki do klasy V 
szkoła podstawowa. 667 320 054 

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy I, LO nr 1. Podręczniki ładne, 
zadbane i w dobrym stanie. 726 
893 499

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy pierwszej I LO (matematyka, 
historia, geografia, polski, che-
mia, fizyka, edb, informatyka, 
wos, podstawy przedsiębiorczo-
ści, wok) tel. 691138060

•	 Kupię podręczniki do trzeciej 
klasy gimnazjum nr 2. tel. 785 
120 663

•	 Sprzedam komplet obłożonych 
książek do klasy 5 stan bardzo 
dobry. Szkoła Podstawowa nr 3.  
723 675 885

Około 3 tygodni temu, w 
sklepie spożywczym „Sło-
wik”, klient zostawił etui z 
okularami marki ENVI. Zgu-
ba czeka na właściciela w re-
dakcji DN.
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

A5.25.ś-k.d/o

KANCELARIA  
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

WYDRUKI KOLOROWE 
W NIS KICH CENACH

ul. Boh. Warszawy 7A    TEL . 91 392 21 65
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: MERSIN KEBAB, I-Halil Bariş

Lubię nowogardzian i to miasto!
Jeden z trzech lokali w Nowogardzie oferuje oryginalny turecki kebab. W lokalu gastronomicznym MERSIN KEBAB przyrządza się posiłki serwowane na 
miejscu oraz na wynos. Jak informuje właściciel, mięso do kebabu dostarczane jest z Berlina, który uchodzi za miasto, w którym robi się najlepsze kebaby 
na świecie. Szef kuchni, I-Halil Bariş, od roku prowadzi swój lokal w Nowogardzie, przy ul. 700-lecia.

Dziennik Nowogardzki: Jak to 
się stało, że zawitał pan do na-
szego kraju, a konkretnie tu, do 
Nowogardu? 

I-Halil Bariş – Od razu po-
wiem, że nie wszystko będę rozu-
miał w pytaniach, bo nadal uczę 
się języka polskiego, a to nie jest 
łatwe. Dlatego w rozmowie będzie 
pomagała nam moja pracownica, 
pani Edyta. Wracając do pytania, 
w Polsce jestem od 12 lat.

Przyjechał pan do Polski, bo 
nasz kraj się panu spodobał?

To było tak, że ściągnęła mnie 
tu moja rodzina, która przyjecha-
ła z Turcji parę lat przede mną i po 
jakimś czasie zaproponowali mi, 
abym robił to samo. Na początku 
zastanawiałem się, czy robię do-
brze, bo przecież byłem w swoim 
rodzinnym kraju, w którym nicze-
go mi nie brakowało i czułem się 
tam dobrze. Ale ostatecznie prze-
ważyły względy rodzinne, które dla 
nas, Turków, są bardzo ważne. 

Mówi się wśród cudzoziem-
ców, że język polski jest najtrud-
niejszym językiem na świecie. To 
prawda?

Co ja mogę powiedzieć w tym 
temacie? Na początku było tyl-
ko „Halil proponować jeść”, „Halil 
dużo  pracować ”. Musiałem uczyć 
się waszego języka dosyć szybko. 
Niech mi pan wierzy, że nie było to 
łatwe i nadal nie jest. Mam świa-
domość tego, że pan ten wywiad z 
pewnością jakoś ładnie  „poskła-
da”, toteż nie ma obawy, że ten, kto 
będzie go czytał, nic nie zrozumie.

W ciągu ostatnich lat kebab 
stał się wśród Polaków jedną z 
najbardziej popularnych fast fo-
odowych potraw. Przebił nawet 
pizze, hamburgery, zapiekanki  
czy hot-dogi. Sprzedawany jest 
w budkach, barach i wielu in-
nych lokalach gastronomicznych 
i szybkiej obsługi. Mimo że cza-
sami przyrządzają go rodowi-

ci Turcy, zazwyczaj ma niewiele 
wspólnego z tym oryginalnym…

Może to nieco zadziwi wszyst-
kich, ale taki prawdziwy turecki 
kebab musi być, mówiąc w języ-
ku tureckim, halal, czyli czysty we-
dług Koranu. Żeby mięso było ha-
lal, wyznawca Allaha musi podciąć 
zwierzęciu gardło bez wcześniej-
szego znieczulenia czy ogłuszenia 
go. To oznacza też, że w żadnym 
wypadku nie może być przyrzą-
dzony z wieprzowiny, która w Isla-
mie jest mięsem kategorycznie za-
bronionym. Oryginalny kebab robi 
się z baraniny lub z kurczaka. W 
Polsce jednak baraninę często za-
stępujemy wieprzowiną, bo mięso z 
barana jest trudno dostępne i dość 
drogie. Rodzajów tureckiego keba-
bu jest wiele. Co ciekawe, najsłyn-
niejszy w Niemczech i Polsce döner 
kebab został wymyślony przez tu-
reckich imigrantów w Niemczech 
pod gust tamtejszych klientów.

Nie spytałem jeszcze, skąd u 
pana pomysł na prowadzenie 
takiego biznesu tu, w Polsce, a 
konkretnie w Nowogardzie? 

To wszystko przez moją rodzinę, 
która od wielu lat działa w gastro-
nomii. Tam, w Turcji, czyli kraju, 
z którego pochodzę, prowadzi ona 
jeszcze inny biznes, a mianowicie 

piekarnię. Co do mojego biznesu 
tu, w Nowogardzie, pomógł mi go 
otworzyć mój kolega, Marian, któ-
remu bardzo za wszystko dziękuję.

Mięso to samo, ale teraz za-
miast baraniną, będzie się nazy-
wać wołowiną – ogłosiła swoje-
go czasu pewna sieć restauracji 
z kebabami. Proszę powiedzieć, 
jako fachowiec, co my w tych ke-
babach tak naprawdę  jemy?

Zadaje pan bardzo trudne pyta-
nia… Odpowiem tak – prawdziwy 
turecki kebab musi być zrobiony z 
mięsa, które nie zostało wcześniej 
zmielone. W Polsce, cóż, najczę-
ściej widzimy wielkie walce z prze-
tworzonego już wcześniej mięsa, 
które jest najczęściej mieloną wie-
przowiną i wołowiną lub mięsem 
drobiowym, które też jest bardzo 
smaczne. 

Ruch w pana lokalu jest dość 
duży. Czy to oznacza, że zapo-
trzebowanie nowogardzian na 
ten rodzaj posiłku jest duże?

Nie jestem w stanie powiedzieć, 
ile dokładnie sprzedajemy takich 
porcji, ale był moment, że w ciągu 
jednego dnia potrafiłem zużyć na-
wet 40 kg mięsa. To jest najpraw-
dopodobniej jakieś 120 porcji.

Mówi się, że Polak jak głody to 
zły. A nowogardzianie?

Nowogardzianie to bardzo mili 
ludzie. Dlatego nie mogę o nich źle 
mówić. Co do porcji, to klienci wy-
bierają zazwyczaj kebaby „miesza-
ne”, czyli mięso drobiowe zmiesza-
ne z baraniną. Jest też rolo, pizza 
turecka, fryto kebab, hamburger, 
frytki itd. Oczywiście wszystko t2o 
z dodatkiem sosów (od łagodnego 
po ostry z dodatkiem papryczki), 
sera feta, oliwek, świeżych surówek. 
W sprzedaży mam również bardzo 
dobre naturalne tureckie  jogurty, 
napoje, kawę i herbatę.

Sam pan robi te wszystkie ke-
baby? 

Kebaby robię sam, gdyż krojenie 
tym wielkim nożem nie jest takie 
proste i wymaga fachowej  wprawy. 
Ale w innych czynnościach poma-

ga mi pani Edyta, która dodatko-
wo zapisuje zamówienia od klien-
tów, obsługuje kasę fiskalną itp.

Nowogard jest miastem wielu 
marketów i lokali gastronomicz-
nych. Czym może przyciągnąć 
klienta?

To oczywiste, że smacznym  je-
dzeniem. Mięso jest specjalnie 
przygotowywane w Berlinie, czy-
li mieście, gdzie kebab uchodzi po-
dobno  za najlepszy w świecie. Ko-
lejną sprawą, która wyróżnia mój 
lokal, jest to, że nie sprzedaje się w 
nim alkoholu, nawet piwa. Zresz-
tą na oknach jest specjalna kart-
ka, która informuje o tym fakcie. A 
zatem miłośnicy piwa nie „popiw-
kują” sobie u mnie. Korzystając z 
okazji, na łamach gazety apeluję, 
by dostosować się do mojej prośby 
i tego komunikatu w szybie.

Patrząc na pana pracę, widzę, 
że wykonuje ją pan z wielkim 
oddaniem.

To jest mój zawód i moja pasja. 
Dlatego muszę tę pracę wykony-

wać najlepiej jak potrafię. Do tego 
wszystkiego dochodzi również kon-
takt z klientem, który jest dla mnie 
bardzo przyjemny, mimo że jestem 
dość nieśmiały. Całą energię po-
święcam pracy i temu co robię w 
tym mieście. Choć nie jestem stąd, 
to naprawdę polubiłem Nowogard 
i czuję się w nim bardzo dobrze. 
Przy okazji nadmienię, że pocho-
dzę z miasta Mersin. Przeżyłem w 
nim 33 lata. Mersin jest miastem 
portowym, położonym na wschod-
nim wybrzeżu Morza Śródziemne-
go.

Proszę mi powiedzieć, jak roz-
poznać, czy sprzedawany kebab 
jest smaczny, a jego konsumpcja 
nie skończy się przykrymi dole-
gliwościami? 

Tutaj zdecydowanie polecam, by 
zwrócić uwagę na produkty i lokal, 

który musi być po prostu czysty i 
schludny. Radziłbym jeszcze, by 
kebabu nie kupować gdzieś w ma-
łych budkach czy niewielkich ba-
rach, które najczęściej nie mają nic 
wspólnego z kebabem. Kolejną in-
formacją niech będzie to, by przyj-
rzeć się nabitemu na pionowy ro-
żen mięsu. Najlepsze mięso ma wi-
doczne oddzielone poziome płaty 
i jest ono bardzo smaczne i zdro-
we. Nie jest błędem również za-
pytać sprzedawcę, z jakiego mięsa 
jest zrobiony kebab i skąd ono po-
chodzi. Nie mogę też zapomnieć o 
cieście, które raczej powinno być 
cienkie, bo to grube ciasto to tylko 
kalorie i w konsekwencji nadwa-
ga. Ostatnią sprawą są oczywiście 
świeże warzywa, które powinny 
być znaczną częścią potrawy – ich 
powinno być naprawdę jak najwię-
cej. Wówczas będziemy mieć pew-
ność, że kebab jest smaczny i zdro-
wy.

Rozmawiał: Jarek Bzowy Dobry lokal gastronomiczny musi zapewnić nie tylko smaczne jedzenie, ale także 
być czysty i schludny.

Właściciel, wraz z panią Edytą, serdecznie zapraszają do lokalu.

Moje motto jest proste - proponować smaczne kebaby przygotowywane z najlep-
szych składników - mówi nasz rozmówca.
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Wywiad z Arturem Gałęskim

Powstaje Instytut Kształcenia Ustawicznego 
Poniżej publikujemy wywiad, jaki ukazał się w gazecie „Jedność”,  z Arturem Gałęskim, który ostatnio rozpoczął współpracę z Zarządem Regionu „Soli-
darność” Pomorza Zachodniopomorskiego, zmierzającej do utworzenia w Szczecinie Instytutu Kształcenia Ustawicznego. 

„Solidarność” na Pomorzu 
Zachodnim postanowiła aktyw-
nie włączyć się w proces kształ-
cenia przyszłych pracowników i 
w ten sposób jeszcze skuteczniej 
przeciwdziałać bezrobociu w na-
szym regionie. Stworzenie in-
stytucji edukacyjnej i szkolącej 
było jednym z założeń strategii 
działań Związku w tej kadencji, 
przedstawionej przez Przewod-
niczącego podczas ostatniego 
Walnego Zebrania Delegatów. 
Teraz pomysł ten jest wprowa-
dzany w życie. W realizacji tego 
przedsięwzięcia wspiera nas Ar-
tur Gałęski, były Zachodniopo-
morski Kurator Oświaty. Zapy-
taliśmy go o szczegóły funkcjo-
nowania tej placówki. 

Jedność: Koordynuje Pan two-
rzenie nowej jednostki eduka-
cyjnej przy Zarządzie Regionu 
„Solidarność” Pomorza Zachod-
niego. Co to będzie za instytu-
cja?

Artur Gałęski: Chcemy powo-

łać do życia placówkę kształcenia 
ustawicznego, w której prowadzo-
na będzie działalność kursowa i 
szkoleniowa dla osób dorosłych, 
które chcą uzupełnić swoje wy-
kształcenie, poszerzyć umiejętno-
ści lub zdobyć nowe kwalifikacje. 
Będą to zarówno konkretne kur-
sy zawodowe, jak i oferta ogólno-
kształcąca na różnym poziomie. 
Chcemy prowadzić tzw. Kwalifi-
kacyjne Kursy Zawodowe, któ-
rych ukończenie i zdanie egza-
minu przed Okręgową Komisja 
Edukacyjną, daje uprawnienia za-
wodowe, honorowane w całej Eu-
ropie. Ważnym elementem naszej 
oferty będzie również możliwość 
nauki przez internet, czyli tzw. e-
-learning, co jest szczególnie wy-
godne w przypadku osób miesz-
kających poza miastem, a nawet 
za granicą. Prowadzić będziemy 
również typowe szkolenia skie-
rowane do członków „Solidarno-
ści” z zakresu działalności związ-
kowej i wielu jej aspektów, jak na 
przykład: negocjacje, komuni-
kacja, prawo pracy, itp. Chciał-
bym też podkreślić, że podobną 
placówkę – Instytut Kształcenia 
Ustawicznego utworzyliśmy nie-
dawno w Warszawie przy Stowa-
rzyszeniu Wspólnota Polska, któ-
ry funkcjonuje bardzo dobrze. 
Nie ukrywam, że w Szczecinie 
będziemy bazować na sprawdzo-
nych tam rozwiązaniach, a także 
części merytorycznej. W tym za-

kresie bazować będziemy również 
na doświadczeniu „Solidarności”, 
przede wszystkim specjalistów 
Działu Szkoleń Komisji Krajowej, 
których zaprosiliśmy do współ-
pracy przy tym projekcie. 

Kto może zostać „uczniem” tej 
placówki? 

Oczywiście każdy, kto chce się 
kształcić. Nasze kursy będą skie-
rowane do osób, które chcą zmie-
nić zawód, przebranżowić się lub 
zdobyć nowe kwalifikacje. Dru-
ga grupa to osoby, które z róż-
nych względów przerwały edu-
kację i chciałyby zdobyć wiedzę i 
umiejętności ogólne na kursach. 
Po takim kursie będzie oczywi-
ście możliwość zdania eksterni-
stycznie odpowiedniego egzami-
nu końcowego, na przykład matu-
ry. Bardzo ważna grupą, na którą 
jesteśmy nastawieni, są uczniowie 
przygranicznych miejscowości, 
którzy zdecydowali się na naukę 
w niemieckich szkołach, najczę-
ściej zawodowych, licząc na pew-
na pracę po tamtej stronie gra-
nicy. Coraz częściej docierają do 
nas jednak sygnały, że wiele z tych 
osób, z różnych przyczyn nie od-
najduje się w niemieckiej rzeczy-
wistości, czy to w szkołach, czy to 
już na rynku pracy. Wracają więc 
do Polski i są jakby poza nawia-
sem naszego systemu edukacyj-
nego. Chcielibyśmy wyjść do nich 
z naszymi propozycjami kursów, 
aby mogli kontynuować naukę i 

zdobywać zawód w kraju. Jeste-
śmy również bardzo otwarci na 
potrzeby osób niepełnospraw-
nych, które będą mogły w prosty 
sposób uczyć się w domach. Wy-
chodzimy też oczywiście naprze-
ciw potrzebom osób bezrobot-
nych, dla których będziemy pro-
wadzić kursy i szkolenia na zlece-
nie urzędów pracy. 

Wiemy już jak i kogo będzie 
kształcił instytut. Pozostaje jesz-
cze pytanie – czego będzie się 
można w nim nauczyć? 

 Naszym celem jest stworze-
nie oferty edukacyjnej, w jak naj-
większym stopniu dopasowanej 
do potrzeb rynku pracy. Nie mó-
wię oczywiście o kursach ogól-
nokształcących, te bowiem będą 
oczywiście realizowały progra-
my ministerialne. Natomiast je-
śli chodzi o kursy zawodowe, to 
w tym zakresie chcemy przede 
wszystkim współpracować z urzę-
dami pracy oraz samymi praco-
dawcami, a także samodzielnie 
badać rynek. Już teraz, po wstęp-
nym rozpoznaniu widzimy spo-
re zapotrzebowanie na takie za-
wody jak opiekun osób starszych, 
dietetyk, spawacz czy mechanik 
samochodowy. W swojej ofercie 
będziemy mieli też kursy „około-
pracownicze”, np. bezpieczeństwo 
i higiena pracy lub ratownictwo 
przedmedyczne, które będziemy 
mogli prowadzić na zlecenie pra-
codawców. 

Czy udział w kursach będzie 
odpłatny?  

Naszym założeniem jest, aby 
nauka w instytucie była bezpłat-
na, lub płatna w minimalnym 
stopniu. Będzie to możliwe dzięki 
pozyskaniu funduszy z Unii Euro-
pejskiej. W obecnej perspektywie 
finansowej 2014-2020 są szerokie 
możliwości uzyskania dotacji na 
tego typu działalność, ponieważ 
poszczególne osie i priorytety są 
zgodne z celami, które przed sobą 
stawiamy. Szczególnie mam tu na 
myśli Regionalny Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki i działa-
nie dotyczące mobilności na ryn-
ku pracy. 

Kiedy instytut rozpocznie 
działanie? 

Oczywiście uruchomienie ta-
kiej placówki wymaga bardzo 
wiele pracy organizacyjnej i speł-
nienia wielu formalności. Obec-
nie tworzymy wnioski o dofinan-
sowanie, opracowujemy progra-
my nauczania, jesteśmy w trakcie 
przygotowywania strony interne-
towej, na której będą pojawiały 
się wszystkie aktualne informa-
cje, opisy kursów, itp. Za jej po-
średnictwem będzie można się 
również na wybrany kurs zapisać. 
Planujemy zarejestrować instytut 
do końca sierpnia. Pierwsze kur-
sy mogą być więc zorganizowane 
jeszcze jesienią. 

Za „Jedność”

Premier ogłosił termin wyborów samorządowych

Pójdziemy do urn 16 listopada
Wczoraj Premier RP ogłosił  termin wyborów samorządowych. 16 listopada będziemy wy-
bierać radnych (gmin, powiatu, sejmiku wojewódzkiego) oraz wójtów i burmistrzów. 

Przypomnijmy, że tym razem 
radnych na szczeblu gminy, bę-
dziemy wybierać w inny sposób. 
To ze względu na wprowadzenie 
nowej ordynacji wyborczej, tzw. 
jednomandatowej. Zamiast trzech 
okręgów i kilku list z kandydata-
mi pogrupowanymi według swo-
ich komitetów, będzie 21 okręgów 
a w każdym jedna lista z nazwi-
skami kandydatów ułożonymi al-
fabetycznie. W każdym z okręgów 
mandat radnego zdobędzie osoba, 
na którą największa liczba wybor-
ców odda swój głos, spośród po-
zostałych kandydatów na liście. 
O nowej ordynacji, podziale gmi-
ny na okręgi, wyznaczonych ko-
misjach obwodowych, będziemy 
jeszcze informować bliżej wybo-
rów. Tymczasem poniżej publiku-
jemy w punktach pełen kalendarz 
wyborczy:

1. Zawiadomienie PKW o utwo-
rzeniu komitetu wyborczego partii 
politycznej / koalicyjnego komi-
tetu wyborczego do  2014-09-06. 
Podmiot wykonujący: Pełnomoc-
nik wyborczy

2. Zawiadomienie komisarza 
wyborczego o utworzeniu komi-
tetu wyborczego organizacji  i o   
utworzeniu  komitetu wyborczego 
wyborców do  2014-09-06

3. Podanie do publicznej wia-
domości informacji o okręgach 
wyborczych, ich granicach i nu-
merach, liczbie radnych wybie-
ranych w każdym okręgu wybor-
czym oraz o wyznaczonej siedzi-
bie gminnej komisji wyborczej do  
2014-09-08. Podmiot wykonują-
cy: Wójt

4. Zgłoszenie kandydatów na 
członków terytorialnych komisji 
wyborczych do  2014-09-17. 

Podmiot wykonujący:  Pełno-
mocnik wyborczy

5. Przedkładanie wójtowi pro-
pozycji zmian siedzib obwodo-
wych komisjach wyborczych do  
2014-09-22. Podmiot wykonują-
cy: Osoby zainteresowane

6. Zgłoszenie list kandydatów na 
radnych do gminnej komisji wy-
borczej do  2014-10-07. 

Podmiot wykonujący:  Pełno-
mocnik wyborczy lub upoważnio-
na przez niego osoba

7. Obwieszczenie o numerach 
oraz granicach stałych i odrębnych 
obwodów głosowania; wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych ko-
misji wyborczych dla danych wy-
borów; lokalach obwodowych ko-
misji wyborczych dostosowanych 
do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych do  2014-10-17. Pod-
miot wykonujący: Wójt

8. Zgłoszenie kandydata do ob-
wodowych komisji wyborczych do  
2014-10-17. Podmiot wykonują-
cy:  Pełnomocnik wyborczy bądź 
upoważniona przez niego osoba

9. Zgłoszenie kandydata na wój-
ta do gminnej komisji wyborczej 
do  2014-10-17. Podmiot wyko-
nujący: Komitet wyborczy

10. Powołanie obwodowych ko-
misji wyborczych do  2014-10-26

11. Zgłoszenie zamiaru głoso-
wania korespondencyjnego wójto-
wi do  2014-10-27. Podmiot wy-
konujący: Wyborca

12. Zarządzenie, wydrukowanie 
i rozplakatowanie obwieszczenia o 
zarejestrowanych listach kandyda-
tów do  2014-10-27

13. Zapewnienie druku i rozpla-
katowania zarządzenia gminnej 
komisji wyborczej o zarejestrowa-
nych listach kandydatów do  2014-
10-27

14. Wniosek wyborcy niepełno-
sprawnego o dopisanie do spisu 
wyborców w wybranym obwodzie 
do 2014-11-03. Podmiot wyko-
nujący: wyborca

15. Zgłoszenie zamiaru głoso-

wania przy użyciu nakładki w al-
fabecie Braille’a do  2014-11-03. 
Podmiot wykonujący: Wyborca

16. Wniesienie wniosku o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania do  2014-11-06

Podmiot wykonujący:  Wybor-
ca

17. Możliwość sprawdzenia czy 
jest się dopisanym do spisu wybor-
ców do  2014-11-10

Podmiot wykonujący: Wyborca
18. Cisza wyborcza od  2014-11-

15.

Kampania, jak z kalendarza wy-
borczego wynika, rozpocznie się za 
kilkanaście dni. Wtedy poznamy 
wszystkich kandydatów do funk-
cji samorządowych. W Nowogar-
dzie najbardziej emocjonująco za-
powiada się bój o fotel burmistrza. 
Jak już nieoficjalnie pisaliśmy, o 
ten mandat starać się będzie naj-
prawdopodobniej 5 kandydatów: 
Piotr Słomski, Rafal Szpilkowski, 
Tomasz Kulinicz, Artur Danielew-
ski i być może Robert Czapla. 

opr. red.  
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Kącik Kolekcjonera

Banknot „Legiony Polskie” 
i moneta „Patrioci”
Koło Numizmatyczne Nowogard, wzbogaciło swoją kolekcję 
o nowe eksponaty. Tym razem jest to wyjątkowy banknot 20 zł 
„100. rocznica utworzenia Legionów Polskich” oraz moneta oko-
licznościowa o nominale 20 zł „Patrioci 1944 Obywatele 2014”.

 Narodowy Bank Polski po-
przez niezwykły banknot upa-
miętnił Legiony Polskie. Dokład-
nie we wtorek (5 sierpnia), NBP 
wprowadził do obiegu ten pierw-
szy polski banknot wykonany z 
polimeru. Coraz większa popular-
ność wykorzystania podłoża poli-
merowego do produkcji bankno-
tów wynika m.in. z wysokiej od-
porności na wilgoć oraz zniszcze-
nia mechaniczne. W przypadku 
NBP emisja banknotu polimero-
wego jest ciekawostką dla kolek-
cjonerów. Polskie banknoty obie-
gowe, zarówno te dotychczasowe 
jak i te zmodernizowane, są wy-
konane na podłożu papierowym. 
Banknot „100. rocznica utworze-
nia Legionów Polskich” ma no-
minał 20 zł i jest szóstym bank-
notem kolekcjonerskim wyemi-
towanym przez NBP. Na jego 
przedniej stronie znajduje się wi-
zerunek Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, a na odwrotnej – orzełek 
legionowy i odznaka I Brygady 
Legionów Polskich, a także Krzyż 
Wielkiego Orderu Virtuti Militari 
nadany Marszałkowi. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje niezwy-
kle precyzyjnie wykonany holo-
gram z wizerunkiem Belwederu, 
umieszczony w przezroczystym 
polu banknotu. Wizerunek bank-
notu został przygotowany przez 
Andrzeja Heidricha na podstawie 
projektu banknotu o nominale 5 
000 000 zł. jego autorstwa, przy-
gotowanego w pierwszej połowie 
lat 90. Ze względu na denomina-
cję rozpoczętą 1 stycznia 1995 r., 
banknot ostatecznie nie wszedł 
jednak do obiegu. Dzięki połą-
czeniu klasycznej szaty graficznej 
z nowoczesnym podłożem – poli-
merem – najnowszy banknot ko-
lekcjonerski NBP jest wyjątkowy. 
Dodajmy, że formacja, którą upa-
miętnia najnowszy banknot ko-
lekcjonerski NBP, została powo-
łana 16 sierpnia 1914 r. w monar-
chii austro-węgierskiej, a począ-
tek dała jej I Kompania Kadrowa 
założona 3 sierpnia z inicjatywy 

Józefa Piłsudskiego. – W czasie 
swego największego rozwoju w 
1915 r. Legiony liczyły około 12 
tysięcy żołnierzy i oficerów, ufor-
mowanych w trzy brygady. Wal-
czyły one w latach 1914–1916 na 
froncie austriacko-rosyjskim, sta-
czając kilka bitew, które przeszły 
do historii jako dowód odwagi i 
siły uczuć niepodległościowych. 
Legiony Polskie, mimo rozwiąza-
nia w 1917 r., pozostały obecne 
w świadomości narodowej – wy-
jaśnia prof. Andrzej Chojnowski, 
konsultant merytoryczny. 

 Drugim obiektem kolekcjoner-
skim, w którego posiadanie we-
szło nowogardzkie Koło Numi-
zmatyczne, jest moneta okolicz-
nościowa „Patrioci 1944 Oby-
watele 2014”. Wprowadzona do 
obiegu została również 5 sierpnia 
br. Moneta ta ma na celu upamięt-
nienie obchodzonej w 2014 roku 
70. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Patrioci 1944 
stali się obywatelami 1944. Przy-
kład Powstania Warszawskiego 
dowodzi, jak mocno te dwa poję-
cia patriota i obywatel są ze sobą 
związane – tak pisze w broszurce 
informacyjnej NBP, wyjaśniając 
tym samym nazwę monety, Piotr 
C. Śliwowski, Szef Sekcji Histo-
rycznej Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

Zarówno banknot jak i moneta, 
będą wystawione przez Koło Nu-
mizmatyczne Nowogard, już pod-
czas najbliższej giełdy kolekcjo-
nerskiej organizowanej na terenie 
naszego miasta.

Oprac: KR

banknot upamiętniający Legiony Polskie wykonany z polimeru.

Moneta Patrioci 1944 obywatele 2014 
o nominale 20 zł

Mieszkańcy DPS  
na Przystanku Woodstock!

Pomysł wyjazdu Mieszkań-
ców DPS w Nowogardzie na 
Przystanek Woodstock, zrodził 
się zimą, gdy dwóch terapeutów, 
pracujących w ramach wolonta-
riatu p. Paweł Maciaszek i Adam 
Marcinkowski wykorzystując 
dobre kontakty w świecie mu-
zyki rockowej, postanowili „za-
łatwić” zaproszenie do Kostrzy-
na n/Odrą dla uczestników pro-
wadzonej przez nich muzyko-
terapii. Pomysł przetrwał próbę 
czasu i tak oto 01 sierpnia 2014r. 
sześcioro mieszkańców, pod 
opieką terapeutów, zameldowa-
ło się na woodstockowym polu 
przy Akademii Sztuk Przepięk-
nych, gdzie otrzymali identyfi-
katory na wejścia do wyznaczo-
nych stref dla VIP -ów. Miesz-
kańcy, po raz pierwszy, mieli 
okazję na żywo poczuć prawdzi-

wy klimat Woodstocku, prze-
spacerować się po polu, ujrzeć 
ze wzgórza ASP istne morze na-
miotów i całą masę zwariowa-
nych ludzi. Odwiedzili Poko-
jową Wioskę Kryszny, spotkali 
się z artystami, m.in.: Agnieszką 
Holland, a po południu uczest-

niczyli w  3  koncertach na głów-
nej scenie. Nie wykluczone, że 
od tej pory wyjazdy na Wood-
stock będą ich stałym punktem 
w wakacyjnym kalendarzu im-
prez.

Pracownicy terapii zajęciowej
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Wiktoria córka Anny  
i Igora ur. 5.08.2014  
z sienna Dolnego

nella córka Pauli  
i Kamila ur. 4.08.2014  
z nowogardu

Liliana córka Ewy  
i Dariusza Palonka  
ur. 31.07.2014 z łobza

Maciuś syn Ewy Ciołek-
Pater ur. 12.08.2014  
z tuczy

Martyna córka Moniki  
i Marka Mijalskich  
ur. 7.08.2014 z Dobrej 
nowogardzkiej

Jakub syn Mariki  
i Marcina bąk  
ur. 9.08.2014  
z Wojcieszyna

Jagoda córka Joanny  
i sławomira Wolniak  
ur. 6.08.2014 z łobza

borys syn Anny i Emila 
smoliga ur. 6.08.2014  
z nowogardu

Wiktor syn Kingi Młodak 
ur. 12.08.2014  
z trzechla

Alan syn Katarzyny 
zawilskiej-Mróz ur. 
13.08.2014 z Wojtaszyc

oliwia córka Edyty  
i Kamila ur. 6.08.2014  
z Lestkowa

Anna córka Małgorzaty  
i stanisława ur. 5.08.2014  
z borkowa Wielkiego

nikodem syn Joanny  
i Pawła Ustyjańczuk ur. 
1.08.2014 z smarawina

Julia córka Joanny 
Włodarz ur. 12.08.2014  
z Lisowa

Hania córka Agaty brzózka 
ur. 11.08.2014 z Radowa 
Małego

Hubert syn Małgorzaty  
i Ryszarda Mroczko  
ur. 7.08.2014 z nowogardu

          Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

2. kolejka w lidze okręgowej

Pomorzanin jedzie 
do Choszczna
W swoim drugim meczu w rundzie jesiennej, Pomorzanin 
Nowogard zmierzy się w Choszcznie z tamtejszą Gavią. Ry-
wale nieoczekiwanie przegrali na inaugurację z beniamin-
kiem, jednak to wciąż niewygodny rywal.

Mecz Gavii Choszczno z Pomo-
rzaninem Nowogard, odbędzie się 
w sobotę (23 sierpnia), o godzinie 
15:00. Pomorzanin w poprzednim 
sezonie z Gavią wygrał u siebie 3:1 
(16 listopada 2013 r.), oraz prze-
grał w Choszcznie 2:0 (14 czerw-
ca 2014 r.). Na inaugurację roz-
grywek nowogardzianie poradzili 
sobie z Iną Ińsko (2:0), natomiast 
Gavia Choszczno, która w po-
przednim sezonie zajęła 5. miej-
sce, zdobywając 8 punktów więcej 
niż Pomorzanin, nieoczekiwanie 
przegrała z beniaminkiem roz-
grywek Spartą Węgorzyno (2:1). 
Trudno stwierdzić czy Gavia osła-
biła się w przerwie pomiędzy roz-
grywkami, czy też Sparta jest o 
wiele lepszym zespołem. To do-
piero początek rozgrywek więc 
nie ma co wyciągać daleko idą-

cych wniosków. Jedno jest pewne, 
podopieczni Roberta Kopaczew-
skiego pojadą do Choszczna, z za-
miarem przywiezienia 3 punktów. 
Czy ten plan się powiedzie? Prze-
konamy się już w najbliższą sobo-
tę, zaraz po ostatnim gwizdku sę-
dziego. Przy artykule prezentuje-
my komplet gier w 2. kolejce wo-
jewódzkiej okręgówki. 

KR

Maraton MTB dookoła jeziora Miedwie

13 uczestników z Nowogardu
W sobotę (16 sierpnia), w Stargardzie został przeprowadzony Maraton MTB dookoła jezio-
ra Miedwie. Na starcie stanęło w sumie aż 1347 kolarzy! Nie zabrakło również reprezentan-
tów Nowogardu, wystartowało ich w Stargardzie 13, a najlepszy wynik osiągnął Jan Zugaj, 
który w zestawieniu ze wszystkimi uczestnikami zajął 3. miejsce. 

Maraton rozgrywany dookoła 
jeziora Miedwie, zorganizowany 
został przez Stargardzkie Towa-
rzystwo Cyklistów. Kolarze z ca-
łej Polski rywalizowali na dystan-
sie 58 km. Prezentując poszcze-
gólne miejsca nowogardzian, po-
damy lokaty które zajęli w całej 
stawce (mężczyźni i kobiety) 1347 
kolarzy. Zawodnikami z Nowo-
gardu byli: Małgorzata Kubicka, 
Janusz Pietruszewski, Jan Zugaj, 
Andrzej Zachara, Zbigniew Szko-
łuda, Michał Urtnowski, Łukasz 
Janic, Wojciech Ziółkowski, Ad-
rian Sawicki, Jędrzej Jasiński, Ar-
tur Konior, Marek Miśkiewicz, 
Sebastian Orłowski. Najlepiej za-
prezentował się Jan Zugaj, który 
uzyskał czas 01:42:33,80. Wynik 
ten pozwolił mu zająć 3. miejsce, 
a spośród wszystkich 1347 kola-
rzy, lepsi byli tylko Paweł Piotro-
wicz z Mierzyna i Robert Walczak 
również z Mierzyna. Na 24. miej-
scu uplasował się Michał Urtnow-
ski, który w swoim wyścigu zajął 8. 
pozycję. Dodajmy, że Michał star-
tował z kontuzją, która skutecz-
nie mu utrudniła walkę o pierw-
szą dziesiątkę. W pierwszej setce 
uplasowało się jeszcze  4 zawod-
ników. Andrzej Zachara po zaję-
ciu 14. miejsce w swojej katego-
rii, w klasyfikacji generalnej upla-
sował się na 64. pozycji, nie gorzej 
wypadł Łukasz Janic zajmując 13. 
miejsce w kategorii i 68. w „gene-
ralce”. Wojciech Ziółkowski upla-
sował się na 16. miejscu w swoim 

wyścigu, co pozwoliło mu zająć 
72. pozycję w klasyfikacji general-
nej, natomiast Zbigniew Szkołuda 
po uzyskaniu czasu dającego mu 
13. miejsce w kategorii, sklasyfiko-
wany został na 91. miejscu. Jedyna 
reprezentantka płci pięknej z No-
wogardu to Małgorzata Kubicka. 
Pani Małgorzata w swoim wyści-
gu zajęła 7. miejsce, w klasyfika-
cji Kobiet pozwoliło jej to zająć 29. 
miejsce, natomiast pośród wszyst-
kich kolarzy sklasyfikowana zosta-
ła na 793. miejscu. Przy artykule 
prezentujemy miejsca wszystkich 
zawodników z Nowogardu, gdzie 
liczba w nawiasie, to pozycja wy-
walczona w kategorii.   

KR

Maraton MTB dookoła jeziora 
Miedwie 

(miejsca sklasyfikowanych za-
wodników z Nowogardu)

3. Jan Zugaj (2)
24. Michał Urtnowski (8)
64. Andrzej Zachara (14)
68. Łukasz Janic (13)
72. Wojciech Ziółkowski (16)
91. Zbigniew Szkołuda (13)
155. Marek Miśkiewicz (24)
189. Adrian Sawicki (36)
305. Sebastian Orłowski (96) 
320. Janusz Pietruszewski (8)
558. Artur Konior (41)
793. Małgorzata Kubicka (7)
1178. Jędrzej Jasiński (206)

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
2. kolejka:
Stal Lipiany – Odrzanka Radziszewo (23.08; 11:00)
Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard (23.08; 15:00)
Unia Dolice – Piast Chociwel (23.08; 17:00)
Ina Ińsko – Błękit Pniewo (23.08; 18:00)
Polonia Płoty – Jeziorak Szczecin (23.08; 18:00)
Flota II Świnoujście – Zorza Dobrzany (24.08; 17:00)
Kłos Pełczyce – Sparta Węgorzyno (24.08; 17:00)
Orkan Suchań – Morzycko Moryń  (24.08; 17:00) z prawej strony Jan zugaj, z pucharem za zajęcie III miejsca w Maratonie Mtb do-

okoła jeziora Miedwie
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również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600 840 600 lub 600 465 417

SZYBKA POŻYCZKA

W._.1.sk.08.1-31

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

W196.25.sk.22.08

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

26 SIERPNIA 2014 r.
od 11.00 - 12.00 

(wtorek)
 udzielane będą bezpłatne 

porady prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A
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IX Wakacyjny „Festyn na Koplu” za nami

Rodzinna zabawa w Nowogardzie
Już po raz 9 na „Kopel” przy ulicy Bohaterów Warszawy przybyły osoby, które do białego 
rana wspólnie się bawiły. Imprezę zapoczątkowały zmagania w różnych dyscyplinach spor-
towych. Choć termin tym razem (czwartek, 14 sierpnia) nie wszystkim pozwolił na przyby-
cie, imprezę można jednak uznać za udaną.

Organizatorami festynu był: 
Klub Kolekcjonera i Koło Numi-
zmatyczne Nowogard oraz Kape-
la Podwórkowa „Kryzys”. O go-
dzinie 11:00 imprezę zapocząt-
kowały turnieje piłkarskie, mają-
ce na celu upamiętnienie wybit-
nych nowogardzian, jakimi byli 
Grzegorz Górczewski i Roman 
Saniuk. Najbliżsi pana Grzego-
rza i Romana spotkali się tego 
dnia na boisku Orlik przy SP nr 3 
i oficjalnie otworzyli turniej, do-
dajmy, że również sponsorowali 
atrakcyjne nagrody dla młodych 
piłkarzy. W Turnieju Pamięci 
Grzegorza Górczewskiego wystę-
powali zawodnicy w przedziale 
wiekowym 8-12 lat. Na plac gry 
zgłosiły się dwa zespoły: KS No-
wogard i FC Radosław. Choć w 
tej kategorii wiekowej, ze wzglę-
du na start jedynie dwóch zespo-
łów, rozegrano jedno spotkanie, 
to mecz dostarczył kibicom spo-
ro emocji. Po remisie w regula-
minowym czasie gry, sędzia Bog-
dan Górecki, zarządził konkurs 
rzutów karnych, a w nim istna lo-
teria i ciągłe zwroty akcji. Po dłu-
giej walce, skuteczniej jedenastki 
wykonywali młodzi piłkarze ze-
społu KS Nowogard, dzięki cze-
mu sięgnęli po główne trofeum. 
W Turnieju Pamięci Romana Sa-
niuka, w którym rywalizowano 
w przedziale wiekowym 13-15 
lat, zgłosiło się więcej zespołów. 
Najlepsza okazała się drużyna o 
fantazyjnej nazwie „FC Po Na-
lewce”, która na podium wyprze-
dziła Raczki i Piłkarzyki. Należy 
dodać, że na wielkie podzięko-
wania w przeprowadzeniu tur-
nieju zasługuje Bogdan Górec-
ki, który sam sędziował wszyst-
kie spotkania. Następnie zabawa 
przeniosła się już na „Kopel”, na 
osiedle Radosław. A tam na naj-
młodszych uczestników festy-

nu czekały już trampoliny, dmu-
chane zamki i zjeżdżalnie. Jeśli 
ktoś zgłodniał, to mógł skorzy-
stać z ogródka gastronomicznego 
u „Agi”. Odbyła się zapowiadana 
loteria fantowa na rzecz chore-
go Krystiana. Ponadto organiza-
torzy przeprowadzili szereg kon-
kursów, zarówno sportowych jak 
i tych, w których należało wyka-
zać się wiedzą. Przeprowadzono 
tradycyjnie turniej w badminto-
na („Kometka”), w którym zwy-
ciężyła Martyna Grenda. Odbył 
się również turniej Ringo, ska-
kanki, czy też popularna „Wa-

lizka” dla najmłodszych uczest-
ników festynu. Radny Michał 
Wiatr poprowadził konkurs wie-
dzy o osiedlu Radosław, a w nim 
Justyna Grenda i Czesław Ebert 
wykazali się największą znajo-
mością osiedla. Na scenie, jak co 
roku, zaprezentowała się Kapela 
Podwórkowa „Kryzys”, a następ-
nie przybyli mieszkańcy bawili 
się przy zespole „KAM” do białe-
go rana. Dodajmy jeszcze, że jest 
to jedyna taka impreza organizo-
wana w tej części miasta. Choć 
tego lata organizatorzy musieli 
przeprowadzić festyn w środku 
tygodnia, impreza po raz kolej-
ny się udała. Wierzymy, że jubi-
leuszowy X Wakacyjny Festyn na 
Koplu zgromadzi przy ul. Boha-
terów Warszawy ogromną licz-
bę mieszkańców Gminy Nowo-
gard, dlatego już dziś zapraszamy 
za rok na „Kopel”. Przy artykule 
prezentujemy klasyfikację końco-
wą w zmaganiach, które zostały 
przeprowadzone podczas trwa-
nia festynu oraz publikujemy po-
dziękowania od organizatorów 
dla osób, dzięki którym udało się 
zorganizować festyn. 

KR

Klasyfikacje zawodów rozgrywanych na IX Festynie na Koplu
Piłka nożna - Turniej Pamięci Romana Saniuka:
1. FC Po Nalewce
2. Raczki
3. Piłkarzyki
Najlepszy bramkarz: Szymon Michalski
Najlepszy zawodnik: Adrian Banasiewicz
Król strzelców: Damian Stefański
Piłka nożna - Turniej Pamięci Grzegorza Górczewskiego:
1. KS Nowogard 
2. FC Radosław
Najlepszy bramkarz: Gosia Pertkiewicz
Najlepszy zawodnik: Michał Tretiak
Król strzelców: Kryspin Mizuła 
Turniej badmintona „Kometka”:
1. Martyna Grenda
2. Amelka Saja
3. Igor Grenda
4. Agnieszka Iwan
5. Klaudia Iwan
Ringo: 
1. Jagoda Gałka
2. Igor Grenda
3. Martyna Grenda
Skakanka:
1. Jagoda Gałka
2. Agnieszka Iwan
3. Martyna Grenda
Konkursu wiedzy o Radosławiu:
Justyna Grenda i Czesław Ebert

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe, gospodarcze oraz or-
ganizacyjne, następującym firmom i osobom: FHU Bartek-Domet - Jan 
Bąk; Pom-Tor – Mieczysław Fedak; TWN hurtownia materiałów elektrycz-
nych – Dariusz Szulejko; Spółdzielnia Mieszkaniowa Radosław; Usługi Po-
grzebowe (nagrobki) – Sebastian Furmańczyk; Zakład fryzjerski – Marian 
Sudomierski; firma Central-Soja – Zbigniew Raźniewski; P-H Skórome-
tal – Jerzy Dziedzic i Jerzy Madaliński; Stacja Paliw Naft-Turis; Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Gardno Nowogard; Nadleśnictwo Nowogard – Tade-
usz Piotrowski; Zakład usługowy „Domel” - Władysław Błażewicz; Usługi 
elektryczne „Ar-Ka” - Artur Kawicki; Firma PUWiS – Jakub Sobieralski; 
Hurtownia artykułów przemysłowych „Metalzbyt” - Jarosław Świątczak; 
Burmistrz Robert Czapla; Piekarnia-Ciastkarnia – Waldemar Pędzisz-
czak; Sklep hurtownia „Lewiatan” oraz hurtownia „Witter” - Witalij Gre-
bieniuk; Komis „Agatka” - Stanisław Duda; Posterunek energetyczny Ope-
rator ENEA w Nowogardzie; Hurtownia owoców i cytrusów „Jaś i Mał-
gosia” - Małgorzata Jasińska; Handlowcy z targowiska miejskiego w No-
wogardzie; Hurtownia Materiałów Budowlanych  - Leszek Cedro; Nowo-
gardzki Dom Kultury; Sklep sportowy – Małgorzata Kubicka; Radny mia-
sta Nowogard – Michał Wiatr; Marek Słomski z całym zespołem Dzienni-
ka Nowogardzkiego; Mechanika Pojazdowa – Wojciech Szcześniak; pani 
Renata Puszcz; Warsztat samochodowy POM – Robert Cwajda. Ponad-
to szczególnie podziękowania dla tych, którzy poświęcili swój czas, aby 
pomóc przygotować i obsłużyć festyn tj.: Mirosław Martynowicz, Paweł 
Sochacki, Piotr Gola, Piotr Wojciechowski, Tomek Balbus, Marta Balbus, 
Janusz Piłat, Justyna Grenda, Jacek Andrysiak, Artur Gnych, Bogdan „Bo-
dzio” Górecki, Zdzisław Zając, Arkadiusz Piórowski, Paweł Pińkowski.       

Podczas festynu przeprowadzana była również zabawa w rzucanie do celu.

Radny Michał Wiatr przeprowadził podczas festynu ciekawe konkursy.

zwycięzcy turnieju Pamięci Grzegorza Górczewskiego, drużyna Ks nowogard.

na zdjęciu zespół Raczki, który zajął 2. miejsce w turnieju Pamięci Romana saniuka
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Firma Expando Sp. z o.o.  z branży telekomunikacyjnej 

poszukuje pracownika 
na stanowisko pracownik �zyczny

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres e-mailowy p.iwanowski@expando.pl 
z dopiskiem w tytule Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W193.4.scb. wt+pt19.08-29.08

Zatrudnię
kierowców z kat. C+E
do pracy w transporcie 

międzynarodowym
tel. 512-018-404

W194.1.scb.22-29.08

LobEz

DLA PAŃ „PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” WYJAZD 
NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU 

NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 6 września 

2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122   
oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz. 14-ej lub w biurze fundacji w 
budynku laboratorium przy szpitalu do godz. 15-ej. Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

2014 r. 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”  
w Nowogardzie

informuje, że  posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo 
wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”).

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na  
użytkowanie garaży. Garaże mogą być wydane kupującemu  
w dniu podpisania Umowy kupna-sprzedaży.  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie  
pod nr 91 39 25 261  lub kom. 697 104 578   

Wojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików

Piotr Sowiński  
wraca do formy
W dniach 13-14 sierpnia, w Szczecinie, odbywały się Wo-
jewódzkie Mistrzostwa w kolarstwie torowym Młodzi-
ków i Młodziczek. Na imprezie nie zabrakło zawodników z 
nowogardzkiego klubu  „Chrabąszcze”. 

Podopieczni Ryszarda Posac-
kiego startowali w 4 konkuren-
cjach. W wyścigu na 200 metrów 
ze startu lotnego, wystąpiło 4 ko-
larzy z Nowogardu. Najlepiej spi-
sał się Piotr Sowiński, który upla-
sował się na 5. miejscu, a walkę o 
podium, przegrał zaledwie o se-
kundę.  Na 10. miejscu sklasyfiko-
wany został Adrian Zając, z kolei 
Damian Teodorczyk i Dominik 
Ołubiec zajęli odpowiednio 16. i 
16. miejsce. 

W wyścigu punktowym na dy-
stansie 10 km wystartowało tylko 
dwóch kolarzy z Nowogardu. Da-
mian Teodorczyk uplasował się 
na 10. miejscu, natomiast Adrian 
Zając przekroczył metę jako 12. 
kolarz. W wyścigu na 250 metrów 
ze startu zatrzymanego, ponow-
nie najlepszy był Piotr Sowiński, 
młodzik z Nowogardu wywalczył 

7. miejsce. Jego klubowi koledzy, 
Mateusz Gliwka i Dominik Ołu-
biec uplasowali się odpowiednio 
na 20. i 21 miejscu. 

Na koniec pozostał nam wy-
ścig drużynowy na 2000 metrów, 
w którym bardzo ładnie pojecha-
li „Chrabąszcze”. Drużyna złożo-
na z Piotra Sowińskiego, Adria-
na Zająca, Damian Teodorczyka i 
Mateusza Gliwki, uzyskała 5 czas, 
zostawiając w tyle rywali m.in. z 
BOGO Szczecin i ALKS Stal Gru-
dziądz. 

KR
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

2 pokoje 47 m2

II piętro z balkonem
cena: 136 tys. zł

1 pokój, 24 m2

III piętro, piwnica
cena: 80 tys. zł

3 pokoje 67 m2

II piętro z balkonem
cena: 190 tys. zł

3  pokoje 63 m2

parter z balkonem
cena: 160 tys. zł
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NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogardzie 
ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytkowe 
poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJEMY, KU-
PUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły Trójki. 
00 33 78 78 18 189

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, plaży. 
Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  Nowogar-
dzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   ul. 
Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. Media 
11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.Cena  
28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio sprze-
dam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 m2, III  
piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do negocjacji. 
723930320, 697171038.

•	 Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy ul. Mły-
narskiej w Nowogardzie. Powierzchnia ok. 45m2, 
na którą składa się sala obsługi oraz zaplecze/
magazyn z osobną toaletą. Lokal po kapitalnym 
remoncie. Dostępne media: prąd, woda, kanali-
zacja, CO. Obiekt monitorowany. Zapraszam na 
prezentację, tel. 91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 tys. 
691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodarczy do re-
montu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe około 
90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w tym 
mieszkanie, duży parking. 609 245 816  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. Cena 
43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 883 
241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 889 
483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + suteryna 64 m2. 
608 817 214 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 113 tys. 
501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 17000zł. 
Tel. 889 133 882

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogardzie. 
501 051 731

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 30 m2 
– parter – wspólnota – ogrzewanie gazowe 
własne. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
kuchnia umeblowana z zabudowaną kuchnią 
elektryczną i płyta gazową oraz zmywarką. 
Cena 110 000 zł. Tel.693 84 85 91

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 602 526 935, 
602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 502

• Sprzedam dom w Stargardzie Szczecińskim o 
pow. 148 m2 lub zamienię na podobnej wielkości 
w Nowogardzie z dopłatą. 604 460 614 

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną. 660 
010 540

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, I piętro, 
Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 696 042 318 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, ul. Le-
śna 6a, powierzchnia 45,80 m2, I piętro, dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena 
91.600 zł, tel.  607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Traugutta 
3a, powierzchnia 54,90 m2, parter, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC,  korytarz, cena 76.800 zł, 
tel.  607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Traugut-
ta 3a, powierzchnia 78,10 m2, II piętro, cztery 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  korytarz, cena 
71.700 zł, tel.  607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Leśnej w 
Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. +48 725 428 
837 

• Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszowskiego w No-
wogardzie. Tel. 783 570 060

•	 TANIO SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 37 M2 
MIESZKANIE W BLOKU CENTRUM NOWO-
GARDU. DWA POKOJU, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 
OKNA PCV, OGRZEWANIE GAZOWE, PODŁO-
GI W PANELACH. BLOK PO REMONCIE NISKIE 
OPŁATY. PROSZĘ DZWONIĆ W GODZINACH 
WIECZORNYCH SKYPE: jspolish. 

•  Sprzedam garaż na 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam lokal przeznaczony na działalność 
handlową lub usługową w Płotach przy ul. Krót-
kiej o pow. 90 m2. Cena do uzgodnienia. 605 098 
061 

• Goleniów.Działkę budowlaną z warunkami zabu-
dowy pod mieszkalnictwo   i usługi o pow 1100 
m/2 blisko centrum miasta sprzedam po okazyj-
nej cenie  tel 501 208 667

• Goleniów . Działkę budowlaną   blisko centrum 
ale w spokojnej okolicy>  o pow 13 000 m/kw z 
warunkami zabudowy z możliwością podziału na 
10>   działek, zdecydowanie sprzedam -cena do 
uzgodnienia tel 501 208 667  

• Goleniów . Działkę o pow 1,8 ha   z budynkami 
socjalnymi,ogrodzoną i  monitorowaną przy dro-
dze szybkiego ruchu Gdańsk - Berlin sprzedam w  
cenie do uzgodnienia.tel 501 208 667 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica Gryfi-
tów. 91 39 27 272 

•	 Sprzedam mieszkanie 100 m2. 608 690 831

• Sprzedam działkę budowlaną z warunkami za-
budowy w Nowogardzie. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie na wsi 100 m2. 729 352 867

• Sprzedam 15 ha. Tel. 722 011 142

• Sprzedam dwupokojowe II piętro 47 m2, 113 000. 
501 307 666 

• 1ha ziemi w IV klasie sprzedam pod KRUS 17 000. 
889 133 882 

• Pracująca zawodowo szuka mieszkania do wyna-
jęcia. 691 857 589

• Wynajmę niedrogie mieszkanie 2 pokojowe bez 
kaucji. 503 74 14 76

• Potrzebuję  wynająć  mieszkanie  dwupokojowe 
,niedrogo ,bez  kaucji .TEL.503741476.

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, piwnica  i  
budynek  gospodarczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  kawalerkę. 
Osobne  wejście. Kulice.45 tyś.zł.Tel.512131562.

• Wynajmę  mieszkanie. 697583382 .

• Sprzedam  pawilon  handlowy o pow. 36 m 2 
.601642390.

• KAWALERKA – zamienię lub sprzedam , na 2 po-
koje /z dopłatą/.Żeromskiego ,parter.514830607.

• Do  wynajęcia  kawalerka  na  ul; Leśna  umeblo-
wana.508070311.

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 2000, 
kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł 
do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 1994, 
poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 205 
55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 215 
50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault Laguna 
I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  prod. 
1991.Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 97, szyba 
przednia Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 99, cena 
3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 2002, stan 
bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 456 
377   

•  Sprzedam trabanta, rok produkcji 1968. 730 744 
751

•  Sprzedam przyczepę jednoosiową do samocho-
du. 693 850 197

•  KUPIĘ FIATA 126 (malucha) z dokumentami. 
Cena 600 zł. 721 668 245

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  róże  
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  róże  krza-
czaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  innych  roślin. 
Tel. 606106142.

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. Tel. 91 
39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam tuczniki. 781 744 340

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę uchyl-
ną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 kg. 91 
39 18 704 lub 781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowanie siana i 
słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 2800 
zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 785 
04 19 62  

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 405 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usługi. 502 853 
573 

•	 Sprzedaż świeżych kurzych jaj ekologicznych, 
ul. Boh. Warszawy 21. 

• Sprzedam przyczepę 3,5 tonową, wywrotka. 696 
351 157 

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 853 573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzelewo. 502 
853 573

• Sprzedam mieszankę zbożową. 795 911 886

•  Sprzedam maty gumowe legowiskowe dla ciela-
ków i świń sztuk 22. 91 39 79 313 

• Sprzedam kaczki francuskie, skubane na zamó-
wienie oraz mieszankę zbożową. 511 696 751 

•	 Sprzedam  nasiona gorczycy.669910736

• Sprzedam  ciągnik  C – 360 Tur.530999126.

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na konfe-
rencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH 
I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac - 
w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowanie. 
880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieplenia, ob-
róbki blacharskie, podbitki. 609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, bus skrzynio-
wy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zajęciami 
komorniczymi, dochodami z mops, zasiłkami i 
alimentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –TANIO. 
TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  ogro-
dzeń . Tel. 794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z przygo-
towaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. Tel. 721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Polskiego 57  
tel. 787482763. Pełna oferta: komsil.pl Promocyj-
ne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i kostka 
polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i za-
graniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. Wykończe-
nie wnętrz pod klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, terakota itp. 
608 364 330, 600 347 308 

• Szpachlowanie, malowanie, panele, instalacje 
elektryczne. 798 147 191 

• Usługi talerzówką ciężką. 727 909 576 

•	 NAPRAWY montaz piecow gazowych Vaillant - 
serwis  tel 691 686 772

•	 USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  tony, 
bus kryty. Nawiążę  współpracę  z  firmą. Tel. 
888878314.

•	 ZLECĘ  -  docieplenie  budynku 450 m2. 
785931513.

• Docieplenia  budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura i  terakota, hydrauli-
ka,  regipsy  i Podłogi , adaptacja poddaszy. 
600626268.

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 
emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, USA. 
Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Starszych, 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

A11.4.ś-czb.d/o

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

P22.2.śr-czb.03.03-01.07

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

Zatrudnię
zbrojarz -murarz,  

docieplenia
91 407 14 50, 605 115 064

e-mail: ncbn@wp.pl
scz.pt.18.07-1.08

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

KAWALERKA  
W NOWOGARDZIE 
cena: 85 000 PLN 

2-pokojowe  
W NOWOGARDZIE 
cena: 125 000 PLN 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymagane prawo 
jazdy ( nie wykluczam emeryta). 663 600 601

•	 Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  Dąbro-
wie Nowogardzkiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki do biura, znajo-
mość obsługi komputera, od 1.06.2014, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od za-
raz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu han-
dlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w transpor-
cie drogowym, tel. 607 585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka zajmie się 
maluchem od września. 793 994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożywczego. 
91 39 21 373

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, atrakcyjne warun-
ki. 609 493 989

•  Doświadczona opiekunka zajmie się małym 
dzieckiem. 664 696 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. D. 601 893 514 

• Zatrudnimy osobę ze znajomością języka nie-
mieckiego do obsługi biura oraz w dalszej per-
spektywie do sprzedaży. Branża metalowa. 
Kontakt: e-mail: ec@lmsgmbh.de lub tel. 601 
581 892

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214

• Posiadam grupę inwalidzką i szukam pracy. 
Jestem mobilny. Proszę dzwonić po 20. 91 39 
79 313 

• Przyjmę  do  pracy    w  Niemczech  ; montaży-
stę  okien  i  drzwi. Wymagania: - własna  działal-
ność  gospodarcza, - j.niemiecki w stopniu ko-
munikatywnym , - prawo jazdy Kat. B  .Kontakt 
606830893

• Zatrudnię   nianię  do  9  letniej   dziewczyn-
ki. 537689640.  EMISJE;   22  ,   26    08   2014 r. 

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  na  Fermę  
.Warunki  płacowe dobre. Zapewniamy  miesz-
kanie. 502562378   lub  913910315.

• Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszowskiego w No-
wogardzie. Tel. 783 570 060

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte i 
porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne grzejni-
ki panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszybo-
we, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan bdb. 
, tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porąbane. 
Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje zasila-
nia, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 
506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, olcha, 
brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 693 
730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie nowe, 
bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 3. 608 
825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Podstawowa 
nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła Podstawo-
wa nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, atrak-
cyjna cena. 668 171 212

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożywczego. 
91 39 21 373 

• Sprzedam sofę dwuosobową ekoskóra. Cena 
300 zł. 605 281 226

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-
miec   uzywane z gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak komina lub wentylacji 
zapewniamy czesci zamienne,serwis tel 691 
686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary,z Niemiec malo używane do mieszka-
nia,domu,sklepu cena od 70 zl  oraz elektrycz-
ny przepływowy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuchni cana 200zl    tel   691 
686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz wody 
stojacy VGH 130-190 litrowy f. Vaillant z Nie-
miec do domu, pensjonatu gdzie sa 2- 3 lazien-
ki,ekonomiczny cena od 1.000 zl piec gazowy 
c.o. stojacy, zeliwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772

•	 Sprzedam meble BRD kolekcja Syriusz : biur-
ko, komoda, szafa i tapczan tel. 664 323 325

•	  Drewno opałowe. 506 232 860

• Sprzedam drewno opałowe kominkowe, po-
cięte w klocki z transportem do domu. 663 349 
053 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzewek owocowych z owocami. Tuje, szma-
ragd od 8 zł za sztukę i wiele innych roślin 
ozdobnych. 606 106 142 

• KUPIĘ FIATA 126 (malucha) z dokumentami. 
Cena 600 zł. 721 668 245

• Sprzedam  betoniarkę  150 l + 30 m kabla. Ta-
nio. Kont. po 15 tel. 601692929.
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

zu

,

_______________  /__________________ / _________________

Życząc udanych wakacji

zaprasza po najpiękniejsze polskie  
zeszyty i tornistry oraz setki innych art.  

szkolnych potrzebnych niedługo w szkole

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: 
Dominika Wojciechowski, Edward Bachor, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Alicja Wy-

pych, Pelagia Feliksiak, Marianna Machocka, Pelagia Feliksiak, Jadwiga Janicka, Krystyna Gęglawa, Graży-
na Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Jolanta Kozioł, Helena Urbanek, Zdzisława Chocian, Urszula Kaczma-
rek, Cecylia Furmańczyk, Christiana Syfert, Stanisława Pokorska, Iwona Kochelska, Martyna Piątek, Justyna 
Grenda, Halina Stefańska, Genowefa Maćkowska

Zwycięzcy: z 8.08 Edward Bachor, Wiesław Borowik, Genowefa Maćkowska; z 12.08 - Andrzej Lesz-
czyński, Jolanta Kozioł, Justyna Grenda

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: 
Miłosz Wielgus, Marzena Okoń, Hubert Łyczkowski, Mateusz Lewandowski, Natalia Chruściel, Amelia 

Wyczkowska, Hubert Solarski, Oliwia Feliksiak, Zosia Karbowiak, Magdalena Skowrońska, Martyna Grenda, 
Igor Grenda, Kinga Feliksiak, 

Zwycięzca: z 8.08 - Mateusz Lewandowski; z 12.08 - Magdalena Skowronska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX



22-25.08.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
nowogard (ul. Rzeszowskiego) - szczecin (ul. św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (św. Ducha) - nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KołobRzEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

szCzECInA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A6.4.k.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.o.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.o.2.14.1.30

P7.4.o.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.o.d/o

P4.2.o.d/o

P6.2.o.d/o

P.26.2.o.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł
UWAGA ROLNICY

TALERZóWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY HIT TARGOWY 
XXI ŻUŁAWSKICH TARGóW ROLNYCH 2014

Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 
KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.

Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08 W.13.2.o.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

Pracownia Ceramiki Artystycznej

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na drzwi otwarte w dniach 

28-29.08  i  1-2.09.2014 r.  w godz. 16.00-18.00

ul. 15 Lutego 2 
(nad pizzerią Fantazja)

Serdecznie zapraszam 
Katarzyna Gnacińska-Olczyk

tel. 606 32 18 71
W194.4.o.22-29.

P3.2.o.do

Oddam  
dwie kotki

- rozkoszne, 3-miesięczne
tel. 727 246 863

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozmowa  
z Wojciechem 
Smarzowskim

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

s. 6

Zza trawy 
nie widać 

grobów

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Pojawiły się
pierwsze 

grzyby

s. 3

A może 
zamiast

wiatraka,
 miś?

s. 5

A6.4.k.d/o

Żubry pod Nowogardem

Do niecodziennego wydarzenia doszło w sobotę (23 sierpnia), pomiędzy Sąpolnicą a mieszczącym się nieopodal lasem. 
Kilka osób miało niepowtarzalną okazję zaobserwować… żubry, spacerujące po polu. Redakcję DN poinformował o tym 
pan Marian Majchrzak, myśliwy koła „Ryś”.

Ciekawe wydarzenie przyrodnicze

Próba samobójcza  
przy ul. Dąbrowszczaków

O włos od tragedii

Tragiczna 
śmierć  
młodej 

dziewczyny
4

AKCJA DN
Nie daj 
kierować 
ćpunowi 

5

Czy każda 
religia jest 
szlachetna z 
natury 

6

Jak gasić 
płonące auto

7

Prawdziwa 
muzyka i 
sztuka w 
Strzelewie  

8

SPORT
Winczewski 
znów strzela

12
Rządziła 
siatkówka 
plażowa

16
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Kronika  policyjnaNasza sonda
18.08.2014 r. 
godz. 09:50 Powiadomienie o 

kradzieży paliwa w postaci ON na 
stacji paliw Orlen. Kradzież miała 
miejsce w dniu 15.08.2014 r. przez 
kierującego samochodem marki 
VW. 

godz. 21:30 Policjanci Ogniwa 
Patrolowo Interwencyjnego pod-
czas kontroli drogowej w miej-
scowości Kościuszki, ujawnili nie-
trzeźwego kierującego pojazdem 
marki Mazda. Badanie na zawar-
tość alkoholu w wydychanym po-
wietrzu ujawniło u Daniela R. 
1,98 promila.

godz. 20:20 W sklepie Polo 
Market ujawniono sprawcę kra-
dzieży sklepowej. Leszek Z. doko-
nał zaboru alkoholu. 

19.08.2014 r. 
godz. 11:10 Dyspozytor Wo-

jewódzkiego Centrum Powiada-
miania Ratunkowego poinfor-
mował o potrąconym przez sa-
mochód rowerzyście. Na miejscu 
Patrol OPI ustalił, że sprawcą zda-
rzenia jest rowerzystka, która do-
znała jedynie zasinień. Sporzą-
dzono dokumentację pokolizyjną. 

20.08.2014 r. 
godz. 10:00 Pracownik stacji 

paliw HL powiadomił o kradzie-
ży paliwa w postaci LPG, przez 
kierującego samochodem marki 
Mercedes. 

godz. 19:10 Kolizja drogowa na 
ul. Kilińskiego, gdzie doszło do 
zderzenia pojazdów marki Mer-
cedes oraz Opel. 

godz. 19:50 Pracownik ochrony 
sklepu Lidl powiadomił o zatrzy-
maniu sprawcy kradzieży sklepo-
wej. Na miejscu Patrol zastał Bo-
żenę U. Sporządzono wniosek o 
ukaranie do Sądu Rejonowego w 
Goleniowie.  

godz. 20:10 Kradzież w skle-
pie Polo Market ujawniona przez 
ochronę sklepu, której dokonał 
Marek M. 

22.08.2014 r. 
godz. 10:00 Do Komisariatu Po-

licji zgłosił się właściciel samo-
chodu marki Fiat Punto, informu-
jąc o jego uszkodzeniu przez inny 
pojazd na parkingu przy ul. Woj-
ska Polskiego.

 

23.08.2014 r. 
godz. 21:30 Na ul. 15 lutego 

ujawniono nietrzeźwego rowerzy-
stę. Łukasz K. miał 2,62 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

godz. 22:10 Dyspozytor straży 
pożarnej w Goleniowie powiado-
mił o palącej się altanie w miej-
scowości Karsk.

 
24.08.2014 r. 
godz. 02:20 Powiadomienie o 

kradzieży telefonu marki Sony 
Xperia w lokalu Przystań. Poli-
cjanci OPI ustalili sprawcę, któ-
rym okazał się Adam K. Został 
zatrzymany i osadzony w PDOZ 
Komendy Powiatowej Policji w 
Goleniowie. 

godz. 16:30 W miejscowości Ża-
bowo, podczas kontroli drogowej, 
Patrol OPI ujawnił, że kierujący ro-
werem Waldemar K. posiada ak-
tywny zakaz prowadzenia rowerów. 
Ponadto kierował w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 1,42 mg/l co sta-
nowi ok. 2,84 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

0st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Za kilka dni w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. Rodzi-
ce szykują szkolne wyprawki, m.in. podręczniki, ćwiczenia, 
zeszyty, kredki, mazaki oraz stroje. Tym razem, w ramach 
cotygodniowej sondy, zapytaliśmy naszych respondentów, 
w jakim stroju uczniowie powinni chodzić na co dzień do 
szkoły? 

Katarzyna Bobryk – Moim 
zdaniem, w szkole dzieci nie po-
winny się różnić od siebie stro-
jami, nie powinny też być fa-
woryzowane po wyglądzie dro-
gich butów czy ubrań. Myślę, że 
z tego właśnie względu wszyst-
kie powinny być ubrane do szko-
ły tak samo. Wówczas nie byłoby 

zazdrości czy szykan ze strony dzieci, np. tych z domów bogatszych wo-
bec dzieci mniej zamożnych. Kolejną niepokojącą dla mnie sytuacją jest 
fakt, że czasami bawiące się na osiedlu dzieci, między sobą rozsądzają o 
zabawie ze sobą, na podstawie wyglądu obuwia czy ubrania. To jest bar-
dzo smutne i wręcz przykre, bo tak nie powinno być. Dlatego jestem jak 
najbardziej za tym, by dzieci do szkoły chodziły w takich samych mun-
durkach. 

Nadia Rojewska – Mundur-
ki szkolne to nie taki zły pomysł. 
Jeżeli jest on ładny, estetyczny, to 
dlaczego nie. Wówczas nie było-
by takich widocznych różnic w 
szkole pomiędzy uczniami, a tym 
mniej zamożnym uczniom byłoby 
zwyczajnie mniej przykro. Dlate-
go jestem za tym, by mundurki do 

szkoły wróciły. Może byłoby dobrze, gdyby ich fason był bardziej modny 
i estetyczny, a nie taki, jak ja pamiętam, kiedy jeszcze sama chodziłam 
do szkoły. 

Małgorzata Ołubiec – Jestem 
zdania, że takie same stroje w 
szkole są dobrym rozwiązaniem. 
Uważam jednak, że nie powin-
ny one zbyt dużo kosztować, bo 
z reguły jest tak, że są one bardzo 
drogie, gdzie cena jednego stroju 
sięga nawet 100 zł i więcej, wte-
dy jest to przesada. Ale jak najbardziej jestem za tym, by w szkole były 
jednakowe stroje. 

Jerzy Wiśniewski – Stroje w 
szkole powinny być obowiązkowe 
i takie same. Powiem więcej, na 
rękawach mundurku powinien 
być numer szkoły, do której cho-
dzi uczeń. Stanowczo uważam, 
że mundurki do szkoły powin-
ny być obowiązkowe i takie same 
dla wszystkich uczniów. 

Pani Elżbieta – Wydaje mi 
się, że wszystkie dzieci do szko-
ły powinny chodzić  jednakowo 
ubrane. A dlaczego? Bo w chwi-
li obecnej są widoczne spore róż-
nice w ubiorze pomiędzy dzieć-
mi. Te, które pochodzą z domów 
bogatszych, często odróżniają się 
znacznie od tych dzieci z domów 
biedniejszych. Ponadto uważam, że rodzice powinni zwrócić uwagę na 
ten fakt w domu i rozmawiać ze swoimi dziećmi, by nie oceniali rówie-
śników po markowym stroju. Dlatego jak najbardziej jestem za tym, by 
dzieci do szkoły chodziły w jednakowych bądź podobnych strojach, np. 
kamizelka czy polówka z logo swojej szkoły. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Pijani rowerzyści na terenie gminy Nowogard

Mieli ponad 2 promile
W miniony weekend policjanci zatrzymali na terenie gminy Nowogard dwóch pijanych ro-
werzystów. Obaj mieli w organizmie ponad dwa promile. Za swoje występki odpowiedzą 
przed sądem.

Rzecznik policji poinformowa-
ła o zatrzymaniu 28-letniego nie-
trzeźwego rowerzysty na terenie 
Nowogardu, przy ulicy 15 Lutego. 
W organizmie mieszkańca Nowo-
gardu badanie alkomatem wykry-
ło 2,6 promila. Z kolei w Żabowie 
policja zatrzymała 44-latka, który, 
kierując rowerem, miał 2,8 pro-
mila. Oprócz tego złamał sądowy 
zakaz kierowania jednośladem. 
Obaj rowerzyści, za swoje występ-
ki odpowiedzą przed sądem. Gro-

zi im kara aresztu lub grzywna na-
wet do 5000 zł. W przypadku ro-
werzysty zatrzymanego w Żabo-
wie, za złamanie sądowego zaka-
zu grozi mu również do 3 lat wię-
zienia. 

To nie pierwsze takie incydenty 
z udziałem rowerzystów. Na po-
czątku lipca pisaliśmy o 51-letnim 
mężczyźnie, który na drodze Ża-
bowo–Boguszyce jechał rowerem, 
mając w organizmie prawie 4 pro-
mile oraz dwa sądowe zakazy pro-

wadzenia jednośladów. Policjan-
ci apelują o rozsądek i przypo-
minają, że nie ma taryfy ulgowej 
dla miłośników jednośladów. Jaz-
da pod wpływem alkoholu bardzo 
często jest przyczyną wielu trage-
dii na drogach. Nietrzeźwy kieru-
jący jest poważnym zagrożeniem 
nie tylko dla siebie, ale i dla in-
nych uczestników ruchu drogo-
wego.

KR

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojo-

wą, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot 

kuchenny, tel. 513 520 798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 

694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę auto-

matyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę fotelik samochodowy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 

692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 

516 648 561 

- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
 - Oddam biurko tel. 691 201-974 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki  - 

suczki – tel. 723-916-319 
- Przyjmę krzesła kuchenne, meble kuchenne oraz 

pokojowe i lodówkę  - tel. 667353578
- Przyjmę pralkę automatyczną, kanapę, segment 

pokojowy i kuchenny - tel.503741476
- Stół pokojowy  i krzesła, fotel rozkładany dla 

dziecka, pralka i lodówka - tel. 508413896 
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Ciekawe wydarzenie przyrodnicze

Żubry pod Nowogardem
Do niecodziennego wydarzenia doszło w sobotę (23 sierpnia), pomiędzy Sąpolnicą a mieszczącym się nieopodal lasem. Kilka osób miało niepowtarzalną 
okazję zaobserwować… żubry, spacerujące po polu. Redakcję DN poinformował o tym pan Marian Majchrzak, myśliwy koła „Ryś”.

Jak opowiadał w poniedzia-
łek, w redakcji DN, pan Marian 
Majchrzak, w sobotę (23 sierp-
nia), około godziny 14:00, myśli-
wy wracał z Korytowa do Nowo-
gardu. Wówczas na drogę wyszedł 
jego znajomy, który jest właścicie-
lem pola, znajdującego się przy 

lesie. – Powiedział mi, że na jego 
polu znajdują się żubry. Nie wie-
rzyłem w to, więc razem udaliśmy 
się moim autem na pole – opowia-
da M. Majchrzak – Rzeczywiście, 
trudno było w to uwierzyć, ale na 
polu znajdowały się żubry! Nie-
stety, stały około 400 metrów od 

nas i nie zdążyłem zrobić im zdję-
cia – wspomina myśliwy z koła 
„Ryś”. Para żubrów zniknęła w le-
sie, a pan Marian nie miał zamia-
ru marnować okazji i postanowił 
sfotografować te niezwykłe zwie-
rzęta. – Wróciłem na to miejsce 
około 19:00. Usiadłem na ambo-
nie i spokojnie czekałem. Tego dnia 
polowałem z aparatem. Doczeka-
łem się. Około godziny 20:30 po-
jawiły się dwa żubry. To było nie-
samowite, po polu jeździły kom-
bajny, a te zwierzęta spokojnie się 
przechadzały i przyglądały maszy-
nom oraz ambonie, na której się 
znajdowałem – opowiada Marian 
Majchrzak. Myśliwy z Nowogar-
du spędził w towarzystwie żubrów 
około 25 minut. Jak mówi, pewnie 
dłużej mógłby się im przyglądać, 
gdyby nie spłoszyły ich zbliżające 
się maszyny rolne. Te dwa pięk-
ne żubry na wolności dane było 
jeszcze zobaczyć właścicielowi 
pola oraz kilku osobom z Sąpol-
nicy, a być może również sąsied-

nich wsi. Pan Marian podejrzewa, 
że te wielkie zwierzęta, pod Sąpol-
nicę mogły przywędrować z oko-
lic Łobza, gdzie było już widziane 
duże stado, lub nawet z Wolina. 
O podobnych sytuacjach można 
usłyszeć w innych częściach wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go, m.in. w Drawsku Pomorskim 
lub Mirosławcu. Głównie dlate-
go, że zachodniopomorskie stada 
żubrów, stanowią aż 4% popula-
cji wszystkich wolnych żubrów na 

świecie, poza tym są jedyną po-
pulacją wolnych żubrów w Polsce 
zachodniej i całej zachodniej Eu-
ropie. Ostatnia naturalna popu-
lacja żubrów, jaka żyła na terenie 
naszego kraju, była to populacja 
z Puszczy Białowieskiej. Składa-
ła się ona z podgatunku żubra ni-
zinnego. Wszystkie żubry, żyjące 
obecnie na Pomorzu Zachodnim, 
pochodzą od linii białowieskiej. 

KR

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Po ponad 20 minutach, żubry spłoszyły się przez pracujące kombajny

Pan Marian czekał na ambonie prawie półtora godziny, aby móc wykonać takie 
zdjęcie

Próba samobójcza przy ul. Dąbrowszczaków 

O włos od tragedii
W niedzielę(24.08), po godz. 17:00, służby ratunkowe zostały powiadomione o próbie sa-
mobójczej. Kobieta (ok. 50 lat) włączyła w mieszkaniu gaz, wcześniej zostawiając u swojego 
sąsiada list pożegnalny. Do zdarzenia doszło w jednym z domów przy ul. Dąbrowszczaków. 

O tym, że pod jedną z posesji 
przy ul. Dąbrowszczaków podje-
chały służby ratunkowe, DN po-
informował jeden z Czytelników, 
dzwoniąc na nasz alarmowy nu-
mer. 

Jak się okazało, w jednym z do-
mów zabarykadowała się kobieta. 
Zanim to zrobiła, wręczyła sąsia-
dowi list pożegnalny zaadresowa-
ny do swoich najbliższych. Zapo-
wiedziała w nim, że chce popeł-
nić samobójstwo. Mężczyzna, gdy 

tylko przeczytał list, udał się do 
mieszkania na ratunek kobiecie. 
Po wejściu wyczuł zapach gazu. 
Natychmiast zakręcił kurki i po-
wiadomił o wszystkim służby ra-
tunkowe. Na miejsce przyjechała 
policja, straż pożarna i pogotowie. 

Policja nie informuje o szcze-
gółach zdarzenia, a jedynie po-
twierdza, że taka sytuacja mia-
ła miejsce. - Potwierdzam jedy-
nie, że coś takiego się działo przy 
ul. Dąbrowszczaków w Nowogar-

dzie. Ze względu na dobro kobiety 
i jej rodziny, nie udzielamy infor-
macji w tej sprawie – powiedzia-
ła DN rzecznik policji, asp. Julita 
Filipczuk.

Niewiele w tej sprawie mówi 
także straż pożarna. 

- Policja wezwała nas jedynie do 
otwarcia mieszkania, co zresztą, z 
tego, co ustaliłem, nie było koniecz-
ne. Na tym polegała nasza rola w 
tym zdarzeniu – poinformował 
Arkadiusz Skrzypczak ze straży 
pożarnej. 

Z relacji sąsiadów wynika, że 
wszystko dobrze się skończyło. 
Kobieta została odwieziona do 
szpitala psychiatrycznego na ob-
serwację. Dzięki szybkiej inter-
wencji jej sąsiada, nie doszło też 
do wybuchu gazu. Mogło to stwo-
rzyć zagrożenie nie tylko dla po-
szkodowanej, ale dla całej ulicy. 

Z nieoficjalnych informacji DN 
wynika, że kobieta zdecydowała 
się na tak drastyczny krok z po-
wodu zawodu miłosnego. 

MSW tym dom nieomal nie doszło do tragedii

Sezon na grzyby rozpoczęty

Wielki krawiec
W poniedziałek (25 sierp-
nia), nasza Czytelniczka z 
Maszkowa postanowiła po-
chwalić się swoimi okaza-
łymi zbiorami. Podczas 
wspólnej wyprawy z córką 
do lasu, młodziutka Hania 
znalazła pięknego „krawca” 
o średnicy 29 cm!

Grzyb potocznie nazywany 
„krawcem” to koźlarz czerwony. 
Spotkać go można od czerwca do 
końca listopada, a jego owocni-
ki rosną nawet podczas mocnych 
przymrozków. Jest bardzo smacz-
ny i przez to też chętnie poszuki-
wany przez grzybiarzy. Kapelusz 
tego grzyba osiąga średnicę 20 
cm. Tym bardziej „krawiec” zna-
leziony przez panią Kingę Olbiń-
ską z Maszkowa i jej córkę Hanię 
zasługuje na szczególną uwagę. 
Grzyb widoczny na zdjęciu ma 
bowiem 29 cm średnicy! Gratulu-
jemy mieszkankom naszej gminy 
i życzymy kolejnych tak obfitych 
zbiorów. 

KR
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Nasza sonda z Osiny

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprze-
daży bądź przekazania podręczników na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

Czy w szkołach ucznia powinny obowiązywać ściśle okre-
ślone reguły ubioru? Jeśli tak, to jak powinien on wyglądać? 
Z takim pytaniem, w cotygodniowej sondzie ulicznej, zwró-
ciliśmy się do naszych respondentów z Osiny? 

Krzysztof Topolski – Jeże-
li chodzi o mnie, to zdecydowa-
nie preferuję strój sportowy, któ-
ry będzie składał się z bluzy oraz 
sportowego obuwia. Co do jed-
nakowych strojów, to już nieko-
niecznie. Dlatego ja na co dzień 
będę chodził do szkoły na spor-
towo. 

Pan Albin – Uważam, że 
uczniowie do szkoły powinni 
chodzić w odzieży jednakowej, 
czyli uniformach, ponieważ to 
uchroni dzieci mniej zamożne 
od nieżyczliwych komentarzy. Ja 
też nie popieram strojów spor-
towych, jak również fartuchów, 
które pamiętamy z przeszłości. 
Uważam, że powinny obowiązywać stroje bardziej estetyczne, ale nie 
te z Chin. Dlatego jednak jestem za tym, by stroje były  dla wszystkich 
uczniów w miarę podobne. 

Mieczysław Kowalczyk – 
Uważam, że 1 września wszyst-
kie dzieci powinny przyjść do 
szkoły na galowo, gdyż jest to 
inauguracja roku szkolnego. Co 
do stroju codziennego, to powin-
ny to być, w moim przekona-
niu, stroje jednak jednolite, któ-
re, o ile dobrze pamiętam, kiedyś 

obowiązywały. Myślę, że chyba byłoby lepiej, gdyby uczniowie mieli takie 
same stroje. 

Jan Przybylski  z wnucz-
ką Michaliną – Według mnie, 
strój ucznia do szkoły powinien 
być skromny i czysty. Natomiast 
czy taki sam? Niekoniecznie. Ale 
faktem jest, że dzisiejsza mło-
dzież ubiera się zbyt kolorowo i 
robi sobie bardzo widoczny ma-
kijaż. Uważam, że takiego zja-
wiska nie powinno być. W szko-
le, oprócz zdobywanej wiedzy, 
powinna nauczycieli interesować estetyka ubioru chodzących do niej 
uczniów. Myślę, że ta wolność dla uczniów pod względem noszenia stro-
jów poszła w szkole chyba trochę zbyt daleko.

Pani Alicja – Nie wiem, jaki 
powinien być ten strój. Moje 
dzieci już nie chodzą do szkoły, 
toteż nie zastanawiam się nad 
tym tematem. Ale sprawą oczy-
wistą jest, że taki strój powinien 
być czysty i skromny. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

•	 Sprzedam podręczniki do 5 klasy, Szkoła Pod-
stawowa nr 1. Stan idealny. 602 463 904

•	 Kupię komplet podręczników do 3 klasy Gim-
nazjum nr 2. 502 649 104, 91 39 25 046 

•	 Odsprzedam komplet do klasy 4 i 5 Szkoła 
Podstawowa nr 1. 607 423 174  

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 5, Szkoła Pod-
stawowa nr 3. 726 169 098 lub 605 905 884

•	 Sprzedam podręczniki do II klasy gimnazjum 
nr 2. 91 39 21 744 lub 662 091 018 

•	 Sprzedam książki do 4 klasy do Szko-
ły Podstawowej nr 3 (podręcznik Sło-
wa na start ,Tajemnice przyrody , Wczoraj 
i dziś, Matematyka 2001, Zaproszeni przez 
Boga plus płyty multimedialne, oraz pod-
ręcznik do klasy 5 Tajemnice przyrody. 
kontakt tel. 500-266-960

•	 Sprzedam podręczniki do klasy IV i V Szkoła 
Podstawowa nr 1. 668 732 944 

•	 Sprzedam książki do klasy V szkoła podsta-
wowa. 667 320 054 

•	 Sprzedam podręczniki do klasy I, LO nr 1. 
Podręczniki ładne, zadbane i w dobrym stanie  

•	             726 893 499
•	 Sprzedam podręczniki do klasy pierwszej I 

LO (matematyka, historia, geografia, polski, 
chemia, fizyka, edb, informatyka, wos, pod-
stawy przedsiębiorczości, wok) tel. 691138060

•	 Kupię podręczniki do trzeciej klasy gimna-
zjum nr 2. tel. 785 120 663

•	 Sprzedam komplet obłożonych książek do 
klasy 5 stan bardzo dobry.Szkoła Podstawowa 
nr 3.  723 675 885

•	 Sprzedam  książki do  kl. V  Szkoła Podstawo-
wa.667320054.

•	 Sprzedam  podręczniki  do   kl. I  Gimnazjum  
Nr 2 .721091644,693605862.

•	 Sprzedam  książki  do  III  kl.  Gimnazjum  
Szkoła Nr  1  .725175998.

•	 Sprzedam   podręczniki  do  kl. I   Gimnazjum  
Nr  1  .Tel.607545991.

Tadeusz Stankiewicz: lat 55, zmarł 20.08.2014r., pogrzeb odbył się 
25.08.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Maria Barszcz: lat 61, zmarł 22.08.2014r., pogrzeb odbył się 
25.08.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Adam Czajkowski: lat 41, zmarł 23.08.2014r., pogrzeb odbędzie się 
26.08.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Złożył wniosek na kawałku betonu

Interpelacja czy żart?
Dość oryginalny sposób na złożenie interpelacji znalazł Michał Wiatr. Radny, który od kil-
ku lat bezskutecznie wnioskuje do burmistrza o remont drogi osiedlowej na Radosławiu, 
postanowił ponowić wniosek, tym razem składając go na kawałku betonu pochodzącego z 
dziurawej drogi. Nie wiadomo tylko, czy to żart czy na poważnie…

- Kilkuletnie starania, interpe-
lacje na piśmie, zbierane podpisy 
mieszkańców oraz coroczne wnio-
ski do budżetu, nie były dotychczas 
przekonujące dla obecnego Burmi-
strza Nowogardu, aby wyremon-
tować drogę na Osiedlu Radosław. 
Skoro pisma na papierze nie skut-
kują, to może coś takiego ciężkie-
go na biurku Burmistrza będzie 
miało przed nadchodzącymi wy-
borami lepszą moc przekonywania 
– wyjaśnia radny Michał Wiatr w 
notatce, jaką razem ze zdjęciem, 
na którym pod ratuszem pozu-

je z kawałkiem betonu w rękach, 
przesłał do mediów. 

Nie wiadomo tylko, czy pomysł 
radnego potraktować jako po-
lityczny happening, czy poważ-
ne działanie. Niezależnie od tego 
życzymy mieszkańcom Radosła-
wia, aby pomysłowość radnego z 
ich osiedla przyniosła oczekiwany 
skutek, czyli remont nawierzchni 
drogi. Radny zdaje się już swój cel 
osiągnął – przypomniał o sobie 
po kilku miesiącach. 

MS
Na razie wniosek napisany na kawał-
ku betonu leży w biurze rady. Nie trafił 
jeszcze na biurko burmistrza, czego 
oczekiwał radny. 

Pożegnała się na Facebooku

Tragiczna śmierć  
młodej dziewczyny 
„Żegnajcie, może kiedyś się spotkamy” – napisała na portalu społecznościowym 16-let-
nia Sandra i odebrała sobie życie. Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, 
w Szczecinie, gdzie od jakiegoś czasu dziewczyna mieszkała wraz z matką. 

Jak dowiedział się DN, na miejsce swojej śmierci, młoda dziewczyna wybrała park na Pomorzanach, 
niedaleko swojego nowego domu. Pożegnalnego wpisu w Internecie dokonała przed północą, w niedzie-
lę, 24 sierpnia. 

Informacja o nagłej śmierci Sandry błyskawicznie rozeszła się wczoraj po Nowogardzie. 
Redakcja DN łączy się w bólu z rodziną tragicznie zmarłej młodej dziewczyny. 

MS
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W czwartek sesja   

Radny nie zawnioskuje, nie zapyta 
W najbliższy czwartek, po dwóch i pół miesiąca przerwy, odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Posiedzenie zwołane jest z inicjatywy burmistrza Nowogardu 
w tzw. trybie nadzwyczajnym. Toteż, jak bywało w takich sytuacjach wcześniej, radnym nie będzie dane składać wniosków i zadawać pytań włodarzowi. 

Ostatnia sesja miała miejsce w 
czerwcu, dokładnie 10. Wówczas 
również była zwołana trybie nad-
zwyczajnym. Tryb ten daje nie-
malże nieograniczone możliwo-
ści kształtowania przebiegu po-
siedzenia inicjatorowi jego zwo-
łania. To on decyduje, co będzie 
w programie sesji. Bez jego zgody 
radni nie mogą także wprowadzić 
nowych punktów do porządku 
obrad. Burmistrz i tym razem wy-
korzystał zatem tę możliwość, by 
uchronić się przed serią trudnych 
i niekiedy niewygodnych pytań, 

zadawanych przez radnych. W 
programie sesji nie uwzględnił za-
tem punktu „interpelacje, wnioski 
i zapytania radnych”. 

Wszystko wskazuje jednak na 
to, że nie obejdzie się bez gorącej 
dyskusji. Radni będą bowiem gło-
sować za zmianą do budżetu, opie-
wającą na przeszło 1 mln 300 tys. 
zł. O tym, skąd nagle w gminie taki 
przypływ gotówki i na co zostanie 
wydana, napiszemy w piątkowym 
wydaniu DN, relacjonując sesję. 

Poza tym w porządku obrad 
znalazło się rozpatrzenie skargi na 

burmistrza. Skarga dotyczy braku 
realizacji inwestycji w uzbrojenie 
terenu w obrębie Miętna, do cze-
go zobowiązuje plan zagospoda-
rowania przestrzennego. O spra-
wie pisaliśmy w lipcu. 

Radni przegłosują także uchwa-
łę zmieniającą opłaty targowe za 
sprzedaż towarów poza miejskim 
targowiskiem. Zgodnie z projek-
tem uchwały, stawkę tej opłaty 
zmniejsza się z 10 zł do 1 zł. 

Tam debatują częściej...
Przy okazji zwołania czwart-

kowej sesji, przyjrzeliśmy się czę-

stotliwości, z jaką w innych mia-
stach zwoływane są posiedzenia 
radnych. Niestety i w tym rankin-
gu, podobnie jak w tych dotyczą-
cych zamożności naszej gminy, 
Nowogard jest w tyle. W większo-
ści gmin i miast sesje zwoływa-
ne są co miesiąc, poza wakacyjną 
przerwą. Tak jest m.in. w Golenio-
wie, Przybiernowie, Stepnicy, Ma-
szewie, a nawet w pobliskiej Osi-
nie. W innych miastach harmo-
nogram posiedzeń (roboczy plan 
pracy Rady Miejskiej) ustalany jest  
nawet na rok z góry. Tak jest np. w 

Gryfinie czy Stargardzie Szczeciń-
skim. W tym pierwszym wymie-
nionym mieście zdarza się, że sesji 
jest więcej niż zaplanowano. Tak 
było chociażby w lipcu, kiedy od-
były się aż trzy posiedzenia. 

W Nowogardzie, w tym roku, 
odbyły się trzy sesje (w styczniu, 
marcu i w czerwcu). Czwarta z 
kolei będzie ta czwartkowa. Z ta-
kim tempem do wyborów radni 
spotkają się może jeszcze ze dwa 
razy. Czyżby nie było w Nowogar-
dzie o czym dyskutować? 

Marcin Simiński 

Zasłona ze słomy 

A może zamiast wiatraka, miś?
Jeszcze nie dokończony, a już wywołuje mieszane uczucia wśród mieszkańców. Chodzi o 
wiatrak ze słomy, jaki ustawiano na jednym ze skrzyżowań w Nowogardzie. Wczoraj w tej 
sprawie redakcja DN otrzymała kilka sygnałów. 

Na osiedlu Bema trwają przygo-
towania do święta plonów. Jak już 
informowaliśmy, to właśnie tutaj 
w tym roku odbędą się dożynki. 
Słomiana konstrukcja, widoczna 
na zdjęciu, ma być jedną z ozdób 
uroczystości. Na razie jednak, za-
miast cieszyć oko, sprawia niektó-
rym kłopot. 

- Ten chochoł zasłania widocz-
ność, zarówno kierowcom wyjeż-
dżającym z osiedla Bema w kie-
runku miasta, jak i tym jadącym 
przez skrzyżowanie od strony Pło-
tów – mówi nam jeden z czytelni-
ków, mieszkaniec Bema, codzien-
nie dojeżdżający do pracy w cen-
trum Nowogardu. 

Są też tacy, którzy wątpią w este-
tykę twórców słomianej budowli. 

- To po prostu straszy. A do tego 
te białe drzwi, jak do toalety. Nie 
wiem, może lepiej było już posta-
wić misia, jak w znanej polskiej ko-
medii – stwierdziła jedna z kobiet, 
która zadzwoniła do redakcji DN, 
by spytać, po co w tym właśnie 
miejscu stanął wiatrak ze słomy. 

Były także głosy na temat ekip, 
które wczoraj, przez cały dzień, 
sprzątały skrzyżowanie. Okazało 
się, że gmina „zaprzęgła” do tego 
celu więźniów. 

- Zdaje się, że na sprzątanie 
ulic gmina ogłasza co roku prze-
targ. Dlaczego w takim razie ro-
bią to więźniowie, wyręczając 
tym samym tych, do których 
to zadanie należy? – słusznie 
zwrócił uwagę kolejny Czytel-
nik, dzwoniący w sprawie sło-

mianej konstrukcji na skrzyżo-
waniu. 

Tym samym, choć dożynki do-
piero przed nami (6 września – 
przyp. red.), już wywołują emo-
cje. Na razie tylko negatywne, ale 
może później będzie już tylko le-
piej...       MS

Akcja DN

Nie daj  
kierować ćpunowi

Od pewnego czasu na terenie całego kraju trwa akcja zmierzają-
ca do rozbudzenia obywatelskiej  odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań 
sformułowanych w związku z akcją. Zamieszczony poniżej komu-
nikat/podziękowanie Policji, świadczy o tym, że służby bardzo liczą 
na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, jakim 
jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpły-
wem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowa-
nia nałogu) jest kierowanie pod wpływem narkotyków. Trzeba za-
znaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, którzy zaży-
wają, wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierowni-
cą samochodu, jest groźna przy każdym warsztacie pracy, także przy 
biurku urzędniczym wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje 
dotyczące innych ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w 
sytuacji, gdy możemy nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał w 
jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Za-
bierz kluczyki pijanemu, ogłaszamy i promujemy w naszej gminie 
akcję Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie eme-
rytom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych wnuków 
rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach o tym, co każdy z 
Was może zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim 
szkody. Liczymy na Was.

Policja Dziękuje
Panu Rajmundowi Denisiewiczowi, który w dniu 14 sierpnia br., 

na drodze pomiędzy miejscowościami Sieciechowo-Długołęka do-
prowadził do zatrzymania nietrzeźwego kierującego samochodem 
marki VW Golf. Ujęty sprawca przestępstwa miał 1,96 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu. 

Taka postawa zasługuje na szczególną pochwałę a zachowanie po-
winno byś wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Nie jest to 
odosobniony przypadek współpracy z Policją w ostatnim czasie. 

W dniu 18 sierpnia br. w miejscowości Kościuszki Pan Krystian 
Rogoś oraz Pan Marcin Kluczewski zatrzymali kierującego pojaz-
dem na „podwójnym gazie”. Prowadzący pojazd marki Mazda miał 
1,98 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Czuje satysfakcję kiedy Państwo-mieszkańcy Nowogardu i Gminy 
Osina bierzecie sobie do serca nasze apele i rady dotyczące poprawy 
stany bezpieczeństwa w mieście. 

Dziękuję  podinsp. Małgorzata Figura  
Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie

Znaleziono
okulary

Około 3 tygodni temu, w sklepie spożywczym „Sło-
wik”, klient zostawił etui z okularami marki ENVI. 
Zguba czeka na właściciela w redakcji DN.
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Zza trawy nie widać 
grobów

Mieszkańcy Nowogardu często chadzają na cmentarz, by odwie-
dzać groby swoich bliskich. Jeden z naszych Czytelników zwrócił 
ostatnio uwagę na to, że teren przy grobach dziecięcych jest bardzo 
zaniedbany – po prostu zarasta trawą. Nie dość, że wygląda to nie-
estetycznie, to jeszcze utrudnia przejście pomiędzy miejscami po-
chówku. 

Czytelnik DN poinformował nas wczoraj o długiej i gęstej trawie, ro-
snącej pomiędzy dziecięcymi grobami (nieopodal kaplicy). Niezwłocz-
nie udaliśmy się na cmentarz, by zbadać temat. Teren, o którym mowa, 
rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Trawa jest tak wysoka, że 
uniemożliwia dojście do nagrobków. Gwoli ścisłości, za utrzymywanie 
porządku odpowiedzialny jest administrator cmentarza. Przypomnij-
my, że od niedawna funkcję tę sprawuje ZUK. Miejmy nadzieję, że fir-
ma stanie na wysokości zadania i w końcu uporządkuje teren.  

Jarek Bzowy 

 Halo redakcja 

Czy każda religia jest szlachetna z natury
Przedstawiamy fragmenty wywiadu z prof. Robertem Spencerem, który ukazał się w czasopiśmie Fronda. Temat jest chyba bardzo na czasie ponieważ w 
sobotę  na całym świecie upominaliśmy się o prześladowanych chrześcijan. Znakiem czasu jest to, że prześladowań chrześcijan na wielka skalę  dokonuje 
się głównie w krajach muzułmańskich.

Jest pan współautorem książ-
ki Inside Islam: A Guide for Ca-
tholics (Wewnątrz islamu: Prze-
wodnik dla katolików). Czy 
mógłby pan wymienić pięć naj-
ważniejszych rzeczy, które każ-
dy katolik powinien wiedzieć 
o islamie?

– Po pierwsze, Koran uczy, 
że ci, którzy wierzą, iż Jezus jest 
Bogiem, są niewiernymi (5:17 
i  5:72), oraz że Żydzi i  chrześci-
janie, którzy nie akceptują Maho-
meta jako proroka, są najgorszy-
mi ze stworzeń (98:6). W wyniku 
tych i  innych nauk koranicznych 
muzułmanie nie uznają chrześci-
jan za równych sobie, nawet za 
równych partnerów do dialogu.

Po drugie, Koran uczy, że mu-
zułmanie muszą walczyć z Żyda-

mi i  chrześcijanami oraz poddać 
ich swojemu panowaniu, które 
odmawia nie muzułmanom pod-
stawowych praw (9:29).

Po trzecie, islamska tradycja 
twierdzi, że na końcu świata Je-
zus powróci, by połamać wszyst-
kie krzyże (według Koranu Jezus 
nie został ukrzyżowany), zabić 
wszystkie świnie (co symbolizuje 
nieprzestrzeganie przez chrześci-
jan islamskich przepisów żywno-
ściowych) oraz znieść dżizję (czy-
li pogłówne, podatek nakładany 
na chrześcijan przez prawo ko-
raniczne). Zniesienie pogłówne-
go oznacza, że już nie będzie lu-
dzi poddanych (dhimmi) – każdy 
będzie musiał albo przyjąć islam, 
albo zginąć. Zatem islam przed-
stawia obraz Jezusa zwalczające-

go chrześcijaństwo i  zabijającego 
chrześcijan.

Po czwarte, nigdzie we współ-
czesnym świecie islamskim 
chrześcijanie nie cieszą się tymi 
samymi prawami co muzułma-
nie. Nawet w  najbardziej po-
stępowych krajach, jak Turcja, 
chrześcijanie są w  jakiś sposób 
uciskani i prześladowani (np. ist-
nieją przeszkody uniemożliwiają-
ce budowanie kościołów itp.). Jest 
to bezpośredni rezultat wersetów 
koranicznych, o których wspomi-
nałem wcześniej, i innych im po-
dobnych ustępów Koranu.

Po piąte i ostatnie, wszelkie wy-
siłki podjęcia dialogu międzyreli-
gijnego są ze strony muzułmań-
skiej wyłącznie próbami przekon-
wertowania drugiej strony na is-
lam. Co do tego nie ma żadnych 
wątpliwości – proszę na przykład 
wziąć pod uwagę tytuł pojednaw-
czego dokumentu wysłanego kil-
ka lat temu do papieża i  innych 
przywódców chrześcijańskich. 
Brzmi on Wspólne słowo. Tytuł 
ten jest wzięty z  Koranu, a  kon-
kretnie pochodzi z sury 3, werse-
tu 64, który nawołuje „ludzi Księ-
gi” (czyli chrześcijan i żydów) do 
czczenia jedynie Allacha, czyli do 
zaprzestania wyznawania Jezusa 
jako Syna Bożego.

Ma pan bardzo zdecydowa-
ne poglądy na dialog między-
religijny, szczególnie między is-
lamem i  chrześcijaństwem. Czy 
może pan opisać, co ukształto-
wało pana zdanie w tym wzglę-
dzie?

– Na ten temat napisałem całą 
książkę. Nosi ona tytuł  Not Pe-
ace But a Sword (Nie pokój, lecz 

miecz) i  osoby, które są bar-
dziej zainteresowane tą tematy-
ką, mogą po nią sięgnąć, żeby do-
wiedzieć się więcej. Ogólnie rzecz 
biorąc, moje wątpliwości co do 
dialogu religijnego, które poda-
łem wcześniej, należy połączyć 
z  faktem, że podczas gdy wielu 
katolików uważa muzułmanów za 
swoich sprzymierzeńców w  mo-
ralnych zmaganiach ze świeckim 
materializmem, w  rzeczywistości 
moralność islamska dopuszcza 
antykoncepcję, aborcję, rozwo-
dy, poligamię, niewolnictwo sek-
sualne i wiele innych rzeczy, któ-
re są sprzeczne z moralnością ka-
tolicką. Naiwni katolicy angażują 
się w  dialog albo w  walkę z  ate-
istami i  materialistami, nie ma-
jąc tej świadomości, a potem nie 
rozumieją, skąd biorą się niemi-
łe zaskoczenia sytuacjami taki-
mi jak wtedy, kiedy państwa mu-
zułmańskie odmówiły udzielenia 
wsparcia Watykanowi na konfe-
rencji ONZ w Pekinie.

Czy myśli pan, że islam stwa-
rza zagrożenie? Jeśli tak, to ja-
kiego rodzaju jest to zagrożenie: 
polityczne, społeczne, duchowe?

– Wszystkie szkoły prawa ko-
ranicznego nauczają, że muzuł-
mańska wspólnota wiernych 
musi prowadzić wojnę z niewier-
nymi i musi ich sobie podporząd-
kować. Nie wszyscy muzułmanie 
biorą to sobie do serca, nie wszy-
scy postępują zgodnie z  wykład-
nią prawa – niektórzy jednak tak 
robią. Czy nie jest to zagrożenie? 
To jest zagrożenie, zagrożenie po-
lityczne, społeczne i  duchowe. 
Polityczne, ponieważ ustrój re-
publikański chroniący równość 

wszystkich ludzi wobec prawa jest 
sprzeczny z  islamskim prawem, 
które nakazuje podporządkowa-
nie sobie niewiernych. Społecz-
nie, ponieważ prawo islamskie 
poniża także kobiety. Duchowo, 
ponieważ chrześcijanie jako oby-
watele drugiej kategorii raczej nie 
będą stanowili awangardy rosną-
cego i kwitnącego Kościoła.

ROBERT SPENCER:  amerykański 
katolik; islamską teologię, prawo i  hi-
storię zgłębia od końca lat 80. XX wie-
ku i  jako niekwestionowany ekspert 
światowej sławy w  dziedzinie dżihadu 
jest dyrektorem Jihad Watch, jednego 
z  programów Centrum Wolności Da-
vida Horowitza. Jest publicystą (jego 
cotygodniowe felietony ukazują się 
w „PJ Media” i czasopiśmie „FrontPage 
Magazine”), aktywistą (pełni obowiązki 
dyrektora American Freedom Defense 
Initiative  –  Amerykańskiej Inicjatywy 
Obrony Wolności), autorem 13 książek, 
11 monografii i  ponad 300 artykułów 
na temat dżihadu i  islamskiego terro-
ryzmu. Jego książki przetłumaczono na 
wiele języków.  

Robert Spencer

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory
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Nowości w SOSW
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Nowogardzie informuje, iż kontynuujemy nabór 
uczniów na rok szkolny 2014/2015 do:

-Szkoły Podstawowej Specjalnej (dzieci z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),

-Gimnazjum Specjalnego(młodzież z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym), 

-Trzyletniej Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy, dla 
uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i 
znacznym, 

-Zespołów rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci głęboko 
upośledzonych, 

-Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także do 

NOWEJ SZKOŁY
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej na kierunek:
1) pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz
2) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownic-

twie. 
Jest to trzyletnia szkoła zawodowa, na podbudowie gimnazjum 

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim.
Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, opiekę psychologa, 

pedagoga, logopedy i surdopedagoga, opiekę lekarza pediatry i pie-
lęgniarki, zajęcia z rehabilitantem, ciekawe zajęcia terapeutyczne (m. 
in. Integracja Sensoryczna, metoda Weroniki Sherbourne, metoda 
Knill’a, Program Teacch, w przygotowaniu terapia EEG Biofeedback.

Oferujemy dobrze wyposażoną bazę lokalową z podjazdami i win-
dą dla osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsca w internacie dla 
wychowanków z odległych miejscowości (płatność tylko za wyży-
wienie 9,50 zł za dzień pobytu) oraz możliwość dowozu wychowan-
ków na zajęcia szkolnym busem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
KONTAKT:

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
UL. PONIATOWSKIEGO 17, 72-200 NOWOGARD

TEL 91 39 20 108

Jak gasić płonące auto
Każdy z nas musi w samochodzie wozić gaśnicę, choć prawie nikt nie używał do gaszenia pło-
nącego pojazdu. Jak to zrobić, gdyby się nam jednak zdarzyło uczestniczyć w pożarze na dro-
dze - radzą strażacy.

Po tragicznym pożarze samo-
chodu na drodze ekspresowej S-3 
(koło Gryfina) sprzed tygodnia, 
wielu z nas myślało o tym, czy pa-
sażerów Laguny dałoby się urato-
wać. W tamtym przypadku, na-
wet strażacy uważają, że ludzie w 
tym aucie i przy takiej skali poża-
ru, byli bez większych szans. Ale 
takie gwałtowne pożary zdarza-
ją się rzadko. Czy zatem można 
przeprowadzić skuteczne gasze-
nie płonącego auta przy pomo-
cy gaśnic wożonych przez nas w 
prywatnych samochodach? War-
to oczywiście pamiętać, że gaśni-
ce z definicji są podstawowym na-
rzędziem walki z pożarami w jego 
początkowej fazie. I od tego, jak 
szybko zostaną użyte zależy, czy 
pożar zostanie ugaszony w zarod-
ku, czy też rozwinie się i niezbęd-
na będzie interwencja straży po-
żarnej. 

Co jest w gaśnicy
W samochodach osobowych 

musi być kilogramowa gaśni-
ca proszkowa. Bo to właśnie taki 
rodzaj sprzętu gaśniczego prze-
widziano w przepisach. Straża-

cy tłumaczą, że gaśnica proszko-
wa tej wielkości jest skuteczniej-
sza od innych, z taką samą ilością 
środka gaśniczego (piana w gaśni-
cy pianowej czy dwutlenek węgla 
w śniegowej). Działanie gaśnicze 
proszku polega na tym, że rozpy-
la się w całej przestrzeni (kabiny 
czy też komorze silnika), i odcina 
dopływ powietrza do palącego się 
materiału. Na odcięciu tlenu z po-
wietrza polega bowiem skutecz-
ność gaśnicza proszku. 

Atak zmasowany
Jedna samochodowa gaśnica 

wystarczy tylko do ugaszenia silni-
ka, gdy możemy nieco (tylko tro-
chę!), podnieść maskę, wstrzyk-
nąć całą zawartość gaśnicy i ma-
skę ponownie przytrzasnąć. Przy 
rozleglejszych pożarach zasada 
działania brzmi – atakujemy naraz 
wszystkimi siłami. Jeśli na miej-
scu zdarzenia są kierowcy kilku 
aut z gaśnicami, to nie sprysku-
jemy palącego się pojazdu prosz-
kiem z gaśnic jedna po drugiej, tyl-
ko – wszyscy naraz. To daje więk-
szą powierzchnię gaszenia i zwięk-
sza szansę przytłumienia pożaru.

Jak najbliżej
Strumień proszku z małej, kilo-

gramowej gaśnicy ma dość mały 
zasięg i rozrzut. Dlatego trze-
ba podejść z gaśnicą jak najbliżej 
palącego się pojazdu. Pamiętając 
jednak, że w ratownictwie obo-
wiązuje zasada, że ratownik też 
ma przeżyć.

Wybijać szyby czy nie?
Jeśli wewnątrz pojazdu nie ma 

już ludzi, nie wybijamy szyb, bo 
zamknięte ograniczają dopływ 
tlenu do źródła ognia. Jeśli nato-
miast nie da się otworzyć drzwi, 
by pomóc opuścić pasażerom pa-
lący się pojazd, wybicie szyb bywa 
jedynym wyjściem.

Z wiatrem, nie pod wiatr
Do palącego się pojazdu pod-

chodzimy z tej strony, z której ga-
szenie będzie najbardziej skutecz-
ne. Jeśli wiatr wieje w naszą stro-
nę, to osoba gasząca sama może 
stać się ofiarą poparzeń lub za-
trucia dymem, nie mówiąc o tym, 
że dym ogranicza widoczność i 
utrudnia dokładne skierowanie 
strumienia proszku. Wysoka tem-
peratura pożaru jest bardziej od-
czuwalna gdy idziemy pod wiatr, 
dlatego starajmy się “zajść pożar 
od tyłu”. Pamiętajmy również, by 
środek gaśniczy (w tym przypad-
ku proszek) podawać na palące się 
materiały, a nie na płomienie czy 
też dym.

Przewrócić, gdy człowiek się 
pali

Bywa, że w wyniku pożaru za-
pali się ubranie na pasażerze, lub 
– co gorsza, na osobie ratującej. 
Tu zasada jest jedna. Natychmiast 
przewrócić taką osobę na ziemię i 
przykryć kocem lub też własnym 
ubraniem. Rzecz w tym, by „zdu-
sić” płomień przez odcięcie tlenu. 
Na dodatek, nad leżącym czło-
wiekiem odczuwającym straszny 
ból od ognia, łatwiej zapanować, 
niż nad biegającym w przeraże-
niu. No i gdy biega, ogień jeszcze 
bardziej wzmaga się w skutek za-
wirowań powietrza. Po ugaszeniu 
człowieka zdejmijmy mu natych-
miast wszelką biżuterię i zegarek. 
Poparzone kończyny spuchną, a 
przedmioty te będą dodatkowym 
źródłem bólu i trudniej będzie się 
ich pozbyć.

Gaśnicą w ludzi w samocho-
dzie?

Czasem jednak zdarza się, że w 
palącym się aucie uwięzieni są lu-
dzie, a nie daje się otworzyć drzwi 
– jak to było ostatnio na esce. Czy 
w tej sytuacji można wybić szybę 
i z gaśnicy samochodowej spry-
skać ludzi, którzy mogą się spalić? 
Strażacy odpowiadają, że proszek 
z gaśnicy ma właściwości  draż-

niące zarówno dla oczu, jak dla 
dróg oddechowych. Jednak w sy-
tuacji nadzwyczajnej, podobnej 
do tej jaka zdarzyła się tydzień 
temu na esce – ratowanie życia 
jest kwestią nadrzędną i gdyby w 
ten sposób można było uratować 
komuś życie, można w ten sposób 
użyć naszej gaśnicy. Po ugaszeniu 
jednak należy jak najszybciej wy-
ciągnąć poszkodowaną osobę na 
świeże powietrze.

 Przeczytajmy instrukcję ob-
sługi

Gaśnice kupujemy wszyscy, 

ale nie okłamujmy się - mało kto 
uważnie przeczyta przy tej okazji 
instrukcję jej obsługi, znajdującą 
się na zbiorniku. Tym bardziej, że 
nie jest napisana wielkimi litera-
mi. A w chwali gaszenia po pro-
stu nie ma czasu na jej czytanie. 
Nie mówiąc o tym, że w stresie ro-
zumienie nawet tak małego tek-
stu jak owa instrukcja jest bardzo 
trudne. Dlatego, po przeczytaniu 
tego artykułu przeczytajmy także 
instrukcję na swojej gaśnicy. 

Ryszard Kwapisz

GAŚNICA  PROSZKOWA
(zasady obsługi)

 
zerwać zawleczkę 
zabezpieczającą

 

nacisnąć dźwignię
w gaśnicy

 

skierować strumień 
proszku gaśniczego 

na źródło ognia

Każda gaśnica powinna posiadać etykietę identyfikacyjną 
z oznaczeniem grup pożarów oraz instrukcją obsługi
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Prawdziwa muzyka i sztuka w Strzelewie 
W miniony weekend odbyła się już XVI edycja Festiwalu Sztuki Wiejskiej w Strzelewie. Dobra muzyka, jedzenie na 100 metrowym stole, pokaz tańca 
Zumba, miła atmosfera i słoneczna pogoda dopełniły święta, które dla strzelewian jest ważnym dniem w ich kalendarzu imprez plenerowych. 

Organizatorzy imprezy, Kasia i 
Zygmunt Heland i Rada Sołecka, 
po raz kolejny postawili na pro-
mocję swojej wsi oraz na walory, 
które mają budować, a nie dzie-
lić więzi pomiędzy ludźmi. Fe-
stiwal więc upłynął w duchu mi-
łej atmosfery i wspólnej zaba-
wy. Uczestniczyli w nim zarówno 
mieszkańcy Strzelewa, jak i po-
bliskich miejscowości. Również 
w tym roku mocną stroną festi-
walu była muzyka i taniec inspi-
rowany folklorem. Organizato-
rzy postawili na tradycję. Dlate-
go też prawdziwa uczta dla melo-
manów, głównie miłośników mu-
zyki awangardowej, zaczęła się w 
sobotę od koncertu Julii Kępisty z 
zespołem Kępisty Quartet (Szcze-
cin). Wystąpił też, niemal na stałe 
wpisany już w program Festiwalu, 
kwartet Jorgi, inspirujący się dzie-
wiczą muzyką, pochodzącą m.in. 
z Karpat, ale i dalekiej Afryki. 

Następny dzień festiwalu, nie-
dziela, przybrał „dożynkowy” 
charakter. O godz. 10:30, w miej-
scowym kościele odprawiono Do-
żynkową Mszę Świętą. Później 
wszystkich zaproszono na plac, 
przed scenę. Tam,  na powitanie 
gości, ustawiono „Stumetrowy 
Strzelewski Stół”, nakryty obru-
sem, zastawiony wiejskimi przy-
stawkami: chlebem, smalcem i 
ogórkami. Dla bardziej spragnio-
nych kulinarnych wrażeń była też 
grochówka i pyszne szaszłyki. By 
spalić kalorie, po poczęstunku 

zaproszono wszystkich na pokaz 
Zumby. 

Po południu znów ożyła scena. 
Na ludową nutę zagrały i zaśpie-
wały zespoły z całego regionu. 

Program zamknęła zabawa do 
białego rana, przy muzyce gwiaz-
dy Disco Polo, zespole Blue Box. 

To jednak nie koniec festiwalu. 
Wczoraj rozpoczęły się warszta-
ty artystyczne, rzeźbiarskie, mu-
zyczne i malarskie. Zakończą się 
one w najbliższą środę. 

O tym, jaki jest ten festiwal i 
jak przebiegały do niego przy-
gotowania, zapytaliśmy jego 
założyciela i współorganizato-
ra, Zygmunta Helanda: Festiwal 
trwa od 23 sierpnia, zainaugu-
rowaliśmy go  występami zespo-
łów muzycznych, które grają mu-

zykę folkową, reggae i jazz. Festi-
wal nasz ma już  długą tradycję, 
co nas, organizatorów, bardzo cie-
szy. Tegoroczny program Festiwalu 
jest bardzo bogaty i każdy z uczest-
ników może w nim coś dla siebie 
znaleźć, jak chociażby posłuchać 
ulubionej melodii. Wczoraj wystą-
pił m.in. Kwartet Jorgi, a także Ju-
lia Kępisty z zespołem, są więc oni 
chyba wystarczającymi rekomen-
dacjami i dowodem tego, że tu, w 
Strzelewie, jest Festiwal, i to przez 

duże „F”.  Dopełnieniem są jesz-
cze zespoły ludowe, które gości-
my dzisiaj, takie jak: Kapela „Kry-
zys”, „Kapela Rycha”, „ Jezioraki”, 
„Wesołe Gospodynie”, „Rutka” czy 
Szczecinianie.  Czuję olbrzymią 
satysfakcję z tego, że ludzie chcą 
tu, do Strzelewa, przyjeżdżać i ba-
wić się z nami. A nade wszystko, 
że muzyka jest dla nich wartością, 
którą cenią sobie wyżej niż np. sie-
dzenie przed telewizorem. By pod-
kreślić charakter naszego festiwalu, 
ubrałem na siebie stosowną koszu-
lę, a mianowicie z motywami ka-
szubskimi, które podkreślają moje 
pochodzenie i miejsce, w którym 
się urodziłem. 

O krótki komentarz popro-
siliśmy również lidera zespołu 
„Jezioraki”, który na zaprosze-

nie organizatorów do Strzelewa 
przyjechał z Dobrzan. 

Zbigniew Kurzymski, założy-
ciel zespołu „Jezioraki”: Nasz ze-
spół istnieje już 8 lat. Występujemy 
na różnych imprezach, które mają 
charakter kulturalno-biesiadny. 
Występowaliśmy już na wielu festi-
walach oraz targach międzynaro-
dowych, a dziś występujemy tu, w 
waszej gminie Nowogard, w Strze-
lewie, do którego  otrzymaliśmy 
zaproszenie od jego organizatorów. 
Jesteśmy tu po raz pierwszy i mu-
simy przyznać, że bardzo nam się 
podoba. Dlatego staraliśmy się tu-
tejszej publiczności zaprezentować 
z jak najlepszej strony. W repertu-
arze mamy piosenki biesiadno-lu-
dowe. Mamy nadzieję, że przypa-
dły do gustu tutejszej widowni.  

To nie koniec festiwalu.  Wczo-
raj rozpoczęły się warsztaty arty-
styczne: rzeźbiarskie, muzyczne 
i malarskie. Zakończą się one w 
najbliższą środę. O ich przebiegu 
poinformujemy w kolejnych wy-
daniach DN. 

Jarek Bzowy 

Zespół Jezioraki z Dobrzan

Zygmunt Heland.

 Julii Kępisty z zespołem Kępisty Quartet
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V Festyn Komandosa w Dziwnowie

Nasi też tam byli!
W dniach 22–24 sierpnia, w Dziwnowie, w parku przy ul. Sienkiewicza, odbył się V Festyn 
Komandosa. Uczestnicy imprezy mogli podziwiać nowoczesną broń polskiej armii, pojaz-
dy militarne oraz zakupić mundur dla siebie lub swoich pociech. Swoją obecność na Festy-
nie zaznaczyła również nowogardzka Kapela Podwórkowa „Kryzys”. Koncert naszego lo-
kalnego zespołu nie był jedynym nowogardzkim akcentem…

Mianem wstępu…
W V Festynie Komandosa 

uczestniczyli m.in. mieszkań-
cy naszej gminy, byli żołnierze 1 
Batalionu Szturmowego Jednost-
ki Wojskowej 4101 w Dziwnowie: 
Tadeusz Łukaszewicz, Stanisław 
Osajda oraz Ryszard Horniak. 
Warto nadmienić, że Jednostka 
Wojskowa 4101 utworzona zosta-
ła w 1964 r. W roku 1986 przenie-
siono ją z Dziwnowa do Lubińca. 

W tym roku obchodzi ona swoje 
50-lecie. Obchody złotego jubile-
uszu, wraz z uczczeniem 25-lecia 
powstania Związku Polskich Spa-
dochroniarzy, zaplanowano na 13 
września br.

A teraz o Festynie…
Impreza rozpoczęła się w pią-

tek, 22 sierpnia, w godzinach po-

południowych. Od godz. 16:00 
można było wybrać się na jar-
mark militarny, skosztować dań 
z historycznej kuchni oraz po-
dziwiać eksponaty w kołobrze-
skim Muzeum Oręża Polskiego 
i Muzeum Spadochroniarstwa. 
Uczestnicy Festynu mieli również 
okazję posłuchać koncertu prze-
maszerowujących ulicami Dziw-
nowa dudziarzy.

Zabawa na dobre rozpoczęła się 

w sobotę, 23 sierpnia. Dzień roz-
poczęto apelem uczestników Fe-
stynu. O godz. 9:00 odprawiona 
została Msza polowa przy pomni-
ku komandosa, której na orga-
nach przygrywał Stanisław Osaj-
da. Po uroczystej Mszy św. wszy-
scy zainteresowani udali się do 
parku przy ul. Sienkiewicza, by 
tam móc uczestniczyć w wielu 

ciekawych pokazach (m.in. wypo-
sażenia jednostek specjalnych), a 
dzieci w grach i zabawach. Orga-
nizatorzy przygotowali dla gości 
moc atrakcji, m.in. inscenizację 
bitwy pod Tannenbergiem z oka-
zji 100. rocznicy wybuchu I wojny 
światowej. Punktem kulminacyj-
nym sobotniego popołudnia były 
skoki spadochronowe ze śmi-
głowca na rzekę Dziwnę żołnie-
rzy Jednostki Wojskowej Koman-
dosów. Po nich przyszedł czas 
na koncert nowogardzkiej Kape-
li Podwórkowej „Kryzys” z Tade-
uszem Łukaszewiczem na czele. 
Przy dźwiękach biesiadnej muzy-
ki uczestnicy Festynu oczekiwali 
na kolejną atrakcję – rekonstruk-
cję jednej z akcji polskich specja-
listów w Afganistanie. Tą insceni-
zacją, po godz. 21:00, zakończono 
drugi dzień imprezy.

Niedziela była dniem podsu-
mowującym. Można było zoba-
czyć kolejne inscenizacje histo-
ryczne i wsłuchać się w wykład 
popularnonaukowy pt. „Grupy 
rekonstrukcji historycznej waż-
nym czynnikiem edukacji oby-
watelskiej”. Imprezę zakończono o 
godz. 18:00 apelem przy pomniku 
komandosa.

I nasi tam byli!
Na V Festynie Komandosa, po-

śród wielu ekspozycji, można było 
podziwiać m.in. wystawę autor-
stwa Tadeusza Łukaszewicza, po-
święconą pamięci żołnierzy 1 Ba-
talionu Szturmowego w latach 
1964–1986. Zainteresowani mieli 
okazję przyjrzeć się rekwizytom 
militarnym, pamiątkom związa-
nym z wojskiem i Jednostką Woj-
skową 4101 oraz eksponatom ko-
lekcjonerskim nowogardzkiego 
Koła Numizmatycznego. 

Ponadto jeden z naszych miej-
scowych byłych żołnierzy 1 Ba-
talionu Szturmowego Jednostki 
Wojskowej 4101, Ryszard Hor-
niak, otrzymał od organizato-
rów Festynu dyplom z podzięko-
waniami „za duży wkład pracy i 
zaangażowaną postawę na rzecz 
Stowarzyszenia Byłych Żołnie-
rzy 1 Batalionu Szturmowego w 
Dziwnowie”. 

Dodatkowym akcentem nowo-
gardzkim były sobotnie popisy 
motocyklowe Łukasza Musieliń-
skiego – mieszkańca Bodzęcina.

Karolina Klonowska

Tadeusz Łukaszewicz i Stanisław Osajda.

Ryszard Horniak w redkacji DN. Były żołnierz otrzymał od organizatorów imprezy 
dyplom z podziękowaniami.

Dużym zaintersowaniem cieszyły się pojazdy militarne.

Ogromną uwagę uczestników V Festynu Komandosa przykuł robot saperski.

Jedną z ważniejszych atrakcji, były skoki spadochroniarzy na rzekę Dziwnę



26-28.08.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo 

Odwołanie od decyzji emerytalnej
W kolejnym artykule, który publikujemy, tym razem Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo radzi, w jaki sposób odwołać się od decyzji emerytalnej. Za-
praszamy do lektury.

Przeważnie ZUS wydaje decyzje w spra-
wach rent i emerytur. ZUS opiera swoje de-
cyzje na przepisach prawa i stanie faktycz-
nym. ZUS wydaje decyzje administracyjne, 
które zawierają rozstrzygnięcie i uzasadnie-
nie. Postępowanie dotyczące decyzji ZUSu 
jest dwuetapowe, co często powoduje, że 
strony popełniają błędy formalne. Pierwszy 
etap to postępowanie przed samym ZUS, 
które jest postępowaniem administracyj-
nym prowadzonym na podstawie kodeksu 
postępowania administracyjnego. Charak-
terystyczne dla tego postępowania jest do-
ręczanie decyzji do domu. ZUS to instytu-
cja bardzo sztywna, jeśli chodzi o wydawa-
nie decyzji. Jeśli dokumentacja nie jest dla 
ZUS oczywista to wszelkie wątpliwości roz-
strzygane są na niekorzyść strony. Dlatego 
często ZUS nie uznaje okresów do emery-
tury w warunkach szczególnych, kwestio-
nuje zakres obowiązków i nazwy stano-
wisk. W takiej sytuacji nie można się pod-
dawać, ponieważ ZUS działa jak automat 
– dokumenty wątpliwe-decyzja negatyw-
na. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie 
do sądu pracy, który przeważnie dokonuje 
wnikliwej analizy dowodów i stanu praw-
nego. W normalnym trybie postępowania 
administracyjnego, odwołanie od decyzji 

składa się do organu wyższej instancji. Or-
gan taki postępuje według kodeksu postę-
powania administracyjnego, a jego decyzję 
można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. W przypadku decyzji 
wydawanych przez ZUS procedura odwo-
ławcza wygląda nieco inaczej. Od decyzji 
ZUS przysługuje co prawda odwołanie, ale 
składa się je nie do organu wyższej instan-
cji,a do sądu okręgowego lub rejonowego. 

UWAGA: Zawsze czytaj pouczenia pisa-
ne drobną czcionką – w pouczeniu zawsze 
jest napisane do jakiego sądu należy złożyć 
odwołanie. Sąd rozpatruje decyzję w opar-
ciu o przepisy kodeksu postępowania cy-
wilnego, a nie kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego. To oznacza, że w razie od-
wołania sprawa trafia od razu do sądu. Na 
złożenie odwołania termin wynosi prze-
ważnie miesiąc od daty otrzymania decy-
zji ZUS. Termin miesięczny liczy się w spo-
sób specyficzny, ponieważ nie jest to 30 dni. 
Termin miesięczny liczy się w ten sposób, 
że upływ terminu ma miejsce w następnym 
miesiącu w dniu odpowiadającym nume-
rem dniu, w którym termin rozpoczął bieg, 
np. termin miesięczny rozpoczęty 7 lipca 
upływa 7 sierpnia. Jeśli w danym miesią-
cu nie ma określonego dnia, wtedy termin 

kończy się ostatniego dnia miesiąca. Na 
przykład termin, który rozpoczyna się 31 
stycznia upływa 28 lutego. Odwołanie skła-
da się do sądu za pośrednictwem ZUS, a to 
oznacza, że odwołanie wysyła się pocztą na 
adres ZUS lub składa się w ZUSie w biurze 
podawczym. Natomiast na samym odwoła-
niu - piśmie umieszcza się nagłówek wedle 
poniższego wzoru: 

Sąd Okręgowy w Katowicach / ul............. 
/ Katowice ................... / za pośrednictwem 
ZUS w Katowicach ul.............................. / 
Katowice........................

Odwołanie powinno zawierać zarzuty do-
tyczące zaskarżonej decyzji. W odwołaniu 
możemy powoływać się albo na złą inter-
pretację lub nieprawidłowe zastosowanie 
przepisów przez ZUS. Możemy także powo-
ływać się na to, że ZUS opiera się na stanie 
faktycznym, który jest niezgodny z rzeczy-
wistością. Aby nasze odwołanie miało jakieś 
podstawy, powinniśmy powołać dowody. 
Odwołanie powinno być spójne i logiczne 
- pozbawione emocjonalnych podtekstów i 
ataków na ZUS. Sąd bowiem będzie oceniał 
merytoryczne podstawy odwołania - czy-
li czy decyzja ZUSu jest zgodna z prawem i 
stanem faktycznym, czy jednak ZUS popeł-
nił jakieś błędy. Postępowanie w sprawach 

ubezpieczeń społecznych jest nieodpłat-
ne (jeśli wynajmiemy adwokata czy radcę 
prawnego, to musimy zapłacić za jego usłu-
gi, chyba że zostaniemy zwolnieni od pono-
szenia kosztów sądowych). Natomiast od 
wyroku sądu okręgowego przysługuje ape-
lacja do sądu apelacyjnego nie wymagająca 
przymusu adwokackiego czy radcowskie-
go, ale odpłatna - opłata wynosi 30 zł. Sąd 
wydaje decyzje w formie wyroku, a wyrok 
ogłasza na rozprawie.

UWAGA: Sąd nie doręcza wyroku do 
domu. Jeśli chcemy odwołać się od wyroku 
sądu, musimy złożyć wniosek o jego uza-
sadnienie. Wniosek składa się w biurze po-
dawczym sądu lub za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej w terminie 7 dni od daty jego 
ogłoszenia. 7 dni to nie dni robocze, a ko-
lejne dni kalendarza. Jeśli ogłoszenie wyro-
ku miało miejsce np. 12 sierpnia we wto-
rek, to termin na złożenie wniosku o uza-
sadnienie upływa 19 września we wtorek. 
Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem 
mamy 14 dni na złożenie apelacji. Termin 
liczy się tak jak powyżej, przy czym będą 
to dwa tygodnie. Termin liczy się od dnia 
otrzymania listu poleconego z uzasadnie-
niem wyroku.

Red.



Nr 64 (2297)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Pomorzanin wygrywa w Choszcznie

Winczewski znów strzela
W sobotę (23 sierpnia), o godzinie 15:00, Pomorzanin Nowogard rozpoczął mecz w 
Choszcznie z tamtejszą Gavią, w ramach 2. kolejki wojewódzkiej okręgówki. Tak jak w me-
czu z Iną Ińsko, nowogardzianie nie zachwycili grą, jednak, co najważniejsze, ponownie 
zdobyli 3 punkty.

Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard  0:1 (0:1)
` Konrad Winczewski (rzut karny)
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski (c), Rafał Makarewicz, 

Maciej Dobrowolski (Natan Wnuczyński), Gracjan Wnuczyński – Wojciech 
Borek, Hubert Pędziwiatr, Dawid Kurek (Kamil Antonyk), Dominik Waw-
rzyniak, Kamil Lewandowski – Sławomir Paszkowski (Paweł Galus).    

Pomorzanin zagrał w Choszcz-
nie w nieco odmienionym skła-
dzie, w porównaniu do meczu z 
Iną Ińsko. Jedno jednak łączyło 
mecz z 1. kolejki, z tym rozgry-
wanym minionej soboty. Miano-
wicie… niski poziom. Sytuacji 
bramkowych było jak na lekar-
stwo, zarówno po stronie gospo-
darzy, jak i gości. Jedynym po-
zytywem jest wynik. Pod koniec 
pierwszej połowy, Gracjan Wnu-
czyński został sfaulowany w polu 
karnym i sędzia podyktował rzut 
karny. Stałym egzekutorem „je-
denastek” w Pomorzaninie jest 
Konrad Winczewski, który po-

konał golkipera gospodarzy, tym 
samym zdobywając swoją drugą 
bramkę w tym sezonie. Po zmia-

nie stron, Gavia starała się po-
walczyć o bramkę wyrównującą 
i co za tym idzie, o swoje pierw-
sze punkty, jednak bezskutecznie, 
gdyż obrona Pomorzanina grała 
tego dnia bardzo skutecznie. Tym 
samym wynik nie uległ zmianie, a 
podopieczni Roberta Kopaczew-
skiego wygrali swój drugi mecz. 
Oprócz Pomorzanina, niepoko-
nani zostają piłkarze Kłosu Peł-
czyce, Błękitu Pniewo, Piast Cho-
ciwel i bardzo skutecznie grają-
cych zawodników Stali Lipiany, 
która w 2. kolejce rozgromiła Od-
rzankę Radziszewo 6:1. Bardzo 
słabo natomiast prezentują się, 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
2. kolejka:
Stal Lipiany – Odrzanka Radziszewo  6:1
Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard  0:1
Unia Dolice – Piast Chociwel   1:2
Ina Ińsko – Błękit Pniewo   1:3
Polonia Płoty – Jeziorak Szczecin   3:0
Flota II Świnoujście – Zorza Dobrzany  2:9
Kłos Pełczyce – Sparta Węgorzyno  2:0
Orkan Suchań – Morzycko Moryń  0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Stal Lipiany 2 6 8 1 2 0 0
2 Piast Chociwel 2 6 5 1 2 0 0
3 Błękit Pniewo 2 6 6 3 2 0 0
4 Kłos Pełczyce 2 6 3 0 2 0 0
5 Pomorzanin Nowogard 2 6 3 0 2 0 0
6 Zorza Dobrzany 2 4 11 4 1 1 0
7 Morzycko Moryń 2 4 2 1 1 1 0
8 Polonia Płoty 2 3 4 2 1 0 1
9 Sparta Węgorzyno 2 3 2 3 1 0 1
10 Orkan Suchań 2 1 0 2 0 1 1
11 Odrzanka Radziszewo 2 1 3 8 0 1 1
12 Unia Dolice 2 0 3 5 0 0 2
13 Gavia Choszczno 2 0 1 3 0 0 2
14 Ina Ińsko 2 0 1 5 0 0 2
15 Jeziorak Szczecin 2 0 0 4 0 0 2
16 Flota II Świnoujście 2 0 2 12 0 0 2

Konrad Winczewski po raz drugi w tym 
sezonie pewnie wykonał rzut karny.

jak dotąd, piłkarze Floty II Świno-
ujście, którzy przegrali u siebie z 
Zorzą Dobrzany aż 2:9! Przy arty-

kule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

I Runda Pucharu Polski ZZPN

Pomorzanin II gra dalej
Piłkarze drugiego zespołu Pomorzanina przebrnęli przez I rundę Pucharu Polski ZZPN, 
choć rywale z B Klasy nie chcieli tego ułatwić. W niedzielnym meczu (24 sierpnia) o zwy-
cięstwie przesądziły gole Artura Jurczyka i Tomasza Szafrana. 

Zieloni Wyszobór – Pomorzanin II Nowogard 1:2 (0:1)
Gole: Artur Jurczyk (rzut karny), Tomasz Szafran
Skład: Michał Piątkowski – Krzysztof Domanowski (c), Dariusz Iwaniuk, 

Grzegorz Skrzecz, Jakub Szczypień -  Grzegorz Żyła (Marcin Skórniewski), To-
masz Szafran, Artur Jurczyk, Konrad Adamek, Adam Mańka – Jarosław Iwan 
(Mateusz Trafankowski). 

Mecz w Wyszoborze z Zielony-
mi rozpoczął się w niedzielę (24 
sierpnia), o godzinie 16:00. Pomo-
rzanin II, jak kibice zdążyli się już 
przyzwyczaić, w połowie był zło-
żony z młodych piłkarzy. Dużym 
wsparciem dla gospodarzy było 
ich boisko, o którym już wspomi-
naliśmy. Dziurawa, nierówna na-
wierzchnia co rusz sprawiała pro-
blemy zawodnikom z Nowogar-
du. Pomorzanin dobrze zaczął ten 
mecz i w pierwszej połowie objął 
prowadzenie. Bardzo ładną akcję 
indywidualną przeprowadził Da-
riusz Iwaniuk, który po swoim 
rajdzie został wycięty w polu kar-
nym. Sędzia wskazał na „wapno”, 
a do piłki podszedł doświadczony 
Artur Jurczyk. Pomocnik Pomo-
rzanina pewnie wykonał „jede-
nastkę” i nowogardzianie do prze-
rwy schodzili z jednobramkową 
zaliczką. Po zmianie stron, ob-
raz gry nieco uległ zmianie. Zie-
loni w porównaniu do ubiegłych 

lat, gdy rywalizowali z Pomorza-
ninem w B Klasie, teraz prezento-
wali się o wiele lepiej.  Gospoda-
rze po 10 minutach drugiej części 
gry doprowadzili do wyrównania. 
Grzegorz Skrzecz zagrał w swo-
im polu karnym ręką i tym razem 
to Zieloni wykonywali rzut kar-
ny. Młody bramkarz Pomorzani-
na, Michał Piątkowski, był bez-
radny wobec strzału z jedenastu 
metrów i nieoczekiwanie, skaza-
ni na porażkę gospodarze, dopro-
wadzili do wyrównania. Co gor-
sza, za dwie żółte kartki boisko 
musiał opuścić kapitan, Krzysztof 
Domanowski. Choć zawodnicy z 
Wyszoboru przeważali siłą fizycz-
ną nad gośćmi, to nowogardzia-
nie lepiej operowali futbolówką. 
Po jednej z takich składnych akcji, 
grający w dziesiątkę Pomorzanin 
II wyszedł ponownie na prowa-
dzenie. Tomasz Szafran zagrał do 
Jarosława Iwana, który w asyście 
obrońcy pędził w kierunku bram-

ki rywali, jednak został skutecz-
nie wypchnięty poza „szesnast-
kę”. To jednak nie przeszkodziło 
mu w tym, by efektownie minąć 
defensora i z okolic linii końco-
wej odegrać na 11. metr do To-
masza Szafrana, który ze stoickim 
spokojem uderzył z pierwszej pił-
ki w długi róg bramki Zielonych, 
zdobywając drugiego gola dla go-
ści. Gdy wydawało się, że już nic 
złego nie może się stać drugiemu 
zespołowi Pomorzanina, z pomo-
cą przyszło boisko... Piłka zmyli-
ła defensywę przyjezdnych, odbi-
jając się od nierówności, przez co 
na minutę przed końcem napast-
nik Zielonych stanął „oko w oko” 
z golkiperem Pomorzanina. Mi-
chał Piątkowski zdołał jednak za-
trzymać rywala w sytuacji „sam 
na sam” i, co za tym idzie, urato-
wał swój zespół przed utratą gola. 
Tak więc Pomorzanin II wygrywa 
w Wyszoborze z Zielonymi 1:2 i 
tym samym awansuje do II rundy 

Pucharu Polski ZZPN. Gdy tyl-
ko pojawią się informacje na te-
mat kolejnego przeciwnika w Pu-
charze Polski, podamy je do wia-
domości. Już za tydzień drugi ze-

spół zainauguruje rozgrywki w A 
Klasie. Więcej o tym meczu w naj-
bliższym wydaniu DN.   

KR

I runda  Pucharu Polski ZZPN
Piast II Karsko - GKS Golenice  1 - 4 
Muszkieter Trzebiatów - Pomorzanin Przybiernów  0 - 3 
Zieloni Wyszobór - Pomorzanin II Nowogard  1 - 2 
Bizon Cerkwica - Fala Międzyzdroje  3 - 1 
Gardominka/Polonia II Mechowo - Dąb Dębice  2 - 5 
SALOS Szczecin - Znicz Niedźwiedź  3 - 0 
Zalew Stepnica - Orzeł Łożnica  3 - 4 
Podlesie Sowno - Radowia Radowo Małe  1 - 4 
Dęby Rogowo - WODR Barzkowice  1 - 7 
Orzeł Prusinowo - Jantar Dziwnów  1 - 4 
Orzeł II Pęzino - Biali Sądów  4 - 2 
Znicz Wysoka Kamieńska - Korona Stuchowo  3 - 0 
Wołczkowo-Bezrzecze - Chemik II Police  2 - 5 
Chrobry Boleszkowice - Czcibor Cedynia  0 - 3 
Saturn Szadzko - Zenit Koszewo  2 - 7 
Gwiazda Żalęcino - Zorza Tychowo  2 - 7 
Gavia II Choszczno - Sokół Sokoliniec  3 - 1 
Rybak Wełtyń - Unia Swochowo  3 - 1 
Komarex Komarowo - Zryw Kołbaskowo  1 - 2 
Regalica Szczecin - Hanza Goleniów  0 - 3 
Orzeł Małkocin - Rolpol Chlebowo  0 - 3 
Vitkowia Witkowo - Unia Stargard  6 - 4 
Pro-Team Żarczyn - Rurzyca Nawodna  9 - 2 
Piast Kolin - Pomorzanin Krąpiel  1 - 3 
Orzeł Grzędzice - Dąbrovia Stara Dąbrowa  0 - 5
Aquila Szczecin - Grot Gardno  8 - 3 
Rega II Trzebiatów - Bałtyk Gostyń  0 - 3
Kluczevia II Stargard - Vielgovia Szczecin  1 - 0  
Czarni Czerników - Jastrząb Łosośnica  5 - 1
Błękitni Trzygłów - Sowianka Sowno  4 - 2 



26-28.08.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

13

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Zatrudnię
zbrojarz -murarz,  

docieplenia
91 407 14 50, 605 115 064

e-mail: ncbn@wp.pl
scz.pt.18.07-1.08

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

A9.4.ś-czb.d/o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

2014 r. 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”  
w Nowogardzie

informuje, że  posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo 
wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”).

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na  
użytkowanie garaży. Garaże mogą być wydane kupującemu  
w dniu podpisania Umowy kupna-sprzedaży.  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie  
pod nr 91 39 25 261  lub kom. 697 104 578   

A58.8.śr-czb.19.08-12.09

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Firma Expando Sp. z o.o.  z branży telekomunikacyjnej 

poszukuje pracownika 
na stanowisko pracownik �zyczny

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres e-mailowy p.iwanowski@expando.pl 
z dopiskiem w tytule Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W193.4.scb. wt+pt19.08-29.08 

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem 

w tytule praca w Niemczech lub w siedzibie �rmy:

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej 
poszukuje pracowników do pracy w Niemczech

Expando Sp z o.o. • al. Wojska Polskiego 237a • 71-256 Szczecin
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Wymagania:
- z uprawnieniami: prawo jazdy kat B.+  kat C + HDS
- dyspozycyjność (praca w delegacjach).

Ponadto �rma: 
poszukuje pracowników �zycznych

W199.4.sczb.wt.pt.26.08-5.09

Wkrótce zbiórka odpadów wielkogabarytowych
W dniach 8-15 września na terenie gminy Nowogard odbędzie się zbiórka odpadów wiel-
kogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Tradycyjnie już zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Mieszkańcy domów jednorodzinnych 
powinni wystawiać tego typu odpady przed posesję, natomiast w pozostałych nieruchomościach czyli bu-
dynkach wielolokalowych i nieruchomościach niezamieszkałych powinny być one ustawione przy pojem-
nikach na odpady komunalne. 

Odpady należy wystawić przed godziną 7.00 dnia, w którym zaplanowano zbiórkę na danej ulicy czy w 
danej miejscowości (szczegółowy harmonogram poniżej). Niespełnienie tego warunku może skutkować  
nieodebraniem odpadów. Dla własnego spokoju i pewności warto to zrobić wieczorem dnia poprzedniego.

By uniknąć pomyłki warto przypomnieć czym właściwie są odpady wielkogabarytowe. Zgodnie z defi-
nicją są to odpady komunalne, które nie mieszczą się w przydomowych pojemnikach. W praktyce w ra-
mach zaplanowanej zbiórki odbierane będą wszelkiego rodzaju meble (stoły, szafy, krzesła itp.), drzwi, ramy 
okienne, elementy drewniane, materace, pierzyny, domowe suszarki na pranie, wózki dziecięce, duże za-
bawki dziecięce i inne tego typu odpady. Nie będą odbierane takie odpady jak części samochodowe, od-
pady budowlane, wanny, umywalki, muszle i spłuczki toaletowe, rolety, płoty, odpady ogrodowe czy 
spakowane w worki, wiadra lub kartony odpady domowe.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany kompletny.
p.o. kierownika ZBK

Grażyna Grosicka

Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

8.09.2014 r.
Nowogard ulice: Bohaterów Warszawy, Radosława, Łąkowa, Krótka, Żeromskiego, Zaciszna, Po-

niatowskiego, Ogrodowa, Kwietniowa, Jana Pawła II, Ks. Racibora I, Światowida, Gryfitów, Cmen-
tarna, Polna, Reja, Reymonta, Kasprowicza, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickie-
wicza, Młynarska, Magazynowa, Wartcka, Nadtorowa, 15 Lutego, Asnyka, Bankowa, Dworcowa, 3 
Maja, Fabryczna, Pocztowa, Rzeszowskiego, Batalionów Chłopskich, Waryńskiego, Kilińskiego, Ka-
zimierza Wielkiego, Zielona, Osiedlowa, Dąbrowszczaków, Górna, Kulice 33-39, Sieciechowo 121a.

9.09.2014 r.
Nowogard ulice: 700 Lecia, Armii Krajowej, Plac Wolności, Czarnieckiego, Lutyków, Wyszyńskie-

go, Luboszan, Kościelna, Blacharska, Pl. Szarych Szeregów, Szkolna, Wojska Polskiego, Monte Cas-
sino, Sikorskiego, Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Traugutta, Okulickiego, Wileńska, Kościuszki, Mięt-
no 20-36, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Rataja, Wiejska, Jesionowa, Jodłowa, Świerko-
wa, Brzozowa, Lipowa, Dębowa, Grota – Roweckiego, Roosevelta, 5 Marca, Kowalska, Warszawska, 
Zamkowa, Pustać, Smużyny, Wybickiego, Norwida, Staszica, Otręby, Promenada, Sądowa, Stolar-
ska.

10.09.2014 r.
Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, Zakłodzie, Czermnica, Dąbrowa, Ogorzele, Olszyca, Wierzchęci-

no, Grabin, Bochlin, Ptaszkowo, Łęgno, Karsk, Warnkowo, Trzechel, Strzelewo, Płotkowo, Suchy Las, 
Świerczewo.

11.09. 2014 r.
Sieciechowo, Długołęka, Radłowo, Krasnołęka, Kulice, Sąpole, Osowo, Bieniczki, Bieńczyce, 

Ostrzyca, Bromierz, Jarchlino, Żabówko, Słajsino, Wierzbięcin, Olchowo, Gardna, Wyszomierz, 
Nowe Wyszomierki, Stare Wyszomierki, Sąpolnica.

12.09.204 r.
Miętno, Lestkowo, Glicko, Sikorki, Orzechowo, Orzesze, Szczytniki, Zagórz, Wierzchy, Struga, Za-

tocze, Wołowiec, Wojcieszyn, Żabowo, Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Konarzewo. 
15.09.2014 r. 
Nowogard ulice: Bema, Leśna oraz Zbyszewice.

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Publicznych  im. B.  Malinowskiego  w  Osinie  
zatrudni  

na  czas  określony  od  01.09.2014 r.  do  31.08.2015 r. 
nauczyciela  fizyki  w  wymiarze  8/18.

Wymagane  pełne kwalifikacje. Tel. kontaktowy. 913910380.
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OGŁO SZE NIA DROb NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną  

przy ul. Boh. Warszawy 34  
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

NIERUCHOMOŚC
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogardzie 

ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytkowe 
poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJEMY, KU-
PUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły Trójki. 
00 33 78 78 18 189

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, plaży. 
Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  Nowo-
gardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   ul. 
Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. Me-
dia 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.Cena  
28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio sprze-
dam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 m2, III  
piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do negocjacji. 
723930320, 697171038.

•	 Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy ul. 
Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzchnia ok. 
45m2, na którą składa się sala obsługi oraz zaple-
cze/magazyn z osobną toaletą. Lokal po kapital-
nym remoncie. Dostępne media: prąd, woda, ka-
nalizacja, CO. Obiekt monitorowany. Zapraszam 
na prezentację, tel. 91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 tys. 
691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodarczy do re-
montu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe około 
90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w tym 
mieszkanie, duży parking. 609 245 816  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. Cena 
43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 883 
241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 889 
483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + suteryna 64 m2. 
608 817 214 

• Sprzedam 2-pokojowe II piętro, 47m2 113 tys. 
501 307 666

• 1 HA ziemi w IV kl. sprzedam pod KRUS 17000zł. 
Tel. 889 133 882

• Sprzedam garaż Zamkowa. 609 388 488

• Sprzedam mieszkanie 47,5 m2 w Nowogardzie. 
501 051 731

•	 Sprzedam kawalerkę w Nowogardzie 30 m2 
– parter – wspólnota – ogrzewanie gazowe 
własne. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
kuchnia umeblowana z zabudowaną kuchnią 

elektryczną i płyta gazową oraz zmywarką. 
Cena 110 000 zł. Tel.693 84 85 91

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie. 602 526 
935, 602 371 382 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 502

• Sprzedam dom w Stargardzie Szczecińskim o 
pow. 148 m2 lub zamienię na podobnej wielkości 
w Nowogardzie z dopłatą. 604 460 614 

• Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną. 660 
010 540

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, I piętro, 
Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 696 042 318 

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, ul. Le-
śna 6a, powierzchnia 45,80 m2, I piętro, dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena 
91.600 zł, tel.  607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Traugutta 
3a, powierzchnia 54,90 m2, parter, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, WC,  korytarz, cena 76.800 zł, 
tel.  607607814, 91-3910010.

•	 Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Traugut-
ta 3a, powierzchnia 78,10 m2, II piętro, cztery 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  korytarz, cena 
71.700 zł, tel.  607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Leśnej w 
Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. +48 725 428 
837 

• Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszowskiego w No-
wogardzie. Tel. 783 570 060

•	 TANIO SPRZEDAM LUb WYNAJMĘ 37 M2 
MIESZKANIE W bLOKU CENTRUM NOWO-
GARDU. DWA POKOJU, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 
OKNA PCV, OGRZEWANIE GAZOWE, PODŁO-
GI W PANELACH. bLOK PO REMONCIE NISKIE 
OPŁATY. PROSZĘ DZWONIĆ W GODZINACH 
WIECZORNYCH SKYPE: jspolish. 

•  Sprzedam garaż na 700 lecia. 514 620 330

• Sprzedam lokal przeznaczony na działalność 
handlową lub usługową w Płotach przy ul. Krót-
kiej o pow. 90 m2. Cena do uzgodnienia. 605 098 
061 

• Goleniów.Działkę budowlaną z warunkami zabu-
dowy pod mieszkalnictwo  i usługi o pow 1100 
m/2 blisko centrum miasta sprzedam po okazyj-
nej cenie  tel 501 208 667

• Goleniów . Działkę budowlaną   blisko centrum 
ale w spokojnej okolicy>   o pow 13 000 m/kw 
z warunkami zabudowy z możliwością podziału 
na 10>   działek, zdecydowanie sprzedam -cena 
do uzgodnienia tel 501 208 667  

• Goleniów . Działkę o pow 1,8 ha   z budynkami 
socjalnymi,ogrodzoną i  monitorowaną przy dro-
dze szybkiego ruchu Gdańsk - Berlin sprzedam w  
cenie do uzgodnienia.tel 501 208 667 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica Gryfi-
tów. 91 39 27 272 

•	 Sprzedam mieszkanie 100 m2. 608 690 831

• Sprzedam działkę budowlaną z warunkami za-
budowy w Nowogardzie. 693 850 197

• Sprzedam mieszkanie na wsi 100 m2. 729 352 
867

• Sprzedam 15 ha. Tel. 722 011 142

• Sprzedam dwupokojowe II piętro 47 m2, 113 000. 
501 307 666 

• 1ha ziemi w IV klasie sprzedam pod KRUS 17 000. 
889 133 882 

• Pracująca zawodowo szuka mieszkania do wyna-
jęcia. 691 857 589

• Wynajmę niedrogie mieszkanie 2 pokojowe bez 
kaucji. 503 74 14 76

• Potrzebuję  wynająć  mieszkanie  dwupokojowe 
,niedrogo ,bez  kaucji .TEL.503741476.

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, piwnica  i  
budynek  gospodarczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  kawalerkę. 
Osobne  wejście. Kulice.45 tyś.zł.Tel.512131562.

• Wynajmę  mieszkanie. 697583382 .

• Sprzedam  pawilon  handlowy o pow. 36 m 2 
.601642390.

• KAWALERKA – zamienię lub sprzedam , na 2 po-
koje /z dopłatą/.Żeromskiego ,parter.514830607.

• Do  wynajęcia  kawalerka  na  ul; Leśna  umeblo-
wana.508070311.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 pokojowe  oś. Rado-
sław.660424991.

• SPRZEDAM  -  pół   bliźniaka / do  wykończenia / 
ul:Jesionowa.Tel.665602501.

• SPRZEDAM   –  Wolin   5  ha.  terenu  ,  przy  wo-
dzie . Przepiękna   okolica .501208667.

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 2000, 

kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł 
do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 1994, 
poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 205 
55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 215 
50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault Laguna 
I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  prod. 
1991.Tel.690071574.

•	 Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 97, szyba 
przednia Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Do sprzedania bus Mitsubishi L400 rok 99, cena 
3000 zł + VAT. 601 581 892 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 2002, stan 
bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 456 
377   

•  Sprzedam trabanta, rok produkcji 1968. 730 744 
751

•  Sprzedam przyczepę jednoosiową do samocho-
du. 693 850 197

•  KUPIĘ FIATA 126 (malucha) z dokumentami. 
Cena 600 zł. 721 668 245

• Sprzedam   -  Citroen  Xantia  .Rok  prod. 1994. 
.Silnik  1,6 , benzyna. Rejestracja  do  01/2015 r. + 
koła    zimowe .  Tel.889463879.

• SPRZEDAM – VW POLO  z  silnikiem  1,2 L ben-
zyna. Rok   prod. 2002 .pięciodrzwiowy , stan b. 
dobry ,kpl. kół  zimowych, Auto zostało  kupio-
ne rok temu z Niemiec od pierwszego właścicie-
la. Tel.691604609.

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  róże  
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  róże  krza-
czaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  innych  roślin. 
Tel. 606106142.

•	 Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. Tel. 91 
39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę uchyl-
ną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Sprzedam mieszankę zbożową, 70 zł/100 kg. 91 
39 18 704 lub 781 900 122 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowanie siana i 
słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 2800 
zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 785 
04 19 62  

• Sprzedam kaczki, kury brojlery. 782 429 405 

• Koszenie Bizonem z sieczkarnią – usługi. 502 853 
573 

•	 Sprzedaż świeżych kurzych jaj ekologicznych, 
ul. boh. Warszawy 21. 

• Sprzedam przyczepę 3,5 tonową, wywrotka. 696 
351 157 

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 853 573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzelewo. 502 
853 573

• Sprzedam mieszankę zbożową. 795 911 886

•  Sprzedam maty gumowe legowiskowe dla ciela-
ków i świń sztuk 22. 91 39 79 313 

• Sprzedam kaczki francuskie, skubane na zamó-
wienie oraz mieszankę zbożową. 511 696 751 

•	 Sprzedam  nasiona gorczycy.669910736

• Sprzedam  ciągnik  C – 360 Tur.530999126.

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na kon-

ferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGOWYCH 
I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania No-
wogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac - w 
2 minuty, bindowanie, wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licencjac-
kich, innych), dokumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowanie. 
880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieplenia, ob-
róbki blacharskie, podbitki. 609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od pod-
staw, przekładek dachów, docieplenia, ukła-
danie kostki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, bus skrzynio-
wy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zajęciami 
komorniczymi, dochodami z mops, zasiłkami i 
alimentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –TA-
NIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  ogro-
dzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z przygo-
towaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

•	 SERWIS KOMPUTEROWY  W. Polskiego 57 . tel. 
787482763.Pełna oferta: komsil.pl Promocyjne 
ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i kostka 
polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i zagra-
niczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. Wykończe-
nie wnętrz pod klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, terakota itp. 
608 364 330, 600 347 308 

• Szpachlowanie, malowanie, panele, instalacje 
elektryczne. 798 147 191 

• Usługi talerzówką ciężką. 727 909 576 

•	 NAPRAWY montaz piecow gazowych Vaillant - 
serwis  tel 691 686 772

•	 USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  tony 
,bus kryty .Nawiążę  współpracę  z  firmą.
Tel.888878314.

•	 ZLECĘ  -  docieplenie  budynku 450 m 2 
.785931513.

• Docieplenia  budynków, malowanie, szpachlo-
wanie, glazura i  terakota, hydraulika,  regipsy  i 
Podłogi , adaptacja poddaszy.600626268.

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 

emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlandia, 
Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, USA. 
Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Starszych, 
wyjazdy od zaraz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymagane prawo 
jazdy ( nie wykluczam emeryta). 663 600 601

•	 Zapraszam  na  zbiór  truskawek  w  Dąbro-
wie Nowogardzkiej. Owoce deserowe. Tel. 
510730398,502616240.

•	 Przyjmę ucznia na praktyki do biura, znajo-
mość obsługi komputera, od 1.06.2014, tel. 
605 522 340

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od zaraz 
508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu handlo-
wego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w transporcie 
drogowym, tel. 607 585 561.

• Doświadczona opiekunka do dziecka zajmie się 
maluchem od września. 793 994 354 

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożywczego. 
91 39 21 373

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, atrakcyjne warun-
ki. 609 493 989

•  Doświadczona opiekunka zajmie się małym 
dzieckiem. 664 696 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. D. 601 893 514 

• Zatrudnimy osobe ze znajomoscia jezyka nie-
mieckiego do obsługi biura oraz w dalszej per-
spektywie do sprzedazy. Branza metalowa. Kon-
takt: e-mail: ec@lmsgmbh.de lub tel. 601 581 892

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214

• Posiadam grupę inwalidzką i szukam pracy. Je-
stem mobilny. Proszę dzwonić po 20. 91 39 
79 313 
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO bU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSób - RO MAN bIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SObOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY bU SóW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133
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 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

• Przyjmę  do  pracy    w  Niemczech  ; montażystę  
okien  i  drzwi. Wymagania: - własna  działalność    

• gospodarcza, - j.niemiecki w stopniu komu-
nikatywnym , - prawo jazdy Kat. B  .Kontakt 
606830893

• Zatrudnię   nianię  do  9  letniej   dziewczyn-
ki.537689640.  EMISJE  ;   22  ,   26    08   2014 r. 

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  na  Fermę  
.Warunki  płacowe dobre. Zapewniamy  miesz-
kanie. 502562378   lub  913910315 .

• Wynajmę sklep przy ulicy Rzeszowskiego w No-
wogardzie. Tel. 783 570 060

• ZAOPIEKUJE   SIĘ  DZIECKIEM. Wykształcenie 
Pedagogiczne , Edukacja  Wczesnoszkolna  i  
Przedszkolna . Elastyczność  godzin. Zaopieku-
je  się    profesjonalnie  i odpowiedzialnie  dziec-
kiem .Zabawy z dzieckiem ,czytanie książeczek  
.  Spacery ,   jak  również  odprowadzę  i   od-
biorę  ze  szkoły , pomogę   w  lekcjach.  TEL. 
691604609. 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte i 

porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 146 
cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszybowe, 
białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porąbane. 
Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową sprawną, 
niemiecką, lodówka trzy rodzaje zasilania, kuch-
nia gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, olcha, 
brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 693 
730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie nowe, 
bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 785 921 868

• Kupię książki do gimnazjum nr 1 klasa 3. 608 
825 600 

• Odkupię książki do klasy 6 Szkoła Podstawowa 
nr 2 Nowogard. 691 201 974

• Sprzedam książki do klasy 5 Szkoła Podstawowa 
nr 2.691 201 974 

• Oddam kotki 8 tygodniowe. 607 545 533

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, atrak-
cyjna cena. 668 171 212

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożywczego. 
91 39 21 373 

• Sprzedam sofę dwuosobową ekoskóra. Cena 
300 zł. 605 281 226

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z Niemiec  uzy-
wane z gwarancja i montażem do mieszkania-
,domu,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena od 900 
zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl wersja komi-

nowa lub z zamknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapewniamy czesci 
zamienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary,z Niemiec malo używane do mieszka-
nia,domu,sklepu cena od 70 zl  oraz elektrycz-
ny przepływowy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuchni cana 200zl    tel   691 
686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz wody 
stojacy VGH 130-190 litrowy f. Vaillant z Nie-
miec do domu, pensjonatu gdzie sa 2- 3 lazien-
ki,ekonomiczny cena od 1.000 zl piec  gazowy 
c.o. stojacy, zeliwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772

•	 Sprzedam meble bRD kolekcja Syriusz : biur-
ko, komoda, szafa i tapczan tel. 664 323 325

•	  Drewno opałowe. 506 232 860

• Sprzedam drewno opałowe kominkowe, pocię-
te w klocki z transportem do domu. 663 349 053 

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wybór 
drzewek owocowych z owocami. Tuje, szma-
ragd od 8zł za sztukę i wiele innych roślin 
ozdobnych. 606 106 142 

• KUPIĘ FIATA 126 (malucha) z dokumentami. 
Cena 600 zł. 721 668 245

• Sprzedam  betoniarkę  150 l + 30 m kabla. Tanio. 
Kont. po 15 tej.601692929.

• Sprzedam  -  owczarki  niemieckie. 
Tel.913910656.

• SPRZEDAM  -  glebogryzarkę  spalinową , ogro-
dową . Tel.505848340.
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TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

UWAGA ROLNICY
TALERZóWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY  

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGóW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600 840 600 lub 600 465 417

SZYBKA POŻYCZKA

W._.1.sk.08.1-31

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Spartakiada w bodzęcinie 

Rządziła siatkówka plażowa
Drużyna z Węgorzy zajęła pierwsze miejsce w turnieju plażowej piłki siatkowej, zorganizo-
wanej w ramach spartakiady w Bodzęcinie. Uzupełnieniem imprezy był cykl konkurencji 
sportowych dla najmłodszych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Bodzęcin Razem”.

W ostatnią niedzielę, 24 sierp-
nia, pogoda nie pokrzyżowała 
szyków organizatorom przedsię-
wzięcia sportowego i zawody roz-
grywane były bez zakłóceń. Miej-
sce to to oddane w tym roku dru-
gie w powiecie goleniowskim bo-
isko do plażowej piłki siatkowej. 
Zawody oficjalnie ruszyły tuż 
przed 11:00. Szkoda jedynie, że 
frekwencja uczestniczących dru-
żyn była tak niska. Do zawodów 
przystąpiły tylko dwie drużyny 
spoza Bodzęcina. Tym większe 
brawa dla Kikorza oraz Węgorzy 
za to, że chcieli spróbować swo-
ich sił, notabene, z niezłym skut-
kiem, w pojedynkach z gospoda-
rzami. Zespoły rywalizowały sys-
temem „każdy z każdym”. Dzięki 

temu w pięcio-drużynowej stawce 
każdy zgłoszony zawodnik mógł 
zaprezentować pełnię możliwości. 
Tym bardziej, że grano do zdoby-
cia 21 punktów, do dwóch zwy-
cięskich setów. Rywalizacja spor-
towa trwała prawie pięć godzin 
zegarowych. Swój wkład w orga-
nizację przedsięwzięcia włoży-
ło również Stowarzyszenie „Bo-
dzęcin Razem”, które przygoto-
wało sześć konkurencji dla naj-
młodszych mieszkańców, którzy 
z wiadomych względów nie mogli 
wziąć udziału w turnieju siatkar-
skim. Skakanka, slalom między 
tyczkami czy konkurs „kapek” to 
tylko część konkurencji, za któ-
re młodzi mieszkańcy otrzymali 
cenne nagrody. Zawody siatkar-

skie dorosłych drużyn wygrał ze-
spół z Węgorzy. Drugi był Bodzę-
cin, a trzecie miejsce na podium 
zajęło Kikorze. Puchary za czoło-
we lokaty wręczył sołtys Bodzę-
cina, Krzysztof Majcher. Puchar 
dla najlepszego zawodnika nie-
dzielnych zawodów wręczył rad-
ny Gminy Osina, Jerzy Salwa. Na-
tomiast pamiątkową statuetkę, 
ufundowaną przez prezesa Sto-
warzyszenia „Bodzęcin Razem”, 
otrzymał reprezentant gospoda-
rzy, Kuba Smoliński. Stowarzysze-
nie „Bodzęcin Razem” serdecznie 
dziękuje panu Grzegorzowi Ku-
ratnikowi za pomoc w organiza-
cji cyklu konkurencji sportowych 
dla dzieci. 

Red. Zwycięska drużyna z Węgorzy tuż po dekoracji.

Turniej piłki nożnej Żaków

Zwycięstwo Pomorzanina
W poniedziałek (18 sierpnia), w Różankach, został rozegrany Ogólnopolski Wakacyjny Tur-
niej Piłki Nożnej Żaków (rocznik 2006 i młodsi) o Puchar Wójta Gminy Kłodawa. Udział w 
nim wzięły dwie drużyny Brazil da Bola, występujące jako Pomorzanin Nowogard. 

Drużyna Brazil da Bola No-
wogard rocznik 2006 osiągnę-
ła świetny wynik. Za rywali mia-
ła dwa zespoły Juniora Różan-
ki, Łucznika Strzelce Krajeńskie i 
Progres Wlkp. W pierwszym me-
czu z Łucznikiem młodzi piłkarze 
z Nowogardu wygrali 1:0. Później 
już było tylko lepiej. W meczu z 
Progresem piłkarze Pomorzani-
na wygrali 6:0, następnie rozgro-
mili drugi zespół Junior Różanki 
aż 9:0. Zawodnicy ze szkółki pił-
karskiej Brazil da Bola z pierw-
szym zespołem z Różanek wygra-
li 5:0. Następnie rozgrywane były 
rewanże, a w nich ponowna do-
minacja młodzieży z Nowogardu. 
Zwycięstwo z Łucznikiem 4:0, z 
Juniorem II 5:0 i Juniorem Różan-
ki 2:0. Jedynym zespołem, któ-
ry zdołał strzelić Pomorzaninowi 
gola, był Progres Wlkp. To jednak 
pozwoliło na jedynie „honorową” 
porażkę z nowogardzianami 4:1. 
Tak więc piłkarze Pomorzanina 
rocznik 2006 rozbili wszystkich 
swoich rywali i zajęli pierwsze 
miejsce w turnieju, notując przy 
tym fantastyczną skuteczność (36 
strzelonych goli, 1 bramka straco-
na i to wszystko w 8 meczach!). 
Królem strzelców został Max La-
bocha, który aż 15 razy pokony-
wał bramkarzy rywali. Z kolei Cy-
prian Marchewka został wybrany 
najlepszym bramkarzem. Drugi 
zespół Pomorzanina, który wystę-

pował w kategorii wiekowej rocz-
nik 2005, zajął w turnieju 4. miej-
sce. Należy dodać, że w barwach 
Pomorzanina w turnieju grało 
kilku dzieciaków ze stargardz-
kiej szkółki Brazil da Bola. Jak wi-
dać, pod czujnym okiem brazylij-
skiego trenera, Roberto Mendesa, 
młodzi piłkarze z Nowogardu z 
turnieju na turniej coraz bardziej 
imponują swoją grą. Warto zatem 
wspomnieć, że szkółka piłkarska 
Brazil da Bola, która współpra-
cuje z Pomorzaninem Nowogard, 
prowadzi właśnie nabór dzieci w 
wieku 4-6 lat. Wszystkich rodzi-
com, którzy chcieliby zapisać na 
zajęcia swoje pociechy, podajemy 
nr kontaktowy: 730 400 077. 

KR

Na zdjęciu (oprócz dzieci ze Stargardu) górny rząd od lewej: Hubert Mełech, Miłosz Krauze, Kacper Sznałbel, Mikołaj Nowik; 
dolny rząd od lewej: Miłosz Orpel, Cyprian Marchewka, Max Labocha, Michał Słowiński, Piotr Słowiński, Kacper Kosiński, Ja-
kub Paradziński, Mateusz Połatyński, Miłosz Nowik

Na zdjęciu, najlepszy bramkarz tur-
nieju – Cyprian Marchewka oraz król 
strzelców – Max Labocha.
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Poszli uczyć się 
do Goleniowa

s. 4

Czytaj s. 4

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o A3.1.P.d/o

WŁOCHY - 27.09. - 6.10.2014
FATIMA i sanktuaria Europy

  6.09. - 21.09.2014
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja, Włochy, Turcja, 

Tunezja, Chiny, Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 07.18-08.22

s. 9

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: 

Hurtownia „Podkowa”

Gmina wypowiedziała 
umowę PUWiS 

Czy  
mieszkańcy  
zostaną  
bez wody? 

SKUP ZŁOMU  
I METALI KOLOROWYCH 

NOWOGARD • UL. MŁYNARSKA 10 
(TEREN BYŁEJ MLECZARNI)

OFERUJE NAJWYŻSZE CENY 
ZŁOMU STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH 

• gotówka od ręki
• ważymy na wagach elektronicznych
• cięcie złomu palnikiem
• odbiór złomu na terenie miasta gratis

503 119 036, 507 021 889
K....P.4.29-5.09

Żabowo: szynobus uderzył w ciężarówkę

Nowe fakty  
w sprawie 
wypadku

Czytaj s. 3

s. 7

Nowe twarze  
w nowogardzkich 

parafiach
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Upartyjnienie (SLD) i prywatyzacja 
władzy samorządowej w Nowogardzie

Na kana-
le TVP Szcze-
cin emitowane 
są archiwalne 
wydania ser-
wisu informa-
cyjnego Kro-
niki Szczeciń-

skiej. W miniony piątek obejrza-
łem taką kronikę z sierpnia 1996 
roku. Jednym z tematów tamtego 
wydania była relacja słowno fil-
mowa z Nowogardu, dotycząca 
naszego jeziora. Wystąpił w niej z 
krótką wypowiedzią ówczesny wi-
ceburmistrz, którym był nie kto 
inny tylko Antoni Bielida, obecny 
przewodniczący Rady Miejskiej 
(SLD). Pan Antoni na tle nowo-
gardzkiej plaży (na której zresz-
tą było widać znacznie więcej lu-
dzi aniżeli obecnie można zauwa-
żyć) roztaczał wizję świetlanej 
przyszłości nowogardzkiej, opar-
tej o jezioro, turystyki. Twierdził 
m.in., że władze miejskie przystę-
pują do podziału terenów nad je-
ziorem na działki dla prywatnych 
inwestorów, którzy będą tam bu-
dować domki dla letników. Kon-
cepcja, którą już wdrażamy - mó-
wił mniej więcej Bielida - jest 
taka, aby turyści przyjeżdżający 
nad morze z głębi Polski, spali i je-
dli w Nowogardzie, a autokarami 
dojeżdżali na nadmorskie plaże. 
W Nowogardzie spaliby oczywi-
ście m.in. w domkach nad jezio-
rem. Śmieszne? No właśnie nie za 
bardzo śmieszne, zwłaszcza, gdy 
sobie uświadamiamy, że w całym 
kraju z mniejszym bądź większym 
powodzeniem, odesłano w latach 
wolnej Polski odstawiono podob-
nych pomysłodawców na bocz-
ny tor, a w gminach zmieniło się 
diametralnie, i to na lepsze, to w 
Nowogardzie, dzięki towarzyszom 
(Czapla to od lat czołowy działacz 
lokalnego SLD w samorządzie 3 
kadencje) idziemy w dół aż świsz-
czy. Pokazują to wszelkie możli-
we badania i zestawienia racjonal-
nych kryteriów rozwojowych, nie-
które z nich, sporządzone przez 
krajowe autorytety i uznane po-
wszechnie za wiarygodne, prze-
drukowujemy także w DN (np. 
ranking gmin „Rzeczpospolitej”, 
gdzie Nowogardu nie ma w ogó-
le, i ranking zamożności „Wspól-
noty”, gdzie jesteśmy na ostatnim 
miejscu w województwie i jednym 
z ostatnich w kraju). Nie za bardzo 
śmieszne, gdy dochodzi w pełni 
do świadomości, że ludzie, którzy 
takie bajki jak te z 1996 roku nam 
serwują okupują nadal miejscowe 
urzędy, tracą cenny czas kolejne-
go pokolenia nowogardzian, dla 
którego nie ma tu perspektyw. 
(oczywiście nie dotyczy to dzie-
ci znajomych miejscowych SLD-
-skich notabli – dla nich praca 
niezależnie od wykształcenia tu-

taj zawsze jest) Z krótką przerwą 
nowogardzkiej wolności w latach 
1990 do 1994, cały czas bowiem 
władze sprawuje SLD z PSL bądź 
jedno z tych ugrupowań. I choć 
śmieją się z nas wokół (w innych 
gminach), kogo to tutaj wybie-
ramy, nowogardzcy bajkotwórcy 
mają się dobrze, a tylko tym, któ-
rzy cokolwiek rozumieją, właśnie 
nie do śmiechu. Z zapaści lokal-
nej przedsiębiorczości (poza nie-
licznymi przypadkami faworytów 
władzy), nikt rozumny cieszyć 
się przecież nie będzie. Ostatnim 
znamiennym przypadkiem bez-
myślnego dobijania swoich (wie-
le innych nie sposób tutaj z braku 
miejsca wymienić) jest realizowa-
na konsekwentnie próba zastąpie-
nia nowogardzkiej, zatrudniają-
cej ponad 150 osób, firmy PUWiS, 
firmą niemiecką (poza wszyst-
kim- nikt w kraju dotychczas na to 
nie wpadł, aby oddać wodę Niem-
com!). Burmistrz z SLD, który na-
marnował już mnóstwo publicz-
nych pieniędzy na nieprzemyślane 
inwestycje (to też temat na dłuż-
sze odrębne opracowanie), do-
datkowo, jakby tego było mało, z 
urzędu miejskiego uczynił urząd 
propagandy do robienia obywate-
lom wody z mózgu, a urzędników 
zaprzągł do walki z niektórymi z 
tych obywateli. Coś takiego to tyl-
ko w komunie miało prawo bytu, 
gdzie państwo i władza była wła-
snością PZPR... Spokojnie moż-
na więc polecać młodzieży wy-
cieczkę do Nowogardu, zamiast 
do modnych skansenów PRLow-
skich atrybutów, tutaj mogą zo-
baczyć PRL nie w muzeum, tutaj 
PRL jest wiecznie żywy. I to jest 
ten pomysł na rozwój turystyki 
do Nowogardu, który w przeci-
wieństwie do utopijnej wizji Bie-
lidy z 1996 roku, realnie realizu-
je i tenże i tutejsze władze samo-
rządowe. Tylko że podobnie jak 
wówczas na jedzenie i spanie, tak 
i teraz na oglądanie towarzyszy w 
akcji, chętnych w kraju brak (licz-
ba ludności miasta też maleje w 
tempie około ponad 100 rocznie). 
Pozostają więc do klaki niektó-
rzy miejscowi, zwłaszcza młodzi 
emeryci mundurowi, to ich sta-
tystycznie mamy tutaj więcej jak 

gdziekolwiek i to dla nich te ławki 
(największe osiągnięcie kadencji 
Czapli – sza po ba!), których sta-
tystycznie mamy także więcej niż 
gdziekolwiek, czyli tam gdzie jest 
praca, więc się pracuje, a nie na 
ławkach przesiaduje. I tak, by było 
miło, gdyby jeszcze tego Słomskie-
go oczernić skutecznie. Niestety to 
też się nie udaje od ponad 20 lat 
(a było tego, oj, było), dlatego te-
raz towarzysze przed wyborami 
wpadli w stan maksymalnej fru-
stracji i Słomski im z głowy i z ust 
nie schodzi. Ta histeria sięga już 
szamba i w stylu i w treści. Jed-
nak swoje lata mam i nie takie już 
rzeczy przeżyłem. (a mszczono się 
tutaj, za moją działalność na rzecz 
wolności i suwerenności nawet na 
moich dzieciach). Na upartyjnie-
nie i prywatyzację władzy samo-
rządowej zgody świadomych oby-
wateli w wolnym kraju (za takiego 
obywatela się mam) być nie może. 
A kto chce być niewolnikiem i da-
wać robić z siebie narzędzie – to 
już jego sprawa, tylko nie powi-
nien swoimi kompleksami obar-
czać sytuacji innych. Tym, któ-
rzy nie zauważyli dotąd różnicy 
między komuną i jej mentalnymi 
kontynuatorami, a społecznością 
wolnych obywateli i jej atrybuta-
mi (np. niezależna, pełniąca funk-
cję kontrolną w stosunku do wła-
dzy prasa, jak DN) dedykuję słowa 
współczesnego amerykańskiego 
uczonego: – Swoboda wypowiedzi 
jest głównym szańcem broniącym 
każde społeczeństwo przed tyranią. 
Jeżeli tyran jest w stanie doprowa-
dzić do tego, że posiadanie odmien-
nego zdania jest przestępstwem, 
swobodnie może gwałcić wszyst-
kie prawa obywateli. prof. Robert 
Spencer 

Marek Słomski

PS. Autorów anonimowej SLD-
-owskiej histerii (zawsze byli bar-
dzo odważni) informuję, że by-
najmniej nie tylko „groziłem” im 
skierowaniem zarzutów o oszczer-
stwa i pomówienia do właściwych 
organów, ale to uczyniłem. Tro-
chę cierpliwości, Panowie. Młyny 
sprawiedliwości mielą powoli, ale 
może zdążą przed wyborami, a jak 
nie, to i później będzie dobrze.

W skrócie...

Trwa kolejna misja namiotowa organizowana przez nowogardzki 
zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Na Placu Szarych Szere-
gów, pod namiotem, pastorzy z Polski i Anglii głoszą kazania. Oprócz 
tego  wyświetlane są seanse filmów o tematyce religijnej. Nie brakuje też 
miejsca na gry i zabawy dla najmłodszych. Misja namiotowa zakończy 
się w sobotę, 30 września. 

Przy dyskoncie  Netto, od rana  Nowogardzianie mogli kupić najróż-
niejsze i bardzo kolorowe karmniki  dla ptaków „ Wykonuję je, bo lubię 
pracować w drewnie.  Dziś już sprzedałem parę sztuk i jeszcze, jak pan 
widzi, zostało mi kilka, które są również do sprzedania. Zainteresowanie 
jest dość duże wśród mieszkańców, którzy bardzo chętnie oglądają karm-
niki i zostawiają lub kupują. Dlatego najprawdopodobniej jeszcze tu do 
Nowogardu wrócę z nowymi karmnikami, które niebawem wykonam  - 
mówi w  rozmowie mieszkaniec gminy  Goleniów, który przyjechał do 
Nowogardu. Ceny karmików wahają się od 15 zł do 25 zł za sztukę. 

Już wisi baner powitalny, stoją słomiane snopy i  po podcinano krzaki 
przydrożne. W gminie Nowogard, a konkretnie na osiedlu Gen. Bema 
trwają od kilku dni intensywne przygotowania do dożynek gminnych. 
Święto plonów odbędzie się 6 września. 
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

J22.2.sczb.pt.1-29

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje o 
zbiórce odpadów zielonych. Zbiórka skoszonej trawy, liści, przy-
ciętych gałęzi i innych tego typu odpadów odbędzie się:

teReN miejSki  8.09, teReN wiejSki 19.09
Chętni powinni zgłaszać się do 4 września (teren miejski) lub 18 

września (teren wiejski) pod nr telefonów ZBK 91 578 53 60, 91 578 
53 55 lub ZUK 91 39 21 322, 91 39 21 582.

Żabowo: szynobus uderzył w ciężarówkę

Nowe fakty w sprawie wypadku
Do bardzo groźnego wypadku doszło w środę (27 sierpnia) w nocy, na przejeździe kolejowym w Żabowie. Około godziny 23:30 rozpędzony szynobus ude-
rzył w naczepę ciężarówki mAN, która przewoziła filar do śmigieł turbiny wiatrowej. w pociągu znajdowali się tylko maszynista oraz kierownik składu, 
zarówno im, jak i kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Pozostaje pytanie, dlaczego doszło do tego wypadku?

Jak poinformowała w czwartek 
redakcję DN rzecznik policji, oko-
ło godziny 23:30 szynobus relacji 
Kołobrzeg-Szczecin, na przejeź-
dzie w Żabowie wjechał w naczepę 
pojazdu marki MAN, który prze-
woził podstawę (filar) do śmigieł 
turbiny wiatrowej. W Szynobu-
sie znajdował się maszynista i kie-
rownik składu, którzy chwilę przed 
zderzeniem przemieścili się na tył 
tego szynobusu. Poważnych obra-
żeń na szczęście nikt nie odniósł. 
Redakcji DN udało się dotrzeć do 
relacji naocznego świadka, którym 
był ksiądz Robert Szyszko. – Cze-
kałem w samochodzie przed prze-
jazdem, aż ciężarówka z transpor-
tem przejedzie przez torowisko. Na-
gle spostrzegłem, że wprost na nią 
jedzie rozpędzony pociąg. Nie wy-
daje mi się, żeby ten pociąg hamo-
wał… Ciężarówka była bardzo do-
brze oświetlona, zresztą była z ob-
sługą, znajdowali się tam ludzie, 
którzy mieli latarki i świecili w stro-
nę tego pociągu – relacjonuje ks. 
R. Szyszko – Pociąg z całym impe-
tem uderzył w przyczepę. Kierow-
ca ciężarówki nie mógł zareago-
wać, był to zbyt długi ładunek, do 
tego ten przejazd, o którym mówi-
my, jest bardzo trudny, więc to ma-
newrowanie tam trwało dość długo, 
ja stałem tam jakieś 10 minut, za-
nim nastąpił wypadek – opowiada 
ksiądz Robert Szyszko. 

Zaraz po zdarzeniu, zjawiła się 
policja, następnie przyjechały ka-
retki. Ksiądz, który był świadkiem 
zdarzenia mówił, że rozmawiał z 
osobą z obsługi transportu. – Do-
wiedziałem się, że podobno mie-
li wszystkie zgody, żeby przejechać 
przez przejazd i żadnego pociągu 
miało tam nie być. A tu nagle po-
jawił się „pociąg-widmo” – mówi 
ksiądz Robert Szyszko. No wła-
śnie, skąd o tej godzinie pojawił 
się szynobus? Ekipa, która piloto-
wała transport, była przygotowa-
na i zasięgnęła informacji od od-
powiednich służb o kursujących 
pociągach, tak, aby podczas dość 
długiej operacji manewrowania 
na przejeździe kolejowym, unik-
nąć właśnie takich wypadków. 
Okazuje się, że wszystko przez 
inny wypadek szynobusu... Także 
w środę, po godzinie 18, pomię-
dzy Gryficami a Brodnikami, na 
niestrzeżonym przejeździe kole-
jowym, po tym, jak kierowca cią-
gnika rolniczego nie zachował na-
leżytej ostrożności, pociąg relacji 
Szczecin – Kołobrzeg wjechał w 
przyczepę z nawozem. Aby zabrać 
zniszczony szynobus, przewoź-
nik wysłał po niego lokomotywę. 
– Autobus szynowy, który zderzył 
się z samochodem ciężarowym, zo-
stał uruchomiony w celu ściągnię-
cia ze stacji Gryfice, uszkodzone-
go wcześniej autobusu szynowego, 

który uczestniczył w wypadku, jaki 
miał miejsce o godz. 18.18 na prze-
jeździe kolejowo – drogowym, na 
szlaku Gryfice–Płoty – informu-
je Zbigniew Wolny, rzecznik pra-
sowy PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. 

Tak więc w ciągu kilku godzin 
PKP straciło dwa nowe szynobu-
sy. Jak poinformował nas rzecz-
nik Zbigniew Wolny, w wyniku 
wypadku nie doszło do uszko-
dzenia torów kolejowych. Uszko-
dzeniu uległy jedynie urządzenia 
na sąsiednim przejeździe. Ruch 
pociągów został wznowiony w 
czwartek o godz. 9.15. Wcześniej, 
za odwołane pociągi, przewoź-
nicy wprowadzili zastępczą ko-
munikację autobusową. Niestety 
do momentu zamknięcia tego nr 
DN, nie otrzymaliśmy informacji 
z Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, na ile oszaco-
wano zniszczenia na tym odcin-
ku krajowej „szóstki”. Policja nie 
udziela na razie informacji o tym, 
kto zawinił. – W tej chwili trwa-
ją czynności ustalenia, jak to fak-
tycznie wyglądało, i nie możemy 
teraz mówić o tym, kto jest winny 
w tym zdarzeniu – mówi rzecz-
nik Policji, Julita Filipczuk. Skutki 
wypadku jeszcze wczoraj do póź-
nych godzin były usuwane z miej-
sca zdarzenia. 

KR, fot. MS
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Z okazji 

urodzin 

Gertrudzie 
wasyluk 

dużo zdrowia, pomyślności, 
wielu słonecznych dni oraz 

spełnienia marzeń 

życzą 
mąż, dzieci i wnuki  

ŻYCZENIA

Nowogard stracił uczelnię wyższą

Poszli uczyć się do Goleniowa 
Colleqium Balticum likwiduje wydział Zamiejscowy w Nowogardzie. Uczelnia, mimo prób, nie znalazła lokum, by u nas pozostać. Bardziej przyjazna dla 
niej okazała się stolica powiatu. tam będzie od października kształcić przyszłych magistrów, także tych z Nowogardu. 

Colleqium Balticum otworzy-
ło swoje podwoje w Nowogar-
dzie kilka lata temu. Szkoła od 
samego początku prowadziła 
działalność w  Centrum Eduka-
cji „Zielona”, należącym do Jana 
Kopycińskiego. 

Pojawienie się uczelni wyższej 
nie tylko dopełniło ofertę edu-
kacyjną Nowogardu, słynącego 
z bogatej siatki szkół na różnym 
poziomie, ale rzecz jasna dodało 
miastu prestiżu. 

Niestety, jak się dowiedział 
DN, a potwierdzili to pracow-
nicy Wydziału Zamiejscowego 
w Nowogardzie, Colleqium Bal-
ticum, jak dzierżawca pomiesz-
czeń J. Kopyciński, szkoła prze-
nosi się do Goleniowa. Nowo-
gardzki „oddział” uczelni zo-
stanie zlikwidowany dokładnie 
z dniem 1 października, a więc 
z datą, kiedy na studiach rozpo-
czyna się nowy rok akademic-
ki. Uczelnia otwiera Wydział w 
Goleniowie, prawdopodobnie 
przy ul. Kilińskiego, w jednej z 
tamtejszych szkół, należących 
do miasta. Aktualnie studenci z 
Nowogardu wyrazili  zgodę na 
kontynuowanie nauki w innym 
miejscu. Łącznie jest to 77 osób 
(42 osoby na II i 35 osób na III 
roku). Jeszcze przez cały wrze-

sień uczelnia będzie prowadzi-
ła rekrutację poprzez biuro, któ-
re znajduje się przy ul. Zielonej. 
Chętni mogą się zapisywać za-
równo na studia licencjackie, 
jak i magisterskie. Do wybo-
ru jest kilka kierunków, w tym  
m.in. pedagogika, ekonomia czy 
filologia germańska. Ci, którzy 
zdecydują się na studia w Col-
leqium Balticum, będą musieli 
jednak jeździć do Goleniowa. 

Jak dowiedział się DN, szko-
ła już przed rokiem chciała się 
przenieść z Zielonej, z przyczyn 
czysto ekonomicznych. Prowa-
dzono rozmowy, by wykłady od-
bywały się w murach Gimna-
zjum nr 1 przy Wojska Polskie-
go. Niestety negocjacje zakoń-
czyły się fiaskiem. Można się tyl-
ko domyślać, że oferta na dzier-
żawę pomieszczeń, jaką otrzy-
mała uczelnia, była dla nich nie-
korzystna. 

Ostatecznie Colleqium Bal-
ticum dogadało się z władzami 
jednej ze szkół w Goleniowie, 
przy ul. Kilińskiego. To tam od 1 
października studenci, również ci 
nowogardzcy, rozpoczną naukę. 

wielka strata
Likwidacja działalności szko-

ły, dla Nowogardu jest ogrom-
ną stratą, i to na wielu płaszczy-

znach.  Pomijając już kwestie 
prestiżu i dostępu do kierun-
ków nauczania wyższego, mia-
sto straci na tym gospodarczo. 
Poza pieniędzmi, jakie szkoła 
płaciłaby za dzierżawę pomiesz-
czeń (przynajmniej kilka tysięcy 
miesięcznie), zyskiwaliby nadal 
miejscowi przedsiębiorcy, cho-
ciażby restauratorzy czy właści-
ciele sklepów z artykułami pi-
śmienniczymi. Nie mówiąc już 
o przewoźnikach, bo przecież 
część studentów dojeżdżała na 
zajęcia z pobliskich miejscowo-
ści. Z miasta znikną też banery i 
reklamy, które były źródłem do-
chodu dla wspólnot mieszkanio-
wych. Klienta stracą też agen-
cje reklamowe, niekiedy wyko-
nujące dla uczelni zlecenia na 
druk ulotek czy produkcję re-
klam wielkopowierzchniowych. 
Przykładów relacji, jakie niesie 
za sobą obecność tego typu pod-
miotu w małym mieście, można 
mnożyć jeszcze wiele. 

Brak klimatu...
„Nowogard był na uczelnię za-

mknięty” - to opinia, którą moż-
na usłyszeć wśród pracowni-
ków uczelni. W nieoficjalnych 
rozmowach, osoby związane 
ze szkołą przyznają, że władze 
miasta nie wykazywały zainte-

resowania działalnością szko-
ły. Nie starały się także integro-
wać  z jej społecznością, nawet 
gdy ta sama próbowała stworzyć 
ku temu okazję. Nikt nie zjawiał 
się, gdy organizowano sympozja 
czy imprezy integracyjne. Nie 
było też woli korzystania z bo-
gatej wiedzy, jaką w wielu kwe-
stiach mogli podzielić się pra-
cujący na uczelni naukowcy. 
Władze uczelni nie były zapra-
szane na imprezy organizowa-
ne przez miasto, jak np. festiwa-
le czy przeróżne gale. W końcu 
nie stworzono chociażby relacji 
towarzyskich z kierownictwem 
szkoły i jej pracownikami. 

Choć brak woli stworzenia 
odpowiedniego klimatu, mogą-
cego powstrzymać władze szko-
ły przed likwidacją oddziału 
uczelni w Nowogardzie, nie jest 
z pewnością bezpośrednim po-
wodem podjęcia takiej decyzji, 
to na pewno jej nie utrudnił.  I 
znów nasze miasto poniosło po-
rażkę, na której podobnie jak w 
wielu innych sprawach, zyskał 
Goleniów. Zdaje się jednak, że w 
tym wypadku, winnych zaistnia-
łej sytuacji należy szukać tylko w 
Nowogardzie. 

Marcin Simiński 

Gmina wypowiedziała umowę PUWiS 

Czy mieszkańcy zostaną bez wody? 
Po 22 latach, gmina Nowogard wypowiedziała umowę na świadczenie usług, polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i odbioru ścieków Przedsiębiorstwu Usług wodnych i Sanitarnych. tuż po otrzymaniu dokumentu, w środę zebrał 
się zarząd spółki, by ustalić dalszą strategię działania. wiadomo już, że PUwiS wypowie umowy wszystkim mieszkańcom 
miasta na wodę i ścieki, z wyjątkiem tych, którzy zaopatrywani są za pomocą systemu będącego własnością spółki. Niestety 
istnieje także niebezpieczeństwo, że część odbiorców może zostać bez wody. 

Okres wypowiedzenia wynosi 3 
miesiące. To znaczy, że PUWiS od 
1 grudnia nie będzie już odpowie-
dzialny za dostarczanie wody i od-
biór ścieków od mieszkańców Gmi-
ny. Spółka rozpoczęła już rozsy-
łanie do odbiorców własnych wy-
powiedzeń na świadczenie usług. 
Otrzymają je ci, do których woda 
była doprowadzana wodociągami 
należącymi do gminy, a przez ostat-
nie 22 lata dzierżawionymi przez 
PUWiS. Od 1 grudnia wodę będzie 
musiała dostarczyć im niemiecka 
spółka, której gmina chce powie-
rzyć zadanie w ramach zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odbiór ście-
ków (oczywiście w zależności od 
tego, czy Sąd Administracyjny nie 

uchyli wyników przetargu, czego 
domaga się PUWiS).  Pozostali od-
biorcy korzystający z sieci, należą-
cy do PUWiS, otrzymają tylko in-
formację o zaistniałej sytuacji. Na-
dal będą zaopatrywani przez nowo-
gardzkie przedsiębiorstwo wodne. 

Niestety istnieje groźba, że tym 
klientom, którzy zalegają z opłata-
mi za wodę i nie spłacą długu w cią-
gu najbliższych kilku tygodni, PU-
WiS może odciąć wodę. Musi bo-
wiem rozliczyć się ze wszystkimi 
odbiorcami do grudnia. Jak infor-
muje spółka, z rachunkami za wodę 
zalega około 500 osób, a 60 z nich 
ma dość poważne zaległości. Na li-
ście tej jest także nowogardzki szpi-
tal. Jeśli placówka nie zapłaci zale-

głych faktur, może grozić jej odcię-
cie dopływu wody. To, jak wiado-
mo, w przypadku szpitala oznacza-
łoby całkowity paraliż i niemożność 
leczenia chorych. 

Tymczasem Urząd Miejski od-
powiedział redakcji DN na pyta-
nie, jakie zadaliśmy jeszcze przed 
publikacją tekstu, w którym ujaw-
niliśmy zakulisowe informa-
cje na temat działań podejmowa-
nych przez gminę, w celu sfinali-
zowania umowy na dostarczanie 
wody z Niemcami. Gmina przy-
znaje w nich, że podpisała z opera-
torem aneks, przedłużający okres 
przejściowy do dnia 30 listopada  
2014 r. Potwierdzają się więc nasze 
informacje, że „wodociągi nowo-

gardzkie”, czyli spółka utworzona 
przez Wasserverband Lausitz, już 
po podpisaniu umowy o partner-
stwo publiczno-prywatne z mia-
stem, ma rozpocząć swoją działal-
ność w naszej gminie 1 grudnia (a 
więc w dniu, gdy kończy się okres 
wypowiedzenia dla PUWiS). Gmi-
na zaprzecza też, że musiała już za-
płacić kary za opóźnienia w pro-
cedurze przetargowej na rzecz nie-
mieckiego podmiotu. 

Wraz z wypowiedzeniem umo-
wy z pewnością nie kończy się całe 
postępowanie. PUWiS zapowia-
da, że będzie walczył przed sądem 
o unieważnienie przetargu. Sądzi 
bowiem, że niemiecki operator nie 
spełnia warunków, które umożli-

wiają mu wykonywanie zadania 
dla gminy w tym obszarze. Przede 
wszystkim nie jest w użytkowa-
niu (własność, dzierżawa) syste-
mu wodno-kanalizacyjnego, za po-
mocą którego ma dostarczyć wodę 
do każdego mieszkańca w Gminie. 
Część infrastruktury jest bowiem 
własnością PUWiS. 

Wszystko wskazuje więc na to, że 
w grudniu na terenie gminy Nowo-
gard będziemy mieli dwóch opera-
torów. O sprawie będziemy pisać 
na bieżąco. 

Marcin Simiński 
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Zarejestrowali komitet wyborczy

Partnerstwo i Rozwój 
może zaczynać kampanię!! 
we środę pierwszy nowogardzki komitet wyborczy dokonał 
rejestracji w Pkw w Szczecinie. jest to stowarzyszenie Part-
nerstwo i Rozwój, które m.in. zainicjowało działania, któ-
rych celem jest zmiana nazwy powiatu z goleniowskiego na 
goleniowsko-nowogardzki. Partnerstwo i Rozwój wystawia 
kandydata na burmistrza, Piotra Słomskiego, jak i kandy-
datów do rady gminy i powiatu.

Jak już informowaliśmy, od 27 
sierpnia ruszył kalendarz wybor-
czy w związku z ogłoszeniem w 
tych dniach przez premiera daty 
jesiennych wyborów samorządo-
wych. Wybory odbędą się 16 li-
stopada a środa była pierwszym 
dniem, w którym można było roz-
począć rejestrację komitetów wy-
borczych. Tego dnia jako pierw-
szy i jedyny z Nowogardu złożył 
dokumenty rejestracyjne w PKW 
w Szczecinie  Komitet  Wyborczy 
Wyborców Partnerstwo i Rozwój. 
-  Byliśmy przygotowani, aby za-
rejestrować się pierwszego dnia - 
mówią przedstawiciele komitetu. 
- Nie  chcemy tracić czasu, od mo-
mentu rejestracji możemy bowiem 
rozpoczynać kampanię wyborczą. 
Nasz komitet wystawi kandydata 
na burmistrza Nowogardu, jaki i 
kandydatów do rady miejskiej, ale 
także listę do rady powiatu. Wysta-

wienie listy do powiatu to kolejny 
krok realizacji  koncepcji  zmiany 
nazwy powiatu. Właśnie kończy-
my opracowywać program wybor-
czy, oparty na szczegółowej anali-
zie sytuacji zarówno w naszej gmi-
nie, jak i powiecie. Nasza kampa-
nia ruszy lada dzień – stwierdza-
ją przedstawiciele KWW Partner-
stwo i Rozwój. 

Red.

Powrót do klasycznego nauczania - 
wyzwaniem dla polskiej edukacji
Co najmniej od kilkunastu lat trwa w europie rewolucja pedagogiczna, która zmierza do 
narzucenia swoistej etyki kształtującej nowy model społeczeństwa, społeczeństwa wielo-
kulturowego, w którym nie ma miejsca dla wartości chrześcijańskich. Pewne tendencje tego 
modelu dostrzec można już w polskim systemie edukacji.

Dwadzieścia lat temu ukazała 
się książka francuskiego autora 
Pascala Bernardina poświęcona 
zaprogramowanym działaniom 
różnych instytucji międzynaro-
dowych na rzecz wprowadzenia, 
przede wszystkim w Europie, 
systemu ujednoliconej eduka-
cji. Bernardin zwracał uwagę na 
rolę, jaką w tym procesie odgry-
wają nauki psychopedagogiczne. 
Nowe nauczanie – „wielowymia-
rowe i nie poznawcze” ma zastą-
pić kształcenie klasyczne i objąć 
wszystkie elementy osobowości: 
etyczny, emocjonalny, społeczny, 
obywatelski, psychiczny itp. Stąd 
też, treści poznawcze mają zostać 
wyrugowane i zastąpione demoli-
beralną indoktrynacją.

Przyjęte rozwiązania nawią-
zują do wzorów edukacji amery-
kańskiej, brytyjskiej, szwedzkiej, 
niekiedy niemieckiej. Szczególnie 
popularne są behawiorystyczne 
teorie amerykańskiego systemu 
edukacyjnego, zgodnie z którymi 
poziom szkoły jest najwłaściwszy 
wówczas, gdy daje „wykształce-
nie minimalne”. Przyjęte założe-
nia doprowadziły oczywiście do 
głębokiego obniżenia poziomu 
szkolnictwa.

Rola szkoły uległa redefinicji. 
Głównym jej zadaniem nie jest już 

formowanie umysłów uczniów, 
lecz kształtowanie oczekiwanych 
postaw społecznych, tzw. kom-
petencji społecznych i personal-
nych. Rewolucja pedagogiczna 
zmierza do wytworzenia „nowego 
człowieka” w duchu utopii „społe-
czeństwa wielokulturowego ”. Na-
uczanie wielokulturowe z czasem 
ma być zastąpione – międzykul-
turowym, zgodnie z którym różne 
kultury już nie współistnieją obok 
siebie, ale wzajemnie się przeni-
kają, by w ostateczności wytwo-
rzyć nową kulturę. Ta współcze-
sna wersja kosmopolityzmu dąży 
do odcięcia młodego pokolenia 
od historii, tradycji i tożsamości.

Wytyczne rewolucji pedago-
gicznej nakreślają międzynaro-
dowe instytucje, przede wszyst-
kim różne agendy ONZ i UE. W 
ostatnim czasie mamy do czynie-
nia z ekspansją ideologii gender, 
na wszystkich poziomach kształ-
cenia. To współczesna emanacja 
marksizmu, rewolucyjne narzę-
dzie przekształcania społeczeń-
stwa. Odrzucenie Boga i prawa 
naturalnego.

Przed polską edukacją stoją róż-
ne wyzwania. Wśród nich przy-
wrócenie kształcenia klasycznego 
i autorytetu nauczyciela.

Animatorzy klasycznej peda-

gogiki podkreślają, że w praktyce 
wychowawczej wypracowała me-
tody, które są odbiciem chrześci-
jańskiej antropologii filozoficznej. 
Powrót do zasad edukacji klasycz-
nej to rozwijanie i formowanie 
zarówno sprawności intelektual-
nych jak i moralnych oraz przeka-
zywanie kanonu kulturowego za-
wartego w naukach humanistycz-
nych. Powrót do klasycznych me-
tod nauczania oznacza także przy-
wrócenie rangi nauczaniu historii, 
klasycznej literatury, poszerzenie 
możliwości nauczania łaciny.

Dominująca pedagogika natu-
ralistyczno-liberalna artykułuje 
opór przeciwko wszelkiej władzy, 
hierarchii, wszelkiemu autory-
tetowi. Przyjmuje bezkrytycznie 
ideę dialogi i partnerstwa. Tym-
czasem kluczem do sukcesu w 
edukacji jest odbudowanie relacji 
między nauczycielem a uczniem, 
w myśl zasady mistrz – uczeń. Na-
uczyciel jest przewodnikiem, do-
radcą, który pozwala na wydoby-
cie ukrytej w uczniu wiedzy. Po-
winien być także wzorem, auto-
rytetem, dzięki któremu młody 
człowiek kształtuje swoją postawę 
i umiejętności - intelektualne, jak 
też życiowe i moralne.

dr Krzysztof Kawęcki
historyk, wiceprezes Prawicy 

Rzeczypospolitej

Jest brudno i nieprzyjemnie!
w środę, 27 sierpnia, do redakcji DN dotarł sygnał Czytelników na temat zaśmieconego po-
bocza przed wjazdem do warnkowa. Do tej pory nikt, kto jest odpowiedzialny za utrzyma-
nie porządku na tym pasie zieleni, nie pofatygował się uprzątnąć terenu. Poniżej publikuje-
my wypowiedź oburzonej Czytelniczki.

- Jechałam sobie ostatnio rowe-
rem drogą prowadząca z Warnko-
wa do Nowogardu i moją uwagę 
zwróciły śmieci, leżące na poboczu. 
Ktoś powinien zadbać o utrzyma-
nie czystości wzdłuż tego odcinka 
drogi, prawda? Tam jest taki syf, że 
w głowie się nie mieści! Ludzie wy-
walają butelki, papierki, co popad-
nie! Jednym słowem – jest brudno i 
nieprzyjemnie. W czerwcu na tym 
odcinku drogi zginął człowiek. Pro-
szę sobie wyobrazić, że na tym po-
boczu do dziś leżą rękawiczki, któ-
re służyły do oględzin ciała tego 
pana. Najpewniej zostały zdjęte i 
po prostu rzucone. Są tam do dziś, 

mogą państwo sprawdzić, takie 
niebieskawe. 

Jest jeszcze druga sprawa, którą 
przy okazji chciałabym poruszyć. 
W tym roku na Bema mają być do-
żynki. W związku z tym wiele się 
tam dzieje. Z Urzędu Miejskiego 
skierowano specjalne grupy ludzi, 
czyszczących raz przy razie chod-
niki i krawężniki. Tak się zaczęłam 
zastanawiać, czy niedługo nie za-
czną jeszcze trawy na zielono ma-
lować! Do tej pory nic tam nie robi-
li, a teraz nagle kompleksowo robią 
wszystko, bo dożynki się zbliżają! 
Do czego to jest podobne?

Nasz komentarz
Całą sprawę zostawiamy oce-

nie naszych Czytelników. Niech 
każdy odpowie sobie sam, dokąd 
zmierza polityka naszego miasta. 
Dwa skrajne przypadki: przy dro-
dze do Warnkowa bałagan, jakich 
mało, natomiast os. Bema lśni i 
błyszczy. I bardzo dobrze, powin-
no być czysto, ale wszędzie, nie 
tylko tam, gdzie włodarze nasze-
go miasta będą sobie „cykać” oko-
licznościowe zdjęcia. 

Karolina Klonowska   

 Halo redakcja 
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Vox Ecclesiae...

Słowa ewangelii według 
Świętego mateusza (mt 16, 21-
27) Pierwsza zapowiedź męki 
i zmartwychwstania. warunki 
naśladowania jezusa

Jezus zaczął wskazywać swo-
im uczniom na to, że musi iść do 
Jerozolimy i wiele wycierpieć od 
starszych i arcykapłanów, i uczo-
nych w Piśmie; że będzie zabity 
i trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie. A Piotr wziął Go na bok i po-
czął robić Mu wyrzuty: «Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyj-
dzie to nigdy na Ciebie». Lecz 
On odwrócił się i rzekł do Piotra: 
«Zejdź Mi z oczu, szatanie! Je-
steś Mi zawadą, bo nie myślisz o 
tym, co Boże, ale o tym, co ludz-
kie». Wtedy Jezus rzekł do swo-
ich uczniów: «Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a 
kto straci swe życie z mego powo-
du, znajdzie je. Cóż bowiem za 
korzyść odniesie człowiek, choćby 
cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł? Albo co da czło-
wiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyj-
dzie w chwale Ojca swego razem 
z aniołami swoimi, i wtedy odda 
każdemu według jego postępowa-
nia».

Odda każdemu według jego 
postępowania

Zazwyczaj gdy kierowane jest 
do nas zaproszenie, często po-
parte jest ono jakąś zachętą, 
czymś, co pozwoliłoby dodat-
kowo zmotywować zaintereso-
wanego do tego, by z tego kon-
kretnego zaproszenia skorzy-
stał. Wygląda na to, że Jezus nie 
próbuje tego typu podchodów. 
Przedstawia swój program jasno 
i wyraźnie. Nie ukrywa niczego, 
nie pozostawia żadnych niedo-
mówień. Otwarcie i całkowicie 
szczerze ukazuje, co jest central-
nym punktem Jego sposobu na 
życie. Nie jest on ani atrakcyjny, 
ani przyjemny, a tym bardziej 

łatwy. Krzyż nie podpada pod 
żadną z tych kategorii. Za to jest 
trudny, ściśle złączony z cierpie-
niem i poświęceniem, i żadną 
miarą nie może się podobać. Na-
tomiast mamy za zadanie poko-
chać go, czyli wziąć go na siebie, 
zaakceptować i nigdy się z nim 
nie rozstawać. 

Chociaż od zmartwychwsta-
nia Chrystusa krzyż ma nie-
ziemską wartość, to jednak po 
ziemsku jest całkowicie niepo-
ciągający. A skoro człowiek po-
siada w sobie mechanizm zaty-
tułowany „ucieczka przed bó-
lem”, to nie ma co się dziwić, że 
bardzo często trudno jest zaak-
ceptować i przyjąć wszystko to, 
co zawiera w sobie krzyż. Inny 
mechanizm, który pcha człowie-
ka do tego co przyjemne, rów-
nież bardzo mocno utrudnia, a 
często wręcz uniemożliwia, pod-
jęcie wyzwania, by stać się naśla-
dowcą Jezusa.

Skąd znalazły się w nas te me-
chanizmy? To efekt pierwsze-
go błędnego kroku, jaki uczynił 
człowiek. Jako pierwszy był on 
spektakularny, przyniósł efekt 
tak wyraźny, że odczuwa go każ-
dy, bez wyjątku, w całej swojej 
przestrzeni życiowej i w całym, 
również swoim, wymiarze cza-
sowym doczesnego, na szczę-
ście, życia. A skoro odczuwa, to i 
automatycznie ulega mu, dokła-
dając do tego pierwszego, teraz 
już swoje osobiste, błędne kroki. 
Oczywiście nie mam tu na my-
śli Jezusa i Maryi, bo chociaż, jak 
nikt inny, odczuwali na własnej 
skórze niszczący wpływ zła, to 
sami nigdy mu nie ulegli, by na-
wet w najdrobniejszy sposób źle 
wpłynąć na kogokolwiek. 

Tamten moment w raju od-
słonił z całą wyrazistością praw-
dziwe intencje szatana, najwięk-
szego wroga każdego człowieka. 
Dosłownie każdego, nawet ta-
kiego, który zagubił się do takie-
go stopnia, że oddaje mu cześć. 
Nieprzyjaciel robił, robi i zrobi 
wszystko, by zakamuflować swo-
ją obecność i, jak tylko się da, za-
mazać jasność swoich poczynań. 
Bardzo często to mu się uda-
je, bo skwapliwie wykorzystu-
je osłabiające nas mechanizmy. 
Ciągle podpowiada, że prawdzi-
we życie jest czymś fajnym. To 

słowo jest mało precyzyjne i dla-
tego pozwala ono na to, by pod 
taką kategorię podciągnąć wie-
le rzeczy. Skoro w wielości siła, 
dlatego każdy może znaleźć dla 
siebie coś odpowiedniego, czyli 
po swojej myśli, w swoim guście, 
coś atrakcyjnego, co będzie od 
początku i całkowicie pasowało.

Taka „fajność” przeżywania 
doczesności powoduje, że wej-
ście w tego typu styl życia oka-
zuje się sprawą śmiertelnie nie-
bezpieczną. Jezus ciągle prze-
strzega człowieka przed kata-
strofalnymi skutkami akceptacji 
tego, co tak naprawdę nie może 
przynieść jakiejkolwiek korzyści. 
Podaje wiele sposobów, pokazu-
je na swoim przykładzie, obie-
cuje i rzeczywiście daje swoją 
nieocenioną pomoc. Ale przede 
wszystkim zwraca naszą uwagę 
na krzyż. Najpierw swój, aby po-
kazać ogrom swojej miłości. Po-
tem na nasz, aby zwrócić naszą 
uwagę na najlepszą broń do wal-
ki z wszystkim tym, co jest, deli-
katnie mówiąc, niewłaściwe.

Skoro wzięcie krzyża ściśle po-
łączone jest z cierpieniem i po-
święceniem, skoro zaakcepto-
wanie go i pokochanie gasi chęć 
ucieczki od bólu i skutecznie ob-
niża wartość, jaką mają w na-
szych oczach przyjemności, to 
rzeczywiście okazuje się być 
wręcz doskonałym orężem w 
walce ze złem. Bo, tak napraw-
dę, lepszego próżno szukać. Kto 
potrafi tracić swoje życie dla in-
nych, kto potrafi poświęcić wie-
le, a może nawet wszystko, dla 
drugiego człowieka, ten nie bę-
dzie siłą rzeczy przesadnie dbał 
o to, by mieć, bo to nielogiczne. 
Po co dokładać sobie to, co i tak 
trzeba będzie stracić. 

Za to ważne jest, by być. I to 
w najlepszej jakości na jaką nas 
stać. Krzyż nam to wspaniale 
umożliwia. Nie można go wziąć 
na chwilę albo połowicznie. Jest 
bardzo wymagający, a właściwe 
niesienie go całkowicie absorbu-
jące. Przy tym nikogo, kto go nie 
chce, nie zawłaszcza. Ale tego, 
kto zdecyduje się na niego, ogar-
nie swoimi ramionami i sprawi, 
że ciężar, jaki dał swojemu czło-
wiekowi, staje się słodki, a brze-
mię lekkie.

Ks. Grzegorz Podlaski

Przemysław tofel: lat 31, zmarł 24.08.2014 r., pogrzeb odbył się 
28.08.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

józef mazur: lat 83, zmarł 25.08.2014 r., pogrzeb odbył się  
27.08.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

krzysztof Drożyński: lat 55, zmarł 25.08.2014 r., pogrzeb odbył się 
28.08.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

józef Górak: lat 55, zmarł 27.08.2014 r., pogrzeb odbędzie się 
29.08.2014 r., o godz. 13:00 Msza św. w kaplicy w Nowogardzie, pochó-
wek w Jenikowie

Sandra Szałkiewicz: lat 16, zmarła 24.08.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 29.08.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

na otwarcie wystawy 
fotografii Pana Andrzeja 

kamińskiego zatytułowanej
„Święto Cytryny w menton 

2014”
Podczas otwarcia obecna bę-

dzie Pani Urszula Kamińska, któ-
ra opowie nam o corocznej im-
prezie organizowanej w Menton, 
miejscowości położonej we Fran-
cji w regionie Prowansja-Alpy- 
Lazurowe Wybrzeże. 

miejska Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Nowogardzie
z a p r a s z a

2 września br. /wtorek/ godz. 17.00

miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stefana Żeromskiego  

w Nowogardzie

NARODOwe  
CZYtANie  
„trylogia”

Henryka Sienkiewicza

Spotykamy się 6 września 
2014 r. /sobota/

w godz. 11.00 – 14.00

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot kuchenny, tel. 

513 520 798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
- Przyjmę fotelik samochodowy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
- Oddam biurko tel. 691 201-974 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki – tel. 723-916-

319 
- Przyjmę krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lodów-

kę  - tel. 667353578
- Przyjmę pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchen-

ny - tel.503741476
- Przyjmę stół pokojowy, krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę i 

lodówkę - tel. 508413896 
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Serdeczne 
podziękowania 

za opiekę 

jerzego Giesa 
dla pana ordynatora, lekarzy 

i białego personelu 
z oddziału wewnętrznego 

oraz pani doktor Cieślak 
i doktora Dylewskiego 

składa 
żona z córkami 
i ich rodzinami

Serdeczne 
podziękowania dla pana  

Sebastiana 
Furmańczyka 

za profesjonalną oprawę 
ceremonii pogrzebowej 

jerzego Giesa 
składa 

żona z córkami 
i ich rodzinami 

Sto rozdziałów w dwu tomach, 
ponad 1700 stron liczy „100/XX. 
Antologia POLSKIEGO REPORTA-
ŻU XX WIEKU”, zbiór dzieł tworzą-
cych reporterską historię XX wieku, 
pod redakcją MARIUSZA SZCZY-
GŁA. „Otóż udało się zebrać sto 
najciekawszych, najlepszych, naj-
bardziej odkrywczych, najbardziej 
kontrowersyjnych i najważniejszych 
polskich reportaży XX wieku. Wie-
le z nich ma w sobie wszystkie „naj”, 
które wymieniłem. Inne tylko jedno, 
ale za to bardzo mocne” – zapowia-
da M. Szczygieł we wstępie do książ-
ki. Ostatnie słowo w kwestii doboru 
tekstów miał on, ale liczył się ze zda-
niem rady programowej w składzie: 
Hanna Krall, Elżbieta Sawicka, Mał-
gorzata Szejnert i Kazimierz Wolny-
-Zmorzyński. Mariusz Szczygieł syl-
wetkę każdego reportera i jego dzie-
ła poprzedził szkicem, w którym 
stara się odtworzyć okoliczności po-
wstania reportażu i opowiedzieć o 
jego twórcy. Całość materiału obej-
muje 100 lat – rozpoczyna się repor-
tażem o strajku dzieci we Wrześni 
i prowadzi nas przez stuletnią hi-
storię Polski i jej mieszkańców. „Są 
wśród autorów reporterzy o bardzo 
różnych poglądach politycznych. 
Ich zapatrywania, opcja polityczna, 
czy przynależność do jakiejkolwiek 
organizacji nie miały wpływu na 
ocenę atrakcyjności tekstu. Są tu an-

tykomuniści, jak bracia Mackiewi-
czowie, jest endek Teodor Tomasz 
Jeż, są zatwardziali komuniści tacy 
jak Wanda Wasilewska czy Wiesław 
Górnicki” – pisze M. Szczygieł. W 
antologii są reportaże kultowe dla 
różnych środowisk. Jest pierwszy 
reportaż na zakazany przez całe de-
kady PRL-u temat polskiej arysto-
kracji po zwycięstwie władzy ludo-
wej „Mirta pod kapeluszem” Mał-
gorzaty Szejnert, a także reportaże 
opisujące ważne wydarzenia z wie-
loletniego dystansu, bo wcześniej 
nie pozwalała na to cenzura lub nie 
można było dotrzeć do dokumen-
tów, jak teksty o aferze mięsnej czy 
powojennym losie AK-owców. 

„Antologia…” to nie tylko fascy-
nujące studium Polski na przestrze-
ni 100 lat zapisane w reportażach, 
ale także obraz świata widzianego 
oczami Polaków. Autorzy porusza-
ją typowe dla tego gatunku tematy, 
jak: bieda, niesprawiedliwość, woj-
na. Poprzez historię Polski pozna-
jemy historię pojedynczych bardzo 
konkretnych osób. Życzę przyjem-
nej lektury. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

„SĄDZĘ, iŻ PRZYjDZie 
CZAS, Że LUDZie ZeCHCĄ 
CZYtAĆ jeDYNie PRAwDĘ 
O OtACZAjĄCYm iCH  
ŚwieCie”

Egon Erwin Kisch, 1929

Nowe twarze w nowogardzkich parafiach

witamy wśród nas!
kończą się wakacje, dla parafii oznacza to czas zmian. Nie inaczej jest także w naszym mie-
ście. w ubiegłą niedzielę mieliśmy okazję oficjalnie zapoznać z nowymi zarówno duszpa-
sterzami, jak i siostrami zakonnymi, którzy przez najbliższy czas będą nieść Słowo Boże. w 
sumie do nowogardzkich parafii przybyło dwóch kapłanów (w tym neoprezbiter) i cztery 
siostry zakonne. w dzisiejszym wydaniu DN prezentujemy krótkie informacje dotyczące 
osób, pełniących posługę w Nowogardzie.

Parafia pw. św. Rafała kali-
nowskiego

ks. Bartosz wach ma 25 lat. 
Pochodzi ze Stargardu Szczeciń-
skiego. Ukończył Arcybiskupie 
Wyższe Seminarium Duchowne 
w Szczecinie. Święcenia kapłań-
skie przyjął z rąk abp. Andrzeja 
Dzięgi w dniu 31 maja br., w Ka-
tedrze św. Jakuba w Szczecinie. W 
roku 2013 rozpoczął roczną prak-
tykę w parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Myśliborzu. 23 sierpnia 
br. został skierowany dekretem 
do Nowogardu. W tutejszej para-
fii pełni posługę wikariusza. Wraz 
z początkiem roku szkolnego 
2014/2015 rozpocznie pracę jako 
katecheta w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie.

Siostra Antonetta ma 40 lat. 
Pochodzi z Podkarpacia, konkret-

nie z Sanoka. Do Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej wstąpi-
ła w roku 1994, a śluby wieczy-
ste złożyła 12 lat temu, w 2002 r. 
Zanim trafiła do Nowogardu, rok 
sprawowała posługę w Grodzisku 
Mazowieckim. Do tutejszej para-
fii przyjechała 19 sierpnia br. Od 
1 września rozpocznie katechiza-
cję w SP nr 3 i Przedszkolu nr 3 
w Nowogardzie. Siostra Antonet-
ta już po raz drugi pełni posługę w 
nowogardzkiej parafii pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego. Pierwszy raz 
przyjechała tu 17 lat temu.

Siostra tomasza ma 37 lat. Po-
dobnie jak siostra Antonetta, po-
chodzi z Podkarpacia, dokładnie 
z Przemyśla. Do Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej wstąpi-
ła w 1996 r., natomiast śluby wie-
czyste złożyła w roku 2004. Przez 
ostatnich 10 lat sprawowała po-
sługę Międzyrzecu Podlaskim. 
Skierowanie do tutejszej parafii 
otrzymała 23 lipca br. Będzie na-
uczać katechezy w nowogardzkim 
Gimnazjum nr 2. Siostra Tomasza 
będzie matką przełożoną wspól-
noty.

Parafia pw. wniebowzięcia 
NmP

ks. Robert Szyszko ma 40 lat. 
Pochodzi z Polic. Ukończył Ar-

cybiskupie Wyższe Seminarium 
Duchowne w Szczecinie. Święce-
nia kapłańskie przyjął z rąk abp. 
Andrzeja Dzięgi w dniu 26 maja 
2001 r., w Katedrze św. Jakuba w 
Szczecinie. Przybył do nas z Łobza, 
gdzie w parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa pełnił posługę 
kapłańską przez rok. Do Nowogar-
du został skierowany 23 sierpnia 
br. W tutejszej parafii jest wikariu-
szem. Będzie nauczał katechezy w 
nowogardzkim Gimnazjum nr 1. 

W artykule nie zamieściliśmy in-
formacji o dwóch siostrach z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP, s. Klaudii 
i s. Danieli, ponieważ obecnie prze-
bywają na urlopie. Krótkie sylwetki 
obu sióstr zamieścimy w jednym z 
kolejnych wydań, najwcześniejszej 
za półtora tygodnia.

Karolina Klonowska

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprze-
daży bądź przekazania podręczników na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

•	 Sprzedam podręczniki do 5 kla-
sy, Szkoła Podstawowa nr 1. Stan 
idealny. 602 463 904

•	 Kupię komplet podręczników do 
3 klasy Gimnazjum nr 2. 502 649 
104, 91 39 25 046 

•	 Odsprzedam komplet do klasy 4 
i 5 Szkoła Podstawowa nr 1. 607 
423 174  

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
5, Szkoła Podstawowa nr 3. 726 
169 098 lub 605 905 884

•	 Sprzedam podręczniki do II kla-
sy gimnazjum nr 2. 91 39 21 744 
lub 662 091 018 

•	 Sprzedam książki do 4 klasy do 
Szkoły Podstawowej nr 3 (pod-
ręcznik Słowa na start ,Tajemni-
ce przyrody , Wczoraj i dziś, Ma-
tematyka 2001, Zaproszeni przez 

Boga plus płyty multimedialne, 
oraz podręcznik do klasy 5 Ta-
jemnice przyrody.

•	 kontakt tel. 500-266-960
•	 Sprzedam podręczniki do klasy 

IV i V Szkoła Podstawowa nr 1. 
668 732 944 

•	 Sprzedam książki do klasy V 
szkoła podstawowa. 667 320 054 

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy I, LO nr 1. Podręczniki ładne, 
zadbane i w dobrym stanie  726 
893 499

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy pierwszej I LO (matematyka, 
historia, geografia, polski, che-
mia, fizyka, edb, informatyka, 
wos, podstawy przedsiębiorczo-
ści, wok) tel. 691138060

•	 Kupię podręczniki do trzeciej 

klasy gimnazjum nr 2. tel. 785 
120 663

•	 Sprzedam komplet obłożonych 
książek do klasy 5 stan bardzo 
dobry. Szkoła Podstawowa nr 3.  
723 675 885

•	 Sprzedam  książki do  kl. V  Szko-
ła Podstawowa. 667 320 054.

•	 Sprzedam  podręczniki  do   kl. I  
Gimnazjum  Nr 2. 721 091 644, 
693 605 862.

•	 Sprzedam  książki  do  III  
kl.  Gimnazjum  Szkoła Nr  1  
.725175998.

•	 Sprzedam   podręczniki  do  kl. 
I   Gimnazjum  Nr  1. Tel. 607 
545 991.

•	 Sprzedam książki do IV klasy 
SP3. 604 43 27 43 

PODZIĘKOWANIA PODZIĘKOWANIA
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KREDYT DUET Z NIŻSZYM
OPROCENTOWANIEM

Oferta Promocyjna Kredytu Gotówkowego DUET z ubezpieczeniem Spokojny Kredyt jest ważna w okresie od 03.02.2014 r. do 30.04.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania wynosi 23,76% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 17 921,75 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe 6% w skali roku, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona 
w całkowitej kwocie do zapłaty) 2565 zł, całkowita kwota do zapłaty 23 293,82 zł, 29 rat w wysokości 777,40 zł, ostatnia rata w wysokości 749,22 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Spokojny Kredyt świadczona jest 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Działamy zgodnie 
z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku Banków Polskich). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu, regulamin Promocji oraz warunki ubezpieczenia Spokojny Kredyt, 
określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. i na bzwbk.pl. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan 
na 03.02.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie
ul. Warszawska 14, tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 9:00-17:30 sob. 10:00-13:00

zu.

A5.25.ś-k.d/o

KANCELARIA  
PRAWNA

nawet trudne sprawy

601 949 077

WYDRUKI KOLOROWE 
W NIS KICH CENACH

ul. Boh. Warszawy 7A    TEL . 91 392 21 65
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Od początku działalności Hurtownia Podkowa  zajmuje się  sprzedażą art. prze-
mysłowych.

Klienci zaopatrujący się w naszej hurtowni mogą liczyć na  konkurencyjne ceny i 
fachowe doradztwo w zakresie sprzedaży art. przemysłowych.

Z cyklu: „Nasi przedsiębiorcy”: Hurtownia Art. Przemysłowych  „Podkowa” 

Syndrom młodych wilków
w swoim biznesie, sami, nie ich przełożeni, mogą wybierać zadania i priorytety– mogą robić to, co uznają za ciekawe, oraz to, co uważają za poży-
teczne dla siebie i klientów. Oto kolejna odsłona w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. Dzisiejszymi bohaterami są Grzegorz maciejewski, Seba-
stian wesołowski i Anita wesołowska, którzy od niespełna 6 m-cy prowadzą hurtownię przemysłową pn. o statusie rodzinnym „Podkowa”.

  Dziennik Nowogardzki - 
wchodząc do państwa hurtow-
ni, mile zaskoczyło mnie przy-
witanie - „w czym mogę panu 
pomóc” - to dość już rzadka 
forma witania się z klientem.

 Anita wesołowska: Rzeczywi-
ście, taka sytuacja miała miej-
sce. Ale to chyba świadczy o na-
szej kulturze i podejściu do klien-
ta, który powinien być traktowa-
ny miło i profesjonalnie.

Czy nie uważają państwo, że 
na obecne trudne ekonomicz-
nie czasy, prowadzenie małego 
biznesu w naszym mieście jest 
dość dużym ryzykiem?

Sebastian wesołowski: Wydaje 
mi się, że Nowogard i jego miesz-
kańcy wciąż chcą się modernizo-
wać. Dlatego artykuły, które są w 
naszej hurtowni dostępne, są jak 
najbardziej potrzebne. A na do-
datek, jeżeli są one do nabycia w 
tej części miasta, gdzie nie ma w 
pobliżu tego typu artykułów, to 
dla nas sprzedawców, a szczegól-
nie dla klientów, jest chyba bar-
dzo korzystna sytuacja.

Grzegorz maciejewski - Zgo-
dzę się z wypowiedzią Sebastiana, 
w tej części Nowogardu, takiego 
sklepu czy hurtowni nie ma. Dla-
tego nasz wybór był oczywisty.

Proszę mi powiedzieć, czy 
prowadzenie małego biznesu 
w Nowogardzie jest „strzałem 
w 10”?

  S.w.:  Jak najbardziej, tak ja 
uważam i zapewne mój wspól-
nik. W Nowogardzie jest wiele 
firm, które do swojej działalności 
potrzebują już gotowych i wypro-
dukowanych artykułów, tj. choć-
by: taczki, szpadle dla budowlań-
ców, narzędzia do uprawy roślin 
dla ogrodników, którzy  w pobli-
żu naszej hurtowni mają swoje 
działki ogrodowe itp.

G.m.:  Dlatego to miejsce na 
naszą działalność nie jest zupeł-
nie przypadkowe, a wręcz bardzo 
dobrze przemyślane. W tej czę-
ści miasta ludzie mający ogródki 
czy działki ogrodowe, na bieżąco  
potrzebują narzędzi czy innych 
przedmiotów służących do upra-
wy ziemi i pielęgnacji roślin.

jednak, aby hurtownia czy 
sklep, taki jak państwa, zaczął 
przynosić zyski, muszą być 
spełnione odpowiednie wa-
runki, jakie więc?

A.w.: To prawda, nie jesteśmy 
nowicjuszami w tym biznesie, 
gdyż działamy w nim od wielu 
lat, toteż możemy tu powiedzieć 
o pewnym już doświadczeniu w 
tej branży, które nie jest dla nas 
novum. Wszystkie plany czy póź-
niejsza ich realizacja, były przez 
nas przemyślane, tak z myślą o 
wygodzie dla nas, jak i naszych 
klientów, którzy coraz częściej 
doceniają naszą hurtownię i za-
glądają tu każdego dnia.

kwestia, którą teraz chciał-
bym poruszyć jest dość deli-
katna, bo dotyczy finansów. ja-
kie trzeba mieć zaplecze finan-
sowe, by rozpocząć działalność 
taką jak wasza?

G.m.: To  dość trudne pytanie. 
Dlatego może oddam głos moje-
mu wspólnikowi. Nie mniej po-
wiem, że ten biznes wymaga cią-
głej nauki oraz bez wątpienia, 
dialogu między nami, jak i wyj-
ścia do klienta.

S.w.: Na to pytanie odpowiem 
wprost, z sumą załóżmy 10 tys. 
zł., w obecnych czasach, ciężko 
jest otworzyć jakikolwiek biznes, 
który nie ma zaplecza i gwaran-
cji, że dana firma będzie rozwo-
jową. Dlatego z naszej strony od 
razu założyliśmy sobie pewne 
cele, które konsekwentnie realizu-

jemy i staramy się, by nasz klient 
był zadowolony z naszych towa-
rów i usług, które bez wątpienia 
są podporządkowane klientowi.

wiosna, lato, jesień, zima to 
pory roku, które zwiastują se-
zonowe sprzedaże. Czy zatem 
w państwa hurtowni towar jest 
dostosowany do pór roku?

S.w.: Jak najbardziej. W naszej 
hurtowni, jak to pan zauważył, 
towar dostosowany jest do pór 
roku. Co oznacza, że jeżeli teraz 
nadchodzi jesień, to my mamy na 
składzie np. narzędzia ogrodowe, 
które właśnie jesienią będą wy-
korzystywane w ogrodzie czy sa-
dzie.

Ale wasza hurtownia to nie 
tylko same narzędzia. Dlatego 
zapytam, co odwiedzający was 
klient może jeszcze tu nabyć?

G.m.: Hurtownia nasza, mimo 
że jest niewielka to w sprzedaży 

posiada dużo wielorakiego to-
waru. Do takich najbardziej na-
bywanych przez klientów są np. 
rury, kształtki PCV, rękawicz-
ki robocze, rury dymne, żeli-
wo, taczki, kształtki ocynkowa-
ne, miedziane itd. Dodam, że są 
także ogrodzenia, siatki, słynne 
piecyki typu „Koza”, które jesie-
nią są bardzo chętnie kupowane 
przez klientów.

S.m.:  Dodam jeszcze do wy-
powiedzi mojego wspólnika, że 
w ciągłej sprzedaży są materiały 
budowlane, artykuły malarskie, 
taczki itp.

wchodząc do hurtowni, spo-
strzegłem, że w ręku trzymali-
ście panowie sierpy. Czy to na-
rzędzie jest jeszcze u państwa 
w sprzedaży i czy przez klien-
tów jest jeszcze użytkowane?

S.w.:  Jak najbardziej, sierp 
jest jeszcze w sprzedaży i po-
wiem więcej, jest to narzędzie, 
które dalej jest bardzo popular-

ne wśród pewnego grona naszych 
klientów.

G.m.:  Sierp, sierpem, ale w 
sprzedaży mamy jeszcze kosy i 
osełki, które są kupowane bardzo 
chętnie przez panie, które wyko-
rzystują je do ostrzenia noży ku-
chennych.

każda, nawet niewielka, 
działalność ma plusy i minu-
sy. A w państwa przypadku jest 
więcej plusów czy minusów?

A.k.:  Z mojej perspektywy do 
plusów możemy zaliczyć fakt, że 
z miesiąca na miesiąc coraz bar-
dziej się rozwijamy, co nas bar-
dzo cieszy i daje dalszą moty-
wację do pracy. Jesteśmy młodzi, 
mamy plany i na pewno marze-
nia, które chcielibyśmy tu w No-
wogardzie realizować.

S.w.: Co do minusów to zdecy-
dowanie mamy o wiele za mało 
czasu dla siebie, jak i dla rodziny.

G.m.: Dodam, że ten czas wol-
ny to również odpoczynek, któ-
ry jest przecież bardzo istotny 
dla zdrowia. Nie mniej, zakła-
dając tę działalność, wiedzieli-
śmy na co się piszemy i jak wiele 
czasu będziemy musieli poświę-
cać tej działalności. Jesteśmy jesz-
cze młodzi, ale chcemy coś w ży-
ciu osiągnąć. Dlatego powiem po-
tocznie „dajemy radę”. Jest w nas 
syndrom młodych wilków, którzy 
chcieliby coś osiągnąć i cieszyć się 
z tego co robią i osiągają.

A jeżeli państwu nie wyje-
dzie? Ogólnie wiadomo, że to 
miasto nie zachęca do inwesty-
cji i perspektyw w nim?

G.m.: Może to zabrzmi odważ-
nie, ale jak coś nam nie wyjdzie, 
to zawsze możemy iść do innej 
pracy.

S.m.:  Ja, nie biorę takiej 
opcji pod uwagę i zakładam, że 
wszystko co tu robimy, to nam 
wyjdzie.  Zakładając tę działal-

ność wiedzieliśmy, że nie będzie 
to łatwy „kawałek chleba”, gdyż 
oprócz naszej hurtowni jest jesz-
cze kilka innych, które również 
mają bardzo atrakcyjny towar 
i są doświadczone w sprzedaży. 
Dlatego postanowiliśmy zawal-
czyć o klienta dobrą ceną i wybo-
rem miejsca, które naprawdę jest 
bardzo wygodne dla odwiedzają-
cych nas  klientów.

Aby zatrzymać klienta, fir-
my, sklepy, hurtowanie robią 
na jego rzecz bardzo wiele. A 
jeżeli jeszcze dochodzi dobra 
lokalizacja, to chyba jest już 
bardzo dobrze.

G.m.: Z naszej strony są oczy-
wiście stosowane rabaty i inne 
formy promocji, jak m.in. poda-
rowanie jakiegoś drobnego ga-
dżetu? Co do klientów, to przy-
chodzą do naszej hurtowni na-
prawdę bardzo różni klienci od 
bardzo młodych po starsze osoby, 
które mieszkają tu na tej ulicy, ale 
i z innych ulic, jak i miejscowo-
ści. Dlatego korzystając z okazji 
bardzo serdecznie wszystkim im 
dziękujemy za współpracę i oczy-
wiście zapraszamy po potrzebne 
im artykuły przemysłowe, któ-
rych w ofercie mamy bardzo wie-
le i każdy tu znajdzie coś dla sie-
bie odpowiedniego i potrzebnego. 
W naszej ofercie mamy do zapro-
ponowania około 8 tys. pozycji 
handlowych. A odwiedzają nas i 
kupują u nas zarówno klienci de-
taliczni, jak i hurtowi.

Dowiedziałem się, że oprócz 
tych drobnych towarów można 
również tu kupić np. piece itp.?

S.w.: Bo to prawda.  W ofercie 
mamy również piece czy oczysz-
czalnie, które można zainstalo-
wać przy domu. Te artykuły są 
duże gabarytowo, więc ściągamy 
je na zamówienie klienta i do-
starczamy na życzenie pod dom. 
Uważam, że jest to bardzo wy-
godna forma dla klienta.

G. m.:  Tutaj należy jeszcze 
podkreślić, że nasza hurtow-
nia dysponuje również własnym 
transportem i zamówiony czy za-
kupiony u nas towar dowozimy 
do klienta pod same drzwi domu. 
Dodatkowo istnieje jeszcze moż-
liwość wykonania usługi w domu 
klienta przez poleconego przez 
nas wykonawcę, w sytuacji, gdy 
zakupiony sprzęt w naszej hur-
towni nie jest w stanie sobie sam 
zamontować. Do takich usług, 
które możemy polecić należą pra-
ce z zakresu hydrauliki, elektryki 
i budowlanki.
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Pozostaje jeszcze system 
płatności?

A.w.: Obecnie gotówka i prze-
lew.

Podatki, jakie proponu-
je nasza gmina wobec swoich 
przedsiębiorców, są zbyt wyso-
kie, i to nie jest tylko moja opi-
nia, ale przede wszystkim wła-
śnie lokalnych przedsiębior-
ców. jaka jest państwa opinia 
na ten temat?

A.w.:  Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że wszystkim nawet tym 
przeciętnym obywatelom, jak i 

przedsiębiorcom jest bardzo cięż-
ko. Dlatego właśnie gmina po-
winna być sojusznikiem dla mło-
dych ludzi i przedsiębiorców. Po-
winna pomyśleć o większej do-
stępności lokali pod wynajem i 
by nakładane podatki były nieco 
niższe.

jest już w naszym mieście 
Netto, Biedronki, Lidl. Czy bę-
dzie tu także kiedyś Castora-
ma?

A.w.:  No cóż, w Nowogar-
dzie jest wszystko bardzo możli-
we. Ale jeżeli powstanie, to wów-
czas my do klienta wyjdziemy z 
nową ofertą np. rozwożenie na-
szego asortymentu bezpośred-
nio do niego, czyli zajmiemy się 
wówczas jeszcze bardziej profe-
sjonalną dystrybucją, ponieważ 
towar jesteśmy w stanie dowieźć 
do każdego miejsca, na terenie 
gminy Nowogard jak i ościennych 
gmin, pod same drzwi do domu. 

kończąc, zapytam jeszcze o 
zatrudnienie w hurtowni oraz 
o perspektywy dla „Podkowy”?

G.m.:  Na obecną chwilę za-
trudniamy jedną osobę. Nasza 
hurtownia to biznes typowo ro-
dzinny. Każdy z nas wie co ma 
robić, świetnie zna swój zakres 

obowiązków, który podzielony 
jest na konkretne działania, co 
bardzo ułatwia nam pracę.

S.w.:  Perspektywy  są bardzo 
obiecujące i powiem panu, że 
zwyczajnie się nie damy i będzie-
my robili wszystko, by przesuwać 
się z każdym dniem do przodu. 

Ale mówiąc bardzo już konkret-
nie, to myślimy o poprawie wi-
zerunku budynku i to już w naj-
bliższym czasie. Jednak najpierw 
musimy domówić pewne kwestie 
z właścicielką lokalu, gdyż jest on 
przez nas, jak na razie, wynaj-
mowany. Ale do zimy na pewno 

zostaną wymienione okna, a sam 
budynek  odświeżony. Myślę, że 
będzie miało to dobry wpływ na 
to, by klient tu jeszcze chętnej do 
nas zaglądał.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Hurtownia Podkowa mieści się w Nowogardzie przy ul. Armii Krajowej.

Bezpieczeństwo na ścieżce rowerowej
we wtorek (26 sierpnia), na elektroniczną skrzynkę pocztową DN, wpłynął list od mieszkanki Nowogardu (dane osobowe do wiadomości redakcji). ko-
bieta apeluje do osób, które korzystają ze ścieżki rowerowej prowadzącej z Nowogardu do Olchowa, o zachowanie większej ostrożności, gdyż coraz częściej 
dochodzi na niej do różnych kolizji. Przyłączamy się do tego apelu oraz publikujemy w całości list naszej czytelniczki.  KR

Witam Szanowną Redakcję.
 Zwracam się do Państwa z proś-

bą o apel do wszystkich osób ko-
rzystających ze ścieżki rowerowej o 
bezpieczeństwo, rozwagę i zdrowy 
rozsądek. Otóż ok. dwóch tygodni 
temu moją sąsiadkę, Panią w wie-
ku ok.60 lat, która codziennie ko-
rzysta ze ścieżki, najechał bardzo 
szybko jadący młody rowerzysta. 
Kobieta się przewróciła, rowerzy-
sta wraz ze swym rowerem upadł 
na nią. Była w takim szoku, że na-
wet nie pamięta momentu upadku. 
Potłuczona, obolała, ze zadrapa-
niami, siniakami wróciła do domu. 
Na szczęście, jeśli to w ogóle odpo-
wiednie słowo, była w towarzystwie 
swojej kuzynki, która pomogła jej 
się pozbierać. Rowerzysta przepra-
szał i oczywiście z grzeczności za-
pytał, czy nic jej nie jest. Wypadek 
ten miał miejsce na odcinku ścież-
ki oznaczonej znakiem: pieszy i ro-
werzysta, a tutaj szczególnie nale-
żałoby uważać i to właśnie na pie-
szych! Jednak nie wszyscy uczest-
nicy ruchu zwracają uwagę na ten 
znak, a piesi korzystają z ruchu na 
całej długości ścieżki. Można spo-

tkać ludzi uprawiających nordic 
walking, bieganie, osoby jeżdżące 
na rolkach, pieszych na spacerach 
ze swymi czworonogami, a także 
matki z wózkami lub całe rodzi-
ny z dziećmi. Ja sama uprawiam 
nordic walking i jazdę na rowerze, 
a ostatnio moją uwagę przykuła 
młoda mama w stroju sportowym 
biegnąca ścieżką i pchająca jedno-

cześnie wózek spacerówkę ze śpią-
cym dzieckiem. Można tylko sobie 
wyobrazić do jakiego może dojść 
nieszczęścia i to jeszcze z udziałem 
dzieci. Poza tym jest spora liczba 
osób, które jadąc rowerem lub na 
rolkach słucha muzyki mając słu-
chawki w uszach. Niestety te osoby 
nie są w stanie zareagować odpo-
wiednio w sytuacji zagrożenia np. z 

tyłu, gdyż zwyczajnie nic nie usły-
szą. Mogę przytoczyć w tym miej-
scu przykład młodej dziewczyny, 
która jechała rowerem naprzeciw-
ko mnie i nie dość, że miała słu-
chawki w uszach to jeszcze patrzy-
ła nie na drogę i to, co się na niej 
dzieje, ale w telefon, który trzyma-
ła w jednej ręce. Ja widząc ją jadą-
cą środkiem ścieżki, użyłam sygna-

łu dzwonka w swoim rowerze, jed-
nak ona nie mogła go usłyszeć! W 
ostatnim momencie zjechałam na 
pobocze i o mało nie przewróciłam 
się. Dziewczyna pojechała dalej 
w ogóle nie świadoma całej sytu-
acji! Ponadto niektórzy rowerzyści, 
szczególnie na rowerach górskich, 
czy sportowych jeżdżą bardzo 
szybko i to jeszcze z głową skiero-
waną ku dołowi! W takiej sytuacji 
nie pozostaje nic innego, jak zejść 
ze ścieżki o ile w porę takiego rowe-
rzystę zauważymy. I jeszcze jedno 
moje spostrzeżenie. Coraz szybciej 
zapada zmrok i robi się ciemno, je-
śli wybieramy się na ścieżkę rowe-
rem używajmy światła, a jeśli go 
nie mamy zwykła latarka może po-
móc stać nam się bardziej widocz-
nym szczególnie, że na ścieżce do-
datkowo oślepiają nas pojazdy sa-
mochodowe jadące drogą z naprze-
ciwka. Gorąco liczę na pomoc Re-
dakcji w powyższym temacie. 

Z poważaniem,
(imię i nazwisko 

do wiadomości redakcji)

@    Ludzie listy piszą  @ 

Oferta hurtowni dotyczy również arty-
kułów ogrodniczych 
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to właśnie robi  różnicę
Otwierając urzędową stronę jakiejś gminy, mamy taki pierwszy obraz, pierwsze wrażenie, gdzie trafiliśmy. Zrobiliśmy mały eksperyment i otworzyliśmy 
kilka stron okolicznych gmin, porównując je ze stroną naszego urzędu. Zauważalna różnica jest znamienna, ale obserwatorzy gminnej rzeczywistości 
ostatniej kadencji nie powinni być zaskoczeni…                         Red.

Goleniów – widać atrybuty miasta i obywateli Dobra – tutaj także wartością są ludzie i na dodatek symbole miasta

Płoty – również widok interesującej części miasta Osina – skromnie, ale zdjęcie pokazuje charakter tej wiejskiej gminy

Stepnica - podobnie  wiemy, że trafiliśmy nad Zalew

Nowogard- przepraszam, chyba bardziej Czaplowo, bo właśnie facjata burmistrza dominuje, a gdzie 
obywatele, a gdzie walory miasta? To wszystko jest nieistotne, gmina to zabawka  dla widocznego. 
Inni burmistrzowie czy wójtowie się wstydliwie chowają, bo nie mają co pokazać. Tylko  u nas może  
świecić wyjątkowo inteligentne oblicze włodarza. Jak słyszymy, w najbliższą sobotę na harcowiadzie 
(raczej hecowiadzie), niektórzy będą mogli zobaczyć nie tylko oblicze tej zacnej osoby, ale i inne części 
jego ciała. Jak wieść niesie, jeszcze z ubiegłego roku, nieliczni dostąpią też zaszczytu dotykania tych 
części. Ma być wesoło i serwować mają także lody na gorąco. Smacznego.
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Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Agnieszka Skowrońska. Gratuluję.

taktyka dla „złotego środka”
Pisząc ten artykuł przyszła mi 

na myśl pewna stara maksyma: 
syty głodnego nie zrozumie. A 
może było odwrotnie? W każdym 
razie w drugą stronę, też raczej nie 
ma empatii. Podobna sytuacja ma 
miejsce w przypadku cery. Proble-
my skóry tłustej nie robią wraże-
nia na tych, którzy nie mogą so-
bie pozwolić na przerwę w nawil-
żaniu. Jest jednak grupa osób na-
maszczonych przez naturę, która 
myślę potrafi wczuć się w sytuację 
jednych i drugich. Szczęśliwi Ci, 

którzy mają cerę mieszaną. Cha-
rakteryzuję się ona bowiem tym, 
że jest tłusta w części środkowej i 
sucha po bokach. Tak zwana strefa 
T czyli czoło, nos, policzki to dzie-
dzictwo skóry tłustej. Jest to część 
bardziej odporna ale też bardziej 
podatna na zatkane pory, zaskór-
niki i inne problemy. Policzki są 
natomiast delikatne, a bez odpo-
wiedniej pielęgnacji suche i ścią-
gnięte. Środek lubi się błyszczeć, 
a boki pozostają w cieniu. Jak już 
wiemy wszystkiemu da się zara-

dzić. Przy typie mieszanym, trud-
ność polega na tym, że niejako 
musimy sobie radzić podwójnie. 
Aby skutecznie działać na dwóch 
frontach trzeba mieć dobre roze-
znanie w sytuacji i dobrą strategię. 
Kosmetyki tylko do cery tłustej, 
stosowane na całej twarzy, zrujnu-
ją suche partie. Bardziej odporna 
część środkowa na dłuższą metę 
upadnie, bez odpowiedniego 
wsparcia. Najlepszym kompromi-
sem będą kosmetyki do cery mie-
szanej. Kremy powinny mieć po-
stać lekkich emulsji, niepowodu-
jących dodatkowego przetłuszcze-
nia skóry. Zawierać zarówno sub-
stancje matujące jak i pielęgna-
cyjne, np. kremy z zieloną i bia-
łą glinką, cynkiem, wyciągiem z 
ogórka, alantoliną, nagietkiem lub 
witaminą A. Musimy pamiętać, 
że cera tłusta również potrzebuje 
nawilżenia. Nadmierne, agresyw-
ne odtłuszczanie może spowodo-
wać jej odwodnienie. Oczyszcza-
my więc delikatnie. Unikamy al-
koholu w składzie. Naszą uwagę 
na zakupach powinny przykuwać 
opakowania zawierające hasła w 

stylu, delikatnie oczyszcza, chro-
ni barierę lipidową. Zaglądamy  
w skład. Jeżeli pojawią się wspo-
mniane wyżej składniki, pakuje-
my do koszyka. Zdarza się czasem, 
że mimo wszystko któraś ze stron 
zaczyna się buntować. Szczegól-
nie kiedy kompromis trwa za dłu-
go. W końcu to stan, gdzie trzeba 
coś poświęcić. W sezonie letnim 
skóra sucha wymaga większego 
nawilżenia, a strefa T bardziej się 
przetłuszcza. Warto wtedy potrak-
tować je indywidualnie. Peeling  
i maseczka oczyszczająca w środ-
ku, a odżywcza lub nawilżająca 
na policzki. Zabiegi, które przy-
niosą radość obu strona to przede 
wszystkim peeling kawitacyjny, 
bo delikatnie złuszcza i nie po-
woduje podrażnień. Może być 
stosowany zarówno w strefie T 
jak i suchych partiach. Pobudza 
krążenie i ma działanie antybak-
teryjne. Sonoforeza – odżywia 
skórę i ułatwia wprowadzenie 
substancji aktywnych, dobra-
nych do potrzeb skóry miesza-
nej. Decydując się na mezotera-
pię bezigłową, zafundujemy so-

bie odżywienie całej skóry, wy-
cieszenie strefy T oraz nawilże-
nie suchych partii. Pamiętajmy, 
że diabeł tkwi w szczegółach. Naj-
ważniejsze jest aby poznać swoją 
skórę, a wtedy z każdym proble-
mem damy sobie radę.

Brazil da Bola organizuje obóz

Zgłoś dziecko już teraz
Pomorzanin Nowogard i szkółka piłkarska Brazil da Bola, organizują w ferie 
zimowe obóz dla młodzików i żaków w kołobrzegu. już teraz można zgłaszać 
swoje pociechy!

O tym, jak szybko pod czujnym okiem 
trenera rodem z Brazylii- Roberto Mende-
sa, rozwijają się młodzi chłopcy z Nowogar-
du, wspominaliśmy już wielokrotnie. Szkół-
ka wciąż prowadzi nabory w poszczególnych 
rocznikach. Teraz dodatkowo Pomorzanin 
wraz ze szkółką Brazil da Bola, zorganizował 
obóz piłkarski dla młodzików i żaków w Ko-
łobrzegu, podczas ferii zimowych. 

Już teraz można zgłaszać się do koordyna-
tora grup młodzieżowych Roberto Mendesa. 
Oprócz treningów piłkarskich przewidywa-
ne są również zajęcia na basenie, fitness i inne 
atrakcje. Więcej informacji można uzyskać w 
siedzibie klubu Pomorzanin Nowogard lub 
bezpośrednio od prezesa, Marcina Skórniew-
skiego.

KR
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w każdy czwartek
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również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
600 840 600 lub 600 465 417

SZYBKA POŻYCZKA

W._.1.sk.08.1-31

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

A6.4.k.d/o

Zaproszenie na dożynki skupowe 
w dniu 6 września, „U Henia”, w Sarnim Lesie, odbędą się dożynki skupowe. impreza 
rozpoczyna się o godz. 11:00 

Dożynki skupowe rozpoczną się od wspólnego dzielenia żniwnym chlebem. Później, przy muzyce na 
żywo, którą zapewni „Kapela Kryzys”, trwać będzie biesiada. Nie zapomniano też o najmłodszych. Dla 
nich przygotowany będzie park zabaw z dmuchanym zamkiem. Jak na dożynki przystało, podziwiać bę-
dzie można też wystawę maszyn rolniczych. 

Organizatorzy
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Nie obyło się również bez bardzo 
istotnego wzmocnienia. Szere-
gi kobiecej drużyny zasiliła Ani-
ta Piotrowska, która ma na swo-
im koncie już występy w Olimpii 
Szczecin. Przez ostatni rok znaj-
dowała się w szerokiej kadrze 

Medyka Konin, zespołu który od 
wielu lat utrzymuje się w ścisłej 
czołówce Ekstraligi. Anita Pio-
trowska dołączyła tym samym do 
swoich sióstr, przypomnijmy bo-
wiem, że w Pomorzaninie grają 
już Katarzyna Piotrowska i Justy-
na Piotrowska. Za sprawą swoje-
go doświadczenia, nowa piłkarka 
Pomorzanina będzie także pełnić 
funkcję drugiego trenera „grają-
cego”. Na ile te wzmocnienia po-
mogą Pomorzaninowi powal-
czyć o coś więcej niż środek tabe-
li – czas pokaże. Niedawno ZZPN 

poinformował, że grono zespo-
łów II Ligi Kobiet powiększyło się 
do ośmiu zespołów. Wydział Gier 
i Ewidencji ZZPN informuje, iż 
do rozgrywek III Ligi Kobiet do-
łączyła drużyna AP Kotwica Ko-
łobrzeg, jednocześnie informuje-
my, że w terminarzu rozgrywek 
w miejsce pauzy należy wstawić 
w/w drużynę – taką informa-
cję można wyczytać na oficjalnej 
stronie internetowej ZZPN. Ze-
spół z Kołobrzegu to debiutant 
i na tę chwilę trudno ocenić, jak 
prezentuje się ten zespół. Przypo-
minamy, że piłkarki Pomorzani-
na rozgrywki zainaugurują me-
czem wyjazdowym z zespołem 
LUKS Przecław, w sobotę 6 wrze-
śnia. Przed własną publicznością 
wystąpią w 2. kolejce rozgrywanej 
13 września, wówczas ich rywal-
kami będą zawodniczki Orła Wo-
men Wałcz. Już dziś gorąco zapra-
szamy na ten mecz. Informujemy 
również, że wciąż trwa nabór do 
kobiecej drużyny Pomorzanina i 
trener Paweł Błaszczyk zaprasza 
na treningi wszystkie dziewczy-
ny, które chciałyby dołączyć do 
zespołu. 

KRJuż niebawem piłkarki Pomorzanina, ponownie wybiegną na boisko przy ul. Wojska Polskiego.

Kobieca drużyna Pomorzanina przed sezonem

Powalczą o więcej niż środek tabeli?
już w sobotę (6 września), zawodniczki Pomorzanina rozpoczną rywalizację w iii Lidze 
kobiet. Czy uda im się nawiązać walkę o czołowe miejsca? Czas pokaże, co najważniejsze, 
drużyna się wzmocniła, a kadra jest szersza niż w debiutanckim sezonie. Powiększyło się 
również grono rywalek, do iii ligi dołączy zespół Akademii Piłkarskiej kotwicy kołobrzeg.  

 Piłkarki Pomorzanina od dłuż-
szego czasu trenują przed pierw-
szym oficjalnym meczem. Choć 
wyniki sparingów nie mogą na-
pawać optymistycznie (porażki z 
Vielgovią Szczecin 4:2 i Błękitny-
mi Stargard 4:1), to jednak trener 
broni swój zespół, argumentując 

to eksperymentalnymi ustawie-
niami. Co najważniejsze, zespół 
w porównaniu do debiutanckie-
go sezonu osłabił się jedynie utra-
tą bramkarki Magdaleny Jeż. Po-
woli po kontuzji wraca Karolina 
Kowalczuk. Wiemy również, że 
treningi z kobiecą drużyną wzno-

wiła również Patrycja Kozioł, któ-
ra przez większą część minionego 
sezonu była bardzo dużym zagro-
żeniem dla obrony rywalek. Tre-
ner Paweł Błaszczyk poinformo-
wał redakcję, że do zespołu do-
łączyły 4 nowe piłkarki i szeroka 
kadra liczy teraz 23 zawodniczki. 

Pierwszy zespół z Kłosem Pełczyce

inauguracja w A klasie
w sobotę (30 sierpnia), pierwszy i drugi zespół Pomorzanina 
rozegrają swoje ligowe mecze. Dla „rezerwowych” będzie to 
inauguracja sezonu w A klasie. Przed podopiecznymi Rober-
ta kopaczewskiego czeka ciężkie zadanie, rywalami będzie 
kłos Pełczyce, który wygrał swoje dwa pierwsze spotkania. 

W najbliższą sobotę pierwszy 
zespół Pomorzanina, zagra na 
swoim boisku o godzinie 16:00 z 
Kłosem Pełczyce. Sobotni rywa-
le podopiecznych Roberta Kopa-
czewskiego, w wojewódzkiej okrę-
gówce znaleźli się notując w sezo-
nie 2013/2014 spadek z IV ligi. W 
1. kolejce Kłos wygrał w Szczeci-
nie z Jeziorakiem (0:1) oraz przed 
własną publicznością ze Spartą 
Węgorzyno (2:0). Z pewnością, 
będzie to, jak dotąd, najbardziej 
wymagający rywal piłkarzy z No-
wogardu. 

Z kolei, również w sobotę, Po-
morzanin II zainauguruje roz-
grywki w A Klasie. Zawodni-
cy drugiego zespołu wybiorą się 
do Przybiernowa, gdzie o godzi-
nie17:00 zagrają z tamtejszym Po-
morzaninem. Gospodarze do A 
Klasy trafili po tym, jak wycofa-
li się z rozgrywek wojewódzkiej 
okręgówki w poprzednim sezonie. 
Trudno stwierdzić, jak silni są so-
botni przeciwnicy „rezerwowych”. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet gier w „okręgówce” i A Klasie. 

KR  

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
3. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Polonia Płoty   (30.08; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce  (30.08; 16:00)
Piast Chociwel – Ina Ińsko   (30.08; 16:00)
Jeziorak Szczecin – Orkan Suchań   (30.08; 17:00)
Zorza Dobrzany – Unia Dolice   (30.08; 17:00)
Odrzanka Radziszewo – Flota II Świnoujście  (30.08; 17:00)
Morzycko Moryń – Stal Lipiany   (30.08; 18:00)
Błękit Pniewo – Gavia Choszczno   (30.08; 18:00)
A Klasa Szczecin gr. 3 2014/2015
1. kolejka:
Zalew Stepnica – Orzeł Łożnica   (30.08; 12:00)
Znicz Niedźwiedź – Chemik II Police  (30.08; 13:30)
Wołczkowo-Bezrzecze – Vielgovia Szczecin  (30.08; 15:00)
Pomorzanin Przybiernów – Pomorzanin II Nowogard(30.08; 17:00)
Wicher Reptowo – Orzeł Grzędzice   (31.08; 16:00)
Hanza Goleniów – OKS Euroinsbud Goleniów (31.08; 16:00)

Znamy pary II rundy Pucharu Polski ZZPN

Rywalki kobiet z ekstraligi
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opublikował pary ii Rundy Pucharu Polski na szcze-
blu regionalnym. Znamy również rywalki kobiecej drużyny Pomorzanina Nowogard, będą 
nimi zawodniczki występującej na najwyższym szczeblu rozgrywkowym Olimpii Szczecin.

Kobieca drużyna Pomorzanina 
Nowogard zagra w półfinale Pu-
charu Polski ZZPN. Dlaczego od 
razu w półfinale? Swój udział w 
rozgrywkach pucharowych w woj. 
zachodniopomorskim, ze wzglę-
du na finanse i termin (środek ty-
godnia), zgłosiły tylko 4 druży-
ny. Poza Pomorzaninem z III ligi, 
o puchar zagra UKS Victoria SP2 
Sianów (II liga gr. kujawsko-po-
morska), Błękitni Stargard (I liga 
gr. północna), Olimpia Szczecin 
(Ekstraliga). Los chciał, że pod-
opieczne Pawła Błaszczyka zagra-
ją z Olimpią Szczecin! Olimpia 
w minionym sezonie wywalczy-
ła awans z I ligi do Ekstraligi, co 
za tym idzie, występować obec-
nie będzie na najwyższym szcze-
blu w Polsce w rozgrywkach ko-
biecych. Dla wielu zawodniczek, 
pod względem poziomu przeciw-
niczek, będzie to „mecz życia”. 
Trener Paweł Błaszczyk bardzo się 
cieszy z takiego losowania. Z tych 
drużyn, na które mogliśmy natra-

fić, Olimpia jest najatrakcyjniej-
szym przeciwnikiem. Cieszę się, że 
moje zawodniczki będą miały oka-
zję zmierzyć się z przeciwniczkami 
z najwyższej klasy okręgowej – ko-
mentuje trener kobiecej drużyny. 
Olimpia Szczecin zagrała już trzy 
mecze w Ekstralidze, wszystkie 
przegrała, tracąc 17 goli i strze-
lając przy tym tylko jedną bram-
kę. To jednak nie przeszkadza w 
tym, aby szczecinianki stawiać w 
roli murowanych faworytek, tym 
bardziej, że po wysokich poraż-
kach, w Nowogardzie zechcą so-
bie „postrzelać”. Jedno jest pew-
ne, jeśli nowogardzianki przegra-
ją wysoko, nikt je za to nie obwi-
ni, jeśli jednak nawiążą walkę, na 
pewno zasłużą na pochwałę. Ten 
mecz rozegrany zostanie w środę 
(3 września), o godzinie 17:00, na 
stadionie w Nowogardzie.

Natomiast tydzień później za-
grają dwa zespoły Pomorzanina 
w ramach II Rundy Pucharu Pol-
ski ZZPN. Pomorzanin II, który w 

pierwszej rundzie pokonał w Wy-
szoborze Zielonych, tym razem 
podejmować będzie na własnym 
boisku Iskrę Golczewo. Golcze-
wianie rywalizują w Klasie Okrę-
gowej gr. Szczecin Płn. i mają za 
sobą już dwa mecze. W pierw-
szym pokonali w Gryficach Spar-
tę (0:1), następnie „u siebie” Pro-
mień Mosty (4:1). Początek tego 
meczu w środę (10 września), o 
godzinie 16:45. Tego samego dnia 
i o tej samej godzinie, swój mecz 
rozpocznie rozstawiony w II run-
dzie pierwszy zespół Pomorzani-
na. Podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego wybiorą się do Łożni-
cy, gdzie zmierzą się z tamtejszym 
Orłem. Gospodarze tego me-
czu występują w 3 grupie A Kla-
sy i dopiero w najbliższy weekend 
rozpoczną rozgrywki. 

KR

Puchar Polski Kobiet ZZPN (1/2 finału):
Pomorzanin Nowogard – Olimpia Szczecin (03.09; 17:00)
II Runda Pucharu Polski ZZPN:
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Nowogard  (10.09; 16:45)
Pomorzanin II Nowogard – Iskra Golczewo (10.09; 16:45)
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

Wymagania:
- prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach)

Firma Expando Sp. z o.o.  z branży telekomunikacyjnej 

poszukuje pracownika 
na stanowisko pracownik �zyczny

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres e-mailowy p.iwanowski@expando.pl 
z dopiskiem w tytule Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Expando Sp z o.o., al. Wojska Polskiego 237a, 71-256 Szczecin.
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W193.4.scb. wt+pt19.08-29.08

Zatrudnię
kierowców z kat. C+E
do pracy w transporcie 

międzynarodowym
tel. 512-018-404

W194.1.scb.22-29.08

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

Elastyczne godziny pracy umożliwiające naukę.
Atrakcyjne wynagrodzenie 
  – płacimy za każdą przepracowaną godzinę.
Możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń.

Kontakt 508-459-749/ s6304@hds.com.pl
Spotkanie rekrutacyjne na lotnisku 

w dniach wtorek i środa 11:00

SZUKASZ PRACY?
Chcesz dorobić studiując?

A może chcesz rozpocząć pracę?
Nie patrz na swój wiek.

PROWADZONYCH DLA MIĘDZYNARODOWEGO KONCERNU 
HDS POLSKA SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W PROWADZENIU 
PUNKTÓW HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH 
NA PONAD 500 LOTNISKACH CAŁEGO ŚWIATA.
PODCZAS PRACY OFERUJEMY SZKOLENIA ORAZ 
WYJAZDY SZKOLENIOWE W RAMACH SIECI HDS POLSKA.

W związku z szybkim rozwojem
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność

poszukuje pracowników 
do punktów

HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH 

W203.8.scb.29.08

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem 

w tytule praca w Niemczech lub w siedzibie �rmy:

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej 
poszukuje pracowników do pracy w Niemczech

Expando Sp z o.o. • al. Wojska Polskiego 237a • 71-256 Szczecin
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Wymagania:
- z uprawnieniami: prawo jazdy kat B.+  kat C + HDS
- dyspozycyjność (praca w delegacjach).

Ponadto �rma: 
poszukuje pracowników �zycznych

W199.4.sczb.wt.pt.26.08-5.09

2014 r. 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”  
w Nowogardzie

informuje, że  posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo 
wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”).

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na  
użytkowanie garaży. Garaże mogą być wydane kupującemu  
w dniu podpisania Umowy kupna-sprzedaży.  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie  
pod nr 91 39 25 261  lub kom. 697 104 578   

A58.8.śr-czb.19.08-12.09

AEROBIK

instr. Monik Durajtel. 605 856 584

(ZAJĘCIA w SP 1)
wtorek, czwartek
od godz. 1815

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Publicznych  im. B.  Malinowskiego  w  Osinie  
zatrudni  

na  czas  określony  od  01.09.2014 r.  do  31.08.2015 r. 
nauczyciela  fizyki  w  wymiarze  8/18.

Wymagane  pełne kwalifikacje. Tel. kontaktowy. 913910380.

26 sierpnia br.  
zgubiono półkę bagażnika  

hundai Matrix w okolicach Neonet
tel. 604 953 182. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt

Znaleziono 
psa 

w miejscowości 
Łosośnica  

właściciela proszę 
o kontakt 91 39 50 176 

(sklep)

Kursy trenerskie w ZZPN

Nowy nabór
w środę (27 sierpnia), Za-
chodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej poinformował 
o nowym naborze, na kursy 
trenerskie UeFA.   

W najbliższym czasie w trakcie 
sezonu 2014/2015 Zachodniopo-
morski Związek Piłki Nożnej pla-
nuje rozpoczęcie następujących 
kursów trenerskich UEFA: Kurs 
UEFA C, organizowany w dniach 
14.11 – 07.12.2014 (4 sesje week-
endowe – piątek od 16.00, sobota-
-niedziela 8.00 – 16.00

Info: ZZPN
Oprac: KR

Na zdjęciu Paweł Błaszczyk, trener kobiecej drużyny Pomorzanina.
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

2 pokoje 47 m2

II piętro z balkonem
cena: 136 tys. zł

1 pokój, 24 m2

III piętro, piwnica
cena: 80 tys. zł

3 pokoje 67 m2

II piętro z balkonem
cena: 190 tys. zł

3  pokoje 63 m2

parter z balkonem
cena: 160 tys. zł
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NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-

gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJE-
MY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam sklep. 693 808 537  

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  
Nowogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny 
skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Po-
wierzchnia ok. 45m2, na którą składa się 
sala obsługi oraz zaplecze/magazyn z 
osobną toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, woda, ka-
nalizacja, CO. Obiekt monitorowany. Za-
praszam na prezentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658  

• Sprzedam duży budynek gospodarczy do 
remontu. 502 853 573

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 
około 90m2 w Nowogardzie. 668 411 277 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 
277

• Do wynajęcia pomieszczenie 325m 2 w 
tym mieszkanie, duży parking. 609 245 
816  

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 110 m2 + suteryna 
64 m2. 608 817 214 

• Kawalerka na Bema sprzedam. 665 124 
502

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, 
I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 
696 042 318 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 
ul. Leśna 6a, powierzchnia 45,80 m2, I 

piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
korytarz, cena 91.600 zł, tel.  607607814, 
91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 54,90 m2, 
parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  
korytarz, cena 76.800 zł, tel.  607607814, 
91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 78,10 m2, 
II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC,  korytarz, cena 71.700 zł, tel.  
607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Le-
śnej w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. 
+48 725 428 837 

• TANIO SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 37 
M2 MIESZKANIE W BLOKU CENTRUM 
NOWOGARDU. DWA POKOJU, KUCH-
NIA, ŁAZIENKA, OKNA PCV, OGRZEWA-
NIE GAZOWE, PODŁOGI W PANELACH. 
BLOK PO REMONCIE NISKIE OPŁATY. 
PROSZĘ DZWONIĆ W GODZINACH WIE-
CZORNYCH SKYPE: jspolish. 

• Sprzedam lokal przeznaczony na działal-
ność handlową lub usługową w Płotach 
przy ul. Krótkiej o pow. 90 m2. Cena do 
uzgodnienia. 605 098 061 

• Goleniów.Działkę budowlaną z warunka-
mi zabudowy pod mieszkalnictwo  i usłu-
gi o pow 1100 m/2 blisko centrum miasta 
sprzedam po okazyjnej cenie  tel 501 208 
667

• Goleniów . Działkę budowlaną  blisko cen-
trum ale w spokojnej okolicy>  o pow 13 
000 m/kw z warunkami zabudowy z moż-
liwością podziału na 10>   działek, zdecy-
dowanie sprzedam -cena do uzgodnienia 
tel 501 208 667  

• Goleniów . Działkę o pow 1,8 ha   z bu-
dynkami socjalnymi,ogrodzoną i   moni-
torowaną przy drodze szybkiego ruchu 
Gdańsk - Berlin sprzedam w   cenie do 
uzgodnienia.tel 501 208 667 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam mieszkanie 100 m2. 608 690 
831

• Sprzedam 15 ha. Tel. 722 011 142

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, piw-
nica  i  budynek  gospodarczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  ka-
walerkę. Osobne  wejście. Kulice.45 tyś.
zł.Tel.512131562.

• Sprzedam  pawilon  handlowy o pow. 36 
m 2 .601642390.

• KAWALERKA – zamienię lub sprzedam , 
na 2 pokoje /z dopłatą/.Żeromskiego ,par-
ter.514830607.

• Do  wynajęcia  kawalerka  na  ul; Leśna  
umeblowana.508070311.

• Do  wynajęcia  mieszkanie  3 pokojowe  
oś. Radosław. 660424991.

• SPRZEDAM  -  pół   bliźniaka / do  wykoń-
czenia / ul:Jesionowa. Tel.665602501.

• SPRZEDAM   –  Wolin   5  ha.  terenu  ,  przy  
wodzie . Przepiękna   okolica .501208667.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia ul. 
Bema. 669 212 959 

• Sprzedam działkę ogrodową 30 ar z altaną 
przy ul. 3 go Maja. 663 925 260 

• Do wynajęcia kawalerka w centrum mia-
sta oraz garaż na Radosławiu. 602 405 
640

• Wynajmę mieszkanie 3pokojowe osiedle 
Gryfitów. 601 080 035 

• Sprzedam garaż na ul. Żeromskiego. 601 
090 093 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe na Le-
śnej w Nowogardzie. 605 402 134

•  Zamienię M-2 CO z garażem, taras duży, 2 
szopy murowane, parter na stare budow-
nictwo z ogrodem. 600 807 338

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, I pię-
tro. 692 457 388 

• Do wynajęcia dwa lokale o pow. 20m2  i 
75 m2 w centrum Nowogardu. Tel. 531 838 
667

• Sprzedam nowy dom 130 m2 w okoli-
cy Kościuszek na działce 4600 m2. 606 
118 102 

• Wynajmę mieszkanie w centrum Nowo-
gardu. 606 64 69 68

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe do zareje-
strowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 
3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 
508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 
456 377   

• Sprzedam   -  Citroen  Xantia  .Rok  prod. 
1994. .Silnik  1,6 , benzyna. Rejestracja  do 
01/2015 r. + koła    zimowe .  Tel.889463879.

• SPRZEDAM – VW POLO  z  silnikiem  1,2 L 
benzyna. Rok   prod. 2002 .pięciodrzwio-
wy , stan b. dobry ,kpl. kół  zimowych, 
Auto zostało  kupione rok temu z Niemiec 
od pierwszego właściciela. Tel.691604609.

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  
róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  
innych  roślin. Tel. 606106142.

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 
95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz kosze-
nie łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielo-
nych. 508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 
785 04 19 62  

• Sprzedaż świeżych kurzych jaj ekolo-
gicznych, ul. Boh. Warszawy 21. 

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 
853 573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzele-
wo. 502 853 573

•  Sprzedam maty gumowe legowiskowe 
dla cielaków i świń sztuk 22. 91 39 79 313 

• Sprzedam kaczki francuskie, skubane na 
zamówienie oraz mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Sprzedam  nasiona gorczy-
cy.669910736

• Sprzedam  ciągnik  C – 360 Tur.530999126.

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66 

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 

konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ 
/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –

TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Pol-
skiego 57 .tel.787482763.Pełna oferta: 
komsil.pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe 
i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. Wy-
kończenie wnętrz pod klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 
070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 
493 

• Remonty mieszkań, wykończenia, terako-
ta itp. 608 364 330, 600 347 308 

• Szpachlowanie, malowanie, panele, insta-
lacje elektryczne. 798 147 191 

• Usługi talerzówką ciężką. 727 909 576 

• NAPRAWY montaz piecow gazowych Va-
illant - serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  
tony ,bus kryty .Nawiążę  współpracę  z  
firmą.Tel.888878314.

• ZLECĘ  -  docieplenie  budynku 450 m 2 
.785931513.

• Docieplenia  budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura i  terakota, hy-
draulika, regipsy  i Podłogi , adaptacja 
poddaszy.600626268.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 
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A13.4.śczb.do

P14.1.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

W19.6.śczb.7.3.do

Sprzedamy domy w Nowogardzie i okolicach: 

Symbol oferty: 532/2073/ODS
CENA: 170 000 ZŁ  

Symbol oferty: 541/2073/ODS  
CENA: 300 000 zł  

Symbol oferty: 487/2073/ODS  
CENA: 235 000 zł 

Symbol 549/2073/ODS
CENA: 450 000 zł

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Mieszknie 3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 
cena 169.000 zł

Mieszkanie 3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 
cena 69.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DLA PAŃ „PROFiLAktYkA RAkA PieRSi” wYjAZD 
NA BADANiA mAmmOGRAFiCZNe DLA PAŃ z teReNU 

NOwOGARDU i OkOLiC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” dnia 6 września 

2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medi-
cal Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 wew. 122   
oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz. 14-ej lub w biurze fundacji w 
budynku laboratorium przy szpitalu do godz. 15-ej. Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam prezes Fundacji Lidia Bogus

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-

we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymagane 
prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w trans-
porcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożyw-
czego. 91 39 21 373

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, atrakcyjne 
warunki. 609 493 989

•  Doświadczona opiekunka zajmie się ma-
łym dzieckiem. 664 696 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. D. 601 893 514 

• Zatrudnimy osobe ze znajomoscia jezyka 
niemieckiego do obsługi biura oraz w dal-
szej perspektywie do sprzedazy. Branza 
metalowa. Kontakt: e-mail: ec@lmsgmbh.
de lub tel. 601 581 892

• Posiadam grupę inwalidzką i szukam pra-
cy. Jestem mobilny. Proszę dzwonić po 20. 
91 39 79 313 

• Przyjmę  do  pracy    w  Niemczech  ; mon-
tażystę  okien  i  drzwi. Wymagania: - wła-
sna  działalność  gospodarcza, - j.niemiec-
ki w stopniu komunikatywnym , - prawo 
jazdy Kat. B  .Kontakt 606830893

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  na  
Fermę  .Warunki  płacowe dobre. Za-

pewniamy  mieszkanie. 502562378   lub  
913910315 .

• ZAOPIEKUJE   SIĘ  DZIECKIEM. Wykształce-
nie Pedagogiczne , Edukacja Wczesnosz-
kolna  i  Przedszkolna . Elastyczność  go-
dzin. Zaopiekuje  się    profesjonalnie  i 
odpowiedzialnie  dzieckiem .Zabawy z 
dzieckiem ,czytanie książeczek  .  Space-
ry ,   jak również  odprowadzę  i   odbio-
rę  ze  szkoły , pomogę   w  lekcjach.  TEL. 
691604609. 

• Pomocnika na budowę zatrudnię wy-
magana umiejętność fugowania klin-
kieru. 502 568 622

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-

cięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne grzej-
niki panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominko-
we. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porą-
bane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje za-
silania, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 
miejsc. 506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 
693 730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 

nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• Sprzedam sofę dwuosobową ekoskóra. 
Cena 300 zł. 605 281 226

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-
miec  uzywane z gwarancja i montażem 
do mieszkania,domu,sklepu,tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 900zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania np.gdy brak 
komina lub wentylacji zapewniamy czesci 
zamienne,serwis tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używane 
do mieszkania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V do lazienki-
,kuchni cana 200zl   tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. Vail-
lant z Niemiec do domu, pensjonatu gdzie 
sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny cena od 
1.000 zl piec gazowy c.o. stojacy, zeliw-
ny ze sterowaniem vaillant moc od 11- 30 
kw cena 1.200 zl montaz,serwis  tel  691 
686 772

• Sprzedam meble BRD kolekcja Syriusz : 
biurko, komoda, szafa i tapczan tel. 664 
323 325

• Drewno opałowe. 506 232 860

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wy-
bór drzewek owocowych z owocami. Tuje, 
szmaragd od 8zł za sztukę i wiele innych 
roślin ozdobnych. 606 106 142 

• Sprzedam  -  owczarki  niemieckie. 
Tel.913910656.

• SPRZEDAM  -  glebogryzarkę  spalinową , 
ogrodową . Tel.505848340.

• Sprzedam szafę rozsuwaną, stan bar-
dzo dobry oraz meblościankę stan bar-
dzo dobry. 506 971 681

• Wypuszczanie białych gołębi na ślubach i 
innych imprezach okolicznościowych. 795 
970 408 

• Ziemniaki paszowe sprzedam 608 013 
995.
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

zu

,

Życząc udanych wakacji

zaprasza po najpiękniejsze polskie  
zeszyty i tornistry oraz setki innych art.  

szkolnych potrzebnych niedługo w szkole

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Czego nie zabrania prawo zabrania wstyd
Halina Stefańska, Maria Sowińska, Urszula Kaczmarek, Michał Furmańczyk, Halina Szwal, Barbara Barto-

sik, Wiesław Borowik, Andrzej Leszczyński, Janina Grudzińska, Marek Kozioł, Stanisława Pokorska, Alicja 
Wypych, Krystyna Gęglawa

Zwycięzcy: Maria Sowińska, Janina Grudzińska, Halina Stefańska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Próg, podróżnik, dmuchawiec
Natalia Chruściel, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk, Oliwia Feliksiak, Miłosz Wielgus, Nikola Molka, 

Dominika Wojciechowska, Hubert Łyczkowski, IgorGrenda
Zwycięzca: Kacper Skowroński
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BiUReX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).27.09-29.08

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł
UWAGA ROLNICY

TALERZóWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY HIT TARGOWY 
XXI ŻUŁAWSKICH TARGóW ROLNYCH 2014

Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 
keLLY6000 do uprawy pościerniskowej.

Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

jmS AGRO SeRwiS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08 W.13.2.O.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

Pracownia Ceramiki Artystycznej

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na drzwi otwarte w dniach 

28-29.08  i  1-2.09.2014 r.  w godz. 16.00-18.00

ul. 15 Lutego 2 
(nad pizzerią Fantazja)

Serdecznie zapraszam 
Katarzyna Gnacińska-Olczyk

tel. 606 32 18 71
W194.4.o.22-5.09

P3.2.O.do

Oddam  
dwie kotki

- rozkoszne, 3-miesięczne
tel. 727 246 863

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

5 września 2014 r.
od 10.00 - 11.00 

(piątek)
 udzielane będą bezpłatne 

porady prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

s. 8

Krzywice:
Kto nie był, 

niech żałuje! 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Do szkoły 
wrócić czas

s. 5

Seria 
podpaleń 

w Nowogardzie

s. 4

A6.4.k.d/o

Ciekawe wydarzenie przyrodnicze

Zaginął 
plecak 

Dla znalazcy 
2000 zł  NAGRODY 

604 679 249 

(plecak z zawartością można 
anonimowo zwrócić 

w redakcji DN i odebrać nagrodę) 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

Czytaj strona 14
www.mk-kwadrat.pl

kom: 500 702 855 
tel./fax 91 57 712 48

W208.1.02.09.do

SKUP ZŁOMU 
I  METALI  KOLOROWYCH 
NOWOGARD • UL. MŁYNARSKA 10 

(TEREN BYŁEJ MLECZARNI)
OFERUJE NAJWYŻSZE CENY ZŁOMU STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH 

• gotówka od ręki
• ważymy na wagach elektronicznych
• cięcie złomu palnikiem
• odbiór złomu na terenie miasta gratis

503 119 036, 507 021 889
K....P.4.29-5.09

Niby wszystko 
zgodnie z prawem, 
a bałaganu co niemiara

Zamiast  
pierwszego dzwonka,  
komunikacyjny chaos

Wypadek na plaży...

Chłopiec nadal 
w śpiączce  

2
Radni, niczym 
ryby, głosu nie 
mieli

6
Elementarz  
po nowemu

Tola ma… tablet
7

Spłynęli po 
Redze  

13
SPORT
Pomorzanin 
liderem 

10
Zagrają innymi 
piłeczkami 

11
Zaproszenie  
na halowy turniej

11
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Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 

wiadomości? Zadzwoń 
lub napisz do nas 
o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, 
e-mail: poligraf@post.pl

26.08.2014 r. 
godz. 02.40 Policjanci Ogni-

wa Patrolowo-Interwencyjnego 
podczas kontroli rowerzystki na 
ul. 15 Lutego, ujawnili, że Mał-
gorzata M. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 1,34 
mg/l co stanowi ok. 2,68 promi-
la alkoholu w wdychanym po-
wietrzu.

godz. 12.40 Zdarzenie dro-
gowe na ul. Wiejskiej, w któ-
rym uczestniczyły dwa pojazdy: 
Opel i VW Sharan. 

27.08.2014 r. 
godz. 01.30 Zdarzenie ognio-

we w miejscowości Świerczewo, 
gdzie doszło do spalenia słomy. 

godz. 13.00 Policjanci Ru-
chu Drogowego Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie, 
w miejscowości Olchowo, ujaw-
nili nietrzeźwego kierującego. 
Obywatel Niemiec, Erich T. po-
ruszając się samochodem mar-
ki BMW znajdował się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 1,23 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

 godz. 17.00 Dyspozytor Pogo-
towia Ratunkowego powiadomił 
o zdarzeniu drogowym z udzia-
łem samochodu marki Opel Ka-

det w pobliży miejscowości Osi-
na. Kierujący pojazdem Przemy-
sław J. stracił panowanie nad po-
jazdem i uderzył w drzewo.

28.08.2014 r. 
godz. 17.30 Na ul. Warszaw-

skiej doszło do uszkodzenia po-
jazdów marki Opel Astra oraz 
Renault Laguna poprzez pod-
palenie. Spaleniu uległ również 
wózek dziecięcy. 

godz. 18.45 Kolizja drogowa 
na ul. 700 Lecia pomiędzy po-
jazdami Opel Astra oraz Mer-
cedes. 

29.08.2014 r. 
godz. 01.00 Dyspozytor  Stra-

ży Pożarnej powiadomił o palą-
cym się samochodzie na parkin-
gu przy ul. Lutyków. 

godz. 23.30 Powiadomienie o 
uszkodzeniu poprzez podpale-
nie, zderzaka i pokrywy silniko-
wej w samochodzie marki Dacia 
Solenza przy ul. Kowalskiej. 

30.08.2014 r. 
godz. 17.15 W miejscowo-

ści Jarchlino, Policjanci Ogniwa 
Patrolowo – Interwencyjnego 
ujawnili nietrzeźwą rowerzyst-
kę. Beata R. miała 1,42 mg/l co 

stanowi ok. 2,84 promila alko-
holu w wdychanym powietrzu.  

31.08.2014 r. 
godz. 04.10 W pobliżu miej-

scowości Kulice, doszło do koli-
zji drogowej, gdzie kierująca po-
jazdem marki Peugeot najechała 
na leżący konar. 

godz. 11.50 Pracownik ochro-
ny sklepu Biedronka przy ul. 
Boh. Warszawy powiadomił o 
zatrzymaniu sprawcy kradzieży 
sklepowej. Ukarany został man-
datem karnym. 

godz. 12.15 Przy ul. Warszaw-
skiej w sklepie Biedronka ujaw-
niono sprawcę kradzieży skle-
powej, ukarany został manda-
tem karnym.

godz. 14.15 Policjanci Ogni-
wa Patrolowo – Interwencyjne-
go w trakcie kontroli drogowej 
na ul. Poniatowskiego ujawnili, 
że kierujący rowerem Stanisław 
W. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości. Sprawca miał 1,34 
promila alkoholu w wdychanym 
powietrzu. Ponadto posiada ak-
tywny zakaz prowadzenia rowe-
rów wydany przez Sąd Rejono-
wy w Goleniowie. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Zdzisław Zapałowski: lat 60, zmarł 30.08.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 02.09.2014r., Msza św. o godz. 16:00 w Kościele w Tuczy, pochówek 
na cmentarzu w Dobrej

Janina Zwierzak: lat 87, zmarła 30.08.2014r., pogrzeb odbędzie się 
02.09.2014r., o godz. 11:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Stanisław Berezowski: lat 70, zmarł 31.08.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 02.09.2014r., Msza św. o godz. 14:00 w Kościele pw. WNMP w No-
wogardzie, pochówek na cmentarzu w Nowogardzie

Tadeusz Szumski: lat 62, zmarł 31.08.2014r., pogrzeb odbędzie się 
04.09.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Trwa śledztwo w sprawie wypadku na plaży 

Chłopiec nadal w śpiączce 
Trwa śledztwo w sprawie wypadku na plaży, do jakiego doszło 30 lipca. Tymczasem nie po-
prawia się stan nastoletniego chłopca, który tego dnia niemal nie utonął w jeziorze. 

Jak poinformowała nas pro-
kuratura, śledztwo nadal prowa-
dzone jest w kierunku narażenia 
na niebezpieczeństwo. Wśród 
przesłuchiwanych świadków 
zdarzenia mają być także ratow-
nicy, którzy tego dnia strzegli 
bezpieczeństwa na plaży. 

- Zbadamy wątek, poruszany 
m.in. w państwa gazecie, na te-
mat, czy ratownicy w odpowied-
nim czasie rozpoczęli akcję ra-

tunkową – przyznaje Beata Bel-
carska, szefowa Prokuratury Re-
jonowej w Goleniowie.

Nadal nie poprawia się stan 
chłopca, który tego dni uległ 
wypadkowi. Nastoletni Łukasz 
jest w śpiączce. Ma poważne 
uszkodzenia natury neurolo-
gicznej. 

Przypomnijmy, że do wypad-
ku doszło 30 lipca, koło połu-
dnia. Nastoletni chłopak przy-

szedł na plażę z kilkoma przy-
jaciółmi. W pewnym momen-
cie skoczył do wody z mola i nie 
wypłynął. Jako pierwszy, na ra-
tunek ruszył jeden z jego kole-
gów. Po chwili do akcji przyłą-
czyli się ratownicy i przypadko-
wy świadek. Nieprzytomnego 
przetransportowano do jednego 
ze szczecińskich szpitali, gdzie 
znajduje się do dziś.

MS 

Część młodzieży z Nowogardu, podczas tegorocznych wa-
kacji, trochę pracowała, a część po prostu spędziła je w 
domu lub na wyjazdach wakacyjnych. W dzisiejszej son-
dzie zapytaliśmy, jak nowogardzcy uczniowie spędzili let-
nią przerwę w nauce i czego życzą swoim rówieśnikom w 
nowym roku szkolnym?

Weronika Jaszcz - Część tego-
rocznych wakacji spędziłam w Iń-
sku, nad jeziorem, gdzie kąpałam 
się w ciepłej wodzie. Ogólnie było 
tam bardzo przyjemnie. Miałam też 
możliwość pojeździć sobie konno w 
Sieciechowie. Ogólnie przyznam, że 
na tegorocznych wakacjach bardzo 
wypoczęłam, co na pewno będzie 
miało bardzo dobre przełożenie w 
tym roku na naukę w moim techni-
kum, do którego uczęszczam i jestem 
uczennicą II kl. 

Natalia Nagły - Większość moich 
wakacji spędziłam u babci w Woj-
cieszynie, pomagając jej w pracach 
domowych. Następnie wróciłam do 
Nowogardu, gdzie miałam okazję 
spędzić miło czas w towarzystwie 
moich kolegów i koleżanek. Chodzi-
liśmy wspólnie na dyskoteki na pla-
żę, a nawet na dożynki, które były w 
Potulińcu i Jarchlinie. Ale nie zapo-
mniałam również o książkach, a w 
szczególności o geografii. Wszystkim dzieciom oraz młodzieży życzę spo-
kojnej nauki i dobrych ocen. 

Paulina Kornacka - Skończy-
łam właśnie liceum. Co do wakacji, 
to były one zupełnie normalne i nie 
były  jakieś szczególne, bo spędziłam 
je w swojej miejscowości i w domu.

Jakub Wojciechowski - Moje wa-
kacje spędziłem w pracy sezonowej 
nad morzem w Pobierowie. Okres 
ten minął mi bardzo spokojnie, a na-
wet wręcz przyjaźnie, gdyż nawiąza-
łem wiele nowych znajomości. Tak się 
składa, że w październiku rozpoczy-
nam naukę na kierunku Transport 
Morski na Zachodniopomorskim Uni-
wersytecie Technologicznym w Szcze-
cinie, toteż mam nadzieję, że ten I rok 
będzie dla mnie bardzo dobry i zarazem owocny. Wszystkim uczniom, a w 
szczególności studentom, życzę dobrych ocen i życzliwych im osób, których 
spotkają na swojej drodze życiowej.

Marcin - Wakacje minęły mi bar-
dzo szybko. Generalnie spędziłem je 
w swoim domu na odpoczynku i mu-
szę się przyznać, że podczas nich nie-
wiele się uczyłem, ale znalazłem też 
czas na pracę dorywczą.

Dominika - Mnie również wa-
kacje minęły bardzo szybko, ale by-
łam też nad morzem w Kołobrzegu. 
Wspominam wakacje bardzo dobrze. 

Życzę wszystkim kolegom i koleżankom oczywiście bardzo dobrych ocen 
w nowym roku szkolnym. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Niby wszystko zgodnie z prawem, a bałaganu co niemiara

Zamiast pierwszego dzwonka, komunikacyjny chaos
Od nowego roku szkolnego to nie PKS Gryfice, ale firma Olibus z Goleniowa, dowozi dzieci do szkół na terenie Gminy Nowogard. W wyniku tego, gry-
ficki przewoźnik zlikwidował część regularnych linii autobusowych kursujących, pomiędzy Nowogardem a pobliskimi wsiami, co wywołało wczoraj istny 
chaos komunikacyjny. Gmina nie czuje się niczemu winna i twierdzi, że wszystko jest zgodnie z prawem. Innego zdania są rodzice dzieci dojeżdżających, 
które 1 września utknęły na przystankach. Niektórzy o całej sytuacji postanowili zawiadomić nawet Rzecznika Praw Dziecka. 

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprze-
daży bądź przekazania podręczników na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl.
•	 Sprzedam podręczniki do 5 klasy, Szkoła Podstawo-

wa nr 1. Stan idealny. 602 463 904
•	 Kupię komplet podręczników do 3 klasy Gimna-

zjum nr 2. 502 649 104, 91 39 25 046 
•	 Odsprzedam komplet do klasy 4 i 5 Szkoła Podsta-

wowa nr 1. 607 423 174  
•	 Sprzedam podręczniki do klasy 5, Szkoła Podstawo-

wa nr 3. 726 169 098 lub 605 905 884
•	 Sprzedam podręczniki do II klasy gimnazjum nr 2. 

91 39 21 744 lub 662 091 018 
•	 Sprzedam książki do 4 klasy do Szkoły Podstawowej 

nr 3 (podręcznik Słowa na start ,Tajemnice przyro-
dy , Wczoraj i dziś, Matematyka 2001, Zaproszeni 
przez Boga plus płyty multimedialne, oraz podręcz-
nik do klasy 5 Tajemnice przyrody. kontakt tel. 500-
266-960

•	 Sprzedam podręczniki do klasy IV i V Szkoła Pod-
stawowa nr 1. 668 732 944 

•	 Sprzedam książki do klasy V szkoła podstawowa. 
667 320 054 

•	 Sprzedam podręczniki do klasy I, LO nr 1. Podręcz-
niki ładne, zadbane i w dobrym stanie  726 893 499

•	 Sprzedam podręczniki do klasy pierwszej I LO (ma-
tematyka, historia, geografia, polski, chemia, fizyka, 
edb, informatyka, wos, podstawy przedsiębiorczo-
ści, wok) tel. 691138060

•	 Kupię podręczniki do trzeciej klasy gimnazjum nr 2. 
tel. 785 120 663

•	 Sprzedam komplet obłożonych książek do klasy 
5 stan bardzo dobry.Szkoła Podstawowa nr 3.  723 
675 885

•	 Sprzedam  książki do  kl. V  Szkoła Podstawo-
wa.667320054.

•	 Sprzedam  podręczniki  do   kl. I  Gimnazjum  Nr 2 
.721091644,693605862.

•	 Sprzedam  książki  do  III  kl.  Gimnazjum  Szkoła 
Nr  1  .725175998.

•	 Sprzedam   podręczniki  do  kl. I   Gimnazjum  Nr  1  
.Tel.607545991.

•	 Sprzedam książki do IV klasy SP3. 604 43 27 43

W dniu 22 lipca br. gmina No-
wogard ogłosiła przetarg na bez-
płatny dowóz dzieci do szkół.  Za-
mówienie składało się z IV części. 
Pierwsza, i największa, dotyczyła 
dowozu dzieci do szkół na terenie 
gminy Nowogard. Druga część to 
dowóz dzieci na trasie Stare Wy-
szomierki – SP Długołęka. Kolej-
na to transport dzieci do specjal-
nego ośrodka w Radowie Małym. 
Czwarty i ostatni fragment zamó-
wienia dotyczył dowozu dzieci do 
szkół położonych na terenie gmi-
ny Goleniów. 

Na ogłoszenie odpowiedziało 
kilka firm, w tym m.in. dwie z No-
wogardu (firma Adama Fedeńcza-
ka i Jerzego Serockiego) oraz  gry-
ficki PKS, który dotychczas, w du-
żej mierze, wykonywał to zadanie. 
Własną ofertę na wszystkie czte-
ry części ogłoszenia złożył rów-
nież goleniowski Olibus, należący 
do Mariana i Łukasza Modzelew-
skich. Firma ta po raz pierwszy 
zainteresowała się nowogardzkim 
rynkiem dowozu uczniów. 

W dniu 20 sierpnia gmina opu-
blikowała informację o wyborze 
najkorzystniejszej (czytaj: najtań-
szej) propozycji. Olibus z Gole-
niowa zaproponował, że będzie 
dowoził dzieci do szkół na terenie 
gminy Nowogard za 479 tys. 109 
zł (część I, i najważniejsza, oferty 
– przyp. Red.). Tym samym prze-
bił ofertę innych przewoźników, 
głównie PKS, który do tej pory 
wykonywał to zadanie dla gminy. 

Gryfickiemu przedsiębiorstwu na 
otarcie łez pozostała obsługa li-
nii Stare Wyszomierki-Długołę-
ka. Na pozostałe dwie części za-
mówienia (3 i 4) najkorzystniej-
sze oferty złożyła firma Jerzego 
Serockiego z Nowogardu. Na ry-
nek przewozów szkolnych po raz 
kolejny nie udało się „wejść” fir-
mie A. Fedeńczaka. Podobna sy-
tuacja była przed rokiem. Wów-
czas przedsiębiorca ten również 
brał udział w konkursie ofert na 
to zadanie. 

Zmiana firmy przewozowej już 
pierwszego dnia nowego roku 
szkolnego spowodowała spore 
zamieszanie. Tak przynajmniej 
twierdzą rodzice dzieci dojeżdża-
jących, którzy skontaktowali się 
z naszą redakcję. Okazało się bo-
wiem, że PKS Gryfice wykreślił z 
rozkładu jazdy wiele regularnych 
linii, towarzyszących tym szkol-
nym. Korzystały z nich dzieci, 
które dojeżdżały do szkół poza 
swoim obwodem bądź miały na 
późniejszą godzinę do szkoły. Li-
nie te miały też ogromne znacze-
nie komunikacyjne dla dorosłych, 
szczególnie tych nieposiadających 
własnego transportu. 

Dla przykładu, mieszkańcy 
Świerczewa mogli jeszcze przed 
wakacjami skorzystać z kilku 
połączeń autobusowych z mia-
stem. Teraz został tylko jeden, i to 
szkolny, o godz. 7:19, obsługiwany 
przez jednego przewoźnika.

- Wieś została odcięta od świa-

ta – komentuje sołtys wsi, Urszula 
Armata - Wcześniej mieliśmy auto-
bus o 7:00, po 11:00, przed 12:00, 
15:00 i po 16-tej. Teraz został je-
den.

Co prawda na trasie Nowo-
gard- Świerczewo-Strzelewo, kur-
suje jeszcze prywatny przewoź-
nik, ale ten nie sprzedaje biletów 
ulgowych (np. na dzieci niepełno-
sprawne). Tak więc jest to opcja 
dość kosztowna dla rodziców. 

Podobna sytuacja ma miej-
sce także na trasie Nowogard – 
Dąbrowa-Bochlin-Ptaszkowo. 
Oprócz autokaru szkolnego, który 
dowoził dzieci do szkół w Nowo-
gardzie, kursowała też koło połu-
dnia linia regularna. 

- Dzisiaj zabierałam gimnazja-
listów z drogi, którzy nie doczekali 
się na autobus PKS - mówi miesz-
kanka Ptaszkowa. - Młodzież 
była najwyraźniej przekonana, że 
oprócz szkolnego autobusu poje-
dzie też ten, obsługujący zwykłą, 

pasażerską linię – twierdzi kobie-
ta. 

Dlaczego PKS postanowił ogra-
niczyć swoją działalność na tere-
nie gminy Nowogard? Wczoraj 
skontaktowaliśmy się w tej spra-
wie z gryfickim przedsiębior-
stwem. Potwierdzono nam infor-
mację o tym, że część linii regu-
larnych na terenie gminy Nowo-
gard rzeczywiście została zlikwi-
dowana. Szczegółowe informacje 

o zmianach w rozkładzie jazdy 
PKS Gryfice, ma zaprezentować 
w oficjalnym stanowisku, jakie 
wobec zaistniałej sytuacji obieca-
ło przesłać nam jeszcze w tym ty-
godniu. 

Tymczasem Urząd Miejski nie 
ma sobie nic do zarzucenia w 
związku z powstałą sytuacją. Na 
pytanie, czy konieczna była zmiana 
dotychczasowego przewoźnika, se-
kretarz gminy, Agnieszka Biegań-
ska-Sawicka, tłumaczyła, że UM 
miał obowiązek ogłoszenia prze-
targu, ze względu na dużą kwotę 
tego zadania (przeszło 700 tys. zł). 
Poinformowała też, że gmina nie 
ma obowiązku organizować do-
jazdów dla tych, którzy wybierają 
szkoły poza swoim obwodem. 

-Zgodnie z ustawą o oświacie, 
mamy obowiązek zapewnić do-
jazd uczniom tylko do szkół leżą-
cych w obwodzie. Rodzice, którzy 
zdecydowali się posłać dziecko do 
szkoły poza swoim obwodem, mu-
szą organizować dzieciom dojazd 
we własnym zakresie – stwierdziła 
A. Biegańska-Sawicka, przyzna-
jąc, że i do ratusza w tej sprawie 
dzwonią oburzeni rodzice. 

Nie zgadza się z tym pani Kry-
styna (imię zmienione), która 
o całej sytuacji, związanej z za-
mieszaniem wokół dowozów w 
gminie Nowogard, powiadomiła 
wczoraj Rzecznika Praw Dziecka. 

- Chcę mieć pewność, że gmina 
właściwie interpretuje przepisy. 
Czy jako opiekun dziecka miesz-
kającego na wsi mam prawo wy-
brać mu szkołę ponadgimnazjal-
ną, gdy ta znajduje się w promie-
niu 2 km od tej wskazanej przez 

urząd i położona jest na terenie tej 
samej gminy? Czy też w tym wy-
padku moje prawa, jako opiekuna, 
są rzeczywiście ograniczone - pyta 
kobieta i zastanawia się jednocze-
śnie, czy w związku z tym upraw-
nione jest obarczanie jej koszta-
mi dojazdu do szkoły, skoro do 
18 roku życia istnieje obowiązek 
szkolny? 

Jest na szczęście nadzieja, że sy-
tuacja wkrótce wróci do normy, 
choć z pewnością nie będzie to 
zasługa urzędników. Z informacji, 
jakie wczoraj uzyskaliśmy u gole-
niowskiego przewoźnika, wynika, 
że firma uruchomi, obok szkol-
nych kursów, także linie regularne 
dla „zwykłych” pasażerów – choć 
i tym nie odmawia miejsca w swo-
ich busach. 

- Przetarg był ogłoszony trochę 
późno. Na razie jesteśmy w fazie 
tworzenia linii. Rozpoznajemy ry-
nek. Potrzebujemy jednak czasu, 
aby uzyskać niezbędną dokumen-
tację na wszystkie kursy. Oczy-
wiście planujemy też poszerzenie 
oferty o linie regularne, pozaszkol-
ne. Chcemy dojeżdżać do każdej 
szkoły. Informuję też, że z naszych 
usług  może korzystać zarówno 
dziecko dojeżdżające do szkoły, 
jak i dorosły – zapewnił redakcję 
DN Marian Modzelewski, współ-
właściciel firmy Olibus, która od 
września jest odpowiedzialna za 
dowóz dzieci do szkół na terenie 
naszej gminy.

Niezależnie od tego, co odpisze 
Rzecznik i ile czasu nowy prze-
woźnik będzie potrzebował na to, 
aby uzupełnić lukę po PKS (o ile 
w ogóle ją nadrobi), pozostaje py-
tanie, czy gmina zrobiła rzeczy-
wiście wszystko, by uniknąć cha-
osu komunikacyjnego, z którym 
wczoraj zetknęli się mieszkań-
cy wsi, w tym głównie dzieci? Bo 
niby wszystko zgodnie z prawem, 
a jednak bałaganu co niemiara. 

Sprawę będziemy monitorować 
na bieżąco. 

Marcin Simiński

Garaż serwisowy gryfickiego PKs - stąd autokary do Nowogardu będą wyjeżdżać 
rzadziej
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Nasza sonda z Osiny
Płoną samochody w centrum miasta 

Seria podpaleń w Nowogardzie 
W zeszłym tygodniu, w nocy z czwartku na piątek (z 28 na 29 sierpnia), spłonęły dwa samo-
chody. Na parkingu przy Biedronce przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ktoś podpa-
lił Opla Astrę, a przy ul. Lutyków, Renault Lagunę. Okazuje się, że to już siódme auto, jakie 
spłonęło w przeciągu jednego miesiąca.  

O pożarach poinformował nas 
jeden z naszych stałych czytelni-
ków. Niezwłocznie udaliśmy się 
na miejsce zdarzeń. Przy jednym 
ze zniszczonych samochodów 
udało nam się spotkać właściciela 
auta, który akurat szacował straty. 

- W nocy, gdzieś pomiędzy go-
dzinami 1:00 a 1:30, obudzili mnie 
domofonem strażacy, informując,  
że pali się mój samochód. Szyb-
ko zszedłem na dół i zobaczyłem 
palące się auto, a właściwe tył ba-
gażnika. Natychmiast odłączyłem 
akumulator. Dla mnie to ewident-
ne podpalenie i nie mam pojęcia, 
dlaczego mi to zrobiono. Nie mam 
żadnych długów, wrogów. Jestem 
zwykłym emerytem. Zniszczenia 
są dosyć duże. Dlatego liczę teraz 

na sprawne działanie naszej no-
wogardzkiej policji - mówi pan 
Ksawery w rozmowie z reporte-
rem DN. 

Renault Laguna z ulicy Luty-
ków, również została podpalo-
na tą samą metodą, czyli od stro-
ny bagażnika. Dlatego jest niemal 

pewne, że za podpaleniami sto-
ją te same osoby. Policja próbuje 
ustalić sprawców. Nie informuje 
jednak o szczegółach postępowa-
nia. 

- Policjanci KP Nowogard pro-

wadzą czynności zmierzające do 
ustalenia sprawcy(ów) tego zda-
rzenia – informuje rzecznik poli-
cji, asp. Julita Filipczuk. 

Okazuje się jednak, że w sierpni, 
podobnych podpaleń było więcej. 
Straż pożarna odnotowała aż sie-
dem takich przypadków. 

- W miesiącu sierpniu, w okre-
sie od 3 do 29, miało miejsce sie-
dem zdarzeń, w których podpalo-
no samochody - potwierdza dy-
żurny operacyjny, kapitan Straży 
Pożarnej, Zygmunt Andrzejewski. 
- Obszar działania tego pojedyn-
czego sprawcy lub grupy obejmuje 
ulice Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, ul. Kowalską i Lutyków. W 
rozbiciu na poszczególne zdarze-
nia, to przy ul. Wyszyńskiego były 
trzy zdarzenia, przy ul. Zamko-
wej i dalej przy ul. Kowalskiej dwa 
i przy ul. Lutyków jedno zdarze-
nie.  Co do godzin tych czynów, to 
są one naprawdę różne, od 5:40 do  
7:20 czy od 23: 30 do 1:00 w nocy. 
Co do samego pożaru, to sprawcy 
najczęściej wybierali miejsce w po-
jeździe jego tył, tam, gdzie są nad-
kola, a konkretnie nad wysokością 
opon, gdzie umiejscowiony jest ba-
gażnik – kończy strażak. 

Co jest przyczyną tych pod-
paleń oraz jakie motywy kierują 
sprawcami? Miejmy nadzieję, że 
stróże prawa szybko znajdą odpo-
wiedzi na te pytania. 

Jarek Bzowy 

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej  

odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań 
sformułowanych w związku z akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego 
groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. 
Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania nałogu) jest kierowanie pod wpły-
wem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, którzy zażywają, 
wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każdym 
warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje doty-
czące innych ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić 
do tego, aby od ćpunów zależał w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją 
Zabierz kluczyki pijanemu, ogłaszamy i promujemy w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpu-
nowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych 
wnuków rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach o tym, co każdy z Was może zrobić, aby 
ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. Redakcja DN

S T O P

Wczoraj, podczas ulicznej sondy, zapytaliśmy uczniów z Ze-
społu Szkół Publicznych w Osinie, jak oceniają minione wa-
kacje oraz gdzie je spędzali? 

Miłosz Bernach, uczeń kl. VI - 
Pierwsze dni wakacji spędziłem w 
domu, ale już po paru dniach, wspól-
nie z rodzicami, pojechaliśmy nad 
morze do Niechorza. Gdy już wróci-
liśmy do domu, pojechałem do bab-
ci, a później na biwak do Maciejewa, 
gdzie czekało na mnie kilka miłych 
atrakcji, które bardzo miło wspo-
minam. W nadchodzącym nowym 

roku szkolnym wszystkim dzieciom życzę, by dobrze się uczyły.

Kamil Walczak, uczeń kl. IV - 
Wakacje wspominam bardzo do-
brze. Trochę byłem w Szczecinie i  
chodziłem na basen się kąpać. Na-
stępnie, gdy wróciłem do domu, roz-
stawiłem namiot i duży dmucha-
ny basen, do którego nalałem wody, 
by wspólnie z kolegami kąpać się w 
nim i skakać do niego z trampoli-
ny. Uczestniczyłem też w zawodach 
w Krzywicach, podczas organizowanego „Dnia Pala”, który bardzo miło 
wspominam. Świetnie się tam bawiłem oraz uczestniczyłem w konku-
rencji łowienia ryb. Złowiłem karasia. Na koniec wakacji byłem jeszcze 
w Poznaniu. Miałem okazję zobaczyć tam słonie, które zrobiły na mnie 
duże wrażenie.  

Julia Zwierzak, uczennica I kl. 
gimnazjum - Tegoroczne wakacje 
spędziłam z rodziną, ale też byłam 
na kolonii w Jarosławcu, a gdy już 
wróciłam do domu, to pojechałam 
do babci. Z wakacji bardzo miło 
wspominam też „Dzień Pala” w 
Krzywicach. Festyn ten bardzo mi 
się podobał, było tam wiele atrakcji, 
do których zaliczę np. łowienie ryb z 
naszego stawu. Zajęłam II miejsce w 
tych zawodach. 

Mateusz Kowalski, uczeń III 
kl. gimnazjum - Wakacje upłynęły 
mi bardzo fajnie. Byłem kilka razy 
nad morzem i w Szczecinie, a tak-
że u mojej babci w Mieszkowicach. 
Co do zdarzeń, które zapamiętałem 
najbardziej, to mój wujek zgubił się 
nad morzem w pobliskiej miejscowo-
ści obok Dziwnówka. 

Kacper Rolka, uczeń I kl. gim-
nazjum - Tegoroczne wakacje mia-
łem bardzo atrakcyjne i udane, gdyż 
byłem na obozie strażackim pod cze-
ską granicą razem z kuzynem i kole-
gą, gdzie zapoznawałem się ze sprzę-
tem wozów strażackich ciężkich i 
tych lekkich oraz uczestniczyłem w 
ćwiczeniach bojowych, które miały 
podnieść moją sprawność. Na obozie 
byłem aż dwa tygodnie. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pan Ksawery zastanawia się, kto mógł zniszczyć mu samochód.
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Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Nowogardzie i Osinie

Do szkoły wrócić czas!
Wczoraj (1 września), na terenie całego kraju, uczniowie przywitali nowy rok szkolny 2014/2015. Jak co roku, również i teraz odwiedziliśmy nowogardzkie 
i osińskie placówki, by razem z młodzieżą i nauczycielami uczestniczyć w uroczystych apelach. Tym razem wzięliśmy udział w inauguracji roku szkolnego 
w ZSO w Nowogardzie i ZSP w Osinie.   

Apel w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących rozpoczął się o 
godz. 10:00. Uczniowie, ich rodzi-
ce oraz nauczyciele zebrali się na 
„forum” szkoły. Po wysłuchaniu 
przez wszystkich zgromadzonych 
czterech zwrotek hymnu polskie-
go, głos zabrał dyrektor placów-
ki, Leszek Becela: Przede wszyst-
kim chciałbym serdecznie powitać 
wszystkich nowych uczniów na-
szej szkoły – pierwszej klasy Gim-
nazjum nr 2 oraz pierwszej klasy 
LO. Na najbliższe, bardzo ważne 
dla was dni życzę wam jak najszyb-
szej adaptacji i serdeczności ze stro-
ny uczniów i pracowników szkoły – 
tymi słowami dyrektor rozpoczął 
swoją przemowę inauguracyjną 
– 1 września to czas, gdy wszyscy, 
zgodnie z tradycją, kierujemy się ku 
szkołom. Mówią o tym media, my-
ślą o tym rodzice i przygotowują się 
do tego uczniowie. Nie bez powodu, 
ponieważ to, jak będzie wyglądało 
nasze państwo, jak będzie wygląda-
ła nasza cywilizacja, zależy bezpo-
średnio od tego, jak wykształcimy 
i jak wychowamy kolejne pokole-
nia. Wy jesteście elementem skła-
dowym tej układanki, którą nazy-
wamy społeczeństwem, elementem 
składowym świata i naszego naro-
du. Macie do wykonania bardzo 
ważne zadanie. Musicie myśleć o 
tym, że wasza kariera ma być tą, 
która będzie przewodzić karierom 
przyszłych pokoleń. Każdy z was 
musi indywidualnie ocenić, co ma 
do zrobienia. Niech ten rok szkolny 
będzie dla was owocny – życzę tego 
zarówno wam, jak i sobie, bo wa-
sze sukcesy będą również sukcesa-
mi całej szkoły i waszych rodziców. 

Po zakończeniu uroczystego 
apelu, wszyscy uczniowie, wraz 
ze swoimi wychowawcami, uda-
li się do swoich sal. Gimnazjaliści 
z pierwszych klas dodatkowo mu-
sieli tego dnia przystąpić do testu 
z języka angielskiego, na podsta-
wie którego nauczyciele dokonają 
podziału na grupy językowe.   

Rok szkolny 2014/2015 w Gim-
nazjum nr 2 i Liceum nr 2 rozpo-
częło łącznie 632 uczniów – 385 
gimnazjalistów i 247 licealistów. 
W Gimnazjum utworzono 15 od-
działów (4 klasy pierwsze, 5 klas 
drugich i 6 klas trzecich), w Li-
ceum natomiast 9 oddziałów (po 
3 z każdej klasy). W tym roku, w 
ZSO, opiekę nad młodzieżą spra-
wować będzie 53 nauczycieli.  

A co się działo w Osinie?
Mimo deszczowej i dość po-

nurej aury na dworze, wśród 
uczniów i ich rodziców panowała 

bardzo radosna atmosfera. Uro-
czyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2014/2015 odbyło się na sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół Publicz-
nych im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie. Najpierw wpro-
wadzono sztandar szkoły oraz 
odegrano hymn, a następnie dzie-
ci, młodzież oraz ich rodziców 
powitała dyrektor placówki, Tatia-
na Olbert, wraz z gronem pedago-
gicznym oraz wójtem gminy Osi-
na, Krzysztofem Szwedo. – Przez 
wakacje szkoła nabrała świeżości.  
Z racji tego, że niebawem nasza 
placówka będzie obchodzić 40-le-
cie, budynek przeszedł komplek-

sową odnowę w postaci pomalo-
wania ścian, korytarzy, a także 
innych pomieszczeń szkolnych, w 
tym tablicy pamiątkowej poświę-
conej naszemu patronowi, Broni-
sławowi Malinowskiemu. Oprócz 
wymienionych prac, tym razem ze 
środków unijnych (w ramach pro-
gramu „Kapitał Ludzki”) w wyso-
kości 118 tys. złotych, zostały wy-
remontowane kompleksowo od-
działy przedszkolne, które dodat-
kowo wyposażono w pomoce dy-
daktyczne oraz meble i ławki. Wy-
daje mi się, że dzieci będą zachwy-
cone – mówi w rozmowie z DN 
dyrektor szkoły, Tatiana Olbert 

– Co do powakacyjnych planów, 
to jest ich wiele, ale te najważniej-
sze to owocna nauka naszych dzie-
ci, jak również realizacja wytyczo-
nych przez nas planów, które mię-
dzy innymi dotyczą nowej formu-
ły sprawdzianów w klasie szóstej, 
do których bardzo intensywnie się 
przygotowujemy wraz z nauczycie-
lami i uczniami. Nie mogę również 
zapomnieć o pierwszakach, wśród 

których są sześciolatki – ich sale są 
również specjalnie przygotowane 
według obowiązujących kryteriów. 
Pozostają jeszcze trzecie klasy gim-
nazjalne – chciałabym, by poka-
zały w testach, na co ich stać. Ale 
pamiętajmy, że szkoła to nie tylko 
sprawdziany. Nasza placówka bę-
dzie również organizować turnieje 
i zawody szkolne, m.in. z racji tego, 
że patronem szkoły jest wybitny 

sportowiec. Reasumując, będzie to 
kolejny rok wytężonej pracy. Dlate-
go wszyscy będziemy starać się na-
stawić bardzo optymistycznie. Ko-
rzystając z okazji, życzę wszystkim 
uczniom wiele wytrwałości. 

Po oficjalnych przemowach, 
oddaniu hołdu minutą ciszy 
zmarłej Stanisławie Saja, pracow-
nicy szkoły w Osinie, 36 nowych 
uczniów, z wyciągniętą do przo-
du prawą ręką, powtarzało tekst 
uroczystego ślubowania, by pani 
dyrektor mogła pasować ich na 
pierwszoklasistów. Wychowawcy 
też przygotowali dla swoich pod-
opiecznych pamiątkowe dyplomy, 
które zaprezentowali na wspól-
nym zdjęciu. Po wszystkich ofi-
cjalnych i uroczystych chwilach, 
uczniowie, wraz z wychowawca-
mi, przeszli do swoich klas. 

Z okazji nowego roku szkolnego 
redakcja Dziennika Nowogardzkiego 
życzy wszystkim uczniom wiele 
serdeczności i samych sukcesów w 
nauce. 

Jarek Bzowy  
i Karolina Klonowska

Wszystkich zgromadzonych przywitał 
dyrektor placówki, Leszek Becela1 września forum w nowogardzkim ZsO pękało w szwach

Pasowanie na pierwszoklasistę w ZsP Osina

Pierwszaki z Osiny z pamiątkowymi dyplomami

Uroczyste przecięcie wstęgi na otwarciu  
oddziałów przedszkolnych w Osinie
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Życie to czas, w którym szukamy Boga
Śmierć to czas, w którym go znajdujemy

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 

śmierci męża i ojca 
śp. Stanisława 
Berezowskiego 

żonie Krystynie, córce Natalii 
i synowi Marcinowi oraz całej rodzinie

składają 
przyjaciele z parafialnego zespołu Caritas 

przy Kościele WNMP

Sesja dwóch aktorów

Radni, niczym ryby,  
głosu nie mieli
Niecałe dwie godziny trwała sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w zeszłym tygodniu, 
w czwartek (28.08). Mimo to, nie brakowało emocji. Najpierw radni próbowali wywal-
czyć prawo do zadawania pytań. Później zostali zaskoczeni, otrzymując uchwałę dotyczącą 
zmian w tegorocznym budżecie na 2,5 mln złotych! A na deser rozpatrzyli kolejną już w tej 
kadencji skargę na burmistrza, złożoną przez obywatela. 

O tym, że w porządku obrad 
sesji, którą po raz kolejny prze-
wodniczący A. Bielida zwołał na 
wniosek burmistrza w tzw. try-
bie nadzwyczajnym, zabrakło 
punktu „wnioski, interpelacje i 
zapytania radnych”, informowa-
liśmy już wcześniej, zapowiada-
jąc sesję. Było oczywiste, że rad-
ni będą próbowali to zmienić. To-
też już na samym początku obrad 
R. Szpilkowski  złożył wniosek o 
rozszerzenie programu sesji wła-
śnie o możliwość zadawania py-
tań, powołując się na statut gmi-
ny. Mówił, że radni chcą poroz-
mawiać o bieżących problemach 
życia codziennego, których nie 
brakuje.  Nie był to jednak wystar-
czający argument dla burmistrza. 
Ten, jako wnioskodawca zwoła-
nia sesji, nie zgodził się na zmia-
nę porządku obrad. Ostatecznie 
przewodniczący Bielida nawet nie 
poddał pod głosowanie wniosku 
radnego. Obaj panowie przyję-
li najwidoczniej własną interpre-
tację przepisów. Na nic zdały się 
prośby i przypominanie, że o tym, 
jak ma obradować rada, decydują 
radni, a nie burmistrz. Finał jed-
nak jest taki, że klub radnych WN 
skierował na przewodniczącego 
Bielidę skargę do wojewody. Dalej 
było już mniej poważnie – ci sami 
radni zakończyli cały spór w zna-
nym dla siebie stylu, prezentując 
kartki z przeróżnymi hasłami, wy-
rażając w ten sposób niezadowo-
lenie postępowaniem przewodni-
czącego RM, porównując go np. 
do prezydenta Białorusi. Happe-
ning, mimo tego, nie zrobił więk-
szego wrażenia wśród obecnych 
na sali. 

Poprawki z ostatniej chwili
Kolejną farsą było wręczenie 

radnym na sesji dwóch projek-
tów uchwał w sprawie zmian do 
tegorocznego budżetu na łącz-
ną kwotę prawie 3 milionów zło-
tych! Radni słusznie zwraca-
li uwagę, że nie dano im czasu 
na zapoznanie się z zapisami w 
uchwałach, szczególnie, że doty-
czą one tak ogromnych pienię-
dzy. Takie praktyki już wcześniej 
stosowano w tej kadencji. Swe-
go czasu A. Bielida obiecał, że on 
sam dopilnuje, by to się już ni-
gdy więcej nie powtarzało. Naj-
widoczniej nie był w stanie. Pro-
pozycje zmian w budżecie nie zo-
stały też poddane pod opinię Ko-
misji Finansowo Gospodarczej, 
co również stawia pod znakiem 
zapytania legalność procedowa-
nia nad nimi. 

Skąd wzięli i na co wydadzą?
Słów kilka o tym, skąd w miej-

skiej kasie znalazła się tak po-
kaźna kwota? Ponad 800 tys. zł 
pochodzi z dotacji celowej, jaką 
przekazał Urząd Marszałkowski 
w ramach projektu „Zagospoda-
rowywanie terenu nad jeziorem”. 
Kolejne 749 tys. zł to wsparcie fi-
nansowe, udzielone przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego na bu-

dowę budynku mieszkalnego w 
Nowogardzie, który ma powstać 
przy ul. Cmentarnej. Ponad 230 
tys. zł to wpływy z opłaty adia-
cenckiej. 100 tys. zł to kwota z 
opłat, jakie z tytułu zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu do urzędu 
wpłacili lokalni handlowcy. Poza 
tym dokonano przeniesień wy-
datków, ściągając z budżetu kilka-
naście drobniejszych, zaplanowa-
nych wcześniej działań. 

Poza sposobem wprowadzenia 
pod obrady tak ważnej uchwa-
ły, bez dania możliwości radnym 
na zapoznanie się z nią wcze-
śniej, wiele uwag wzbudziła rów-
nież lista inwestycji, na jakie bur-
mistrz chce wydać tak duże pie-
niądze. Poza działaniami, co do 
których nie było wątpliwości (np. 
utrzymanie i remonty dróg pu-
blicznych czy np. budowa miesz-
kań socjalnych, zgodnie z celem 
otrzymanego dofinansowania), 
pojawiło się kilka kontrowersyj-
nych zapisów. Otóż za przeszło 
140 tys. mają być wybudowane 
kolejne siłownie na powietrzu, w 
tym kilka na terenach wiejskich. 
Wątpliwości wzbudził także za-
kup sceny mobilnej do organi-
zacji imprez w plenerze, która 
ma kosztować 175 tys. zł. Poza 
tym, na liście nie zabrakło budo-

wy kilku kolejnych parkingów, w 
tym przy ul. Żeromskiego, w po-
bliżu Szkoły Podstawowej nr 2, 
którego umiejscowienie budziło 
już wcześniej wątpliwości (o tym 
napiszemy w kolejnych wyda-
niach). Ostatecznie jednak, więk-
szością głosów radni przyjęli obie 
uchwały. 

Kolejna skarga odrzucona 
W tym dniu radni rozpatrywali 

także skargę na burmistrza, jaką 
złożył p. Łukasz Bonda. Pisaliśmy 
o tym na początku lipca br. Przy-
pomnijmy, że pan Łukasz zarzu-
cił burmistrzowi, że ten nie reali-
zuje zapisów planu zagospodaro-

wywania w obrębie Miętna, gdzie 
mężczyzna posiada działkę pod 
budowę. Niestety, mimo że na 
gminie ciąży taki obowiązek, na 
terenie tym nie wybudowano do 
dziś sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Pan Łukasz proponował gminie, 
że może taką sieć wybudować, 
pod warunkiem jednak, że gmi-
na od niego ją odkupi. W drodze 

negocjacji zgodził się nawet, że 
30% kosztów budowy rur weźmie 
na siebie. Burmistrz chciał jednak 
sieć przejąć za darmo, choć nie 
pozwalało na to prawo. Po dwóch 
latach spotkań i wymiany pism, 
R. Czapla nie doszedł z obywate-
lem do porozumienia. Toteż pan 
Łukasz, wyczerpując już wszyst-
kie możliwości negocjacji, i nie 
uzyskawszy informacji, kiedy 
gmina ma zamiar zrealizować in-
westycję, złożył skargę na działa-
nie włodarza. Zarzuca mu, że ten, 
choć miał takie możliwości bu-
dżetowe, nie wykonał sieci. Na tej 
podstawie, pan Łukasz zarzucił 
burmistrzowi niegospodarność. 
Twierdzi bowiem, że wydatku-
je środki publiczne na inwestycje 
drugorzędne, choć ustawa o sa-
morządzie wyraźnie wskazuje, że 
ma obowiązek w pierwszej kolej-
ności wykonywać działania, ma-
jące zabezpieczyć zbiorowe po-
trzeby. 

Zanim skarga trafiła pod ob-
rady radnych, była „rozpatrywa-
na” dzień wcześniej przez komi-
sję rewizyjną. Ta uznała skargę 
za bezzasadną, nie ukrywając na-
wet braku woli poważnego prze-
analizowania argumentów skar-
żącego. Przewodniczący Komisji, 
radny Paśko, przyszedł  na obra-
dy komisji już z gotowym stano-
wiskiem w tej sprawie. Powtó-
rzył je na sesji, reglamentując ra-
dzie odrzucenie skargi autorstwa 
pana Łukasza. Większość rad-
nych (głównie SLD i PSL) tak też 
zrobiło. Wcześniej Robert Czapla 
wygłosił krótką „mowę obron-
ną”, zrzucając odpowiedzialność 
za brak infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej w tym obszarze 
na Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych. 

O pozostałych decyzjach, ja-
kie w czasie ostatniej sesji podję-
li radni,  poinformujemy w kolej-
nym wydaniu DN. 

Marcin Simiński

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu DN 

z dn. 29 sierpnia br., w artyku-
le „Nowe twarze w nowogardz-
kich parafiach. Witamy wśród 
nas”, w notatce o ks. Robercie 
Szyszko, zamieściliśmy infor-
mację o tym, że przyjął świę-
cenia kapłańskie z rąk abp. An-
drzeja Dzięgi. Chodziło oczy-
wiście o śp. abp. Zygmunta Ka-
mińskiego. Za błąd przeprasza-
my. 

Redakcja
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Kto ma kota, czyli elementarz po nowemu

Tola ma… tablet
Darmowy podręcznik dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych kilka dni temu do-
tarł do nowogardzkich placówek. Podręcznik nieco różni się od jego pierwowzoru, „Elemen-
tarza” autorstwa Mariana Falskiego. Książka trafiła na ławki szkolne pierwszoklasistów dziś, 
2 września.

„Nasz Elementarz”, czyli dar-
mowy podręcznik dla pierwsza-
ków, jest projektem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Napisały 
go: Maria Lorek i Lidia Woltman. 
Na nabycie książki zdecydowało 
się ponad 97% wszystkich szkół 
w Polsce. Wśród nich są również 
nowogardzkie placówki. Na razie 
na szkolne ławki trafiła pierwsza 
część „Naszego Elementarza”. Po-
zostałe są jeszcze w trakcie reali-
zacji. Z pierwszego modułu pod-
ręcznika uczniowie będą korzy-
stać do końca listopada. Druga zaś 
służyć będzie od grudnia do lute-
go, trzecia natomiast od marca do 
końca kwietnia. 

Oprócz darmowego podręczni-

ka, szkoły otrzymały również do-
tacje na zakup ćwiczeń oraz ma-
teriału edukacyjnego do nauki 
obowiązkowego języka obcego 
dla pierwszoklasistów. Na każde-
go ucznia przypada kwota w wy-
sokości 75 zł.

Z funkcjonalnością na ba-
kier...

Książka wzbudza mieszane 
uczucia. Nieoficjalnie nauczyciele 
wyrażają wątpliwość, czy oby na 
pewno podręcznik (a dokładniej 
jego oprawa) będzie na tyle wy-
trzymały, by posłużyć kolejnym 
pokoleniom, tak jak to pierwot-
nie założono. Elementarz jest bo-
wiem cienki i ma miękką okładkę, 
więc z pewnością będzie trudno 

utrzymać go w stanie niemal nie-
naruszonym. Niestety oficjalnie 
na temat książki pedagodzy wy-
powiadać się nie chcą, ponieważ 
nie zdążyli jeszcze zapoznać się z 
jego treścią. 

3 w 1…
„Nasz Elementarz” jest nieco 

podobny do „Elementarza” Fal-
skiego. Metodyka nie zmieniła 
się od lat, więc wiadomym jest, 
że nikt nic nowego w tym obsza-
rze nie wymyśli. Jednakże przed 
laty książka Mariana Falskiego 
wydawana była tylko w jednej 
części, w twardej oprawie i słu-
żyła jedynie do czytania i nauki 
języka polskiego. Współczesny 
podręcznik, oprócz elementów związanych z nauką języka pol-

skiego, zawiera również mate-
matykę oraz edukację społecz-
ną. Jak już zostało wspomnia-
ne, książka powinna służyć ko-
lejnym rocznikom, w związku z 
czym jej miękka okładka i ko-
nieczność przekazywania „z rąk 
do rąk” mogą stanowić pewien 
problem. Utrzymanie elemen-
tarza w bardzo dobrym stanie 
z pewnością będzie trudne, po-
dobnie jak oduczenie dzieci pi-
sania w książce. Do tej pory w 
wielu przypadkach podręczniki 
połączone były z ćwiczeniami. 
Tym razem jest inaczej. Pierw-
szoklasista nie będzie mógł uzu-
pełniać „kropkowanych” miejsc.

Ala miała kota, a Tola ma coś 
„lepszego”…

Zaraz po publikacji „Naszego 
Elementarza”, wokół książki, na 
terenie całego kraju, pojawiło się 

bardzo dużo kontrowersji. Jed-
ni zarzucają MEN niski poziom 
podręcznika, inni bezcelową ideę. 
Okazuje się, że uwagę przykuwa-
ją przede wszystkim bardzo nie-
konwencjonalne treści. Widać w 
nich wyraźną tendencję do pój-
ścia z duchem czasu i zafascyno-
wania nowinkami technologicz-
nymi. Na jednej ze stron czytamy: 
To tata. Tata Tomka i Toli. A tam 
mama taty i tata taty. Tola ma ta-
blet taty. I tu jest pies pogrzeba-
ny… Dawniej Ala miała kota, a 
dziś ilustrowana Tola bawi się ta-
bletem. Ocenie naszych Czytelni-
ków pozostawiamy słuszność za-
wierania takich treści w podręcz-
niku dla dzieci, z których niejed-
no z pewnością, z rożnych przy-
czyn, również sytuacji finansowej 
rodziców, nie ma pojęcia, jak wy-
gląda tablet.

Karolina Klonowska 

Polska powinna mieć inicjatywę, Zachód ma wybór 
(oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej)

Zachęcamy polską opinię pu-
bliczną do zwrócenia uwagi na 
ważne deklaracje senatora Joh-
na McCaina, faktycznego przy-
wódcy republikańskiej opozycji 
w Stanach Zjednoczonych. Sena-
tor McCain krytykuje pozorność 
aktualnej polityki Zachodu wo-
bec rosyjskiej agresji na Ukrainę i 
brak jakichkolwiek proporcjonal-
nych reakcji trwale zniechęcają-
cych Rosję do jej agresywnej po-
lityki. Stanowisko przywódcy re-
publikańskiej opozycji oczywiście 
nie ma rangi państwowej, ale ja-
sno pokazuje szerokie pole decy-
zji, jakim dysponuje Zachód.

Stanowisko to jest też całko-

wicie zbieżne z przedstawianymi 
przez nas analizami i krytyką po-
lityki pozorów rządu Donalda Tu-
ska, który zrezygnował z poważnej 
inicjatywy politycznej, byle tyl-
ko – jak powiedział sam premier 
(!) – nie „znaleźć się na bardzo 
niebezpiecznym aucie albo może 
precyzyjniej – na pozycji spalo-
nej”. Aby uniknąć owego „autu” 
rząd Donalda Tuka nie tylko nie 
formułował konkretnych reko-
mendacji politycznych wobec so-
juszników, ale nie reagował na de-
klaracje wprost ośmielające Rosję 
do dalszej agresji, jak wypowie-
dzi prezydenta Baracka Obamy, 
gdy ten zapewniał z góry Rosję, że 

„nie będzie odstraszana od dalszej 
eskalacji za pomocą siły zbrojnej”, 
ani nawet, gdy zapewniał Rosjan, 
że „obecnie nie ma żadnych pla-
nów związanych z rozszerzeniem 
NATO o Gruzję i Ukrainę. Oba te 
kraje nie są na drodze do uzyska-
nia członkostwa.”

Kryzys na wschodzie Europy 
jest sprawą polskiego bezpieczeń-
stwa i Polska powinna od sprzy-
mierzeńców domagać się działań 
naprawdę zniechęcających Rosję 
do agresji wobec sąsiadów. Przede 
wszystkim – jako największy kraj 
Europy środkowej – powinniśmy 
formułować konkretne oczekiwa-
nia i propozycje wobec naszych 

sprzymierzeńców, organizować 
dla nich poparcie krajów (przede 
wszystkim, choć nie tylko) nasze-
go regionu i z tej perspektywy oce-
niać stanowisko innych państw. 
Niestety, obecny rząd nie chce 
prowadzić takiej aktywnej polity-
ki, zmieniając jedynie retorykę – z 
„płynięcia w głównym nurcie”, na 
stanie w – jak to określił premier – 
„europejskiej falandze”.

Prawica Rzeczypospolitej przy-
pomina, że tak jak wykluczenie 
Rosji z Rady Europy uważamy za 
najwłaściwszą reakcję dyploma-
tyczną Zachodu, tak zaproszenie 
Gruzji do NATO – za najwłaściw-
szą reakcję geopolityczną, zaś sze-

rokie, efektywne (a nie symbolicz-
ne) wzmocnienie obrony państw 
NATO najbardziej narażonych 
na rosyjską agresję, Łotwy i Esto-
nii, za najwłaściwszą reakcję stra-
tegiczną. Potrzebna jest polity-
ka proporcjonalnych reakcji, któ-
ra uświadomi Rosji, że agresyw-
na polityka będzie osłabiać, a nie 
wzmacniać, jej pozycję międzyna-
rodową. Rolą polskiego rządu jest 
rekomendowanie takiej polityki 
krajom, z którymi jesteśmy sprzy-
mierzeni i z którymi współpracu-
jemy.

(-) Marek Jurek, 
prezes Prawicy Rzeczypospolitej
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Dzień Pala w Krzywicach  

Kto nie był, niech żałuje! 
W dniu 30.08.2014r., w Krzywicach (gmina Osina), odbyła się IX już edycja „Dnia Pala”. Była 
to bardzo widowiskowa impreza rekreacyjno-sportowa, w której uczestniczyli zarówno miesz-
kańcy Krzywic, jak i pobliskich miejscowości. 

Dzięki dbałości i staraniom 
mieszkańców impreza wypa-
dła,  można by rzec, na przysło-
wiowe „102”. W programie nie 
mogło zabraknąć konkursów dla 
dzieci i zawodów wędkarskich. 
Jednak dwie sztandarowe konku-
rencje, czyli  wspinanie po linie 
i zdobycie pala, które rozpoczę-
ły się po godz. 18:00, przyciągnę-

ły największą widownię.  Całości 
dopełniło dobre jedzenie, m.in. 
pajda chleba ze smalcem i ogór-
kiem, pieczona dziczyzna, po-
trawy z grilla, napoje, itd. Zatem 
„Dzień Pala” w Krzywicach prze-
szedł już do historii. O tym, jak 
przebiegały przygotowania do te-
gorocznej edycji „Dnia Pala”, po-
rozmawialiśmy z sołtysem wsi 
Krzywice, Arkadiuszem Witkow-
skim. 

- Wszystko, co pan tutaj widzi 
dookoła, wieś przygotowała sama. 
Ten dzień jest dla nas bardzo waż-
ny. "Dzień Pala" to impreza o dłu-
giej tradycji. Organizowali go jesz-
cze nasi dziadkowie. Obecna for-
muła jest nieco zmieniona, a na-
wet powiem, że poprawiona, gdyż 
do repertuaru konkurencji, oprócz 
tych dwóch głównych, czyli wspi-
nanie się na pala i wspinanie po 
linie, dołożyliśmy jeszcze: strzela-
nie z łuku, rzut włócznią, wyścig z 

taczką do gnoju, wbijanie gwoździ 
dziurawym młotkiem, próba mie-
cza, rzut wałkiem w chłopa oraz 
oczywiście strzelanie z wiatrówki. 
Przygotowania były bardzo pra-
cowite, bo mieszkańcy mojej osa-
dy przyłożyli się do nich bardzo 
dobrze i z ogromnym zaangażo-
waniem. Jednym słowem pokazali 
ducha społecznej wspólnoty.  Bar-
dzo serdecznie im za to dziękuję. 
Również serdecznie dziękuję na-
szym wszystkim sponsorom, bez 
których ta impreza nie byłaby tak 
fantastyczna. Dodam też, że im-
preza nasza ma już IX edycję, ale 
każda jest inna od poprzedniej i, co 
najważniejsze, lepsza od poprzed-
niej. A tegoroczna edycja była wy-
jątkowa, bo dopisała aura, która 
była bardzo ważna przy organiza-
cji tego typu imprezy - powiedział 
reporterowi DN włodarz wsi.

 Zatem każdy, kto przyjechał do 
Krzywic w tym dniu, mógł zna-

leźć dla siebie coś ciekawego. A ci, 
którzy nie byli, niech żałują!

 W organizowanych podczas 
„Dnia Pala” w Krzywicach konku-
rencjach ich uczestnicy zajęli na-
stępujące miejsca: 

Wspinanie na pal 
I Doman Rynkiewicz
II Jacek Wawrzyniak
III Marcin Kożybski
(po raz pierwszy Puchar Staro-

sty Goleniowskiego opuścił Krzy-
wice)

Wspinanie po linie
I Doman Rynkiewicz
II Piotr Grabarek

III Marcin Kożybski
Strzelanie z łuku
I Wawrzyniak Jacek
II Łukasz Kożybski
III Machol Patrycja
Rzut włócznią
I Strumiński Waldemar
II Grabarek Mirosław
III Andrzejewski Zygmunt
Rzut wałkiem w chłopa
I Danuta Owczarek
II Ada Sobkowiak
III Aneta Pasternak
Strzelanie z wiatrówki
I Heland Zygmunt
II Witkowski Arkadiusz

Każda konkurencja miała swoich sędziów

Wspinanie na pala było bardzo wido-
wiskową konkurencją

sołtys, Arkadiusz Witkowski
III Lewandowski Jacek
Wbijanie gwoździa dziura-

wym młotkiem
I Rafał Dobrodziej
II Florkowski Zbigniew
III Kożybski Łukasz
Rzut kamykiem do dziupli
I Machol Patrycja
II Wyrwas Bogumiła
III Żurawska Ewa
Wyścig taczką
I Marcin Kożybski
II Rafał Kaczmarek
III Damian Grzybowski
Próba miecza
I Buriak Michał
II Olejnik Bogdan
III Łukasz Olejnik
Turniej piłki siatkowej
I LZS Krzywice
II Węgorza
III Kikorze
Po wszystkich konkursach i 

bardzo zaciętej rywalizacji, od-
była się dyskoteka do późnych 
godzin wieczornych, którą pro-
wadził discjockey, Artur Konior 
z Nowogardu, który był również 
konferansjerem całodniowej im-
prezy. 

Jarek Bzowy  

strzelanie z wiatrówki również miało swoich zwolenników

Rzut wałkiem w chłopa, jedna z nowych konkurencjiNa stosiku można było podziwiać przedmioty zrobione przez mieszkańców Krzy-
wic

Na Dzień Pala przybyło wielu mieszkańców,którzy świetnie się bawili

Próba miecza nie była łatwą konkurencją, gdyż tu liczyła się wytrzymałość i siła 
ręki
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Oferta dotyczy promocji kredytu gotówkowego DUET2 z ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT. Do promocji można przystąpić w okresie od 02.05 do 31.10.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od 
wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej, dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania wynosi 23,69% przy następujących założeniach: całkowita 
kwota kredytu 15 469,30 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 6%, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2214 zł. całkowita 
kwota do zapłaty 20 111,96 zł, 29 rat w wysokości 672,32 zł, ostatnia rata w wysokości 614,68 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva 
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Szczegóły 
oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu, regulamin promocji oraz warunki ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialno-
ści ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbk.pl. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku 
Banków Polskich). lnfolinia 1 9999- opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 01.07.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00

NOWA SIEDZIBA

w Nowogardzie
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Pewne zwycięstwo ze spadkowiczem

Pomorzanin liderem
W sobotę (30 sierpnia) piłkarze Pomorzanina Nowogard mierzyli się ze spadkowiczem z 
IV ligi, Kłosem Pełczyce. Po bardzo wyrównanej pierwszej połowie, w drugiej odsłonie go-
ście zostali już rozbici przez nowogardzian, którzy zaaplikowali im cztery bramki. Okazałe 
zwycięstwo pozwoliło Pomorzaninowi awansować na 1. miejsce w tabeli.  

Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce 4:0 (0:0)
`48 min. Konrad Winczewski, `64 min. Konrad Winczewski (rzut karny), 

`65 min. Hubert Pędziwiatr, `83 min. Dominik Wawrzyniak
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski (c) , Rafał Makarewicz, Ma-

ciej Dobrowolski, Gracjan Wnuczyński – Wojciech Borek, Hubert Pędziwiatr, 
Dawid Langner (Kamil Antonyk), Dominik Wawrzyniak (Jakub Szczypień), Ka-
mil Lewandowski (Natan Wnuczyński) – Sławomir Paszkowski (Paweł Galus). 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
3. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Polonia Płoty  4:1 
Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce  4:0
Piast Chociwel – Ina Ińsko   2:1
Jeziorak Szczecin – Orkan Suchań   4:1
Zorza Dobrzany – Unia Dolice   2:2
Odrzanka Radziszewo – Flota II Świnoujście 3:0
Morzycko Moryń – Stal Lipiany   3:1
Błękit Pniewo – Gavia Choszczno   6:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 3 9 7 0 3 0 0
2 Błękit Pniewo 3 9 12 7 3 0 0
3 Piast Chociwel 3 9 7 2 3 0 0
4 Morzycko Moryń 3 7 5 2 2 1 0
5 Kłos Pełczyce 3 6 3 4 2 0 1
6 Stal Lipiany 3 6 9 4 2 0 1
7 Sparta Węgorzyno 3 6 6 4 2 0 1
8 Zorza Dobrzany 3 5 13 6 1 2 0

9 Odrzanka Radziszewo 3 4 6 8 1 1 1
10 Polonia Płoty 3 3 5 6 1 0 2
11 Jeziorak Szczecin 3 3 4 5 1 0 2
12 Unia Dolice 3 1 5 7 0 1 2
13 Orkan Suchań 3 1 1 6 0 1 2
14 Gavia Choszczno 3 0 5 9 0 0 3
15 Ina Ińsko 3 0 2 7 0 0 3
16 Flota II Świnoujście 3 0 2 15 0 0 3

Na początku spotkania mecz 
był prowadzony w szybkim tem-
pie, a kibice mogli oglądać sporo 
akcji. W 2. minucie Kamil Lewan-
dowski, po strzale z pola karnego, 
z pierwszej piłki z woleja, posłał 
futbolówkę wysoko nad bram-
ką. W 5. minucie goście wybija-
ją piłkę z własnego pola karnego, 
ta szybuje w kierunku Domini-
ka Wawrzyniaka, który huknął z 
woleja z około 25 metrów w po-
przeczkę bramki gości z Pełczyc. 
Chwilę potem kolejny strzał z dy-
stansu, tym razem Wojciech Bo-
rek strzela obok bramki. Piłkarze 
Kłosa nie chcieli być gorsi. Jeden 
z zawodników gości w 9. minu-
cie ładnie dryblował przed polem 
karnym, po czym mocno uderzył 
z około 20 metrów. Bramkarz Po-
morzanina tylko bezradnie obser-
wował piłkę, która go minęła i tra-
fiła w poprzeczkę, dobitka po ude-
rzeniu głową poszybowała już nad 
bramką Pomorzanina. W 13. mi-
nucie, Kłos Pełczyce po dośrod-
kowaniu z rzutu wolnego zdoby-
wa bramkę, jednak sędzia linio-
wy dopatruje się u strzelca pozycji 
spalonej. W 19. minucie aktywny 
od samego początku Hubert Pę-
dziwiatr, odbiera obrońcom ry-
wali piłkę przed polem karnym, 
po czym faulowany jest na 18 me-
trze od bramki, strzał z rzutu wol-
nego Kamila Lewandowskiego, 
trafia w mur. W 28. minucie Le-
wandowski spróbował zaskoczyć 
golkipera gości strzałem z prawej 
strony pola karnego, ten jednak 
schwytał piłkę. Minutę później 
odpowiedź gości, napastnik Kło-
sa uderzył z około 16 metrów, pił-
ka trafiła w nogę obrońcy Pomo-
rzanina i przeleciała obok bram-
ki gospodarzy. Najlepszą okazję 
w pierwszej połowie zmarnował 
Kamil Lewandowski, który w 32. 
minucie otrzymał długie poda-
nie za plecy obrońców i w sytuacji 
„sam na sam” lekko kopnął piłkę 
obok bramkarza, niestety również 
obok bramki, a do wolno lecącej 
futbolówki nie zdążył Sławomir 
Paszkowski, który zamykał akcję. 
Tak więc po pierwszych 45. mi-
nutach, mecz był bardzo wyrów-
nany, Kłos prezentował się lepiej 
fizycznie, jednak żadnej z drużyn 

nie udało się zdobyć gola. Przed 
drugą połową bardzo szybko na 
boisko wybiegli gospodarze, któ-
rzy w oczekiwaniu na rywali dłu-
go ze sobą rozmawiali. Nie wie-
my co powiedział im w przerwie 
Robert Kopaczewski, ale Pomo-
rzanin zaczął dominować na bo-
isku. W 48. minucie Dawid Lan-
gner wykonywał rzut rożny z le-
wej strony boiska, dokładnie do-
grał do najwyższego na boisku 
Rafała Makarewicza, ten zgrał pił-
kę do Konrada Winczewskiego, a 
kapitan nowogardzkiego zespołu, 
strzałem głową, daje prowadzenie 

Pomorzaninowi. Później, Kamila 
Lewandowskiego zmienił na pla-
cu gry Natan Wnuczyński, który 
zastąpił brata Gracjana na pozycji 
obrońcy, co okazało się przełomo-
wym momentem w tym meczu. 
Gracjan Wnuczyński odebrał pił-
kę rywalowi około 25 metrów od 
bramki. Wpadł z nią w pole karne 
i został „wycięty” przez goniącego 
go obrońcę, w efekcie rzut karny 
i czerwona kartka dla zawodnika 
Kłosu. Niemal dwie minuty trwa-
ła kłótnia w polu karnym z arbi-
trem tego spotkania. O tym, czy 
Gracjan Wnuczyński był faulowa-
ny, wie chyba tylko sam zawodnik 
oraz powstrzymujący go obrońca. 
To jednak nie zmieniło faktu, że 
do piłki ustawionej na jedenastym 
metrze podszedł Konrad Win-
czewski. Kapitan Pomorzanina 
uderzył po ziemi, zmylając bram-

karza gości i tym samym podwyż-
szył wynik spotkania na 2:0. Co 
ciekawe, obrońca Pomorzanina 
zdobył już 4 gola w swoim trze-
cim występie (trzy bramki zdo-
był z rzutów karnych). Piłkarze z 
Pełczyc nie zdążyli się otrząsnąć, 
a minutę później otrzymali kolej-
ny cios. Podanie na lewe skrzydło 
otrzymał Sławomir Paszkowski, 
który wypuścił piłkę obok obroń-
cy i minął go z drugiej strony, 
otwierając sobie tym samym dro-
gę do bramki, podholował jeszcze 
trochę futbolówkę do linii końco-
wej, po czym idealnie dośrodko-

wał do wbiegającego Huberta Pę-
dziwiatra. Nowemu zawodnikowi 
Pomorzanina pozostało jedynie 
dostawić głowę i podwyższyć wy-
nik tego meczu. Kłos Pełczyce na 
kolanach, a Pomorzanin co chwi-
lę stwarzał sobie kolejne sytuacje. 
Za Paszkowskiego na boisku poja-
wił się Paweł Galus, który od po-
czątku stworzył zagrożenie. W 76. 
minucie Pomorzanin przeprowa-
dził ładną składną akcję. Pędzi-
wiatr podał piłkę do środka nie-
pilnowanemu Dobrowolskiemu, 
a ten zagrał prostopadle do Galu-
sa, który w sytuacji „sam na sam”, 
nie pokonał bramkarza gości, na-
tomiast dobitka Wojciecha Borka 
z 5 metrów, minęła bramkę... Mi-
nutę później, tym razem w pole 
karne, dogrywa Gracjan Wnu-
czyński, a Galus ponownie ude-
rzył z „szesnastki”, jednak tym ra-

zem bramkarz wybija na róg.  W 
83. minucie Paweł Galus wpadł z 
piłką w pole karne, tym razem do-

strzegł nadbiegającego Dominika 
Wawrzyniaka, wyłożył mu futbo-
lówkę, a filigranowy pomocnik 
Pomorzanina jedynie dostawił 

nogę dobijając rywali. Zatem 4:0, 
a mogło być jeszcze lepiej, jednak 
w ostatniej minucie Jakub Szczy-
pień w dogodnej sytuacji uderzył 
nad poprzeczką. 

Pomorzanin Nowogard, Błękit 
Pniewo i Piast Chociwel, to już je-
dyne drużyny, które po 3. kolej-
kach nie zaznały jeszcze poraż-
ki. Mało tego, nowogardzianie są 
jedyną drużyną, która jeszcze nie 
straciła gola i to głównie dzię-
ki temu, Pomorzanin jest obec-
nie nowym liderem w wojewódz-
kiej okręgówce. Miejmy nadzie-
ję, że podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego, na dłużej zagoszczą 
na szczycie tabeli. Już za tydzień 
czeka ich trudny wyjazd do Płot, 
na mecz z tamtejszą Polonią. Choć 
rywale na razie nie zachwycają, to 
na mecze z Pomorzaninem zawsze 
potrafili się zmobilizować. Więcej 
o tym pojedynku w najbliższym 
wydaniu DN. Przy artykule pre-
zentujemy komplety wyników 3. 
kolejki oraz aktualną tabelę. 

KR  

Hubert Pędziwiatr i Dominik Wawrzyniak dobili gości z Pełczyc, zdobywając odpo-
wiednio trzeciego i czwartego gola.

Konrad Winczewski (pierwszy z lewej) od początku sezonu imponuje skutecznością. Na zdjęciu w walce o pozycję podczas do-
środkowania z rzutu wolnego.
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Drugi zespół przegrywa w Przybiernowie

Zabrakło skuteczności
Piłkarze drugiego zespołu Pomorzanina, w sobotę (30 sierpnia), o godzinie 17:00, zainau-
gurowali rundę jesienną A Klasy, meczem w Przybiernowie. Gospodarze okazali się sku-
teczniejsi i po tym jak wykorzystali dwie sytuacje, pokonali przyjezdnych 2:1.

Pomorzanin Przybiernów – Pomorzanin II Nowogard  2:1 (1:0) 
`90 min. Tomasz Szafran
Skład: Mateusz Trafankowski – Adrian Kram (Grzegorz Skrzecz), Maciej 

Grzejszczak, Paweł Królik, Dariusz Iwaniuk – Artur Jurczyk, Tomasz Sza-
fran (c), Adam Mańka (Marcin Skórniewski), Maciej Syfert (Bartosz Kule-
ta), Sebastian Suchy – Max Pokorski.

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
1. kolejka:
Zalew Stepnica – Orzeł Łożnica    0:1
Znicz Niedźwiedź – Chemik II Police   5:3
Wołczkowo-Bezrzecze – Vielgovia Szczecin   2:0
Pomorzanin Przybiernów – Pomorzanin II Nowogard  2:1
Wicher Reptowo – Orzeł Grzędzice   7:1
Hanza Goleniów – OKS Euroinsbud Goleniów  3:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Wicher Reptowo 1 3 7 1 1 0 0
2 Hanza Goleniów 1 3 3 0 1 0 0
3 Znicz Niedźwiedź 1 3 5 3 1 0 0
4 Wołczkowo – Bezrzecze 1 3 2 0 1 0 0
5 Pomorzanin Przybiernów 1 3 2 1 1 0 0
6 Orzeł Łożnica 1 3 1 0 1 0 0
7 Pomorzanin II Nowogard 1 0 1 2 0 0 1
8 Zalew Stepnica 1 0 0 1 0 0 1
9 Chemik II Police 1 0 3 5 0 0 1
10 Vielgovia Szczecin 1 0 0 2 0 0 1
11 OKS Euroinsbud Goleniów 1 0 0 3 0 0 1
12 Orzeł Grzędzice 1 0 1 7 0 0 1

W bramce Pomorzanina II sta-
nął Mateusz Trafankowski, poza 
nim, w wyjściowej jedenastce za-
grało jeszcze kilku młodych pił-
karzy. W pierwszej połowie, to 
Pomorzanin Przybiernów le-
piej się prezentował, co gospo-
darze udokumentowali golem na 
1:0, po składnej akcji. Nowogar-
dzianie starali się doprowadzić 
do wyrównania, jednak marno-
wali dogodne sytuacje. W jed-
nej z nich, Adam Mańka ude-
rzając z około 5 metrów trafił w 
bramkarza. Po zmianie stron, 
od razu przeprowadzone zosta-
ły trzy zmiany u gości, „rezerwo-
wi” zagrali bardziej agresywnie i 
co rusz atakowali bramkę gospo-
darzy. Niestety wciąż brakowa-
ło skuteczności. W jednej z sytu-
acji, Bartosz Kuleta będąc „sam 
na sam”oddał nieskuteczny strzał, 
choć mógł dograć jeszcze do nie-
pilnowanego kolegi. Następnie w 
dogodnej okazji nie zdołał poko-
nać bramkarza Dariusz Iwaniuk. 
Najbliżej tej sztuki był Tomasz 
Szafran, który wykonywał rzut 
wolny z około 18 metrów, a jego 
strzał zatrzymał się na poprzecz-
ce. Gospodarze również po jed-
nej z akcji, musieli pogodzić się z 
faktem, że futbolówka zatrzyma-

ła się na poprzeczce bramki dru-
giego zespołu. Zawodnicy z No-
wogardu bili głową w mur, a w 
końcówce meczu, około 80. mi-
nuty, gospodarze po raz kolejny 
przeprowadzają szybką akcję, po 
której podwyższają wynik tego 
meczu. Jeszcze przed ostatnim 
gwizdkiem sędziego, goście zdo-
łali zdobyć gola kontaktowego. 
Artur Jurczyk zagrał ładną pro-
stopadłą piłkę, Tomasz Szafran 
nie dał złapać się na spalonego 
i po strzale z pola karnego, po-
konał bramkarza z Przybierno-
wa. Na więcej, niestety, zabrakło 
czasu, a szkoda, bo po przebiegu 

tego meczu, „rezerwowi” zasłu-
żyli na remis. 

W 1. kolejce A Klasy w żad-
nym meczu, zespoły nie dzieli-
ły się punktami. Wygrali niemal 
wszyscy gospodarze, wyjątkiem 
był mecz Zalewu Stepnica, któ-
ra przegrała na własnym boisku 
z Orłem Łożnica (0:1). Najwięcej, 
bo 8 goli padło w dwóch meczach. 
Znicz Niedźwiedź pokonał drugi 
zespół Chemika Police 5:3, nato-
miast Wicher Reptowo rozgromił 
Orła Grzędzice 7:1. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
1. kolejki oraz aktualną tabelę. 

KR   

Tomasz szafran strzela jak na zawołanie. szkoda, że akurat w tym meczu, jego 
bramka nie pozwoliła wywalczyć punktów w Przybiernowie.

Puchar Polski ZZPN kobiet

Jutro zagrają z Olimpią
Przypominamy, że już jutro piłkarki Pomorzanina Nowogard 
zagrają w ramach półfinału Pucharu Polski ZZPN, z Olimpią 
Szczecin, występującą obecnie w Ekstralidze (najwyższa klasa 
rozgrywkowa). Początek tego meczu o godzinie 17:00.

Zawodniczki Pomorzanina No-
wogard, dosłownie trafiły na ry-
walki z najwyższej półki. Choćby 
dlatego, warto w środę (3 wrze-
śnia), przyjść na stadion w No-

wogardzie, aby obejrzeć jak pod-
opieczne Pawła Błaszczyka mie-
rzą się zespołem z Ekstraligi. Mecz 
rozpocznie się o godzinie 17:00, 
wszystkich gorąco zapraszamy! KR

LUKS Top Wierzbięcin rozpoczyna sezon

Zagrają innymi piłeczkami
Drużyna tenisa stołowego LUKS Top Wierzbięcin, która występuje w II lidze mężczyzn, powoli 
przygotowuje się do pierwszych startów. W nadchodzącym sezonie nastąpi duża zmiana, mianowi-
cie zawodnicy grać będą innymi piłeczkami. 

Tenisiści stołowi z Wierzbię-
cina, sezon 2014/2015 rozpocz-
ną od Wojewódzkiego Turnieju 
Kwalifikacyjnego kadetów, który 
rozegrany zostanie 13 września. 
Następnego dnia odbędzie się 
Wojewódzki Turniej Kwalifika-
cyjny seniorów. Starty te pokażą, 
jak tenisiści z Wierzbięcina prze-
pracowali okres przygotowawczy. 
Dużą zmianą będzie dla nich gra 
nowymi piłeczkami. Te związek 
zmienił z celuloidowych na pla-
stikowe. Co ta zmiana oznacza? 
Z pewnością może wpłynąć na 
większą zaciętość w grze. Piłeczki 

wciąż będą miały 40 mm średnicy. 
Ciekawostką jest, że nowe piłeczki 
mają powstawać w całości, nato-
miast stare były sklejane z dwóch 
części. Dodajmy, że od ponad 90 
lat, tenisiści stołowi rywalizowali 
piłeczkami celuloidowymi. Wie-
rzymy, że zmiana piłeczek nie 
wpłynie na dobrą dyspozycję za-
wodników z Wierzbięcina i w naj-
bliższym sezonie, będziemy mieli 
sporo okazji do opisywania kolej-
nych sukcesów podopiecznych Jó-
zefa Korkosza. 

KR

Seniorzy Pomorzanina 
zagrają w Niemczech

Zaproszenie  
na halowy turniej
W ramach współpracy Pomorzanina Nowogard i niemiec-
kiego zespołu Doberaner FC, podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego, zostali zaproszeni na halowy turniej piłki noż-
nej, zaplanowany na 7 lutego 2015 roku. 

Po raz kolejny Pomorzanin zo-
stał zaproszony do Niemiec. Tym 
razem, u naszych zachodnich są-
siadów, nie zagrają trampkarze i 
juniorzy, tylko ponownie senior-
ski zespół Pomorzanina. Klub 
Doberaner FC, który jeszcze nie 
tak dawno gościł w Nowogardzie, 
ponownie zaprosił podopiecz-

nych Roberta Kopaczewskiego, 
na Budenzauber - halowy turniej 
piłki nożnej seniorów. Impreza 
została zaplanowana na 7 lutego 
2015 roku. Będzie to z pewnością 
świetny trening w przerwie zimo-
wej dla piłkarzy z Nowogardu. 

 KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny 2014/2015

1 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbyła się 
uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015, 
którą poprowadzili Żaneta Muszyńska i Tomasz Sob-
czak. W apelu  wzięli udział nauczyciele, uczniowie 
i zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Wi-
cestarosta Powiatu Goleniowskiego Pan Tomasz Ku-
linicz i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego 
Rafała Kalinowskiego ksiądz Kazimierz Łukjaniuk. 
Podczas swojego wystąpienia dyrektor szkoły Pan 
Stefan Sitkowski powitał wszystkich przybyłych, a w 
szczególności nowych uczniów i nauczycieli. W roku 
szkolnym 2014/2015 naukę rozpoczęło 9 klas pierw-
szych: 

klasa I TH – wychowawca Jolanta Jakubowska
klasa I TŻ – wychowawca Danuta Adamczyk
klasa I TPS – wychowawca Beata Zagórska
klasa I TE – wychowawca Ewa Balov
klasa I TI – wychowawca Rafał Wasyluk
klasa I TL – wychowawca Karolina Jaklińska-Czyżak 
klasa I THO – wychowawca  Monika Szagańska 
klasa I MK – wychowawca Marcin Karpiel
klasa I E – wychowawca Joanna Wiatr-Gocałek

Pracę rozpoczęli także nowi nauczyciele: Pani Ewe-
lina Baca, Pan Marcin Pagiński i ks. Bartosz Wach.  
Wszystkim pierwszakom życzymy wielkich sukce-
sów w nauce, niezapomnianych chwil oraz oczywi-
ście promocji do następnej klasy.  Powodzenia!

 …udadzą się do swoich klas

Uczniowie już za chwilę...

Niektórzy absolwenci już tęsknią za swoją szkołą - jedyna w swoim rodzaju klasa 
V TM :)

Poczet sztandarowy

Uczniowie  klas pierwszych

Wicestarosta Pan Tomasz Kulinicz 

Dyrektor szkoły Pan stefan sitkowski 
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A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

A9.4.ś-czb.d/o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

2014 r. 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”  
w Nowogardzie

informuje, że  posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo 
wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”).

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na  
użytkowanie garaży. Garaże mogą być wydane kupującemu  
w dniu podpisania Umowy kupna-sprzedaży.  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie  
pod nr 91 39 25 261  lub kom. 697 104 578   

A58.8.śr-czb.19.08-12.09

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem 

w tytule praca w Niemczech lub w siedzibie �rmy:

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej 
poszukuje pracowników do pracy w Niemczech

Expando Sp z o.o. • al. Wojska Polskiego 237a • 71-256 Szczecin
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Wymagania:
- z uprawnieniami: prawo jazdy kat B.+  kat C + HDS
- dyspozycyjność (praca w delegacjach).

Ponadto �rma: 
poszukuje pracowników �zycznych

W199.4.sczb.wt.pt.26.08-5.09

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do  

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

Wynajmę lokal 
handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej 

w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, 

na którą składa się sala obsługi 
oraz zaplecze/magazyn 

z osobną toaletą. 
Lokal po kapitalnym remoncie. 

Dostępne media: 
prąd, woda, kanalizacja, CO. 

Obiekt monitorowany. 
Zapraszam na prezentację, 

tel. 91/579-29-18
W207.2.scb.2.09

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Wspólna wyprawa nowogardzkich rzemieślników

Spłynęli po Redze 
W minioną sobotę tj. 30 sierpnia br., odbył się 6 „Cechowy Spływ Kajakowy”. 

Po zwodowaniu 25 kajaków na rzekę Regę, w miejscowości Rzeżyno, uczestnicy spływu przy pięknej sło-
necznej pogodzie przepłynęli malowniczy dwunastokilometrowy odcinek rzeki, kończąc wyprawę na przy-
stani w miejscowości Płoty, gdzie czekał na wszystkich smaczny poczęstunek. 

Organizatorami eskapady był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nowogardzie. 
Info i foto: Mirosław Morawski, opr. MS/DN
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

W208.4.sczb.02.09.do

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-

gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJE-
MY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy  
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup 
złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala ob-
sługi oraz zaplecze/magazyn z osobną to-
aletą. Lokal po kapitalnym remoncie. Do-
stępne media: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658   

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, I 
piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 
696 042 318 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 
ul. Leśna 6a, powierzchnia 45,80 m2, I 
piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
korytarz, cena 91.600 zł, tel.  607607814, 
91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 54,90 m2, 
parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  
korytarz, cena 76.800 zł, tel.  607607814, 
91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 78,10 m2, 
II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC,  korytarz, cena 71.700 zł, tel.  
607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Le-

śnej w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. 
+48 725 428 837 

• TANIO SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 37 M2 
MIESZKANIE W BLOKU CENTRUM NO-
WOGARDU. DWA POKOJU, KUCHNIA, 
ŁAZIENKA, OKNA PCV, OGRZEWANIE 
GAZOWE, PODŁOGI W PANELACH. BLOK 
PO REMONCIE NISKIE OPŁATY. PROSZĘ 
DZWONIĆ W GODZINACH WIECZOR-
NYCH SKYPE: jspolish. 

• Sprzedam lokal przeznaczony na działal-
ność handlową lub usługową w Płotach 
przy ul. Krótkiej o pow. 90 m2. Cena do 
uzgodnienia. 605 098 061 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam 15 ha. Tel. 722 011 142

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, piw-
nica  i  budynek  gospodarczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  ka-
walerkę. Osobne  wejście. Kulice.45 tyś.
zł.Tel.512131562.

• Sprzedam  pawilon  handlowy o pow. 36 m 

2 .601642390.

• KAWALERKA – zamienię lub sprzedam , 
na 2 pokoje /z dopłatą/.Żeromskiego ,par-
ter.514830607.

• Do  wynajęcia  kawalerka  na  ul; Leśna  
umeblowana.508070311.

• SPRZEDAM  -  pół   bliźniaka / do  wykoń-
czenia / ul:Jesionowa. Tel.665602501.

• SPRZEDAM   –  Wolin   5  ha.  terenu  ,  przy  
wodzie . Przepiękna   okolica .501208667.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia ul. 
Bema. 669 212 959 

• Sprzedam działkę ogrodową 3 ar z altaną 
przy ul. 3 go Maja. 663 925 260 

• Do wynajęcia kawalerka w centrum miasta 
oraz garaż na Radosławiu. 602 405 640

• Wynajmę mieszkanie 3pokojowe osiedle 
Gryfitów. 601 080 035 

• Sprzedam garaż na ul. Żeromskiego. 601 
090 093 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe na Leśnej 
w Nowogardzie. 605 402 134

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, I pię-
tro. 692 457 388 

• Do wynajęcia dwa lokale o pow. 20m2  i 75 
m2 w centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667

• Sprzedam nowy dom 130 m2 w okolicy 
Kościuszek na działce 4600 m2. 606 118 
102 

• Sprzedam działkę przemysłową ok 37 arów 
w Nowogardzie. 603 450 718

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe do zareje-
strowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Al-
mery z 2001 roku.   cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 
908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 
508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 
456 377   

• Sprzedam   -  Citroen  Xantia  .Rok  prod. 
1994. .Silnik  1,6 , benzyna. Rejestracja  do 
01/2015 r. + koła    zimowe .  Tel.889463879.

• SPRZEDAM – VW POLO  z  silnikiem  1,2 L 
benzyna. Rok   prod. 2002 .pięciodrzwio-
wy , stan b. dobry ,kpl. kół  zimowych, Auto 
zostało  kupione rok temu z Niemiec od 
pierwszego właściciela. Tel.691604609.

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  
róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  
innych  roślin. Tel. 606106142.

• Jaja lęgowe kur rasy WHITE LEGHORN. 
Tel. 91 39 20 307

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 
2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 
785 04 19 62  

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 853 
573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzele-
wo. 502 853 573

•  Sprzedam maty gumowe legowiskowe dla 
cielaków i świń sztuk 22. 91 39 79 313 

• Sprzedam kaczki francuskie, skubane na 
zamówienie oraz mieszankę zbożową. 511 
696 751 

• Sprzedam  nasiona gorczycy.669910736

• Sprzedam  ciągnik  C – 360 Tur.530999126.

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66 

• Sprzedam byczki rasy mięsnej WELSH 
BLACK waga 150-200 kilo. Tel. 726 280 768

• Ziemniaki paszowe sprzedam. 608 01 39 95 

• Sprzedam 3 krowy rasy Limuse. 698 269 
805

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 

konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609  715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –
TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• SERWIS KOMPUTEROWY  Wojska Polskie-
go 57 .tel.787482763.Pełna oferta: komsil.
pl Promocyjne ceny !!!

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i 
zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. Wy-
kończenie wnętrz pod klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 
070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• Szpachlowanie, malowanie, panele, insta-
lacje elektryczne. 798 147 191 

• Usługi talerzówką ciężką. 727 909 576 

• NAPRAWY montaz piecow gazowych Vail-
lant - serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  
tony ,bus kryty .Nawiążę  współpracę  z  
firmą.Tel.888878314.

• ZLECĘ  -  docieplenie  budynku 450 m 2 
.785931513.

• Docieplenia  budynków, malowanie, szpa-
chlowanie, glazura i  terakota, hydrauli-
ka, regipsy  i Podłogi , adaptacja podda-
szy.600626268.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 

• Korepetycje z matematyki SP, gimnazjum. 
532 557 381 

• Matematyka – wszystkie poziomy. 604 
124 623

• Profesjonalne przygotowanie do nowej 
matury z matematyki mat15.58@o2.pl 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-

we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w trans-
porcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• Zatrudnię na 1/2 etatu do sklepu spożyw-
czego. 91 39 21 373

• Zatrudnię kierowcę kat. D. 601 893 514 

• Zatrudnimy osobe ze znajomoscia jezy-
ka niemieckiego do obsługi biura oraz w 
dalszej perspektywie do sprzedazy. Branza 
metalowa. Kontakt: e-mail: ec@lmsgmbh.
de lub tel. 601 581 892

• Posiadam grupę inwalidzką i szukam pra-
cy. Jestem mobilny. Proszę dzwonić po 20. 
91 39 79 313 

• Przyjmę  do  pracy    w  Niemczech  ; mon-
tażystę  okien  i  drzwi. Wymagania: - wła-
sna  działalność  gospodarcza, - j.niemiecki 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SóW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

sZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

w stopniu komunikatywnym , - prawo jaz-
dy Kat. B  .Kontakt 606830893

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  na  Fer-
mę  .Warunki  płacowe dobre. Zapewniamy  
mieszkanie. 502562378   lub  913910315 .

• Pomocnika na budowę zatrudnię wy-
magana umiejętność fugowania klin-
kieru. 502 568 622

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Zatrudnię kierowce kat. C+E, kraj, wywrot-
ka. 601 470 260 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-

cięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne grzejni-
ki panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominko-
we. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porą-
bane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje za-
silania, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 
miejsc. 506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 
693 730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 785 
921 868 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-
miec  uzywane z gwarancja i montażem 
do mieszkania,domu,sklepu,tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 900zl dwufunkcyj-
ne  cena od 1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania np.gdy brak 
komina lub wentylacji zapewniamy czesci 
zamienne,serwis tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używane 
do mieszkania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V do lazienki-
,kuchni cana 200zl   tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. Vail-
lant z Niemiec do domu, pensjonatu gdzie 
sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny cena od 1.000 
zl piec gazowy c.o. stojacy, zeliwny ze ste-
rowaniem vaillant moc od 11- 30 kw cena 
1.200 zl montaz,serwis  tel  691 686 772

• Drewno opałowe. 506 232 860

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży wy-
bór drzewek owocowych z owocami. Tuje, 
szmaragd od 8zł za sztukę i wiele innych 
roślin ozdobnych. 606 106 142 

• Sprzedam szafę rozsuwaną, stan bardzo 
dobry oraz meblościankę stan bardzo 
dobry. 506 971 681

• Wypuszczanie białych gołębi na ślubach i 
innych imprezach okolicznościowych. 795 
970 408 

• Sprzedam kosiarkę spalinową używaną ta-
nio. 693 344 678 

• Piec dwufunkcyjny Juncers czteroletni 
sprawny 500 zł. 668 17 12 12
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TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

UWAGA ROLNICY
TALERZóWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGóW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPóŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Pracownia Ceramiki Artystycznej

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na drzwi otwarte w dniach 

28-29.08  i  1-2.09.2014 r.  w godz. 16.00-18.00

ul. 15 Lutego 2 
(nad pizzerią Fantazja)

Serdecznie zapraszam 
Katarzyna Gnacińska-Olczyk

tel. 606 32 18 71
W194.4.o.22-5.09

Zaproszenie 
na dożynki skupowe 

W dniu 6 września, „U Henia”, w Sarnim Lesie, odbędą się dożynki skupowe. Impreza 
rozpoczyna się o godz. 11:00 

Dożynki skupowe rozpoczną się od wspólnego dzielenia żniwnym chlebem. Później, przy muzyce na 
żywo, którą zapewni „Kapela Kryzys”, trwać będzie biesiada. Nie zapomniano też o najmłodszych. Dla 
nich przygotowany będzie park zabaw z dmuchanym zamkiem. Jak na dożynki przystało, podziwiać bę-
dzie można też wystawę maszyn rolniczych. 

Organizatorzy

Maraton Jeziorak – Tour Iława

Podium Małgorzaty 
Kubickiej
W sobotę (30 sierpnia), w Iławie, odbył się maraton rowerowy 
Jeziorak Tour – Iława. Udział w nim wzięła mieszkanka Nowo-
gardu, Małgorzata Kubicka, która wywalczyła kolejne podium. 

 Maraton Jeziorak – Tour Iła-
wa, zaliczany jest do cyklu Pu-
charu Polski. Tym razem pani 
Małgorzata podniosła sobie po-
przeczkę i postanowiła, że wystar-
tuje na dystansie „giga”, czyli 216 
km. Jak sama opowiada, była to 
dla niej wielka próba. Tym razem 
skusiłam się na najdłuższy dystans 
giga ... 216 km. Chciałam spraw-
dzić może nie tyle siłę swoich nóg, 
ale moc ...swojej głowy. Bo ona 
jest w tym najważniejsza. Wszyst-
ko poszło dobrze i kolejna granica 

własnych możliwości została prze-
ze mnie pokonana – komentuje 
Małgorzata Kubicka. Zawodnicz-
ka z Nowogardu w swoim wyści-
gu uzyskała czas 7:13:53, który 
pozwolił jej na zajęcie 2. miejsca 
oraz 3. lokaty w całej kategorii 
Open kobiet. To duży sukces re-
prezentantki Nowogardu, jeżdżą-
cej w barwach „Dziki Koszalin”, 
tym bardziej, że po raz pierwszy 
startowała na tak długim dystan-
sie. 

KR

Mistrzostwa Polski i Gryf Maraton

Startował Michał Urtnowski
Kolarz z Nowogardu - Michał Urtnowski, ma za sobą bardzo ciężki weekend, gdyż wystar-
tował w dwóch wyczerpujących imprezach. Najpierw wziął udział w Mistrzostwach Polski 
w Kielcach, następnie zaprezentował się w Szczecinie, podczas Gryf Maratonu. 

Start w Finale XIX Mistrzostw 
Polski w kolarstwie górskim Fa-
mily Cup 2014, rozgrywanym w 
Kielcach, był dla Michała Urt-
nowskiego najważniejszym wy-
darzeniem w tym roku. Zawod-
nik z Nowogardu podczas mi-
strzostw amatorów, uzyskał czas 
01:34:36, który w ogólnopolskiej 
stawce pozwolił mu uplasować 
się na 8. miejscu. To nie najgorszy 
wynik kolarza z Nowogardu, jak 
sam przyznaje, był to jego pierw-
szy start w takiej imprezie. Start 
w mistrzostwach, mimo braku tre-
ningu w górach, uważam za uda-
ny, tym bardziej, że to moje pierw-
sze MP amatorów – mówi Michał 
Urtnowski. W III edycji Gryf Ma-
ratonu, Michał Urtnowski starto-
wał na dystansie 33 km. Zawod-
nik z Nowogardu bardzo dobrze 
rozpoczął swój wyścig i wysunął 
się na prowadzenie. Niestety, Mi-
chałowi zabrakło szczęścia... W 
trakcie wyścigu kolarz z Nowo-
gardu przebił dętkę i stracił swo-
ją dobrą pozycję. Po naprawie i 
powrocie na trasę, nie udało już 
mu się dogonić czołówki. Osta-
tecznie Michał Urtnowski uzyskał 
czas 01:35:22, który pozwolił mu 
zająć 4. miejsce w swojej katego-
rii oraz 12. pozycję w całej stawce. 
Do końca rywalizacji w Gryf Ma-
ratonie została jeszcze jedna edy-

cja. Urtnowski wciąż ma szansę 
powalczyć o podium w klasyfika-

cji generalnej i w kategorii wieko-
wej M2.    KR

Małgorzata Kubicka (pierwsza z lewej) odniosła kolejny sukces w swojej kolarskiej 
przygodzie.

Finiszujący Michał Urtnowski podczas maratonu dookoła jeziora nowogardzkiego
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nawet garaże 
pomalują za 

darmo

s. 4

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

WŁOCHY - 27.09. - 6.10.2014
FATIMA i sanktuaria Europy

  6.09. - 21.09.2014
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja, Włochy, Turcja, 

Tunezja, Chiny, Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

Do wynajęcia lokale 
usługowo-handlowe 
o pow. 80 m2 i 40 m2. 
Kontakt 91 39 20 776

(K32.1.śk.27.06-0.07)

s. 9, 10

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: 

Eugeniusz 
Kozera 

- Aumix II

SKUP ZŁOMU  
I  METALI  KOLOROWYCH 
NOWOGARD • UL. MŁYNARSKA 10 

(TEREN BYŁEJ MLECZARNI)
OFERUJE NAJWYŻSZE CENY ZŁOMU STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH 

• gotówka od ręki
• ważymy na wagach elektronicznych
• cięcie złomu palnikiem
• odbiór złomu na terenie miasta gratis

503 119 036, 507 021 889
K....P.4.29-5.09

s. 11

PKS zawiesił 34 linie 
- sprawdź, gdzie nie 

dojedzie autobus

Zaproszenie na dożynki skupowe 
W dniu 6 września, „U Henia”, w Sarnim Lesie, impreza rozpoczyna się o godz. 11:00 

Dożynki skupowe rozpoczną się od wspólnego dzielenia żniwnym chlebem. Później, przy muzyce na żywo, którą zapewni „Kapela Kryzys”, trwać 
będzie biesiada. Nie zapomniano też o najmłodszych. Dla nich przygotowany będzie park zabaw z dmuchanym zamkiem. Jak na dożynki przystało, 

podziwiać będzie można też wystawę maszyn rolniczych.                               Organizatorzy

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Skandal w Szkole Podstawowej nr 2 

Najpierw uroczyście powitali,   
a potem skreślili z listy uczniów

Czytaj s. 3



Nr 67 (2300)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Dożynki  
Gminnewww.nowogard.pl

Paweł 
Kolanek 

Przewodnicząca Rady Osiedla
Renata Piwowarczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Bielida

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Nowogard, 6 września 2014 r.
Osiedle Bema (boisko sportowe)

Program:  
godz. 13.00  - 13.45  - Msza Święta dziękczynna za rolników i tegoroczne plony 
          w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Fatimskiej
godz. 13.45  - 15.00  - Przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko sportowe   
          Ceremoniał dożynkowy
        - otwarcie uroczystości dożynkowych i powitanie gości
         - ogłoszenie wyników konkursów: 
„Najładniejsza wieś gminy Nowogard”
 „Zadbaj o siedlisko, bo to Twoje środowisko”
 „Najładniejszy wieniec dożynkowy” 
„Najładniejsza dekoracja dożynkowa”
oraz wręczenie pucharów za zajęcie miejsc w Igrzyskach Sołeckich LZS 
godz. 15.00  - 16.00   - Występy zespołów ludowych. 
         Błyskawiczka;  Wesoła Ferajna;  Kapela Rycha
16.00 - 17.00 - Występ KLAUNA –  konkursy, gry i zabawy dla dzieci 
17.00 - 17.40 - Pokaz tańca ZUMBA 
17.40 - 18.40 - Występ Kabaretu CIACH 
18.40 - 19.00 - Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 
19.00 - 20.00 - Występ zespołu „MIG” 

20.20 - 22.00 - Gwiazda wieczoru zespół    BRATHANKI
22.00 - 22.25 - Występ Teatru OGNIA „LASCAR”  
22.25 - 3.00 - zabawa taneczna do rana z zespołem AVANTI

Dodatkowymi atrakcjami będą:
- wystawa maszyn rolniczych dziś i dawniej
- loteria fantowa
- plac zabaw dla dzieci
- przejażdżka bryczką konną 

ZAPRASZAJĄ

     SPONSORZY:         PATRONAT MEDIALNY:
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P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Skandal w Szkole Podstawowej nr 2 

Najpierw uroczyście powitali,   
a potem skreślili z listy uczniów
Takiego rozpoczęcia roku nie mogli się spodziewać rodzice kilkorga 5-latków, którzy posłali swo-
je pociechy do Szkoły Podstawowej nr 2. Pierwszego dnia w szkole okazało się, że dzieci skreślono 
jednak z listy uczniów, bo wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie utworzono dodatkowego od-
działu „zerówkowego”. Rodzice nie kryją swojego oburzenia zaistniałą sytuacją. Oczekują od bur-
mistrza wyjaśnienia całej sytuacji. Powiadomili o sprawie także Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

W tym roku, po zmianie przepi-
sów, część 5 latków, w ramach obo-
wiązkowego wychowania przed-
szkolnego, miało trafić do oddzia-
łów przedszkolnych utworzonych 
w szkołach. Rodzice do 30 marca, 
składali wnioski o przyjęcie dziec-
ka do takiego oddziału. W SP 2 zło-
żono łącznie 40 takich wniosków. 
Ostatecznie zostało 33 chętnych, 
z tego 8 trafiło na tzw. listę rezer-
wową (jeden oddział może liczyć 
maksymalnie 25 osób). 1 września, 
jakby nigdy nic, odbył się apel, w 
którym uczestniczył Robert Cza-
pla. Wspólnie z dyrektor szkoły, Li-
dią Wiznerowicz - Gliwną, uroczy-
ście przywitał najmłodsze dzieci, 
pozując do aparatów fotograficz-
nych. Rodzice byli święcie przeko-
nani, że dzieci są przyjęte do szko-
ły. 

- Jeszcze w czwartek dostałem te-
lefon z sekretariatu, że mam się nie 
martwić bo dziecko jest przyjęte. A 
po apelu, już podczas spotkania w 
klasie, moje dziecko było wyczyta-
ne z listy obecności– mówi pan Da-
niel Marciniak, tata 5-letniego Szy-
mona. 

Już drugiego września okaza-
ło się jednak, że Szymek, podob-
nie jak kolejnych siedmioro jego 
kolegów z zerówki, został skreślo-
ny z listy uczniów szkoły. Rodzi-
ców poinformowano, że dzieci jest 
za dużo, a szkoła nie ma pieniędzy 
na utworzenie drugiego oddziału.

Tego samego dnia, w redakcji 
DN, rozdzwoniły się telefony obu-
rzonych rodziców 5-latków. 

- Przyprowadziliśmy dziecko 
rano do szkoły, a tam powiedzia-
no nam, że mamy je zabrać, bo jed-
nak nie zostało przyjęte. Wskazano 
nam placówki, gdzie są jeszcze wol-
ne miejsca – mówi Pan Daniel:U-
dało nam się w ostatniej chwili za-
pisać dziecko do Przedszkolna  przy 
ul. Poniatowskiego.

Niektórzy nie mieli tyle szczę-
ścia. Pan Waldemar Puszcz, który 
puścił do SP2 dwoje dzieci, dowie-
dział się, że ma je zabrać do szko-
ły w Osinie. 

- Jesteśmy zameldowani w Nowo-
gardzie. Tutaj prowadzę firmę, za-
trudniam ludzi, płacę podatki, a 
teraz każe mi się dzieci do sąsied-
niej gminy wozić do szkoły. To ja-
kiś skandal – komentuje oburzony 
ojciec. Pan Waldemar ma pięcioro 
dzieci. Policzył z żoną, że na roz-
wiezienie wszystkich po szkołach 
będą teraz potrzebowali rano oko-
ło 2 godzin. 

Kolejni rodzice o konieczno-
ści przeniesienia dziecka do in-
nej szkoły, dowiadywali się jesz-
cze w kolejnych dniach - W pierw-
szy dzień dziecko normalnie uczest-
niczyło w zajęciach. W środę po-
wiedziano nam, że musimy poszu-
kać sobie miejsca gdzie indziej. Tyle 
że we wskazanych nam placówkach 
nie ma już miejsc – opowiada zde-
nerwowany tata 5-latka. 

Rodzice zastanawiają się też, co 
teraz mają zrobić z książkami, któ-
re zakupili zgodnie z listą podręcz-
ników obowiązujących w szkole. 

- Komplet książek kosztował 200 

zł. Co mamy teraz z tym zrobić? Ku-
pić kolejny zestaw podręczników? - 
pyta Pan Daniel.

- Za 200 zł., to ja mam już w pie-
cu napalone przez cały miesiąc. Czy 
ktoś o tym pomyślał?- komentuje 
kolejny rodzic. 

Martwią się też o psychikę swo-
ich dzieci. 

- Jak moje dziecko ma się teraz 
czuć pewnie w nowej placówce, jak 
ma w pamięci, że w poprzedniej 
szkole go nie chciano – mówi pan 
Daniel.

- Dziecko jest zarejestrowane. 
Przez dwa dni zdążyło już nieco się 
oswoić z nowymi kolegami, z panią, 
a teraz znów będzie musiało prze-
żywać to na nowo – mówi Pan Ma-
riusz.

Szkoła nie czuje się jednak win-
na całemu zamieszaniu. Dyrek-
tor SP 2  twierdzi, że rodzice mu-
sieli być świadomi, iż ich dzieci nie 
są zakwalifikowane do przyjęcia, a 
mimo to lekceważyli informacje, 
jakie publikowano w czasie proce-
su rekrutacji. 

- Była wywieszana lista dzieci, 
które się zakwalifikowały do przy-
jęcia. Jeśli jakiegoś dziecka na tej 
liście nie było, to znaczy, że trafiło 
na listę rezerwową. Przyczyną tego 
mogły być np. błędy przy wypełnia-
niu wniosku o przyjęcie dziecka do 
szkoły, czy też złożenie go po ter-
minie. Burmistrz informował rów-
nież rodziców tych dzieci o wolnych 
miejscach w placówkach na terenie 
gminy. Rodzice musieli zatem wie-
dzieć, jaka jest sytuacja, ale najwi-

doczniej zlekceważyli te informacje.   
Oczywiście, dla nas, jako szkoły, to 
niekomfortowa sytuacja i jest nam 
przykro, że tak się stało. Burmistrz 
jest jednak w tej sytuacji na prawie 
– stwierdziła dyrektor SP 2, L. Wi-
znerowicz-Gliwna, przypominając. 

- Nie prawda – odpowiada p. D. 
Marciniak: W lipcu wywieszono li-
stę nazwisk przyjętych dzieci do 
szkoły i tam było nazwisko mojego 
syna, jak i pozostałych dzieci, które 
teraz zostały skreślone.  Żadnej listy 
rezerwowej nam nie pokazywano -  
mówi p. D. Marciniak. 

Rodzice są źli na szkołę, ale winą 
za bałagan obciążają też burmi-
strza. 

- Najpierw burmistrz pozował z 
naszymi dziećmi do zdjęć, a na dru-
gi dzień pożałował pieniędzy na 
dodatkowy etat dla nauczyciela - 
mówi D. Marciniak. 

 - Jak burmistrzowi brakuje pie-
niędzy to mógł powiedzieć, dołożył-
bym mu i zatrudniłbym na pół eta-
tu nauczycielkę. Niech przekaże tyl-
ko jakiś lokal  - dodaje sarkastycz-
nie pan W. Puszcz.

Rodzice oczekują, że władza spo-
tka się z nimi i wyjaśni całą sprawę. 
- Może radni powinni zwołać w tej 
sprawie sesję nadzwyczajną? - su-
gerują w rozmowach z DN. W naj-
bliższym czasie mają także zażądać 
spotkania z samym burmistrzem. 
Niezależnie od tego, w minioną 
środę powiadomili o całej sprawie 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

- Jutro (czwartek – dop. red.) w 
szkole odbędzie się kontrola, któ-
rą przeprowadzą nasi wizytato-
rzy. Kuratorium wystosuje także pi-
smo do Urzędu Miejskiego w Nowo-

gardzie z prośbą o wyjaśnienie ca-
łej sytuacji. Na pewno sprawa brzmi 
bulwersująco, ale dopóki sami nie 
sprawdzimy co się wydarzyło w 
szkole, trudno nam to komentować 
- powiedziała nam w minioną śro-
dę, rzecznik prasowa Kuratorium 
Oświaty w Szczecinie, Małgorzata 
Moraczewska. 

Być może wizyta wizytatorów 
z kuratorium pozwoli bardziej 
obiektywnie ocenić zaistniałą w 
szkole sytuację. Tym bardziej że, 
jak dowiedzieliśmy się nieoficjal-
nie, dla kilkorga dzieci zabrakło 
miejsca we wskazanych przez bur-
mistrza placówkach, a rodzicom 
tych dzieci proponowano miej-
sca w szkołach wiejskich - oferu-
jąc nawet bezpłatny dowóz auto-
busem. Pojawia się zatem pytanie, 
czy gmina w sposób właściwy wy-
konuje zadania, jakie wymusza na 
niej ustawa o oświacie. 

Pytani przez nas o ocenę sytuacji 
miejscy radni, również nie mają 
wątpliwości, że za całe zamieszanie 
odpowiada burmistrz. 

- Mamy pierwsze skutki ręcznego 
sterowania gminą i braku wydziału 
oświaty. Jeszcze nigdy nie było takiej 
skandalicznej sytuacji – komentuje 
radny Marcin Nieradka.

W podobnym tonie wypowiada 
się Marek Krzywania. 

- Przecież to jasne, że takiej de-
cyzji nie podjęła szkoła, tylko bur-
mistrz. To on, jako organ prowadzą-
cy, dysponuje budżetem na oświa-
tę. Trudno wyobrazić sobie sytu-
ację, że dana szkoła chce mieć mniej 
uczniów i na własne życzenie się ich 
pozbywa  – mówi radny.

Marcin Simiński 
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Dożynkowe szaleństwo na Bema 

Nawet garaż pomalują za darmo      
Na osiedlu Bema od kilkunastu dni trwa dożynkowe szaleństwo. Panie, nawet prywatny ga-
raż malują mi bez pytania – mówi jedna z mieszkanek osiedla.  

Jak wiadomo, w tym roku gmin-
ne dożynki, mimo sprzeciwu nie-
których sołtysów, zamiast  na któ-
rejś z wiosek gminy, odbędą się w 
mieście, na osiedlu Bema. Od kil-
kunastu dni, na telefon redakcyj-
ny, napływają kolejne doniesie-
nia mieszkańców o tzw. pracach 
przygotowawczych, które dają ob-
raz istnego szaleństwa, jakie zapa-
nowało na tej spokojnej dzielnicy 
miasta. - Panie, malują mi prywat-
ny garaż, nawet nie pytając o zgo-
dę, i to jeszcze na kolor, który mi 
się nie podoba – mówi jedna z tele-
fonujących Pań. Inna za to twier-
dzi, że na jej garaż to farby już za-
brakło. Jeszcze kto inny, tym ra-
zem Czytelnik, mówi wzburzony 
– Tak jak oni to robią to nie wia-
domo czy śmiać się czy płakać. Jak 
można malować powierzchnię zu-
pełnie nieprzygotowaną  -  tynk 
odpadł, dziury, a oni to zamalowu-
ją - dziadostwo – kończy zniesma-
czony mieszkaniec osiedla. 

Wczoraj udało nam się skon-
taktować z jedną z pań, które były 
odpowiedzialne za malowanie ga-
raży. 

- W tej sprawie organizowali-
śmy zebranie na osiedlu. Pytali-
śmy ludzi, czy nie mają nic prze-
ciwko. Nie było głosów sprzeci-
wu. Teraz spotykamy się z krytyką. 
Dziwi mnie, że nikt nie ma odwa-
gi przyjść do mnie, tylko dzwoni do 
gazety. Uważam, że garaże wyglą-
dają lepiej i ludzie nie mają powo-
du do niezadowolenia. A jeśli ko-
muś nie odpowiada kolor, niech 
powie, przemalujemy garaż raz 
jeszcze – broniła swojego pomy-
słu p. Katarzyna Kollessa ze ścisłej 
grupy przygotowującej osiedle na 
dożynki.

Okazuje się jednak, że nie wszy-
scy wiedzieli o zebraniach. 

- Jak potrzeba podpisów z popar-
ciem np. do wyborów do rady osie-
dla, to chodzili po domach, ale jak 
trzeba było zapytać o zgodę na po-
malowanie, to nikt nie przyszedł. 
Traktują nas jak mieszkańców koł-
chozu – mówi jedna z mieszkanek 
osiedla, która prosiła o zachowa-
nie anonimowości i przypomina: 
-  Za czasu PGR, ludzie też się an-
gażowali w różne działania spo-
łeczne, ale z własnej woli, a nie z 
przymusu. 

Wczoraj redakcja DN odwie-
dziła raz jeszcze osiedle Bema, by 
przyjrzeć się, jak idą prace przy-
gotowawcze do święta plonów. 
Do różnych działań skierowa-
no kilkanaście osób, w tym gru-
pę osadzonych, a także osób pra-
cujących w ramach prac użytecz-
no-społecznych, organizowanych 

przez OPS.  Byli też stażyści, w 
ramach programu „50 plus”. Jed-
ni myją znaki, inni zamiatają z 
miejsca na miejsce piasek z asfal-
tu, jeszcze inni zbierają śmieci i li-
ście. Robotnicy skarżą się jednak, 
że nie otrzymali odpowiedniego 
opierunku (nawet wody), a także 
ubrań ochronnych.

- Niech pan napisze, że nie 
mamy ubrań, rękawic, a wodę to 
dopiero dzisiaj nam dali, i to tylko 
stażystom, bo już tym z opieki nie 
– powiedział redakcji DN jeden z 
napotkanych na osiedlu pracow-
ników, który na zlecenie gminy 
sprzątał osiedle.

Sami mieszkańcy dostrzegają 

zmiany na osiedlu i doceniają trud 
pracy, jaki w całe przedsięwzięcie 
wkładają organizatorzy. Przypo-
minają jednak, że przez lata nikt 
się tym miejscem nie przejmował. 

- Tak czysto rzeczywiście nigdy 
nie było. Wniosek jest jeden – do-
żynki na Bema powinny odbywać 
się trzy razy do roku  – ironizuje 
mieszkaniec Bema.

Inni żartują, że na przyjęcie so-
botnich gości gmina powinna 
jeszcze trawę na zielono pomalo-
wać, tak do kompletu z garażami, 
gdzie dziury zamiast tynku przy-
kryła pastelowa farba. 

Redakcja 

Post scriptum

Mamy prawo wiedzieć, panie Burmistrzu!
Warto pamiętać, że nie ma nic za darmo. So-

botnie dożynki gminne są najdroższe w historii 
Nowogardu. A ich rozmach (muzyczne gwiazdy) 
przyćmiewa nawet odbywający się latem Między-
narodowy Festiwal „Filmu, Muzyki, Malarstwa”. I 
jakoś tak się złożyło (zapewne przypadkowo), że 
to wszystko dzieje się kilkanaście tygodni przed 
wyborami samorządowymi (16 listopada - przyp. 

red.). Pewnie przypadkowe jest również to, że właśnie w tym roku... 
roku wyborczym, dożynki odbywają się w mieście, a nie tam gdzie po-
winny, czyli na wsi.  

Ale do rzeczy. Z  informacji DN wynika, że impreza pochłonie lekko 
ok. 100 tys. złotych. Większość z tego to gaże dla artystów, którzy tego 
dnia pojawią się w Nowogardzie. Budżet dożynek podajemy w przy-
bliżonej kwocie, gdyż mimo kilku próśb, Burmistrz nie odpowiedział 
nam, ile dokładnie będzie kosztowało tegoroczne święto plonów. Nie 
odpowiedział, mimo że prawo prasowe, jak i ustawa o dostępie do in-
formacji publicznej, a więc ustawy będące w grupie przepisów gwaran-
tujących zarówno wolność wypowiedzi, jak i jawność działania władzy 
publicznej (szczególnie, gdy mowa o finansach publicznych), zobowią-
zują do tego urzędnika na każdym szczeblu administracji publicznej. 
Nie odpowiedział, mimo że dożynki niemal w całości są finansowane z 
pieniędzy podatników – poza drobnymi wpłatami kilku sponsorów, a 
więc każdy obywatel, ma prawo do posiadania wiedzy w tym zakresie. 

Rozumiem jednak, panie Burmistrzu, że w obliczu zbliżających się 
wyborów samorządowych można bezkarnie lekceważyć ustanowione 
prawem zasady stojące na straży fundamentalnych przywilejów demo-
kratycznego społeczeństwa (proszę czytać - wolnego!), a każde wydat-
ki usprawiedliwić zwykłym milczeniem, w imię walki o utrzymanie 
się przy władzy. Tak przecież wygodniej, po co ludzie mają wiedzieć...

Tyle że nie jest to, panie Burmistrzu, objawem braku szacunku dla 
nas, dziennikarzy, ale dla społeczeństwa, w którego imieniu to właśnie 
my, wolne media, czyli niezależne przede wszystkim od władzy, się wy-
powiadamy, stojąc na straży demokratycznych praw, w tym tych pozo-
stawiających w sferze pełnej jawności działania i decyzje podejmowa-
ne przez władze publiczne. 

 I nie powinno się tych praw ograniczać tylko z powodu braku ak-
ceptacji tego, iż w danym miejscu misję informacyjną stara się z upo-
rem realizować ta czy inna gazeta - w przypadku naszej gminy, Dzien-
nik Nowogardzki.  

Marcin Simiński 
redaktor naczelny
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Kochanym 
siostrom Staszka 
i ich rodzinom 

ogromne podziękowania za wielkie 
serce, niezwykle troskliwą opiekę, 

wsparcie w najtrudniejszych chwilach 
oraz ciepłe słowo i życzliwość 

okazywaną każdego dnia choroby 
wdzięczna 

Krystyna z dziećmi

Z Warszawskiej na Bankową
BZWBK zmienił siedzibę
Bank Zachodni WBK przeniósł swój oddział z ulicy Warszaw-
skiej, do nowego budynku,  przy ul. Bankowej w Nowogardzie.  

Jak wyjaśnia kierownik no-
wogardzkiej placówki BZ WBK, 
zmiana lokalizacji była podykto-
wana sugestiami klientów banku. 

-  Oddział został przeniesiony w 
odpowiedzi na potrzeby naszych 
klientów, którzy narzekali, na brak 
miejsc parkingowych przy ul. War-
szawskiej.  Otwarciu placówki w 
nowym miejscu towarzyszy akcja 
promocyjna – mówi  Jarosław So-

lecki, kierownik Placówki WBK 
BZ w Nowogardzie. - W imieniu 
Banku jego pracowników i swo-
im, serdecznie wszystkich tu na ul. 
Bankową 3F, zapraszam  do nasze-
go oddziału, by każdy mógł zapo-
znać się z naszą ofertą. 

Warto dodać, że placówka part-
nerska Banku WBK funkcjonuje 
już w Nowogardzie, od roku 2011.

JB

Komunikat - Praxis  zaprasza

Bezpłatne badania okulistyczne 
w dniu 06.09 na harcówce

W związku z odmową  udostępnienia miejsca na wykonywanie bezpłatnych badań okulistycznych  w trak-
cie dożynek na ulicy Bema (o odmowie powiadomiono mnie wczoraj) informuję, że badania te będę wyko-
nywał tego samego dnia tzn. 06.09.2014r., w godz. od 11 do 13-tej w trakcie dożynek skupowych odbywają-
cych się na harcówce. Zapraszam!                                       

Krzysztof Kosiński – lekarz okulista. 

Eso otwiera kolejny oddział
2 września, w Koszalinie, nowogardzka firma Eso, działająca w branży kosmetyczno-fryzjer-
skiej,  otworzyła swój kolejny, piąty stacjonarny oddział na terenie naszego województwa. 

Poza Koszalinem, firma posia-
da oddziały w Kołobrzegu, Star-
gardzie Szczecińskim oraz Szcze-
cinie. Centrala firmy znajduje się 
w Nowogardzie, przy ul. Zamko-
wej. W nowym oddziale zatrud-
nienie znalazły 3 osoby. W całej 
firmie pracuje już 20 osób. 

- Otwarcie oddziału w Kosza-
linie poprzedziły badania rynku.  
Poza tym, w mieście tym obsługu-
jemy już 60 salonów fryzjerskich – 
powiedział Stanisław Osajda, wła-
ściciel Eso.

Oprócz oddziałów stacjonar-
nych, firma posiada także tzw. 
oddziały obwoźne, czyli w peł-
ni zaopatrzone busy, obsługujące 
klientów. Obecnie Eso zaopatruje 
już ok. 600 salonów fryzjerskich 
na terenie trzech województw: za-
chodniopomorskim, pomorskim 
i lubuskim. Firma współpracuje 
także z rynkami zagranicznymi,  
m.in. Czechami, Węgrami i Sło-
wenią. 

Marcin Simiński 

Wokół grobów już porządek...
Po naszej interwencji służby odpowiedzialne za porządek na cmentarzu, odpowiednio za-
dbały o fragment nekropolii, gdzie znajdują się groby dzieci. 

Po  bardzo licznych sygna-
łach telefonicznych naszych czy-
telników, sfotografowaliśmy gro-
by dzieci, które pozarastały trawą 
i chwastami. W dniu 26 sierpnia, 
w naszej cotygodniowej rubry-
ce „w skrócie”, opublikowaliśmy 
więc zdjęcie, wierząc, że zwró-
ci ono uwagę osób odpowiedzial-
nych za porządek na nowogardz-
kim cmentarzu. 

 Jak widać na zamieszczonym 
obecnie zdjęciu, wykonanym w 
środę (3 września), trawa i chwa-
sty zostały już wykoszone, a teren 
wokół mogił posprzątany, dzięki 
czemu miejsce to znów wygląda 
tak, jak powinno. Miejmy nadzie-
ję, że zarządca cmentarza (ZUK), 
od teraz będzie już systematycz-
nie dbał również o tę część nekro-
polii.  J.B  

Pracownicy ESO

Kadra nowogardzkiej placówki BZWBK w Nowogardzie
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mt 18,15-20) Jezus powiedział 
do swoich uczniów: Gdy brat twój 
zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upo-
mnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłu-
cha, pozyskasz swego brata. Jeśli 
zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze 
jednego albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków opar-
ła się cała sprawa. Jeśli i tych nie 
usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli 
nawet Kościoła nie usłucha, niech 
ci będzie jak poganin i celnik! Za-
prawdę, powiadam wam: Wszyst-
ko, co zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwią-
żecie na ziemi, będzie rozwiąza-
ne w niebie. Dalej, zaprawdę, po-
wiadam wam: Jeśli dwaj z was na 
ziemi zgodnie o coś prosić będą, 
to wszystkiego użyczy im mój Oj-
ciec, który jest w niebie. Bo gdzie 
są dwaj albo trzej zebrani w imię 
moje, tam jestem pośród nich.

Kilka lat temu miałem okazję żyć 
pośród uzależnionych, a konkret-
nie narkomanów,  nieopodal Tar-
nowa, w małej miejscowości Porę-
ba Radlna... Znajduje się tam jeden 
z domów wspólnoty Cenacolo. Po-
zwolono mi na takie doświadcze-
nie i życie pośród tych, którzy po-
dejmują heroiczny wysiłek odbu-
dowy swojego życia. Zasady były 
bardzo proste: budowanie przyjaź-
ni, wspólna modlitwa, bardzo cięż-
ka fizyczna praca, mówienie praw-
dy drugiemu, by pomóc mu w prze-
mianie życia. 

Można pomyśleć:  To rzeczy-
wiście bardzo konkretna i mocna 
szkoła życia! Tak... Bardzo trudna 
i piękna zarazem w każdym calu, 
także w wymiarze życia w praw-
dzie, mówienia prawdy drugiemu. 
Mogłem doświadczyć tego na wła-
snej skórze... Jak się okazało, jeden 
z uzależnionych potrafił mną nieźle 
potrząsnąć i miał niestety rację. 

Już na samym początku umówi-
łem się z jednym z nich, który pełnił 
obowiązki kucharza, że na obiady i 
kolacje będę jadł tylko jedno danie 
przez cały czas trwania mojego po-

bytu we wspólnocie. Jako ksiądz o 
już nieco zaokrąglonych kształtach 
miałem nadzieję, że w ten sposób 
powrócę do bardziej ludzkiego wy-
glądu, a w połączeniu z ciężką pra-
cą, która wypełniała każdy dzień, 
było to bardzo możliwe... Począt-
kowo wszystko szło bardzo dobrze. 
Kucharz, z racji na umowę ze mną, 
przygotowywał nieco mniej posił-
ków, ja skolei trzymałem się sło-
wa, które dałem i strzegłem go aż 
do momentu, w którym raz i dru-
gi zjadłem ze smakiem oba dania... 
Jak się można domyśleć, nie uda-
ło się tego ukryć. Kucharz dosko-
nale widział co robię, bardzo szyb-
ko zauważył mój kompromis i nie-
uczciwość wobec niego. Po drugim 
nagięciu naszej umowy podszedł 
do mnie i przy innych, bez żadnych 
ceregieli powiedział wprost: „Czło-
wieku! Ty masz sumienie!? Uma-
wiałeś się, że mną inaczej a robisz 
inaczej! Ty masz sumienie!? 

Przyznam, że byłem wstrząśnię-
ty bezpośredniością i prawdą wy-
powiedzianych przez niego słów. 
Było mi głupio, że oszukałem chło-
paka, dla którego jako ksiądz powi-
nienem być przykładem, a z dru-
giej strony byłem tym niezmiernie 
urzeczony. Dlaczego? Nikt chyba, 
nigdy wcześniej nie mówił mi trud-
nej do przyjęcia prawdy z taką tro-
ską o mnie, z pragnieniem moje-
go dobra, z miłością po prostu. To 
było piękne! Paradoksalnie napraw-
dę czułem się kochany, choć bola-
ło... Do dziś jestem Mu za to co po-
wiedział i jak to zrobił niezmier-
nie wdzięczny. Oczywiście, zgodnie 
z zasadami wspólnoty, po dwóch 
dniach się pojednaliśmy. Przepro-
siłem, wdzięczny za to cudne do-
świadczenie, które mnie otrzeźwiło 
i bardzo zbudowało.

W kontekście powyższego przy-
kładu i ewangelicznego wezwania 
do upominania brata, który zawi-
nił przeciw nam, zastanówmy się 
nad kwestią mówienia prawdy. Po-
patrzmy, że celem korekty wobec 
kogokolwiek jest dobro tego, który 
się pogubił. Tutaj zatem ważna jest 
miłość, która szuka dobra drugie-
go człowieka. Miłość, której nie ma 
bez prawdy. Jakie są nasze postawy 
nietrudno sobie uświadomić.

Bardzo często – co wydaje się 
być dominującą postawą w dzisiej-
szych czasach - jesteśmy komplet-

nie wobec siebie obojętni. Nie zale-
ży nam na dobru drugiego. Pogrą-
żamy się w konformizmie uznając 
tylko swoje dobro za najważniejsze. 
Najważniejszy jestem ja, a ten dru-
gi mnie nie za bardzo obchodzi. Ja 
mam swoje grzechy, ktoś ma swo-
je i sprawa załatwiona. Tymczasem 
taka obojętność jest zwykłym ego-
izmem, a tym samym kompletnym 
brakiem miłości i odpowiedzialno-
ści za drugiego, o którego dobro, w 
tym zbawienie winniśmy się trosz-
czyć w duchu chrześcijańskiej miło-
ści. Jeśli jej nie ma w naszym życiu 
trzeba o nią prosić, abyśmy z odwa-
gą zabiegali o dobro innych, nie tyl-
ko o własne. Wiem, wiem... Ktoś za-
raz powie: „przecież nie zawsze jest 
możliwe upominanie innych, bo 
zwyczajnie nie chcą słuchać!” Tak. 
Prawda. Bywają nierzadko sytuacje, 
w których lepiej jest się nie wtrąć i 
nie mówić nic trwając w milczeniu, 
choć wiele się widzi. Dlaczego? Dla-
tego, że  korygowanie innych może 
być niekiedy przekraczaniem z na-
szej strony granic i może powodo-
wać więcej złego jak dobrego, wy-
wołując tylko agresje tych, dla któ-
rych „chcemy przecież dobrze”. Ta-
kim prostym przykładem może być 
niedojrzałe wtrącanie się rodziców 
w dorosłe już życie ich dzieci. To już 
przecież nie ten czas... Teraz niech 
decydują o swoim życiu sami i sami 
ponoszą konsekwencje swoich wy-
borów. Jak trzeba by uczyli się na 
własnych błędach, niech się uczą! 
No chyba, że proszą o radę, to zu-
pełnie co innego! Wtedy pomóc i 
mówić jak się sprawy widzi. Potrze-
ba  zatem dużo mądrości i modli-
twy do Ducha Świętego aby wie-
dzieć co, kiedy i jak powiedzieć,  a 
także czy w ogóle mówić warto, aby 
służyło  to zbudowaniu i nie nisz-
czyło naszych relacji. Nie jest to ta-
kie łatwe. Doskonale sobie z tego 
zdaję sprawę. To naprawdę trudna 
umiejętność, której trzeba się uczyć 
mówiąc prawdę najpierw sobie sa-
memu. Ktoś, kto sam żyje w praw-
dzie, zawsze będzie promieniował 
jej światłem, nawet wtedy, gdy mil-
cząc cierpi i poleca Bogu innych, 
którzy błądzą a nawet ranią swoim 
postępowaniem. Zawsze przecież 
powinniśmy przed Bogiem być po 
stronie ludzi, zwłaszcza wtedy, gdy 
nie chcą słuchać...

ks. Robert Szyszko

Józefa Mazur: lat 95, zmarła 01.09.2014r., pogrzeb odbędzie się 
05.09.2014r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Stanisław Musiał: lat 68, zmarł 01.09.2014r., pogrzeb odbył się 
04.09.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

•	 Sprzedam podręczniki do 5 
klasy, Szkoła Podstawowa nr 1. 
Stan idealny. 602 463 904

•	 Kupię komplet podręczników 
do 3 klasy Gimnazjum nr 2. 502 
649 104, 91 39 25 046 

•	 Odsprzedam komplet do klasy 
4 i 5 Szkoła Podstawowa nr 1. 
607 423 174  

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
5, Szkoła Podstawowa nr 3. 726 
169 098 lub 605 905 884

•	 Sprzedam podręczniki do II 
klasy gimnazjum nr 2. 91 39 21 
744 lub 662 091 018 

•	 Sprzedam książki do 4 klasy do 
Szkoły Podstawowej nr 3 (pod-
ręcznik Słowa na start ,Tajem-
nice przyrody , Wczoraj i dziś, 
Matematyka 2001, Zaprosze-
ni przez Boga plus płyty mul-
timedialne, oraz podręcznik 
do klasy 5 Tajemnice przyrody. 
kontakt tel. 500-266-960

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
IV i V Szkoła Podstawowa nr 1. 
668 732 944 

•	 Sprzedam książki do klasy V 
szkoła podstawowa. 667 320 
054 

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy I, LO nr 1. Podręczniki ład-
ne, zadbane i w dobrym stanie    
726 893 499

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy pierwszej I LO (matematy-
ka, historia, geografia, polski, 
chemia, fizyka, edb, informaty-
ka, wos, podstawy przedsiębior-
czości, wok) tel. 691138060

•	 Kupię podręczniki do trzeciej 
klasy gimnazjum nr 2. tel. 785 
120 663

•	 Sprzedam komplet obłożonych 
książek do klasy 5 stan bardzo 
dobry. Szkoła Podstawowa nr 3.  
723 675 885

•	 Sprzedam  książki do  kl. V  
Szkoła Podstawowa.667320054.

•	 Sprzedam  podręczniki  
do   kl. I  Gimnazjum  Nr 2. 
721091644,693605862.

•	 Sprzedam  książki  do  III  kl.  
Gimnazjum  Szkoła Nr  1. 
725175998.

•	 Sprzedam   podręczniki  do  
kl. I   Gimnazjum  Nr  1. Tel. 
607545991.

•	 Sprzedam książki do IV klasy 
SP3. 604 43 27 43 

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubry-
ki można zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprzedaży bądź przekazania 
podręczników na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a 
także  zapotrzebowanie na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w 
redakcji osobiście, na telefon 9139 22165 bądź na redakcyjny e-ma-
il: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

Pomóżmy sobie!
•	 Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 

669 517 964 lub 91 39 10762
•	 Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot kuchenny, tel. 

513 520 798
•	 Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
•	 Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 

723 642 566
•	 Przyjmę fotelik samochodowy, tel. 609 833 063
•	 Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
•	 Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 516 648 561 
•	 Oddam tapczan w dobrym stanie - tel. 913923419 
•	 Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
•	 Oddam biurko tel. 691 201-974 
•	 Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki – tel. 723-

916-319 
•	 Przyjmę krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lo-

dówkę  - tel. 667353578
•	 Przyjmę pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i ku-

chenny - tel. 503741476
•	 Przyjmę stół pokojowy, krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, 

pralkę i lodówkę - tel. 508413896 

Zgodnie ze zmianami personalnymi w nowogardzkich parafiach, o czym informowaliśmy w 
piątkowym wydaniu DN, chcieliśmy podziękować za dotychczasową współpracę i głoszone 
SŁowo Boże ks. Grzegorzowi Podlaskiemu. Jednocześnie witamy ks. Roberta Szyszkę na na-
szych łamach, Życząc Światła Ducha Świętego. Redakcja DN
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Wiejski Festiwal Sztuki w plenerze 
Tegoroczny Wiejski Festiwal Sztuki zakończył się plenerem malarskim, w którym wzięli udział uznani artyści: Iwona Perlińska, Dominika Paczkowska i Mo-
nika Ślósarczyk, w ramach pleneru odbyły się także warsztaty plastyczne. Motywem prac były oczywiście piękne okolice wsi Strzelewo. Jednym z elementów 
festiwalu był także plener i warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez Piotra Pazdana. Z pnia ofiarowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Goleniowie 
powstała rzeźba „Strzelewiaka” (na nazwę ogłosimy szkolny konkurs). Rzeźba stanie na placu we wsi, jako atrakcja turystyczna. Notabene coraz więcej osób 
obiera sobie ścieżkę rowerową szlakiem przez Strzelewo. Odbyły się także warsztaty wokalne, prowadzone przez Rafała Formeskiego z Teatru Kana. Warsz-
taty kowalstwa nie doszły do skutku z powodu choroby kowala, a chętnych nie brakuje, choć leczenie bąbli po machaniu młotkiem trwa później wiele dni. 

Projekt był realizowany ze środ-
ków unijnych, których pośredni-
kiem jest Lokalna Grupa Działa-
nia Stowarzyszenie Szanse Bez-
droży Gmin Powiatu Goleniow-
skiego. Wsparcia Festiwalowi 
udzieliła także Fundacja Pomoc 
Infirmis ze Szczecina. Współor-
ganizowała całe przedsięwzięcie 
Rada Sołecka w Strzelewie, której 
przewodniczy Jolanta Bednarek. 

Kilka słów pofestiwalowych re-
fleksji 

Kiedy pod koniec lat 90 roz-
poczynaliśmy projekt pn. Wiej-
ski Festiwal Sztuki, mieliśmy wo-
kół kulturalną pustynię, spuściznę 
po radykalnych reformach gospo-
darczych Balcerowicza. Oczywi-
ście można by odbyć długą i wy-
czerpującą rozmowę, czy wsku-
tek tego mamy dziś więcej korzy-
ści, czy strat. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc z perspektywy czasu na pewno 
gospodarczo było to cięcie brzy-
twy Ockhama, która zmiotła z po-
wierzchni większość nierentow-
nych bytów gospodarczych, ale z 
ekonomicznego punktu widzenia 
wprowadziła choć trochę norma-
lizacji we wszelkie przedsięwzię-
cia. Niestety w obszarze sztuki 
skutki były takie, że większość in-
stytucji kultury (oczywiście naka-
zowej, ale nie tylko) upadło. 

Ta stagnacja czy wręcz regres 
trwał do końca lat 90. Rządziła 
zasada niewidzialnej ręki rynku, 
co się nie opłaca ekonomicznie, 

musi polec. Tę miarę nieszczę-
śliwie wielu samorządowców za-
częło stosować wobec nielicznych 
miejsc kultury. W ten sposób po-
padały wiejskie kluby, świetli-
ce, domy kultury i kina. Rzeczy-
wistość niemal żywcem wyjęta z 
przełomu wieku w bolszewi, gdzie 
komuniści zamieniali kościoły na 
magazyny, a instytucje kultury w 
obory. 

Jednak, jak widać po latach, ży-
cie to nie tylko pajda chleba i mi-
cha zupy, potrzeby ludzkie nie 
określa jedynie materialny deter-
minizm, bo jest jeszcze potrzeba 
ducha. A póki w nas duch, póty 
jest potrzeba tańca, pieśni, przed-
stawienia, wiersza, rzeźby, obrazu. 
Choć przecież pytając o to prze-
ciętnego zjadacza chleba w eko-

nomicznych kategoriach „czy jest 
mu to do życia niezbędne”, od-
powie, że chyba nie, a jednak. 
Iskra boża, która niewątpliwe w 

nas drzemie, co jakiś czas doma-
ga się tego, aby naszą egzysten-
cję próbować wznieść ponad ten, 
jak mawiają, padół łez i rozpaczy, 
ku czemuś radosnemu, szczęśliw-
szemu, dzięki czemu każdy czło-
wiek pięknieje. Dzięki czemu jest 
w stanie poczuć, że jest nie tylko z 
tego świata. 

Heminigway mawiał „nie ma 
na ziemi niczego, co trwałe jest i 
nieprzemijające”, zatem jeno duch 
wieczny warty jest z naszej strony 
zachodu. I pewnie dlatego dziś, 
po latach niemocy, niemal w każ-
dej miejscowości mamy jakieś 
ciekawe wydarzenie, które wykra-

cza poza zwykłe potrzeby prag-
matyczne. Ludzie sami (często 
za własne pieniądze), organizu-
ją wiele ciekawych przedsięwzięć. 

Cieszy też to, że do zespołów, 
które kultywują ludowe tradycje 
pieśni i tańca z różnych regionów 
naszego kraju nie zapisują się tyl-
ko ludzie w podeszłym wieku. Jest 
dużo ludzi młodych, dzieci, dla 
których jest to atrakcyjne, cieka-
we i, co ważne, wartościowe i do 
życia potrzebne. Jest więc nadzie-
ja na to, że nie tylko będziemy tę 
tradycję rozpamiętywać i kulty-
wować, ale z czasem tworzyć wła-
sne nowe w niej wartości. 

Niestety, przykre jest to, że wiele 
zespołów boryka się z przeróżny-
mi (w sumie przecież drobnymi) 
problemami. Często tułają się, bo 
brakuje stałego miejsca na próby. 
Nierzadko bywa też, że aby gdzieś 
wyjechać na konkurs lub przegląd 
muszą robić „zrzutkę” na autokar. 
Jest to sytuacja kompromitująca 
samorząd lokalny, ponieważ nie 
kto inny a Oni są jedną z najpięk-
niejszych wizytówek naszej małej 
ojczyzny. 

Nie kogo innego tylko „Kape-
le Kryzys”, „Jezioranki”, „Kape-
lę Rycha, czy „Szczecinian” wła-
dze miasta wysyłają jako swoich 
przedstawicieli, czy wręcz amba-
sadorów! Nie żałujcie więc grosza, 
bo warto, bardzo to warto utrzy-
mać, wzbogacać i rozwijać. 

Patron medialny nad Festiwa-
lem sprawowały Dziennik Nowo-
gardzki i Gazeta Goleniowska. 

Zygmunt Heland

Kolejne wielkie zbiory naszych mieszkańców

Pogoda na grzyby
Kolejni grzybiarze z naszej gminy postanowili się pochwalić swoimi zbiorami. Jednym z 
nich jest pan Tadeusz Kozioł wraz z małżonką. W lesie pomiędzy Redostowem a Krzywica-
mi, nazbierał dwa wiadra podgrzybków. Natomiast w lesie przy Słajsinie, Mariusz Sobczyk 
znalazł wielkiego prawdziwka. 

Tadeusz Kozioł i jego mał-
żonka, Jadwiga, wybrali się do 
lasu pomiędzy Redostowem a 
Krzywicami. Jak widać na za-
mieszczonym zdjęciu grzybów 
tam nie brakuje! Małżeństwo 
nazbierało dwa wiadra pod-
grzybków oraz ładnego praw-
dziwka, który, jak powszechnie 
wiadomo, cenione są w kuchni 
z uwagi na charakterystyczny, 
przyjemny aromat i smak jaki 
posiadają. Na uwagę zasługuje 
również ogromny prawdziwek, 
którego w lesie przy Słajsinie 
znalazł pan Mariusz Sobczyk. 

Warto zwróćcie uwagę nie 
tylko na wielkość grzyba, 
ale i jego wagę gdyż, jak 
widać na zamieszczonym 
zdjęciu, waży 1,28 kg! Gra-
tulujemy mieszkańcom 
naszej gminy owocnych 
zbiorów i życzymy kolej-
nych tak udanych wypraw 
do lasu. Jednocześnie za-
chęcamy naszych czytelni-
ków, aby chwalili się swo-
imi zbiorami, dostarczając 
do DN ich zdjęcia.

KR
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pytanie są np. chińskie łożyska do 
urządzeń wysokoobrotowych, któ-
re kosztują czasem niespełna 1 zł, 
co od razu daje do myślenia. Dla-
tego takie urządzenie, gdy osiągnie 
pełną moc, gwarantuję, że po ty-
godniu przestanie działać. A dla-
czego? Bo zostało wykonane z nie-
odpowiedniego materiału. Dlate-
go namawiam, by przy zakupie su-
gerować się jakością i zdecydowa-
nie nie brać pod uwagę tylko ni-
skiej ceny. 

Chińczycy to specjaliści w ko-
piowaniu samochodów europej-
skich, amerykańskich, japoń-
skich, a nawet już koreańskich. 
A jak jest z częściami zamienny-
mi? 

Może to zabrzmi nieco ekstra-
wagancko, ale Chiny to naród, któ-
ry kiedyś osiągnie prawdopodob-
nie apogeum gospodarcze i dojdzie 
do tego, że będzie produkował w 
przyszłości np. najlepsze samoloty 
na świecie. Podobnie jest z częścia-
mi samochodowymi. Nie jest pro-
blemem, do czego one będą służyć 
i w jakim urządzeniu, ale z jakie-
go materiału są wyprodukowane i 
za ile. Nie jest tajemnicą, że wie-
le światowych firm swoje oddziały 
przenosi właśnie do Chin, bo tam, 
no cóż, koszt produkcji jest zdecy-
dowanie niższy niż tu, w Europie.

W   Nowogardzie nie trudno 
jest znaleźć dobrej klasy samo-

chody różnych dobrych marek. 
Co pan myśli o takich klientach, 
którzy zamiast części oryginal-
nych decydują się jednak na za-
mienniki do swoich samocho-
dów? 

Ja myślę, że przede wszyst-
kim znaczenie ma tu zasobność 
ich portfela. W polskim narodzie 
jest jeszcze takie przekonanie, że 
„czy mnie nie stać czy stać, to jak 
będę miał taką fajną furę, to wte-
dy wszyscy mnie zauważą”. Dla-
tego zakup tanich klocków do do-
brej klasy Mercedesa, wartego 50 
tys., mija się z celem. Taki klient 
musi mieć swoje standardy i dosto-
sować się do zaleceń producenta, 
który zawsze kieruje się najwyższą 
jakością i bezpieczeństwem użyt-
kownika tego samochodu. Dlatego 
pamiętajmy, by nie kupować „za-
miennika zamienników”, a kupo-
wać do dobrej klasy samochodów 
dobrej jakości części. Co do moje-

go sklepu, to oczywiście szanujemy 
każdego klienta i przyjęliśmy zasa-
dę, że doradzamy, a nie zaglądamy 
do portfela klienta, by, wychodząc 
od nas, był zadowolony z obsługi 
oraz zakupów. 

Interesuje mnie jeszcze wła-
śnie to bezpieczeństwo, które 
dla kierowcy i pasażera powin-
no być najważniejsze. O  ile się 
nie mylę, w Volvo po raz pierw-
szy zastosowano pasy bezpie-
czeństwa, wynalazek Nilsa Boh-
lina. Czy jest jeszcze jakaś część 
w samochodzie, która zyska taką 
popularność jak pasy bezpie-
czeństwa? 

To prawda, pasy są wynalazkiem 
ponadczasowym, one są i chyba 
zawsze powinny być montowane w 
samochodach. Dlatego uważam, że 
ten wynalazek jest bardzo potrzeby 
i jak najbardziej powinien być sto-
sowany podczas jazdy. Co do now-
szych rozwiązań, to oczywiście tu-
taj niesamowitą karierę zrobiły po-
duszki powietrzne i kurtyny bez-
pieczeństwa, które mają za zada-
nie ochronić kierowcę czy pasażera 
od nieszczęśliwych następstw wy-
padku drogowego. Kolejną ważną 
sprawą są tzw. kontrolowane strefy 
zgniotu, które dla pasażera są bar-
dzo zbawienne przy wypadku. Do-
dam, że tą kwestią, jako pierwsi, 
zajęli się inżynierowie Mercedesa 
już w latach 40. XX wieku. W ślad 
za nimi podążyli już  wszyscy inni 
producenci aut, jak choćby OPEL 
czy VOLVO. Technologia w moto-
ryzacji przeszła i przechodzi nie-
samowitą rewolucję, ale uważam, 
że powinna ona być, mimo wszyst-
ko, kontrolowana i wprowadzana 
przez konstruktorów w sposób bar-
dzo rozważny. Dodam, że współ-
czesne auta, mimo że jest naszpi-
kowane wszelkimi systemami typu 
ABS i innymi zabezpieczeniami, 
nie są już chyba takie trwałe, jak 
te z minionych dziesięcioleci, gdyż 
producentom współcześnie zale-
ży bardziej na ilości sprzedaży aut 
niż na ich jakości. Dlatego zauwa-
żamy, że auto, które uczestniczy w 
poważnym wypadku, jest najczę-
ściej doszczętnie rozbite i nie ma 
sensu go naprawiać, niemniej jego 
systemy, w chwili wypadku, dzia-
łają bardzo poprawnie i przyczy-
niają się do ochrony naszego zdro-
wia, a także życia. 

Ma pan spory asortyment 
części, jak na tak niedużą po-
wierzchnię sprzedaży. Proszę 
powiedzieć, które z nich są naj-
częściej kupowane?

Oferta sklepu jest, jak na jego 
rozmiary, powiem nieskromnie, 
rzeczywiście przebogata, bo moż-
na w nim kupić wszelkiego rodza-
ju np. oleje samochodowe, których 
jest ok. 30 gatunków, części za-
mienne i eksploatacyjne oraz ko-
smetykę samochodową, wycieracz-
ki, tłumiki… Brakujące części je-
steśmy w stanie ściągnąć dla klien-
ta w ciągu kilku godzin. Zatem 

Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy” – 
Eugeniusz Kozera, sklep Aumix II

A jednak tu wrócił... 
Oto kolejna rozmowa z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, tym razem z Eugeniuszem Kozerą, wła-
ścicielem sklepu Aumix II w Nowogardzie, który funkcjonuje od 12 lat przy ul. Boh. War-
szawy. Właściciel sklepu jest nie tylko pasjonatem motoryzacji, ale też gołębi pocztowych. 
Wśród wszystkich gołębi pana Eugeniusza, jest ten jeden szczególny, który przyleciał do No-
wogardu, do swojego właściciela i gołębnika, ze zgliszczy zawalonej ongiś hali w Katowicach. 

Pana sklep w Nowogardzie 
zajmuje się sprzedażą części sa-
mochodowych. Czy mógłby pan 
coś więcej powiedzieć o prowa-
dzonej działalności, kiedy to się 
zaczęło?

Swoją działalność prowadzę już 
od niespełna 20 lat, a tu, przy uli-
cy Boh. Warszawy, od lat 12. A za-
czynałem od stoiska w byłej restau-
racji „Kolorowa”, w miejscu, gdzie 
stoi teraz Netto. Miałem tam, z ko-
legą wspólnikiem, wydzielony 1 z 
16 boksów. Ten etap zakończył się 
z chwilą likwidacji „Kolorowej”. 
Wtedy postanowiłem, że przenio-
sę stoisko do PSS i tam będę dalej 
prowadził sprzedaż. Ale po jakimś 
czasie i tutaj napotkałem przeszko-
dy. Bardzo podwyższono mi opła-
tę za wynajem miejsca pod handel, 
ustaloną przez ówczesnego prezesa 
PSS, który nie dość, że był ze Szcze-
cina, to jeszcze zaczął w Nowogar-
dzie stosować tamtejsze ceny dzier-
żawy. Wtedy postanowiliśmy ze 
wspólnikiem się rozstać. Każdy z 
nas poszedł dalej swoją drogą.

Na rynku części samochodo-
wych, oprócz tych oryginalnych, 
jest też wiele zamienników, któ-
re niekiedy okazują się nietrwa-
łymi podróbkami. 

To prawda. Oferta samochodo-
wych części zamiennych na rynku 
jest bardzo duża i poza elementa-
mi oryginalnymi, przeznaczonymi 
na tzw. pierwszy montaż fabrycz-
ny, dostępnych jest szereg zamienni-
ków. Dlatego przed zakupem i pod-
jęciem decyzji, które z nich powin-
niśmy wybrać, należałoby dowie-
dzieć się, jakie są faktyczne pomię-
dzy nimi różnice i jak wpłyną one 

na eksploatację naszego samochodu. 
No właśnie, ale jak to zrobić?
Pierwszym takim sygnałem 

ostrzegającym dla klienta powin-
na być zwyczajnie niska cena ta-
kiego towaru. Najpewniejszym jed-
nak źródłem informacji są obecnie 
certyfikaty jakości, udostępnia-
ne przez dystrybutorów czy przed-
stawicieli producentów. Jednymi 
z nich są te wydawane przez PI-
MOT, czyli w tłumaczeniu Prze-
mysłowy Instytut Motoryzacyjny; 
certyfikaty „B” na bezpieczeństwo i 
dopuszczenie do ruchu drogowego. 
Najwięksi dystrybutorzy części za-
miennych sami dodatkowo weryfi-
kują ich jakość. Często dysponują 
własnym laboratorium, w którym 
testowany jest każdy nowy asorty-
ment podzespołów. W połączeniu z 
odpowiednimi certyfikatami daje 
to gwarancję oferowania towaru 
wyłącznie wysokiej jakości, która, 
co tu dużo mówić, kosztuje. Dlate-
go tutaj zaczyna się pole do popi-
su dla producentów z Chin, którzy 

produkują na masową skalę części, 
często wątpliwej jakości i bez wy-
maganych certyfikatów. Owszem, 
ich cena jest niska, ale jakość, moż-
na by powiedzieć, zerowa. Ale co 
się dziwić, produkowane są one za 
bardzo niewielkie pieniądze. Dla-
tego gdy decydujemy się na za-
kup części zamiennej, obejrzyj-
my ją dokładnie i popatrzmy na 
jej ogólny wygląd i spytajmy da-
nego sprzedawcy, z jakiego mate-
riału została ona wykonana. Inną 
sprawą są jeszcze sposoby otrzy-
mywania takich certyfikatów ja-
kości, które nie zawsze są przyzna-
wane w sposób uczciwy, zwłaszcza 
dla dużych firm, które mają np. 
do dyspozycji kilka możliwości, by 
taki certyfikat uzyskać za wszelką 
cenę. Dlatego, podsumowując, na-
prawdę nie spieszmy się z zakupem 
części zamiennych, najpierw obej-

rzyjmy je i popatrzmy na ich wy-
konie oraz cenę. Jeżeli jest ona zbyt 
niska, to znaczy, że ten towar być 
może jest niskiej jakości.  

Wspomniał pan o chińskiej 
produkcji. Rzeczywiście jest tak, 
że są to produkty złej jakości?

Dobrym przykładem na pana 

Renowacja starych motocykli to kolejna  wielka pasja pana Eugeniusza

Aumix II dysponuje szerokim asortymentem części zamiennych i akcesoriów do 
samochodów. Realizuje również indywidualne zamówienia na oryginalne części i 
akcesoria

Panowie Marcin i Paweł to sprzedawcy, którzy od wielu lat znani są z cenionej 
przez klientów umiejętności fachowego doradzania przy zakupach części do aut
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Dziennik Nowogardzki: Czym 
są drumliny i jaki jest obszar 
prowadzonych badań?

Dr Piotr Hermanowski: 
Drumliny są to formy ukształto-
wania powierzchni, powstałe w 
wyniku ostatniego zlodowace-
nia. W  krajobrazie jest to nic in-
nego jak wzniesienie o owalnym, 
pagórkowatym kształcie. Obsza-
rem badań, jakie prowadzimy, 
jest tak zwane stargardzkie pole 
drumlinowe, rozciągające się po-
między Nowogardem a Stargar-
dem Szczeciński. Jest ono naj-
większym powierzchniowo sku-
piskiem drumlin na nizinie euro-
pejskiej. Teren ten jest dość wy-
jątkowy, ponieważ występuje tu-
taj znaczne nagromadzenie form 
drumlinowych. Wcześniejsze pra-
ce powstałe na tym terenie, pro-
wadzone jeszcze w latach 60-tych, 
wskazywały na występowanie ok. 
4000 tychże form. Drumliny po-

między Nowogardem a Stargar-
dem powstały podczas ostatniego 
zlodowacenia w fazie pomorskiej, 
która swój maksymalny zasięg 
osiągnęła około 16 tys. lat temu 
i wtedy na tym obszarze, jak się 
sugeruje, istniał tak zwany stru-
mień lodowy, czyli obszar szyb-
szego przemieszania się lądolodu 
w konsekwencji, w zarysie morfo-
logicznym, możemy wyodrębnić 
coś na kształt formy lobowej, któ-
ra rozciąga się od Ińska przez Bar-
linek i dalej w okolicach Cedyni 
przechodzi na stronę niemiecką. 

Jaki jest cel badań stargardz-
kiego pola drumlinowowego?

Celem naszych badań jest okre-
ślenie genezy drumlinów, ponie-
waż nie jest ona jeszcze do koń-
ca poznana. Na pewno nie jest 
znana geneza drumlinów, wystę-
pujących w okolicach Nowogar-
du i Stargardu Szczecińskiego, a 
może być ona różna. Kilkadzie-

siąt lat temu istniało nawet kilka-
naście teorii odnośnie powstawa-
nia tych form, obecnie dominują 
trzy teorie. 

Na czym polegają prace ba-
dawcze w terenie i jak przebiega 
współpraca z mieszkańcami?

Oprócz wyjazdów terenowych 
mamy bardzo dużo prac kameral-
nych.  Są  również wykonywane  
różnego rodzaju modele symula-
cyjne, by móc ostatecznie okre-
ślić, jakie były mechanizmy ruchu 
lądolodu na tym obszarze i jakie 
procesy temu towarzyszyły.  Do-
datkowo wykonujemy tutaj szereg 
pomiarów, między innymi gliny, z 
której zbudowane są drumliny. Na 
podstawie analiz glin uzyskujemy 
również informacje dotyczące ich 
deformacji i panujących pod lądo-
lodem ciśnień. Mamy wyselekcjo-
nowanych kilka form drumlino-
idalnych. W każdej z takich form 
wykonujemy wykopy na głębo-
kość około 4 m., w trzech miej-
scach wzdłuż całego profilu pa-
górka drumlinowego. Z racji, że 
większość wybranych przez nas 
form znajduje się na użytkach rol-
nych, pytamy o zgodę właścicie-
li, dla których jak dotychczas na-
sze badania nie stanowią zresztą 
żadnego problemu. Mieszkańcy 
przychylnie patrzą na naszą pracę. 
Współpracujemy także z lokalny-
mi przedsiębiorcami, wynajmując 
od nich koparki, z racji głębności, 
jakie musimy osiągnąć, by dobrze 
zbadać  profil. 

W jakich miejscowościach w 

okolicy Nowogardu wykonywa-
li Państwo swoje prace?

W okolicach Nowogardu pro-
wadziliśmy swoje wykopy w ko-
lonii Jenikowo, w Wojtaszycach 
oraz w Korytowie, gdzie formy 
drumlinowe są najwyższe, jakie 
spotkaliśmy na tym obszarze. Zaś 
w rejonie stargardzkim okolice 
Marianowa, we wsi Dzwonowo.

Co stanie się z wynikami ba-
dań?

Próby zostaną wysłane do labo-
ratorium w Londynie i dla nich 
zostaną wykonywane tzw. cien-
kie szlify, które następnie posłużą 

analizie pod mikroskopem. Wy-
niki badań opublikowane zostaną 
w prasie naukowej w języku an-
gielskim. 

Dziękuje za rozmowę 
Paweł Słomski 

Projekt kończy się w połowie 
2016 roku. Naukowcy, nim opubli-
kują wyniki swoich badań, odwie-
dzą jeszcze kilkukrotnie okolice No-
wogardu, by wykonać dalsze prace. 
Instytut Geologii UAM jest jedynym 
w Polsce ośrodkiem naukowym, ba-
dającym szczegółowo tę formę polo-
dowcową. 

Rozmowa z dr Piotrem Hermanowskim

Nowogardzkie drumliny  
celem badań naukowców z Poznania!
Stargardzkie pole drumlinowe stało się tematem badań naukowców z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytutu Geologii Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Prace rozpoczęły się z początkiem 2013 roku, a zakończą się w czerwcu 2016. Są realizacją projektu badawczego sfinansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki. A  prowadzi je dr Piotr Hermanowski, adiunkt w Instytucie Geologii, którego poprosiliśmy o rozmowę na temat prac wykony-
wanych w okolicach Nowogardu. 

tych pozycji towarowych jest 
bardzo wiele. Dlatego zapra-
szamy tu, na ul. Boh. War-

szawy,  wszystkich zmotoryzowa-
nych, by zapoznali się z naszą ofer-
tą, która dotyczy samochodów nie-
mieckich, francuskich, japońskich, 
koreańskich itd.

Widzę, że w sklepie jest dwóch 
sprzedawców. Od kiedy są za-
trudnieni? 

Panowie Marcin i Paweł pracu-
ją u mnie już od wielu lat. Mam 
do nich bardzo duży szacunek i za-
ufanie. Uważam też, że to oni „krę-
cą” tą firmą w 95% w kwestii sprze-
daży, na nich spoczywa cała logi-
styka. Dlatego jak najbardziej je-
stem z nich zadowolony i tak jak 
inni pracodawcy serdecznie im za 

to dziękuję, za perfekcyjnie wyko-
nywaną pracę, która dla mnie oso-
biście byłaby o wiele cięższa, gdy-
by nie ich profesjonalne podejście. 
To są naprawdę bardzo dobrzy fa-
chowcy, którzy oprócz wiedzy tech-
nicznej, władają w sposób komuni-
katywny językiem niemieckim czy 
angielskim. Pomaga nam to przy 
obsłudze obywatela z Niemiec czy 
jeszcze innego kraju, który odwie-
dzi nasz sklep. 

Sklep i samochody to pana pa-
sja, ale wiem, że ma pan jeszcze 
jedną – hodowlę gołębi poczto-
wych. Słyszałem, że wiąże się z 
tym niesamowita historia?

Pamiętam, o mały włos nie wró-
ciłbym z niej żywy. A dotyczyła ona 
wystawy gołębi i katastrofy budow-

lanej na terenie Międzynarodo-
wych Targów w Katowickich, które 
odbyły się 28 stycznia  2006  roku. 
Wtedy  właśnie, podczas tej wysta-
wy gołębi pocztowych, zawalił się 
dach hali. Zginęło wtedy 65 osób, 
a wiele zostało rannych. Ucierpiały 
też setki gołębi. Wtedy wystawia-
łem tam również swoje gołębie i na 
2 godziny przed katastrofą opuści-
łem halę ze swoimi kolegami, bo 
mieliśmy pociąg do domu. I tu stał 
się cud, bo oprócz tego, że przeżyli-
śmy, to po niespełna dwóch miesią-
cach przyleciał do mnie z ruin hali 
z Katowic mój gołąb, Kubuś, który 
miał jedynie  złamaną jedną nóż-
kę. Na jego widok poczułem niesa-
mowite wzruszenie, ale i szczęście, 
że przeżył i sam wrócił do swojego 

gniazdka tu, w Nowogardzie. Dziś 
gołąb, mimo sędziwego wieku, ma 
się dobrze i lata sobie po naszym 
nowogardzkim niebie. A ja jestem 
co jakiś czas kuszony propozycją 
odsprzedania go za naprawdę dość 
duże pieniądze, sięgające nawet 
wielu tysięcy złotych. By dopełnić 
jeszcze innych informacji, związa-
nych z pana pytaniem, powiem, że 
w wolnych chwilach również zaj-
muję się odrestaurowywaniem sta-
rych motocykli.  W przeszłości po-
magałem również mojemu synowi, 
Michałowi, w zawodach motocros-
sowych, które uprawiał przez 6 lat 
i stawał na podium pond 80 razy. 

Bardzo ciekawie pan opowiada, 
ale niestety powoli zbliżamy się 
do końca naszego spotkania. Dla-

tego zapytam jeszcze o perspekty-
wy dla pańskiej działalności?

Mam nadzieję, że dobre, ale od-
powiem nietypowo, bo jak pan wie, 
samochody psuły się i psuć się będą 
nadal. Ale gdybym dziś miał otwo-
rzyć ten sam biznes, co kilka lat 
temu, to głęboko bym się zastana-
wiał, bo ta działalność jest już co-
raz mniej opłacalna. Powodem są 
sklepy internetowe oraz uzależnie-
nie serwisów samochodowych, któ-
re przy zakupie auta od razu wią-
żą go z klientem na 5 lat i propo-
nują mu kompleksowy serwis wraz 
z częściami. Dochodzą jeszcze inne 
kwestie, jak nasze lokalne podat-
ki, które są dla nas bardzo niepo-
myślne. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Autor wywiadu podczas rozmowy z naukowcem

Doktor Hermanowski podczas prac wykopaliskowych
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Publikujemy listę zawieszonych linii PKS 

Czy Gminę czeka komunikacyjny paraliż? 
Zgodnie z zapowiedzią, gryficki PKS udostępnił wykaz linii autobusowych, które zostały zlikwidowane po przegranym przetargu na dowóz dzieci do szkół 
,zorganizowanym przez gminę Nowogard. Są to kursy regularne, które towarzyszyły tym wykonywanym bezpłatnie na rzecz uczniów dojeżdżających na 
lekcje. Łącznie z rozkładu jazdy przedsiębiorstwo wykreśliło 34 połączenia. Z 15 autokarów na trasach pozostanie zaledwie połowa. Dla wielu wsi w gmi-
nie oznacza to całkowity brak połączeń z miastem. Dla całej gminy może to oznaczać istny paraliż komunikacyjny. 

Jak pisaliśmy w zeszłym wyda-
niu, gmina rozstrzygnęła prze-
targ na usługi w zakresie dowozu 
uczniów do szkół położonych na 
naszym terenie. Najtańszą ofertę 
złożyła goleniowska spółka Oli-
bus. Kilkanaście tysięcy droższa 
była oferta PKS Gryfice, które do 
tej pory wykonywało to zadanie 
dla gminy. W związku z tym gry-
fickie przedsiębiorstwo wykreśli-
ło z rozkładu jazdy również wiele 
regularnych linii, towarzyszących 
tym szkolnym. 

Z listy zawieszonych kursów, 
którą w miniony wtorek, zgod-
nie z obietnicą, dosłał do redak-
cji gryficki przewoźnik, wynika, 
że rozkład jazdy zostanie znacz-
nie okrojony. Od 1 września au-
tokary PKS Gryfice przestały jeź-
dzić aż na 34 regularnych liniach. 
W rozmowie telefonicznej z re-
dakcją, Sebastian Dziewguć, dy-
rektor ds. logistyki i transportu 
w PKS Gryfice, tłumaczył, że fir-
ma nie miała innego wyjścia. Wy-

konywanie zadania związane-
go z bezpłatnym dowozem dzie-
ci do szkół było gwarantem opła-
calności dla prowadzenia linii re-

gularnych na tych samych trasach.  
Mówiąc wprost, bez możliwości 
wykonywania szkolnych kursów, 
nierentowne staje się utrzymanie 

„zwykłych” kursów. Tymi samy-
mi autobusami mogli bowiem po-
dróżować nie tylko uczniowie, ale 
także pozostali pasażerowie, ku-
pując bilet. Tym samym ilość kur-
sów mogła być znacznie bogatsza, 
niż te, które spółka mogła realizo-
wać, trzymając się tylko kurczowo 
umowy z gminą, obejmującej wy-
łącznie szkolne przejazdy. 

Wciąż nie milkną też echa na-
szego wtorkowego artykułu. Wie-
lu rodziców, którzy kontaktowa-
li się z redakcją w tej sprawie, ma 
żal do gminy, że ta nie przekazała 
im kompleksowej informacji do-
tyczącej zmiany przewoźnika. 

- Nie zostaliśmy poinformowani, 
jaki kolor ma tabor nowego prze-
woźnika, tak, by uprzedzić dzieci, 
gdzie mają wsiadać – mówi jedna 
z matek z Błotna.

Okazuje się też, że wraz ze 
zmianą firmy dowożącej uczniów 
do szkół, zmieniły się także go-
dziny, w których kursują szkolne 
busy. Tak stało się m.in. w Ostrzy-
cy, skąd dzieci dojeżdżają do szko-
ły w Wierzbięcinie. 

- Wcześniej z Ostrzycy autobus 
wyjeżdżał o 7.30. Po drodze zabie-
rał dzieci czekające na przystan-
ku w Sąpolnicy i był kilka minut 
przed 8.00 w szkole. Teraz autobus 
przyjeżdża przed 7.00, a dzieci kil-
kadziesiąt minut kwitną pod kla-
są, czekając na rozpoczęcie lekcji. 
Muszą też dużo wcześniej się szy-
kować, co jest kłopotliwe, szczegól-
nie, gdy dotyczy to najmłodszych 
– mówi kolejny rodzic, tym ra-
zem mieszkaniec Ostrzycy, które-
go dzieci codziennie korzystają z 
bezpłatnego transportu do szkoły.

Podobna sytuacja ma miejsce 
także w Trzechlu. - Dzieci mu-
szą wstać wcześniej, a później cze-
kać kilka godzin w szkole na świe-
tlicy, aż rozpoczną się zajęcia – 
mówi mieszkaniec Trzechla, któ-
rego dziecko dojeżdża do szkoły 
w Błotnie. 

Wszystko wskazuje więc na to, 
że urzędnicy nie wykazali się do-
stateczną wyobraźnią na temat 
konsekwencji, jakie może wywo-
łać zmiana przewoźnika. A te są 
teraz na tyle poważne, że gmina 
stanęła w obliczu komunikacyj-
nego paraliżu. Kilkanaście miej-
scowości zostało praktycznie od-
ciętych od świata. Ludziom pozo-
stało albo korzystać z prywatnych, 
mniejszych przewoźników (o ile 
kursują na tych trasach) bądź li-
czyć na uprzejmość przejeżdżają-
cych kierowców. 

Pytanie tylko, czy ktoś w ogóle 
poczuwa się do odpowiedzialno-
ści za ten stan rzeczy? Wciąż ak-
tualna pozostaje również wątpli-
wość, czy zrobiono wszystko, aby 
nie doprowadzić do takiej sytu-
acji. Nieoficjalnie mówi się, że 
gmina miała wiele możliwości, by 
postępowania przetargowe ogra-
niczyć tak, by np. mogły w nim 
wziąć udział tylko te firmy prze-
wozowe, które posiadają odpo-
wiednią ilość taboru oraz stosow-
ne zezwolenia na zbiorową ko-
munikację. Tym bardziej, że jak 
przyznał w rozmowie z DN, go-
leniowski przedsiębiorca, prowa-
dzona przez niego firma dopiero 
o taką dokumentację zamierza się 
ubiegać. Teraz pozostaje mieć tyl-
ko nadzieję, że upora się z tym jak 
najszybciej i przynajmniej część 
linii, dotychczas należących do 
PKS, wróci do rozkładu jazdy. 

Marcin Simiński

Sprostowanie
W poprzednim numerze DN, 

w tekście pt. „Zamiast pierw-
szego dzwonka, komunikacyjny 
chaos”, podaliśmy błędną infor-
mację. Otóż firma, która świad-
czy usługi w ramach przewozów 
pasażerskich (firma p. Edwar-
da Sokołowskiego), na trasie 
Nowogard – Świerczewo-Strze-
lewo, oferuje klientom oprócz 
zwykłych biletów także te zniż-
kowe (tak samo jak każdy PKS), 
a nie jak napisaliśmy tylko bile-
ty „normalne”. Za podanie nie-
prawdziwej informacji przepra-
szamy. 

red.

Tak oto wyglądają skutki przetargu na dowóz dzieci do szkół, jaki przeprowadziła gmina. W środę, 3 września, pod SP nr 2, 
podjechały aż 4 autobusy szkolne. Zdjęcie wykonał i przesłał do redakcji Czytelnik
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Adaś syn Katarzyny 
Lewoń ur. 16.08.2014 z 
Malińca

Córka Moniki i Marcina 
Andryszak ur. 15.08.2014 
z Unimia

Bartosz syn Grażyny 
Robaczewskiej ur. 
18.08.2014 ze Szczecina

Liliana córka 
Agaty i Radosława 
ur. 27.08.2014 z 
Krzemiennej

Julian syn Ilony i 
Grzegorza Apanasiewicz 
ur. 2.09.2014 z 
Wierzbięcina

Wojtuś syn Wioletty 
i Piotra Synowiec ur. 
23.08.2014 z Błądkowa

Miłosz syn Karoliny 
Ulrych ur. 30.08.2014 z 
Kikorzy

Oliwia córka Pauliny i 
Mateusza ur. 23.08.2014 
z Łobza

Dawid syn Aleksandry i 
Marka ur. 28.08.2014 z 
Nowogardu

Staś syn Klaudii i Łukasza ur. 
21.08.2014 

Lena córka Jolanty i Rafała 
ur. 21.08.2014 z Łosośniczek

Franciszek syn 
Magdaleny i Piotra 
Płudowskich ur. 
28.08.2014 ze Szczecina

Zuzanna córka Żanety i 
Łukasza Jakubowskich 
ur. 3.09.2014 z 
Nowogardu

Hubert syn Lucyny i 
Mateusza Hołubczak 
ur. 28.08.2014 z 
Nowogardu

Mikołaj syn Agnieszki Pluta 
ur. 18.08.2014 z Linówka

Zosia córka Karoliny 
Ledzion ur. 16.08.2014 z 
Radowa Małego

Alicja córka Katarzyny 
Tokarskiej ur. 14.08.2014 
z Łobza

Lena córka Magdaleny i 
Konrada ur. 28.08.2014 z 
Nowogardu

Mikołaj syn Natalii 
Brzezińskiej - Dolatowskiej 
ur. 2.09.2014 z Nowogardu

Nina córka Pauli i 
Błażeja  ur. 26.08.2014 z 
Nowogardu

Maja córka Jowity i 
Adriana ur. 1.09.2014 z 
Kikorzy

Jakub syn Anny Dużyńskiej 
ur. 24.08.2014 z Orle

Ksawery syn Aleksandry 
i Tomasza Szewc ur. 
31.08.2014 z Nowogardu

          Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Na zwycięstwo w Płotach czekamy 4 lata!

Rozgrywki ligowe – zapowiedź
W najbliższy weekend na boiska wybiegną wszystkie trzy drużyny Pomorzanina. Pierwszy ze-
spół jedzie do Płotów, gdzie powalczy o pierwsze zwycięstwo od ponad 4 lat. „Rezerwowi” zagra-
ją w Policach z drugim zespołem Chemika. Z kolei kobieca drużyna wybierze się do Przecławia. 

 Polonia Płoty zdecydowa-
nie „nie leży” nowogardzkim pił-
karzom. Aby sobie to uświado-
mić, należy przyjrzeć się wyni-
kom z ostatnich lat... W sezonie 
2013/2014 w Nowogardzie padł re-
mis 1:1. W rewanżu Pomorzanin 
przegrał w Płotach aż 7:3. W se-
zonie 2012/2013, dwukrotnie wy-
grała Polonia, 2:3 w Nowogardzie 
i 5:2 na swoim boisku. W latach 
2010/2011, jeszcze przed reformą 
w dawnej V lidze, Pomorzanin wy-
grał „u siebie” 3:1, jednak w Pło-
tach ponownie uległ, tym razem 
4:1. W sezonie 2009/2010 w V li-
dze, Pomorzanin przegrywa w No-
wogardzie 0:1, natomiast na wyjeź-
dzie, odnosi ostatnie swoje zwycię-
stwo w Płotach. Było to dokładnie 
23 maja 2010 roku, nowogardzia-
nie wygrali wówczas 2:4, a wszyst-
kie cztery bramki zdobył Krystian 
Miklas. Tak więc w ostatnich ośmiu 
meczach, Pomorzanin w konfron-
tacjach z Polonią Płoty 2 razy wy-
grał, 5 razy przegrał, natomiast je-
den mecz zakończył się remisem. 
Wszystko to przy 16 strzelonych i 
26 straconych bramkach. Statystyki 

wyjazdowe brzmią jeszcze gorzej, 1 
zwycięstwo, 3 porażki i 10 strzelo-
nych oraz 18 straconych goli. Nic 
więc dziwnego, że podczas meczu z 
Kłosem Pełczyce, na trybunach co 
rusz dało się słyszeć zdania o treści 
„niech wygrają w końcu w Płotach!” 
To już jest zupełnie inny zespół niż 
ten z V ligi, obecnie po trzech ko-

lejkach Pomorzanin jest liderem, 
wygrał wszystkie mecze nie tracąc 
przy tym gola. Polonia Płoty zano-
towała słaby start. Przegrała w Mo-
rzycku z Moryniem 2:1, następnie 
wygrała „u siebie” z Jeziorakiem 
Szczecin 3:0, by przed tygodniem 
przegrać w Węgorzynie ze Spar-
tą 4:1. Mecz w ramach 4. kolejki z 

Polonią w Płotach rozegrany zosta-
nie w sobotę (6 września), o godzi-
nie 17:00. 

Z kolei drugi zespół Pomorzani-
na wybierze się do Polic, na mecz 
z „rezerwowymi” Chemika, w ra-
mach 2. kolejki A Klasy. Zarówno 
Chemik jak i Pomorzanin, prze-
grali pierwsze swoje mecze. Za-
wodnicy z Polic ulegli w Niedź-
wiedziu z tamtejszym Zniczem 5:3, 
natomiast Pomorzanin II przegrał 
w Przybiernowie 2:1. Początek tego 
meczu w niedzielę (7 września), o 
godzinie 13:00.

Kobieca drużyna Pomorzani-
na zainauguruje w Przecławiu roz-

grywki III Ligi Kobiet. Rywalki, 
drużyna LUKS Przecław to debiu-
tantki, które w tym sezonie dołą-
czyły do III Ligi. Trudno powie-
dzieć na ile stać piłkarki, z który-
mi rywalizować będą podopiecz-
ne trenera Pawła Błaszczyka. Po-
morzanin po meczu z silną Olim-
pią Szczecin na pewno tylko zyskał 
na wierze we własne umiejętności i 
piłkarki z Nowogardu do Przecła-
wia pojadą w roli faworytek. Mecz 
zaplanowany jest na niedzielę (7 
września), o godzinie 16:00. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
gier w poszczególnych rozgryw-
kach ligowych. KR  

Zdjęcie z 23 maja 2010 roku, na którym Krystian Miklas w towarzystwie Jakuba 
Tomporowskiego i Rafała Mendyka celebruje strzelenie jednej z czterech bramek 
w Płotach. foto- Karolina Kubicka

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
4. kolejka:
Ina Ińsko – Zorza Dobrzany  (06.09; 11:00)
Gavia Choszczno – Piast Chociwel  (06.09; 15:00)
Stal Lipiany – Flota II Świnoujście  (06.09; 16:00)
Orkan Suchań – Sparta Węgorzyno  (06.09; 16:00)
Kłos Pełczyce – Błękit Pniewo  (06.09; 17:00)
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard (06.09; 17:00)
Morzycko Moryń – Jeziorak Szczecin (06.09; 18:00)
Unia Dolice – Odrzanka Radziszewo (07.09; 16:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
2. kolejka:
Znicz Niedźwiedź – Zalew Stepnica   (06.09; 16:00) 
Vielgovia Szczecin – Wicher Reptowo  (06.09; 17:00) 
Orzeł Łożnica – Wołczkowo-Bezrzecze  (06.09; 17:00) 
OKS Goleniów – Pomorzanin Przybiernów  (06.09; 19:00) 
Chemik II Police – Pomorzanin II Nowogard (07.09; 13:00) 
Orzeł Grzędzice – Hanza Goleniów   (07.09; 15:00)
III Liga Kobiet 2014/2015
1. kolejka:
Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz – Vielgovia Szczecin (06.09;  – || – )
Zalew Stepnica – Fala Międzyzdroje  (06.09;  – || – )
AP Kotwica Kołobrzeg – Olimpia II Szczecin  (06.09;  – || – )
LUKS Przecław – Pomorzanin Nowogard  (07.09; 16:00)
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Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

W12.4.SK.P.7.3.DO

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

A6.4.k.d/o

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Ogłoszenie
Klub żeglarski „Knaga”, członkowie PZW i Bur-

mistrz Nowogardu, zapraszają wszystkich członków 
klubu i wędkarzy na wspólną akcję oczyszczania je-
ziora ze śmieci i glonów.

Uczestników akcji prosimy o zabranie ze sobą nie-
zbędnego sprzętu i wyposażenie się m.in.w  grabie, 
widły, wodery, itp., a posiadaczy łodzi o uczestnictwo 
wraz z łodziami. 

Akcja oczyszczania jeziora odbędzie się w dniu 
13.09.2014 r.

Zbiórka chętnych do udziału w akcji o godz. 9:30, 
przy restauracji „Neptun”.

Zapraszają
Organizatorzy

25 WRZEŚNIA 2014
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Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

KOREPETyCJE  
z Matematyki, Statystyki i Ekonometrii 

Dla licealistów i studentów profesjonalne przygotowanie do zaliczeń 
egzaminów maturalnych oraz sesji egzaminacyjnych bardzo wysoka 
zdawalność

Tel.	kom.	600	924	128	•	email:	iwonand1@wp.pl

Wydzierżawię 
sklep spożywczy 

przy SP nr 1 
na ul. Woj. Polskiego 5.

607 288 835
J15.1.sczb.5,9,12,16

Półfinał Pucharu Polski ZZPN

Zwycięstwo faworytek
W środę (3 września), na stadionie w Nowogardzie, o godzinie 17:00, rozpoczął się mecz  
trzecioligowego Pomorzanina Nowogard, z piłkarkami Olimpii Szczecin, występującymi 
w Ekstralidze. Spotkanie było półfinałem Pucharu Polski ZZPN. Podopieczne Pawła Błasz-
czyka ambitnie broniły się przed atakami rywalek, jednak nie ustrzegły się błędów. Na po-
chwałę zasługuje bardzo ładny gol „honorowy”, którego autorką była Anita Piotrowska. 

Pomorzanin Nowogard – Olimpia Szczecin 1:6 (0:4)
`70 min. Anita Piotrowska
Skład: Daria Partyka – Karolina Kowalczuk (Anita Nowakowska), Ada 

Szemiot (Małgorzata Wołk), Martyna Stępień (Klaudia Kaczor), Anita Pio-
trowska, Anna Nowicka – Justyna Piotrowska, Katarzyna Piotrowska (c) , 
Monika Krystkiewicz, Anita Skowrońska (Patrycja Bobik) – Patrycja Kozioł. 

Olimpia Szczecin przyjechała 
do Nowogardu ze składem z Eks-
traligi, jednak najlepsze piłkarki 
dostały od swojej trenerki „wol-
ne”, a w pierwszym składzie wy-
biegły głównie ich zmienniczki. 
Pomorzanin również mógł im-
ponować „szeroką” ławką rezer-
wowych. Trener Paweł Błaszczyk 
postanowił wzmocnić defensy-
wę, dlatego gospodynie wybiegły 
z piątką zawodniczek grających 
w obronie. Od pierwszych mi-
nut wystąpiła Anita Piotrowska, 
która zasiliła zespół Pomorzani-
na i jest grającym trenerem. Cały 
mecz był, jak można było się spo-
dziewać, jednostronnym widowi-
skiem. Jak już zdążyły nas do tego 
przyzwyczaić zawodniczki z No-
wogardu, nie zabrakło w ich po-
czynaniach ambicji i zaangażo-
wania, jednak to za mało na „po-
układane” rywalki. Już w 5. mi-
nucie zawodniczka przyjezdnych 
ładnie uderzyła z narożnika pola 
karnego, a futbolówka minęła 
spojenie słupka z poprzeczką. W 
11. minucie kolejna składna ak-
cja Olimpii, dośrodkowanie na 7 

metr, gdzie piłkarka ze Szczecina 
w dogodnej sytuacji bardzo nie-
celnie główkowała. Dwie minu-
ty później kolejny strzał zza pola 
karnego, który mija słupek bram-
ki strzeżonej przez Darię Partykę. 
Pomorzanin bronił się skutecz-
nie przez 20 minut. Po tym czasie 
Olimpia wykonywała rzut rożny z 
lewej strony boiska, ładne dośrod-
kowanie wprost na nogę zawod-
niczki ze Szczecina, która pew-
nym strzałem z około 6 metrów 
otwiera wynik tego meczu. W 25. 
minucie było już 0:2. „Olimpijki” 
ładnie zagrały na wysokości pola 
karnego z pierwszej piłki, jedna 
z nich uderzyła z okolic szesnast-
ki i pomimo słabego strzału, Da-
ria Partyka nie zdołała uchronić 
swojego zespołu przed utratą gola. 
Dosłownie minutę później, Karo-
lina Kowalczuk próbowała wyko-
pać piłkę z pola karnego, odnowi-
ła jej się kontuzja kolana, straciła 
futbolówkę tuż przed swoją bram-
ką, a piłkarka przyjezdnych pod-
biegła pod linię końcową, ode-
grała do niepilnowanej koleżan-
ki na 5 metr i pewny strzał daje 

prowadzenie 0:3. Karolina Kowal-
czuk opuściła boisko, a w jej miej-
sce pojawiła się Anita Nowakow-
ska, która w 37. minucie strzeliła 
bramkę samobójczą, po tym jak 
ponownie zawodniczki Pomorza-
nina straciły piłkę we własnym 
polu karnym, stwarzając tym sa-
mym okazję dla Olimpii. Nowa-
kowska starała się wykopać poza 
boisko futbolówkę nieuchronnie 
zmierzającą do bramki, jednak 
ta sztuka jej się nie udała. Zatem 
po pierwszej połowie Pomorza-
nin zepchnięty do głębokiej de-
fensywy, nie ustrzegł się dwóch 
poważnych błędów i przegrywał 
już 0:4. Podopieczne Pawła Błasz-
czyka zazwyczaj lepiej prezento-
wały się w drugich połowach. Nie 
inaczej było i tym razem, choć to 
Olimpia wciąż dyktowała warun-
ki na boisku. Po 15 minutach dru-
giej części gry, ładnym strzałem z 
okolic pola karnego popisała się 
piłkarka ze Szczecina i podwyż-
szyła wynik na 0:5. Bardziej ofen-
sywnie w drugiej odsłonie zaczę-
ła grać Anita Piotrowska, która w 
70. minucie zdobyła dla Pomorza-

nina „honorowego” gola. Moni-
ka Krystkiewicz podała do Kata-
rzyna Piotrowskiej, a ta wypatrzy-
ła na około 20 metrze swoją sio-
strę Anitę. Nowa piłkarka Pomo-
rzanina przyjęła futbolówkę ma-
jąc „na plecach” dwie rywalki, 
sprawnie się obróciła w kierunku 
bramki i bardzo precyzyjnie ude-
rzyła zza pola karnego, nie dając 
szans bramkarce z Ekstraligi. Był 
to jeden z dwóch godnych uwagi 
akcentów tego spotkania, w wy-
konaniu piłkarek z Nowogardu. 
Poza golem, na uwagę zasługiwa-
ła również podwójna parada Da-
rii Partyki, która obroniła strzał z 
około 3 metrów, szybko się pod-
niosła i zatrzymała również do-
bitkę z tej samej odległości. Jesz-
cze przed ostatnim gwizdkiem sę-
dziego, po składnej akcji całego 
zespołu, Olimpia zdobyła bram-

kę, tym samym ustalając wynik 
tego meczu na 1:6. Ci, którzy tego 
dnia przyszli na Stadion Miejski 
w Nowogardzie i oglądali w ak-
cji podopieczne Pawła Błaszczy-
ka, powinni wiedzieć, że ten mecz 
nie mógł wyglądać inaczej.  Fakt, 
że Pomorzanin stracił tylko 6 goli  
i zdołał raz odpowiedzieć, w star-
ciu z drużyną z Ekstraligi, może 
napawać optymizmem przed in-
auguracją III ligi. Olimpia po tym 
zwycięstwie spotka się w finale 
zachodniopomorskiego Pucharu 
Polski z Błękitnymi Stargard, któ-
rych zespół pokonał UKS Victo-
rię Sianów 4:3. Zwycięzca meczu 
Olimpia – Błękitni, zagra ze zwy-
cięzcą pomorskiego Pucharu Pol-
ski, a następnie w dalszej rundzie 
(1/8 Pucharu Polski) czekać bę-
dzie Zagłębie Lubin. 

KR 

Piłkarki Pomorzanina przez cały mecz były zepchnięte do głębokiej defensywy

Zespołowe Mistrzostwa Strefy 
Polski Zachodniej

Nowogardzki  
akcent w Rosówku
W niedzielę (31 sierpnia) w Rosówku, odbyły się Zespołowe 
Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Nie 
zabrakło podczas nich nowogardzkich akcentów, otóż za-
wody sędziowała trójka mieszkańców naszej gminy. 

Niestety w tym roku Klub Mo-
torowy „Cisy” zniknął z mapy pol-
skiego motocrossu, powracając tyl-
ko w epizodzie podczas mistrzostw 
organizowanych w Nowogardzie. 
Przypomnijmy, że zdolni zawod-
nicy z Nowogardu, w tym roku ze 
względu na brak finansów w kasie 
KM „Cisy”, nie mieli okazji rywali-
zować na terenie zachodniej Polski. 
Mimo tego, na torach motocrosso-
wych w regionie pojawiają się na-
tomiast bardzo często sędziowie z 
Nowogardu. Podczas ostatnich mi-
strzostw w Rosówku, zawody ob-

sługiwało troje z nich. Dyrekto-
rem zawodów był Wiesław Smie-
tjuch, kierownikiem startu Stani-
sław Pyrzyński, natomiast asysten-
tem kierownika startu został Mi-
rosław Martynowicz. Dla tej trój-
ki sędziowskiej to już piąte zawo-
dy, które przyszło im obsługiwać. 
Następną imprezą podczas której 
sędziowie z Nowogardu ponownie 
obejmą ważne funkcje, będą mi-
strzostwa organizowane na torze 
w Chojnie, w dniu 5 października. 
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Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE”, 
 funkcjonujące przy SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHO-
WAWCZYM w Nowogardzie, przy ul. J. Poniatowskiego 17, ogłasza za-
pisy na IV  NOWOGARDZKI  TURNIEJ  TENISA  ZIEMNEGO, który 
odbędzie 13 września 2014 r., o godz. 10.00, na korcie państwa M. i W. 
Kubickich przy ul. Kościuszki. 

Jak w poprzednich latach, fundatorem nagrody głównej – rakiety do te-
nisa – jest Burmistrz Nowogardu.  

Zgłoszenia przyjmuje p. Z. Ceranka pod numerem tel. 602 350 301 do 
dnia 10. 09. 2014 r.  

W turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a wpiso-
we w wysokości 30 zł należy wpłacać na konto stowarzyszenia 
03937510124200415720000010 lub bezpośrednio u organizatorów. 

Serdecznie zapraszamy członkowie stowarzyszenia „NASZE SZANSE”
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

Zatrudnię
kierowców z kat. C+E
do pracy w transporcie 

międzynarodowym
tel. 512-018-404

W194.1.scb.22-29.08

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem 

w tytule praca w Niemczech lub w siedzibie �rmy:

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej 
poszukuje pracowników do pracy w Niemczech

Expando Sp z o.o. • al. Wojska Polskiego 237a • 71-256 Szczecin
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Wymagania:
- z uprawnieniami: prawo jazdy kat B.+  kat C + HDS
- dyspozycyjność (praca w delegacjach).

Ponadto �rma: 
poszukuje pracowników �zycznych

W199.4.sczb.wt.pt.26.08-5.09

2014 r. 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”  
w Nowogardzie

informuje, że  posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo 
wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”).

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na  
użytkowanie garaży. Garaże mogą być wydane kupującemu  
w dniu podpisania Umowy kupna-sprzedaży.  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie  
pod nr 91 39 25 261  lub kom. 697 104 578   

A58.8.śr-czb.19.08-12.09

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Publicznych  im. B.  Malinowskiego  w  Osinie  
zatrudni  

na  czas  określony  od  01.09.2014 r.  do  31.08.2015 r. 
nauczyciela  fizyki  w  wymiarze  8/18.

Wymagane  pełne kwalifikacje. Tel. kontaktowy. 913910380.

26 sierpnia br.  
zgubiono półkę bagażnika  

hundai Matrix w okolicach Neonet
Tel. 604 953 182. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt

Zatrudnię kierowcę kategorii C+E 
Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 
Szczecin tel. 91 469 36 43

W210.2.scb.05.09

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.05-26.09

ZAGINĄŁ PIES

Ostatnio widziany był  
w żabowie dnia 10.08.2014 r.   

osobę która widziała bądź  
znalazła psa proszę o kontakt 

TEL. 667 476 921
P14.1.śczb.do

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

2 pokoje 47 m2

II piętro z balkonem
cena: 136 tys. zł

1 pokój, 24 m2

III piętro, piwnica
cena: 80 tys. zł

3 pokoje 67 m2

II piętro z balkonem
cena: 190 tys. zł

3  pokoje 63 m2

parter z balkonem
cena: 160 tys. zł
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NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-

gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJE-
MY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  
Nowogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny 
skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę  2,5 tys. m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Po-
wierzchnia ok. 45m2, na którą składa się 
sala obsługi oraz zaplecze/magazyn z 
osobną toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, woda, ka-
nalizacja, CO. Obiekt monitorowany. Za-
praszam na prezentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658   

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, 
I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 
696 042 318 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, 
ul. Leśna 6a, powierzchnia 45,80 m2, I 
piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
korytarz, cena 91.600 zł, tel.  607607814, 
91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 54,90 m2, 
parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  
korytarz, cena 76.800 zł, tel.  607607814, 
91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. 
Traugutta 3a, powierzchnia 78,10 m2, 
II piętro, cztery pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC,  korytarz, cena 71.700 zł, tel.  
607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Le-
śnej w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. 
+48 725 428 837 

• TANIO SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ 37 
M2 MIESZKANIE W BLOKU CENTRUM 
NOWOGARDU. DWA POKOJU, KUCH-
NIA, ŁAZIENKA, OKNA PCV, OGRZE-
WANIE GAZOWE, PODŁOGI W PANE-
LACH. BLOK PO REMONCIE NISKIE 
OPŁATY. PROSZĘ DZWONIĆ W GODZI-
NACH WIECZORNYCH SKYPE: jspolish. 

• Sprzedam lokal przeznaczony na działal-
ność handlową lub usługową w Płotach 
przy ul. Krótkiej o pow. 90 m2. Cena do 
uzgodnienia. 605 098 061 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam 15 ha. Tel. 722 011 142

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, piw-
nica  i  budynek  gospodarczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  ka-
walerkę. Osobne  wejście. Kulice.45 tyś.
zł.Tel.512131562.

• Sprzedam  pawilon  handlowy o pow. 36 
m 2 .601642390.

• KAWALERKA – zamienię lub sprzedam 
, na 2 pokoje /z dopłatą/.Żeromskiego 
,parter.514830607.

• Do  wynajęcia  kawalerka  na  ul; Leśna  
umeblowana.508070311.

• SPRZEDAM  -  pół   bliźniaka / do  wykoń-
czenia / ul:Jesionowa. Tel.665602501.

• SPRZEDAM   –  Wolin   5  ha.  terenu  ,  przy  
wodzie . Przepiękna   okolica .501208667.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia ul. 
Bema. 669 212 959 

• Sprzedam działkę ogrodową 3 ar z altaną 
przy ul. 3 go Maja. 663 925 260 

• Do wynajęcia kawalerka w centrum mia-
sta oraz garaż na Radosławiu. 602 405 640

• Wynajmę mieszkanie 3pokojowe osiedle 
Gryfitów. 601 080 035 

• Sprzedam garaż na ul. Żeromskiego. 601 
090 093 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe na Le-
śnej w Nowogardzie. 605 402 134

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, I 
piętro. 692 457 388 

• Do wynajęcia dwa lokale o pow. 20m2  i 
75 m2 w centrum Nowogardu. Tel. 531 
838 667

• Sprzedam nowy dom 130 m2 w okoli-
cy Kościuszek na działce 4600 m2. 606 
118 102 

• Sprzedam działkę przemysłową ok 37 
arów w Nowogardzie. 603 450 718

• Sprzedam mieszkanie Słajsino. 886 367 
810

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze . 668 411 
277

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, 
ok 90m2 Nowogard. 668 411 277 

• Mieszkanie do wynajęcia 3pokojowe 45 
m2 centrum Nowogardu. 508 75 72 71 

• Wynajmę kawalerkę. 601 927 982 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe z 
aneksem kuchennym. 797 453 215

• Sprzedam mieszkanie 87 m2 plus weran-
da. Bezczynszowe, częściowo po remon-
cie. 606 783 027

• Do wynajęcia dwupokojowe 48 m2. Cen-
trum miasta I piętro, umeblowane. 91 35 
03 013

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 71 
m2. 602 371 382, 602 526 935 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 67 
m2 w Nowogardzie po remoncie, niskie 

opłaty. Tel 696 06 21 97 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul. Gry-
fitów , bez pośredników. 604 422 221 

• Kupię ziemię rolną. 665 503 129 

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi 
imobilizer pełna elektryka, gotowe do za-
rejestrowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.   cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 
508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 
456 377   

• Sprzedam   -  Citroen  Xantia  .Rok  
prod. 1994. .Silnik  1,6 , benzyna. Reje-
stracja  do 01/2015 r. + koła    zimowe .  
Tel.889463879.

• SPRZEDAM – VW POLO  z  silnikiem  1,2 
L benzyna. Rok   prod. 2002 .pięcio-
drzwiowy , stan b. dobry ,kpl. kół  zimo-
wych, Auto zostało  kupione rok temu 
z Niemiec od pierwszego właściciela. 
Tel.691604609.

• Sprzedam oponę tylną do ciągnika C-360 
używaną oraz akcesoria do Opla Astra 
Kombi, lampy przód, tył i wewnętrzne 
rzeczy. 667 533 914 

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  
róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  
innych  roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 
95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz kosze-
nie łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zie-
lonych. 508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 
785 04 19 62  

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 
853 573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzele-
wo. 502 853 573

•  Sprzedam maty gumowe legowiskowe 
dla cielaków i świń sztuk 22. 91 39 79 313 

• Sprzedam kaczki francuskie, skubane na 
zamówienie oraz mieszankę zbożową. 
511 696 751 

• Sprzedam  nasiona gorczy-
cy.669910736

• Sprzedam  ciągnik  C – 360 Tur.530999126.

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66 

• Sprzedam byczki rasy mięsnej WELSH 
BLACK waga 150-200 kilo. Tel. 726 280 
768

• Ziemniaki paszowe jadalne sprzedam. 
608 01 39 95 

• Sprzedam 3 krowy rasy Limuse. 698 269 
805

• Przyczepę 3,5 tony, sztywną sprzedam. 
692 608 128 

• Sprzedam ciągnik C-360 12 tys. zł, brona 
talerzowa 2, 5 tys. zł., sadzonka do kapu-
sty – 1.5 tys. zł, ścinacz do łęk – 3 tys. zł., 
myjka do warzyw – 1,5 tys zł. , szatkow-
nica do kapusty – 3 tys. zł., rozsiewacz do 
nawozów – 1,5 tys., kopaczka dwurzędo-
wa 2 tys. zł. Tel. 602 708 518 

• Zamienię ciągnik C-360 na agregat siew-
ny. Tel. 602 708 518 

USŁUGI
• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 

na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowa-
nia Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, la-
minowanie A3-A4. Tylko u nas najwięk-
szy wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, ma-
lowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działal-

nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ 
/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO 
–TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. 
i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe 
i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. Wy-
kończenie wnętrz pod klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 
070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• Szpachlowanie, malowanie, panele, in-
stalacje elektryczne. 798 147 191 
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DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ OKAZJE! 

 

OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

W19.6.śczb.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

Nowogard 
pow. 1,0092 ha 

CENA: 115 000 PLN / 11 PLN/m2 

Nowogard-okolica 
pow. 7 856 m2 

CENA: 29 000 PLN / 4 PLN/m2

• Usługi talerzówką ciężką. 727 909 576 

• NAPRAWY montaz piecow gazowych 
Vaillant - serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  
tony ,bus kryty .Nawiążę  współpracę  z  
firmą.Tel.888878314.

• ZLECĘ  -  docieplenie  budynku 450 m 2 
.785931513.

• Docieplenia  budynków, malowanie, 
szpachlowanie, glazura i  terakota, hy-
draulika, regipsy  i Podłogi , adaptacja 
poddaszy.600626268.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 

• Korepetycje z matematyki SP, gimnazjum. 
532 557 381 

• Matematyka – wszystkie poziomy. 604 
124 623

• Profesjonalne przygotowanie do nowej 
matury z matematyki mat15.58@o2.pl 

• Naprawię komputery. 695 575 008 

• Korepetycje matematyka 668 17 12 12

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-

we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymagane 
prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w 
transporcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• Zatrudnię kierowcę kat. D. 601 893 514 

• Zatrudnimy osobe ze znajomoscia jezyka 
niemieckiego do obsługi biura oraz w dal-
szej perspektywie do sprzedazy. Branza 

metalowa. Kontakt: e-mail: ec@lmsgmbh.
de lub tel. 601 581 892

• Posiadam grupę inwalidzką i szukam pra-
cy. Jestem mobilny. Proszę dzwonić po 
20. 91 39 79 313 

• Przyjmę  do  pracy    w  Niemczech  ; mon-
tażystę  okien  i  drzwi. Wymagania: - wła-
sna  działalność  gospodarcza, - j.niemiec-
ki w stopniu komunikatywnym , - prawo 
jazdy Kat. B  .Kontakt 606830893

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  na  
Fermę  .Warunki  płacowe dobre. Za-
pewniamy  mieszkanie. 502562378   lub  
913910315 .

• Pomocnika na budowę zatrudnię wy-
magana umiejętność fugowania klin-
kieru. 502 568 622

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Zatrudnię kierowce kat. C+E, kraj, wy-
wrotka. 601 470 260 

• Doświadczona opiekunka zaopiekuję się 
małym dzieckiem. 66 46 96 177 

• Zatrudnię pana w gospodarstwie rolnym 
w Nastazinie zapewniam mieszkanie, wy-
magane prawo jazdy. 781 295 846 

• Zatrudnię kierowcę kat. B, jazda po Euro-
pie. 665 544 868

• Firma remontująca mieszkania zatrudni 
pomocnika. 518 197 087 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-

cięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominko-
we. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , po-
rąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy rodza-
je zasilania, kuchnia gazowa+ umywalka, 
5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne 
. 693 730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-
miec  uzywane z gwarancja i montażem 
do mieszkania,domu,sklepu,tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 900zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania np.gdy brak 
komina lub wentylacji zapewniamy czesci 
zamienne,serwis tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używane 
do mieszkania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V do lazien-
ki,kuchni cana 200zl   tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. Va-
illant z Niemiec do domu, pensjona-
tu gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny 
cena od 1.000 zl piec gazowy c.o. stoja-
cy, zeliwny ze sterowaniem vaillant moc 
od 11- 30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772

• Drewno opałowe. 506 232 860

• Szkółka w Karsku poleca bardzo duży 
wybór drzewek owocowych z owocami. 
Tuje, szmaragd od 8zł za sztukę i wiele in-
nych roślin ozdobnych. 606 106 142 

• Sprzedam szafę rozsuwaną, stan bar-
dzo dobry oraz meblościankę stan bar-
dzo dobry. 506 971 681

• Wypuszczanie białych gołębi na ślubach 
i innych imprezach okolicznościowych. 
795 970 408 

• Sprzedam kosiarkę spalinową używaną 
tanio. 693 344 678 

• Piec dwufunkcyjny Juncers czteroletni 
sprawny 500 zł. 668 17 12 12

• Sprzedam pasiekę. 507 941 625

• Sprzedam 200 m siatki leśnej 165/15, 
cena 450 zł. Tel. 508 200 993
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

tornistry, plecaki   -30%

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Przemilczenie jest gorsze od przegadania
Andrzej Leszczyński, Michał Furmańczyk, Maria Kloch, Urszula Kaczmarek, Stanisława Pokorska, 

Wiesław Borowik, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Teresa Januszonek, Natalka Kursnierk, Christiana 
Syfert, Pelagia Feliksiak, Krystyna Gęglawa, Mirosława Rutkowska, Alicja Wypych

Zwycięzcy: Michał Furmańczyk, Teresa Januszonek, Barbara Bartosik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Kotek pije mleko
Igor Grenda, Kinga Lewandowska, Miłosz Wielgus, Julia Furmańczyk, Weronika Lewandowska, 

Kamil Feliksiak, Oliwia Feliksiak, Natalia Chruściel, Arkadiusz Zaremba, Hubert Łyczkowski
Zwycięzca: Kinga Lewandowska

Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Wszystkie 
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotni-
czy w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o
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kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).5-26.09

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY HIT TARGOWY 

XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLy6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM,  

zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.25.07-15.08

W.13.2.O.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

Pracownia Ceramiki Artystycznej

Zapisy - poniedziałek, piątek 
godz. 16.00-18.00,  tel. 606 32 18 71

ul. 15 Lutego 2 (nad pizzerią Fantazja) Katarzyna Gnacińska-Olczyk

Dzieci młodsze 4-7 lat - z elementami działań plastycznych

Dzieci starsze 8-13 lat - inspirowane polską i europejską sztuką

Młodzież i dorośli - indywidualnie dostosowane do zainteresowań

zaprasza na zajęcia ceramiczne

W194.4.o.22-5.09

P3.2.O.do

Oddam  
dwie kotki

- rozkoszne, 3-miesięczne
tel. 727 246 863

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

Czytaj s. 8, 9

s. 10

Ponownie nie 
wygrali 

w Płotach

Cała prawda  
o żubrach  

w Nowogardzie

s. 7

Zmarł chłopiec 
tonący na plaży 

miejskiej

s. 3

A6.4.k.d/o

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

Czytaj strona 14
www.mk-kwadrat.pl

kom: 500 702 855 
tel./fax 91 57 712 48

W208.1.02.09.do

SKUP ZŁOMU 
I  METALI  KOLOROWYCH 
NOWOGARD • UL. MŁYNARSKA 10 

(TEREN BYŁEJ MLECZARNI)
OFERUJE NAJWYŻSZE CENY ZŁOMU STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH 

• gotówka od ręki
• ważymy na wagach elektronicznych
• cięcie złomu palnikiem
• odbiór złomu na terenie miasta gratis

503 119 036, 507 021 889
K....P.4.29-5.09

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek25 WRZEŚNIA 2014

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Mieszkańcy 
Szczytników 
przerwali 
milczenie i...

4

Spotkanie 
przedsiębiorców 
z Piotrem 
Słomskim 

5

10 km w dwie 
godziny…

6
NASZ FELIETON

Niemcy biorą 
wszystko,  
i prasę,  
i wodę...

6
SPORT
III Liga Kobiet: 
Popis Anity 
Piotrowskiej 

11
W środę Puchar 
Polski ZZPN
Kto zagra  
z Iskrą?   11

Rolnicy świętowali w Sarnim Lesie i na Bema

Dożynki już za nami

Ledwo wyszli na ulicę,  
a już poprawili statystyki

Czytaj s. 3
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02.09.2014 r. 
Godz. 09.30 Policjanci Ogni-

wa Patrolowo Interwencyjnego w 
trakcie kontroli drogowej zatrzy-
mali kierującego samochodem 
marki Honda Civic, który ujaw-
nili, że Rafał B. znajdował się w 
stanie nietrzeźwości 0,48 mg/l, co 
stanowi ok. 0,96 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Godz. 15.50 Powiadomienie o 
kradzieży tylnego mostu od sa-
mochodu marki Mercedes Sprin-
ter na ul. Dworcowej. 

03.09.2014 r. 
Godz. 06.20 W sklepie Net-

to, Zbigniew K. dokonał zaboru 
portfela z zawartością pieniędzy 
oraz dokumentów.  

04.09.2014 r. 
Godz. 15.00 Powiadomienie o 

oszustwie przy pośrednictwie i 
sprzedaży kosmetyków. 

Godz. 15.10 Kolizja drogowa na 
ul. Dąbrowszczaków z udziałem 

pojazdu marki Skoda oraz moto-
roweru. 

05.09.2014 r. 
Godz. 12.45 Pracownik sklepu 

Netto powiadomił o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej, któ-
ry ukarany został mandatem kar-
nym. 

Godz. 13.00 W mieszkaniu na 
ul. Leśnej, Tomasz K. oraz Ar-
kadiusz G. używając siły fizycz-
nej dokonali kradzieży portfela 
z zawartością dokumentów, kar-
ty bankomatowej oraz pieniędzy. 
Zatrzymani zostali przez Policjan-
tów Ogniwa Patrolowo Interwen-
cyjnego.  

Godz. 17.40 Na ul. Kowalskiej 
u Arkadiusza G. ujawniono środ-
ki psychotropowe w postaci amfe-
taminy. 

06.09.2014 r. 
Godz. 22.15 Powiadomienie o 

włamaniu do domu w miejscowo-
ści Strzelewo, skąd dokonano kra-

dzieży 10 par zrzutów poroży je-
leni. 

07.09.2014 r. 
Godz. 06.30 Dyżurny Straży 

Pożarnej powiadomił o palących 
się snopkach słomy przy ul. Gen. 
Bema. 

Godz. 15.00 Powiadomienie o 
uszkodzeniu samochodu marki 
Opel Omega na ul. Czarnieckiego. 

Godz. 18.30 Zgłoszenie kra-
dzieży biżuterii złotej z domu jed-
norodzinnego przy ul. Słowackie-
go.

Godz. 18.30 Kradzież roweru 
marki BBF, spod restauracji Nep-
tun. 

Godz. 20.50 Patrol Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej Po-
licji w Goleniowie w miejscowo-
ści  Wojcieszyn, zatrzymał poszu-
kiwanego Marcina R. 

Godz. 22.30 Kolizja drogowa w 
miejscowości Olchowo.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń  

Piotr Grabarek: lat 23, zmarł 04.09.2014r., pogrzeb odbył się 
06.09.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Stanisław Michalski: lat 61, zmarł 05.09.2014r., pogrzeb odbył się 
08.09.2014r., na cmentarzu w Mieszewie

Maria Śmigla: lat 83, zmarła 07.09.2014r., pogrzeb odbędzie się 
09.09.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

 Tym razem, w naszej sondzie, postanowiliśmy zapytać re-
spondentów, co sądzą o minionej imprezie dożynkowej, 
biorąc pod uwagę jej lokalizację oraz wydatkowaną na jej 
organizację kwotę pieniędzy, czyli ponad 100 tys. złotych. 

Pan Marcin – Od razu powiem, 
że nie brałem udziału w tej impre-
zie. Ale uważam, że była to impreza 
chyba zbyt droga, jak na Nowogard, 
który, jak wiemy, ma inne, ważniej-
sze wydatki, typu np. remonty w 
niektórych częściach miasta. Mam 
tu na myśli chociażby zapomnianą 
ul. Młynarską, na której od wielu 

lat chodniki są w katastrofalnym stanie. Kolejną sprawą, jaka przycho-
dzi mi do głowy, a którą można byłoby zrealizować przy pomocy tej kwo-
ty pieniędzy, jest zakup sprzętu dla ratownictwa medycznego i krwio-
dawstwa, które, jak wiemy, w Nowogardzie jest bardzo potrzebne. Co do 
miejsca jej organizacji, to sam nie wiem…, ale zapytam się przekornie, 
czy w Nowogardzie mamy jeszcze w ogóle rolników?  

Pani Halina z wnuczką Oli-
wią – W zasadzie to ja nie brałam 
udziału w tegorocznych dożynkach, 
gdyż mam chorego męża i muszę się 
nim opiekować, ale uważam, że do-
żynki, jeżeli już są organizowane w 
Nowogardzie, powinny być raczej 
organizowane tu, w centrum mia-
sta, a nie na jego obrzeżach. Co do 
wydatkowanej kwoty, to tu też można byłoby się zastanowić, czy ta kwo-
ta nie mogłaby być przeznaczona na dofinansowania dla potrzebujących 
ludzi, tych bez pracy. Te ponad 100 tys. złotych, które wydano na organi-
zację gminnych dożynek, jest zbyt dużą kwotą. Mieszkańcy naszego mia-
sta mają też inne potrzeby. 

Pani Monika z córkami – Cóż 
ja mogę powiedzieć? Może to, że nie 
uczestniczyłam w tegorocznych do-
żynkach, gdyż kierowały mną spra-
wy osobiste i tego typu impreza, jak 
dożynki, dla mnie nie były sprawą 
godną uwagi i mojej obecności. Mam 
ważniejsze sprawy, m. in. moja ro-
dzina i córki, którym muszę poświę-

cić więcej czasu. Co do kosztów dożynek, które gmina poniosła, to uwa-
żam, że są one dość duże. W sprawie lokalizacji imprezy nie mam wyro-
bionego zdania i nie chciałabym wypowiadać się w tej kwestii. Ale wiem 
od sąsiadki, że sama impreza była niezła, a koncert zespołu „BRATHAN-
KI” był na dobrym poziomie. 

Roman Kowalski – Byliśmy tam 
bardzo krótko, szybko stamtąd wy-
szliśmy, bo był tam taki ścisk, że nie 
było czym oddychać i gdzie usiąść, 
nie wspomnę już o przenośnych ubi-
kacjach TOI TOI… Zdaje się, że była 
tam tylko jedna toaleta, a kolejka do 
niej była taka, że kto nie wytrzymał, 
to musiał skorzystać z pobliskiego 

lasu. Co do kosztów to tu nie chcę za bardzo się wypowiadać. 

Pan Andrzej – Powiem panu, że 
na tych dożynkach była moja córka. 
Bardzo sobie je chwaliła i przyszła z 
nich zadowolona. Co do wydatków, 
które poniosła gmina na organiza-
cję dożynek, to uważam, że były one 
chyba umiarkowane. Ale najważ-
niejsze w tym wszystkim jest to, żeby 
ludzie byli zadowoleni i mieli fajną 
rozrywkę, bo jak wiemy, żeby impreza była dobra, to musi kosztować! 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Przy ul. Zielonej

Droga pełna przeszkód...
Tak wyglądał wczoraj odcinek ulicy Zielonej – ten biegnący od skrzyżowania przy placu ma-
newrowym nad jeziorem do prywatnej szkoły przy ul. Zielonej. Po raz kolejny wybiła kana-
liza, która jeszcze bardziej wyeksponowała katastrofalny stan nawierzchni gruntowej drogi. 

O sytuacji, jaka panuje po ob-
fitych deszczach na tym odcinku 
ulicy, zaalarmował redakcję jeden 
z mieszkańców. 

- O remont nawierzchni tej uli-
cy prosimy władze już od kilku lat. 
Pisaliśmy wnioski zarówno do po-
przedniego burmistrza, jak i tego 
obecnego. Nie dość, że jest nierów-
no to jeszcze po każdych opadach 
wylewa kanaliza – mówi Miro-
sław Siemieniako.

Dobra wiadomość jest taka, że 
Gmina ma na tym odcinku zmo-
dernizować sieć kanalizacyjną. 

Mieszkańcy krótkiej uliczki li-
czą zatem, że przy tej okazji po-
wstanie nowa nawierzchnia przed 
ich domami. Tym bardziej, że w 
roku szkolnym droga ta stanowi 
dojazd do prywatnej szkoły. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Prokuratura zmienia kwalifikację czynu

Zmarł chłopiec tonący na plaży miejskiej
W sobotę (6 września), późnym wieczorem, nastoletni Łukasz, który 30 lipca tonął na plaży w Nowogardzie, przegrał walkę o życie. Prokuratura poin-
formowała redakcję, że wobec tego, zmienia kwalifikację czynu i teraz postępowanie toczyć się będzie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci 
chłopca, a nie narażenia na niebezpieczeństwo. 

Przypomnijmy, że w środę (30 
lipca), po godzinie 12:00, na pla-
ży w Nowogardzie, nastoletni Łu-
kasz zaczął się topić. Po kilku mi-
nutach został wyciągnięty z wody 
na pomost, gdzie natychmiast 
przystąpiono do akcji ratunkowej. 
Tonący chłopiec, nieprzytomny 
został przetransportowany heli-
kopterem do szpitala w Szczeci-
nie, mieszczącego się przy ul. Unii 
Lubelskiej. Przeprowadzone ba-
dania mózgu wskazywały na jego 
spore uszkodzenia. Nastoletni Łu-
kasz przez ponad miesiąc nie od-
zyskiwał przytomności. W sobotę 
(6 września), późnym wieczorem, 
chłopiec zmarł. Prokuratura Rejo-

nowa w Goleniowie do tego czasu 
śledztwo w tej sprawie prowadziła 
w kierunku narażenia na niebez-
pieczeństwo (mówi o tym art. 160 
kodeksu karnego). Po tragicznym 
zakończeniu tej historii, redakcja 
DN ustaliła, że śledczy zmienili 
kwalifikację czynu na nieumyślne 
spowodowanie śmierci. – Siłą rze-
czy, po śmierci chłopca zmieniamy 
kwalifikację czynu na art. 155, mó-
wiący o nieumyślnym spowodowa-
niu śmierci – mówi Mikołaj Rydz, 
z Prokuratury Rejonowej w Gole-
niowie –  Konieczne będzie rów-
nież przeprowadzenie sekcji zwłok 
– dodaje M. Rydz. 

Prokuratura nie ujawnia infor-

macji dotyczących tego, komu 
mogą zostać  postawione zarzu-
ty nieumyślnego spowodowania 
śmierci. Można się tylko domy-
ślać, że chodzi o ratowników. To 
oni byli odpowiedzialni tego dnia 
za bezpieczeństwo na plaży.  Za 
nieumyślne spowodowanie śmier-
ci człowieka, według kodeksu kar-
nego, winny może podlegać karze 
pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat.  

Redakcja Dziennika 
Nowogardzkiego łączy się w bólu 
z rodziną i przyjaciółmi nastolet-
niego Łukasza. 

KR 

Więcej pieszych patroli 

Ledwo wyszli na ulicę, a już poprawili statystyki
Jak poinformowała w czwartek (4 września), rzecznik KPP w Goleniowie, od września na ulicach Nowogardu pojawiło się więcej patroli pieszych i zmo-
toryzowanych. Naszego bezpieczeństwa strzegą młodzi policjanci w ramach stażu adaptacyjnego. Tak się złożyło, że już mogą się poszczycić 100% sku-
tecznością w łapaniu przestępców.

 Od początku września, na uli-
cach Nowogardu można dostrzec 
więcej patroli pieszych i zmotory-
zowanych. To wszystko jest skut-
kiem tego, że szeregi policjantów 
Komisariatu w Nowogardzie, za-
silili mundurowi przechodzący 
etap adaptacji zawodowej, po po-
zytywnie zakończonym szkoleniu 
podstawowym. - Do służby w ra-
mach stażu adaptacyjnego, skie-
rowanych zostało 16 policjantów 
z jednostek garnizonu zachod-
niopomorskiego oraz 6 policjan-
tów Oddziału Prewencji ze Szcze-
cina. Przez najbliższych 6 tygodni, 
pod okiem doświadczonych funk-

cjonariuszy, młodzi stróże prawa 
będą poznawali tajniki pracy po-
licyjnej. Jednym z ich podstawo-
wych zadań będzie patrolowanie 
miejsc szczególnie zagrożonych 
oraz zapobieganie i ujawnianie 
sprawców wykroczeń uciążliwych 
dla mieszkańców. Służby pełnić 
będą w systemie trzyzmianowym, 
zarówno w dzień, jak i w nocy – 
informuje asp. Julita Filipczuk.  
Jak mówi rzecznik policji, do-
datkowe patrole pojawiły się na 
ulicach naszego powiatu, dzięki 
środkom finansowym przekaza-
nym na ten cel przez Urząd Miasta 
i Gminy w Goleniowie oraz Urząd 

Miejski w Nowogardzie. Młodzi 
funkcjonariusze, po zakończeniu 
swojego stażu, powrócą  do swo-
ich macierzystych jednostek. 

Być może nie będą to pieniądze 
wyrzucone w błoto. Wczoraj, tj. w 
poniedziałek, rzecznik policji po-
informowała, że policjanci staży-
ści błyskawicznie odnieśli pierw-
szy poważny sukces. Zdarzenie 
miało miejsce przy ul. Kowalskiej. 
- Młodzi stróże prawa, którzy na 
terenie Nowogardu pełnili służ-
bę w ramach stażu adaptacyjnego, 
podczas legitymowania 30-latka, 
zwrócili uwagę na jego nerwowe 
zachowanie, które mogło wskazy-

wać, że ma coś do ukrycia. Szyb-
ko okazało się, że przyczyna tkwi-
ła w posiadaniu przez mężczy-
znę środków odurzających. Poli-
cjanci znaleźli przy nim foliowe 
zawiniątko z zawartością białego 
proszku. Badanie testerem narko-
tykowym wykazało, że była to am-
fetamina – informuje asp. Julita 
Filipczuk. Policjanci, odbywający 
staż adaptacyjny, swoją pierwszą 
poważną interwencją pokazali, że 
skuteczność mają wręcz niespoty-
kaną. Czekamy z niecierpliwością 
na kolejne efekty ich pracy, pyta-
nie tylko, co na to ich starsi ko-
ledzy, którym stażyści mogą zna-
cząco podnieść poprzeczkę? 

Cieszymy się też, że swoim 
działaniem wpisali się oni jak-
by (zapewne nieświadomie, bo są 

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej  

odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań 
sformułowanych w związku z akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego 
groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. 
Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania nałogu) jest kierowanie pod wpły-
wem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, którzy zażywają, 
wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każdym 
warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje doty-
czące innych ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić 
do tego, aby od ćpunów zależał w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją 
Zabierz kluczyki pijanemu, ogłaszamy i promujemy w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpu-
nowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych 
wnuków rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach o tym, co każdy z Was może zrobić, aby 
ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. Redakcja DN

S T O P

tu  nowi) w akcję, którą prowadzi 
od pewnego czasu DN – przypo-
mnienie pod tekstem. Bierzmy 
więc wszyscy przykład i nie bój-
my się narkomanów. 

Oprac: KR

Poniedziałek, 8.09. g. 13.30 pieszy patrol na ul. Żeromskiego w Nowogardzie
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Trwa ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”. W tym 
roku wspólnie czytamy  „Trylogię” Henryka Sienkiewicza. 
Przy okazji akcji,  zapytaliśmy młodzież z osińskiego gim-
nazjum, jakie gatunki literackie  lubią czytać?

Dominika Majka, kl. III b 
Gimnazjum – Jak już czytam, to 
dość rzadko, ale wybieram naj-
częściej tematykę fantastyczną, do 
której zaliczają się m.in. książki 
z cyklu „Harry Potter”, z których 
najlepiej lubię  I część. Co do kon-
kretnej książki, którą chciałabym 
przeczytać, to nie mam takiej. 

Anita Łyczkowiak, kl. III a 
Gimnazjum – Zazwyczaj czy-
tam lektury, a jeśli sama sięgam 
po inną książkę, to wybieram te 
młodzieżowe, które związane są 
ze szkołą, z miłością do ludzi i z 
przyjaźnią. Co do czytania ksią-
żek, to oczywiście rozwija ono na-
szą widzę i umiejętność wypowia-
dania się. Dlatego, dzięki temu możemy np. ćwiczyć swoją wyobraźnię i 
pamięć oraz kształtować pogląd na to, co się dzieje w świecie. 

Nikola Jasek, kl II b Gimna-
zjum – Zazwyczaj czytam jedy-
nie tylko lektury. Ale jak już po 
jakąś inną książkę sięgnę, to jest 
to książka z serii romantyk lub 
przygodowa. Dla mnie czytanie 
książek to przede wszystkim roz-
wijanie swojej wyobraźni i pa-
mięci, a także poszerzanie zaso-

bu słów i doskonalenie ortografii. 

Joanna Grzeszczyk, kl. II b 
Gimnazjum – Najczęściej czy-
tam lektury albo książki przy-
godowe i obyczajowe. Ostatnia 
książka, jaką przeczytałam, to 
„Wierna” autorstwa Rotha Ve-
ronici. Czytanie jest bardzo po-
trzebne, gdyż rozwija naszą wy-
obraźnię, słownictwo, a także or-
tografię. Co do Trylogii, to też już udało mi się ją przeczytać. 

Mikołaj Wąsik, kl. II b Gim-
nazjum – Lubię czytać książki z 
gatunku fantasy i science fiction. 
A co do ostatniej, jaką udało mi 
się przeczytać w minione waka-
cje, to jest książka o Wiedźminie 
A. Sapkowskiego,  pt.„Ostatnie ży-
czenie”. Co do innych, to też czy-
tam, ale gdy mam czas wolny, np. 

w ferie czy wakacje. Pozostały czas poświęcam na lektury szkolne. Mo-
imi ulubionymi książkami są jednak te napisane przez  A. Sapkowskie-
go. Chciałbym przeczytać wszystkie tytuły tego autora oraz S.Lema z se-
rii „Dzieła”.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Nasza sonda z Osiny

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Mieszkańcy Szczytników przerwali milczenie i...

Dogadali się 
Mieszkańcy Szczytników postanowili przerwać milczenie. Zwołali spotkanie, na którym 
wyrzucili z siebie wszystko, co leżało im na żołądku. Teraz we wsi ma być już pełna zgoda... 
pod wodzą nowej sołtysowej. 

Wszystko zaczęło się od sparta-
kiady, która odbyła się latem. Soł-
tys nie chciał zgodzić się na im-
prezę. Ponoć miał swoje powody. 
Zakaz sołtysa uchylił burmistrz i 
spartakiada się odbyła. 

Kolejny problem stanowiła nie-
zapłacona faktura za zakupy, jakie 
wieś poczyniła z pieniędzy wygra-
nych w czasie igrzysk sołectw. Soł-
tys w zawodach ponoć nie chciał 
uczestniczyć. Wieś była innego 
zdania i wystawiła swoją „kadrę” 
do walki o najwyższe trofea. Tak 
się ułożyło, że wygrali 6 tys. zło-
tych, zajmując miejsce na pudle. 
Za wygraną zakupili nowy sprzęt 
i ubrania sportowe. Sołtys nie 
chciał jednak faktury podpisać, a 
gmina bez jego parafki opłacić ra-
chunków. I tak wieś narobiła dłu-
gów u dwóch lokalnych handlow-
ców, bo kto teraz odda 6 tys. zł?

Poszło też o Internet, z które-
go ponoć nikt nie może korzystać. 
Sołtys miał też nie wpuszczać ni-
kogo do świetlicy. Jak twierdzą 
mieszkańcy, świetlicę lepiej na 
mieszkanie przerobić, w końcu w 
gminie tyle rodzin czeka na swoje 
własne M. 

Mimo sporów, we wsi całkiem 
źle się o sołtysie nie mówi. - Do-
bry jest człowiek, wiele zrobił dla 
wioski, ale chce, żeby wszystko było 
tak, jak jemu się podoba. Nasze po-
mysły nie znajdują u niego akcep-
tacji – mówili zgodnie mieszkań-
cy wsi na zebraniu, które zwołali 
w minioną środę, wcześniej „od-
bijając” klucze do wiejskiej świe-
tlicy. 

Mimo tego, spory miarkę prze-
brały. Mieszkańcy uznali, że sołtys 

nie współpracuje i zaprosili bur-
mistrza, by ten coś postanowił w 
ich sprawie. Chcieli też dopytać, 
dlaczego gmina nie chce zapłacić 
za słynne faktury – zakupy za wy-
graną na igrzyskach. W myśl za-
sady „nic o was bez was”, sołtysa 
też zaproszono. Nie skorzystał. 
Przysłał wiadomość, że w tym 
dniu musi wyjechać służbowo. 

Burmistrz wszystkich wysłu-
chał z pokorą. Następnie odczytał 
oświadczenie sołtysa, że ten re-
zygnuje ze stanowiska, ponieważ 
burmistrz zmienił jego decyzję 
odnośnie organizacji spartakia-
dy we wsi. W swoim oświadcze-
niu skarży się, że wieś tylko wtedy 
go szanowała, gdy on robił to, co 
chciała. Mimo to, jak napisał, nie 
chowa do nikogo urazy. Deklaru-
je swoją gotowość do działań dla 
lokalnej społeczności wiejskiej, 
dziękując wszystkim za współpra-
cę. Rekomenduje też osoby, które 
mogą go godnie zastąpić na sta-
nowisku sołtysa. Odchodzi zatem 
z klasą. 

Po odczytaniu oświadczenia 
oklasków nie słychać. Wieś jakby 
jednak odetchnęła z ulgą. Do cza-
su nowych wyborów sołeckich, 
które mają się odbyć na jesieni 
przyszłego roku, spośród swoje-
go grona wybrała nową pełniącą 
obowiązki sołtysa, panią Andże-
likę Krzywańską. Młoda kobieta 
we wsi ma poważanie i, jak mówią 
starsi, co już na działalności spo-
łecznej zęby zjedli: „zrobi we wsi 
porządek”. Na początek będzie 
musiała zrobić porządek z nie-
opłaconymi fakturami za zaku-
py w sklepach sportowych... Bur-
mistrz obiecał, że gmina za nie 
ostatecznie zapłaci. 

W kartach historii, które sięgają 
już 260 lat, Szczytniki zapisały za-
tem kolejną stronę. Teraz ma być 
już tylko lepiej... Bo przecież „po 
każdej nocy przychodzi dzień, 
a po burzy spokój”, jak śpiewała 
niegdyś znana polska grupa roc-
kowa. I tego warto się trzymać. 

Marcin Simiński

Zebranie w Szczytnikach

Poważna awaria przy ul. 700 Lecia 

Pracowali całą noc 
W zeszłym tygodniu, w czwartek wieczorem, przy ul. 700-lecia w Nowogardzie, doszło  do 
poważnej awarii przyłącza wodociągu. PUWiS usuwał usterkę przez całą noc. Wczoraj za to, 
przystąpiono do odtworzenia nawierzchni asfaltowej, powstałej w czasie robót naprawczych. 

Jak informuje PUWiS - awa-
ria wystąpiła wskutek pęknięcia 
obudowy jednej z rur, stanowią-
cej przyłącze wodne do budynku 
mieszkalnego. Doprowadziło to do 
wydostawania się wody górą po 
tzw. trzpieniu, co zmusiło nasze 
służby interwencyjnie do odkopa-
nia uszkodzonego przyłącza i wy-
mienienia go na nowe wraz z inny-
mi jeszcze częściami – powiedział 
Piotr Tomków, z PUWiS. 

Akcja rozpoczęła się o 
godz.19:00, a zakończyła o 4:00 
nad ranem. W tym czasie, na ulicy 

odcięto dopływ wody do miesz-
kań. 

Wczoraj, ruszyły prace polega-
jące na  odtworzeniu powierzchni 

asfaltowej, która została zniszczo-
na w czasie robót naprawczych na 
przyłączu wodnym. 

Jarek Bzowy 
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Dziennikowa giełda podręczników szkolnych
Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprzedaży bądź przekazania podręczników na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów 
szkół a także  zapotrzebowanie na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

Sprzedam podręczniki do 5 klasy, Szkoła 
Podstawowa nr 1. Stan idealny. 602 463 904

Kupię komplet podręczników do 3 klasy 
Gimnazjum nr 2. 502 649 104, 91 39 25 046 

Odsprzedam komplet do klasy 4 i 5 Szko-
ła Podstawowa nr 1. 607 423 174  

Sprzedam podręczniki do klasy 5, Szko-
ła Podstawowa nr 3. 726 169 098 lub 605 
905 884

Sprzedam podręczniki do II klasy gimna-
zjum nr 2. 91 39 21 744 lub 662 091 018 

Sprzedam książki do 4 klasy do Szko-
ły Podstawowej nr 3 (podręcznik Słowa na 
start ,Tajemnice przyrody , Wczoraj i dziś, 
Matematyka 2001, Zaproszeni przez Boga 
plus płyty multimedialne, oraz podręcznik 
do klasy 5 Tajemnice przyrody. kontakt tel. 
500-266-960

Sprzedam podręczniki do klasy IV i V 
Szkoła Podstawowa nr 1. 668 732 944 

Sprzedam książki do klasy V szkoła pod-
stawowa. 667 320 054 

Sprzedam podręczniki do klasy I, LO nr 
1. Podręczniki ładne, zadbane i w dobrym 
stanie  726 893 499

Sprzedam podręczniki do klasy pierw-
szej I LO (matematyka, historia, geogra-
fia, polski, chemia, fizyka, edb, informaty-
ka, wos, podstawy przedsiębiorczości, wok) 
tel. 691138060

Kupię podręczniki do trzeciej klasy gim-
nazjum nr 2. tel. 785 120 663

Sprzedam komplet obłożonych książek 

do klasy 5 stan bardzo dobry. Szkoła Pod-
stawowa nr 3.  723 675 885

Sprzedam  książki do  kl. V  Szkoła Pod-
stawowa. 667320054.

Sprzedam  podręczniki  do   kl. I  Gimna-
zjum  Nr 2 .721091644,693605862.

Sprzedam  książki  do  III  kl.  Gimna-
zjum  Szkoła Nr  1  .725175998.

Sprzedam książki do IV klasy SP3. 604 43 
27 43 

Kandydat na burmistrza przedstawił pracodawcom swój program gospodarczy 

Spotkanie przedsiębiorców z Piotrem Słomskim
W miniony piątek tj. 5 września, w restauracji Oskar, nowogardzcy przedsiębiorcy spotkali się z Piotrem Słomskim, kandydatem na burmistrza Nowogar-
du z ramienia komitetu Partnerstwo i Rozwój. W trakcie spotkania kandydat przedstawił pracodawcom swój program gospodarczy. 

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele świata lokalnego 
biznesu zrzeszeni w Stowarzysze-
niu Forum Rozwoju Gospodar-
czego Ziemi Nowogardzkiej oraz 
Cechu Rzemieślników i Przedsię-
biorców. 

Kandydat  na burmistrza No-
wogardu zaprezentował fragment 
programu wyborczego skierowa-
nego bezpośrednio do lokalnych 
pracodawców. Przyznał, że spo-
tkanie jest  inauguracją bezpo-
średniej kampanii, którą właśnie 
rozpoczyna jego Komitet.  

Piotr Słomski oparł program 
gospodarczy na trzech głównych 
filarach. Pierwszy to przywróce-
nie prawidłowych relacji na li-
nii gmina -przedsiębiorca. Tu pa-
dła  propozycja ścisłej współpra-
cy  z przedsiębiorcami, w ramach  
społecznej rady biznesu, która ma 
stanowić ciało doradcze i konsul-
tacyjne dla burmistrza Nowogar-
du. Drugi - zmiana polityki po-
datkowej i tej stosowanej w obsza-
rze zamówień publicznych. Trzeci 
filar dotyczy infrastruktury mają-
cej bezpośredni wpływ na rozwój 
lokalnych firm. Mowa tutaj była o  
uporządkowaniu kilku obszarów 
miasta, m.in. miejskiego targowi-
ska, czy dalsze działania mające 

przygotować Nowogard na przy-
jęcie inwestorów w strefie prze-
mysłowej.  

Wszystkie te założenia wpisu-
ją się w konkretną wizję polity-
ki gospodarczej – zdaniem Piotra 
Słomskiego, pracodawca dla urzę-
du ma być partnerem i doradcą,  a 
nie petentem i intruzem, gmina 
ma za to odrzucić przesadny fi-
skalizm na rzecz samorządności 
i wymiernej współpracy z lokal-
nymi przedsiębiorcami, dającymi 
konkretne zyski dla budżetu. 

Przedstawione propozycje spo-
tkały się z zainteresowaniem pra-
codawców, czego najlepszym do-

wodem była ożywiona dyskusja, 
jaka rozpoczęła się po wystąpieniu 
kandydata na burmistrza.  Padło 
wiele pytań o techniczne szczegó-
ły zaproponowanych rozwiązań 
mających poprawić sytuację lokal-
nego biznesu, głównie tych doty-
czących organizacji przetargów 
publicznych. Kandydat wyjaśniał, 
że gmina musi, tam gdzie pozwa-
lają na to przepisy, wykorzystywać 
wszystkie możliwości prawne, by 
chronić przede wszystkim interesy 
lokalnych podmiotów – stanowią-
cych główne źródło wpływów po-
datkowych do budżetu. W trakcie 
rozmów przedsiębiorcy chętnie 

dzielili się własnymi doświadcze-
niami, jak i pomysłami w tej mate-
rii. Zaproponowali kilka konkret-
nych rozwiązań, mogących bez-
pośrednio zwiększyć ich  udział 
w obrocie środkami publicznymi, 
co w prostej linii wpłynie na lep-
szą kondycję miejscowego rynku 
pracy, a to w konsekwencji umoc-
ni budżet miasta. 

Piotr Słomski, dziękując za za-
proszenie i możliwość skonsulto-
wania swoich pomysłów związa-
nych z polityką gospodarczą, za-
pewnił jednocześnie, że każda z 
rad i uwag, jakie usłyszał w czasie 
debaty, zostanie przez  jego komi-
tet dokładnie przeanalizowana. 

Przypomnijmy, że Komitet 
Partnerstwo i Rozwój powstał na 
bazie istniejącego stowarzyszenia 
o tej samej nazwie, które założy-
li bracia Piotr i Paweł Słomscy. 
Stowarzyszenie to zainicjowa-
ło i przeprowadziło szeroko zna-
ne działanie obywatelskie, zmie-
rzające do zmiany nazwy powia-
tu z goleniowskiego na goleniow-
sko -nowogardzki. Piotr Słomski, 
dopytywany o dalsze losy tej ini-
cjatywy, złożył deklarację przed 
przedsiębiorcami o kontynuacji 
starań mających przywrócić No-
wogardowi pierwotną pozycję w 
regionie. Przyznał jednak, że bę-
dzie to możliwe tylko jeśli na po-

ziomie władz gminy i powiatu 
zbuduje się odpowiednio duże 
przedstawicielstwo popierające 
ten pomysł. Tego bowiem wła-
śnie zabrakło, by cała inicjatywa 
została pozytywnie zaopiniowana 
przez Radę Ministrów. Pracodaw-
cy przyjęli te słowa z dużą nadzie-
ją i optymizmem. 

Piotr Słomski pracuje na sta-
nowisku lektora języka angiel-
skiego w Wyższej Szkole Huma-
nistycznej w Szczecinie, jest rów-
nież doktorantem w zakresie hi-
storii i stosunków międzynaro-
dowych na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Od lat zajmuje się tak-
że dziennikarstwem. Ukończył 
studia dziennikarskie w Wyższej 
Szkole Kultury Społecznej i Me-
dialnej w Toruniu, politologię na 
Uniwersytecie Marii-Curie Skło-
dowskiej w Lublinie oraz dydak-
tykę języka angielskiego w Wyż-
szej Szkole Języków Obcych im. 
Samuela Bogumiła Lindego w 
Poznaniu. Mówi biegle po an-
gielsku i włosku oraz w stopniu 
zaawansowanym po niemiecku. 
Wcześniej wielokrotnie angażo-
wał się w różne działania natury 
społecznej w naszym regionie.

Marcin  Simiński

Piotr Słomski w trakcie prezentacji programu gospodarczego dla gminy Nowogard
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Niemcy biorą wszystko,  
i prasę, i wodę...

Prawie wszystkie polskie media regionalne są już w rękach Niem-
ców – czytamy na portalu niezależna.pl. Polskapresse to grupa nie-
mieckiego koncernu, który skupił w swoim ręku kilkadziesiąt tytułów 
gazet i czasopism w Polsce. W naszym regionie koncern jest właścicie-
lem m.in. Głosu Szczecińskiego.   

W ubiegły weekend, na portalu niezależna.pl ukazała się informacja 
o kolejnych działaniach ekspansyjnych Niemców na polskim rynku 
prasowym. Oto treść tej notatki:  

Prawie wszystkie polskie media lokalne są  już w rękach Niemców. 
W piątek grupa Polskapresse, należąca do niemieckiej Verlagsgruppe 
Passau, podpisała umowę kupna spółki Express Media, wydawcy m.in. 
dzienników regionalnych „Express Bydgoski” i „Nowości – Dziennik To-
ruński”

Jak informuje Polskapresse, umowa kupna objęła wszystkie tytuły 
Express Media – czyli oprócz dwóch dzienników regionalnych, także 17 
tygodników lokalnych w woj. kujawsko-pomorskim i drukarnię praso-
wą.

W sumie niemiecki koncern będzie więc wydawcą 19 dzienników re-
gionalnych. W ubiegłym roku Polskapresse kupiła bowiem spółkę Media 
Regionalne, która była właścicielem dzienników, płatnych i bezpłatnych 
tygodników, a także 50 serwisów internetowych oraz pięciu drukarni.

Poza koncernem Polskapresse na naszym rynku ukazuje się już tylko 
pięć dzienników regionalnych. 

Niemcom w Polsce więc coraz lepiej, kupują i zajmują, jak chcą. 
W Nowogardzie jesteśmy właśnie świadkami oddawania Niemcom, 
przez burmistrza SLD, R. Czaplę, usług dostawy wody. Nie tylko po-
zbawiamy pracy własnych obywateli, ale jeszcze za to zapłacimy w 
twardej walucie. Głupota? Może tak, a może zgodnie z powiedze-
niem… jak nie wiadomo, o co chodzi, to…  Aby wszystko było jasne, 
ta ponoć rynkowa sytuacja (teza dla naiwniaków) nie jest bynajmniej 
symetryczna, nie ma żadnej możliwości, aby polscy wydawcy funk-
cjonowali na rynku niemieckim, albo aby niemieckie samorządy od-
dały polskiej firmie dostawę wody. Nie ma takiej możliwości z pro-
stego powodu – kapitał ma narodowość. Ale aby to rozumieć, trzeba 
czuć się Polakiem, tak jak Niemiec czuje się Niemcem czy Francuz 
Francuzem. Towarzysze i im mentalnie podobni zawsze byli interna-
cjonałami, co znaczy w konsekwencji, nie znali i nie bronili interesu 
narodowego.

Marek Słomski

Zaproszenie
Dnia 17 września 2014 r. przypada 75 rocznica napaści sowietów na Polskę i Dzień Sybira-

ka. O godzinie 10-tej będzie odprawiona Msza Św. W kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego 
w Nowogardzie. Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną do udziału we Mszy Św. w inten-
cji Ojczyzny. 

Po Mszy św. wyjazd do Szczecina na uroczystość odsłonięcia Pomnika Marki Sybiraczki 
autokarem spod kościoła. 

Prezes Koła Zw. Sybiraków  mgr Franciszka Kobylińska
9-12.09

 Sygnały Czytelników

10 km w dwie godziny…
W piątek, 5 września, do redakcji DN dotarł sygnał Czytelnika w głośnej ostatnio sprawie 
dowozu dzieci do szkół. Mieszkaniec Konarzewa nie kryje oburzenia z powodu warunków, 
w jakich dzieci wracają ze szkoły, oraz czasu, w jakim kierowcy autobusu pokonują trasę z 
Nowogardu do Konarzewa. Swoje roszczenia zgłosił już w nowogardzkim Urzędzie Miej-
skim. Poniżej publikujemy wypowiedź naszego Czytelnika.

To jest chyba jakiś żart. Po 
pierwsze, z Nowogardu do Kona-
rzewa jest raptem 10 km, a moje 
dzieci, wychodząc ze szkoły o godz. 
13:00, są w domu o 15:00! Dlacze-
go? Autobus wyjeżdża spod SP nr 
3 i zamiast od razu, tak jak to było 
kiedyś, jechać do Kulic, Jarchlina i 
Konarzewa, kieruje się na Wierz-
bięcin i pobliskie miejscowości. 
Objeżdża wszystkie wioski, jedzie 
do Wierzbięcina, zabiera uczniów 
spod szkoły i wraca do wiosek, w 
których przed chwilą był, bo prze-
cież trzeba dzieci rozwieźć! A resz-
ta maluchów tak kursuje w tę i z 
powrotem! Dziś (piątek, 5 wrze-
śnia, przyp. red.) córka mówi-
ła mi, że dwa razy była w Słajsi-
nie… W rezultacie do domu wró-
ciła po dwóch godzinach jazdy au-
tobusem. Do czego to jest podob-
ne? Dawniej, kiedy jeździł PKS, 
były dwa autobusy – jeden zabie-

rał dzieci z Nowogardu, drugi – z 
Wierzbięcina. Wówczas wszystko 
było, jak należy. 

Po drugie, efektem tego, że na 
wszystkie miejscowości przypada 
tylko jeden autobus, jest niesamo-
wity tłok. Dzieci dzieciom siedzą 
na kolanach, bo nie ma miejsca! 
Kto to słyszał, żeby ludzi w takich 
warunkach przewozić? Nie dość, że 
jeżdżą przez dwie godziny, to jesz-
cze w takim ścisku… 

Wczoraj (poniedziałek) miesz-
kaniec Konarzewa poinformował, 
że całą sprawę zgłosił w Urzędzie 
Miejskim. – Byliśmy już u bur-
mistrza, obiecał, że zadziała. Te-
raz tylko czekamy na rezultaty, bo 
przecież to się nie mieści w głowie, 
żeby dzieci przechodziły taką mę-
czarnię, wracając po ciężkim dniu 
nauki do domu – mówi w rozmo-
wie z DN mężczyzna.

Burmistrz obiecał i miejmy na-

dzieję, że z obietnic się wywią-
że. Odpowiednie zapytania w tej 
sprawie skierujemy do Urzędu 
Miejskiego, w celu dowiedzenia 
się, na jakim etapie jest wyjaśnia-
nie całej sytuacji.

Karolina Klonowska

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Piątek z Trylogią  
Henryka Sienkiewicza
W piątek (5 września), od rana w szkolnej bibliotece Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjedno-
czonej Europy, uczniowie klas II i III,  zagłębili się w lekturze „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 

W specjalnie przygotowanej 
sali, młodzież, siedząc w kole, ko-
lejno czytała fragmenty  „Ogniem 
i mieczem”. Impreza miała na celu 
uświadomienie uczniom uni-
wersalnych wartości zawartych 
w sienkiewiczowskim dziele oraz 
zachęcenie młodego pokolenia do 
przeczytania tej, jakże ważnej w 
polskiej literaturze, lektury. Spo-
tkanie zostało zorganizowane w 
ramach akcji „Narodowe czyta-
nie”, której inicjatorem jest Prezy-
dent RP- Bronisław Komorowski. 
Organizatorkami czytania były: 
Magdalena Dawidowska i Magda-
lena Pietrzak.

inf. własna

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne 

i meblościankę pokojową, tel. 
669 517 964 lub 91 39 10762

- Przyjmę dwuosobowy tap-
czan i używany robot kuchenny, 
tel. 513 520 798

- Przyjmę używane meble ku-
chenne, tel. 694 509 752

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę fotelik samochodo-
wy, tel. 609 833 063

- Przyjmę segment kuchenny, 
stół i krzesła, tel. 692 302 754

- Przyjmę sprawną lodów-
kę i meble kuchenne Tel. 
516 648 561 

- Oddam tapczan w dobrym 
stanie - tel.913923419 

- Przyjmę segment tel. -  tel. 
692302754

 - Oddam biurko tel. 691 201-
974 

- Oddam w dobre ręce 3 mie-
sięczne szczeniaki - suczki – tel. 
723-916-319 

- Przyjmę krzesła kuchen-
ne, meble kuchenne i pokojowe 
oraz lodówkę  - tel. 667353578

- Przyjmę pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny - tel.503741476

- Przyjmę stół pokojowy, 
krzesła, fotel rozkładany dla 
dziecka, pralkę i lodówkę - tel. 
508413896 

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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Cała prawda o żubrach w Nowogardzie, czyli co mówią eksperci

Pozwólcie przedstawić sobie: pan żubr we własnej osobie…
W wydaniu Dziennika Nowogardzkiego z dn. 26 sierpnia br. opublikowaliśmy informację na temat dwóch żubrów, widzianych nieopodal sąpolnickich 
lasów. Okazuje się, że nie był to jedyny przypadek migracji tych wielkich ssaków na pobliskich terenach. W ubiegłym tygodniu dotarły do nas kolejne sy-
gnały. Tym razem żubr widziany był w okolicach miejscowości Orzesze. W związku z nasileniem się zgłoszeń naszych Czytelników w sprawie pojawiania 
się żubrów, publikujemy rozmowę z nowogardzkim Nadleśniczym, Tadeuszem Piotrowskim.

Zdjęcia żubra dostarczył do re-
dakcji DN pan Adrian Wypych. 
Byk widziany był w czwartek, 4 
września, ok. godz. 19:30, w oko-
licach lasu w miejscowości Orze-
sze. – Wyszedłem z domu i zoba-
czyłem wielkiego żubra. Wypasał 
się ok. pół godziny, więc zdążyłem 
mu zrobić zdjęcie. Był bardzo bli-
sko, jakieś 100 m od drogi głównej. 
Postał, postał i wszedł do lasu  – re-
lacjonuje pan Adrian. 

Sygnały na temat pojawiania się 
żubrów docierają do redakcji DN 
coraz częściej. Z relacji Czytelni-
ków wynika, że ludzie, widząc żu-
bra z niewielkiej odległości, nie 
mają pojęcia, jak się zachować. 
Nie wiedzą, czy zwierzę z natury 
jest agresywne, czy można je prze-
gonić z pastwiska, czy może zro-
bić krzywdę człowiekowi…? No i 
zasadnicze pytanie – skąd na na-
szych terenach tyle migrujących 
żubrów? Na temat tych ogrom-
nych ssaków porozmawialiśmy z 
szefem Nadleśnictwa w Nowogar-
dzie, Tadeuszem Piotrowskim.

Introdukcja żubra – co to ta-
kiego?

Przede wszystkim należy za-
znaczyć, że te wszystkie żubry po-
chodzą z wolnych hodowli, abso-
lutnie nie są nigdzie zamykane, w 
żadnych rezerwatach. W tej chwi-
li żubr jest introdukowany*. Intro-
dukcja potrzebna jest po to, by za-
pobiec chowowi wsobnemu, tzn. 
temu, by osobniki zaczęły rozmna-
żać się w obrębie tylko jednego, ro-
dzimego stada. Naturalnym bo-
wiem jest, że żeby gatunek się roz-
powszechniał, zwierzęta, podobnie 
jak ludzie, nie mogą rozmnażać się 
ze swoimi krewnymi. Innymi słowy 
– żeby gatunek się nie zdegenero-
wał, potrzebna jest „świeża krew”, 
tzn. osobniki z innych stad. Miejsc 
w Polsce, objętych introdukcją, 
jest bardzo dużo. Populacja żubra 
w 2012 r. wynosiła ponad 4,5 tys. 
osobników, z czego zdecydowana 
większość w tej chwili pochodzi z 
luźnych stad. 

* Introdukcja polega na wpro-
wadzeniu nierodzimego gatunku 
lub niższego taksonu, pochodzą-
cego z innego geograficznie regio-
nu, jako nowego elementu danej 
biocenozy – dop. red.

Żubr a żubrzyca – jak je odróż-
nić?

Żubr jest największym dziko ży-
jącym w Europie ssakiem. Samce 
zdecydowanie różnią się od samic 
wielkością i ciężarem. Może być to 

różnica 200 kg. Podczas gdy waga 
żubrzycy nie przekracza 500 kg, 
dorosły byk może ważyć nawet 700 
kg, a w kłębie mierzyć ponad 170 
cm. Jest zatem ogromnym zwierzę-
ciem.

W pogoni za partnerką
Taka pierwsza duża introduk-

cja, najbliżej naszych terenów, 
miała miejsce w okolicach Wał-
cza (kilkadziesiąt osobników). Żu-
bry oczywiście zaczęły migrować. 
Obecnie znajdują się gdzieś na te-
renach Nadleśnictwa w Mirosław-
cu. Kilka lat temu żubry introdu-
kowano również w okolicach Łob-
za i Dobrzan – po 12 osobników w 
jednym i drugim miejscu. W pra-
wie każdym przypadku migrują-
cych żubrów są to samce, w wieku 
ok. 3 lat. Byki przemieszczają się w 
celu poszukiwania partnerek. Uwi-
dacznia się to zwłaszcza w okresie 
letnio-jesiennym, czyli w czasie rui 
– od sierpnia do bodajże paździer-
nika, nie chciałbym przekłamać w 
tym miejscu. Część z tych żubrów 
ma obroże telemetryczne, które 
umożliwiają ludziom monitoro-
wanie zwierząt. Należy dodać, że 
byczki migrują raczej w pojedynkę. 
Jeśli zdarzają się dwa, to oznacza, 
że jeden do drugiego po prostu się, 
nazwijmy to, przykolegował.   

Z krowami za pan brat
Bardzo często migrujące byki za-

trzymują się przy stadach domo-
wych krów. Ich spoufalenie bywa 
tak dalekie, że chcą wejść razem z 
krowami do obory. Zdarzało się, że 
i takie telefony odbieraliśmy. Tego 
typu zdarzenia zawsze wywołu-
ją sensację wśród ludzi. Krowy 
zazwyczaj nie wykazują jakiegoś 
szczególnego zainteresowania żu-
brem. Samiec postoi dwa lub trzy 
dni przy jakimś pastwisku i prze-
mieszcza się dalej. Czasami oczy-
wiście poczyni jakąś szkodę, np. 
zniszczy ogrodzenie. Idzie sobie do 

kolejnej miejscowości i znowu wy-
wołuje sensację wśród mieszkań-
ców.

Agresja jest mu obca, ale… 
Żubr sprawia wrażenie łagod-

nego zwierzęcia i rzeczywiście ta-
kim jest. Jego temperament zdecy-
dowanie nie należy do wybucho-
wych. Należy jednak pamiętać, że 
jest to dzikie zwierzę. Zwłaszcza w 
okresie rui, gdy buzują w nim hor-
mony, trzeba zachować ostrożność. 
Pamiętajmy, że żubr jest bardzo sil-
nym i dużym ssakiem, więc każdy 
jego ruch, niekoniecznie wynikają-
cy z agresji, ale z bliskiego kontak-

tu z człowiekiem, może skończyć 
się tragicznie. Zachowanie żubra 
wyczuwającego niebezpieczeństwo 
można zaobserwować w walkach 
samców, które biją się o partnerkę. 
Nie znam tego z autopsji, a jedynie 
z literatury, ale wiem, że jeden sa-
miec potrafi nawet zarogować dru-
giego. Walce towarzyszą oczywi-
ście zniszczenia pobliskich drzew, 
bo gdzieś tę agresję żubr musi wy-
ładować. To wszystko świadczy o 
jednym – mimo że żubr z natu-
ry jest zwierzęciem łagodnym i 
spokojnym, lepiej mu w drogę nie 
wchodzić i go nie prowokować. Po-

wtarzam – jest dziki i żyje na wol-
ności, więc ograniczona ufność ze 
strony człowieka jest tu jak najbar-
dziej wskazana. Chciałbym rów-
nież zaznaczyć, że nie ma obaw co 
do zdrowia wolno migrujących żu-
brów. Kiedyś obawiano się, że prze-
noszą gruźlicę i inne niebezpiecz-
ne choroby. Owszem, są to gatunki 
mające ku temu predyspozycje, ale 
proszę wierzyć, że mają one zapew-
nioną opiekę zdrowotną na bardzo 
dobrym poziomie. Pamiętajmy, że 
są przecież monitorowane. 

Uwaga, żubry!
Z racji tego, że nasze tereny znaj-

dują się na rozwidleniu trasy, którą 
żubry przemierzają, by dostać się 
na północ (prawdopodobnie czu-
ją tę populację z Międzyzdrojów), 
zwierzęta mają do pokonania dwie 
bardzo ruchliwe drogi – „szóstkę” i 
„trójkę”. W związku z tym rośnie 
ryzyko, że żubr może spowodo-
wać kolizję drogową. Nie przecho-
dzi on bowiem z jednej strony na 
drugą jak sarna, szybko, ale powoli 
i spokojnie. Tym większe prawdo-
podobieństwo, że to może skończyć 
się źle, zarówno dla zwierzęcia, jak 
i kierowcy. Jakiś czas temu, na te-
renie Nadleśnictwa Gryfice, żubr 

został potrącony przez samochód 
ciężarowy. W efekcie nie przeżył. 
Trzeba się liczyć z tym, że one się 
przemieszczają, to jest jak najbar-
dziej naturalne. Po prostu należy 
zachować szczególną ostrożność. 

Jest ich coraz więcej
Przed 1920 r. właściwie nie było 

żubrów żyjących na wolności. Z 
czasem zaczęło się to zmieniać. 
Nie mają one żadnych naturalnych 
wrogów, w związku z czym stada 
tych wielkich ssaków rozrastają się 
w bardzo dynamicznym tempie. 
Co drugi rok samica ma zazwyczaj 

jedno, rzadziej dwoje młodych. 
W tej chwili żubrów jest napraw-
dę dużo, a będzie ich jeszcze przy-
bywać. Utworzone zostaną kolej-
ne populacje, następne ogniska. A 
zatem, tak jak już powiedziałem, 
trzeba się liczyć z tym, że tych mi-
gracji będzie coraz więcej. Cała po-
lityka introdukcji polega na tym, 
by przywrócić na danym terenie 
gatunki, które kiedyś go zamieszki-
wały. Tak jest z wilkami, bobrami 
i właśnie żubrami. Powoli stają się 
one stałym elementem naszego śro-
dowiska naturalnego.

Korzystając z okazji, zaczerpnę-
liśmy również informacji od Mag-
daleny Tracz z Zachodniopomor-
skiego Towarzystwa Przyrodni-
czego, zajmującej się monitorowa-
niem żubrów: Dwa osobniki, które 
widziane były w okolicach Sąpolni-
cy to najpewniej żubry pochodzą-
ce z terenów drawskich. Migrowa-
ły stamtąd trzy byki, z czego jeden 
niestety nie przeżył wędrówki. Dla-
tego też liczba 2 każe nam domy-
ślać się, że są to osobniki właśnie 
z tamtego rejonu. Jeśli natomiast 
chodzi o tego spod Orzesza, to po-
wiem szczerze, że nie wiem, ponie-
waż o tym, że w ogóle pojawił się 
tam żubr, po raz pierwszy usłysze-
liśmy od państwa. Każda taka in-
formacja, tzn. kiedy i gdzie żubry 
były widziane, jest dla nas niezwy-
kle cenna. Apeluję zatem o nie-
zwłoczne zgłoszenia takich przy-
padków. Jak poinformowała pani 
Magdalena, na terenie gminy No-
wogard ilość migrujących żu-
brów jest niewielka – raptem kilka 
osobników. Tym ważniejsze, by o 
każdym widzianym osobniku in-
formować ZTP.      

No, pokaż się, żubrze. Zrób-
że minę uprzejmą, żubrze… Być 
może Jan Brzechwa nie był eks-
pertem w dziedzinie żubrzego be-
hawioru, ale z pewnością wiedział 
jedno – żubr na milusińskie zwie-
rzę nie wygląda. Jak się jednak 
okazuje, nie taki diabeł straszny 
jak go malują. Kiedy już przyj-
dzie nam stanąć oko w oko z żu-
brem, nie panikujemy, a zachowu-
jemy stoicki spokój. Jak wyjaśnił 
Tadeusz Piotrowski, przeganianie 
byka z pastwiska i tak na niewiele 
się zda. Jak będzie chciał, to sam 
odejdzie. Biorąc pod uwagę dy-
namiczny rozrost populacji tych 
wielkich ssaków, musimy oswo-
ić się z myślą, że za kilkanaście, 
może kilkadziesiąt lat żubr w le-
sie nie będzie już niczym nadzwy-
czajnym.

Karolina Klonowska

Tadeusz Piotrowski, Nadleśniczy w Nowogardzie.JPG

 W czwartek, 4 września, żubr był widziany w okolicach lasu w miejscowości Orze-
sze. Fot. Adrian Wypych
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Rolnicy świętowali 

Dożynki już za nami 
Miniona sobota minęła pod znakiem dożynek. Tym razem, w Nowogardzie, niemal równo-
cześnie, święto plonów odbywało się w dwóch miejscach – w ośrodku w Sarnim Lesie i na 
osiedlu Bema. 

w Sarnim Lesie...
Dożynki skupowe – tak na-

zwali imprezę jej organizatorzy 
– rozpoczęły się o godz. 11:00, w 
ośrodku „U Henia” – Sarni Las. 
Impreza miała typowo biesiadny 
charakter. Po krótkim otwarciu, 
przywitaniu gości i poświęceniu 
bochenka chleba przez ks. dzie-
kana Kazimierza Łukjanika, zgro-
madzeni podzieli się żniwnym 
wypiekiem, by później zasiąść do 
obficie zastawionych wiejskim ja-
dłem stołów. Gościem specjalnym 
wydarzenia był Wojciech Matu-
siak, zwycięzca Tour de Pologne 
w 1969 r. i reprezentant Polski na 
Olimpiadzie w Meksyku w 1968 r. 
W tych samych igrzyskach uczest-

niczył towarzyszący mu tego dnia 
jego przyjaciel, Rajmund Zieliński 
– gwiazda kolarstwa z Nowogardu 
(sylwetki obu panów zaprezentu-
jemy w kolejnym, piątkowym wy-
daniu DN).  

Dożynki skupowe, jak sama na-
zwa wskazuje, były zorganizowa-
ne w podziękowaniu za trud rol-
ników włożony w produkcję ziar-
na dostarczonego do Elewatora w 
Nowogardzie. Dlatego też to oni 
byli najważniejszymi gośćmi wy-
darzenia. Na zaproszenie odpo-
wiedzieli gospodarze z Ostrzy-
cy, Wierzbięcina, Glicka, Sikorek, 
Świerczewa i Sąpolnicy. Nie tyl-
ko wzięli udział w biesiadzie, ale 

też zaprezentowali swoje maszyny 
rolnicze. Nowoczesne kombajny, 
ciągniki różnych marek – tych za-
granicznych, jak Claas, John De-
ere czy też polskich – Unia Gru-
dziądz, ze słynnym logiem czer-
wonego jabłuszka. 

Nie zabrakło również atrak-
cji dla dzieci. Najmłodsi mogli 
przejechać się konno, bryczką lub 
poskakać na dmuchanym zam-
ku. Zarówno poczęstunek, jak i 
wszystkie przygotowane na ten 
dzień atrakcje były nieodpłatne. 
Zabawa trwała zatem w najlepsze 
do późnego wieczora. 

Podziękowania 
Organizatorzy dożynek skupowych dziękują za po-

moc w organizacji imprezy: p. Stefanowi i Pawłowi 
Kluszczyńskim z Sąpolnicy, p. Dariuszowi Olejnikowi 
z Ostrzycy, p. Samsonowi z Krasnołęki, p. Leja z Ko-
ściuszek, p. Henrykowi Grygowskiemu i wszystkim go-
ściom, w tym szczególnie rolnikom, uczestniczącym w 
imprezie. 

Organizatorzy 
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...i na Bema
Natomiast na Bema odbyły się 

dożynki zorganizowane przez 
gminę i radę osiedla. Święto plo-
nów rozpoczęło się tradycyjnie 
od Mszy św. dziękczynnej, której 
przewodniczył ks. Ireneusz Ka-
mionka – Proboszcz miejscowej 
parafii pw. Matki Bożej Fatim-
skiej. Wspólnie z proboszczem, 
mszę celebrowali też księża z są-
siednich parafii na czele z dzieka-
nem nowogardzkiego dekanatu, 
ks. kanonikiem Kazimierzem Łu-
kjaniukiem. 

Podczas liturgii poświęcono 
dożynkowe wieńce, przygotowa-

ne przez mieszkańców wsi. Dzię-
kowano Bogu za pomyślne plo-
ny i modlono się o pomyślność 
dla rolników, doceniając ich trud 
wkładany w produkcję ziarna – 
głównego składnika mąki, z któ-
rej wypieka się chleb, nasz podsta-
wowy pokarm. 

Po Mszy św., korowód dożyn-
kowy przemieścił się na boisko 
sportowe, gdzie zaplanowano dal-
szą część uroczystości. Starosto-
wie dożynek, pani Renata Miel-
czarek z Olchowa i pan Marian 
Białczak z Orzechowa, przekazali 
żniwny chleb na ręce burmistrza, 
pełniącego w tym dniu rolę go-
spodarza dożynek. Robert Czapla 
w oficjalnym przemówieniu, tym 
razem nie jak w zeszłym roku, 
nie zapomniał, by na dożynkach 
przywitać rolników i podzięko-
wać im za trud całorocznej pra-
cy na polu. Później, w znanym dla 
siebie stylu, wymienił listę inwe-
stycji dokonanych w tej kadencji. 
Nie wszystkim to, co burmistrz 
mówił, najwyraźniej przypadło 
do gustu. Podczas wystąpienia 
Roberta Czapli, grupa młodych 
ludzi, w proteście wobec polity-
ki prowadzonej przez obecnego 
burmistrza, przygotowała trans-
parenty. Na nich widniały hasła: 
„Woda dla Niemca, podatki na 
igrzyska, a nam bieda!!!”; „Gdzie 
obiecane miejsca pracy?!”; „Więcej 
pracy, mniej igrzysk”. 

W dalszej części obchodów od-
było się kilka konkursów. Ten naj-
ważniejszy to oczywiście na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy. 
W tym roku, zdaniem komisji, ty-
tuł ten należał się sołectwu Sąpol-
nica. Wieś ta rzeczywiście przygo-

towała okazały wieniec o ogrom-
nych rozmiarach. Symbolizował 
on ogromną wazę, wypełnioną 
naparem z ziół. 

Po części oficjalnej, rozpoczę-
ła się zabawa. Pierwsze na sce-
nie pojawiły się zespoły folklory-
styczne z NDK, tj. Wesoła Ferajna 
i Błyskawiczka oraz  Kapela Rycha 
z Nowogardu. 

Wieczorem scenę opanowały 
gwiazdy tegorocznego święta plo-
nów. Najpierw wystąpił znany ka-
baret Ciach, a później zespół Bra-
thanki – grupa wielkie sukcesy na 

muzycznym rynku odnosiła prze-
szło 10 lat temu, kiedy jej woka-
listką była Halina Mlynkova. 

Dożynki zwieńczył występ Te-
atru Ognia „Lascar” oraz zabawa 
do białego rana przy muzyce ze-
społu Avanti z Nowogardu. 

Całej imprezie towarzyszyła 
oczywiście moc atrakcji dla dzie-
ci. Były zabawy i konkursy pro-
wadzone przez klauna. Nie zabra-
kło dmuchanych zamków, wod-
nej kuli i przejażdżek konnych. 
Niestety wielu rodziców skarży-
ło się na zbyt drogie bilety za kil-

kuminutowe przyjemności. Dość 
drogo, jak komentowali, było też 
na stoiskach z lodami i napoja-
mi. Niektórzy byli  przekonani, że 
skoro impreza była sfinansowana 
z budżetu miasta – atrakcje będą 
również dostępne dla dzieci bez-
płatnie.

Za to na starszych gości czekała 
bogata oferta kulinarna. Oprócz 
stoisk obsługiwanych przez re-
staurację Okrąglak, były też te, na 
których można było spróbować 
domowych wypieków, a nawet 
prawdziwego bimbru. 

Poza tym, na stoiskach moż-
na było zbadać poziom cukru, 
do czego zachęcało koło nowo-
gardzkich diabetyków, czy też za-
sięgnąć opinii na temat prepara-
tów pozwalających utrzymać do-
brą kondycję i nienaganną urodę 
lub też sprawdzić ofertę kredyto-

wą jednego ze znanych banków, 
mających w Nowogardzie swój 
oddział. Oczywiście nie zabrakło 
także stoiska z maszynami rolni-
czymi, które wystawił prywatny 
diler.  

Relacja i foto Marcin Simiński 
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Pomorzanin traci pięć goli w Płotach

Za wysoki wymiar kary
W sobotę (6 września), o godzinie 17:00, Pomorzanin Nowogard rywalizował w Płotach z 
tamtejszą Polonią. Mecz zgromadził bardzo dużą grupę kibiców z Nowogardu, którzy nie-
stety, po raz kolejny wracali do domów z nietęgimi minami... Gospodarze pokonali pod-
opiecznych Roberta Kopaczewskiego aż 5:2, choć trzeba przyznać, że ten wynik nie od-
zwierciedla tego, jak naprawdę ten mecz wyglądał.

Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 5:2 (1:1)
`29 min. Dominik Wawrzyniak, `76 min. Konrad Winczewski (rzut karny)
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski (c) , Gracjan Wnuczyński, Ma-

ciej Dobrowolski Natan Wnuczyński – Wojciech Borek, Hubert Pędziwiatr, Domi-
nik Wawrzyniak (Kamil Antonyk), Dawid Langner, Dawid Kurek (Kamil Lewan-
dowski) – Paweł Galus (Sławomir Paszkowski).    

Na trybunach stadionu w Pło-
tach, zasiadła bardzo duża gru-
pa kibiców z Nowogardu, którzy 
spragnieni byli długo wyczekiwa-
nego zwycięstwa na terenie Polo-
nii. W składzie Pomorzanina za-
brakło bardzo ważnego ogniwa, 
mianowicie rosłego stopera Ra-
fała Makarewicza. W pierwszych 
minutach, podopieczni Roberta 
Kopaczewskiego, wyglądali jakby 
przestraszyli się gospodarzy. Już 
w 6. minucie Polonia objęła pro-
wadzenie. Długie podanie na pra-
we skrzydło, a tam zawodnik go-
spodarzy zagrał piłkę wzdłuż pola 
karnego do niepilnowanego ko-
legi, który tylko dostawił nogę i 
zdobył gola dla swojego zespołu. 
Pomorzanin starał się grać pił-
ką, natomiast gospodarze mie-
li bardzo prostą i skuteczną tak-
tykę: długie dokładne zagranie, 
podanie w pole karne i strzał, tak 
kończyły się niemal wszystkie ak-
cje Polonii. W 12. minucie kolej-
ny groźny strzał gospodarzy mi-
nął bramkę Pomorzanina. Goście 
po raz pierwszy zmusili bramka-
rza miejscowych do interwen-
cji w 12. minucie. Wówczas Na-
tan Wnuczyński wykonywał rzut 
wolny z prawej strony pola karne-
go i spróbował zaskoczyć golkipe-
ra z Płot bezpośrednim strzałem. 
Mimo prób, nowogardzianie nie 
mieli zbyt wielu stuprocentowych 
okazji, a pierwsza ładna składna 
akcja, przyjezdnym wyszła dopie-
ro w 29 minucie, co najważniej-
sze, okazała się skuteczna. Piłka-
rze Pomorzanina przy własnym 
polu karnym zagrali na jeden 
kontakt, następnie piłkę otrzymał 
prawy obrońca Maciej Dobrowol-
ski, który szybko oddał ją do ko-
legi z zespołu, po kolejnym szyb-
kim podaniu piłka trafiła do Hu-
berta Pędziwiatra, który będąc 35 
metrów przed bramką, miał mnó-
stwo wolnego miejsca i popędził 
z piłką w kierunku pola karne-
go. Pędziwiatr zdecydował się na 
strzał z około 20 metrów, uderzył 
płasko po ziemi, strzał ten spra-
wił sporo problemów bramkarzo-
wi gospodarzy, który odbił piłkę 
przed siebie, w pobliżu był Do-
minik Wawrzyniak, który dobił 

strzał i dał Pomorzaninowi remis. 
Polonia po utracie bramki zdecy-
dowanie się cofnęła, a Pomorza-
nin zaczął grać tak, jak oczekiwali 
licznie zgromadzeni kibice z No-
wogardu.  W 34. minucie, tuż przy 
narożniku boiska faulowany jest 
zawodnik gości, rzut wolny wy-
konuje Natan Wnuczyński, który 
idealnie dogrywa wprost na gło-
wę niepilnowanego na 6 metrze 
Konrada Winczewskiego. Kapi-
tan Pomorzanina nie czysto trafił 
głową w futbolówkę, przez co po-
słał ją nad poprzeczką. W 39. mi-
nucie Dominik Wawrzyniak bar-
dzo mocno uderzył zza pola kar-

nego, a do pełni szczęścia zabra-
kło kilkudziesięciu centymetrów. 
W 44. minucie ponownie aktyw-
ny w tym meczu Wawrzyniak, 
stwarza zagrożenie pod bramką 
gospodarzy. Filigranowy pomoc-
nik Pomorzanina ambitnie walczy 
i odbiera piłkę obrońcy Polonii 
tuż przy polu karnym, wykłada ją 
na 16 metr do Huberta Pędziwia-
tra, który jednak uderza wprost w 
bramkarza. W doliczonym czasie 
pierwszej części gry, Pomorzanin 
był o włos od straty bardzo głu-
piej bramki... . „Poloniści” zagrali 
długą piłkę na swojego napastni-
ka, poza „szesnastkę”, ratując swój 
zespół wybiegł Paweł Sobolewski, 
który jednak zamiast wybijać fut-
bolówkę głową daleko przed sie-
bie, przyjął ją na klatkę piersiową i 
chciał wykopać tyle, że nie trafił w 
piłkę... . Zawodnik Polonii odbie-
ra futbolówkę i podaje na prawe 
skrzydło, a tam piłkarz miejsco-

wych uderzył zza pola karnego na 
pustą bramkę, jednak wysoko nad 
poprzeczką.

Po zmianie stron Pomorzanin 
wciąż przeważał, jednak przez 
pierwsze 10 minut, goście nie 
zdołali zagrozić bramce rywali. 
Polonia mimo tego, że się broniła, 
wciąż była bardzo groźna z kon-
try, po jednej z takich akcji, w 54. 
minucie, „polonista” uderzał z 13 
metrów nad poprzeczką bramki 
strzeżonej przez Pawła Sobolew-
skiego. W 57. minucie strzał z rzu-
tu wolnego wyłapał  Paweł Sobo-
lewski. Goście wciąż starali się wy-
kreować sobie dogodną sytuację 

podbramkową, częściej utrzymy-
wali się przy piłce, to jednak nie 
przynosiło pożądanych efektów. 
W 71. minucie Polonia wykony-
wała rzut rożny, który po „bilar-
dzie” w polu karnym Pomorzani-
na, o mały włos nie zakończył się 
bramką samobójczą. W 73. minu-
cie gospodarze zdobywają bram-
kę „z niczego”. Natan Wnuczyński 
nie trafił czysto w piłkę na 20 me-
trze od swojej bramki, futbolów-
kę przejął napastnik Polonii i w 
sytuacji „sam na sam” z Sobolew-
skim, w bardzo ładnym stylu pod-
ciął piłkę nad bezradnym bram-
karzem z Nowogardu, a ta wpadła 
w samo okienko strzeżonej przez 
niego bramki. Pomorzanin odpo-
wiada już minutę po utracie gola. 
Bardzo ładne podanie na pra-
we skrzydło otrzymał Sławomir 
Paszkowski, który zastąpił na bo-
isku Pawła Galusa. Napastnik go-
ści uprzedził bramkarza Polonii, 

który „wyciął” go w polu karnym, 
w efekcie sędzia wskazał na „wap-
no” i ukarał golkipera gospodarzy 
„jedynie” żółtą kartką. To czwar-
ty rzut karny, w czwartym me-
czu Pomorzanina, a do piłki nie 
mógł podejść nikt inny jak kapi-
tan nowogardzkiej drużyny, Kon-
rad Winczewski. Obrońca Pomo-
rzanina uderzył po ziemi przy 
słupku i Pomorzanin błyskawicz-
nie odrobił straty. W 80. minu-
cie, po krótko rozegranym rzucie 
rożnym i dośrodkowaniu Dawi-
da Langnera, Kamil Lewandowski 
uderzył z kąta, a bramkarz Polonii 
obronił ten strzał „na raty”. Pomo-
rzanin atakował i niestety popeł-
niał błędy. W 86. minucie, „prze-
bitkę” na połowie boiska wygry-
wa zawodnik z Płot, dwa szybkie 
podania, najpierw na lewą stronę, 
następnie wzdłuż pola karnego na 
prawe skrzydło do napastnika Po-
lonii, który uderza z 7 metrów w 

krótki róg, po rękach Sobolew-
skiego, ponownie dając Polonii 
prowadzenie. Pomorzanin rzu-
cił wszystkie siły do ataku, a Po-
lonia wyprowadziła dwie książ-
kowe kontry w 3. i 4. minucie do-
liczonego czasu i po strzałach z 
pola karnego, ustaliła wynik spo-
tkania na 5:2 dla gospodarzy. Ten 
wynik to zdecydowanie za wysoki 
wymiar kary, sprawiedliwym roz-
strzygnięciem byłby remis, jednak 
piłka nożna ma to do siebie, że nie 
jest sprawiedliwa. Polonia wygra-
ła po błędach Pomorzanina i po 
bardzo ładnych kontrach. Po raz 
kolejny stadion w Płotach nie zo-
stał zdobyty przez piłkarzy Pomo-
rzanina, pozostało szybko się po-
zbierać i odbudować morale zwy-
cięstwem nad Orkanem Suchań, 
w kolejnym ligowym meczu. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 

KR  

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
4. kolejka:
Ina Ińsko – Zorza Dobrzany  0:1
Gavia Choszczno – Piast Chociwel 0:2
Stal Lipiany – Flota II Świnoujście  5:1
Orkan Suchań – Sparta Węgorzyno 0:2
Kłos Pełczyce – Błękit Pniewo  1:3
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard 5:2
Morzycko Moryń – Jeziorak Szczecin 1:3
Unia Dolice – Odrzanka Radziszewo  2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Błękit Pniewo 4 12 15 8 4 0 0
2 Piast Chociwel 4 12 9 2 4 0 0
3 Stal Lipiany 4 9 14 5 3 0 1
4 Pomorzanin Nowogard 4 9 9 5 3 0 1
5 Sparta Węgorzyno 4 9 8 4 3 0 1
6 Zorza Dobrzany 4 8 14 6 2 2 0
7 Morzycko Moryń 4 7 6 5 2 1 1
8 Polonia Płoty 4 6 10 8 2 0 2
9 Kłos Pełczyce 4 6 4 7 2 0 2

10 Jeziorak Szczecin 4 6 7 6 2 0 2

11 Odrzanka Radziszewo 4 5 8 10 1 2 1

12 Unia Dolice 4 2 7 9 0 2 2

13 Orkan Suchań 4 1 1 8 0 1 3

14 Gavia Choszczno 4 0 5 11 0 0 4

15 Ina Ińsko 4 0 2 8 0 0 4

16 Flota II Świnoujście 4 0 3 20 0 0 4

Defensywa Pomorzanina nie ustrzegła się błędów, dlatego gospodarze zdobyli 
pięć bramek

W Płotach nie zabrakło walki o każdy centymetr boiska
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Rezerwy Chemika deklasują Pomorzanin II

Sroga lekcja...
Piłkarze drugiego zespołu Pomorzanina, w niedzielę (7 września), grali w Policach z tam-
tejszymi rezerwami Chemika. Pech chciał, że tego dnia w barwach Chemika, wystąpiło kil-
ku graczy z III ligi. Wynik mówi sam za siebie... Pomorzanin II został zdeklasowany i spadł 
na ostatnie miejsce w tabeli. 

Chemik II Police – Pomorzanin II Nowogard  10:0 (2:0)
Skład: Krzysztof Haberski – Maciej Grzejszczak, Krzysztof Domanowski (c) , 

Grzegorz Skrzecz, Paweł Królik – Artur Jurczyk, Marcin Skórniewski, Tomasz Sza-
fran, Grzegorz Żyła, Sebastian Suchy – Maciej Syfert.  

Tylko jedenastu zawodników 
przyjechało do Polic na mecz z re-
zerwami Chemika. Pozostali pił-
karze drugiego zespołu, z różnych 
przyczyn nie mogli stawić się na 
meczu. To jednak nie oznacza, 
że pomogliby w ustrzeżeniu się 
przed klęską, która miała miejsce 
w niedzielę. Chemik II Police zo-
stał wzmocniony piłkarzami, na 
co dzień występującymi w pierw-
szym zespole (III liga). Mimo 
wszystko, na początku wygląda-

ło to nie najgorzej, do 30. minuty 
na tablicy wyników wciąż widniał 
bezbramkowy remis. Wówczas 
gospodarze wykorzystali błąd no-
wogardzkiej defensywy i objęli 
prowadzenie. Jeszcze przed prze-
rwą Chemik podwyższył na 2:0. 
natomiast po zmianie stron, na-
stąpiła istna kanonada, po której 
Krzysztof Haberski w sumie aż 10 
razy wyjmował piłkę z siatki. Po-
morzanin kończył mecz w dzie-
siątkę, ponieważ Paweł Królik po 

starciu z zawodnikiem Chemika, 
musiał opuścić boisko na pięć mi-
nut przed końcem meczu, z roz-
ciętą głową. Wynik 10:0 nie zda-
rza się zbyt często, prezes Pomo-
rzanina- Marcin Skórniewski, 
który rozegrał w tym meczu 90. 
minut, uważa, że była to świetna 
lekcja dla młodych piłkarzy. Cie-
szę się, że młodzi piłkarze Pomo-
rzanina mogli zagrać przeciwko 
zawodnikom z III ligi i uczyć się od 
nich. Ostatnie miejsce w tabeli nie 

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
2. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Wicher Reptowo  1:1
Orzeł Łożnica – Wołczkowo-Bezrzecze  1:1
Euroinsbud Goleniów – Pomorzanin Przybiernów 2:3
Chemik II Police – Pomorzanin II Nowogard  10:0
Orzeł Grzędzice – Hanza Goleniów  0:2
Znicz Niedźwiedź – Zalew Stepnica   3:5

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 2 6 5 0 2 0 0
2 Pomorzanin Przybiernów 2 6 5 3 2 0 0
3 Wołczkowo - Bezrzecze 2 4 3 1 1 1 0
4 Orzeł Łożnica 2 4 2 1 1 1 0
5 Wicher Reptowo 2 4 8 2 1 1 0
6 Zalew Stepnica 2 3 5 4 1 0 1
7 Znicz Niedźwiedź 2 3 8 8 1 0 1
8 Chemik II Police 2 3 13 5 1 0 1
9 Vielgovia Szczecin 2 1 1 3 0 1 1
10 OKS Euroinsbud Goleniów 2 0 2 6 0 0 2
11 Orzeł Grzędzice 2 0 1 9 0 0 2
12 Pomorzanin II Nowogard 2 0 1 12 0 0 2

jest powodem do paniki, to dopie-
ro 2. kolejka, a my za cel drugiego 
zespołu stawiamy ciągłe wprowa-
dzanie do seniorskiej piłki młodych 
zawodników – komentuje Marcin 
Skórniewski. Trudno się nie zgo-
dzić, szkoda tylko, że w Policach 

zagrało jedynie 3 młodych za-
wodników, którzy od niedawna 
występują w seniorach. Przy arty-
kule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę.   

KR

Kobieca drużyna gromi na inaugurację

Popis Anity Piotrowskiej
W niedzielę (7 września), o godzinie 16:00, piłkarki Pomorzanina Nowogard, w Przecławiu 
inaugurowali rozgrywki III Ligi Kobiet. Podopieczne Pawła Błaszczyka pewnie wygrały, 
jednak brutalna gra Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego spowodowała, że boisko 
z urazami opuściły aż 4 zawodniczki Pomorzanina. 

LUKS Przecław – Pomorzanin Nowogard 0:6 (0:2)
Gole: Anita Piotrowska x5, Katarzyna Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Martyna Stępień (Anita Nowakowska), Ada Sze-

miot (Wiktoria Tupko), Anna Nowicka, Anita Skowrońska (Patrycja Bo-
bik) – Anita Piotrowska (Klaudia Duda), Katarzyna Piotrowska (c) , Mał-
gorzata Wołk, Monika Krystkiewicz, Klaudia Kaczor – Klaudia Korgiel.  

Kobieca drużyna prowadzona 
przez Pawła Błaszczyka, w Prze-
cławiu była faworytem meczu 
z debiutującym w rozgrywkach 
uczniowskim zespołem. Pomo-
rzanin przystąpił do tego meczu 
osłabiony. W obronie zabrakło 
Karoliny Kowalczuk, natomiast 
bramkarka Daria Partyka naba-
wiła się kontuzji. Między słupka-
mi zastąpiła ją debiutująca mło-
dziutka Paulina Torun. Po raz 
pierwszy na obronie zagrała Ani-

ta Skowrońska i trzeba przyznać, 
że bardzo dobrze wywiązała się z 
nowej roli. W pomocy, w porów-
naniu do pucharowego meczu z 
Olimpią Szczecin, wystąpiła Ani-
ta Piotrowska, nowa zawodnicz-
ka Pomorzanina, która jest rów-
nież grającym trenerem. Jak się 
okazało, był to strzał w dziesiątkę, 
bo mecz w Przecławiu był kon-
certem jednej aktorki – właśnie 
Anity Piotrowskiej. Nowa zawod-
niczka Pomorzanina zdobyła aż 5 

goli, w tym dwa po indywidual-
nych akcjach i pięknych strzałach 
w okienko. Jedną bramkę dorzu-
ciła jej siostra, kapitan zespołu-  
Katarzyna Piotrowska. Rywalki z 
Przecławia nie miały kompletnie 
nic do powiedzenia, jednak sporo 
namieszały w składzie Pomorza-
nina... Debiutujące zawodniczki 
uczniowskiego klubu grały bardzo 
brutalnie, aż 4 piłkarki Pomorza-
nina opuszczały boisko z kontu-
zjami, najboleśniej odczuła ostrą 

grę rywalek Martyna Stępień, któ-
rą karetka przetransportowała do 
szpitala. Z lekkim urazem z bo-
iska zeszła również główna boha-
terka Anita Piotrowska, którą na 
boisku zastąpiła kolejna debiu-
tantka, Klaudia Duda. Pomorza-
nin pewnie wygrywa i może już 
myśleć o pojedynku z Orłem 2010 
Women PZZ Wałcz, który rów-
nież debiutuje w rozgrywkach, 
jednak w swoim pierwszym me-
czu pokonał Vielgovie Szczecin 

1:0. Najwyższe zwycięstwo odnio-
sły główne faworytki do awansu, 
piłkarki drugiego zespołu Olimpii 
Szczecin, które pokonały w Koło-
brzegu zawodniczki Kotwicy, aż 
0:12. Nieoczekiwanie trzy punkty 
zanotowały również zawodniczki 
Fali Międzyzdroje, które pokona-
ły w Stepnicy tamtejszy Zalew 0:1. 
Przy artykule prezentujemy kom-
plet wyników oraz aktualną tabe-
lę. 

KR

III Liga Kobiet 2014/2015
1. kolejka:
Zalew Stepnica – Fala Międzyzdroje  0:1
AP Kotwica Kołobrzeg – Olimpia II Szczecin 0:12
Orzeł 2010 Wałcz – Vielgovia Szczecin  1:0
LUKS Przecław – Pomorzanin Nowogard   0:6

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Olimpia II Szczecin 1 3 12 0 1 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 1 3 6 0 1 0 0
3 Fala Międzyzdroje 1 3 1 0 1 0 0
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 1 3 1 0 1 0 0
5 Zalew Stepnica 1 0 0 1 0 0 1
6 Vielgovia Szczecin 1 0 0 1 0 0 1
7 LUKS Przecław 1 0 0 6 0 0 1
8 AP Kotwica Kołobrzeg 1 0 0 12 0 0 1

Puchar Polski ZZPN już w środę

Kto zagra z Iskrą?
Już jutro (10 września), o godzinie 16:45, o Puchar Polski ZZPN rywalizować będą dwa ze-
społy Pomorzanina Nowogard. Pierwszy zespół wybierze się do Łożnicy, na mecz z tamtej-
szym Orłem. Natomiast w Nowogardzie, „rezerwy” zagrają z Iskrą Golczewo. No właśnie... 
Czy aby na pewno z Iskrą zagra drugi zespół?

Podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego, w środę, w ramach 
Pucharu Polski ZZPN, wybiorą się 
do Łożnicy na mecz z Orłem, któ-
ry występuje w A Klasie (w grupie 
z Pomorzaninem II). Natomiast w 

Nowogardzie, drugi zespół Pomo-
rzanina zagra z Iskrą Golczewo, 
walczącą w regionalnej okręgów-
ce. Jak udało się ustalić redakcji 
DN, najprawdopodobniej składy 
obydwu drużyn zostaną „wymie-

szane”. W obawie o zdrowie pił-
karzy, do Łożnicy mogą pojechać 
młodzi zawodnicy, którzy dotych-
czas od Roberta Kopaczewskiego 
nie dostawali zbyt wielu szans na 
grę. Orzeł występujący w A Klasie, 

z pewnością zrobi wszystko, żeby 
udowodnić swoim kibicom, że jest 
w stanie pokonać wyżej notowa-
nych rywali, stąd też obawy, że ry-
wale mogą zagrać dość ostro. Jeśli 
tak się stanie, wówczas w Nowo-
gardzie, w barwach drugiego ze-
społu, może zagrać kilku zawodni-
ków na co dzień występujących w 
wojewódzkiej okręgówce. Rywale, 
zespół Iskry Golczewo, rywalizuje 
w regionalnej okręgówce i prezen-
tuje się w niej bardzo przyzwoicie. 

Po 4. kolejkach, zajmuje 3. miej-
sce w tabeli z 9 punktami na kon-
cie. Prezes Pomorzanina, w krót-
kiej rozmowie poinformował, że 
dla nowogardzkich drużyn mecze 
o Puchar Polski ZZPN traktowane 
są bardziej jako sparingi, dlatego 
nie wykluczone są roszady w skła-
dzie. Jak będzie? Przekonamy się 
już w najbliższą środę o godzinie 
16:45. Relacja z obydwu spotkań 
ukaże się w najbliższym wydaniu 
DN.                                             KR 

II Runda Pucharu Polski ZZPN:
Orzeł Łożnica – Pomorzanin Nowogard  (10.09; 16:45)
Pomorzanin II Nowogard – Iskra Golczewo (10.09; 16:45)
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Uczniowie ZSP zdobywają 
wykształcenie ogólne oraz zawodowe 
Szkolnictwo zawodowe cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży o czym najlepiej 
świadczy liczba uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęli naukę w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Obecnie w naszej szkole jest dziewięć klas pierwszych (siedem 
technicznych i dwie zawodowe). 

Poniżej prezentujemy charakterystykę kierunków kształcenia: 
Technik handlowiec – ma  na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania 

zadań rynkowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy na 
średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizowania podsta-
wowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej i magazynach oraz uruchamiania  
i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu 
marketingu, potrzeb konsumentów, towaroznawstwa, technik informatycznych, metod negocjacji oraz kon-
taktów  z kontrahentami w języku polskim i obcym, rozszerzenia – język obcy, geografia.

Technik ekonomista – rozwija umiejętności, które po ukończeniu szkoły umożliwiają założenie i prowa-
dzenie działalności gospodarczej, daje również kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z 
prowadzeniem rachunkowości, obsługą komputera, kalkulacjami ekonomicznymi oraz analizą działalności 
gospodarczych. Absolwent technikum ekonomicznego będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu eko-
nomiki przedsiębiorstw, marketingu, psychologii społecznej, podstaw prawa, rachunkowości i zarządzania 
firmą, rozszerzenia – język obcy, geografia.

Technik pojazdów samochodowych – przygotowuje  absolwenta do pracy w zakładach mechanicznych 
oraz do samodzielnej działalności gospodarczej w branży technicznej. Absolwent będzie posiadał umiejęt-
ności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów, podstaw konstrukcji i elektrotechniki samochodowej 
oraz umiejętności obsługi komputera – również programów diagnostyki samochodowej, rozszerzenia – ma-
tematyka, informatyka.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – przygotowuje  absolwenta do pracy w zakładach gastrono-
micznych (restauracje, kawiarnie, stołówki np. ośrodki wczasowe, sanatoria) oraz samodzielnej działalności 
gospodarczej w branży gastronomicznej. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu techno-
logii żywienia, mikrobiologii, podstaw ekonomii oraz urządzania zakładów gastronomicznych, rozszerzenia 
– język obcy, biologia.

Technik informatyk – przygotowuje  absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań: ob-
sługa komputera w stopniu zaawansowanym, obsługa systemów operacyjnych oraz praca w wybranych ro-
dzajach sieci komputerowych,  wykorzystywanie wiedzy  o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz 
praca z innymi systemami, posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,  spe-
cjalizacja- grafika komputerowa, administracja sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja sprzę-
tu komputerowego, rozszerzenia – matematyka, informatyka.

Technik hotelarstwa – nauka pracy w recepcji i innych działach hotelu, umiejętność profesjonalnej i kom-
pleksowej obsługi gości hotelowych. Poznanie zasad prowadzenia hotelu i pensjonatu, planowania jego bu-
dżetu, analizowania rynku pod kątem zapotrzebowania na usługi hotelarskie oraz usługi im towarzyszące, 
rozszerzenia – język obcy, geografia.

Technik logistyk – planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do 
konsumenta, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wy-
miany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta 
we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i 
analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informa-
tyczne. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, bu-
downictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących 
się w spedycji krajowej i międzynarodowej, rozszerzenia – matematyka, informatyka.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – mechanik  pojazdów samochodowych (3-letnia) 
Ukończenie szkoły daje tytuł pracownika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdów samocho-

dowych. Dodatkowo absolwent nabywa umiejętności spawania, obróbki skrawaniem oraz ślusarskie i bla-
charskie. Praktyki odbywają się w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz (3-letnia)
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz naby-

wa umiejętność stosowania zasad prawidłowego żywienia, sporządza-
nia potraw z różnych surowców, przechowywania  i kontrolowania to-
warów oraz posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami w zakładach 
gastronomicznych. Kucharz może być zatrudniony w zakładach żywie-
nia zbiorowego lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Prakty-
ki odbywają się w szkolnych pracowniach gastronomicznych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa (3-letnia). 
Wybór zawodu należy do ucznia. Nauka zawodu odbywa się w za-

kładach pracy, które zatrudnią ucznia jako pracownika młodocianego. 
Kształcenie odbywa się wg programów nauczania dopuszczonych do 
użytku szkolnego w publicznych szkołach.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w ZSP 
Zapraszamy do nowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

(system zaoczny), które działa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica. Poniżej przedstawiamy plakaty informujące o 
szczegółach naboru. 
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A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

A9.4.ś-czb.d/o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

2014 r. 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”  
w Nowogardzie

informuje, że  posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo 
wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”).

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na  
użytkowanie garaży. Garaże mogą być wydane kupującemu  
w dniu podpisania Umowy kupna-sprzedaży.  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie  
pod nr 91 39 25 261  lub kom. 697 104 578   

A58.8.śr-czb.19.08-12.09

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do  

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Ogłoszenie
Klub żeglarski „Knaga”, członkowie PZW i Burmistrz No-

wogardu, zapraszają wszystkich członków klubu i wędkarzy 
na wspólną akcję oczyszczania jeziora ze śmieci i glonów.

Uczestników akcji prosimy o zabranie ze sobą niezbędnego 
sprzętu i wyposażenie się m.in.w  grabie, widły, wodery, itp., a 
posiadaczy łodzi o uczestnictwo wraz z łodziami. 

Akcja oczyszczania jeziora odbędzie się w dniu 
13.09.2014 r. Zbiórka chętnych do udziału w akcji o godz. 
9:30, przy restauracji „Neptun”.

Zapraszają Organizatorzy

UWAGA!!!
W lesie w okolicach jeziora 
w miejscowości Czermnica w 
dniu 06.09.2014 (sobota) za-
gubiono kluczyk z pilotem do 
samochodu marki Toyota z 
breloczkiem. 

Uczciwego znalazcę  
prosimy o kontakt. 

Tel. 602 521 671

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie informu-

je członków Koła, że dnia 21.09.2014 r. Organizuje za-
wody wędkarskie (spławikowe) w Trzebieszewie. Zapi-
sy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12 do 
dnia 19.09.2014r. Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ulicy  
5 Marca o godzinie 6 rano. 

Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

9-19.09

Wydzierżawię 
sklep spożywczy 

przy SP nr 1 
na ul. Woj. Polskiego 5.

607 288 835
J15.1.sczb.5,9,12,16

Praca w godz. 07.00-15.00, pon - pt.   Wynagrodznie: 1680 zł brutto.

Firma sprzątająca zatrudni osobę niepełnosprawną 
do sprzątania obiektu biurowego w Parku Przemysłowym w Łozienicy. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie 
w Urzędzie Pracy w Nowogardzie w piątek (12.09.2014 r.) o godz. 10.00.

W212.3.sczb.9-12.09

Zatrudnimy energicznych pracowników
do ochrony fizycznej oraz pracownika 

recepcji ze znajomością języka angielskiego 
z okolic Goleniowa. 

Telefon: 510 014 869
W212.3.sczb.9-12.09A

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE” 

funkcjonujące przy SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM w Nowogardzie, 
przy ul. J. Poniatowskiego 17, ogłasza zapisy na 

IV  NOWOGARDZKI  TURNIEJ  TENISA  ZIEMNEGO, 
który odbędzie 13 września 2014 r., o godz. 10.00, na korcie państwa M. i W. Kubickich przy ul. Ko-
ściuszki. 

Jak w poprzednich latach, fundatorem nagrody głównej – rakiety do tenisa – jest Burmistrz No-
wogardu.  Zgłoszenia przyjmuje p. Z. Ceranka pod numerem tel. 602 350 301 do dnia 10. 09. 2014 r.  

W turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a wpisowe w wysokości 30 zł należy wpłacać na 
konto stowarzyszenia 03937510124200415720000010 lub bezpośrednio u organizatorów. 

Serdecznie zapraszamy członkowie stowarzyszenia „NASZE SZANSE”
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

W208.4.sczb.02.09.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJEMY, KU-
PUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup zło-
mu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 m2, 
III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala obsługi 
oraz zaplecze/magazyn z osobną toaletą. Lo-
kal po kapitalnym remoncie. Dostępne me-
dia: prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt mo-
nitorowany. Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 tys. 
691 664 658   

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. Cena 
43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, I 
piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 696 
042 318 

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie, ul. Le-
śna 6a, powierzchnia 45,80 m2, I piętro, dwa 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC, korytarz, cena 
91.600 zł, tel.  607607814, 91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Traugut-
ta 3a, powierzchnia 54,90 m2, parter, dwa po-
koje, kuchnia, łazienka, WC,  korytarz, cena 
76.800 zł, tel.  607607814, 91-3910010.

• Sprzedam mieszkanie w Dobrej, ul. Traugut-
ta 3a, powierzchnia 78,10 m2, II piętro, cztery 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC,  korytarz, cena 
71.700 zł, tel.  607607814, 91-3910010. 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Leśnej 
w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. +48 725 
428 837 

• Sprzedam lokal przeznaczony na działalność 
handlową lub usługową w Płotach przy ul. 
Krótkiej o pow. 90 m2. Cena do uzgodnienia. 
605 098 061 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica Gry-
fitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, piwnica  
i  budynek  gospodarczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  ka-
walerkę. Osobne  wejście. Kulice.45 tyś.
zł.Tel.512131562.

• Sprzedam  pawilon  handlowy o pow. 36 m 

2 .601642390.

• Do  wynajęcia  kawalerka  na  ul; Leśna  ume-
blowana.508070311.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia ul. 
Bema. 669 212 959 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe na Leśnej w 
Nowogardzie. 605 402 134

• Do wynajęcia dwa lokale o pow. 20m2  i 75 m2 
w centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667

• Sprzedam nowy dom 130 m2 w okolicy Ko-
ściuszek na działce 4600 m2. 606 118 102 

• Sprzedam działkę przemysłową ok 37 arów w 
Nowogardzie. 603 450 718

• Sprzedam mieszkanie Słajsino. 886 367 810

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze . 668 411 277

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, ok 
90m2 Nowogard. 668 411 277 

• Mieszkanie do wynajęcia 3pokojowe 45 m2 
centrum Nowogardu. 508 75 72 71 

• Sprzedam mieszkanie 87 m2 plus weranda. 
Bezczynszowe, częściowo po remoncie. 606 
783 027

• Do wynajęcia dwupokojowe 48 m2. Centrum 
miasta I piętro, umeblowane. 91 35 03 013

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 71 m2. 
602 371 382, 602 526 935 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 67 m2 w 
Nowogardzie po remoncie, niskie opłaty. Tel 
696 06 21 97 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul. Gryfi-
tów , bez pośredników. 604 422 221 

• Kupię ziemię rolną. 665 503 129 

• Kupię pół bliźniaka stare budownictwo lub 
lokal w bloku z osobnym podwórzem. 609 
047 264 

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę na ul. 3go 
Maja. 694 440 201, 91 39 21467 

• Do wynajęcia atrakcyjny lokal przy dworcu na 
3go Maja. 694 440 020, 91 39 21 467 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe z aneksem 
kuchennym. 797 453 215

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I piętro. Cena do 
uzgodnienia.91 39 26 596, 537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie na parte-
rze, 2-3 pokojowe, bez pośredników. 783 908 
247 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe w centrum. 
606 64 69 68

• Wynajmę pilnie 3pokojowe mieszkanie (naj-
lepiej w okolicy SP nr 2). 605 638 132

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 
2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobili-
zer pełna elektryka, gotowe do zarejestrowa-
nia w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 
215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  prod. 
1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 97, 
szyba przednia Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 
908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 2002, 
stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 508 290 
657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 
456 377   

• Sprzedam   -  Citroen  Xantia  .Rok  prod. 1994. 
.Silnik  1,6 , benzyna. Rejestracja  do 01/2015 
r. + koła    zimowe .  Tel.889463879.

• SPRZEDAM – VW POLO  z  silnikiem  1,2 L ben-
zyna. Rok   prod. 2002 .pięciodrzwiowy , stan 
b. dobry ,kpl. kół  zimowych, Auto zostało  ku-
pione rok temu z Niemiec od pierwszego wła-
ściciela. Tel.691604609. 

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Sprzedam pszenzyto workowane cena 70 
zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  róże  
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  róże  
krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  innych  
roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie siana i 
słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 782 036 
086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 
2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 785 
04 19 62  

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 853 
573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzelewo. 
502 853 573 

• Sprzedam  nasiona gorczycy.669910736

• Sprzedam obornik. 607 73 98 66 

• Ziemniaki paszowe jadalne sprzedam. 608 
01 39 95 

• Sprzedam 3 krowy rasy Limuse. 698 269 805

• Sprzedam ciągnik C-360 12 tys. zł, brona tale-
rzowa 2, 5 tys. zł., sadzonka do kapusty – 1.5 
tys. zł, ścinacz do łęk – 3 tys. zł., myjka do wa-
rzyw – 1,5 tys zł. , szatkownica do kapusty – 3 
tys. zł., rozsiewacz do nawozów – 1,5 tys., ko-
paczka dwurzędowa 2 tys. zł. Tel. 602 708 518 

• Zamienię ciągnik C-360 na agregat siewny. 
Tel. 602 708 518 

• Sprzedam orzechy laskowe, zrywać samemu, 
niepryskane, cena 8 zł/kg, Długołęka 5. Tel. 
796 144 225 

• Sprzedam ziemniaki jadalne vineta i denar, 
Żabowko 18. 60 50 925  17

USŁUGI

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-

WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowa-
nie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieplenia, ob-
róbki blacharskie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus skrzynio-
wy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zajęcia-
mi komorniczymi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –TA-
NIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawo-
wa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 
432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i za-
graniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. Wykoń-
czenie wnętrz pod klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• NAPRAWY montaz piecow gazowych Vaillant 
- serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  tony 
,bus kryty .Nawiążę  współpracę  z  firmą.
Tel.888878314.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 

• Korepetycje z matematyki SP, gimnazjum. 
532 557 381 

• Matematyka – wszystkie poziomy. 604 124 
623

• Profesjonalne przygotowanie do nowej ma-
tury z matematyki mat15.58@o2.pl 

• Naprawię komputery. 695 575 008 

• Korepetycje matematyka 668 17 12 12

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 
emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• KOREPETYCJE Z MATEMATYKI STATYSTYKI 
I EKONOMETRII DLA LICEALISTÓW I STU-
DENTÓW PROFESJONALNE PRZYGOTO-
WANIE DO ZALICZEŃ EGZAMINÓW MATU-
RALNYCH ORAZ SESJI EGZAMINACYJNYCH 
BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ. Tel. 
kom. 600 924 128 email: iwonand1@wp.pl

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu han-
dlowego. 91 57 92 918



9-11.09.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

15

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 
ważny od 15.VI – do 31.VIII.2014 r.
 Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
06:55(kursuje od 28.VI – 30.VIII) 7:46(kursuje od 16.VI – 31.VIII oprócz 

19.VI, 22 VI), 09:57(kursuje 15.VI, 19 VI,21- 22.VI), 10:04(kursuje 28.VI-
31.VIII), 12:06, 13:33(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 15:48, 
17:47, 21:09 

SZCZECINA Głównego
04:58(kursuje od pon.- pt. oprócz 19.VI, 15.VIII), 6:03, 7:48, 11:02, 

14:38(kursuje od pon.- nd. oprócz 21.VI), 16:48, 18:25, 21:11(kursuje 
od 28.VI – 30.VIII)

Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:48 i 18:25, jadą przez Port Lotniczy 
w Goleniowie

OGŁO SZE NIA DROB NE
• Zatrudnię dysponenta-spedytora w transpor-

cie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  na  Fer-
mę  .Warunki  płacowe dobre. Zapewniamy  
mieszkanie. 502562378   lub  913910315 .

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Doświadczona opiekunka zaopiekuję się ma-
łym dzieckiem. 66 46 96 177 

• Zatrudnię pana w gospodarstwie rolnym w 
Nastazinie zapewniam mieszkanie, wymaga-
ne prawo jazdy. 781 295 846 

• Zatrudnię kierowcę kat. B, jazda po Europie. 
665 544 868

• Poszukuje pana do prac dorywczych przy-
domowych na wsi koło Nowogardu. 889 133 
882

• Zlecam prace budowlane. 693 469 317 

• Przyjmę do pracy dekarza. Mile widziana zna-
jomość ciesielki. 693 180 974 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja i 
montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne przeglądy części 

zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porąba-
ne. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje zasila-
nia, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 
506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, ol-
cha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 693 
730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie nowe, 
bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 785 921 868 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, atrak-
cyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z Niemiec  uzy-
wane z gwarancja i montażem do mieszka-
nia,domu,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl wer-

sja kominowa lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamienne,serwis tel 691 
686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary,z Niemiec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 zl   oraz elek-
tryczny przepływowy podgrzewacz wody 
na prad 380V do lazienki,kuchni cana 200zl    
tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz wody 
stojacy VGH 130-190 litrowy f. Vaillant z Nie-
miec do domu, pensjonatu gdzie sa 2- 3 la-
zienki,ekonomiczny cena od 1.000 zl piec ga-
zowy c.o. stojacy, zeliwny ze sterowaniem va-
illant moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl monta-
z,serwis  tel  691 686 772

• Wypuszczanie białych gołębi na ślubach i in-
nych imprezach okolicznościowych. 795 970 
408 

• Sprzedam kosiarkę spalinową używaną tanio. 
693 344 678 

• Sprzedam pasiekę. 507 941 625

• Sprzedam 200 m siatki leśnej 165/15, cena 
450 zł. Tel. 508 200 993

• Sprzedam królika miniaturkę wraz z klatką i 
wyposażeniem. Cena 50 zł. 506 696 195

• Przyjmę na naukę gry na gitarze i keybordzie. 
Tanio. Tel.669 889 627

• Tartak, Korytowo. 693 180 974
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TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Pracownia Ceramiki Artystycznej

Zapisy - poniedziałek, piątek 
godz. 16.00-18.00,  tel. 606 32 18 71

ul. 15 Lutego 2 (nad pizzerią Fantazja) Katarzyna Gnacińska-Olczyk

Dzieci młodsze 4-7 lat - z elementami działań plastycznych

Dzieci starsze 8-13 lat - inspirowane polską i europejską sztuką

Młodzież i dorośli - indywidualnie dostosowane do zainteresowań

zaprasza na zajęcia ceramiczne

W194.4.o.22-5.09

ŚWIETNE OFERTY
W ZASIĘGU RĘKI

KREDYTY, 
KONTA OSOBISTE,
LOKATY

bzwbk.pl  

Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach dostępne w placówce Partner Banku Zachodniego WBK S.A. Stan na 20.01.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00NOWA SIEDZIBA

w Nowogardzie
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 2

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

WŁOCHY - 27.09. - 6.10.2014
Rezerwując na rok 2015 

do 15.11 2014 r. 30% promocji
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja, Włochy, Turcja, 

Tunezja, Chiny, Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

s. 9, 10

Pół wieku temu 
królowali 
na szosie

SKUP ZŁOMU  
I  METALI  KOLOROWYCH 
NOWOGARD • UL. MŁYNARSKA 10 

(TEREN BYŁEJ MLECZARNI)
OFERUJE NAJWYŻSZE CENY ZŁOMU STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH 

• gotówka od ręki
• ważymy na wagach elektronicznych
• cięcie złomu palnikiem
• odbiór złomu na terenie miasta gratis

503 119 036, 507 021 889
K....P.4.29-5.09

s. 11

Uzdrowiona przez 
Jana Pawła II

odwiedzi 
Nowogard

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści POZYCZKA

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 600
Provident Polska S.A. www.provident.pl

POŻYCZKA
   KONSOLIDACYJNA

 47x33mm

W213.1.P.12.09-03.10

Mieszkaniowy dramat młodego małżeństwa z Nowogardu

W takich warunkach ma mieszkać  
rodzina z dzieckiem?

Zemsta 
burmistrza?
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rejestracyjne
o nr GDA TT50
znalazcę proszę 

o kontakt
z Redakcją DN

W skrócie...

Jeszcze o drodze pełnej przeszkód... Powracamy do sygnału, który był 
opisywany w poprzednim nr DN, pod tytułem: „Droga pełna przeszkód...”. 
W środę na tel. alarmowy redakcji DN, zadzwonił mieszkaniec ul. 3 Maja 
41, odnosząc się do w/w artykułu. Poinformował, że u mieszkańców ka-
mienicy, nieopodal opisywanej przez nas ul. Zielonej, stoją garaże, które re-
gularnie „pływają” po obfitych ulewach. Wykonując zdjęcie, zaciekawił nas 
również widok rury, która wystaje z popękanego asfaltu, tuż przy kamieni-
cy, w której mieszka nasz rozmówca. Można się tylko domyśleć, że rura ta 
odprowadza deszczówkę, dlaczego więc przez podwórze, którym uczęsz-
czają mieszkańcy? KR

Wysypisko na środku osiedla. O problemie ze śmieciami na os. Gry-
fitów, a dokładnie przy ul. Ks. Racibora I, pisaliśmy już w ubiegłym roku, 
mniej więcej o tej samej porze. Sprawa dotyczyła wówczas wysypiska, znaj-
dującego się w małym murowanym budynku, stojącego nieopodal bloków 
mieszkalnych. Podobnie jak wtedy, tak i teraz, mieszkańcy uskarżają się na 
ogromny bałagan, obok którego nie da się przejść obojętnie. Jednak tym 
razem jest jeszcze gorzej – nieporządek panuje nie wewnątrz budynku, ale 
bezpośrednio przed nim, na pasie zieleni. Najwyraźniej ktoś urządził so-
bie nielegalne wysypisko. Mieszkańcy, za pośrednictwem DN, apelują o 
uprzątnięcie śmieci i utrzymywanie terenu w czystości. KK    

Kosz pełen rydzów.  Kolejna nasza Czytelniczka postanowiła pochwalić 
się okazałymi zbiorami podczas grzybobrania. Takie piękne okazy rydzów, 
w tak dużych ilościach, zebrał młodziutki Ksawery wraz ze sowimi dziad-
kami, w jednym z podnowogardzkich lasów. Jak zapewnia nasza Czytel-
niczka - smakują wyśmienicie! Gratulujemy udanej wyprawy do lasu i ży-
czymy następnych, tak wielkich zbiorów. KR

To już prawdziwa Korea... 

Zemsta burmistrza?
Choć burmistrz obiecał mieszkańcom Szczytników, że gmina zapłaci za zakupy, jakie wieś 
poczyniła z wygranej na igrzyskach sołectw, teraz najwyraźniej zmienił zdanie. Chce zoba-
czyć wszystkie zakupione rzeczy, w tym m.in. sportowe obuwie, które nosi młodzież. Dla-
czego? Jeden z mieszkańców wsi twierdzi, że to zemsta, i to polityczna. Publicznie bowiem 
oświadczył, że nie będzie w najbliższych wyborach głosował na Roberta Czaplę. 

O problemach, z jakimi boryka-
li się ostatnio mieszkańcy Szczyt-
ników, pisaliśmy w zeszłym nu-
merze. Przypomnijmy, że wieś 
zwołała zebranie wiejskie (2 wrze-
śnia), na które zaprosiła burmi-
strza Nowogardu, by ten pomógł 
im rozwiązać ich problemy. Głów-
nym tematem spotkania były nie-
opłacone dwie faktury na kwotę 6 
tys. zł, za zakupy sprzętu sporto-
wego. Wieś wygrała te pieniądze 
podczas igrzysk sołectw, odby-
wających się jakiś czas temu. Soł-
tys nie chciał jednak zaparafować 
faktur, a bez jego podpisu gmina 
nie chciała za nie zapłacić. Obec-
ny na spotkaniu burmistrz obie-
cał, że gmina jednak dokona spła-
ty zalegających rachunków. Oka-
zuje się, że po spotkaniu jednak 
nieco zmienił zdanie. Jak poin-
formował nas mieszkaniec wsi, 
Krzysztof Hetmański, który do-
konywał zakupów, a potwierdzi-
ła to w rozmowie z DN Andżelika 
Krzywańska, pełniąca obowiązki 
sołtysa wsi (poprzedni zrezygno-
wał z urzędowania, o czym poin-
formował wieś na wspomnianym 
spotkaniu), teraz urzędnicy zażą-
dali okazania zakupionych rze-
czy. Dopiero po dokonaniu swo-
istej „rewizji” osobistej (wszak za-
kupione stroje sportowe młodzież 
nosi), płatności mają być uregu-
lowane. - Jestem tym oburzony. 
Mam przynieść do ratusza buty, 
które dzieci już noszą. Mało tego, 
zażądano nowych faktur, na któ-
rych ma być wyszczególniona na-
wet marka zakupionego obuwia – 
mówi p. Krzysztof.

O co tak naprawdę chodzi...
Można by to uznać za rutyno-

we działanie, gdyby takie praktyki 
stosowano w przypadku pozosta-
łych sołectw. Tak jednak nie jest. 
Inaczej sprawa by też wygląda-
ła, gdyby sama wieś zgłosiła bur-
mistrzowi wątpliwości co do spo-

sobu czy zasadności wydatkowa-
nia wygranych pieniędzy. Ale tak 
też nie było. Skąd zatem nagle po-
dejrzenia, że ktoś mógł naciągnąć 
gminę? Pan Krzysztof jest prze-
konany, że burmistrz robi mu na 
złość i odpłaca mu się za sytuację, 
która miała miejsce pod koniec 
zebrania w Szczytnikach. 

- Jestem pewien, że burmistrz się 
na mnie mści, bo kiedy zapytał pu-
blicznie, na świetlicy, czy będę na 
niego głosował w wyborach samo-
rządowych odparłem, że mam in-
nego kandydata – mówi.

Rzeczywiście, w czasie wiej-
skiego zebrania padły takie słowa 
(DN to zarejestrował). Stało się to 
jednak po tym, jak Robert Cza-
pla sam dopytywał mieszkańców 
wsi, czy ich zdaniem powinien 
startować ponownie w wyborach 
na burmistrza, choć ci wcale się o 
taką rozmowę nie prosili. Na sali 
zapadła wówczas cisza. Po chwili 
głos zabrał pan Krzysztof i odpo-
wiedział burmistrzowi, że jest de-
mokracja, toteż każdy ma prawo 
startować. Dla burmistrza najwy-
raźniej taka odpowiedź nie była 
dość satysfakcjonująca. Dopytał 
więc,  czy mężczyzna na niego za-
głosuje, gdy ten wystartuje w wy-
ścigu o fotel kierownika gminy. 

- Mam powiedzieć szczerze? - 
dopytywał dwukrotnie mieszka-
niec wsi.

- Szczerze – odpowiedział mu 
odważnie burmistrz.

- Szczerze to nie zagłosuję na 
pana. Doceniam, co pan robi, ale 
mam innego kandydata – od-
powiedział z pełną kulturą pan 
Krzysztof, a w dalszej rozmowie 
przyznał się, kogo widzi na stano-
wisku burmistrza (tego zdradzać 
nie będziemy, żeby nie być posą-
dzonym o stronniczość). 

Pozostaje mieć nadzieję, że w 
gminie tak samo traktowani będą 
wszyscy obywatele – niezależnie 
od poglądów politycznych czy też 
oceny działań obecnej władzy, co 
jest raczej charakterystyczne dla 
państw totalitarnych, jak np. Ko-
rea Północna, Chiny. 

W najbliższy poniedziałek pan 
Krzysztof jest umówiony w gmi-
nie na okazanie sportowych rze-
czy, jakie zakupił dla młodzieży ze 
Szczytników z wygranej na igrzy-
skach. 

Pytanie tylko, jak zareaguje na 
to młodzież ze Szczytników, która 
przed burmistrzem będzie musia-
ła ściągnąć z z nóg buty...

Marcin Simiński

2 września, spotkanie w Szczytnikach, na którym z ust burmistrza, padła deklara-
cja, że gmina zapłaci za ubrania sportowe kupione dla młodzieży



12-15.09.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Mieszkaniowy dramat młodego małżeństwa z Nowogardu

W takich warunkach ma mieszkać rodzina z dzieckiem?
W dramatycznej sytuacji znalazła się czteroosobowa rodzina z Nowogardu, w tym kilkuletnie dziecko. Po tym, jak sąd wydał wyrok o eksmisję z prawem do lo-
kalu socjalnego, ZBK chce, aby wszyscy przeprowadzili się do mieszkania o powierzchni 28 m kwadratowych w Osowie.  Rodzina odmówiła i nie ma zamiaru ni-
gdzie się przenosić. Prosi urzędników o wstrzymanie eksmisji bądź przydzielenie innego mieszkania, w mieście. Całej sprawie dramatu dodaje fakt, że mieszka-
nie zadłużył ojciec, w czasie gdy jego córka z rodziną mieszkała na stancji. Kobieta twierdzi, że o eksmisji dowiedziała się przy okazji. Urzędnicy są innego zdania. 

Pani Aneta, wraz z mężem i sy-
nem (dziś 7-letnim chłopcem), 
kilka lat temu wyprowadziła się  
z rodzinnego domu przy ul. Bla-
charskiej. Stało się to krótko po 
śmierci jej matki. Wynajęła stan-
cję. Jak mówi, chciała iść „na swo-
je”. Nie mogła też znieść wiecz-
nych kłótni z sąsiadami. Ojciec 
został sam. Mężczyzna, po utra-
cie żony, zaczął pić. Utracił kon-
trolę nad codzienną, normalną 
egzystencją. Kilka tygodni temu 
pani Aneta postanowiła, że wró-
ci do swojego rodzinnego miesz-
kania. Nie spodziewała się jednak, 
że jest ono zadłużone i sąd wydał 
nakaz eksmisji wszystkich zamel-
dowanych w nim osób. 

- Mój ojciec nie przekazywał mi 
korespondencji z sądu. Nie jestem 
pewna, czy w ogóle zdawał sobie 
sprawę, w jakiej znalazł się sytu-
acji. Nie miałam więc świadomo-
ści, że mieszkanie jest zadłużone. 
Gdybym to wiedziała, już dawno 
podjęłabym kroki, aby nie dopro-
wadzić do takiej sytuacji – mówi w 
rozmowie z DN pani Aneta.

Kobieta o istnieniu wyroku do-
wiedziała się całkiem przypad-
kiem, podczas próby ponowne-
go podłączenia prądu w mieszka-
niu ojca. 

- Zamówiliśmy elektryków, a 
oni stwierdzili, że nie mogą pod-
łączyć prądu, gdyż nie pozwala na 
to ogólny stan instalacji w budyn-
ku. Poszłam więc do ZBK, żeby do-
wiedzieć się, czy możliwa jest na-
prawa sieci elektrycznej. Tam do-
wiedziałam się, że lokal jest zadłu-
żony i sąd, na wniosek ZBK, wy-
dał nam wyrok eksmisji – opowia-
da kobieta i dodaje – Mam żal do 

urzędników, że nie powiedzieli mi 
wcześniej o zaległościach, jakie po-
wstały z tytułu niepłacenia czyn-
szu. Tym bardziej, że wszyscy nas 
znają. 

Sąd w wyroku zabezpieczył ro-
dzinę przed eksmisją „na ulicę”. 
Nakazał gminie zapewnienie ro-
dzinie lokalu zastępczego. 

- Na początku pomyślałam – 
trudno. Dadzą nam jakiejś miesz-
kanie. Zaczniemy wszystko od 
nowa. Ale jak się dowiedziałam, 
gdzie nas chcą wysiedlić, ręce mi 
opadły – mówi pani Aneta.

Gmina co prawda znalazła dla 
rodziny nowy dom, ale panują-
ce w nim warunki są skandalicz-
ne. Szczególnie, że w mieszkaniu 
ma przebywać rodzina z dziec-
kiem. Poza tym lokal znajduje się 
kilka kilometrów od Nowogardu, 
w Osowie. 

-  W dniu 25 sierpnia, wspól-
nie z panią z ZBK, udałam się do 
tego lokalu. Okazało się, że lo-
kal znajduje się w Osowie, w bu-
dynku po byłym hotelu pracow-
niczym. Warunki tam panują-
ce są nie do przyjęcia. W miesz-
kaniu o pow. 28 m2 nie ma toale-
ty i kuchni (pomieszczenia te znaj-
dują się w części wspólnej budyn-
ku, na korytarzu). W pokojach (a 
w sumie jednym, przedzielonym) 
nie ma ogrzewania. Nie znajdują 
się tam sanitariaty. Nie ma też ku-
chenki – opisuje pani Aneta – Nie 
wyobrażam sobie zamieszkania w 
tym miejscu. Jak my się tam wszy-
scy pomieścimy, ja, mój mąż, syn 
i ojciec?  – pyta. Podkreśla też, że 
wyprowadzka na wieś spowodu-
je pogorszenie sytuacji finanso-
wej rodziny. Mąż pani Anety pra-

cuje w Świnoujściu. Dojeżdża co-
dziennie do pracy z Nowogardu. 
Mieszkając w Osowie, będzie mu-
siał pokonywać codziennie trasę 
dłuższą o kilka kilometrów. 

Sytuacja, w jakiej znalazła się 
rodzina, jest, delikatnie mówiąc – 
patowa.  W przypadku, gdy mał-
żeństwo odmówi przyjęcia lo-
kalu, gmina nie ma obowiązku 
wskazania jej innego miejsca. Ro-
dzina może wylądować na uli-
cy. Mało tego, pani Aneta twier-
dzi, że mieszkanie przy Blachar-
skiej zostało już przydzielone in-
nym osobom (ponoć małżeństwu 
z dwojgiem dzieci).   Dlatego też 
kobieta złożyła do ZBK wniosek 
o wstrzymanie eksmisji, opisu-
jąc całą sytuację. Zadeklarowała, 
że jest gotowa do podjęcia nego-
cjacji w sprawie spłaty zadłużenia 
mieszkania przy ul. Blacharskiej. 
W ostateczności prosi o przy-

dział innego mieszkania, na tere-
nie Nowogardu, nawet do remon-
tu. – Niech mi dadzą nawet jakąś 
ruinę, ale w mieście – mówi zde-
sperowana. 

Tego niestety ZBK nie może za-
gwarantować. W mieście brakuje 
lokali. Eksmisja jest kwestią cza-
su. Urząd zapewnia jednak, że ro-
dziny nikt nie zamierza wyrzucać 
na bruk. 

- Nie ma takiej procedury ad-
ministracyjnej, która pozwala na 
wstrzymanie eksmisji. Jest to bo-
wiem wyrok sądu i należy go zre-
alizować. Nie oznacza to jednak, 
że pani od razu zostanie wyrzuco-
na na ulicę, chociaż zgodnie z pra-
wem moglibyśmy przeprowadzić 
eksmisję przy asyście komornika – 
mówi Grażyna Grosicka, p.o. kie-
rownika ZBK w Nowogardzie – 
Na razie pani oświadczyła, że za-
proponowane mieszkanie się jej 
nie podoba i zamieszkała ponow-
nie przy ul. Blacharskiej. Przyjęli-
śmy to do wiadomości. Jednak na 
tę chwilę innych wolnych lokali, o 
standardzie socjalnym, nie posia-
damy. Miejmy nadzieję, że w naj-
bliższych kilku miesiącach to się 
zmieni. Wówczas wrócimy do roz-
mów. Do tego czasu rodzina  może 
mieszkać na Blacharskiej – dodaje 
szefowa ZBK i zaprzecza informa-
cjom, że lokal przy Blacharskiej 
został już przyznany nowym loka-
torom – Nie jest prawdą, że lokal 
przyznaliśmy już innej rodzinie – 
zapewnia G. Grosicka.

Jej zdaniem, pani Aneta mia-
ła pełną wiedzę na temat całej sy-
tuacji. – Ta pani dobrze wiedziała, 
że mieszkanie jest nieopłacane. Ten 
dług narastał przez wiele lat. Była 

świadoma, że to nie może trwać 
w nieskończoność. Niestety, zwy-
kle ludzie podejmują działania do-
piero wtedy, gdy jest już za późno – 
ubolewa urzędniczka.  

W rozmowie z DN G. Grosicka 
odniosła się także do warunków 
w lokalu, który wskazano jako za-
stępczy dla pani Anety. Jej zda-
niem, ten w Osowie i tak ma wy-
soki standard, jak na mieszkanie 
socjalne.  

- Przepisy mówią, że taki lo-
kal musi mieć dostęp do  bieżącej 
wody. Nie gwarantują jednak, że 
woda ma być doprowadzona do 
mieszkania. Wystarczy, że na po-
dwórku będzie studnia. Podobnie 
jest z toaletą, której zadanie może 
spełniać wychodek za domem. I ta-
kie lokale też posiadamy we wła-
snych zasobach. Ten w Osowie, 
fakt, jest niewielki, a  kuchnia i to-
aleta znajdują się  w osobnych po-
mieszczeniach, ale usytuowane są 
na tym samym piętrze i przypisa-
ne tylko do tego lokalu – dodaje G. 
Grosicka.

Pozostaje mieć nadzieję, że w 
najbliższych miesiącach ZBK za-
proponuje pani Anecie takie 
mieszkanie, w którym będzie ona 
mogła zamieszkać ze swoją rodzi-
ną. I że do tego czasu rodzina rze-
czywiście może spać spokojnie w 
swoim dotychczasowym domu. 
Bo choć lokal w Osowie speł-
nia wymogi mieszkania socjal-
nego, jak twierdzi G. Grosicka, i 
być może, jak zapewnia, jest lepiej 
wyposażona niż inne, trudno so-
bie wyobrazić, by w takich warun-
kach miała zamieszkać rodzina z 
małym dzieckiem. 

Marcin Simiński
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Teraz to już nas dobiją 

Co tydzień - rewelacja!
Biuletyn gminny będzie się ukazywał, aż do wyborów, co ty-
dzień. Decyzji o zaangażowaniu dodatkowych środków gmin-
nych burmistrz nie konsultował z nikim, zwłaszcza z radnymi.

Sam druk gminnego biuletynu w dotychczasowym trybie, to zna-
czy raz na dwa tygodnie, kosztuje rocznie nowogardzkich podatni-
ków ponad 60.000 złotych. Do tego dochodzą pensje osób zatrud-
nionych w gminie, a zajmujących się redagowaniem biuletynu, i inne 
koszty techniczne. Zmienienie przez burmistrza częstotliwości wyda-
wania biuletynu w okresie rozpoczynającej się kampanii wyborczej 
do „raz w tygodniu” zwiększy niewątpliwie jeszcze te nakłady. Oczy-
wiście burmistrz nie konsultował z radnymi zasadności wprowadza-
nej zmiany, w tym konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. 
I miał rację, radni bowiem już dawno poprzez brak stanowczej re-
akcji, pozwolili w istocie na to, aby biuletyn gminny (Rada jest orga-
nem Gminy) stał się „prywatnym” pisemkiem burmistrza wydawa-
nym za publiczne pieniądze, zamiast być biuletynem informacyjnym 
nowogardzkiego samorządu, w tym całej Rady. 

Red. 

Mniej zieleni, więcej smrodu spalin 

Po co wycięli zdrowe 
drzewa przy 15 Lutego?
W minionych dniach dokonano wycinki drzew rosnących 
wzdłuż ulicy 15 Lutego. Zniknął tym samym „zielony para-
wan”, który oddzielał od hałasu i smrodu spalin mieszkańców 
pobliskiego bloku. Przykuło to uwagę naszych Czytelników. 

Początkowo, dzwoniący do re-
dakcji mieszkańcy wiązali wycin-
kę z zakończonym remontem bu-
dynku mieszkalnego, jaki ostat-
nio wykonała Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Gardno”. Jednak Pre-
zes spółdzielni zaprzeczył, jako-
by miał coś wspólnego z likwida-
cją drzew. Poinformował nas, że 
zostały one wycięte z polecenia 
Gminy Nowogard. 

Toteż, w minioną środę wysłali-
śmy zapytania w tej sprawie do ra-
tusza miejskiego. Do zamknięcia 
bieżącego numeru DN, nie otrzy-
maliśmy jednak odpowiedzi. Za-
gadką pozostaje zatem na razie, z 
jakich powodów zdecydowano się 
zlikwidować drzewa, ogołacając 
ulicę z zieleni. 

Próbowaliśmy wczoraj więcej 
dowiedzieć się w Starostwie Po-
wiatowym, które musiało wydać 
gminie zgodę na wycinkę. Nie-

stety odpowiedzialni za wydanie 
pozwolenia urzędnicy byli poza 
urzędem. Informacji w tej spra-
wie obiecano nam udzielić dzisiaj 
(tj. piątek). 

Jak tylko uda nam się ustalić, z 
jakich przyczyn uznano, że drze-
wa należy ściąć, niezwłocznie o 
tym poinformujemy. 

Nieoficjalnie mówi się, że drze-
wa musiały ustąpić miejsca mają-
cym tu powstać kolejnym miej-
scom parkingowym.   

MS, foto: KR

Za szybko, za drogo,  
zbyt ekstrawagancko…
Wczoraj (czwartek) do redakcji DN zadzwoniła kobieta, prosząc o publikację na łamach DN 
krótkiego apelu do nauczycieli z nowogardzkich szkół. Nasza Czytelniczka jest zbulwer-
sowana faktem, że wraz z początkiem roku szkolnego dzieci zasypywane są propozycjami 
drogich, zagranicznych wycieczek. Wypowiedź kobiety publikujemy poniżej.

– Od razu zaznaczam, że nie 
chcę nikogo urazić, ani być odebra-
na jako czepialska. Mówię nie tylko 
za siebie, ale też w imieniu innych 
rodziców, z którymi rozmawiałam 
na ten temat. Dopiero zaczął się 
rok szkolny i wszyscy odetchnęli-
śmy spokojnie po zakupie potrzeb-
nych do nauki naszych dzieci pod-
ręczników, a nauczyciele już infor-
mują o czerwcowych wycieczkach. 
Ja wiem, że wycieczki to jest fajna 
sprawa, ale nikt nie liczy się z tym, 
że nie wszystkich stać na takie wy-
jazdy. Po pierwsze, chciałabym po-
wiedzieć, że nauczyciele, zanim 
narobią dzieciom ochoty na jaką-
kolwiek wycieczkę, najpierw po-
winni porozmawiać z nami, rodzi-
cami. W końcu to my finansujemy 
takie wyjazdy. Kiedy dziecko przy-
chodzi do domu rozochocone i pod-
ekscytowane, trudniej jest nam wy-
tłumaczyć mu, że nic z tego nie bę-
dzie, bo np. mama i tata nie mają 
pieniędzy. Przecież wiadomo, że 
dziecko zbije każdy argument. 

Po drugie, fakt, te wycieczki or-
ganizowane są w czerwcu, ale 
fundusze już powoli trzeba wpła-
cać. W szkole, do której uczęszcza 
moja pociecha, dzieciom zapropo-
nowano wyjazd na trzy dni do An-
glii. Kiedy podliczyłam z mężem, 
ile nas to wyniesie, stwierdziłam, 
że za te pieniądze pojadę z całą ro-
dziną na tydzień nad polskie mo-
rze. Dopiero zakupiliśmy całą wy-
prawkę szkolną, a już nas męczą z 

jakimiś wyjazdami! A to nie tylko 
koszty wycieczki wchodzą tu w ra-
chubę – trzeba dziecku dać coś w 
kieszeń, prawda? A funty nie są 
wcale takie tanie. Ponadto, jak się 
okazuje, na tej wycieczce do Anglii 
dzieci będą mieć zapewnione tyl-
ko śniadania. Skoro głupia woda 
kosztuje w Anglii 1 funt, to obiad 
będzie kilkakrotnie droższy. Skąd 
rodzice mają nabrać na to wszyst-
ko pieniędzy? A jeszcze jakoś trze-
ba to dziecko wyprawić…

I wreszcie po trzecie, chciałbym 
zwrócić uwagę na to, dokąd orga-
nizowane są te wycieczki szkol-
ne. Ja rozumiem, że trzeba pozna-
wać nowe kraje, ale po co ściągać 
z rodziców tak horrendalne kwo-
ty na zagraniczne wyjazdy, sko-
ro dzieci dobrze Polski nie zna-
ją? Teraz przyszła jakaś dziwna 
moda na Anglię, Francję, Hiszpa-
nię… Nie można gdzieś u nas? Wy-
daje mi się, że byłoby taniej – ko-
mentuje nasza Czytelniczka – Po-
wiem szczerze, że stać mnie na to, 
by moje dziecko pojechało na taką 
wycieczkę, ale są rodzice, którzy 
finansowo nie sprostają takiemu 
wyzwaniu. Czy ktoś pomyślał, jak 
czuje się taki rodzic, nie mogąc za-
płacić dziecku za wyjazd za grani-
cę, by mogło cieszyć się razem ze 
swoimi rówieśnikami? A dziecku 
nie przetłumaczysz, znam to z au-
topsji.

Zanotowała: 
Karolina Klonowska

 Halo redakcja 

Od redakcji 
Dziękujemy naszej Czytelnicz-

ce, że zdecydowała się podzie-
lić swoimi wątpliwościami. Zda-
jemy sobie sprawę, że podjęcie 
tego tematu jest swoistym wkła-
daniem kija w mrowisko. Jeste-
śmy niemal pewni, że podob-
nie myśli większość rodziców, 
choć nie zawsze mają odwagę o 
tym mówić. Nie jest bowiem ła-
two, szczególnie w czasach, kie-
dy bieda nie jest trendy, przyznać 
się przed dzieckiem, że nie ma 
się pieniędzy. Szczególnie trud-
no to zrobić, kiedy dodatkowo 
dziecko, zamiast od rodziców, 
otrzymuje propozycję wyjazdu 
w atrakcyjne miejsce w klasie, od 
pani, w otoczeniu kolegów. I tu 
nie ma wątpliwości, jaka powin-
na być kolejność, szczególnie, 
o czym chyba niekiedy nauczy-
ciele zapominają, że w szkołach 
uczą się w większości dzieci nie-
letnie – będące na utrzymaniu, 
niekiedy ciężko pracujących ro-
dziców. Pracujących na to, aby w 
pierwszej kolejności starczało na 
chleb, ubrania, a dopiero na koń-
cu, na przyjemności. Podzielamy 
zatem w całości głos naszej Czy-
telniczki i pozostawiamy go do 
rozważenia tym, którzy, jak wie-
rzymy, mając dobre intencje, nie-
co się zapominają...

Marcin Simiński
redaktor naczelny

Wycieczki szkolne, mimo że organizowane pod koniec roku szkolnego, już na początku września spędzają rodzicom sen z powiek. Zdj. archiwalne
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Afera z pięciolatkami 

Kuratorium  
skontrolowało szkołę 
Pozytywnie zakończyła się kontrola, jaką w Szkole Podsta-
wowej nr 2 przeprowadziło Kuratorium Oświaty. Wizytato-
rzy, po sygnałach kilku rodziców, którym odmówiono przy-
jęcia do szkoły 5-latków, sprawdzali, czy rekrutacja dzieci 
była prawidłowo przeprowadzona. 

Jak pisaliśmy przed tygodniem, 
rodzice zarzucili placówce, że ta 
wprowadziła ich w błąd w trak-
cie procesu rekrutacji dzieci do 
oddziału przedszkolnego. Byli 
przekonani, że dzieci są przyjęte 
do szkoły. Jeszcze w trakcie ape-
lu nic nie wskazywało, że jest ina-
czej. Kiedy jednak rodzice przy-
prowadzili na drugi dzień dzieci 
na zajęcia, dowiedzieli się, że ich 
pociechy muszą uczyć się gdzieś 
indziej. Okazało się, że ośmio-
ro dzieci znajdowało się na liście 
rezerwowej uczniów, a ich dal-
sza nauka w SP 2 byłaby możliwa, 
gdyby organ prowadzący, czyli 
burmistrz, wydał zgodę na utwo-
rzenie drugiego oddziału. 

 Dyrekcja szkoły utrzymywała, 
że rodzice byli w posiadaniu tej 
wiedzy od samego początku. W 
lipcu wywieszono w szkole infor-
macje o naborze. Rodzice są zu-
pełnie innego zdania. Twierdzą, 
że szkoła, jeszcze w ostatnim ty-
godniu sierpnia, telefonicznie po-
twierdzała, czy ich dzieci na pew-
no będą uczyć się w SP 2. Ponad-
to zaprzeczają, jakoby wcześniej 
wywieszano listę nieprzyjętych 
uczniów do szkoły. 

Summa summarum dzieci, 
zgodnie z informacją burmistrza 
o wolnych miejscach, trafiły do 
innych placówek oświatowych na 
terenie gminy. W jednym przy-
padku rodzicom pozostało posła-
nie dzieci aż do sąsiedniej Osiny. 

Zbulwersowani rodzice po-
wiadomili o całej sprawie Kura-
torium Oświaty w Szczecinie. To 
skierowało do szkoły wizytatorów 
w celu wyjaśnienia, czy podczas 
rekrutacji 5-latków szkoła nie zła-
mała procedur. 

- Kontrola w tym zakresie nie 
wykazała żadnych nieprawidło-
wości w działaniu szkoły, ani też 
dyrektora tejże placówki. Rekru-
tacja, zgodnie z przedstawioną do-
kumentacją, przebiegała zgodnie z 
prawem i zachowaniem wszelkich 
terminów. W wyniku kontroli nie 
potwierdziły się zatem informa-
cje przekazywane nam przez ro-
dziców. Natomiast w zakresie na-
szych kompetencji nie jest badanie, 
czy organ prowadzący, czyli w tym 
przypadku gmina, w sposób sku-
teczny poinformowała rodziców 
uczniów niezakwalifikowanych do 
przyjęcia o wolnych miejscach w 
innych placówkach na terenie gmi-
ny. Wiemy tylko, że takowe zostały 
wskazane i dzieci tam kontynuują 
naukę – powiedziała redakcji DN 
rzecznik prasowa szczecińskie-
go kuratorium, Małgorzata Mora-
czewska.

Słowem, wizytatorzy skupi-
li się jedynie na sprawdzeniu, czy 
5-latki formalnie były przyjęte do 
szkoły czy też nie, na podstawie 
listy uczniów zakwalifikowanych 
do przyjęcia i tych wciągniętych 
na listę rezerwową. 

Choć wszystko wskazuje na to, 
że prawa nikt nie złamał, niesmak 
pozostaje. W końcu faktem jest, 
że dzieci rozpoczęły rok szkolny 
w SP 2, biorąc udział w uroczy-
stej akademii z udziałem włoda-
rza miasta, a zakończą ją zupełnie 
gdzie indziej. I żadne okoliczno-
ści, a tym bardziej zwalanie winy 
jednych na drugich, nie są do-
brym wytłumaczeniem dla zaist-
niałej sytuacji. Bo w całym tym 
zamieszaniu najbardziej ucierpia-
ły niczemu winne dzieci...

MS

Sygnały Czytelników

Budują, żeby budować  
czy wybudować?
Trwa budowa parkingów oraz ulicy wewnętrznej na Osiedlu, przy ul. 700-lecia. Tyle że 
przez roboty zablokowano kilku osobom dojazd do garaży, o czym zapomniano poinfor-
mować właścicieli postawionych w nich aut. 

O sprawie poinformował nas je-
den z czytników, właściciel gara-
żu przy ul. 700-lecia. Mężczyzna 
twierdził, że trwające prace bu-
dowlane na podwórku całkowicie 
zablokowały możliwość dojecha-
nia do garaży. Jego zdaniem, nikt 
nie poinformował mieszkańców o 
utrudnieniach. 

- Nie otrzymaliśmy żadnej infor-
macji o tym, że dojazd zostanie za-
blokowany. Teren przy garażach 
całkowicie rozkopano, a że trwa 
budowa nowej drogi, na podwórko 
w ogóle nie można wjechać – mówi 
mężczyzna, który wczoraj zadzwo-
nił do edukacji.

 Ten, kto miał samochód w gara-

żu, teraz musi czekać nie wiadomo 
ile, aż zakończą się roboty budow-
lane. Ci, którzy nie zdążyli swo-
ich aut schować, muszą je trzymać 
pod chmurką. 

Dziwi tylko fakt, że burmistrz, 
który w blasku fleszy własnych na-
dwornych fotoreporterów, wbija-
jąc symbolicznie łopatę, otwierają-
cą budowę, zapominał powiedzieć 
o tym zamieszkałym tam ludziom. 

Tak to jednak już jest, kiedy bu-
duje się, żeby budować (czytaj po-
kazać wszystkim, że się coś robi), 
a nie wybudować...                    red. 

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprze-
daży bądź przekazania podręczników na rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie 
na podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 9139 22165 bądź na redakcyjny e-mail: 
dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

•	 Sprzedam podręczniki do 5 kla-
sy, Szkoła Podstawowa nr 1. 
Stan idealny. 602 463 904

•	 Kupię komplet podręczników 
do 3 klasy Gimnazjum nr 2. 502 
649 104, 91 39 25 046 

•	 Odsprzedam komplet do klasy 
4 i 5 Szkoła Podstawowa nr 1. 
607 423 174  

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
5, Szkoła Podstawowa nr 3. 726 
169 098 lub 605 905 884

•	 Sprzedam podręczniki do II 
klasy gimnazjum nr 2. 91 39 21 
744 lub 662 091 018 

•	 Sprzedam książki do 4 klasy do 
Szkoły Podstawowej nr 3 (pod-
ręcznik Słowa na start ,Tajem-
nice przyrody, Wczoraj i dziś, 
Matematyka 2001, Zaprosze-

ni przez Boga plus płyty mul-
timedialne, oraz podręcznik 
do klasy 5 Tajemnice przyrody. 
kontakt tel. 500-266-960

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
IV i V Szkoła Podstawowa nr 1. 
668 732 944 

•	 Sprzedam książki do klasy V 
szkoła podstawowa. 667 320 
054 

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy I, LO nr 1. Podręczniki ład-
ne, zadbane i w dobrym stanie   
726 893 499

•	 Sprzedam podręczniki do kla-
sy pierwszej I LO (matematyka, 
historia, geografia, polski, che-
mia, fizyka, edb, informatyka, 
wos, podstawy przedsiębiorczo-
ści, wok) tel. 691138060

•	 Kupię podręczniki do trzeciej 
klasy gimnazjum nr 2. tel. 785 
120 663

•	 Sprzedam komplet obłożonych 
książek do klasy 5 stan bardzo 
dobry. Szkoła Podstawowa nr 3.  
723 675 885

•	 Sprzedam  książki do  kl. V  
Szkoła Podstawowa. 667320054.

•	 Sprzedam  podręczni-
ki  do   kl. I  Gimnazjum  Nr 2 
.721091644,693605862.

•	 Sprzedam  książki  do  III  kl.  
Gimnazjum  Szkoła Nr  1  
.725175998.

•	 Sprzedam książki do IV klasy 
SP3. 604 43 27 43 

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
I LO nr 1. Tel. 603 979 454
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(J 3,13-17) Jezus powiedział do 
Nikodema: Nikt nie wstąpił do nie-
ba, oprócz Tego, który z nieba zstą-
pił - Syna Człowieczego. A jak Moj-
żesz wywyższył węża na pustyni, 
tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Nie-
go wierzy, miał życie wieczne. Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne. Al-
bowiem Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, 
ale po to, by świat został przez Nie-
go zbawiony.

Niekiedy wydaje się nam, że je-
steśmy zupełnie opuszczeni przez 
Boga...Nic nie idzie, wszystko 
przychodzi z wielkim trudem, 
spotykają nas różne nieszczęścia. 
Zastanawiamy się, gdzie On jest? 
Dlaczego nie pomaga? Wołamy: 
„ Boże mój, gdzie jesteś...pozwól 
znaleźć się już! Nie jesteśmy pierw-
si w tym wołaniu i nie ostatni. Je-
zus na krzyżu także wołał: „Boże 
mój, Boże mój czemuś mnie opu-
ścił?”(MK 15,34) I w tym może-
my zobaczyć, że choć uczucia mó-
wią nam, tak jak Ukrzyżowanemu 
Panu, że Ojciec gdzieś znikł, to jed-
nak w Krzyżu Jezusa możemy do-
strzec, że Bóg nas nie opuścił, tak 
jak nie opuścił swego Syna. To po-
czucie jest pozorne. On jest wier-
ny, nawet wtedy, gdy nie czujemy 
Jego obecności, nie widzimy Jego 
pomocy. Jest z nami zawsze. W Je-
zusie Ukrzyżowanym, który miał 
to doświadczenie „opuszczenia” 

możemy zobaczyć, że nie jesteśmy 
w nim sami... Możemy ukryć się 
w Jego „osamotnieniu”, możemy 
ukryć się w zawierzeniu Ukrzyżo-
wanego Ojca, w Jego zdaniu się na 
Niego, choć nic nie czujemy. On 
przyjdzie na pewno. Bóg przyj-
dzie. Spóźni się, ale odpowie na 
nasze wołanie... Nie bójmy się! Ży-
cie na krzyżu się nie kończy! Bóg 
pragnie naszego szczęścia. Trudno 
czasem to zobaczyć, ale rzeczywi-
ście tak jest. Przecież i Jezusa wy-
wiódł ze śmierci do życia. Ostanie 
słowo nie należy do śmierci. 

Dzisiaj, kiedy w Święto Podwyż-
szenia Krzyża wpatrujemy się w 
Krzyż Jezusa, w Miłość Ukrzyżo-
waną, możemy zobaczyć jak bar-
dzo jesteśmy ważni, cenni i drodzy 
w oczach Boga, który „tak umiło-
wał świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w Nie-
go wierzy, nie zginął ale miał życie 
wieczne”(J 3,16). Jezus oddał życie 
za nas. Umarł na drzewie Krzyża 
dla naszego zbawienia! On złożył 
swoje życie w darze, abyśmy mieli 
życie w obfitości i abyśmy mieli ży-
cie wieczne! Czyż można znaleźć 
większą miłość od Tej, która obej-
muje nas swymi ramionami z wy-
sokości Krzyża. Nie! Tylko On ma 
taką miłość. Tylko On ma miłość 
do grzeszników, którym się wyda-
je w całkowitej ofierze. To jest mi-
łość do każdego z nas. Miłość naj-
większa. „Nikt-bowiem- nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś 
życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich”(J 15,13). Jezus oddał życie 
za nas. Za Ciebie i za mnie! Uczy-
nił to z miłości...bo chciał! Zło-
żył swoje życie w ofierze całkowi-
cie dobrowolnie! I dziś kiedy kon-
templujemy Jego Krzyż, możemy 
na nowo tę miłość zobaczyć. Mi-
łość, która nie potępia nikogo, ale 
chce szczęścia i zbawienia każdego 

człowieka: „Albowiem Bóg nie po-
słał swego Syna na świat po to, aby 
świat potępił, ale po to by świat zo-
stał przez Niego zbawiony”(J 3,17). 
Dla Niego-dla Jezusa Ukrzyżowa-
nego nie ma przegranych, nie ma 
skończonych, nie ma takich, któ-
rymi się brzydzi, których odpycha 
i którymi gardzi. Nie ma! Jego ra-
miona z wysokości Krzyża obej-
mują wszystkich. Są otwarte dla 
wszystkich bez wyjątku! W Jego 
Krzyżu możemy znaleźć ukojenie 
dla naszych spragnionych miło-
ści serc. Tylko w Tej Miłości mo-
żemy znaleźć nasycenie...A kiedy 
wydaje się nam, że to Bóg jest wi-
nien naszego cierpienia, trudno-
ści, że coś lub kogoś nam zabiera, 
kiedy Go oskarżamy pamiętajmy, 
że Bóg jest miłością, która „wszyst-
ko daje i niczego nie zabiera”(Be-
nedykt XVI). Krzyż Chrystusa jest 
tego największym dowodem. Po to 
bowiem Chrystus wszedł w mękę 
i śmierć na krzyżu, aby człowiek 
nie był sam w trudnych doświad-
czeniach, swoim cierpieniu i umie-
raniu. Jezus, który jest z nami wy-
pełnia swoją miłością nasze cier-
pienie, nasze zmagania i doświad-
czenia. Nie jest przeciwko nam! 
Zawsze jest z nami z bardzo czu-
łą miłością jaką ma dla każdego z 
nas w każdej sytuacji naszego ży-
cia, bez względu na to, jak bardzo 
pogmatwana byłaby nasza histo-
ria. Jego Krzyż mówi o tym bardzo 
wyraźnie i pięknie. Bóg pragnie 
nas przytulić do Swojego Serca. 
Jego ramiona w Krzyżu Chrystusa 
otwarte są dla każdego... Nie bój-
my się dziś przyjść do Niego taki-
mi jakimi jesteśmy zawierzając Mu 
wszystko co jest w naszym sercu, 
co jest naszym życiem. Z całą pew-
nością doświadczymy Jego czułego 
przytulenia.

„To, że zobaczyłam taki kawał świata, 
pozwala mi innymi oczyma spojrzeć na 
Polskę i jeszcze bardziej się nią cieszyć”.

Elżbieta Dzikowska
ELŻBIETA DZIKOWSKA – naj-

większy obieżyświat Rzeczpospoli-
tej, jak nazywają ją przyjaciele, skoń-
czyła 77 lat i ma nieprzeciętny życio-
rys. Należała do nielegalnej organi-
zacji, za co spędziła pół roku w wię-
zieniu. Wraz z mężem Tonym Hali-
kiem zrealizowała około 300 filmów 
dokumentalnych dla Telewizji Pol-
skiej oraz prowadziła popularny pro-
gram telewizyjny „Pieprz i Wanilia”. 
Wciąż podróżuje i wydała kolejną 
książkę „POLSKA ZNANA I MNIEJ 
ZNANA”, w której poleca piękne za-
kątki naszego kraju, takie o których 
wielu z nas nawet nie słyszało. „Moje 
ulubione trasy to Bieszczady, Kotli-
na Biebrzańska, Szlak Tatarski, Szlak 

Piastowski, Dolny Śląsk, Opolszczy-
zna. Często zaglądam do Torunia, 
gdzie znajduje się Muzeum Podróż-
ników im. Toniego Halika i do Sano-
ka, którego jestem obywatelem ho-
norowym. W tym królewskim mie-
ście znajduje się przepiękny skan-
sen i wspaniałe Muzeum Historycz-
ne. Poza tym świetni, życzliwi ludzie. 
Mazury, to też cud natury. W każdym 
zakątku Polski można znaleźć miejsca 
wyjątkowo ciekawe. Ciągle podróżu-
ję po świecie, ale z jeszcze większą ra-
dością powracam do kraju. Nigdy nie 
oddalam się stąd w maju, wtedy jest w 
Polsce najpiękniej”. Tak Elżbieta Dzi-
kowska powiedziała w jednym z licz-
nie udzielanych wywiadów. Maj już 
co prawda minął, ale przecież każ-
dy miesiąc jest jak najbardziej odpo-
wiedni, by – jeśli nie wybieramy się w 
podróż – z książką na kolanach prze-
mierzać najodleglejsze zakątki Pol-
ski, które opisuje autorka. Oprócz hi-
storii, fachowych opisów architektu-
ry czy malarstwa jest dużo anegdot, 
opowieści, legend, rozmów z miesz-
kańcami i jak w każdym przewod-
niku, bardzo dużo pięknych koloro-
wych zdjęć. Zapraszam w podróż po 
Polsce z książką Elżbiety Dzikowskiej.   

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Biblioteka poleca

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, 

tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot ku-

chenny, tel. 513 520 798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automa-

tyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę fotelik samochodowy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 

692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne Tel. 

516 648 561 

- Oddam tapczan w dobrym stanie - tel.913923419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692302754
 - Oddam biurko tel. 691 201-974 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki 

– tel. 723-916-319 
- Przyjmę krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojo-

we oraz lodówkę  - tel. 667353578
- Przyjmę pralkę automatyczną, kanapę, segment poko-

jowy i kuchenny - tel.503741476
- Przyjmę stół pokojowy, krzesła, fotel rozkładany dla 

dziecka, pralkę i lodówkę - tel. 508413896 

Cudownie uzdrowiona 
Kostarykanka 
odwiedzi Nowogard
W najbliższy wtorek, tj. 16 września, Nowogard odwiedzi ko-
bieta, którą uzdrowił Jan Paweł II. Floribeth Mora Diaz z Ko-
staryki, bo o niej mowa, spotka się z wiernymi w Kościele pw. 
WNMP, gdzie znajdują się relikwia świętego Papieża Polaka. 

Floribeth Mora Diaz w 2011roku 
zachorowała na raka mózgu. Był to 
trudny przypadek. Lekarze nie da-
wali jej szans na przeżycie. Ran-
kiem 1 maja 2011 – w dniu beaty-
fikacji, chora modliła się do  Jana 
Pawła o uzdrowienie. Gdy niedłu-
go potem przeszła kolejne bada-
nia ich wyniki wprawiły w zdumie-
nie lekarzy. Okazało się, że nieule-
czalna choroba się cofnęła, a kobie-
ta jest zupełnie zdrowa. Tak zresztą 
jest do dziś. 

Na przełomie marca i kwietnia 
2012 r. Flori opisała swe uzdrowie-
nie na portalu www.karolwojtila.
com. W październiku 2012 r. zosta-
ła zaproszona do Rzymu na specja-
listyczne badania, które potwierdzi-
ły zniknięcie tętniaka i brak jakich-
kolwiek powikłań neurologicznych.

Na tej podstawie papież Franci-
szek uznał niewytłumaczalne pod 
względem medycznym uzdrowie-
nie Kostarykanki, jako cud doko-
nany za sprawą wstawiennictwa bł. 
Jana Pawła II. Był on jednym z naj-
ważniejszych dowodów w później-
szym procesie kanonizacyjnym, po 
którym Papież Polak został uznany 
za świętego. Dlatego też, w czasie 
Mszy św., wynoszącej Karola Woj-

tyłę na ołtarze (27 kwietnia br.), to 
właśnie Floribeth Mora Diaz wnio-
sła relikwia świętego Jana Pawła II.   

Już w najbliższy wtorek,16 wrze-
śnia, uzdrowiona przez św. JP II ko-
bieta przyjedzie do Nowogardu. O 
godz. 18.00 weźmie udział w Mszy 
św. w Kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP. Wybór świątyni nie jest przy-
padkowy. W kościele tym znajdują 
się bowiem relikwia św. Jana Pawła. 

Tuż po Mszy, gość z Kostary-
ki spotka się z wiernymi i opo-
wie o swoich przeżyciach związa-
nych bezpośrednio z Papieżem Po-
lakiem. Wizyta Floribeth Mora to 
niewątpliwie wielkie wyróżnienie 
dla wiernych nowogardzkiego ko-
ścioła. 

Marcin Simiński
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Dlaczego doszło do wypadku przy ul. Żeromskiego? 

Miażdżący raport  
po kontroli na budowach 
Inspektorzy pracy nie pozostawili suchej nitki na firmie budowlanej z Nowogardu, której 
pracownik spadł z rusztowania. Przy okazji skontrolowano sąsiednie budowy. W tym przy-
padku raport pokontrolny też jest miażdżący. Finał jest taki, że inspekcja wszczęła kilka po-
stępowań karno-administracyjnych.  

Przypomnijmy, że w dniu 3 lipca, 
na budowie przy ul. Żeromskiego, 
doszło do wypadku. 23-letni męż-
czyzna spadł z rusztowania, dozna-
jąc urazu głowy. Mężczyzna, wraz z 
drugim pracownikiem,  wykonywał 
prace związane z ocieplaniem bu-
dynku – wiercił otwory w ścianach 
zewnętrznych budynku, w celu za-
montowania kotew mocujących pły-
ty elewacyjne. Przechodząc po kon-
strukcji rusztowania, wpadł w otwór 
pomiędzy ścianą budynku a ruszto-
waniem – spadł, odbił się od parape-
tu, a następnie wpadł z powrotem na 
rusztowanie ok. 4 m niżej. To urato-
wało mu życie.

Wypadek jeszcze tego samego 
dnia został zgłoszony do Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Szczeci-
nie. W kolejnych dniach inspekto-
rzy weszli na budowę, by ustalić oko-
liczności wypadku. Będąc na miej-
scu, zwrócili uwagę także na budowy 
prowadzone po sąsiedzku (ul. 15 Lu-
tego i Zaciszna). Inspektorzy uznali, 
że roboty wykonywane są w warun-
kach bezpośredniego zagrożenia ży-
cia i zdrowia i wstrzymali je. 

Kilka dni temu, zgodnie z zapo-
wiedzią, jaką złożyła rzecznik praso-
wa PIP i nadinspektor pracy w Szcze-
cinie, pani Grażyna Pawlata-Ich, do 
DN wpłynął raport pokontrolny, jaki 
wydała inspekcja. Dokument nie po-
zostawia wątpliwości, że na skontro-
lowanych budowach dochodziło do 
szeregu uchybień. W sumie urzędni-
cy skontrolowali 4 firmy. Na wszyst-
kich nieprawidłowości były podobne 
jak te, które doprowadziły do wypad-
ku przy ul. Żeromskiego.  

Poniżej publikujemy wybrane 
fragmenty raportu. 

Budowa przy ul. Żeromskiego 
Na tej budowie na rusztowaniu 

nie wykonano balustrad chronią-
cych przed upadkiem z wysokości 
od strony wewnętrznej, a osoby pra-
cujące nie były wyposażone w środ-
ki ochrony indywidualnej, chronią-
ce przed upadkiem z wysokości. Nie 
opracowano także dla budowy „In-
strukcji bezpiecznego wykonywa-
nia robót”, określającej m.in. sposób 
wykonywania kotwienia zewnętrz-
nych płyt elewacyjnych budynku. 
Natomiast w planie bioz nie okre-
ślono wymagań bezpieczeństwa dla 
tych prac.

Nieprawidłowości dotyczyły także 
organizacji nadzoru na budowie. W 
dniu 03.07.2014 r. brak było nadzoru 
nad pracami wykonywanymi na bu-
dowie, co narusza przepisy (...). Pra-
ce na wysokości zaliczane są do prac 
szczególnie niebezpiecznych. Przed 

ich wykonaniem niezbędne jest wy-
znaczenie osób do sprawowania bez-
pośredniego nadzoru nad tymi pra-
cami, a także przeprowadzenie in-
struktażu pracowników, obejmują-
cego w szczególności: imienny po-
dział pracy, kolejność wykonywania 
zadań, wymagania bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy poszczególnych 
czynnościach.

Kolejnym uchybieniem było po-
zostawianie na podestach rusztowa-
nia rdzeni, wywierconych ze ściany 
(wiertnicą do kotew), co stwarzało 
zagrożenie potknięcia się pracowni-
ków. Na podeście rusztowania, z któ-
rego spadł poszkodowany, również 
pozostawiono te odpady.

Istotną kwestią na budowie, w 
szczególności podczas wykonywania 
prac na wysokości, jest orzeczenie 
lekarskie stwierdzające brak prze-
ciwwskazań do wykonywanej pra-
cy. W tym przypadku poszkodowa-
ny przedłożył zaświadczenie lekar-
skie ważne do czerwca 2014 r. (3 dni 
przed wypadkiem utraciło ważność). 
Przy czym w treści zaświadcze-
nia wskazano na obowiązek nosze-
nia soczewek kontaktowych podczas 
wykonywania prac na wysokości po-
wyżej 3 m. Inspektor pracy ustalił, że 
poszkodowany nie nosił soczewek 
kontaktowych. Pracodawca nie po-
winien dopuścić pracownika do pra-
cy na tej wysokości. 

W wyniku kontroli inspektor pra-
cy wydał 10 decyzji nakazowych ust-
nych i 1 decyzję pisemną, w tym de-
cyzję wstrzymania prac elewacyj-
nych wykonywanych z rusztowania, 
bez zapewnienia bezpieczeństwa. Do 
pracodawcy skierował wystąpienie 
zawierające 2 wnioski. W stosunku 
do osoby winnej wykroczeń wszczął 
postępowanie karno-administracyj-
ne.

Firma 1 

Na budowie prace dociepleniowe 
wykonywano z rusztowania, którego 
podesty robocze w miejscach wystę-
powania płyt balkonowych odsunię-
te były ok. 50 cm od ściany. Nie wy-
konano balustrad chroniących przed 
upadkiem z wysokości od wewnętrz-
nej strony rusztowania, ani też nie 
zapewniono środków ochrony indy-
widualnej, chroniących przed upad-
kiem z wysokości. Ponadto ruszto-
wania posiadały niezabezpieczone 
barierą otwory zewnętrzne oraz nie-
pełne podesty robocze, a na pode-
stach zalegał gruz, stanowiący zagro-
żenie potknięcia się i upadku.

Nie opracowano instrukcji bez-
piecznego wykonywania robót, okre-
ślającej zasady wykonywania prac 
elewacyjnych, demontażu balustrad 
balkonów, transportu pionowego 
oraz sposobu zabezpieczenia stre-
fy niebezpiecznej. Nie potwierdzono 
pomiarami skuteczności działania 
ochron przeciwporażeniowych eks-
ploatowanej na budowie instalacji 
elektrycznej, użytkowano  przedłu-
żacz z uszkodzoną izolacją i gniaz-
dem wtykowym, do którego przyłą-
czono urządzenia, także z uszkodzo-
ną izolacją.

W wyniku kontroli inspektor pra-
cy wydał 4 decyzje nakazowe ustne i 
2 pisemne, w tym decyzje wstrzyma-
nia prac, wykonywanych w warun-
kach zagrożenia.

W stosunku do osoby winnej wy-
kroczeń wszczął postępowanie kar-
no-administracyjne.

Firma 2
Trzej pracownicy wykonywali pra-

ce na wysokości bez zabezpiecze-
nia przed upadkiem – jeden na wy-
sokości 14 m, drugi na wysokości 12 
m – obydwaj montowali rusztowa-
nie. Trzeci wykonywał prace na wy-
sokości 10 m., na innym rusztowa-
niu, które było odstawione od ściany 

budynku na odległość 0,35 m. i nie 
posiadało balustrad od strony we-
wnętrznej. 

Ponadto pracownik wykonujący 
prace na 10 m. nie posiadał zaświad-
czenia potwierdzającego brak prze-
ciwwskazań do wykonywania pra-
cy na wysokości powyżej 3 m. Inny 
pracownik nie został poddany szko-
leniom wstępnym w dziedzinie bhp. 

Rusztowanie wykorzystywane już 
wcześniej do prac elewacyjnych nie 
posiadało na całej długości podestu 
roboczego, co zagrażało upadkiem 

osób z wysokości. Drugie – ruszto-
wanie, którego montaż pracownicy 
kończyli, nie zostało w sposób wła-
ściwy uziemione (linka stalowa luź-
no przełożona przez ucho kotwy). 

Opracowano wprawdzie instruk-
cję bezpiecznego wykonywania ro-
bót na budowie, jednakże nie wdro-
żono jej zapisów, szczególnie wyma-
gań dla prac na wysokości.

W wyniku kontroli inspektor pra-
cy wydał 6 decyzji ustnych i 2 decy-
zje pisemne, w tym decyzje wstrzy-
mania prac wykonywanych w spo-
sób zagrażający życiu i zdrowiu pra-
cowników oraz decyzję skierowa-
nia pracownika bez właściwych ba-
dań do innych prac. Do pracodaw-
cy skierował wystąpienie, zawierają-
ce 1 wniosek. W stosunku do osoby  
winnej wykroczeń wszczął postępo-
wanie karno-administracyjne.

Firma 3
Eksploatowano 3 rusztowania ra-

mowe. Dwa z nich  nie posiada-
ły prawidłowych wejść na pierwszy 
pomost rusztowania. Do wchodze-
nia wykorzystywano drabinę przy-
stawną lub jedno ramię drabiny roz-
stawnej, a pracownicy, aby dostać 
się na pomost roboczy rusztowa-

nia, musieli przejść pomiędzy porę-
czami balustrad. Taki sposób komu-
nikacji stwarzał duże ryzyko upad-
ku z wysokości. Ponadto przy bocz-
nych płaszczyznach rusztowań brak 
było barier ochronnych i podestu ro-
boczego. Pomimo tego, pracownicy 
przechodzili z jednego rusztowania 
na drugie – bez zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości. 

Na rusztowaniu od strony ściany 
szczytowej zamontowano zblocze i 
wykonywano prace transportowe - 
nie oznakowano i wydzielono stre-
fy niebezpiecznej upadku przedmio-
tów z góry.

Do zasilania urządzeń na budo-
wie wykorzystywano jeden prze-
dłużacz przeznaczony wyłącznie do 
użytku wewnątrz pomieszczeń, a 
drugi z uszkodzoną izolacją. Rów-
nież przewody zasilające urządze-
nia eksploatowane na placu budowy 
miały uszkodzoną izolację. Taki stan 
nie zapewniał wymaganej ochro-
ny przed porażeniem prądem elek-
trycznym.

Nie opracowano instrukcji bez-
piecznego wykonywania robót ele-
wacyjnych, a 3 pracowników do-
puszczono do wykonywania prac 
bez instruktażu stanowiskowego w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

W wyniku kontroli inspektor pra-
cy wydał 6 decyzji ustnych i 2 decy-
zje pisemne, w tym decyzje wstrzy-
mania prac, wykonywanych w wa-
runkach zagrożenia. Za stwierdzone 
wykroczenia w stosunku do osoby 
winnej, wszczął postępowanie kar-
no-administracyjne.

Grażyna Pawlata –Ich
  nadinspektor pracy

opr. MS/DN

Od redakcji:
Jak widać na załączonym zdjęciu, 

które wykonał jeden z naszych Czy-
telników, kontrole najwyraźniej nie 
zrobiły wrażenia na pracodawcach 
i pracownikach firm wykonujących 
elewację w obrębie ulic: Żeromskie-
go, 15 Lutego i Zacisznej. Zdjęcie 
wykonano kilka dni temu, w chwili, 
gdy robotnicy wykonywali prace na 
dachu budynków. Mężczyźni nie byli 
przypięci linami, nie mieli na gło-
wach nawet kasków ochronnych. 

Czyżby fakt, że lipcowy wypadek 
zakończył się szczęśliwie dla poszko-
dowanego mężczyzny, pozwalał na-
dal być zuchwałym wobec ludzkie-
go życia?

Kamilu, dorosłość to taka w pewnym sensie 
wyspa ciekawości otoczona morzem znaków zapytania. 

Dlatego w momentach trudnych miej zawsze 
nadzieję dni pogodnych i grono życzliwych Ci osób. 

Z okazji przypadających 
w dniu jutrzejszym 

18 urodzin 
przesyłam dla Ciebie najserdeczniejsze 

życzenia Jarek

ŻYCZENIA
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Wywiad z Wojciechem Matusiakiem i Rajmundem Zielińskim

Pół wieku temu królowali na szosie
Podczas Dożynek Skupowych, które odbywały się w sobotę (6 września), w ośrodku „U Henia” w Sarnim Lesie, swoją obecnością zaszczycili wszystkich 
dwaj wybitni kolarze – Wojciech Matusiak i Rajmund Zieliński. Dziennik Nowogardzki, korzystając z okazji, przeprowadził z polskimi Olimpijczykami 
krótką rozmowę, którą publikujemy w całości poniżej.

Słowem wstępu, przybliżmy 
sylwetki wybitnych kolarzy, któ-
rzy w sobotę (6 września) odwie-
dzili Nowogard. Wojciech Matu-
siak urodził się 2 czerwca 1945 
roku w Sierakowie. Zwyciężył 26. 
wyścig Tour de Pologne, rozgry-
wany w 1969 roku. Jest cztero-
krotnym Mistrzem Polski na szo-
sie i torze. Wystąpił na Igrzyskach 
Olimpijskich w Meksyku w 1968 
roku, gdzie zajął 5–8. miejsce w 
wyścigu na 4000 m na dochodze-
nie drużynowo. Podczas igrzysk 
Olimpijskich w Montrealu w 1976 
roku, był rezerwowym polskiej 
kadry szosowej, niestety doznał 
kontuzji przed swoim ewentual-
nym startem. Czterokrotnie indy-
widualnie wystąpił na szosie pod-
czas Mistrzostw Świata. Trzykrot-
nie startował w Wyścigu Pokoju. 
Był zawodnikiem takich klubów 
jak: LKS Pyrzyce (1964 rok), Gry-
fa Szczecin (w latach 1964-1969) i 
Arkonii Szczecin (w latach 1969-
1979). Po zakończeniu karie-
ry, pracował jako trener w Arko-
nii (w latach 1977-1990). W 1996 
roku został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Jest również honorowym 
obywatelem Pyrzyc. 

Rajmund Zieliński to wiel-
ka postać nowogardzkiego kolar-
stwa. Urodził się 9 listopada 1940 
roku w Toruniu. Wygrał Tour de 
Pologne w 1964 roku. Wystarto-
wał na Olimpiadzie w Tokio (1964 
r.) i w Meksyku (1968 r.). Dziesię-
ciokrotny Mistrz Polski. Podczas 
torowych Mistrzostw Świata w 
Bernie w 1969 roku, zajął 4. miej-
sce. Jako pierwszy Polak wygrał 
etap jazdy indywidualnej na czas 
(54 km) w Wyścigu Pokoju (1965 
r.). W 1964 roku został uznany 
za najlepszego kolarza szosowego 
w klasyfikacji PZKol i Challenge 
„PS”. Był jednym z wychowanków 
Ludowych Zespołów Sportowych, 
reprezentant LZS Nowogard w 
latach 1963-1966. Występował 
w LKS Gryfie Szczecin (1960 r., 
1963 r., 1966-1969 r.), w Czar-
nych Radom (1962 r.) i Arkonii 
Szczecin (1970 r.). Jest absolwen-
tem AWF Warszawa z 1978 roku, 
gdzie otrzymał tytuł magistra wy-
chowania fizycznego oraz upraw-
nienia trenera II klasy. Po zakoń-
czeniu kariery sportowej, treno-
wał w Gryfie Szczecin i Nasien-
niku Gryfice. Został odznaczony 
m.in. trzykrotnie złotym meda-
lem za Wybitne Osiągnięcia Spor-
towe i Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski.

Dziennik Nowogardzki: Wi-
tamy ponownie na ziemi nowo-
gardzkiej. Proszę powiedzieć, 
jak, jako kolarz, wspomina pan 
Nowogard?

Wojciech Matusiak: Ooo... Jako 
kolarz, musiałbym cofnąć się do 
roku 1964, więc ponad pół wie-
ku (śmiech). To były moje pierw-
sze kroki po ziemi nowogardzkiej, 
pierwsze wyścigi i pierwsze przy-
jaźnie z kolegami kolarzami, taki-
mi jak Rajmund Zieliński, Czesław 
Polewiak, Henryk Woźniak. Wszy-
scy oni byli wielkimi kolarzami, a 
ja dopiero zaczynałem. 

Jakie były te początki, w sen-
sie nawet takim sprzętowym, 
bo wiadomo, że rowery to były 
wówczas rarytasem. To były lata 
sześćdziesiąte i, jak pamiętam, 
w sklepach były głównie damki i 
jakieś ruskie rowery.

A i były też polskie „Huragany”! 
Taki rower kupiłem sobie w Szczeci-
nie i zacząłem wtedy uprawiać ko-
larstwo. Dzięki wyścigowi pokoju, 
sport ten był tak rozpowszechniony, 
że każdy chłopak chciał jeździć na 
rowerze i ja również spróbowałem. 
Dość późno, bo miałem już skoń-
czone 18 lat, czyli bardzo późno ku-
piłem rower i bardzo wcześnie za-
czynałem odnosić sukcesy.

Jakie były pierwsze pana suk-
cesy i podczas jakich wyścigów je 
pan osiągał?

Pierwszy poważny sukces przy-
szedł po dwóch miesiącach od tego, 
jak zacząłem w ogóle uprawiać ko-
larstwo. Było to na torze w wy-
ścigu na 2 km w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski, zająłem 2. 
miejsce, zostałem wicemistrzem 
Polski, przegrałem wtedy tylko z 
późniejszym Mistrzem Świata – Ja-
nuszem Kierzkowskim. Dlatego też 
zostałem powołany jesienią do ka-
dry i tak się zaczęło. W 1967 roku 
już wygrałem Mistrzostwa Polski 
na szosie, w 1968 roku pojechali-
śmy na Olimpiadę do Meksyku i w 
1969 roku wygrałem wyścig Tour 
de Pologne. W 1970 roku jechałem 
w Wyścigu Pokoju, razem z Ry-
szardem Szurkowskim, który wów-
czas wygrał, a ja wygrałem ostat-
ni etap rozgrywany w Berlinie. W 
całym wyścigu zająłem 9. miejsce. 
Pamiętam, że dwa razy, jak jecha-
łem w Wyścigu Pokoju, to wygry-
wał Szurkowski, bo w 1971 roku 
również. Jechałem także w Mi-
strzostwach Świata w 1973 roku, 
które były wyjątkowe dla polskiego 
kolarstwa, bo ja zająłem 5. miej-
sce, wygrał Ryszard Szurkowski, a 
Stanisław Szozda był drugi.

Ja sprzed telewizora, jako 
chłopiec, pamiętam Matusiaka, 
że był specjalistą od jazdy indy-
widualnej na czas. 

Byłem, nawet nieźle mi się jeź-
dziło, bo tak jak Rajmund Zieliń-
ski, jeździliśmy na czas na 4 ki-
lometry na torze, ale nie zawsze 
wszystko wychodziło... Często 
przed wyścigiem Pokoju były róż-
ne takie „zagrywki”, że nie zawsze 
można było dać z siebie wszystko. 

Kim był pierwszy pański tre-
ner, który spowodował, że przy-
szły też pierwsze poważne suk-
cesy?

Waldemar Mosbauer. Trener, 
który przyjeżdżał do mnie na wieś 
i siłą wyciągał mnie na tor, a ojciec 
nie pozwalał, bo miałem 15 ha zie-
mi, które musiałem uprawiać. 

Wyścig Pokoju bardzo spopu-
laryzował kolarstwo w Polsce. 
Myślę, że to była jedna z dyscy-
plin, które gromadziły, można 
powiedzieć, miliony przed te-
lewizorami, wtedy jeszcze nie-
licznymi, lub radioodbiornika-
mi. Wszyscy wspólnie przeżywa-
liśmy Wyścigi Pokoju. Jak to na 
nich bywało? Ile jest mitów, a ile 
prawdy w tym, że dochodziło na 
nich nawet do takich politycz-
nych utarczek z Rosjanami? Mó-
wiono również o tym, że Szozda 
pobił Rosjanina pompką…

To znaczy było trochę opowieści 
i plotek na ten temat. Jeśli chodzi 
o tę sytuację z Szozdą, to doszło do 
ostrych spięć między nim a Michal-
czevem, ale słownych. W Szczeci-
nie, na jednym z etapów, Michal-
czev zajechał mu drogę, bo go wy-
przedzał – wtedy to się stało. Nato-
miast jeśli chodzi o jazdę w peleto-
nie, to z zawodnikami ze Związku 
Radzieckiego było łatwiej nam się 
porozumieć niż z Czechami albo 
Niemcami. 

Wróćmy do 1969 roku i wy-
granego wyścigu dookoła Polski 
„Tour de Pologne”. To jest rze-
czywiście wyczyn, bo w takiej 
rozgrywce nie liczy się tylko tak-
tyka, trzeba mieć również żela-
zną kondycję. Ile trwał ten wy-
ścig?

Mój wyścig, kiedy ja wygrałem, 
trwał 13 etapów, ponad 1700 km. 
Startowaliśmy w Warszawie, w 
kierunku Kołobrzegu. Odbył się 
również etap przez Nowogard. Na-
stępnie Strzelce Krajeńskie, Leszno 
i kończyliśmy w Lubinie. To było 
13 dni ciężkiej pracy i ciężkiego ści-
gania. Z tego względu, że ścigała 
się cała Polska elita i spora grupa 
kolarzy z zagranicy. Ze względu na 
to, że byliśmy podzieleni kadrą na 
indywidualistów i drużynowców, 
ja byłem w ekipie Polska II druży-
na, przez to było mi ciężej rywali-

zować z tymi zawodnikami indy-
widualnymi. Ale od drugiego eta-
pu, od Włocławka, jak przywdzia-
łem żółtą koszulkę lidera, już póź-
niej czuwał nade mną duch i mi 
pomagał, przez co nie puszczałem 
przed siebie już nikogo. 

Startował pan również na 
Olimpiadzie w Meksyku w 1968 
roku i w 1986 w Montrealu. Pro-
szę opowiedzieć o tych Igrzy-
skach.

W Meksyku startowałem wraz z 
Rajmundem Zielińskim w druży-
nie, zajęliśmy tam w eliminacjach 
5. miejsce. Startowaliśmy w walce 
o wejście do „czwórki”, no i pech 
chciał, że Wacław Latocha „zo-
stawił” nas na cztery okrążenia do 
końca. Mogliśmy wejść do „czwór-
ki”, mogło się zakończyć meda-
lem, no ale przegraliśmy o włos z 
drużyną Niemiec, zajęliśmy miej-
sce od 5 do 8. Natomiast w Mont-
realu miałem startować w druży-
nie na szosie, mieliśmy przed star-
tem wyścig po prowincji Quebec, to 
jest w okolicach Montrealu, było to 
6 etapów. Z pozycji wicelidera zła-
mał mi się „widelec” w nowym ro-
werze, w przednim kole, upadłem, 
poobdzierałem się bardzo mocno 
i nie mogłem wystartować już ani 
w drużynie, ani indywidualnie. 
Do tego dwa dni później była ce-
remonia otwarcia, więc musiałem 
się obandażować od stóp do głowy. 
W uroczystościach jednak uczest-
niczyłem.  

Dzisiejsze kolarstwo bardzo 
się różni w porównaniu z kolar-
stwem, które było kiedyś. Wtedy 
człowiek musiał głównie liczyć 
na własne siły, bo zaplecze tech-
niczne było bardzo skromne. Jak 
to wówczas pod tym względem 
wyglądało?

Gumę i pompkę musieliśmy wo-
zić (śmiech). Na początku mojego 
ścigania trenerzy jeździli motora-
mi, jeździli swoimi prywatnymi sa-
mochodami. Nie było mowy o wy-
mianie roweru,  ewentualnie tylko 
koło, ale to trwało dość długo, mi-
nuta, czasem dwie. Mimo wszyst-
ko, jakoś dawaliśmy sobie radę. 

Wielkie kolarstwo to wielkie 
pieniądze. Dzisiaj możemy po-
wiedzieć szczerze, że jest to ta-
kie medialne show, w którym 
uczestniczy prawie cały świat. 
Wyścigi takie jak Tour de Fran-
ce czy Giro de Italia, są to potęż-
ne zawody, które gromadzą cały 
kolarski świat, olbrzymie pienią-
dze, ale także i olbrzymie pro-
blemy z dopingiem. Jak to 
było kiedyś?

Wojciech Matusiak przez kilkanaście minut z uśmiechem wspominał swoją spor-
tową karierę.
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My ścigaliśmy się na czysto, mogę 
powiedzieć, że nigdy bym nie wziął 
nawet pół tabletki jakiegoś dopin-
gu, bo wiedziałem, że to się póź-
niej odbije na zdrowiu. Ponadto za 
naszych czasów nie było czegoś ta-
kiego, dla nas dopingiem było zro-
bienie sobie kawy w mały bidonik 
i wiezienie w kieszeni przez cały 
etap i na koniec, na ostatnich 10 
km wypicie tej kawy, żeby się pobu-
dzić, to był cały doping. 

Czy dziś również jest pan ak-
tywny w sferze kolarstwa? 

Przez 10 lat prowadziłem klub – 
Arkonię Szczecin – do 1990 roku, 
w Poznaniu i Ustroniu to już nie 
było możliwe, bo kazali tam szu-
kać sponsorów, a gdzie ich wów-
czas można było znaleźć? Dlate-
go zająłem się pracą i przeszedłem 
już na emeryturę. Zatem jestem 
już wolnym emerytem i nic nie ro-
bię zawodowo. Natomiast chcę tu-
taj jeszcze dodać na zakończenie, 
nawiązując do pieniędzy w sporcie, 
że w naszych czasach młodzi mięli 
po stokroć lepsze warunki do upra-
wiania sportu. Było  bardzo dużo 
klubów wiejskich. Jeśli ktoś chciał 
uprawiać jakąś dyscyplinę sportu, 
w każdej chwili  taki chłopak od 
razu dostawał sprzęt i mógł treno-
wać. Obecnie tego już nie ma...  

Jak natomiast swoje sukce-
sy po półwieczu wspomina Raj-
mund Zieliński? Równo 50 lat 
minęło od pańskiego pierwsze-
go wielkiego zwycięstwa. Jakie 
wspomnienie zostało po wygra-
niu wyścigu Tour de Pologne?

Rajmund Zieliński: Ja myślę, 
że ten rok 2014 jest bardzo specy-
ficzny, bo minęło również 50 lat od 
startu na Igrzyskach Olimpijskich. 
Wtedy po raz pierwszy polska dru-
żyna pojechała, a ja na te Igrzy-
ska do Tokio pojechałem chory, bo 
byłem po wyrostku robaczkowym, 
po operacji, i tam nie zaistniałem. 
Miałem wówczas kłopoty z jaz-
dą na rowerze, owinięty w banda-
żach i co się podniosłem z siodełka, 
to myślałem, że to wszystko mi się 
rozsunie. Ale jakoś tam przetrwa-
liśmy, no i później szło już tam nie 

najgorzej. Wracając do Tour de Po-
logne, wyścig dookoła Polski miał 
10 etapów, zaczynał się w War-
szawie, a kończył w Zielonej Gó-
rze. Było dość pechowo, bo zmarł 
Aleksander Zawadzki, przewodni-
czący Rady Państwa PRL, i nastą-
piła trzydniowa przerwa w wyści-
gu, gdyż ogłoszono żałobę narodo-
wą. Liczy się dla mnie to, że po ta-
kich perturbacjach na trasie i poza 
nią zostałem zwycięzcą tego wyści-
gu dookoła Polski. To już jest jed-
nak historia, bo np. mamy już wie-
lu dobrych kolarzy. Należy pamię-
tać, że np. Ryszard Szurkowski czy 
też śp. Stanisław Królak – nie wy-
grali akurat tego wyścigu, a podej-
rzewam, że Szurkowski „oddałby” 
trzy Wyścigi Pokoju za jeden Tour 
de Pologne. Teraz miałem zapro-
szenie na wyścig dookoła Polski, 
bo wygrałem w 1964. Ucieszyłem 
się, że w 2014 r. wygrał Rafał Maj-
ka, bo po 50 latach znów Polak był 
zwycięzcą, co jest bardzo ważne. 

Mówił pan o tym, że Szurkow-
ski zamieniłby medale z Wyści-
gu Pokoju na zwycięstwo w Tour 
de Pologne. Jednak pewnym jest, 
że każdy Mistrz Świata oddałby 
swoje medale za złoto Olimpij-
skie…

Nie mówiłem nigdy o tym, ale ja 
dostałem, jako jedyny, replikę zło-
tego medalu zdobytego przez Wojt-
ka Fortunę na Igrzyskach Olim-
pijskich w Sapporo. W jaki spo-
sób doszło do tego, że Wojtek For-
tuna mi to podarował? Okazuje 
się, że w którymś roku mieszkali-
śmy na zgrupowaniu w Imperia-
lu w Zakopanem i przyszedł tam 
Wojciech Fortuna. Chciał się prze-
jechać na rowerze. Podchodził do 
moich młodszych kolegów i oni mu 
nie dali się przejechać na rowerze. 
Ja natomiast mu pozwoliłem. Mó-
wił, że ja mu dałem, powtarzał 
to nawet w tym roku, bo byłem 
tam i znów się spotkaliśmy. Woj-
ciech Fortuna powtarzał, że wła-
śnie dlatego mnie uhonorował re-
pliką złotego medalu. Nigdy takie-
go nie miałem, to chociaż mam re-
plikę (śmiech).

Jest pan dziesięciokrotnym 

Mistrzem Polski, dwukrotnym 
Olimpijczykiem: z Tokio i Mek-
syku. Która z tych Olimpiad była 
dla pana najważniejsza? 

Myślę, że formę, taki duży „gaz”, 
to miałem w Tokio. Miałem 24 
lata, były to takie moje dobre cza-
sy, bo wygrałem jazdę indywidu-
alną na czas na Wyścigu Pokoju i 
Tour de Pologne, no i jeszcze sporo 
innych wyścigów. Również na torze 
trzy razy wywalczyłem mistrzo-
stwo Polski. Ale z kolei Meksyk to 
były wspaniałe Igrzyska! To było 
coś pięknego i niezapomnianego. 
Byliśmy z Wojtkiem Matusiakiem 
razem w Meksyku, mieszkaliśmy 
wówczas w jednym pokoju.

Pytałem Wojciecha Matusiaka 
o to, czy udzielał się w kolarstwie 
po zakończeniu swojej karie-
ry sportowej. Wiem, że pan bar-
dzo aktywnie udzielał się w ko-
larstwie po swojej karierze. Jeśli 
się nie mylę, prowadził pan dru-
żynę kolarską Pogoni Szczecin?  

Pracowałem w Koszalinie, w 
Gryficach i w Szczecinie również, z 
tym że w Szczecinie byliśmy bardzo 
blisko powołania kolarskiej grupy 
zawodowej. Mieliśmy już wszystko 

załatwione, ale przy rządach, już 
nie będę wymieniał, którego prezy-
denta miasta, bo dodajmy, że głów-
ny prezydent akurat leżał w szpita-
lu w Belgii, a ten pan, który go za-
stąpił i miał decydować o tym, ta-
kiej decyzji nie podjął. Grupy nie 
powołaliśmy i do dziś jej nie ma. A 
mieliśmy już wszystko załatwione. 
Natomiast tych młodych chłopców, 
których trenowałem, no to odnosi-
li pewne sukcesy. Jest taka niepisa-
na zasada, że gdy się kończy kolar-
ską karierę i odchodzi na sportową 
emeryturę, to należy wytrenować 
swojego następcę.  

Pamiętam, że pana podopiecz-
ni wygrywali sporo amatorskich 
wyścigów i nie tylko. Tryumfo-
wali np. podczas wyścigów Gło-
su. 

Tak, w Gryficach i w Nowogar-
dzie, chłopcy moi wygrywali Wy-
ścig Głosu, bo też była to taka pre-
stiżowa impreza, na którą się szy-
kowali cały czas. Niestety rozleciał 
się ten Wyścig. Szkoda, bo odby-
ło się już bodajże 50 edycji Wyści-
gu Głosu. Przy sprzyjających „wia-
trach” może powróci taka formu-
ła? Zdradzę, że myślimy o takim 

wyścigu, jak Tour de Powiat Go-
leniowski. Byłby to wyścig trzyeta-
powy: Goleniów, Nowogard, Ma-
szewo-Goleniów. Gdzie on będzie 
miał swój start, to już nieistotne, 
bo może mieć co roku w każdym z 
tych trzech miast. Chcemy to reak-
tywować przy pomocy oczywiście 
jakiejś gazety, może uda się reakty-
wować Wyścig Głosu, który będzie 
się już inaczej nazywać. Nieste-
ty obecnie w Głosie Szczecińskim 
szefem jest bodajże Austriak, któ-
ry ma swoją siedzibę w Koszalinie, 
i z tego, co wiem, jego nie interesu-
je reaktywacja tego wyścigu. Być 
może pomoże nam jakaś inna ga-
zeta, nawet lokalna, i ten wspania-
ły wyścig powróci na szosy w na-
szym powiecie.  

Dziękuję za rozmowę, na za-
kończenie pozostaje mi życzyć 
panom wszystkiego dobrego, a 
przede wszystkim dużo zdrowia.

My również dziękujemy i po-
zdrawiamy wszystkich mieszkań-
ców Nowogardu.

Rozmawiał: Zygmunt Heland

Przygotował do druku: 
Rafał Kowalczuk

Na zdjęciu z mikrofonem Rajmund Zieliński, z lewej strony Wojciech Matusiak, podczas Dożynek Skupowych, organizowanych 
w sobotę, 6 września

Lukas Band z nową lokalizacją

Za nami dni otwarte
Szkoła muzyki rozrywkowej „Lukas Band” w poniedziałek i wto-
rek prowadziła dni otwarte dla wszystkich rodziców, chętnych do 
zapisania na zajęcia swoje pociechy. Nastąpiło kilka zmian w ofer-
cie, a co najważniejsze, szkoła zmieniła swoją lokalizację na bar-
dziej atrakcyjną. Mieści się ona już nie na obrzeżach miasta, a w sa-
mym jego centrum.  

Szkoła muzyki rozrywkowej „Lu-
kas Band” funkcjonuje już od po-
nad pół roku. Zajęcia najpierw pro-
wadzone były w budynku miesz-
czącym się przy ul. Boh. Warszawy 
34 (w budynku „Agromy”). Obec-
nie „Lukas Band” mieści się na Pla-
cu Wolności 9 – w dawnym hotelu, 

na II piętrze (naprzeciw Wydziału 
Komunikacji). Jedna z sal jest przy-
stosowana do zajęć muzycznych dla 
dzieci od 4 lat, natomiast druga to 
„animatornia”, w której prowadzo-
ne są zajęcia ogólnorozwojowe z 
dziećmi od 2 lat. W szerokiej pale-
cie zajęć szkoła oferuje naukę gry 

na keyboardzie, akordeonie, gitarze 
elektrycznej oraz klasycznej i baso-
wej, saksofonie, perkusji. Organi-
zowane są również, cieszące się du-
żym zainteresowaniem, zajęcia wo-
kalne. – Oferta się na tyle rozsze-
rzyła, że teraz prowadzimy zajęcia 
muzyczne z teorii dla dzieci, z emi-

sji głosu, są również zajęcia instru-
mentalne dla zespołów. Co najważ-
niejsze, zajęcia muzyczne odbywać 
się będą już nie dwa, a trzy razy w 
tygodniu, za praktycznie taką samą 
cenę, bo stawka się podniosła jedy-
nie o 10 zł. Zajęcia odbywają się za-
równo grupowo, jak i indywidualnie 
– mówi Łukasz Włodek. 

Jak opowiada właściciel, lekcje 
odbywają się po południu, jednak 
szkoła jest w stanie dostosować go-
dziny pracy do ucznia, szczególnie 
jeśli chodzi o zajęcia indywidual-
ne. Swoją ofertę poszerzyła również 
„animatornia”, ciekawym punktem 
jest możliwość organizowania dla 
swoich pociech urodzin tematycz-
nych. – Nowością w naszej ofercie 
jest organizowanie urodzin dla dzie-
ci, z muzyką, grą świateł i profesjo-

nalnymi animatorami. Dokładniej 
mówiąc, będą to urodziny z warsz-
tatem, czyli np. załóżmy, że tematem 
przewodnim będzie moda. Wówczas 
dziewczynki będą tworzyć swoje kre-
acje itp., czyli będą to takie typowo 
tematyczne urodziny dla najmłod-
szych. Dzieci będą się tutaj bawić z 
animatorami, a rodzice pozostaną w 
poczekalni – opowiada Jolanta Bu-
dzińska. Dodajmy, że pomimo fak-
tu, iż zakończyły się już dni otwar-
te, szkoła wciąż pozostaje otwarta 
na ewentualnych uczniów. Wszyscy 
zainteresowani ofertą szkoły mu-
zyki rozrywkowej oraz animator-
ni mogą kontaktować się w tej spra-
wie pod nr tel.: 507 524 047. Więcej 
informacji na stronie internetowej: 
www.muzykarozrywkowa.eu. 

KR

Jolanta Budzińska i Łukasz Włodek
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II Runda Pucharu Polski ZZPN

Zwrot akcji w meczu z Iskrą
W środę (10 września), drużyny występujące w regionalnych rozgrywkach, walczyły o III 
Rundę Pucharu Polski ZZPN. Pierwszy zespół Pomorzanina, w obawie o kontuzje, nie wy-
brał się do Łożnicy, przegrywając tym samym walkowerem. W Nowogardzie, drugi zespół 
Pomorzanina stoczył emocjonującą walkę z Iskrą Golczewo, wygrywając rzutem na taśmę. 

Pomorzanin II Nowogard – Iskra Golczewo  3:2 (0:1)
`66 min. Paweł Galus, `86 min. Dawid Kurek, `87 min. Dawid Langner 
Skład: Paweł Sobolewski – Maciej Grzejszczak, Gracjan Wnuczyński 

(Dawid Langner), Grzegorz Skrzecz (Jarosław Fijałkowski), Maciej Dobro-
wolski – Marcin Skórniewski, Artur Jurczyk, Paweł Królik, Dawid Kurek, 
Sebastian Suchy (Jakub Szczypień) – Paweł Galus (c). 

Tak jak zapowiadaliśmy przed 
meczem, Pomorzanin II został 
wzmocniony przez piłkarzy z 
pierwszego zespołu, który w ogó-
le nie pojechał na mecz z Orłem 
Łożnica. W wyjściowej jedenast-
ce wybiegł bramkarz Paweł So-
bolewski, w obronie zagrali Gra-
cjan Wnuczyński i Maciej Dobro-
wolski, w pomocy Dawid Kurek, 
a o sile ataku stanowił Paweł Ga-
lus, któremu również powierzono 
funkcję kapitana. Na ławce rezer-
wowych był także Dawid Langer. 
Iskra Golczewo, która występu-
je w regionalnej okręgówce (klasę 
niżej aniżeli pierwszy zespół Po-
morzanina) przez pierwsze mi-
nuty nie potrafiła zagrozić bram-
ce gospodarzy. Już w 2. minucie 
meczu bramkarza gości próbo-
wał pokonać Dawid Kurek, jed-
nak jego techniczny strzał, pew-
nie wyłapał golkiper. W 10. mi-

nucie pierwszy strzał oddali go-
ście, groźne uderzenie z wole-
ja minęło jednak bramkę Pomo-
rzanina. W 13. minucie Grzegorz 
Skrzecz mógł mocno skompliko-
wać sytuację gospodarzy, gdy ra-
tując sytuacje „wyciął” napastni-
ka gości nieuchronnie zmierzają-
cego do bramki strzeżonej przez 
Pawła Sobolewskiego. Sędzia 
okazał się jednak pobłażliwy i po-
kazał obrońcy z Nowogardu żółty 
kartonik. Najgroźniejszą sytuację 
w pierwszej połowie Pomorzanin 
II, stworzył sobie w 17. minucie. 
Wówczas piłka trafiła do znajdu-
jącego się w narożniku pola kar-
nego Sebastiana Suchego, który 

ze stoickim spokojem przymie-
rzył i zawinął ładnego „rogala”. 
Niestety futbolówka, która zmie-
rzała w „okienko” bramki Iskry, 
zatrzymała się jedynie na po-
przeczce, a dobitkę po strzale gło-

wą w wykonaniu Pawła Galusa, 
wyłapał bramkarz. W 26. minucie 
Pomorzanin wyprowadzał szybką 
kontrę, jednak gospodarze straci-
li piłkę, a w odpowiedzi z szybkim 
atakiem wyszli goście. Podanie na 
prawe skrzydło, napastnik Iskry 
wbiega z piłką w pole karne, ude-
rza na bramkę, Sobolewski wybi-
ja piłkę przed siebie i jest bezrad-
ny wobec dobitki z 5 metrów. Za-
tem od 26. minuty Iskra, która co-
raz pewniej czuła się na boisku w 
Nowogardzie, objęła prowadze-
nie. Do końca pierwszej części, 
drugi zespół z Nowogardu nie był 
w stanie się otrząsnąć, a skutecz-

na interwencja Sobolewskiego z 
45. minuty, uchroniła gospoda-
rzy przed stratą drugiej bramki. 
Po zmianie stron, na boisku po-
jawił się Dawid Langner i Jaro-
sław Fijałkowski, a od mocnego 
uderzenia rozpoczęli goście. W 
49. minucie zawodnik z Golcze-
wa ładnie drybluje przed polem 
karnym, zagrywa piłkę do niepil-
nowanego kolegi w lewem naroż-
niku „szesnastki”, a ten pięknym 
strzałem lobuje wysuniętego na 5 
metr Pawła Sobolewskiego. Piłka 
odbija się jeszcze od poprzeczki i 
Pomorzanin II przegrywa już 0:2. 
Gospodarze rzucają się do odra-
biania strat  i rozpoczyna się fe-
stiwal niewykorzystanych stupro-
centowych okazji nowogardzian. 
Najpierw w 55. minucie po wrzu-
cie z autu, Paweł Galus sprytnie 
gubi obrońcę i „ścina” z prawego 

Maciej Dobrowolski był jednym z sześciu zawodników pierwszego zespołu, którzy 
wystąpili w meczu z Iskrą.

Prezes Pomorzanina Marcin Skórniewski, wprowadzał do gry drugiego zespołu 
sporo spokoju.

Sebastian Suchy jest jednym z tych młodych piłkarzy Pomorzanina, którzy powoli 
zaczynają stanowić o sile zespołu.

skrzydła w pole karne, jego strzał 
bramkarz przenosi nad poprzecz-
ką. Trzy minuty później Paweł 
Galus wykorzystuje błąd obrony 
i na połowie boiska odbiera go-
ściom piłkę, po czym biegnie sam 
bez asysty w kierunku bramki. 
Niestety napastnik Pomorzanina 
traci równowagę i zamiast strze-
lić bramkę lub podać do niepilno-
wanego Kurka po drugiej stronie 
boiska, najzwyczajniej w świe-
cie przewraca się, jakby zabrakło 
mu sił... W 62. minucie, po ładnej 
asyście, Dawid Kurek korzysta ze 
swojej szybkości i znajduje się w 
sytuacji sam na sam, zbyt dłu-
go jednak zwleka i zamiast pró-
bować strzelać, dogrywa jeszcze 
na 3 metr od bramki do Galusa, 
który po pierwsze jest za daleko 
i nie dochodzi do piłki, a po dru-
gie znajduje się na pozycji spa-
lonej... W 66. minucie Pomorza-
nin II zdobywa zasłużoną bram-
kę kontaktową. Obrońca Iskry nie 
trafia w piłkę na około 25 metrze 
od bramki, futbolówkę przejmu-
je Dawid Kurek, który biegnie w 
kierunku pola karnego.  Pomoc-
nik „rezerwowych” przytom-
nie zagrywa wzdłuż pola karne-
go na „szesnastkę”, do znajdują-
cego się na lewej stronie Marci-
na Skórniewskiego, który ze sto-
ickim spokojem, przetrzymuje 
futbolówkę, w momencie, w któ-

rym zostaje podwojony, odda-
je ją do Dawida Kurka, który ma 
przed sobą tylko bramkarza Iskry. 
Mimo tego, Kurek nie potrafi po-
konać bramkarza przyjezdnych 
strzałem z 10 metrów, golkiper z 
Golczewa wybija piłkę przed sie-
bie, a na miejscu jest Paweł Galus, 
który skuteczną dobitką zdobywa 
gola kontaktowego. W 71. minu-
cie Iskra dochodzi do dogodnej 
sytuacji, jednak strzał z 16 me-
trów w sytuacji sam na sam, mija 
słupek bramki gospodarzy. Dzie-
sięć minut później, ładną indywi-
dualną akcję, Paweł Galus koń-
czy strzałem nad poprzeczką. W 
82. minucie Skórniewski wyłożył 
piłkę do Langnera, który huknął 
z 25 metrów, kilkadziesiąt centy-
metrów obok słupka. Na pięć mi-
nut przed końcem, Iskra stwo-
rzyła bardzo groźną sytuację, po 
której obrońca Pomorzanina wy-
kopał piłkę stojąc na linii bram-
kowej. Natomiast w 86. minu-
cie, zasłużoną bramkę zdobywa 
Dawid Kurek. Filigranowy po-
mocnik Pomorzanina otrzymał 
długie podanie na prawe skrzy-
dło, ładnie przyjął piłkę i popę-
dził z nią w pole karne, tam za-
kręcił obrońcą przekładając pił-
kę i strzelił obok bezradnego gol-
kipera z Golczewa. Iskra nie zdą-
żyła się otrząsnąć, a 60 sekund 
później kopia akcji Dawida Kur-
ka. Tym razem na prawe skrzy-
dło podanie dostał Marcin Skór-
niewski, podobnie jak Kurek, za-
kręcił obrońcą przekładając piłkę, 
po czym będąc przy linii końco-
wej odegrał na 7 metr do niepil-
nowanego Langnera, który pew-
nym strzałem zapewnia drugie-
mu zespołowi awans do III Run-
dy Pucharu Polski ZZPN. To był 
szalony mecz z happy-endem i 
nikt kto tego dnia przyszedł na 
Stadion Miejski, nie może żało-
wać tych 90 minut. O kolejnym 
rywalu Pomorzanina II w roz-
grywkach pucharowych, poinfor-
mujemy na bieżąco. 

KR 

Paweł Sobolewski miał sporo pracy między słupkami bramki Pomorzanina
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Zuzanna córka Marty 
Grycner ur. 10.09.2014 
z Nowogardu

Fabian syn Katarzyny 
Kzźmierskiej 
ur. 5.09.2014 
z Nowogardu

Marlenka córka Marzeny 
i Włodzimierza 
ur. 4.09.2014 
z Maszewa

Natan syn Joanny 
Przygoda ur. 10.09.2014 
z Chojny

Julia córka Elżbiety 
i Andrzeja ur. 10.09.2014 
z Osowa

Zosia córka Agnieszki 
Akińcza ur. 10.09.2014
 z Osiny

Marysia córka Małgorzaty 
i Piotra ur. 8.09.2014 
z Łobza

Wojciech syn Agaty 
Pacholskiej 
ur. 5.09.2014 
z Łobza

          Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Urszula Kaczmarek. Gratuluję.

Zatrzymać czas
Zmienia się świat, a wraz z nim 

„Ballada o próżności”. Obecnie 
jest bardziej masowa. Diabeł idzie 
z duchem czasu. Cyrografy do-
pasowywane są do klienta, cho-
ciaż wersja na wieczność, nieste-
ty, dalej objęta jest ścisłą tajem-
nicą. Ale możemy odmładzać się 
na określony czas o kilka, kilkana-
ście, albo kilkadziesiąt lat, w zależ-
ności od zdeterminowania, zdol-
ności do wyrzeczeń, zasobności 
portfela, silnej woli. W skrócie da-
lej chodzi o to, jaką część duszy je-

steśmy w stanie sprzedać. Najwi-
doczniejszym objawem upływają-
cego czasu jest nasza twarz. Wraz 
z wiekiem nawilżenie i struktura 
skóry zmienia się zarówno w war-
stwach powierzchniowych, jak i 
tych głębszych. Skóra ulega od-
wodnieniu, wolniej się regeneru-
je, spada jej sprężystość, a w kon-
sekwencji tworzą się i pogłębia-
ją zmarszczki. Cały proces zaczy-
na się już około 35-40 roku życia. 
Zmarszczki pojawiają się stop-
niowo. Przeważnie najpierw wo-

kół oczu i ust, następnie na czo-
le, między brwiami i nad górną 
wargą, a dopiero potem na pozo-
stałych partiach twarzy. Co robić 
kiedy patrząc w lustro dopada nas 
„zaduma nad swoją urodą”. Naj-
skuteczniejsze są oczywiście za-
biegi pieczętowane krwią, czyli 
operacje plastyczne. Tych jednak 
nie polecam. Faktem jest, że kilka 
ruchów skalpela może odjąć na-
wet ładne kilkadziesiąt lat.  Kwe-
stia  jednak tego, ile młody wygląd 
ma wspólnego z młodością i po-
czuciem szczęścia jest mocno dys-
kusyjna, bo i bardzo indywidu-
alna. Odpowiednia pielęgnacja i 
mniej inwazyjne zabiegi kosme-
tyczne mogą w znacznym stopniu 
zahamować i spowolnić zacho-
dzące zmiany, a nawet cofnąć wi-
doczne efekty upływu czasu. Waż-
na jest systematyczność i konse-
kwencja pielęgnacji, zarówno w 
domu, jak i w gabinecie. Prepa-
raty do pielęgnacji skóry dojrza-
łej powinny być bogate w związki, 
które odżywiają, nawilżają i rege-
nerują skórę. Preferujemy wszyst-
ko co działa przeciwzmarszczko-

wo, poprawia elastyczność, jędr-
ność, napięcie skóry, opóźnia sta-
rzenie i chroni przed destrukcyj-
nym działaniem wolnych rodni-
ków. Ze szczególnym uwzględnie-
niem dekoltu i okolic oczu, ponie-
waż skóra jest tam bardziej wraż-
liwa z racji tego, że słabo umię-
śniona. Warto też czasem wpaść 
do gabinetu kosmetologicznego 
na któryś z odmładzających za-
biegów. Oferta jest szeroka: mi-
krodermabrazja diamentowa, fale 
radiowe z laserem biostymulują-
cym, mezoterapia bezigłowa, me-
zoterapia igłowa. Bardzo szybki i 
widoczny efekt uzyskujemy po za-
biegu ostrzykiwania kwasem hia-
luronowym. Zabieg jest bezpiecz-
ny i 100% skuteczny, a efekt za-
uważalny już po pierwszej wizy-
cie. Zmarszczki zostają wygładzo-
ne, skóra nabiera blasku i spręży-
stości. Efekt jest naturalny i spek-
takularny. Szybkość procesu sta-
rzenia uzależniona jest od bardzo 
wielu czynników. Decydujące są 
nasze geny. Najlepiej przewidzieć 
to patrząc na nasze mamy i bab-
cie. Dużą rolę odgrywają też, go-

spodarka hormonalna, tryb życia, 
stres, ilość snu. Zamiast więc szu-
kać pomocy u diabła, po bożemu, 
sumiennie pielęgnujmy. Walcz-
my z obżarstwem, lenistwem i 
używkami, a na pewno będzie-
my zdrowsi, bardziej szczęśliwi i 
młodsi. 

XV edycja turnieju „Z Podwórka na Stadion”

Do 10 października trwają zapisy
Jeszcze miesiąc mają wychowawcy i przedstawiciele szkół, na zapisywanie drużyn w XV edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W 
tym roku w imprezie wystartuje nowa kategoria wiekowa, dla młodych piłkarzy do 8 lat.  

Do 10 października potrwają 
zapisy do XV edycji Turnieju „Z 
Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”. W nadchodzącej edy-
cji największy Turniej piłkarski 
dla dzieci w Europie zyska nową 
kategorię wiekową: U-8. Mecze fi-
nałowe rozegrane zostaną na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie, 
a zwycięzcy wyjadą na mecz Re-
prezentacji Polski. Turniej „Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”, to największa impreza pił-
karska dla dzieci w Polsce i w Eu-
ropie. Tylko w XIV edycji do roz-
grywek zgłoszonych zostało po-
nad 200 tys. dziewcząt i chłop-
ców z całej Polski. Od nowej, XV 
edycji, Turniej zostanie rozszerzo-
ny o dodatkową kategorię wieko-
wą U-8, której rozgrywki finałowe 

odbędą się na etapie wojewódz-
kim. Dzięki trzem grupom wieko-
wym o Puchar Tymbarku, będzie 
mógł zagrać prawie każdy uczeń 
szkoły podstawowej: U-8 (I kla-
sa), U-10 (II i III klasa), U-12 (IV 
i V klasa).

Rozgrywki przezna-
czone są dla szkół pod-
stawowych, uczniow-
skich klubów sporto-
wych, oraz 16 Akademii 
Młodych Orłów. Zespo-
ły w trzech kategoriach 
wiekowych: do lat 8, 10 
oraz 12 mogą zgłaszać 
nauczyciele oraz trene-
rzy za pośrednictwem 
formularza dostępnego 
na oficjalnej stronie tur-
nieju www.zpodworka-

nastadion.pl. Zapisy do XV edycji 
Turnieju „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” potrwają do 
10 października. Za udział każdej 
drużyny w rozgrywkach opieku-
nowie otrzymają koszulkę piłkar-

ską. Od nowej XV edycji zmia-
nie ulega również harmonogram 
Turnieju. Cały system rozgrywek 
przeprowadzony zostanie w prze-
ciągu jednego roku szkolnego – 
2014/2015. Etap gminny i powia-

towy rozegrany zosta-
nie jeszcze w 2014 roku,   
w miesiącach: paź-
dziernik – grudzień. Fi-
nały wojewódzkie od-
będą się na przełomie 
marca i kwietnia 2015 
roku. 

Zwycięzców XV edy-
cji Turnieju „Z Po-
dwórka na Stadion o 
Puchar Tymbarku” 
w kategoriach U-10 i 
U-12, poznamy 2 maja 
na Stadionie Narodo-

wym w Warszawie. Decydujące 
mecze zostaną rozegrane bezpo-
średnio przed finałem Pucharu 
Polski. Mecze finałowe XV edy-
cji będą wyjątkowym i ekskluzyw-
nym wydarzeniem, ponieważ pra-
wo gry na Stadionie Narodowym 
zarezerwowane jest obecnie tyl-
ko dla najlepszych piłkarzy w Pol-
sce: reprezentantów kraju oraz fi-
nalistów Pucharu Polski. Trzecia 
droga przeznaczona jest wyłącz-
nie dla największych talentów pił-
karskich w Polsce, czyli finalistów 
Turnieju o Puchar Tymbarku. 

Zachęcamy nauczycieli ze szkół 
w naszej gminie, do zgłaszania 
swoich młodych podopiecznych, 
do udziału w turnieju. 

Oprac: KR
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Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

W12.4.SK.P.7.3.DO

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

25 WRZEŚNIA 2014

P3.2.O.do

zaprasza

która odbędzie się 

na samochodzie 
wystawowym

w dniu 15.09.2014 r. 
(poniedziałek)

na prezentację kotłów c.o.
�rmy 

przy ul. Nadtorowej 12 
w Nowogardzie

w godz. od 8.00 do 15.00

Sezon grzewczy 
           już niedługo...

Firma 

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

            W niskich cenach 
tel. 91 392 21 65                        ul. Boh. Warszawy 7A

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0
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Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE” 

funkcjonujące przy SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM w Nowogardzie, 
przy ul. J. Poniatowskiego 17, ogłasza zapisy na 

IV  NOWOGARDZKI  TURNIEJ  TENISA  ZIEMNEGO, 
który odbędzie 13 września 2014 r., o godz. 10.00, na korcie państwa M. i W. Kubickich przy ul. Ko-
ściuszki. 

Jak w poprzednich latach, fundatorem nagrody głównej – rakiety do tenisa – jest Burmistrz No-
wogardu.  Zgłoszenia przyjmuje p. Z. Ceranka pod numerem tel. 602 350 301 do dnia 10. 09. 2014 r.  

W turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a wpisowe w wysokości 30 zł należy wpłacać na 
konto stowarzyszenia 03937510124200415720000010 lub bezpośrednio u organizatorów. 

Serdecznie zapraszamy członkowie stowarzyszenia „NASZE SZANSE”

Dla Panów "Profilaktyka Raka Prostaty"
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" przy współpra-

cy Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje pro-
gram "Profilaktyka Raka Prostaty" dla mężczyzn z gminy Nowogard po-
wyżej 40 roku życia. Akcja wspierana jest pakietem materiałów promo-
cyjnych- etykiety, ulotki edukacyjne.

Badania odbędą się 27 września 2014 r. w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: bada-
nie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( termin 
badania krwi i godz. badania lekarskiego) podczas rejestracji w siedzi-
bie fundacji tel. 91 3921356 wew. 122, lub u Lidii Bogus po godz. 14-tej. 
tel.505393636.

Pamiętaj! Ty też musisz dbać o zdrowie! Badanie prostaty jest tak pro-
ste jak sprawdzanie oleju.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Zaproszenie
Dnia 17 września 2014 r. przypada 75 rocznica napaści 

sowietów na Polskę i Dzień Sybiraka. O godzinie 10-tej 
będzie odprawiona Msza Św. W kościele pw. św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie. Serdecznie zapraszamy 
młodzież szkolną do udziału we Mszy Św. w intencji Oj-
czyzny. 

Po Mszy św. wyjazd do Szczecina na uroczystość odsło-
nięcia Pomnika Marki Sybiraczki autokarem spod ko-
ścioła. 

Prezes Koła Zw. Sybiraków  mgr Franciszka Kobylińska
9-12.09

Zapowiedź spotkań w poszczególnych rozgrywkach

Piłkarski weekend na Wojska Polskiego
Wszystkie zespoły Pomorzanina Nowogard, w najbliższy weekend rozegrają mecze na wła-
snym boisku. W sobotę zagra kobieca drużyna, a godzinę później pierwszy zespół Pomo-
rzanina. W niedzielę, po raz pierwszy w tym sezonie, przed własną publicznością zagrają 
zawodnicy rezerw. 

W sobotę (13 września), kibi-
ce piłki nożnej w Nowogardzie, 
będą mogli obejrzeć dwa mecze. 
Najpierw o godzinie 13:00, kobie-
ca drużyna Pomorzanina zagra z 
Orłem Wałcz. Rywalki w swo-
im pierwszym meczu wygrały „u 
siebie” z Vielgovią Szczecin (1:0). 
Podopieczne Pawła Błaszczyka 
rozgromiły w Przecławiu tamtej-

szy LUKS (0:6). Orzeł Wałcz to 
wymagający przeciwnik, dlatego 
pierwszy mecz przed własną pu-
blicznością, dla kobiecej drużyny 
wcale nie musi być spacerkiem. 
Niedługo po tym spotkaniu, o go-
dzinie 16:00, na boisko wybiegną 
piłkarze Pomorzanina Nowogard 
i Orkanu Suchań. Rywale znajdu-
ją się na dole tabeli, w swoich do-
tychczasowych 4 meczach, zano-
towali jeden remis i trzy poraż-
ki. Zdobyli tylko 1 bramkę oraz 
stracili 8 goli. Podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego po nieuda-
nym meczu w Płotach, powinni 
zrobić wszystko, aby z Orkanem 
odbudować zaufanie nowogardz-

kich kibiców i zainkasować łatwe 
3 punkty. 

Z kolei w niedzielę, po dwóch 
wyjazdowych meczach, drugi ze-
spół po raz pierwszy w tej run-
dzie zagra przed własnymi kibica-
mi. Mecz z OKS Euroinsbud Go-
leniów rozpocznie się o godzinie 
16:00. Rywale tak jak i Pomorza-
nin II, przegrali swoje dwa do-
tychczasowe mecze. Czy „rezer-
wowi” zdołają odbić się od dna li-
gowej tabeli? Przekonamy się już 
w najbliższą niedzielę. Wszyst-
kich gorąco zapraszamy na Sta-
dion Miejski przy ul. Wojska Pol-
skiego, w sobotę oraz niedzielę. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
5. kolejka:
Błękit Pniewo – Polonia Płoty (13.09; 11:00)
Piast Chociwel – Kłos Pełczyce (13.09; 15:00)
Sparta Węgorzyno – Morzycko Moryń (13.09; 16:00)
Pomorzanin Nowogard – Orkan Suchań (13.09; 16:00)
Jeziorak Szczecin – Stal Lipiany (13.09; 17:00)
Zorza Dobrzany – Gavia Choszczno (13.09; 17:00)
Odrzanka Radziszewo – Ina Ińsko (13.09; 17:00)
Flota II Świnoujście – Unia Dolice (14.09; 16:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
3. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Znicz Niedźwiedź (13.09; 11:00)
Zalew Stepnica – Chemik II Police (13.09; 12:00)
Pomorzanin Przybiernów – Orzeł Grzędzice (13.09; 17:00)
Hanza Goleniów – Vielgovia Szczecin  (13.09; 18:00)
Wicher Reptowo – Orzeł Łożnica (14.09; 16:00)
Pomorzanin II Nowogard – OKS Goleniów (14.09; 16:00)

III Liga Kobiet 2014/2015
2. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Olimpia II Szczecin  (13.09; – || – )
Vielgovia Szczecin – Kotwica Kołobrzeg  (13.09; – || – )
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Wałcz (13.09; 13:00)
Zalew Stepnica – LUKS Przecław (13.09; – || – )

Maraton Liczyrzepa 2014

Startowali nowogardzianie
W sobotę (6 września), w Karpaczu, odbył się maraton Liczyrzepa 2014, podczas którego 
wystartowała liczna grupa mieszkańców Nowogardu.

Naszą relację z maratonu roz-
poczniemy od przedstawicielek 
płci pięknej. Na dystansie 174 
km (Giga) startowała Małgo-
rzata Kubicka. Mieszkanka No-
wogardu zajęła w swojej katego-
rii 2. miejsce, a w całej klasyfika-
cji na tym dystansie Open Ko-
biet, uplasowała się na 3. pozycji. 
Mogło być znacznie lepiej, jed-
nak Kubicka na jednym ze zjaz-
dów wypadła z drogi. Skończy-
ło się to dla niej nieco boleśnie, 
mimo tego zdołała ukończyć wy-
ścig, jednak przez wypadek stra-
ciła cenne sekundy, przez któ-
re nie mogła wywalczyć 1. miej-
sca. Kolejną reprezentantką na-
szego miasta, była Iwona Pietru-
szewska, która wystartowała na 
dystansie 60 km (Mini). Zawod-
niczka z Nowogardu uplasowała 
się w swojej kategorii na bardzo 

dobrym 2. miejscu, a czas który 
uzyskała w całej kategorii Open 
Kobiet, pozwolił jej na zajęcie 24. 
lokaty.

Jedynym reprezentantem No-
wogardu, startującym na dy-
stansie 123 km (Mega), był Ar-
kadiusz Pietuszewski. Nowogar-
dzianin, ładnie zaprezentował się 
w swojej kategorii, w której prze-
kroczył linię mety jako drugi za-
wodnik. W klasyfikacji Open, 
czas który uzyskał pozwolił mu 
zająć 22. miejsce. Najliczniej-
sza grupa naszych reprezentan-
tów w Karpaczu, zaprezentowa-
ła się na dystansie 60 km (Mini). 
Najwyżej sklasyfikowanym za-
wodnikiem był Jan Zugaj, który 
w swojej kategorii wiekowej za-
jął 4. pozycję, a w ogólnej klasyfi-
kacji Open Mężczyzn uplasował 
się na 8. miejscu. Zaraz za nim, 

bo na 9. pozycji w Open, w ofi-
cjalnych wynikach widnieje na-
zwisko Andrzeja Zachacza, któ-
ry w swojej kategorii przyjechał 
na metę jako 5 zawodnik. Zbi-
gniew Szkołuda w swojej katego-
rii wiekowej wywalczył 2. miej-
sce. Czas który uzyskał pozwo-
lił mu zająć 20. pozycję w klasy-
fikacji Open Mężczyzn. W całym 
tym zestawieniu pozostał jesz-
cze Janusz Pietruszewski. Kolarz 
z Nowogardu w swojej kategorii 
wiekowej wywalczył wysokie 2. 
miejsce, jego czas, w całej staw-
ce 212 kolarzy startujących na 60 
km, pozwolił zająć mu 115. miej-
sce w klasyfikacji Open. 

Gratulujemy naszym miesz-
kańcom udanych startów i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

KR

Małgorzata Kubicka podczas maratonu rozgrywanego w sobotę w Karpaczu.
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Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

2014 r. 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cisy”  
w Nowogardzie

informuje, że  posiada do sprzedaży wolne  garaże w  nowo 
wybudowanym „Zespole  garażowym” przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Nowogardzie („Sad Czereśniowy”).

Spółdzielnia posiada prawomocne pozwolenie na  
użytkowanie garaży. Garaże mogą być wydane kupującemu  
w dniu podpisania Umowy kupna-sprzedaży.  

Osoby zainteresowane nabyciem garażu zapraszamy do siedziby 
Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie  
pod nr 91 39 25 261  lub kom. 697 104 578   

A58.8.śr-czb.19.08-12.09

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.05-26.09

Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

Wydzierżawię 
sklep spożywczy 

przy SP nr 1 
na ul. Woj. Polskiego 5.

607 288 835
J15.1.sczb.5,9,12,16

P14.1.śczb.do

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Praca w godz. 07.00-15.00, pon - pt.   Wynagrodznie: 1680 zł brutto.

Firma sprzątająca zatrudni osobę niepełnosprawną 
do sprzątania obiektu biurowego w Parku Przemysłowym w Łozienicy. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie 
w Urzędzie Pracy w Nowogardzie w piątek (12.09.2014 r.) o godz. 10.00.

W212.3.sczb.9-12.09

POLECA:
- części zamienne 
   do ciągników i maszyn
- oleje, smary i �ltry 
- odzież i obuwie robocze
- artykuły jeździeckie
- artykuły ogrodnicze
- zabawki Bruder

SKLEP ROLNICZO-TECHNICZNY
ul. 3 Maja 16A, Nowogard

tel. 91 578 14 87

ZAPRASZAMY  na Targi Rolne 
do Barzkowic  12-14.09.2014

sektor M  stanowisko 77

Elastyczne godziny pracy umożliwiające naukę.
Atrakcyjne wynagrodzenie 
  – płacimy za każdą przepracowaną godzinę.
Możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń.

Kontakt 508 459 749 / s63604@hds.com.pl
Spotkanie rekrutacyjne na lotnisku 

w dniach wtorek i środa 11:00

SZUKASZ PRACY?
Chcesz dorobić studiując?

A może chcesz rozpocząć pracę?
Nie patrz na swój wiek.

Prowadzonych dla międzynarodowego koncernu HDS Polska 
specjalizującego się w prowadzeniu punktów handlowych 
i gastronomicznych Na ponad 500 lotniskach całego świata.
Podczas pracy oferujemy szkolenia oraz wyjazdy szkoleniowe 
w ramach sieci HDS Polska.

W związku z szybkim rozwojem
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność

poszukuje pracowników 
do punktów

HANDLOWYCH I GASTRONOMICZNYCH 

W215..8.scb.12.09  

Zatrudnimy energicznych pracowników
do ochrony fizycznej oraz pracownika 

recepcji ze znajomością języka angielskiego 
z okolic Goleniowa. 

Telefon: 510 014 869
W212.3.sczb.9-12.09xx

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Zarząd Koła PZW Tęczak 
w Nowogardzie informuje członków Koła, 

że dnia 21.09.2014 r. 
organizuje zawody wędkarskie (spławikowe) w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 19.09.2014r. 

Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ulicy 5 Marca o godzinie 6 rano. 
Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

9-19.09

Święto polskich spadochroniarzy!
W sobotę,13 września, przy ul. Słowackiego w Dziwnowie, od-
będą się uroczystości związane z 50-leciem powstania 1. Bata-
lionu Szturmowego, który stacjonował w Dziwnowie w latach 
1964–1986, oraz 25-leciem dziwnowskiego III Oddziału Związ-
ku Polskich Spadochroniarzy.

Wszystkich, którzy zechcą wstąpić w poczet ZPS, informujemy, że mu-
szą wypełnić deklarację członka Polskiego Związku Spadochroniarzy oraz 
uiścić składkę członkowską (40 zł rocznie). Wpłaty należy dokonać na kon-
to: 33 9393 0000 0011 3872 2000 0010.

Przypominamy, że siedziba ZPS Oddział III Dziwnów, im. 1. Batalionu 
Szturmowego mieści się przy ul. Szosowej 5 w Dziwnowie, 72-420 Dziwnów.

Prezes ZPS
Zbigniew Jeszka
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

Dom w Dębicach 
za 193 tys zł

pow. 98 m2 na działce 1600 m2

3 pokoje po remoncie
Polecamy!!!

TYLKO U NAS 

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDA-
JEMY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 
km. od  N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wy-
szomierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  
44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowogar-
dzie. Powierzchnia ok. 45m2, na któ-
rą składa się sala obsługi oraz zaple-
cze/magazyn z osobną toaletą. Lo-
kal po kapitalnym remoncie. Do-
stępne media: prąd, woda, kanali-
zacja, CO. Obiekt monitorowany. Za-
praszam na prezentację, tel. 91/579-
29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Cena 210 tys. 691 664 658   

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 
m2, I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 
9139 14018, 696 042 318  

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
na Leśnej w Nowogardzie. Cena 130 
000 zł. Tel. +48 725 428 837 

• Sprzedam lokal przeznaczony na 
działalność handlową lub usługową 
w Płotach przy ul. Krótkiej o pow. 90 

m2. Cena do uzgodnienia. 605 098 
061 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 
29,5m2, piwnica  i  budynek  gospo-
darczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprze-
dam  kawalerkę. Osobne  wejście. 
Kulice.45 tyś.zł.Tel.512131562.

• Sprzedam  pawilon  handlowy o 
pow. 36 m 2 .601642390.

• Do  wynajęcia  kawalerka  na  ul; Le-
śna  umeblowana.508070311.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynaję-
cia ul. Bema. 669 212 959 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe na 
Leśnej w Nowogardzie. 605 402 134

• Do wynajęcia dwa lokale o pow. 
20m2  i 75 m2 w centrum Nowogar-
du. Tel. 531 838 667

• Sprzedam nowy dom 130 m2 w oko-
licy Kościuszek na działce 4600 m2. 
606 118 102 

• Sprzedam działkę przemysłową ok 
37 arów w Nowogardzie. 603 450 
718

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze . 668 
411 277

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomo-
we, ok 90m2 Nowogard. 668 411 277 

• Mieszkanie do wynajęcia 3pokojo-
we 45 m2 centrum Nowogardu. 508 
75 72 71 

• Sprzedam mieszkanie 87 m2 plus 
weranda. Bezczynszowe, częściowo 
po remoncie. 606 783 027

• Do wynajęcia dwupokojowe 48 m2. 
Centrum miasta I piętro, umeblowa-
ne. 91 35 03 013

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
71 m2. 602 371 382, 602 526 935 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 67 
m2 w Nowogardzie po remoncie, ni-
skie opłaty. Tel 696 06 21 97 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 
ul. Gryfitów , bez pośredników. 604 
422 221 

• Kupię ziemię rolną. 665 503 129 

• Kupię pół bliźniaka stare budownic-
two lub lokal w bloku z osobnym po-
dwórzem. 609 047 264 

• Do wynajęcia atrakcyjny lokal przy 
dworcu na 3go Maja. 694 440 201, 
91 39 21 467 

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I pię-
tro. Cena do uzgodnienia.91 39 26 
596, 537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie na 
parterze, 2-3 pokojowe, bez pośred-
ników. 783 908 247 

• Wynajmę pilnie 3pokojowe miesz-
kanie (najlepiej w okolicy SP nr 2). 
605 638 132

• Dom jednorodzinny w Nowogardzie 
sprzedam. 791 869 584 

• Do wynajęcia mieszkanie na podda-
szu 80 m2 z podwórkiem, garaż! Kli-
niska Wielkie. 601 958 442 

• Wynajmę mieszkanie 42m2, 2 poko-
je, 4 piętro, w pełni umeblowane, 
800zł + opłaty + kaucja, od 1 paź-
dziernika. 660 424 989 

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
w centrum miasta. 607 289 830 

• Wynajmę kawalerkę. 601 927 982 

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgod-
nienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi 
Do Nissana Almery z 2001 roku.  cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  
rok  prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Mega-
ne rok 97, szyba przednia Opel Astra 
rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok 
prod. 2002, stan bardzo dobry. Cena 
10 500 zł. 508 290 657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 
92r. 886 456 377   

• SPRZEDAM – VW POLO  z  silnikiem  
1,2 L benzyna. Rok   prod. 2002 .pię-
ciodrzwiowy , stan b. dobry ,kpl. kół  
zimowych, Auto zostało  kupione 
rok temu z Niemiec od pierwszego 
właściciela. Tel.691604609. 

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 

TEL. 783 678 070

• Sprzedam pszenzyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwit-
nące  róże  pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz  róże  krzaczaste  15 zł./
szt.   a  także  wiele  innych  roślin. Tel. 
606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz 
koszenie łąk i zbiór. Rekultywacja te-
renów zielonych. 508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę kon-
ną. Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62  

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 
502 853 573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, 
Strzelewo. 502 853 573 

• Sprzedam  nasiona gorczy-
cy.669910736

• Ziemniaki paszowe jadalne sprze-
dam. 608 01 39 95 

• Sprzedam 3 krowy rasy Limuse. 698 
269 805

• Sprzedam ciągnik C-360 12 tys. zł, 
brona talerzowa 2, 5 tys. zł., sadzon-
ka do kapusty – 1.5 tys. zł, ścinacz do 
łęk – 3 tys. zł., myjka do warzyw – 1,5 
tys zł. , szatkownica do kapusty – 3 
tys. zł., rozsiewacz do nawozów – 1,5 
tys., kopaczka dwurzędowa 2 tys. zł. 
Tel. 602 708 518 

• Zamienię ciągnik C-360 na agregat 
siewny. Tel. 602 708 518 

• Sprzedam orzechy laskowe, zrywać 
samemu, niepryskane, cena 8 zł/kg, 
Długołęka 5. Tel. 796 144 225 

• Sprzedam ziemniaki jadalne vineta i 
denar, Żabowko 18. 60 50 925  17

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Ża-
bowo 13. 9139106 66, 502 304 452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 125 
122

• Sprzedam ciągnik siodłowy SKANIA 
124 rok 2001 + naczepa Wielton wy-
wrotka aluminiowa. 668 509 770

USŁUGI
• Korepetycje z Matematyki, Staty-

styki i Ekonometrii Dla licealistów 
i studentów profesjonalne przy-
gotowanie do zaliczeń egzaminów 
maturalnych oraz sesji egzamina-
cyjnych bardzo wysoka zdawal-
ność Tel. kom. 600 924 128 • ema-
il: iwonand1@wp.pl

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 

609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 , 
794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , da-
chów   i  ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 
839
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DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ OKAZJE! 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

W19.6.śczb.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

Nowogard 
pow. 1,0092 ha 

CENA: 115 000 PLN / 11 PLN/m2 

Nowogard-okolica 
pow. 7 856 m2 

CENA: 29 000 PLN / 4 PLN/m2

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZ-
KI 665 720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 
306 

• NAPRAWY montaz piecow gazowych 
Vaillant - serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  
tony ,bus kryty .Nawiążę  współpracę  
z  firmą.Tel.888878314.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 
608 364 330 , 600 347 308 

• Korepetycje z matematyki SP, gimna-
zjum. 532 557 381 

• Matematyka – wszystkie poziomy. 
604 124 623

• Profesjonalne przygotowanie do no-
wej matury z matematyki mat15.58@
o2.pl 

• Naprawię komputery. 695 575 008 

• Korepetycje matematyka 668 17 12 
12

• Wymiana instalacji elektrycznej, 
malowanie, szpachlowanie. 798 
147 191 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarob-
ki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 
501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wyma-
gane prawo jazdy ( nie wykluczam 
emeryta). 663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocni-
ka od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  
na  Fermę  .Warunki  płacowe dobre. 
Zapewniamy  mieszkanie. 502562378   
lub  913910315 .

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Doświadczona opiekunka zaopieku-
ję się małym dzieckiem. 66 46 96 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. B, jazda po 
Europie. 665 544 868

• Poszukuje pana do prac dorywczych 
przydomowych na wsi koło Nowo-
gardu. 889 133 882

• Zlecam prace budowlane. 693 469 
317 

• Przyjmę do pracy dekarza. Mile wi-
dziana znajomość ciesielki. 693 180 
974 

• Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków. 695 264 694 

• Magister pedagogiki zaopiekuję się 
dzieckiem w różnych godzinach pra-
cy. 668 732 944, annam8181@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – doświad-
czenie. Więcej informacji – 602 690 
897

• Poszukuje konserwatora 1/2 etatu 
(emeryt, rencista). 91 432 61 22

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 

tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy 
rodzaje zasilania, kuchnia gazowa+ 
umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tar-
taczne . 693 730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżni-
cą. 785 921 868 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, spraw-
ny, atrakcyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z Nie-
miec   uzywane z gwarancja i mon-
tażem do mieszkania,domu,sklepu-
,tylko ogrzewanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne  cena od 1.000zl wer-
sja kominowa lub z zamknieta ko-
mora spalania np.gdy brak komina 
lub wentylacji zapewniamy czesci za-
mienne,serwis tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plyto-
we, rozne rozmiary,z Niemiec malo 
używane do mieszkania,domu,skle-
pu cena od 70 zl   oraz elektryczny 
przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy 
f. Vaillant z Niemiec do domu, pen-
sjonatu gdzie sa 2- 3 lazienki,ekono-
miczny cena od 1.000 zl piec gazowy 
c.o. stojacy, zeliwny ze sterowaniem 
vaillant moc od 11- 30 kw cena 1.200 
zl montaz,serwis  tel  691 686 772

• Wypuszczanie białych gołębi na ślu-
bach i innych imprezach okoliczno-
ściowych. 795 970 408 

• Przyjmę na naukę gry na gitarze i key-
bordzie. Tanio. Tel.669 889 627

• Tartak, Korytowo. 693 180 974

• Sprzedam fotelik samochodowy 
dziecięcy. 668 732 944 

• Sprzedam świerk pospolity z planta-
cji jodła kaukaska. Tel. 602 101 118, 
600 899 289
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Kupując u lokalnych dostawców
ChRONISZ NOWOGARDZKIE MIEJSCA PRACy

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Kusi nas tylko to co szkodzi
Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Sławomir Skowroński, Urszula Kaczmarek, Pelagia Feliksiak, 

Lucyna Karbowiak, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Edward Bachor, Marek Kozioł, Jadwiga Janicka, Kry-
styna Gęglawa, Andrzej Leszczyński, Zdzisława Sosnowska, Wiesław Borowik, Christiana Syfert, Alicja 
Wypych, Jolanta Gruszczyńska

Zwycięzcy:  Krystyna Gęglawa, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Sokrates
Julia Furmańczyk, Oliwia Feliksiak, Zosia Karbowiak, Natalia Chruściel, Bartek Feliksiak, Amelka Le-

wandowska, Igor Grenda, Miłosz Wielgus
Zwycięzca: Natalia Chruściel
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).5-26.09

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

W.13.2.O.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

A6.4.k.d/o

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Salon Plus Nowogard

CV + foto prosimy wysyłać na e-mail: b.lisiewicz@hotmail.com

ZATRUDNI PRACOWNIKA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- predyspozycje do pracy w handlu
- nastawienie na rozwój zawodowy
- umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
- obsługa komputera i aplikacji biurowych
- umiejętność pracy z dużą ilością dokumentów
Ważne cechy: 
obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, kompetentność

W214.4.O.pt+wt.1209-19.09
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

s. 6

Dożynki 
w Ostrzycy

Nietypowe 
wyznanie 

miłosne

s. 3

Co z tą
rehabilitacją  

w Nowogardzie?

s. 4

A6.4.k.d/o

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

Czytaj strona 14
www.mk-kwadrat.pl

kom: 500 702 855 
tel./fax 91 57 712 48

W208.1.02.09.do

SKUP ZŁOMU 
I  METALI  KOLOROWYCH 
NOWOGARD • UL. MŁYNARSKA 10 

(TEREN BYŁEJ MLECZARNI)
OFERUJE NAJWYŻSZE CENY ZŁOMU STALOWEGO I METALI KOLOROWYCH 

• gotówka od ręki
• ważymy na wagach elektronicznych
• cięcie złomu palnikiem
• odbiór złomu na terenie miasta gratis

503 119 036, 507 021 889
K....P.4.29-5.09

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek25 WRZEŚNIA 2014

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Co stało się na kładce?

Z jeziora wyłowiono topielca

Czytaj s. 3

Serdeczne podziękowania

 dla Gosi Sagan 

za współpracę oraz wyrozumiałość okazywaną 
nam w codziennej pracy, za przekazaną nam wiedzę 

dzięki której nasza praca staję się przyjemniejsza. 

Wielu sukcesów w życiu 
prywatnym i zawodowym 

podziękowania składa załoga: 
B2482, B3752, B2546, B4916, B5149 

ŻYCZENIA

17 września
PAMIĘTAMY

2 i 4
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Kronika   
policyjna

Nasza sonda

ZAGUBIONO
tablice

rejestracyjne
o nr GDA TT50

znalazcę proszę 
o kontakt

z Redakcją DN

10.09.2014 r. 
godz. 11.30 Kolizja Drogo-

wa na ul. Plac Wolności, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
Opel Corsa oraz VW Golf. 

godz. 13.50 W miejscowości 
Żabowo doszło do kolizji dro-
gowej z udziałem trzech pojaz-
dów: Opel, VW oraz BMW. 

Godz. 15.50 Uszkodzenie po-
krywy dachu znajdującego się 
na budynku przy ul. Warszaw-
skiej. 

godz. 16.00 Kradzież kosme-
tyków oraz sztucznej biżuterii w 
sklepie Natura przy ul. 700 Le-
cia. 

godz. 17.15 Kolizja drogo-
wa na ul 700 Lecia z udziałem 
dwóch pojazdów: VW oraz Re-
nault Megane. 

godz. 17.40 Policjanci OPP 
Szczecin, podczas kontro-
li rowerzysty na ul. Gen. Bema 
ujawnili, że Zdzisław O. posiada 
aktywny zakaz prowadzenia ro-
werów wydany przez Sąd Rejo-
nowy w Goleniowie. 

godz. 19.45 Pracownik sklepu 
Biedronka powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

11.09.2014 r. 
godz. 14.20 Patrol OPP Szcze-

cin, na ul. Gen. Bema, podczas 
kontroli rowerzysty ujawnił, że 
Paweł S. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 2,03 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

godz. 21.45 Policjanci Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjne-
go na drodze w miejscowości 
Błotno, zatrzymali nietrzeźwego 
kierującego motorowerem mar-
ki Yamasaki. Zbigniew M. maił 
0,53 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

12.09.2014 r. 
godz. 07.45 Dyżurny Komen-

dy Powiatowej Policji w Gole-
niowie poinformował o koli-

zji drogowej na ul. Bohaterów  
Warszawy, pomiędzy pojazdami 
Opel Corsa i Ford Galaxy. 

godz. 11.50 W miejscowości 
Sąpolnica doszło do kolizji dro-
gowej pomiędzy pojazdami Re-
nault a Mitsubishi.  

godz. 19.45 Policjanci OPP 
Szczecin w trakcie kontroli dro-
gowej na Placu Szarych Szere-
gów, ujawnili, że kierujący ro-
werem Adam I., znajdował się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,70 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

13.09.2014 r. 
godz. 09.20 Pracownik skle-

pu Lidl powiadomił o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 
Na miejscu Policjanci wylegity-
mowali Mariusza P., który doko-
nał zaboru alkoholu. 

godz. 12.30 W sklepie Polo 
Market na ul. 700 Lecia dokona-
no kradzieży portfela z zawarto-
ścią pieniędzy. 

godz. 13.30 Policjanci OPP 
Szczecin, podczas kontroli dro-
gowej na ul. Zielonej, ujawnili 
nietrzeźwego rowerzystę. Adam 
L. miał 0,86 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 15.00 Policjanci OPP 
Szczecin, na ul. Gen. Bema za-
trzymali kierującego rowerem 
znajdującego się w stanie nie-
trzeźwości. Henryk Sz. miał 
1,05 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 16.30 Na ul. Kowal-
skiej, Policjanci OPP Szczecin, 
ujawnili kolejnego nietrzeźwe-
go rowerzystę, którym okazał 
się Adam Sz. z wynikiem 2,02 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Ponadto posia-
da aktywny zakaz prowadzenia 
rowerów. 

godz. 18.00 Uszkodzenie kłó-
dek zabezpieczających drzwi ga-
rażu na ul. Zamkowej. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Jutro, tj. 17 września, obchodzić będziemy kolejną, 75. rocznicę agresji ZSRR na Polskę w 
czasie II wojny światowej. W związku z obecną sytuacją w Europie, tj. agresywną polityką 
Władimira Putina wobec Ukrainy, tym razem, w ramach cotygodniowej sondy ulicznej, za-
pytaliśmy naszych respondentów, jak oceniają to, co dzieje się w obrębie niektórych państw 
Starego Kontynentu za sprawą rządów Putina. A może ktoś dostrzega analogię historyczną 
pomiędzy teraźniejszością a tym, co działo się 75 lat temu?

Pani Krystyna: Nie podoba mi się polityka Putina. Zachowuje się 
tak, jakby chciał zawładnąć światem. Szkoda mi Ukraińców, przecież to 
tacy sami ludzie, jak my. Poza tym, jeszcze nie wiadomo, co będzie da-
lej z nami. W końcu mieszkamy bardzo blisko Ukrainy. Co tu dużo mó-
wić, sytuacja jest trudna i nieciekawa. Putin próbuje zagarnąć wszyst-
ko. Czasem takie mam wrażenie, że jeszcze tylko Polski mu brakuje do 
kolekcji.

Pani Magdalena: Szczerze powiedziawszy, nie śledzę na bieżąco tego, co 
dzieje się w związku z polityką putinowską. Powiem natomiast jedno – żyję 
w wolnym kraju i chciałabym, by tak zostało. Podoba mi się tak jak jest. Z 
pewnością nikt z nas nie byłby szczęśliwy, gdyby Rosjanie robili u nas to, co 
robią na Ukrainie.

Pan Zbigniew: 75 lat temu Rosjanie napadli na nasz kraj i po co to 
komu było? Chcieli nam wszystko odebrać? Chcieli pokazać, że coś po-
trafią? Zrobili to znienacka, bez jakiegokolwiek wcześniejszego wypo-
wiedzenia wojny. I teraz też obserwujemy skutki tej rosyjskiej agresji. 
Oczywiście, że nie podoba mi się to co robi Putin. Moim zdaniem, rosyj-
ski prezydent popełnia duży błąd. On myśli chyba, że z powrotem uda 
mu się stworzyć Związek Radziecki, ale wydaje mi się, że się przeliczy. 
Sądzę, że nie posunie się dalej w swoich działaniach, bo Europa mu na 
to nie pozwoli. Wiem, że w razie agresji na Polskę, stanęlibyśmy wszyscy 
w obronie naszego kraju. Chociaż mam już ponad 60 lat, to i tak wal-

czyłbym o naszą suwerenność.  

Pani Józefa: Bardzo źle postrzegam tę agresywną politykę Putina wobec 
państwa ukraińskiego. Taki był spokój przez tyle lat, a teraz on jakieś woj-
ny wywołuje. Przecież to wszystko jego sprawka. Ja się obawiam, że w koń-
cu Rosjanie zdecydują się na drastyczny krok i zechcą wkroczyć do Polski 
ponownie, tak jak to zrobili 75 lat temu. My, starsi ludzie, już przeżyliśmy 
lata grozy, ale nie wszyscy to znają, np. nasze dzieci. Boję się, że najgorsze 
jeszcze przed nami. To wszystko idzie w złym kierunku i myślę, że prowa-
dzi do wojny. 

Pani Halina: Powiem panu szczerze, że ciężki żywot z tym wszyst-
kim. Rosja, jak to Rosja – może niestety doprowadzić do dużego kon-
fliktu. Oni zachowują się tak, jakby chcieli rządzić całym światem. Ktoś 
mógłby ich w końcu uspokoić. Bardzo źle oceniam całą tę sytuację. 
Gdyby Putin był innym człowiekiem, może i w Europie byłoby lepiej. 
Obawiam się, że ta jego polityka doprowadzi do wojny i zamachu na 
naszą suwerenność. W końcu daleko od Rosji nie mieszkamy… Tym lu-
dziom na Ukrainie też święty spokój się należy. Czasami wręcz uciekam 
od telewizora, żeby tego wszystkiego nie słuchać. Jak się Putin nie uspo-
koi, to mogą nastać trudne czasy nie tylko dla Ukrainy! 

Rozmawiał: Jarek Bzowy  

Jerzy Sosnowski: lat 71, zmarł 12.09.2014r., pogrzeb odbył się 
15.09.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Zofia Sztylt: lat 64, zmarła 12.09.2014r., pogrzeb odbędzie się 
16.09.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Godowie

Ewa Sędłak: lat 52, zmarła 15.09.2014r., pogrzeb odbędzie się 
17.09.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Zaproszenie
Dnia 17 września 2014 r. przypada 75 rocznica napaści 

sowietów na Polskę i Dzień Sybiraka. O godzinie 10-tej 
będzie odprawiona Msza Św. W kościele pw. św. Rafała 
Kalinowskiego w Nowogardzie. Serdecznie zapraszamy 
młodzież szkolną do udziału we Mszy Św. w intencji Oj-
czyzny. 

Po Mszy św. wyjazd do Szczecina na uroczystość odsło-
nięcia Pomnika Matki Sybiraczki autokarem spod kościo-
ła. 

Prezes Koła Zw. Sybiraków  mgr Franciszka Kobylińska

9-12.09

Oddam pieski 

w dobre ręce.
 Nr telefonu 661 285 013 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Co stało się na kładce?

Z jeziora wyłowiono topielca 
W minioną niedzielę, około południa, z jeziora nowogardzkiego strażacy wyłowili ciało 44-letniego mieszkańca Nowogardu, Jacka B. Okoliczności śmier-
ci mężczyzny bada goleniowska prokuratura. 

W sobotę (13 września) policja 
otrzymała zgłoszenie, że na jednej 
z kładek wędkarskich, przy na-
brzeżu w okolicy ul. Kilińskiego, 
leżą pozostawione ubrania i do-
kumenty. Funkcjonariusze ustali-
li, że należą one do Jacka B., jed-
nego z nowogardzkich bezdom-
nych. Natychmiast rozpoczęto 
poszukiwania mężczyzny. Spraw-
dzano miejsca, gdzie mężczy-
zna zwykle przebywał. Niestety w 
żadnym z nich go nie zastano. Od 
początku podejrzewano, że bez-
domny mógł się utopić. Zdaniem 
służb ratunkowych, było jednak 
zbyt późno, aby podjąć akcję po-
szukiwawczo-ratunkową na jezio-
rze.  

- Ustalono z nami, że jeśli męż-
czyzna się nie odnajdzie do rana, 
rozpoczniemy wówczas akcję po-
szukiwawczą na jeziorze – infor-
muje Arkadiusz Skrzypczak, za-
stępca Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w 
Goleniowie. 

Tak też się stało. Dlatego od sa-
mego rana w niedzielę, strażacy 
rozpoczęli działania w kierunku 
odnalezienia ciała mężczyzny. Na 
miejsce wezwano również grupę 
płetwonurków ze Szczecina. Do 
czasu ich przyjazdu, nowogardz-
cy strażacy przeczesywali akwen 
za pomocą bosaków. Krótko po 
wejściu do wody, jeden z płetwo-
nurków odnalazł topielca. Ciało 

mężczyzny spoczywało na dnie 
jeziora, kilka metrów od kładki. 
Na tej samej, na której odnalezio-
no dzień wcześniej jego ubrania i 
dokumenty. Po wyłowieniu, cia-
ło denata zostało zabezpieczone 
przez policję. Okoliczności śmier-
ci mężczyzny bada Prokuratura 
Rejonowa w Goleniowie. - Prowa-
dzimy postępowanie w kierunku 
artykułu 155 Kodeksu Karnego, o 
nieumyślne spowodowanie śmierci 
– poinformował wczoraj redakcję 
DN prokurator, Mikołaj Rydz. 

 Śledczy chcą sprawdzić, czy w 
zdarzeniu mogłyby mieć udział 

osoby trzecie. W tym celu zlecono 
sekcję zwłok mężczyzny. 

Jacek B. miał 44 lata. Od lat był 
objęty opieką z pomocy społecz-
nej. Oficjalnie nie miał domu. 
Ostatnio przebywał u jednego ze 
swoich znajomych, w mieszkaniu 
w centrum miasta. Mężczyzna był 
uzależniony od alkoholu. 

Nieoficjalnie mówi się, że męż-
czyzna popełnił samobójstwo. 
Nie wiadomo jednak, czy ze spra-
wą jego śmierci mógł mieć zwią-
zek incydent, który miał miej-
sce kilka godzin po ujawnieniu 
ubrań topielca. Okoliczni miesz-

kańcy twierdzą, że na tej samej 
kładce przez całe sobotnie po-
południe, aż do wieczora, dało 
się słyszeć krzyki i kłótnie. Miała 
tam odbywać się libacja alkoho-
lowa. Wieczorem interweniowa-
ło nawet pogotowie ratunkowe. 
Karetkę wezwano do jednej z ko-
biet będącej w upojeniu alkoholo-
wym. Brak jednak informacji, czy 
wśród osób, biorących udział w 
imprezie na kładce, wcześniej był 
również tragicznie zmarły męż-
czyzna. 

Marcin Simiński

Nowogardzcy strażacy penetrują jezioro, poszukując zaginionego mężczyzny

Akcja płetwonurków ze Szczecina

Znalazł sposób na wyrażenie uczuć

Nietypowe wyznanie miłosne
Sposobów na okazywanie uczuć drugiej osobie jest setki, jednak najbardziej doceniane są te niekonwencjonalne. Najwy-
raźniej musiał o tym wiedzieć autor kartek z miłosnym wyznaniem, które pojawiły się na drzewach przy jezdni od Nowo-
gardu w kierunku Jenikowa. Jak wynika z treści afiszów, adresatka ma na imię Małgorzata.

Autor wyznania, emocjonalny eks-
hibicjonista (bynajmniej nie w nega-
tywnym sensie tego słowa), postano-
wił, że o jego uczuciu dowie się nie tyl-
ko wybranka serca, ale również wszy-
scy zmierzający drogą w kierunku Je-
nikowa kierowcy. O nietypowych za-
lotach powiadomił redakcję DN prze-
jeżdżający tamtędy mężczyzna, jeden z 
naszych Czytelników. Jak sam stwier-
dził, sposób anonimowego amanta na 
wyznanie miłości wydał mu się tak 
nietypowy, że aż godny uwagi. Kart-
ki z napisem „Kocham cię, Małgosiu” 
rozwieszone są już na drzewach przy 
nowogardzkim ZSP i ciągną się na ca-
łej długości drogi w kierunku Jeniko-
wa, zarówno po jednej, jak i po drugiej 
stronie szosy. Komuś najwidoczniej 
bardzo zależy na tym, by komunikat 
dotarł do odpowiedniej osoby.

Nie wiadomo, czy autor kartek 
próbuje zrekompensować ukocha-
nej jakieś przewinienie czy po pro-
stu postanowił wyznać jej miłość w 
najbardziej niekonwencjonalnej for-
mie, jaka mu tylko przyszła do głowy. 
Wiadomo natomiast jedno – obok 
takiego gestu trudno przejść obojęt-
nie. Jeśli ktoś zastanawia się nad ory-
ginalnym wyznaniem miłosnym, po-
mysły, jak widać na załączonym zdję-
ciu, „rosną” na drzewach. Wystarczy 
się tylko rozejrzeć.

Karolina Klonowska  
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Nasz felieton
Gabinet prawie gotowy, 
ale pacjentów na razie nie przyjmie

Co z tą rehabilitacją  
w Nowogardzie? 
Wciąż nie wiadomo, kiedy Szpitalne Centrum Medyczne z Goleniowa (spółka będąca właści-
cielem szpitala powiatowego) otworzy gabinet rehabilitacji  w Nowogardzie. Pomieszczenia 
są niemal gotowe, ale brakuje odpowiednich pozwoleń, by móc leczyć tam pacjentów. 

Przypomnijmy, że deklaracja 
o otwarciu filii rehabilitacji przez 
„goleniowski szpital” padła z ust 
władz spółki SCM i starostwa po-
wiatowego, po tym jak Nowogard 
utracił kontrakt z NFZ na ten za-
kres usług medycznych. Wcześniej, 
przez paręnaście lat, usługi te, w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego, 
były oferowane w gabinecie koło 
szpitala, należącego do Jolanty Bąk. 
W tym roku Fundusz uznał jednak, 
że gabinet ten nie spełnia wystar-
czających norm, by nadal w jego 
imieniu leczyć pacjentów. Spośród 
trzech złożonych ofert, NFZ najle-
piej oceniło dwie, i to z Goleniowa. 
Oferta nowogardzkiego gabinetu 
została oceniona negatywnie. Jed-
ną z ofert lepiej ocenionych przez 
Fundusz była ta złożona przez  
spółkę SCM, właściciela szpitala w 
Goleniowie, w której 100% udzia-
łów ma powiat. 

Wobec takiej sytuacji, pacjen-
ci się zbuntowali. Zaczęli zbie-
rać podpisy w obronie gabinetu 
i przywrócenia kontraktu Nowo-
gardowi. Pod protestem podpi-
sało się 3250 osób. Pacjenci mie-
li pretensje nie tylko do NFZ, ale 
przede wszystkim do władz sta-
rostwa, że te nie dbają tak samo o 
wszystkich mieszkańców na swo-
im terenie, a myślą tylko o zysku 
dla goleniowskiego szpitala. 

Społeczny napór przyniósł efekt, 
choć tylko połowiczny. W czerw-
cu, w siedzibie NFZ w Szczecinie, 
odbyło się spotkanie w tej sprawie. 
Tuż po nim, a dokładnie 1 lipca, 
prezes SCM w Goleniowie, Elż-
bieta Kasprzak, poinformowała 
na łamach DN, że „w najbliższym 
możliwym terminie, Szpitalne Cen-
trum Medyczne w Goleniowie Sp. 
z o.o. uruchomi gabinet rehabili-
tacyjny na terenie miasta Nowo-
gard”. W kolejnych dniach władze 
spółki zaczęły szukać odpowied-

niego miejsca na gabinet. Nieste-
ty nie doszło do porozumienia w 
tym zakresie między prezes SCM 
a właścicielką gabinetu rehabili-
tacji w Nowogardzie. Rozmów w 
tym zakresie nie podjęto także ze 
szpitalem w Nowogardzie – przy-
najmniej tak twierdził jego dyrek-
tor, Kazimierz Lembas.  

Toteż ostatecznie pomieszcze-
nia na gabinet wydzierżawiono 
od prywatnego właściciela. Mowa 
o lokalu znajdującym się w pasa-
żu państwa Laskowskich, od stro-
ny ul. Magazynowej. 

Od tego czasu minęły już jed-
nak dwa miesiące, a gabinet jak na 
razie nie został uruchomiony. Po-
stanowiliśmy zatem sprawdzić, na 
jakim etapie znajdują się obecnie 
przygotowania do jego otwarcia. 

„W nawiązaniu do zapytania 
o stan prac związanych z urucho-
mieniem filii rehabilitacji w No-
wogardzie przy ul.15 Lutego 9c, 
uprzejmie informuję, iż prace do-
stosowawczo - remontowe są na 

ukończeniu. Z chwilą uzyskania 
wszelkich niezbędnych pozwoleń i 
decyzji zostanie uruchomiony ga-
binet, który będzie realizował usłu-
gi dla pacjentów z terenu Miasta i 
Gminy Nowogard w zakresie reha-
bilitacji ambulatoryjnej” – czyta-
my w dość lakonicznie sformuło-
wanej odpowiedzi, jaką otrzyma-
liśmy od E. Kasprzak, prezesa za-
rządu spółki SCM w Goleniowie. 

W miniony piątek, postano-
wiliśmy udać się na miejsce, aby 
przyjrzeć się pracom, o których 
napisała E. Kasprzak. W  gabine-
cie trwał  akurat montaż przesłon, 
tworzących ściany jednej z sal za-
biegowych. Wykonywała je firma 
ze Szczecina. Poza tym pomiesz-
czenia są wykończone. W środ-
ku znajduje się także sprzęt do 
rehabilitacji, m.in. łóżko rehabi-
litacyjne. Na drzwiach zewnętrz-
nych pojawiły się informacje dla 
pacjentów o zakresie usług, jakie 
mają być świadczone przez reha-
bilitantów z Goleniowa. Oczywi-
ście nie mogło zabraknąć także 
loga spółki SCM. 

Wciąż jednak bez odpowiedzi 
pozostaje pytanie, kiedy z tych 
„dobrodziejstw” będą mogli sko-
rzystać nowogardzcy pacjenci. Na 
razie większość z nich zmuszona 
jest na zabiegi jeździć aż do Gole-
niowa, a tym którzy nie mają ta-
kiej możliwości bądź nie pozwala 
im na to stan zdrowia, pozostaje 
leczenie prywatne. 

Marcin Simiński

17 września 
- tego się nie zapomina

W środę przypada rocznica sowiec-
kiej napaści na Polskę 17 września 1939. 
Nieświadomi treści porozumienia hitle-
rowskich Niemiec i komunistycznego 
ZSRR Polacy otrzymali  tego dnia cios ze 
wschodu, który w tamtych okoliczno-
ściach (trwającej od 1 września wojny  
obronnej) był nie tylko symbolicznym, ale 
jak najbardziej realnym „ciosem w plecy”. 
Efektem sowieckiego imperializmu i nie-

mieckiego agresywnego  drang  nach  Osten stało się rychłe poko-
nanie otoczonych ze wszystkich stron wojsk polskich i tzw. czwar-
ty rozbiór Polski. Co ciekawe, w wyniku tego rozbioru wschodnie 
ziemie Rzeczpospolitej, włączone do ZSRR, posiadały większą po-
wierzchnię, aniżeli zachodnie i centralne tereny włączone do Rze-
szy. Swoistą kontynuacją niszczenia polskiej państwowości, za-
początkowanej w przesuniętym dwutakcie zgranych ideowo i 
militarnie  agresorów 1 września i 17 września, były następujące 
w kolejnych miesiącach fizyczne mordy i dyskryminacje dokony-
wane na naszym narodzie. W zbrodniach tych, do czasu, gdy oba 
imperializmy wzięły się za łeb w czerwcu 1941 roku, przodowa-
li bynajmniej nie Niemcy, ale właśnie sowieccy krzewiciele świa-
towego komunizmu. Wystarczy tu przypomnieć ludobójstwo ka-
tyńskie czy przymusowe zsyłki polskiej ludności z kresów wschod-
nich. Właśnie zagarnięcie polskich kresów wschodnich przez 
ZSRR okazało się bardzo trwałe i w wyniku  układów pokojowych 
po wojnie zasadniczo (z małymi różnicami w stosunku do aneksji 
z 1939) ziemie te nigdy nie wróciły do macierzy. W rzeczywisto-
ści także odzyskanie pełnej suwerenności Polski po drugiej wojnie 
światowej, nawet tej w nowych formalnych granicach, wymaga-
ło wiele lat walki z komunistycznym reżimem, osadzanym w Pol-
sce z nadania Moskwy na tzw. wyzwalanych przez Armię Czerwo-
ną terenach (NKWD długo było tutaj najwyższą władzą). To temu 
wyzwolicielowi postawiono w latach 70-tych szkaradny, również 
architektonicznie, pomnik wdzięczności, do dzisiaj tkwiący na no-
wogardzkim placu Wolności. To, co się zaczęło 17 września, miało 
więc swoją tragiczną kontynuację, która zmarnowała życie kilku 
pokoleniom Polaków, a wielu z nich tego życia przedwcześnie po-
zbawiła. Na utratę bowiem życia narażeni byli wszyscy, co czyn-
nie nie akceptowali narzuconych narodowi kajdanów formal-
nych, obłędnej ideologii, obcej kultury i niewolnictwa gospodar-
czego. Trzeba tutaj zwłaszcza jeszcze raz pochylić się nad ofia-
rą żołnierzy antykomunistycznego podziemia powojennego lat 
czterdziestych, pięćdziesiątych czy czasów Solidarności. I Polacy 
się pochylają coraz częściej i coraz bardziej świadomi (zwłaszcza 
wobec ostatnich okoliczności agresji Rosji na Ukrainie) znaczenia 
desperackiego często oporu wobec wszelkich reżimów i gwałce-
nia praw ludzkich. Polacy lepiej dzisiaj rozumieją znaczenie czynu 
Żołnierzy Wyklętych, szukają ich sprofanowanych przez komuni-
stów z UB  grobów, upamiętniają różne szczegóły ich życia i wal-
ki. Polacy tak, ale w Nowogardzie nadal wielu, i to na ogół promi-
nentnych ludzi, ma z tym problem. Bywa, że Żołnierze Wyklęci to 
dla nich bandyci. Takie żenujące teksty, powierzchowne i zideolo-
gizowane co do treści i pretensjonalne co do formy, głoszą i publi-
kują w swoich SLD-owskich biuletynach nowogardzcy towarzy-
sze, bezpośredni spadkobiercy utrwalaczy władzy ludowej, wy-
uczeni historii na kursach prowadzonych przez politruków. Nic też 
dziwnego, że nowogardzka władza samorządowa, której (oprócz 
krótkiego okresu 1991-94) nie dotknęła personalnie polska wio-
sna wolności (SLD I PSL rządzą na ogół w radzie i siedzą w magi-
stracie od 1994 r.), nie czci i nie wspomina daty 17 września 1939 
roku, daty napaści sowieckiej na Polskę.  

Marek Słomski 
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Kochanej jubilatce 
Janinie Frątczak 

dużo zdrowia, uśmiechu 
i samych radosnych 

chwil w życiu 

życzy 
wnuczka Ewelina 

oraz Dawid 
z Piotrusiem 

ŻYCZENIA

Kości zostały rozrzucone...
Wczoraj (poniedziałek) jedna z naszych Czytelniczek do-
starczyła do redakcji DN zdjęcia wysypiska kości, które ktoś 
urządził sobie na łące, nieopodal ul. Poniatowskiego. Ujęcia 
jeszcze wtedy świeżych odpadów mięsnych zostały wykonane 
w czwartek, 11 września. 

O sprawie dowiedzieliśmy się 
wczoraj, gdy nasza stała Czytel-
niczka (dane do wiadomości re-
dakcji) postanowiła dostarczyć 
nam widoczne przy artykule zdję-
cie. – To miało miejsce w ubie-
głym tygodniu, w czwartek. Jak co 
dzień, wyszłam na spacer z psem. 
Zawsze chodzę z nim na łąki, żeby 
się wybiegał. Nagle zauważyłam, 
że czymś się nad wyraz zaintere-
sował. To z kolei zaintrygowało 
mnie. Podeszłam bliżej, żeby się 
„temu czemuś” przyjrzeć. Okazało 
się, że w trawie ktoś urządził sobie 

małe wysypisko obgotowanych ko-
ści i skrawków mięsa – tłumaczy w 
rozmowie z DN zaniepokojona i 
zniesmaczona kobieta – Nie wiem, 
skąd to się tam wzięło, ale ilości 
tych odpadów sugerują, że nie wy-
rzuciłby ich tam żaden przeciętny 
„Kowalski”, bo kto by miał w domu 
tyle kości! Teraz, jak jest tak ciepło, 
z pewnością zrobi się nieprzyjem-
nie. Mówię tu o zapachu, jak to 
wszystko zacznie się psuć. Żeby tyl-
ko zwierzęta się tego nie najadły… 
W końcu ludzie często wyprowa-
dzają tam psy – kończy swój wy-

Z tej mąki chleba nie będzie

Kolejny ranking – kolejny wstyd 
W przeprowadzanym przez kilka miesięcy krajowym  podsumowaniu kadencji  2010-2014 polskich samorządów, redakcja Wspólnoty (samorządowy pe-
riodyk branżowy) dokonała oceny jakości pracy organów poszczególnych gmin w Polsce. Na 2479 gmin polskich, Nowogard został sklasyfikowany na 2452 
miejscu. 

Chcieliśmy nagrodzić najlep-
szych… 

Jak twierdzą twórcy i realiza-
torzy rankingu, zamiarem było 
ustalenie takich kryteriów, które 
pozwoliłyby dokonać obiektyw-
nej oceny pracy samorządowców 
z uwagi na osiągnięte przez nich w 
trakcie kadencji efekty. Wypraco-
wano więc zestaw kryteriów, któ-
re niezależnie od wielkości  gminy 
i niezależnych od włodarzy czyn-
ników, pozwalają ocenić efektyw-
ność ich pracy. Kryteria te zesta-
wiono w czterech grupach – ob-
szarach oddziaływania samorzą-
dów gminnych. Są to Finanse, 
Gospodarka, Infrastruktura i Ja-
kość Życia, oczywiście to ostat-
nie  dotyczy jakości życia miesz-
kańców, a nie np. burmistrza czy 
radnych. Niżej ważniejsze szcze-
gółowo rozpisane kryteria oceny 
zastosowane przez badaczy (żeby 
nie było wątpliwości - DN tylko to 
przepisuje). 

Finanse
1. średnia dynamika zmian do-

chodów z podatków i opłat lokal-
nych;

2. średni udział dochodów z 
budżetu Unii Europejskiej do do-
chodów ogółem;

3. średnia dynamika zmian 
kosztów administracyjnych; (ob-
niżka)

4. średni koszt obsługi długu w 
przeliczeniu na 1 mln kapitału;

5. średni udział deficytu w 
przychodach zwrotnych.  

Gospodarka
1. Dynamika zmiany liczby 

podmiotów gospodarczych wpi-
sanych do rejestru REGON na 
1000 ludności;

8. Dynamika liczby osób pra-
cujących na 1000 ludności;

9. Dynamika liczby osób fi-
zycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą na 1000 lud-
ności;

10. Zmiana udziału liczby osób 
bezrobotnych zarejestrowanych 
ludności w wieku produkcyjnym.

Infrastruktura
1. zmiana długości sieci wodo-

ciągowej na 100 km2

powierzchni;
2. zmiana odsetka osób korzy-

stających z wodociągów;
3. zmiana długości sieci kanali-

zacyjnej na 100 km2

powierzchni; 
4. zmiana odsetka osób korzy-

stających z kanalizacji; 
5. zmiana długości sieci gazo-

wej na 100 km2 powierzchni;
6. zmiana odsetka osób korzy-

stających z sieci gazowej 

Jakość życia
Dynamika zmiany liczby lud-

ności
Zmiana liczby miejsc w żłob-

kach na 1000 mieszk.
Zmiana liczby miejsc w przed-

szkolach podległych jednost-
ce samorządu terytorialnego na 
1000 miesz.

Zmiana liczby uczniów w 
szkołach podst. i gimnazjach na 
1 komputer

Zmiana liczby zespołów spor-
towych i artystycznych na 1000 
miesz.

Dynamika zmiany liczby ksią-
żek w bibliotekach na 1000 miesz.

Dynamika zmiany średniej 
wartości wypłacanych świadczeń 
socjalnych.

Dynamika zmiany liczby go-
spodarstw domowych  otrzymu-
jących świadczenie społeczne.

Wyniki 
Przyjęte  w rankingu  „Wspól-

noty”  kryteria, jak łatwo się zo-
rientować, premiują realną pra-
cę u podstaw, dalekowzrocz-
ność, gospodarskie podejście i 
rozumienie  istoty zadań gmi-
ny.  Nie da się w takim rankin-
gu zabłysnąć, gdy  marnuje się 
pieniądze podatników na rzeczy 
niepotrzebne (światełka i inne 
świecidełka), zbędne  (pytanie 

- ile ławek w mieście trzeba?) 
bądź nietrafione (molo z funk-
cją dominującą - ptasiej grzę-
dy). Nie da się w nim zabłysnąć, 
gdy się nie podejmuje rzeczy-
wiście ważnych dla  wspólnoty 
samorządowej spraw, jak infra-
struktura  czy szeroko rozumia-
ny rozwój. Nie wzbudziło więc 
naszego zdziwienia, jako uważ-
nych obserwatorów gminnego 
podwórka i działania naszych 
władz, gdy się okazało, że No-
wogard również w tym rankingu 
(to już trzeci po rankingu naj-
lepszych gmin Rzeczpospolitej i 
najbogatszych Wspólnoty) rów-
nież znalazł się na szarym (aż 
ciemno) końcu. 

Na 2479 gmin w kraju, miej-
sce Nowogardu to 2452 pozy-
cja. W województwie daje nam 
to 105 miejsce (na 110 gmin). 
Oczywiście podobnie jak i w in-
nych publikowanych przez nas 
zestawieniach, i tutaj osiągamy 
także najgorszy wynik z gmin 
naszego powiatu. Gminy te zaj-
mują w zestawieniu następujące 
pozycje w województwie (w na-
wiasie pozycja w kraju) – Gole-
niów - 17  (563), Maszewo - 18  
(570), Osina - 45 (1367), Przy-
biernów  52 (1590), Stepnica – 
71 (1964). 

Wnioski 
Jak każdy może zauważyć 

(oczywiście poza nowogardzkimi 
towarzyszami, którzy logiką so-
bie głowy nie zawracają), nie ma 
się czym chwalić, a nawet wstyd 
(choć niech każdy wstydzi się za 
swoje błędy i zaniedbania, to jed-
nak to nasza gmina). W powie-
cie wyprzedza nas nawet Stepni-
ca. Wszyscy wiedzą, że wysoka 
pozycja tej gminy w innych ran-
kingach wynika  z ekstra-bonusu, 
jaki dla jej finansów  stanowiły 
wielomilionowe trzyletnie zwro-
ty opłaty żeglugowej. Nie dys-
kwalifikuje to oczywiście  tam-
tych rankingów, ponieważ też 
wiadomo jest, jakie kryteria w 
poszczególnych z nich były brane 
pod uwagę. Specyfika naszej gmi-
ny pod rządem Czapli z SLD i ko-
alicji SLD-PSL polega na tym, że 
my jesteśmy na końcu w każdym 
rankingu, i tym Rzeczpospolitej 
(najlepsza gmina ), i tym Wspól-
noty (najbogatsza  gmina), i tym 
wyżej prezentowanym rankingu, 
także Wspólnoty (najlepszy sa-
morząd).  Ale czego się spodzie-
wać – w realnym świecie wszyscy 
przecież wiedzą, że trzeba praco-
wać, a nie malować trawniki, a 
do tego jednak trzeba w tym re-
alnym świecie na trzeźwo tkwić. 

sm

Sygnały Czytelników @  
wód nasza rozmówczyni.

Rzeczywiście, jak widać na zdję-
ciu, kości jest sporo. Nie wiadomo 
kto i w jakim celu je tam wyrzucił. 
Teraz ustalenie sprawcy z pewno-
ścią będzie bardzo trudne, o ile w 
ogóle możliwe. Niestety w chwili, 
gdy otrzymaliśmy zgłoszenie, go-

dzina była zbyt późna, by uzyskać 
informację o krokach, które w tej 
sprawie mogą podjąć odpowied-
nie służby (stosowny wydział w 
UM Nowogard, czy też Sanepid). 
Wczoraj, wieczorem jedynie za-
alarmowaliśmy odpowiednie in-
stytucje o odkryciu przez naszą 
czytelniczkę mięsnego wysypiska 
z nadzieją, ze przynajmniej zosta-
nie to uprzątnięte. 

Karolina Klonowska



Nr 70 (2303)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Dożynki parafialne w Ostrzycy 

Ziarno, które w przyszłości wyda plon...
W minioną sobotę, 13 września, w Ostrzycy, odbyły się dożynki parafialne. Miejscowi rolnicy, mieszkańcy wsi i zaproszeni goście podziękowali modlitwą 
za tegoroczne plony. 

Dożynki rozpoczęły się od 
Mszy św., którą w miejscowym 
kościele odprawił ks. Andrzej Wą-
sik, proboszcz parafii  pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wierzbięcinie. 
W czasie Mszy poświęcono dary 
w postaci chleba i dożynkowego 

wieńca, a także ziarno na tego-
roczny jesienny siew, by na drugi 
rok wydało plon. Kilka dni wcze-
śniej, ósmego września, kościół 
katolicki czcił bowiem urodziny 
Matki Bożej, dzień, który wiejski 
lud nazywa Matki Boskiej Siew-
nej. Jest bowiem taki dawny zwy-

czaj, że dopiero po tym święcie i 
po przygotowaniu pól zaczynano 
siać oziminy. 

Pod koniec Mszy św., wszyst-
kim zgromadzonym w kościele 
wiernym rozdano chlebki żniwne. 

Po zakończeniu liturgii, koro-
wód dożynkowy z kościoła prze-

szedł do wiejskiej świetlicy. Tam 
na wszystkich czekał już biesiad-
ny stół, obficie zastawiony smako-
łykami. Wszystkie podawane da-
nia były własnoręcznie wyprodu-
kowane przez miejscowe gospo-
dynie. A że, jak wiadomo, kobie-
ty w Ostrzycy świetnie gotują, to 

i z talerzy szybko znikały smaczne 
potrawy, i domowe słodkie wypie-
ki. I nikt się kaloriami nie przej-
mował, bo na sali, obok stołówki, 
zorganizowano dyskotekę. Zaba-
wa trwała do późnych godzin...  

MS
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Nowe twarze w naszych 
parafiach cd.

W Nowogardzie  
po raz pierwszy
Zgodnie z zapowiedzią w artykule opublikowanym w wyda-
niu Dziennika Nowogardzkiego z dn. 29 sierpnia, dziś pre-
zentujemy sylwetki dwóch pozostałych sióstr, które od nie-
dawna stacjonują w parafii pw. Wniebowzięcia NMP – s. Da-
nieli i s. Klaudii. Obie nigdy wcześniej nie były w Nowogar-
dzie.

Siostra Daniela ma 40 lat. Pochodzi z Twardogóry (woj. dolnośląskie, 
diecezja kaliska). Do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła 
w roku 1993, a śluby wieczyste złożyła 13 lat temu, w 2001 r. Zanim tra-
fiła do Nowogardu, przez 18 lat sprawowała posługę w Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Łące (koło Rze-
szowa). Pełniła tam funkcję pracownika administracyjnego. Do nowo-
gardzkiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP została skierowana 27 maja 
br. W Nowogardzie sprawuje ogólną opiekę nad kościołem.

Siostra Klaudia ma 45 lat. Podobnie jak siostra Daniela, pochodzi z 
dalekich zakątków Polski, a konkretnie z Janowa Lubelskiego. Do Zgro-
madzenia Sióstr Opatrzności Bożej wstąpiła w 1988 r., natomiast śluby 
wieczyste złożyła w roku 1996. Przez ostatnie 4 lata sprawowała posługę 
w Turku (woj. podkarpackie), w parafii pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Skierowanie do tutejszej parafii otrzymała pod koniec maja br. 
Naucza katechezy w Szkole Podstawowej nr 1, Przedszkolu nr 4 oraz 
„Zielonym Przedszkolu”. 

Karolina Klonowska

Już dzisiaj w kościele WNMP

Spotkanie z Floribeth Mora Diaz
Przypominamy, że dzisiaj, tj. we  wtorek, 16 września, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie odbędzie się spotkanie z Floribeth Mora Diaz, kobietą cudownie uzdrowio-
ną przez Jana Pawła II. 

Floribeth Mora Diaz w 
2011roku zachorowała na raka 
mózgu.  Lekarze nie dawali jej 
szans na przeżycie. W dniu be-
atyfikacji Papieża Polaka (1 maja 
2011), chora modliła się do Jana 
Pawła o uzdrowienie. Gdy niedłu-
go potem przeszła kolejne bada-
nia, ich wyniki wprawiły w zdu-
mienie lekarzy. Okazało się, że 
nieuleczalna choroba się cofnę-
ła, a kobieta jest zupełnie zdro-
wa. Tak zresztą jest do dziś. Pa-
pież Franciszek, uznał niewytłu-
maczalne pod względem medycz-
nym uzdrowienie Kostarykan-
ki, jako cud dokonany za sprawą 
wstawiennictwa bł. Jana Pawła II. 
Był on jednym z najważniejszych 
dowodów w późniejszym proce-

sie kanonizacyjnym, po którym 
Papież Polak, został uznany za 
świętego.  

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj, 
tj.16 września, uzdrowiona, przez 
św. JP II, kobieta odwiedzi Nowo-
gard. O godz. 18.00 weźmie udział 
we Mszy św. w Kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP, gdzie znajdują się 
relikwia św. Jana Pawła II. 

Po mszy Floribeth Mora spotka 
się z wiernymi i opowie o swoich 
przeżyciach związanych bezpo-
średnio z Papieżem Polakiem. 

W imieniu ks. G. Legutko, pro-
boszcza parafii pw. WNMP w No-
wogardzie, zapraszamy wiernych 
na spotkanie z cudownie uzdro-
wioną kobietą. 

MS

Farma Redło Sp z o.o.

Gmina Osina

SPONSORZY:
Patron medialny:

Dożynki Gminne
w Redle

20 września 2014

Zapraszają
 Wójt Gminy Osina oraz Mieszkańcy Redła

Program Dożynek
14:00 -   Msza Święta Dziękczynna w Kościele Filialnym  Matki Boskiej Nieustającej      
                  Pomocy w Redle
14:50 -   Wymarsz Korowodu Dożynkowego pod przewodnictwem „Kapeli Rycha” 
                  z Nowogardu
15:00 -   Uroczyste rozpoczęcie ceremoniału Dożynkowego
15:20 -    Występ zespołu ,,Kapela Rycha” z Nowogardu
16:00 -    Dożynkowa Zumba

16:00 - 19.00 -  „Kulinarne Show Pilecki&Bochenko”  
(Robert Bochenko - dziennikarz radiowy i konferansjer oraz Ryszard Pilecki - szef kuchni i kulinarny show-man)

17:00 -    Występ Orkiestry Dętej „Wood & Brass Band” 
- finalista światowego konkursu zespołów marszowych

17:30 - Występ „Ex-vibe”

18:15 - GWIAZDA DOŻYNEK -  

    Zespół „BASTA”
19:30 -   Występ zespołu
20:30 -    Zabawa do rana

W programie również: 
warsztaty ekologiczne dla dzieci,  
zamki dmuchane, 
pokaz nowoczesnych maszyn rolniczych, 
stoiska rękodzielnicze
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Turniej piłki nożnej klubów HDK PCK w Łobzie

Piłkarze z Nowogardu najlepsi
W sobotę (13 września) odbyły się w Hali Sportowo – Widowiskowej w Łobzie XIV Okręgowe Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Klubów HDK PCK 
Łobez-2014. Najlepsi okazali się zawodnicy z Nowogardu. 

 Pierwsze miejsce  w turnieju 
zajęła drużyna Klubu HDK z No-

wogardu. Drugie miejsce strażacy 
z PSP w Łobzie, zaś trzecie dru-

żyna ze Stargardu Szczecińskie-
go. Najlepszym bramkarzem tur-

nieju został Rafał Jóźwik ze Star-
gardu, zaś najlepszym zawodni-
kiem turnieju Daniel Dudziec z 
Nowogardu.

Przeprowadziliśmy rozmowę 
ze zwycięzcami turnieju. Gość-
mi honorowymi byli Sekretarz 
Zarządu Zachodniopomorskiego 
Oddziału HDK – PCK w Szcze-
cinie, Bernard Krupski oraz Kie-
rownik Wydziału Organizacyjne-
go Urszula Sobiesińska. 

- Startujemy w turnieju od wie-
lu lat  - mówi Waldemar Bacza, 
kapitan i kierownik drużyny z 
Nowogardu. – Jesteśmy syste-
matycznie zapraszani. Nasze wy-
stępy zaliczamy z różnymi suk-
cesami i zawsze jesteśmy blisko 
podium, a co najważniejsze, at-
mosfera w zespole jest bardzo do-
bra. Występujemy od sześciu lat 
i możemy poszczycić się kolek-
cją kilku pucharów, a dzisiejsze 
pierwsze miejsce jest ukorono-
waniem naszych występów. Sami 
oczywiście jesteśmy honorowymi 
dawcami. Prezesem naszego klu-
bu jest Zdzisław Szmit – kończy 

Waldemar Bacza. Drużyna z No-
wogardu wystąpiła w składzie: 
Daniel Dudziec (6 bramek, 1 asy-
sta), Grzegorz Skrzecz (2 bram-
ki, 4 asysty), Rafał Górecki, Ar-
tur Lipiński (2 bramki, 2 asysty), 
Krzysztof Domanowski (2 bram-
ki, 1 asysta) i kapitan Waldemar 
Bacza.

Organizatorem zawodów był 
Klub HDK – PCK Łobez. Funda-
torami pucharów, Burmistrz Łob-
za oraz Bernard Krupski, który 
ufundował puchar fair play.

(zk)
Oprac: KR
Wyniki:
Kołobrzeg – Nowogard  2:5
Łobez Straż – Łobez HDK 4:1
Kołobrzeg – Stargard  0:3 
Nowogard – Łobez Straż 4:3 
Łobez HDK – Kołobrzeg 2:0 
Stargard – Nowogard  0:1 
Łobez Straż – Stargard  1:1 
Łobez HDK – Nowogard 0:2 
Kołobrzeg – Łobez Straż 0:3 
Stargard – Łobez HDK  3:1 
Nagrodę fair play otrzymała 

drużyna HDK Łobez

Zagrali w Kaliningradzie
Dnia 29.08(piątek), po północy, z Nowogardu wyjechała delegacja Klubu Sportowego BOSMAN Nowogard wraz z grupą z Golczewa na zaproszenie Mera 
miasta Primorsk, na święto „Dni Primorska”. 

Nowogard reprezentowało pięć 
osób. O godzinie 10.00, w piątek, 
delegacja była umówiona w kon-
sulacie polskim w Kaliningradzie.

Z konsulatu delegacja udała się 
do parafii rzymsko-katolickiej w 
Kaliningradzie, gdzie przyjął ich  
ksiądz prałat dr Jerzy Steckiewicz, 
który jest najwyższym zwierzch-
nikiem kościoła w obwodzie Ka-
liningradzkim. 

Ksiądz Jerzy przekazał pozdro-
wienia dla wszystkich mieszkań-
ców Nowogardu wspominając, że 
najpiękniejszy okres swojej mło-
dości spędził w Nowogardzie. W 
dalszej części spotkania pokazał 
kościół oraz całą parafię, a także 
opowiadał ile tam dokonał przez 
ponad dwadzieścia lat pobytu.

Następnie uczestnicy delega-
cji udali się do miejscowości Jan-
tornaje, gdzie zwiedzili muzeum 
bursztynu oraz największą kopal-
nie bursztynu na świecie, wydo-
bywa się tam 350 kg dziennie.

Po zwiedzeniu kopalni uczest-
nicy udali się do miasta Baltijsk 
do hotelu. Jest to miasto wojsko-
we, gdzie jest zgromadzona głów-
na siła wojsk rosyjskich w obwo-
dzie Kaliningradzkim. Wjeżdża-

jąc tam trzeba posiadać specjalną 
przepustkę. 

Na drugi dzień, w sobotę, de-
legacja udała się do miejscowości 
Primorsk, gdzie o godzinie 11.00 
odbyły się uroczystości przed po-
mnikiem wyzwolicieli tego mia-
sta. Następnie  mer miasta wy-
głosił przemówienie, a uczestni-
cy złożyli kwiaty. Po drodze było 
jeszcze klika innych uroczystości, 
aż delegacja dotarła nad zalew, 
gdzie odbyły się główne uroczy-
stości Dni Primorska.

 Podczas obchodów przedsta-
wiony został bardzo bogaty pro-
gram artystyczny, który zakoń-
czył się pokazem ognia zawodo-
wej grupy z Kaliningradu oraz po-
kazem sztucznych ogni. Trwało to 
do północy.

W ostatni dzień pobytu, w nie-
dzielę rano, grupa wyjechała zwie-
dzać Baltijsk, a o godzinie 12.00 
rozpoczął się mecz piłki nożnej 
plażowej Rosja-Polska. Druży-
nę rosyjską poprowadził mer Pri-
morska Igor Kowal, a polską bur-
mistrz Golczewa Andrzej Danie-
luk. Mecz zakończył się wyni-
kiem 6:3 dla Rosjan. Najlepszym 
zawodnikiem meczu gospodarze 

wybrali Andrzeja Szafrana, który 
strzelił najładniejszą bramkę me-
czu oraz stworzył dużo sytuacji 
strzeleckich. 

 Następnie po zakończeniu me-
czu została podpisana umowa o 
współpracy pomiędzy Klubem 
Sportowym BOSMAN Nowogard, 
reprezentowanym przez Andrze-
ja Szafrana, a Gminną Budżetową 
Instytucją „Sportowy Kompleks” 
w Baltijsku reprezentowaną przez 
dyrektora Andreja Vedmuka.

Umowa dotyczy współpracy „We-
teranów”, w ramach której  mają być 
rozegrane dwa mecze w Nowogar-
dzie, oraz dwa mecze w Baltijsku, 
na trawie i na plaży. Ponadto umo-
wa o współpracy obejmuje  rocznik 
chłopców 2005. W tym miejscu jest 
apel do rodziców i Klubów z Nowo-
gardu, którzy chcieliby uczestniczyć 
w tej współpracy, o kontakt z An-
drzejem Szafranem.

Po podpisaniu umowy o współ-
pracy mer Primorska Igor Kowal, 
wręczył wszystkim uczestnikom z 
Polski pamiątkowe specjalne ko-
szulki z okazji Dni Primorska. Po 
pożegnaniu nastąpił powrót do 
Nowogardu.

Inf. własna Spotkanie wraz z konsulem polskim w Kaliningradzie 

Podpisanie umowy o współpracy 
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„Działanie lokalne, myślenie globalne”
Nowogardzka firma, dystrybutor części do pojazdów ciężarowych DOMIR PARTS S.C. rozpoczął sezon targowy 2014 na 

międzynarodowych rynkach. 
O szczegółach opowiedział nam Dyrektor Zarządzający współwłaściciel DOMIR PARTS Dominik Wulkiewicz 

mieszkaniec Nowogardu. 
Firma DOMIR PARTS S.C  powstała w 2011 roku, na bazie firmy „DITECH” założonej 2006 roku zajmującej się sprzedażą 

części do samochodów dostawczych, ciężarowych , naczep, przyczep oraz maszyn specjalistycznych zarówno budowlanych jak  
i rolniczych. Posiada w swojej  ofercie części zamienne większości europejskich dostawców takich jak :- ZF Trading (Sachs),  
- Bosch, - SKF, - Federal Modul, - Behr, - Hella, - Fleetguard – Cummins, - Reinicke, - DFF, - KS, - Mahle, - LUK, - Diesel Technic, 
- Wabco, - Peters, - Knorr, - Pagid, - Erling, - Haldex,- Valeo, - Airtech, - Dinex, - Rockinger, - Ringfeder, - Jost, - Febi, - Lemförder, 
- Proplast, - Textar, - Euroricambi, - HB+, -CEI, - Domar,- Jonesco, - Parlok, - Takler i wiele innych.

Podążając za potrzebami rynku w 2011 roku  firma częściowo zmieniła profil działalności, tworząc dział zajmujący się zaopatrywaniem producentów w podzespoły na pierwszy montaż 
maszyn rolniczych, naczep, przyczep, co obecnie stanowi główny przedmiot działalności DOMIR PARTS.

 W nowo stworzonym dziale «Pierwszego Montażu» pracuje grono fachowców z zakresie oświetlenia, układów hamulcowych, układów chłodzenia oraz zabudowy podwozia.. Dzięki wykwa-
lifikowanej kadrze, która cały czas podlega szerokiemu zakresowi szkoleń udało nam się uzyskać maksymalne zadowolenie naszych odbiorców, co daje nam dalszą możliwość rozwoju firmy. 
Nasi klienci to producenci maszyn rolniczych, naczep, przyczep, firmy spedycyjne, warsztaty, serwisy samochodowe. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o wieloletnim doświadczeniu 
w dystrybucji części zamiennych do samochodów ciężarowych. Z każdym miesiącem rozwijamy swój asortyment magazynowy o nowe pozycje referencji krajowych i zachodnich, co pocią-
ga za sobą znaczny wzrost sprzedaży. Tak dynamiczny rozwój firmy możliwy jest dzięki właściwemu zarządzaniu, wysoko wykwalifikowanej kadrze, a także dostosowywaniu się do wymagań 
klienta i zmieniających się warunków gry rynkowej. Współpraca z naszymi odbiorcami opiera się na zasadach partnerskich, profesjonalnej obsłudze, wsparciu technicznym i logistycznym. 

Nasze motto to: „TWOJE I NASZE ZADOWOLENIE TO NASZ WSPÓLNY SUKCES”
W dniach 25 Sierpnia 2014 odwiedziliśmy Targi Automechanika 2014 w Moskwie, podczas których odby-

ło się „V Międzynarodowe Forum MOTORYZACJA PRZEMYSŁ I CZĘŚCI” rynku w Rosji, której tematami 
były między innymi:

- Rozwój przemysłu motoryzacyjnego na terenie Federacji Rosyjskiej i Europy
- Rozwój sieci dystrybucji części
Podczas naszego pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej rozpoczęliśmy rozmowy wdrożenia produkcji ele-

mentów plastykowych podwozi w jednej z tamtejszych fabryk, którą mieliśmy przyjemność wizytować.  Prze-
dłużyliśmy o kolejne dwa lata współpracę z dotychczasowymi naszymi partnerami handlowymi, oraz roz-
poczęliśmy rozmowy z nowym w dziedzinie układów hamulcowych. Kolejnym aspektem naszej wizyty były 
rozmowy o zaistniałej sytuacji gospodarczej spowodowanej wydarzeniami na terenie Ukrainy oraz  embarga-
mi nakładanymi zarówno na eksport jak i import towarów między UE a Federacją Rosyjska. Mamy nadzieje 
na szybkie zakończenie  konfliktu i ustabilizowanie sytuacji gospodarczej. 

Kolejnym przystankiem są targi AUTOMECHANIKA Frankfurt w dniach 16-20.09.2014 na których cze-
kają nas ciężkie negocjacje z naszymi dostawcami, które mam nadzieje zakończymy podpisaniem umów na 
kolejny okres współpracy.

 

„Działanie lokalne, myślenie globalne” 
Nowogardzka firma, dystrybutor części do pojazdów ciężarowych 
DOMIR PARTS S.C. rozpoczął sezon targowy 2014 na 
międzynarodowych rynkach. O szczegółach opowiedział nam 
Dyrektor Zarządzający współwłaściciel DOMIR PARTS, Domini 
Wulkiewicz mieszkaniec Nowogardu . 

Firma DOMIR PARTS S.C  powstała w 2011 roku, na bazie firmy "DITECH" założonej 2006 roku 
zajmującej się sprzedażą części do samochodów dostawczych, ciężarowych , naczep, przyczep oraz 
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zamienne większości europejskich dostawców takich jak :- ZF Trading (Sachs), - Bosch, - SKF, - 
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Domar,- Jonesco, - Parlok, - Takler i wiele innych. 

Podążając za potrzebami rynku w 2011 roku  firma częściowo zmieniła profil działalność, tworząc dział 
zajmujący się zaopatrywaniem producentów w podzespołów na pierwszy montaż maszyn rolniczych, 
naczep, przyczep ciężarowych, co obecnie stanowi główny przedmiot działalności DOMIR PARTS. W 
nowo stworzonym dziale "Pierwszego Montażu" pracuje grono fachowców z zakresie oświetlenia, 
pneumatyki hamulcowej, chłodzenia oraz zabudowy podwozi. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, która 
cały czas podlega szerokiemu zakresowi szkoleń udało nam się uzyska maksymalne zadowolenia 
naszych odbiorców, co daje nam dalszą możliwość rozwoju firmy. 

Nasi klienci to producenci maszyn rolniczych, naczep, przyczep, spedycyjne, warsztaty, serwisy 
samochodowe. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o wieloletnim doświadczeniu w dystrybucji 
części zamiennych do samochodów ciężarowych. Z każdym miesiącem rozwijamy swój asortyment 
magazynowy o nowe pozycje referencji krajowych i zachodnich, co pociąga za sobą znaczny wzrost 
sprzedaży. Tak dynamiczny rozwój firmy możliwy jest dzięki właściwemu zarządzaniu, wysoko 
wykwalifikowanej kadrze, a także dostosowywaniu się do wymagań klienta i zmieniających się warunków 
gry rynkowej. Współpraca z naszymi odbiorcami opiera się na zasadach partnerskich, profesjonalnej 
obsłudze, wsparciu technicznym i logistycznym.  

Nasze motto to: „TWOJE I NASZE ZADOWOLENIE TO NASZ WSPÓLNY SUKCES” 

W dniach 25 Sierpnia 2014 odwiedziliśmy Targi 
Automechanika 2014 w Moskwie, podczas których odbyło 
się "V Międzynarodowe Forum MOTORYZACJA PRZEMYSŁ I 
CZĘŚCI” rynku w Rosji, której tematami były między 
innymi: 

- Rozwój przemysłu motoryzacyjnego na terenie Federacji     
Rosyjskiej i Europy 

- Rozwój sieci dystrybucji części 

. Podczas naszego pobytu na terenie Federacji Rosyjskiej 
rozpoczęliśmy rozmowy wdrożenia produkcji elementów 

plastykowych podwozi w jednej z tamtejszych  fabryk, którą mieliśmy przyjemność wizytować.  
Przedłużyliśmy o kolejne dwa lata współpracę z dotychczasowymi naszymi partnerami handlowymi, oraz 
rozpoczęliśmy rozmowy z nowym w dziedzinie układów hamulcowych. Kolejnym aspektem naszej wizyty 
były rozmowy o zaistniałej sytuacji gospodarczej spowodowanej wydarzeniami na terenie Ukrainy oraz  
embargami nakładanymi zarówno na eksport jak i import towarów między UE a Federacją Rosyjska. 
Mamy nadzieje na szybkie zakończenie  konflikt i ustabilizowanie sytuacji gospodarczej.  

Kolejnym przystaniem są targi AUTOMECHANIKA Frankfurt w dniach 16-20.09.2014 na których czekają 
na ciężkie negocjacje z naszymi dostawcami, które mam nadzieje zakończymy podpisaniem umowy na 
kolejny okres współpracy. 
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Salon Plus Nowogard

CV + foto prosimy wysyłać na e-mail: b.lisiewicz@hotmail.com

ZATRUDNI PRACOWNIKA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- predyspozycje do pracy w handlu
- nastawienie na rozwój zawodowy
- umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
- obsługa komputera i aplikacji biurowych
- umiejętność pracy z dużą ilością dokumentów
Ważne cechy: 
obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, kompetentność

W214.4.O.pt+wt.1209-19.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard
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UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

V Rowerowe Dni Szczecina

„Chrabąszcze” na podium
W niedzielę (14 września), odbyła się V edycja wyścigów kolarskich dla dzie-
ci i młodzieży,  „Rowerowe Dni Szczecina Enea Operator 2014”. Udział w 
niej wzięła grupa kolarzy z nowogardzkiego klubu „Chrabąszcze”, którzy w 
swoich kategoriach zajmowali miejsca w czołówce. 

W kategorii Żaki młodsze, wystartował 
Hubert Grygowski. Zawodnik z Nowogardu 
rywalizował na dystansie 3 okrążeń. Bardzo 
ładnie zaprezentował się w eliminacjach, któ-
re wygrał, oraz w wyścigu głównym, podczas 
którego również nie miał sobie równych, tym 
samym stając na najwyższym stopniu po-
dium. Bardzo ładnie zaprezentowali się tak-
że Żacy starsi, którymi byli Jacek Fecak i Pa-
weł Zając. W tej kategorii pokonywano już 4 
okrążenia. Jacek Fecak okazał się najszybszy, 
natomiast tuż za nim na drugim stopniu po-
dium uplasował się Paweł Zając. Na najdłuż-

szym dystansie 6 okrążeń, startowali Młodzi-
cy, a pośród nich 4 zawodników z Nowogar-
du. Niestety w tej kategorii zabrakło zwycięz-
cy pośród „Chrabąszczy”, jednak podopieczni 
Ryszarda Posackiego i tak stanęli na podium. 
Adam Salamon zajął 2. miejsce, natomiast na 
trzecim stopniu stanął Adrian Zając. Mateusz 
Gliwka sklasyfikowany został na 5. pozycji, 
natomiast Damian Teodorczyk ukończył wy-
ścig na 6. miejscu. Gratulujemy młodym no-
wogardzkim kolarzom tak udanych startów i 
życzymy kolejnych sukcesów. 

KR
Nowogardzkie podium w kategorii Żak starszy - na 1. miejscu Jacek 
Fecak, a po jego prawej stronie Paweł Zając, który zajął 2. miejsce
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Pomorzanin pewnie wygrywa z Orkanem

Gol w 85. sekundzie
W sobotę (13 września), pierwszy zespół Pomorzanina, na własnym boisku, o godzinie 
16:00, podejmował Orkan Suchań. Po wysokiej porażce w Płotach, podopieczni Roberta 
Kopaczewskiego zdołali się zrehabilitować i pewnie pokonali gości 3:1. Na boisko powró-
cił Michał Soska, któremu podczas zmiany Konrad Winczewski przekazał opaskę kapitana.  

Pomorzanin Nowogard – Orkan Suchań 3:1 (2:0)
`1 min. Paweł Galus, `24 min. Sławomir Paszkowski,  

`61 min. Dawid Kurek
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski (c) , Rafał 

Makarewicz, Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski – Woj-
ciech Borek, Gracjan Wnuczyński, Dawid Kurek (Michał Soska), 
Dominik Wawrzyniak (Paweł Królik) – Sławomir Paszkowski, 
Paweł Galus (Kamil Lewandowski).  

W meczu z Orkanem, Pomo-
rzanin strzelił najszybszą bram-
kę w tym sezonie i kto wie, czy też 
nie ostatnich lat. Paweł Galus wpi-
sał się na listę strzelców już do-
kładnie w 85. sekundzie! Pomo-
rzanin wykonywał rzut wolny, po 
którym goście wybili piłkę daleko 
od bramki. Futbolówka jednak po 
ładnym podaniu Dominika Waw-
rzyniaka, szybko znalazła się na 
lewym skrzydle pod nogami Woj-
ciecha Borka, który zacentrował w 
pole karne. Tam na podanie czekał 
już Rafał Makarewicz, który nie 
wrócił na swoją pozycję po rzucie 
wolnym. Rosły defensor Pomo-
rzanina, odegrał piłkę głową do 
Pawła Galusa, który bardzo ład-
nym strzałem głową, daje prowa-
dzenie Pomorzaninowi. To druga 
asysta Makarewicza, po tym jak 
zgrał piłkę głową do niepilnowa-
nego kolegi z zespołu. W 7. minu-
cie Orkan oddał strzał z dystan-
su, który bez problemów wyłapał 
Paweł Sobolewski. Natomiast mi-
nutę później, goście wykonywali 
rzut wolny z prawej strony boiska, 
a zawodnik z Suchania starał się 
bezpośrednio zaskoczyć bramka-
rza Pomorzanina, który przeniósł 
futbolówkę nad poprzeczką. I to 
by było na tyle, jeśli chodzi o do-
konania gości w tej części meczu. 
Pomorzanin za to prowadził grę 
na połowie przyjezdnych. W 13. 
minucie Dawid Kurek dostał ład-
ne podanie za plecy obrońców i 

uderzył z 16 metrów z woleja, jed-
nak tylko w boczną siatkę. Sześć 
minut później Kurek, w sytuacji 
sam na sam, wpadł w pole karne 
i najwyraźniej nie wiedział co zro-
bić z piłką, bo w efekcie Pomorza-
nin miał tylko rzut rożny. Następ-
nie ponownie Dawid Kurek, zna-
lazł się w sytuacji sam na sam, tym 
razem bezskutecznie próbował 
wymusić rzut karny. W 21. minu-
cie Rafał Makarewicz wyprowa-
dza piłkę ze swojej połowy, ide-
alnym podaniem między dwóch 
obrońców uruchamia Sławomira 
Paszkowskiego, który biegnie le-
wym skrzydłem i wpada w pole 
karne. Paszkowski mógł podać do 
nadbiegającego Galusa i wyłożyć 
mu piłkę jak na tacy, zdecydował 
się jednak będąc „oko w oko” z 
bramkarzem, samodzielnie skoń-
czyć akcję i w efekcie trafia tylko 
w nogi golkipera.  W 24. minucie 
Pomorzanin zdobywa zasłużone-
go gola. Wojciech Borek zagrywa 
na lewe skrzydło do Pawła Galu-
sa, który mija obrońcę i na wyso-
kości pola karnego schodzi z piłką 
do linii końcowej boiska, po czym 
dogrywa na 5 metr do Dominika 
Wawrzyniaka. Pomocnik Pomo-
rzanina uprzedza bramkarza i wy-
bija mu piłkę, a ta toczy się poza 
linię końcową. Dopada do niej 
Sławomir Paszkowski i pomimo 
dużego kąta, sprytnym strzałem 
z około 3 metrów, znajduje miej-
sce pomiędzy słupkiem, a obroń-

cą i podwyższa na 2:0. Paweł Ga-
lus, który od początku rozgrywał 
świetne zawody, wcześniej zde-
rzył się z bramkarzem gości i na-
bawił się urazu kontuzjowanego 
kolana, dlatego po 30 minutach 
gry, na boisku zastąpił go Kamil 
Lewandowski, który mógł mieć 
„wejście smoka”. W 31. minucie, 
Lewandowski dostał podanie za 
plecy obrońców, bramkarz wy-
biegł do piłki, jednak napastnik 
Pomorzanina go uprzedził i prze-
lobował strzałem z woleja, futbo-
lówka jednak trafiła w słupek. W 
35. minucie, Kamil Lewandowski 
zmarnował jeszcze lepszą okazję, 
gdy otrzymał od Kurka podanie 
w pole karne i strzałem z 3 me-
trów trafił jedynie w bramkarza. 
Orkan zagroził jeszcze dwa razy 
w ostatnich minutach, najpierw 
strzał z 20 metrów po rykoszecie 
minął słupek bramki Pomorzani-
na, po czym goście wykonywali 
rzut różny, a ich zawodnik uderzył 
głową nad poprzeczką. W drugiej 
połowie zawodnicy z Nowogar-
du sprawiali wrażenie nieco ospa-
łych, być może ten pewny wynik 
trochę uśpił ich czujność. Orkan 
Suchań, przycisnął jednak oprócz 
niecelnych strzałów, goście nie za-
grażali poważniej bramce strzeżo-
nej przez Pawła Sobolewskiego. 
Aż do 58. minuty. Wówczas pił-
karz z Suchania przejął na poło-
wie futbolówkę, wykopaną przez 
obrońców z Nowogardu i naj-

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
5. kolejka:
Błękit Pniewo – Polonia Płoty   3:3
Piast Chociwel – Kłos Pełczyce   5:2
Sparta Węgorzyno – Morzycko Moryń  1:1
Pomorzanin Nowogard – Orkan Suchań  3:1
Jeziorak Szczecin – Stal Lipiany   3:3
Zorza Dobrzany – Gavia Choszczno  2:2
Odrzanka Radziszewo – Ina Ińsko  3:4
Flota II Świnoujście – Unia Dolice  3:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 5 15 14 4 5 0 0
2 Błękit Pniewo 5 13 18 11 4 1 0
3 Pomorzanin Nowogard 5 12 12 6 4 0 1
4 Stal Lipiany 5 10 17 8 3 1 1
5 Sparta Węgorzyno 5 10 9 5 3 1 1
6 Zorza Dobrzany 5 9 16 8 2 3 0
7 Morzycko Moryń 5 8 7 6 2 2 1
8 Polonia Płoty 5 7 13 11 2 1 2
9 Jeziorak Szczecin 5 7 10 9 2 1 2
10 Kłos Pełczyce 5 6 6 12 2 0 3
11 Odrzanka Radziszewo 5 5 11 14 1 2 2
12 Ina Ińsko 5 3 6 11 1 0 4
13 Flota II Świnoujście 5 3 6 21 1 0 4
14 Unia Dolice 5 2 8 12 0 2 3
15 Gavia Choszczno 5 1 7 13 0 1 4
16 Orkan Suchań 5 1 2 11 0 1 4

zwyczajniej w świecie, przebiegł 
przez pół boiska obok statystują-
cych mu zawodników Pomorza-
nina, wpadł w pole karne i strza-
łem obok bramkarza gospodarzy, 
zdobył gola kontaktowego. Zro-
biło się gorąco, ale nowogardzia-
nie bardzo szybko zareagowali. W 
61. minucie, Kamil Lewandowski, 
został sfaulowany z prawej strony 
przy narożniku boiska. Sam wy-
konał rzut wolny i idealnie do-
środkował do Dawida Kurka, 
który tylko dostawił głowę stojąc 
metr od bramki i zdobył trzeciego 
gola dla miejscowych. Następnie, 
Lewandowski groźnie uderzył z 
narożnika pola karnego, jednak 
nad poprzeczką. Na piętnaście 
minut przed końcem meczu, Ku-
rek świetną centrą znalazł niepil-
nowanego w polu karnym Kon-
rada Winczewskiego, który ude-
rzył głową, ale do pełni szczęścia 
zabrakło mu kilkadziesiąt centy-
metrów. W 80. minucie, po prze-
rwie spowodowanej kontuzją, w 
miejsce Dawida Kurka na boisku 
pojawił się Michał Soska. Kon-
rad Winczewski oddał mu opa-
skę kapitana, tym samym manife-
stując wszystkim, kto jest pierw-
szym kapitanem nowogardzkiego 
zespołu. Jeszcze na 5 minut przed 

końcem, ponownie na bramkę 
gości uderzał Kamil Lewandow-
ski, któremu tego dnia brakowa-
ło jednak szczęścia. Do końca 
meczu wynik już nie uległ zmia-
nie. Pomorzanin tylko na chwilę 
ustąpił pola swoim rywalom, co 
kosztowało nowogardzian utratę 
bramki. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Piłkarze Pomorzanina w pierwszej połowie dosłownie nie wychodzili z połowy gości.

Powrót do gry Michała Soski to bardzo 
dobra wiadomość dla trenera Roberta 
Kopaczewskiego.

Paweł Galus po starciu z bramkarzem Orkanu musiał szybko opuścić boisku, a 
szkoda, gdyż rozgrywał swój najlepszy mecz w tym sezonie.
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Pomorzanin liderem III Ligi Kobiet

Rozgromiły Orła 
W sobotę (13 września), na stadionie w Nowogardzie, o godzinie 13:00, kobieca drużyna 
podejmowała piłkarki z Wałcza. Było to jednostronne widowisko, w którym podopieczne 
Pawła Błaszczyka zaaplikowały rywalkom 7 goli i objęły prowadzenie w ligowej tabeli. 

Pomorzanin Nowogard – Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz    7:0 (2:0)
`9 min. Patrycja Kozioł, `27 min. Anita Piotrowska, `49 min. Anita 

Piotrowska, `54 min. Anita Piotrowska, `62 min. Patrycja Kozioł, `69 
min. Klaudia Korgiel, `77 min. Patrycja Bobik.

Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Ada Szemiot (Wiktoria 
Tupko), Anna Nowicka, Anita Skowrońska – Małgorzata Wołk, Katarzy-
na Piotrowska (c) , Patrycja Bobik, Klaudia Korgiel (Anita Nowakowska) 
– Patrycja Kozioł (Klaudia Duda), Anita Piotrowska.  

Sobota (13 września), godzi-
na 13:00, okazała się pechowa, ale 
dla piłkarek z Wałcza. Pomorza-
nin bardzo dobrze rozpoczął to 
spotkanie. W 9. minucie, Patry-
cja Kozioł przeprowadziła bardzo 
ładną indywidualną akcję, po któ-
rej zdecydowała się na precyzyjny, 
techniczny strzał z około 25 me-
trów, po którym bramkarka Orła 
nie miała szans na skuteczną in-
terwencję. Zawodniczki z Wał-
cza rzuciły się do odrabiania strat, 
jednak stać je było jedynie na do-
środkowania  po stałych fragmen-
tach gry, które w efekcie padały łu-
pem Karoliny Kowalczuk i Anny 

Nowickiej. Orzeł starał się zagro-
zić bramce strzeżonej przez mło-
dziutką Paulinę Torun, a w 27. mi-
nucie Pomorzanin wyprowadził  
książkową kontrę. Katarzyna Pio-
trowska zagrała do swojej siostry 
Anity, ta podholowała piłkę pod 
pole karne i skutecznie uderzyła 
z około 20 metrów, obok bezrad-
nej bramkarki przyjezdnych. Do 
przerwy wynik już nie uległ zmia-
nie, a podopieczne Pawła Błasz-
czyka, jak zdążyły wszystkich już 
do tego przyzwyczaić, to co naj-
lepsze zostawiły na drugą część 
spotkania. Ostre strzelanie roz-
poczęła Anita Piotrowska, która 

w 49. minucie znalazła się w sy-
tuacji sam na sam, po tym jak ro-
zegrała trójkową akcję z Katarzy-
ną Piotrowską i Patrycją Kozioł, 
która zaliczyła przy tej bramce 
asystę. Pięć minut później, grają-
ca trenerka Pomorzanina komple-
tuje hat-tricka. Ponownie asystę 
zalicza jej siostra Katarzyna Pio-
trowska, a Anita strzela z około 20 
metrów, nie dając szans bramkar-
ce z Wałcza. Warto wspomnieć, że 
była to już 8 bramka tej zawod-
niczki, w drugim ligowym meczu! 
To jednak nie koniec popisów Po-
morzanina Nowogard. W 62. mi-
nucie, Patrycja Kozioł otrzymu-

III Liga Kobiet 2014/2015
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Wałcz  7:0
Zalew Stepnica – LUKS Przecław   3:0
Vielgovia Szczecin – Kotwica Kołobrzeg 7:0
Fala Międzyzdroje – Olimpia II Szczecin  przełożone

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 2 6 13 0 2 0 0
2 Olimpia II Szczecin 1 3 12 0 1 0 0
3 Fala Międzyzdroje 1 3 1 0 1 0 0
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 2 3 1 7 1 0 1
5 Vielgovia Szczecin 2 3 7 1 1 0 1
6 Zalew Stepnica 2 3 3 1 1 0 1
7 LUKS Przecław 2 0 0 9 0 0 2
8 AP Kotwica Kołobrzeg 2 0 0 19 0 0 2

je od Anity Piotrowskiej, bardzo 
ładne prostopadłe podanie, za 
plecy piłkarek broniących bram-
ki Orła. Opanowuje futbolówkę 
i w sytuacji sam na sam, strzela 
obok bezradnej bramkarki. Wy-
nik na 6:0 podwyższyła Klaudia 
Korgiel, która dobiła strzał Anity 
Piotrowskiej, wybity przed siebie 
przez bramkarkę rywalek. Siód-
ma bramka, to niemal kopia gola 
Klaudii Korgiel. W 77. minucie 
Anita Piotrowska strzela zza pola 
karnego, bramkarka odbija piłkę 
przed siebie, a dobija ją do bramki 
Patrycja Bobik, tym samym usta-
lając wynik tego meczu na 7:0 dla 
podopiecznych Pawła Błaszczyka. 

Pomimo wysokiej porażki, na sło-
wa pochwały zasługują młode pił-
karki z Wałcza, które przez cały 
mecz starały się grać piłką i nie 
patrząc na kolejne tracone bram-
ki, walczyły o gola honorowego. 
Pomorzanin po drugim wysokim 
zwycięstwie objął prowadzenie w 
tabeli. Należy jednak zauważyć, 
że Olimpia II Szczecin nie roze-
grała meczu z Falą Międzyzdroje. 
Spotkanie to zostało przełożone i 
odbędzie się pod koniec paździer-
nika. Przy artykule prezentujemy 
wyniki 2. kolejki III Ligi Kobiet 
oraz aktualną tabelę.    

KR

Drugi zespół pozostaje bez zwycięstwa

Ratują remis w końcówce
Pomorzanin II Nowogard, w niedzielę (14 września), rozgrywał pierwszy mecz przed wła-
sną publicznością, w ramach 3. kolejki A Klasy. Rywal nie był zbyt wymagający, mimo 
wszystko „rezerwowi” wciąż pozostają bez zwycięstwa i z gośćmi z Goleniowa, jedynie re-
misują.

Pomorzanin II Nowogard – OKS Euroinsbud Goleniów       2:2 (1:2)
Gole: ` Max Pokorski, ` Artur Jurczyk (rzut karny)
Skład: Michał Piątkowski – Krzysztof Domanowski (c), Jarosław Fijał-

kowski (Patryk Marcinkowski), Paweł Królik (Grzegorz Żyła), Grzegorz 
Skrzecz (Sławomir Połatyński) – Marcin Skórniewski, Artur Jurczyk, To-
masz Szafran, Dariusz Iwaniuk, Sebastian Suchy – Max Pokorski (Maciej 
Syfert).

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
3. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Znicz Niedźwiedź  4:1
Zalew Stepnica – Chemik II Police  0:7
Pomorzanin Przybiernów – Orzeł Grzędzice 1:1
Hanza Goleniów – Vielgovia Szczecin   3:0
Wicher Reptowo – Orzeł Łożnica   4:1
Pomorzanin II Nowogard – OKS Goleniów 2:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 3 9 8 0 3 0 0
2 Wicher Reptowo 3 7 12 3 2 1 0
3 Wołczkowo – Bezrzecze 3 7 7 2 2 1 0
4 Pomorzanin Przybiernów 3 7 6 4 2 1 0
5 Chemik II Police 3 6 20 5 2 0 1
6 Orzeł Łożnica 3 4 3 5 1 1 1
7 Zalew Stepnica 3 3 5 11 1 0 2
8 Znicz Niedźwiedź 3 3 9 12 1 0 2
9 OKS Euroinsbud Goleniów 3 1 4 8 0 1 2
10 Vielgovia Szczecin 3 1 1 6 0 1 2
11 Orzeł Grzędzice 3 1 2 10 0 1 2
12 Pomorzanin II Nowogard 3 1 3 14 0 1 2

piłkarze z Nowogardu doprowa-
dzili do wyrównania. W końców-
ce meczu Patryk Marcinkowski, 
który zastąpił na placu gry Fijał-
kowskiego, znalazł się w sytuacji 
sam na sam z golkiperem OKS-
-u. Młody pomocnik Pomorza-
nina II został sfaulowany w polu 
karnym i arbiter wskazał na „wap-
no”. Do piłki podszedł Artur Jur-
czyk i po skutecznym strzale, za-
pewnia swojej drużynie pierwszy 

punkt w tym sezonie. „Rezerwo-
wi” wciąż pozostają ostatnim ze-
społem w tabeli. Jeden punkt na 
koncie mają jeszcze takie zespoły 
jak: OKS Goleniów, Orzeł Grzę-
dzice i Vielgovia Szczecin, jednak 
piłkarze z Nowogardu, po blama-
żu w Policach, stracili dotychczas 
najwięcej goli. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR 

Pomorzanin II Nowogard i OKS Goleniów, przed 
tą kolejką mieli na koncie po dwie porażki. Zarów-
no gospodarzom jak i gościom, zależało na zdoby-
ciu 3 punktów. Mecz był wyrównany, jednak zawod-
nicy z Goleniowa, umiejętnie wykorzystywali błędy 
gospodarzy. Przyjezdni pierwszą bramkę strzelają 
po rzucie rożnym i niepewnej interwencji Michała 
Piątkowskiego. Bramkarz drugiego zespołu, nie zdo-
łał dobrze złapać piłki pod naciskiem zawodnika z 
Goleniowa, który wybija Piątkowskiemu futbolówkę 
z rąk i otwiera wynik tego spotkania. Nowogardzia-
nie zdołali otrząsnąć się jeszcze w pierwszej połowie. 
Tomasz Szafran podaje w pole karne do Maxa Po-
korskiego, który mimo asysty obrońcy, zdołał przy-
jąć futbolówkę, wypracować sobie okazję do strzału 
i celnie uderzyć na bramkę gości. Niestety Pomorza-
nin II nie zdołał ustrzec się kolejnych błędów. Tuż 
przed przerwą, błąd w obronie popełnił Paweł Kró-
lik, napastnik z Goleniowa znalazł się w sytuacji sam 
na sam z Piątkowskim, który zdołał obronić jego 
strzał, jednak był bezradny wobec dobitki. Tak więc 
do przerwy gospodarze przegrywali 1:2. Po zmianie 
stron, mecz wciąż był wyrównany, co najważniejsze, Na zdjęciu Artur Jurczyk, który w końcówce meczu z OKS-em , 

po rzucie karnym zapewnił gospodarzom remis
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Kiermasz podręczników w ZSP 
11 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie odbył się kiermasz pod-
ręczników zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest Pani Pa-
trycja Sierżant. Akcja tradycyjnie cieszyła się dużą popularnością i książki szybko znajdo-
wały nowych właścicieli. 

Zapraszamy na następny kiermasz, który odbędzie się już za rok!

Fotorelacja z kiermaszu książek:

RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH!
Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 24.09.2014 r. (środa)

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie
Harmonogram zebrania: 
 16.00 – spotkanie z pedagogiem szkolnym (stołówka szkolna)
 16.20 – spotkanie z wychowawcami klas 

ZAPRASZAMY!!!

Liceum  
Ogólnokształcące  
dla Dorosłych  
w ZSP 

Zapraszamy do nowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
(system zaoczny), które działa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica. Poniżej przedstawiamy plakaty informujące o 
szczegółach naboru. 
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A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

A9.4.ś-czb.d/o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do  

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Uwaga Wędkarze!
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków Koła, że dnia 21.09.2014 r. 

Organizuje zawody wędkarskie 
(spławikowe) w Trzebieszewie. 

Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12 
do dnia 19.09.2014 r. Startowe wynosi 10 zł. Wyjazd z ulicy  
5 Marca o godzinie 6 rano. 

Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak
9-19.09

Wydzierżawię 
sklep spożywczy 

przy SP nr 1 
na ul. Woj. Polskiego 5.

607 288 835
J15.1.sczb.5,9,12,16

Dla Panów "Profilaktyka Raka Prostaty"
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" przy współpracy 

Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje program 
"Profilaktyka Raka Prostaty" dla mężczyzn z gminy Nowogard powyżej 
40 roku życia. Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- 
etykiety, ulotki edukacyjne.

Badania odbędą się 27 września 2014 r. w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres badania wchodzą: bada-
nie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe informacje( termin 
badania krwi i godz. badania lekarskiego) podczas rejestracji w siedzi-
bie fundacji tel. 91 3921356 wew. 122, lub u Lidii Bogus po godz. 14-tej. 
tel.505393636.

Pamiętaj! Ty też musisz dbać o zdrowie! Badanie prostaty jest tak pro-
ste jak sprawdzanie oleju.

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Dnia 14 września 2014 r.
przy ul. Armii Krajowej 35 o godzinie 9 rano 

podczas jazdy z dachu 
samochodu Renault Kangoo 

spadł kartonik, w którym znajdował się 

portfel z dokumentami. 
Uczciwego znalazcę bardzo proszę o zwrot 

dokumentów. 601 753 817 możliwość oddania 
dokumentów w redakcji DN.

KOMUNIKAT 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie, 

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych 
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków 
mieszkalnych” przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego  
zapraszamy do siedziby Spółdzielni przy ul.   Ks. J. Ponia-
towskiego 7a w Nowogardzie. 

Więcej informacji można uzyskać  telefonicznie pod nr 
91 392 52 61 lub kom. 697 104 578.

Nowogardzianie w „Poznań Bike Challange”

3,5 tys. uczestników Maratonu
W miniony weekend w Poznaniu, odbył się miejski wyścig rowerowy o nazwie „Poznań 
Bike Challange”. W maratonie udział wzięła Małgorzata Kubicka i Tadeusz Burewicz.  

 W Poznaniu podczas miejskie-
go wyścigu rowerowego, wystar-
towała ogromna liczba, bo 3500 
uczestników. Pośród kolarzy z 
całej Polski, znalazła się dwójka 
nowogardzian: Małgorzata Ku-
bicka i Tadeusz Burewicz. Ko-
larz z Nowogardu w swojej kate-
gorii zajął dobre 5. miejsce, z cza-
sem 2:53:47. Czas Małgorzaty Ku-
bickiej 3:03:00, pozwolił jej zająć 
pierwsze miejsce w swojej kate-
gorii. Impreza zachwyciła wszyst-
kich pod względem bezpieczeństwa 
i ogólnej organizacji. Wszystko 
przygotowane perfekcyjnie. W cza-
sie jazdy, nie tylko głównymi uli-
cami Poznania, ruch na całej tra-
sie był wstrzymany. Było bezpiecz-
nie, szybko i ciekawie – komentuje 
Małgorzata Kubicka. 

Nasza rozmówczyni, przyznała 
również, że przed nią jeszcze tyl-
ko jeden start. W najbliższy week-
end w Rewalu, Małgorzata Kubic-
ka wystąpi podczas zakończenia 
i podsumowania całego Pucharu 
Polski amatorów. 

KR

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

            W niskich cenach 
tel. 91 392 21 65                        ul. Boh. Warszawy 7A

Na zdjęciu Małgorzata Kubicka i Tadeusz Burewicz, podczas Poznań Bike Challenge
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

W208.4.sczb.02.09.do

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-

dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJEMY, KU-
PUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup zło-
mu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 m2, 
III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala obsługi 
oraz zaplecze/magazyn z osobną toaletą. Lo-
kal po kapitalnym remoncie. Dostępne me-
dia: prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt mo-
nitorowany. Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 tys. 
691 664 658   

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. Cena 
43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, I 
piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 696 
042 318  

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na Leśnej 
w Nowogardzie. Cena 130 000 zł. Tel. +48 725 
428 837 

• Sprzedam lokal przeznaczony na działalność 
handlową lub usługową w Płotach przy ul. 
Krótkiej o pow. 90 m2. Cena do uzgodnienia. 
605 098 061 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, piwni-
ca  i  budynek  gospodarczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  ka-
walerkę. Osobne  wejście. Kulice.45 tyś.
zł.Tel.512131562.

• Sprzedam  pawilon  handlowy o pow. 36 m 

2 .601642390.

• Do  wynajęcia  kawalerka  na  ul; Leśna  ume-
blowana.508070311.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia ul. 
Bema. 669 212 959 

• Wynajmę mieszkanie 2pokojowe na Leśnej w 
Nowogardzie. 605 402 134

• Do wynajęcia dwa lokale o pow. 20m2  i 75 m2 
w centrum Nowogardu. Tel. 531 838 667

• Sprzedam nowy dom 130 m2 w okolicy Ko-
ściuszek na działce 4600 m2. 606 118 102 

• Sprzedam działkę przemysłową ok 37 arów w 
Nowogardzie. 603 450 718

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze . 668 411 277

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, ok 
90m2 Nowogard. 668 411 277 

• Mieszkanie do wynajęcia 3pokojowe 45 m2 
centrum Nowogardu. 508 75 72 71 

• Sprzedam mieszkanie 87 m2 plus weranda. 
Bezczynszowe, częściowo po remoncie. 606 
783 027

• Do wynajęcia dwupokojowe 48 m2. Centrum 
miasta I piętro, umeblowane. 91 35 03 013

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 71 m2. 
602 371 382, 602 526 935 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 67 m2 w 
Nowogardzie po remoncie, niskie opłaty. Tel 
696 06 21 97 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe ul. Gryfi-
tów , bez pośredników. 604 422 221 

• Kupię ziemię rolną. 665 503 129 

• Kupię pół bliźniaka stare budownictwo lub 
lokal w bloku z osobnym podwórzem. 609 
047 264 

• Do wynajęcia atrakcyjny lokal przy dworcu na 
3go Maja. 694 440 201, 91 39 21 467 

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I piętro. Cena do 
uzgodnienia.91 39 26 596, 537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie na parte-
rze, 2-3 pokojowe, bez pośredników. 783 908 
247 

• Wynajmę pilnie 3pokojowe mieszkanie (naj-
lepiej w okolicy SP nr 2). 605 638 132

• Dom jednorodzinny w Nowogardzie sprze-
dam. 791 869 584 

• Do wynajęcia mieszkanie na poddaszu 80 m2 
z podwórkiem, garaż! Kliniska Wielkie. 601 
958 442 

• Wynajmę mieszkanie 42m2, 2 pokoje, 4 pię-
tro, w pełni umeblowane, 800zł + opłaty + 
kaucja, od 1 października. 660 424 989 

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe w cen-
trum miasta. 607 289 830 

• Wynajmę kawalerkę. 601 927 982 

• Do wynajęcia dwupokojowe umeblowane w 
centrum. 91 35 03 013

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe z anek-
sem kuchennym. 784 056 335

• Zamienię mieszkanie 3pokojowe komunal-
ne w Osowie na Nowogard na 2 pokoje. 783 
469 439.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe. 601 642 
390  

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 

2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobili-
zer pełna elektryka, gotowe do zarejestrowa-
nia w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 
215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  prod. 
1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 97, 
szyba przednia Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 
908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 2002, 
stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 508 290 
657

• Sprzedam bus T4, 9-cio osobowy, 92r. 886 
456 377   

• SPRZEDAM – VW POLO  z  silnikiem  1,2 L ben-
zyna. Rok   prod. 2002 .pięciodrzwiowy , stan 
b. dobry ,kpl. kół  zimowych, Auto zostało  ku-
pione rok temu z Niemiec od pierwszego wła-
ściciela. Tel.691604609. 

• Sprzedam samochód Citroen Xena rok pro-
dukcji 1999, cena 2500 zł. 512 131 562

• Sprzedam Opel Corsa poj. 1,4, zadbany, kolor 
niebieski, szyberdach, alufelgi, przegląd  do 
30.06.2015r., cena 2800 zł. 512 81 00 31 

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 

783 678 070

• Sprzedam pszenzyto workowane cena 70 
zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  róże  
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  róże  
krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  innych  
roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie siana i 
słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 782 036 
086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 
2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 785 
04 19 62  

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 853 
573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzelewo. 
502 853 573 

• Sprzedam  nasiona gorczycy.669910736

• Ziemniaki paszowe jadalne sprzedam. 608 
01 39 95 

• Sprzedam 3 krowy rasy Limuse. 698 269 805

• Sprzedam ciągnik C-360 12 tys. zł, brona tale-
rzowa 2, 5 tys. zł., sadzonka do kapusty – 1.5 
tys. zł, ścinacz do łęk – 3 tys. zł., myjka do wa-
rzyw – 1,5 tys zł. , szatkownica do kapusty – 3 
tys. zł., rozsiewacz do nawozów – 1,5 tys., ko-
paczka dwurzędowa 2 tys. zł. Tel. 602 708 518 

• Zamienię ciągnik C-360 na agregat siewny. 
Tel. 602 708 518 

• Sprzedam orzechy laskowe, zrywać samemu, 
niepryskane, cena 8 zł/kg, Długołęka 5. Tel. 
796 144 225 

• Sprzedam ziemniaki jadalne vineta i denar, 
Żabowko 18. 60 50 925  17

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Żabowo 13. 
9139106 66, 502 304 452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 125 122

• Sprzedam ciągnik siodłowy SKANIA 124 rok 
2001 + naczepa Wielton wywrotka aluminio-
wa. 668 509 770

USŁUGI
• Korepetycje z Matematyki, Statystyki i Eko-

nometrii Dla licealistów i studentów profe-
sjonalne przygotowanie do zaliczeń egza-
minów maturalnych oraz sesji egzamina-
cyjnych bardzo wysoka zdawalność Tel. 
kom. 600 924 128 • email: iwonand1@wp.pl

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowa-
nie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieplenia, ob-
róbki blacharskie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus skrzynio-
wy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zajęcia-
mi komorniczymi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  SZYBKO –TA-
NIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawo-
wa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi  remontowo-budowlane. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 
432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i za-
graniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. Wykoń-
czenie wnętrz pod klucz. 607 647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• Regulacja naprawa okien i drzwi. 695 181 070 

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 306 

• NAPRAWY montaz piecow gazowych Vaillant 
- serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  tony 
,bus kryty .Nawiążę  współpracę  z  firmą.
Tel.888878314.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 

• Korepetycje z matematyki SP, gimnazjum. 
532 557 381 

• Matematyka – wszystkie poziomy. 604 124 
623

• Profesjonalne przygotowanie do nowej ma-
tury z matematyki mat15.58@o2.pl 

• Naprawię komputery. 695 575 008 

• Korepetycje matematyka 668 17 12 12

• Wymiana instalacji elektrycznej, malowa-
nie, szpachlowanie. 798 147 191 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 

emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię kierowcę z kat. D. 501 615 614 

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu han-
dlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w transpor-
cie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  na  Fer-
mę  .Warunki  płacowe dobre. Zapewniamy  
mieszkanie. 502562378   lub  913910315 .

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Doświadczona opiekunka zaopiekuję się ma-
łym dzieckiem. 66 46 96 177 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

OGŁO SZE NIA DROB NE
• Zatrudnię kierowcę kat. B, jazda po Europie. 

665 544 868

• Poszukuje pana do prac dorywczych przy-
domowych na wsi koło Nowogardu. 889 133 
882

• Zlecam prace budowlane. 693 469 317 

• Przyjmę do pracy dekarza. Mile widziana zna-
jomość ciesielki. 693 180 974 

• Firma budowlana zatrudni pracowników. 695 
264 694 

• Magister pedagogiki zaopiekuję się dziec-
kiem w różnych godzinach pracy. 668 732 
944, annam8181@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – doświadczenie. 
Więcej informacji – 602 690 897

• Poszukuje konserwatora 1/2 etatu (emeryt, 
rencista). 91 432 61 22

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Poszukujemy młode osoby do pracy biurowej 
w Nowogardzie, wymagane komunikatywna 
znajomość języka angielskiego lub języka 
niemieckiego. 601 472 947

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte 

i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy rocz-
ne przeglądy części zamienne grzejniki 

panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porąba-
ne. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje zasila-
nia, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 miejsc. 
506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, ol-
cha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 693 
730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie nowe, 
bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 785 921 868 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, atrak-
cyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z Niemiec  uzy-
wane z gwarancja i montażem do mieszka-
nia,domu,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl wer-
sja kominowa lub z zamknieta komora spala-
nia np.gdy brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne,serwis tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary,z Niemiec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 zl   oraz elek-
tryczny przepływowy podgrzewacz wody 
na prad 380V do lazienki,kuchni cana 200zl    
tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz wody 
stojacy VGH 130-190 litrowy f. Vaillant z Nie-
miec do domu, pensjonatu gdzie sa 2- 3 la-
zienki,ekonomiczny cena od 1.000 zl piec ga-
zowy c.o. stojacy, zeliwny ze sterowaniem va-
illant moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl monta-
z,serwis  tel  691 686 772

• Wypuszczanie białych gołębi na ślubach i in-
nych imprezach okolicznościowych. 795 970 
408 

• Przyjmę na naukę gry na gitarze i keybordzie. 
Tanio. Tel.669 889 627

• Tartak, Korytowo. 693 180 974

• Sprzedam fotelik samochodowy dziecięcy. 
668 732 944 

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji jodła 
kaukaska. Tel. 602 101 118, 600 899 289

• Sprzedam wózek głęboki + spacerówka (dla 
chłopca) cena 500 zł do negocjacji. 602 47 
41 57

• Sprzedam suche drewno pocięte: olcha, brzo-
za, tanio. 880 690 659

• Sprzedam nowoczesną kanapę + dwa fotele. 
Kolor łososiowy. Materiał skóra zamsz. Stan 
idealny za połowę ceny, dowóz gratis. 785 
717 853

 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie
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Oferta dotyczy promocji kredytu gotówkowego DUET2 z ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT. Do promocji można przystąpić w okresie od 02.05 do 31.10.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od 
wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej, dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania wynosi 23,69% przy następujących założeniach: całkowita 
kwota kredytu 15 469,30 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 6%, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2214 zł. całkowita 
kwota do zapłaty 20 111,96 zł, 29 rat w wysokości 672,32 zł, ostatnia rata w wysokości 614,68 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva 
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Szczegóły 
oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu, regulamin promocji oraz warunki ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialno-
ści ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbk.pl. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku 
Banków Polskich). lnfolinia 1 9999- opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 01.07.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00

NOWA SIEDZIBA

w Nowogardzie
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 2

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-doW5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

WŁOCHY - 27.09. - 6.10.2014
Rezerwując na rok 2015 

do 15.11 2014 r. 30% promocji
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja, Włochy, Turcja, 

Tunezja, Chiny, Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

s. 7

Spotkanie z uzdrowioną 
Floribeth

s. 10

Komitety 
wyborcze 

zarejestrowane

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści POZYCZKA

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 600
Provident Polska S.A. www.provident.pl

POŻYCZKA
   KONSOLIDACYJNA

 47x33mm

W213.1.P.12.09-03.10

Policję nie 
obowiązują 

przepisy?

Zrobić wodę z mózgu obywatela

Akcja propagandowa  
w sprawie szwindlu wod.-kan.

Czytaj s. 3
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Byłeś świadkiem ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309,

e-mail: poligraf@post.pl
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

Osina druga w woj. zachodniopomorskim. Gmina Osina zdobyła II 
miejsce w kategorii Efektywność, w konkursie Zachodniopomorski Li-
der Ekologii 2014, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska oraz Polską Fundację Ekologiczną. Komisja konkurso-
wa przyznała nagrodę w wysokości 50 000,00 zł za realizację projektu 
„Kompleksowa kanalizacja Gminy Osina z budową oczyszczalni ście-
ków”. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa, Olgierda Geblewicza, 
odebrał Wójt Gminy Osina, Krzysztof Szwedo, podczas uroczystej gali 
Galii w Kołobrzegu, zorganizowanej w ramach Forum Ekologicznego. 

Wędkarze sprzątali. W sobotę (13 września) członkowie PZW i klu-
bu żeglarskiego „Knaga”, wyposażeni m.in. w grabie i widły, uczestni-
czyli w akcji oczyszczania jeziora ze śmieci i glonów, która rozpoczę-
ła się o godzinie 9:30. Oczyszczaniem objęto brzeg jeziora od fontan-
ny, w kierunku plaży miejskiej. Uczestnicy akcji są niezadowoleni, że 
udział w niej wzięła mała ilość członków PZW. Organizatorzy dziękują 
wszystkim tym, którzy zdecydowali się pomóc w oczyszczaniu jeziora.  

Czas zabrać śmieci. We wtorek, do redakcji DN zostało dostarczo-
ne zdjęcie, przedstawiające przepełniony śmietnik na cmentarzu w Ża-
bowie. Z miejsca wydzielonego do pozostawiania odpadów wysypu-
ją się już liście, a razem z nimi zużyte znicze oraz inne śmieci. Wierzy-
my, że po publikacji tego zdjęcia, zarządca przypomni sobie o cmenta-
rzu w Żabowie i zleci wywóz śmieci, przez co nada temu miejscu na-
leżyty porządek. 

Sygnały Czytelników

Policji nie obowiązują przepisy?
Z takim pytaniem, na adres mailowy redakcji DN, mieszkaniec Nowogardu nadesłał zdję-
cie, publikowane przy tekście. Poprosiliśmy o komentarz rzecznika prasowego KPP w Go-
leniowie.

Fotka została wykonana we 
wtorek (16 września), o godzinie 
16:30. Radiowóz parkuje przy ul. 
Kościuszki, na parkingu przy kio-
sku ruchu i pasażu sklepów. - Chy-
ba nie potrzeba opisywać zdjęcia, 
na którym wszystko widać... - pi-
sze do nas autor zdjęcia. Rzeczy-
wiście, nie trzeba na ten temat się 
więcej rozpisywać – pozostawia-
my to do skomentowania naszym 
Czytelnikom. Z tej racji, że  par-
king ten znajduje się przy przy-
chodni i wyznaczone są tam rów-
nież miejsca dla osób niepełno-
sprawnych, poprosiliśmy o przed-
stawienie stanowiska Policji. Za-
pytaliśmy m.in. o to, dlaczego ra-
diowóz ma wyłączoną sygnali-
zację świetlną i dźwiękową, któ-
ra mogłaby wskazywać na prowa-
dzoną w tym miejscu interwencję, 
oraz o to, dlaczego, pomimo wol-
nego miejsca, radiowóz nie został 
zaparkowany prawidłowo, co nie 
utrudniałoby swobodnego par-
kowania innym użytkownikom 
parkingu. Tekst nadesłany przez 
rzecznika prasowego, publikuje-
my w całości przy artykule. 

KR

W dniu 16.09.2014 roku, oko-
ło godziny 16:30 w Nowogardzie 
na ul Kościuszki (parking przy po-
sesji nr 35a) patrol zmotoryzowany 
OPP Szczecin wykonywał czynno-
ści związane z ujawnionym wykro-

czeniem w ruchu drogowym. Po-
licjanci podjęli interwencję w sto-
sunku do kierującej samochodem 
osobowym, która nie zastosowała 
się do znaku poziomego P – 4 „po-
dwójna linia ciągła” i zaparkowała 
pojazd na miejscu przeznaczonym 
dla osoby niepełnosprawnej. Ujaw-
nienie wykroczenia nastąpiło w sy-
tuacji, gdy znajdowali się po prze-
ciwnej stronie drogi niż parking, na 
którym wykonywane były następ-
nie czynności. W trakcie wykony-
wanych czynności na parkingu zo-
stało wykonane zdjęcie radiowozu. 
Kierujący pojazdem służbowym, w 
tej sytuacji reagując na popełnione 
wykroczenie, był zmuszony do nie-
stosowania się do znaków i przepi-
sów ruchu drogowego. W pojeździe 
służbowym przed wykonaniem ma-
newru skrętu na parking, włączo-
ne zostały sygnały świetlne pojaz-
du uprzywilejowanego, które były 

uruchomione do czasu zakończenia 
interwencji. Zachowanie policjan-
tów było właściwe, kierujący pojaz-
dem służbowym skorzystał z prze-
pisu art. 53 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust 
2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
(„Kierujący pojazdem uprzywilejo-
wanym może, pod warunkiem za-
chowania szczególnej ostrożności, 
nie stosować się do przepisów o ru-
chu pojazdów, zatrzymania i posto-
ju oraz do znaków i sygnałów dro-
gowych tylko w razie, gdy uczestni-
czy z akcji związanej z konieczno-
ścią zapewnienia bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego; pojazd 
wysyła jednocześnie sygnały świetl-
ny i dźwiękowy, po zatrzymaniu 
pojazdu nie wymaga się używania 
sygnału dźwiękowego”) 

asp. Julita Filipczuk
Rzecznik Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie

Na grzyby  
do Glicka!!!

Po raz kolejny do redakcji DN 
dostarczono zdjęcie z obfitych 
zbiorów grzybów. Tym razem w 
okolicach Glicka. Dowodem tego 
niech będzie powyższe zdjęcie. 
Pani Ela z Glicka z miseczką do-
rodnych prawdziwków, znalezio-

nych we wtorek, w okolicznym le-
sie. Pani Ela zaprasza grzybiarzy 
do naszych nieskażonych żadnym 
przemysłem lasów - pełnych grzy-
bów!

     Tekst i foto: Eugeniusz 
Korneluk
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Zrobić wodę z mózgu obywatela

Akcja propagandowa w sprawie szwindlu wod.-kan.
Wielu mieszkańców gminy otrzymało w tych dniach przesyłkę z nowogardzkiego magistratu z pismem, z którego treści ma wynikać, że oddanie Niemcom 
przez burmistrza na 15 lat usługi dostawy wody to bardzo dobre posunięcie, a to, że obywatele w większości nie akceptują takich działań, to wynik mani-
pulacji DN.

Przypomnijmy. W wyni-
ku trwającego kilka miesięcy  
przetargu, miasto rozstrzygnę-
ło, że przynajmniej w ciągu naj-
bliższych 15 lat usługę dostawy 
wody w Nowogardzie (także ad-
ministrowanie kanalizacją), wy-
konywać będzie niemiecka  fir-
ma Wasserverband  Lausitz. W 
konsekwencji oznacza to, że no-
wogardzka firma  PUWiS, za-
trudniająca około 150 osób, zo-
stanie pozbawiona u nas możli-
wości prowadzenia tej działal-
ność i wszystko wskazuje rów-
nież na to, że przeniesie swo-
ją siedzibę (i podatki) do jed-
nej z gmin, w której świadczy 
od lat również te same usłu-
gi. W trakcie długiego proce-
su przetargowego, a także pod-
czas również aktualnie odbywa-
jących się procedur przejmowa-
nia przez Niemców gminnej sie-
ci wod.-kan, miały miejsce róż-
ne zdarzenia świadczące o tym, 
że gmina nie tylko lekką ręką i 
bez wystarczających zobowią-
zań niemieckiej firmy oddaje 
jej intratną działalność (pierw-
szy taki przypadek w kraju), ale 
także pozwala nowemu kontra-
hentowi na zupełnie swobodne 
interpretacje wstępnych warun-
ków przetargowych. I tak Niem-
cy swoją spółkę, która będzie re-
alizować nowogardzkie zadanie, 
zarejestrowali w Warszawie. No-
men omen ta warszawska spół-
ka Niemców (tam do Warsza-
wy pójdą podatki należne gmi-
nie) nazywa się Wodociągi No-
wogardzkie (...cieszmy się...). 
Ponadto gmina nie przykładała 

wystarczającej wagi do wielu in-
nych istotnych szczegółów (np. 
pewnych zapisów w umowie), o 
których pisaliśmy już szczegóło-
wo w DN.

W mieście zawrzało
Relacje z przebiegu poszcze-

gólnych faz przejmowania przez 
Niemców nowogardzkich wo-
dociągów nasilały natężenie 
społecznej reakcji. Wiele osób 
zaczęło wyrażać swoje niezado-
wolenie polityką zmierzającą do 
oddania Niemcom usługi. Było 
dla nich oczywiste, że posunię-
cie takie jest szkodliwe pod każ-
dym względem, zarówno eko-
nomicznym, jak i społecznym. 
Ale prawdziwa burza zaczęła się, 
gdy obywatele zaczęli otrzymy-
wać zawiadomienia o rozwią-
zaniu dotychczasowych umów 
na usługi wod.-kan.  Do każde-
go dotarło bowiem czarno na 
białym, że mamy do czynienia 
z realnym wysoce szkodliwym  
działaniem, a nie tylko z jaki-
miś dywagacjami dziennikar-
skimi DN, jak usiłowano spra-
wę sprzedawać w Ratuszu już 
od dawna. Ponieważ posunię-
cia tego, jaką jest decyzja organu 
gminy, czyli burmistrza, w spra-
wie oddania Niemcom usługi 
wod.-kan. uzasadnić  mądrze się 
nie da, to postanowiono (jak sły-
szymy po fachowych konsulta-
cjach z PR-rowcami – spece od 
wizerunku) przystąpić do tym 
razem zmasowanej akcji propa-
gandowej. Jak nie można odda-
nia wody wytłumaczyć, to trze-
ba zrobić obywatelom wodę z 
mózgu.

Propaganda za pieniądze po-
datnika  

No i zaczęło się. Najpierw, 
przed tygodniem, na stronie 
UM Nowogard pojawiło się sta-
nowisko gminy, w sprawie prze-
targu na wodę. Sekretarz gmi-
ny Agnieszka Biegańska-Sawic-
ka, oddelegowana przez burmi-
strza Czaplę do sprawnego sfina-
lizowania współpracy z niemiec-
ką spółką, w rozbrajająco szcze-
rym stylu pisze, że mieszkańcy 
nie mają powodów do niepokoju. 
Woda w kranach będzie lecieć, a i 
do tego lepsza, bo nowy partner, 
z którym gmina będzie współ-
pracować,  ma zapewnić miesz-
kańcom wyższe standardy świad-
czenie usług w zakresie dostawy 
wody i odbioru ścieków. W jaki 
sposób ma to zrobić? Tego nie na-
pisano. Woda przecież w Nowo-
gardzie jest jedną z lepszych w re-
gionie, a może i całej Polsce. Być 
może jak przyjdą Niemcy, bę-
dziemy mieli też do wyboru ga-
zowaną... W tekście, podpisanym 
przez panią sekretarz, nie mogło 
oczywiście zabraknąć też odnie-
sienia do wcześniejszych publika-
cji DN, w których to redakcja in-
formowała o wielu prawnych wąt-
pliwościach i zagrożeniach, ja-
kie wkrótce mogą się pojawić w 
związku z próbą zmiany operato-
ra sieci wod. kan. Oczywiście wy-
szło na to, że wszystko było przez 
nas zmyślone. 

Kilka dni temu nastąpiła kolej-
na odsłona propagandowej akcji. 
Widocznie poziom niezadowole-
nia obywateli w związku z wyni-
kami postępowania i otrzymany-

mi ostatnio informacjami o wy-
powiedzeniu umowy na dostar-
czanie wody, po publikacji stano-
wiska gminy na stronie interne-
towej, nie zmalał ani trochę. To-
też urząd to samo stanowisko po-
stanowił dostarczyć do skrzyn-
ki pocztowej każdego obywate-
la w formie papierowej. Tak dla 
pewności, że każdy tę porcję pro-
pagandy przeżuje, choćby nie 
chciał. Oczywiście darmo to kro-
wa i mleka nie daje – całe to ko-
munikacyjne przedsięwzięcie, 
mające wmówić ludowi, że czar-
ne jest białe, a urząd chce jak naj-
lepiej, kosztowało przynajmniej 
kilka tysięcy (pytanie, czy to nie 
jest złamanie dyscypliny finansów 
publicznych, bo po co urząd wy-
słał do ludzi oświadczenie, skoro 
mógł np. wydrukować je w rozda-
wanym biuletynie?). Nie dość, że 
wydano kasę, to jeszcze wprawio-
no mieszkańców w nie lada za-
kłopotanie. O co tu chodzi - za-
chodzą w głowę obywatele. Czy-
tają bowiem w piśmie o jakimś 
sprostowaniu, które rzekomo DN 
miał opublikować (dla publicz-
nej wiadomości - redakcja od-
mówiła publikacji, w trybie pra-
wa prasowego, gdyż sprostowa-
nie nie spełniało wymogów usta-
wowych – czytaj - było nierze-
czowe), tak jakby to gazeta miała 
wziąć odpowiedzialność za kon-
sekwencje, jakie grożą miastu w 
związku z takim, a nie innym roz-
strzygnięciem przetargu. Mało 
tego, odbiorcy listu informowa-
ni są również o tym, że gminę, za 
oddawanie w trybie postępowa-
nia PPP istotnego elementu pu-

blicznej infrastruktury w ręce ob-
cej spółki, pochwaliła  jakaś fa-
chowa, krajowa, bliżej zwykłym 
zjadaczom chleba nieznana, pra-
sa. Kogo to jednak obchodziło w 
ratuszu, czy ludzie wiedzą, o jaką 
gazetę chodzi – ważne, że powiało 
profesjonalizmem. Do tego jesz-
cze p. Agnieszka Biegańska-Sa-
wicka,  notabene z wykształcenia 
będąca prawnikiem, żongluje wy-
rokami sądu administracyjnego, 
stwarzając niestety mylne wraże-
nie, jakoby sąd miałby stwierdzać, 
iż przetarg na wodę jest przepro-
wadzony prawidłowo. Sąd tak ni-
gdy w żadnym z dwóch wymie-
nianych przez panią sekretarz 
wyroków nie stwierdził, o czym 
DN również pisał kilka miesię-
cy temu. Uznał jedynie, że PU-
WiS, skarżąc przebieg przetargu, 
zrobił to przedwcześnie – chodzi-
ło więc o formalność, a nie o me-
rytoryczną ocenę całego przetar-
gu. Zresztą to, czy wszystko odby-
ło się zgodnie z prawem (a wątpli-
wości natury prawnej jest co nie-
miara, o czym również informu-
jemy, by ludzie wiedzieli na czym 
stoją), dopiero przed nami  – PU-
WiS złożył  kilka tygodni temu 
ten właściwy, kompletny,  pozew 
o unieważnienie przetargu, tym 
razem w odpowiednim czasie. 
Więc nie warto ferować wyroków, 
zanim one jeszcze nie zapadły. 
Wody też lać na marne nie wy-
pada... w końcu i tak ktoś będzie 
musiał za nią zapłacić, i to słono. 

W tej sprawie publikujemy 
również na stronie 4 sygnał Czy-
telnika.

sm, MS
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Nie chcemy  
niemieckiej wody
W środę (17 września), do redakcji DN zatelefonował obu-
rzony mieszkaniec, który w dosadny sposób odniósł się do 
pisma, jakie w ostatnim czasie do mieszkańców Nowogardu 
wysłała Gmina Nowogard, w sprawie przekazania zadania 
publicznego, polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i odbiorze ścieków, niemieckiej spółce Wasserverband 
Lausitz. Nasz Czytelnik swoją wypowiedzią pragnie zmobi-
lizować naszych mieszkańców do podobnego działania i pu-
blicznego wyrażenia niechęci wobec zaistniałej sytuacji. 

Chciałbym publicznie wyra-
zić swoje zdanie na temat prze-
targu na dostawę wody. Otrzy-
małem z UM pismo, które infor-
muje mnie, że gmina wypowia-
da umowę firmie PUWiS, a wodę 
dostarczać nam będzie niemiec-
ka spółka. Napisane jest również, 
jacy urzędnicy, jako nasi przed-
stawiciele, brali udział w postę-
powaniu przetargowym. Chciał-
bym się zapytać wielmożnej wła-
dzy, jakim prawem wpuścili do 
nas Niemców? Dlaczego z nami, 
mieszkańcami, nikt nie rozma-
wiał? Gwarantuję burmistrzowi, 
że większość mieszkańców gminy 
nie popiera wyników tego przetar-

gu. Ciężko było znaleźć uczciwą 
polską firmę? Mówienie o tym, 
że dzięki temu będziemy płacić 
mniej za wodę, to bajki, bo Niem-
cy przyszli tu po to, żeby zarobić 
i pewnie po dwóch, trzech latach 
będziemy już płacić o wiele więcej 
niż dotychczas. Z tego, co słysza-
łem, ta firma ma swoją siedzibę w 
Warszawie i to tam będzie płacić 
podatki. Nie zgadzam się na takie 
działania, ja, moi bliscy i znajo-
mi, nie chcemy niemieckiej wody i 
apelujemy do burmistrza, aby za-
przestał takiego działania.

 Zbigniew Szeremeta
zanotował: KR

 Halo redakcja Radni przyjęli sprawozdanie

Jak w Osinie pieniędzmi gospodarują? 
W miniony wtorek, radni w Osinie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za pierw-
sze półrocze tego roku.  

Na koniec czerwca gmina odno-
towała kilkuprocentowy wzrost w 
rubryce „dochody własne”. W po-
równaniu z założonym planem, są 
one większe o 7,07% (prawie 800 
tys. w przeliczeniu na złotówki), 
co daje kwotę 11 mln 610 tys. zł. 
Skąd przypływ gotówki w Osinie? 
Większość to otrzymane dotacje, 
zarówno te rządowe, jak i pocho-
dzące z unijnych programów. 

Nieco  wzrosły za to ogółem wy-
datki gminy  (0,37%) w stosunku 
do tych zapisanych w pierwotnej 
uchwale budżetowej, którą radni 
przyjęli na początku grudnia ze-
szłego roku. Zgodnie z przedsta-
wionym przez wójta gminy spra-
wozdaniem z wykonania budże-
tu w pierwszym półroczu, wydat-
ki sięgnęły 19 mln 493 tys. zł, a nie 
jak planowano 19 mln 412 tys. zł, 
czyli o 81 tys. zł więcej. Ten nie-
korzystny bilans to efekt wzrostu 
wydatków bieżących o kwotę 485 
tys. zł, a zmniejszenia wydatków 
na inwestycje o 404 tys. zł. 

- Wydatki inwestycyjne zmniej-
szyły się w związku z uzyskaniem 
niższej kwoty po przetargu na za-
danie kanalizacji Gminy Osina. 
Wydatki bieżące wzrosły w związ-
ku ze zwiększeniem kwot dotacji 
na zadania własne oraz zlecone z 
zakresu administracji rządowej, 
zwiększeniem środków na budowę 

podjazdu dla niepełnosprawnych 
przy Urzędzie Gminy w Osinie, 
uzyskaniem środków na realizację 
projektu realizowanego przez ZSP 
w Osinie oraz rozbiórką budynku 
gospodarczego w miejscowości Re-
dostowo - wyjaśnia  skarbnik Gmi-
ny Osina, Aneta Kijowska-Gach 

O ponad 335 tys. zł spadły  pla-
nowane dochody. Jest to jednak 
efekt polityki podatkowej, jaką 
prowadzi gmina Osina. Rada ob-
niżyła bowiem obowiązujące na 
ten rok górne stawki opłat lokal-
nych. 

Ogólnie od momentu przyję-
cia budżetu na ten rok dokona-
no łącznie 12 zmian do planu wy-
datków gminy. Trzech z nich do-
konano na wniosek radnych, a 9 
wójta. 

Warto dodać, że w tym roku 
gmina planuje zamknąć „rok 
księgowy” deficytem w wysoko-
ści 8 mln 538 tys. zł. Większość tej 
kwoty zostanie jednak pokryta z 
nadwyżek budżetowych nazbiera-
nych w poprzednich latach (7 mln 
057 tys. zł) oraz wolnych środ-
ków (1 mln 510 tys. zł), a nie jak 
w przypadku wielu gmin (w tym 
niestety też Nowogardu) emisją 
obligacji, a więc spłacaniem dłu-
gu poprzez zaciąganie kolejnego 
długu.

Radni przyjęli sprawozdanie 
podczas ostatniej sesji większo-
ścią głosów. Nie mieli zastrzeżeń 
co do realizacji uchwały budżeto-
wej. 

Marcin Simiński

Busy zawitają do Bodzęcina

Ułatwią życie mieszkańcom
Wszystko wskazuje na to, że od 1 października mieszkańcy Bodzęcina będą mogli korzy-
stać z busów w godzinach porannych z centrum wsi do Nowogardu. 

Do tej pory mieszkańcy Bodzę-
cina (głównie dzieci i młodzież 
szkolna), którzy chcieli dojechać 
do Nowogardu, musieli przejść 3,5 
km do przystanku, znajdującego 
się przy krajowej drodze nr 6. O ile 
w okresie letnim pokonanie takiej 
odległości dla uczniów nie stano-
wi większego problemu, to zimą 
jest to wielkim wyzwaniem. O po-
trzebie zmiany mieszkańcy wsi sy-
gnalizowali na ostatnim zebraniu 
wiejskim, dotyczącym podziału 
funduszu sołeckiego. W ubiegłym 
tygodniu inicjatywę przejął radny 
Jerzy Salwa, który podjął rozmo-
wy z kilkoma firmami, świadczą-
cymi usługi przewozowe. Na pro-
pozycję odpowiedziała firma p. 
Adama Fedeńczaka.

- Cieszę się, że firma p. Adama 
Fedeńczaka pozytywnie rozpatrzy-
ła wniosek mieszkańców. Teraz po-
zostaje tylko dopiąć formalności ze 

Starostwem i od 1 października li-
nia busów przez Bodzęcin ruszy 
- powiedział radny Jerzy Salwa. 
Jeszcze wcześniej młodzież będzie 
musiała skompletować dokumen-
ty, aby mogła otrzymywać bilety 
miesięczne. Koszt takiego biletu 
to 150 zł. Linia około 7:20 będzie 
dostępna także dla wszystkich 
mieszkańców Bodzęcina, któ-
rzy w godzinach porannych będą 
chcieli dostać się do Nowogardu. 

Zorganizowany będzie także po-
wrót, około godz. 15:30. Obec-
nie prowadzone są także rozmo-
wy zmierzające do uruchomie-
nia kursu przez Bodzęcin do Go-
leniowa. Szczegółowe informa-
cje na temat nowego rozkładu jaz-
dy przez Bodzęcin udostępnione 
będą w świetlicy wiejskiej w Bo-
dzęcinie oraz na tablicy ogłoszeń 
po 25 września.

Red. 

Wreszcie pomyśleli o niepełnosprawnych

Będzie winda za ponad 
200 tys. złotych
W środę (17 września), w Starostwie Powiatowym w Gole-
niowie, została podpisana umowa, dotycząca dofinansowa-
nia projektu, dzięki któremu w budynku starego hotelu (na 
Placu Wolności) zostanie wymieniona niedziałająca winda. 
Koszt inwestycji wyniesie ponad 220 tys. zł.  

W minioną środę, w staro-
stwie, Tomasz Stanisławski i To-
masz Kulinicz, w imieniu Zarzą-
du Powiatu, podpisali w Szczeci-
nie umowę z Państwowym Fun-
duszem Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych o dofinansowa-
nie projektów w ramach „Progra-
mu wyrównywania różnic między 
regionami II” w obszarze B, czy-
li wymiana istniejącej (choć nie-
działającej) windy na windę dla 
osób niepełnosprawnych w bu-
dynku „Cisy” w Nowogardzie 
(stary hotel na Placu Wolności). 
Łączna wartość projektu wynosi 
223.660,18 zł, dofinansowanie zaś 
89.000,00 zł. Winda będzie goto-
wa do użytku najprawdopodob-
niej jeszcze w tym roku. To dobra 
wiadomość, tym bardziej, że DN 
wielokrotnie już przypominał o 
potrzebie naprawy windy, która w 

tym budynku, ze względu na znaj-
dujące się w nim urzędy (m.in. 
Powiatowy urząd Pracy oraz Wy-
dział Komunikacji), pomoże nie-
pełnosprawnym łatwo dotrzeć na 
poszczególne piętra. 

opr. red.
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„Kiedy kochamy lub głęboko w coś wierzymy, 
czujemy się silniejsi od całego świata”

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia 
na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „NASZE SZANSE” 
za zebranie środków finansowych na rehabilitację Andrzeja Bielasa, 

a przede wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie. 

Wszystkiego dobrego i dalszej owocnej pracy 
życzy rodzina Andrzeja Bielasa

Jesteście jak para pięknych łabędzi, które nigdy się nie rozstają
i tak jak one zawsze bądźcie razem.  

Z OKAZJI 10 ROCZNICY ŚLUBU
Magdaleny i Michała

Pertkiewicz 
Serdeczne życzenia: szczęścia, miłości, zgody 

i kolejnych wspaniałych rocznic
składają

dzieci: Małgosia, Miłosz i Marcel oraz 
rodzice: Krysia i Mirek z Mateuszem

ŻYCZENIA

Nowogardzcy Sybiracy na uroczystości odsłonięcia 
pomnika Matki Sybiraczki w Szczecinie

W hołdzie Matkom Sybiraczkom
17 września o godz. 13, na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odbyła się uroczystość od-
słonięcia pomnika upamiętniającego wszystkie matki rodzin deportowanych w głąb ZSRR 
w czasie wojny oraz w trakcie wywózek powojennych. 

Nowogardzcy Sybiracy pod pomnikiem Matki Sybiraczki

W uroczystości wzięło udział 
kilkuset Sybiraków z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego, 
w tym liczna, kilkudziesięciooso-
bowa reprezentacja z Nowogardu. 

Na uroczystość przybyli rów-
nież przedstawiciele władz lokal-
nych i wojewódzkich. Modlitwę 

przy nowo-odsłoniętym pomniku 
poprowadził abp Andrzej Dzięga, 
metropolita szczecińsko-kamień-
ski. Nie zabrakło również wojsko-
wej orkiestry oraz kompanii, któ-
ra oddała salwę honorową. 

(ps)

Groźny wypadek przy ulicy Nadtorowej 

Wypadł z drogi  
i wylądował na torach 
W środę, 17 września, ok. godz. 16.00, przy ul. Nadtorowej, na wysokości skrzyżowania z ul. 
Mickiewicza, doszło do groźnego wypadku. Kierowca Seata wypadł z drogi i wylądował na 
nasypie kolejowym. Teraz poszukuje go policja. 

Jak ustaliła policja, kierujący 
Seatem wypadł z drogi podczas 
manewru wyprzedzania. Nie wia-
domo jednak, kto prowadził auto 
w chwili zdarzenia, bo kierują-
cy zbiegł z miejsca wypadku.    - 
Z naszych ustaleń wynika, że kie-
rujący Seatem, jadąc ulicą Nadto-
rową, w czasie wyprzedzania, wy-
padł z drogi, przekoziołkował i za-
trzymał się na zsypie kolejowym, 
po czym zbiegł z miejsca zdarze-
nia. Prowadzimy czynności w celu 
ustalenia dokładnego przebiegu 
zdarzenia i potwierdzenia, kto kie-
rował samochodem w chwili zda-
rzenia. Oczywiście wiemy, kto jest 
właścicielem auta – mówi Julita 
Filipczuk, rzecznik policji. 

Rozbity samochód zabezpieczył 
jeden z członków rodziny właści-
ciela auta. Ślady po nieostrożnej 
jeździe i resztki rozbitego auta są 

nadal widoczne w miejscu zda-
rzenia. 

MS, foto KR

W tym miejscu doszło do wypadku

Babcia  
na procentach 
We wtorek, 16 września, około godz. 11:00, policja została 
powiadomiona, że wzdłuż ul. Boh. Warszawy najprawdopo-
dobniej pijana kobieta prowadzi wózek z małym dzieckiem. 

Patrol zatrzymał kobietę w oko-
licy dyskontu Biedronka. Badania 
na trzeźwość potwierdziło, że ko-
bieta spożywała alkohol. To jed-
nak nie przeszkadzało jej w tym, 
aby wyjść z własnym wnukiem na 
spacer. 

- Kobieta była po spożyciu al-
koholu. Przyznała się, że jest bab-
cią dziecka i ma je pod opieką. 

Na miejsce szybko dotarła mama 
dziecka i zaopiekowała się malu-
chem – informuje Julita Filipczuk 
z policji.

Policjanci zakończyli interwen-
cję jedynie na pouczeniu oraz od-
notowaniu zdarzenia w notatniku 
służbowym. 

MS
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mt 20,1-16a) Królestwo niebie-
skie podobne jest do gospodarza, 
który wyszedł wczesnym rankiem, 
aby nająć robotników do swej win-
nicy. Umówił się z robotnikami o 
denara za dzień i posłał ich do win-
nicy. Gdy wyszedł około godziny 
trzeciej, zobaczył innych, stojących 
na rynku bezczynnie, i rzekł do 
nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, 
a co będzie słuszne, dam wam. Oni 
poszli. Wyszedłszy ponownie oko-
ło godziny szóstej i dziewiątej, tak 
samo uczynił. Gdy wyszedł około 
godziny jedenastej, spotkał innych 
stojących i zapytał ich: Czemu tu 
stoicie cały dzień bezczynnie? Od-
powiedzieli mu: Bo nas nikt nie na-
jął. Rzekł im: Idźcie i wy do win-
nicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł 
właściciel winnicy do swego rząd-
cy: Zwołaj robotników i wypłać im 
należność, począwszy od ostatnich 
aż do pierwszych! Przyszli naję-
ci około jedenastej godziny i otrzy-
mali po denarze. Gdy więc przy-
szli pierwsi, myśleli, że więcej do-
staną; lecz i oni otrzymali po dena-
rze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni 
jedną godzinę pracowali, a zrów-
nałeś ich z nami, którzyśmy znosi-
li ciężar dnia i spiekoty. Na to od-
rzekł jednemu z nich: Przyjacielu, 
nie czynię ci krzywdy; czy nie o de-
nara umówiłeś się ze mną? Weź, 
co twoje i odejdź! Chcę też i temu 
ostatniemu dać tak samo jak tobie. 
Czy mi nie wolno uczynić ze swo-
im, co chcę? Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry? Tak 
ostatni będą pierwszymi, a pierw-
si ostatnimi.

Gospodarz jest kimś niespra-
wiedliwym! To chyba pierwsza z 
myśli, która narzuca się nam po 
przeczytaniu tej przypowieści Je-
zusa... Dobrze wiemy, że nie moż-
na przecież zapłacić komuś za pra-
cę nie doceniając jego zasług, nie 
nagradzając trudu jaki poniósł. 
Tutaj zapłata wydaje się niewspół-
mierna przede wszystkim wobec 
tych robotników, którzy pracowa-
li w winnicy „znosząc ciężar dnia 
i spiekoty”. Zarówno oni -"najęci 
wczesnym rankiem”-jak i ci, któ-
rzy pracowali tylko jedną godzi-

nę, otrzymali tę samą zapłatę jed-
nego denara. Tak po ludzku wy-
daje się to bardzo niesprawiedli-
we. Logika Królestwa niebieskie-
go jest jednak inna... Pismo Święte 
nie jest bowiem traktatem o pra-
wach ekonomii, ale Księgą która 
zawiera treści zbawcze i tak nale-
ży odczytywać powyższą przypo-
wieść. Jej tematem jest po prostu 
zbawienie.

Gospodarzem w przypowieści 
jest Bóg, który nieustannie wy-
chodzi ku człowiekowi, do każde-
go i każdej z nas. To On nas po-
wołuje do pracy dla Królestwa 
niebieskiego w winnicy, czyli w 
Kościele. Zapłatą denara za pozy-
tywną odpowiedź na zaproszenie 
Boga jest życie wieczne, zbawie-
nie. Pan Bóg - jak można zauwa-
żyć w tej przypowieści - z Wiel-
ką troską, nieustannie szuka „ro-
botników do pracy w winnicy”.  
Nikt z ludzi nie jest Mu obojętny, 
dla każdego z nas ma miłość i jak 
mówi słowo Boże: „pragnie zba-
wienia każdego człowieka” (por. 1 
Tm 2,4). To zbawienie jest darmo-
wym darem wysłużonym przez 
mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie Chrystusa dla wszystkich. Mi-
łość Boga jest dla wszystkich. Nie 
możemy jej ograniczać i zamykać 
w kręgu jakiejś elity, kasty czy na-
wet w Kościele. Trzeba ją przyjąć, 
przyjąć zaproszenie Boga i od-
powiedzieć miłością na miłość. 
Często o tym zapominamy. Za-
pominamy o miłości. To ona ma 
się rozlać w naszym życiu i przez 
nas na innych ludzi... To jest ten 
znak, który komunikował, któ-
ry niósł Boga od pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa. Znak któ-
ry nawracał pogan, którzy patrząc 
na chrześcijan wołali: „Zobacz-
cie jak oni się miłują!”. Nawraca-
li się w różnych godzinach swo-
jego życia widząc wiernych „ro-
botników winnicy Pana”... Tak też 
jest po dzień dzisiejszy. Oprócz 
tych, którzy służą wiernie Bogu 
od „wczesnego rana” swojego ży-
cia są także Ci, którzy przyjmu-
ją Jego zbawienie, Jego darmową 
miłość o „trzeciej, szóstej, dzie-
wiątej godzinie” a bywa, że przyj-
mują Boże zbawienie dopiero w 
„godzinie ostatniej”. Na nikogo 
nigdy nie jest za późno. Bóg bo-
wiem jako miłosierny Ojciec „cie-
szy się z każdego grzesznika. któ-
ry się nawraca” (por. Łk 15,7). Tę 
radość mamy mieć w sercu tak-

że my. Mamy mieć pasję niesienia 
zbawienia, tej darmowej miłości i 
łaski Boga każdemu człowiekowi 
bez wyjątku. Aby wszyscy weszli 
do winnicy Pana, aby wszyscy byli 
zbawieni! To jest pragnienie na-
szego Ojca. To pragnienie powin-
no być w nas. Zabiegając o własne 
zbawienie z bojaźnią i drżeniem 
nie zapominajmy o innych, którzy 
jeszcze nie odpowiedzieli Bogu 
„TAK”. Niech pomocą w bożym 
zmaganiu o zbawienie każdego 
człowieka będzie dla nas chociaż-
by przykład św. Tereski od Dzie-
ciątka Jezus, która wymodliła ła-
skę, skruchę zbrodniarzowi Hen-
rykowi Pranziniemu, skazanemu 
na karę śmierci. Wiedziała o nim 
i modliła się. Przed Bogiem była 
po Jego stronie, z miłością w ser-
cu wobec człowieka, który uczynił 
wiele złego. Jej modlitwa okaza-
ła się skuteczną. Tuż przed wyko-
naniem wyroku Pranzini popro-
sił o Krzyż i ucałował Go. W ten 
sposób wierny „robotnik w win-
nicy Pana”- św. Tereska od Dzie-
ciątka Jezus przyczyniła się do na-
wrócenia Henryka Pranziniego, 
który stał się „robotnikiem ostat-
niej godziny”. Tak jak Ona miej-
my w sobie miłość do wszyst-
kich ludzi, przed Bogiem bądźmy 
po ich stronie, aby wszyscy zosta-
li zbawieni. Z pasją szukajmy do-
bra każdego i cieszmy się, gdy uda 
się pozyskać choćby jednego dla 
Pana. Jak mówił św. Franciszek: 
„Aby Miłość była kochana!”

Inicjatywa należy do Niego. 
Bóg „pierwszy nas umiłował!” i 
to On nas zaprasza do współpra-
cy ze sobą. Do odpowiedzi miło-
ści. Zatem wszyscy jesteśmy po-
wołani. Powołani przez Boga! Je-
steśmy Jemu potrzebni w budo-
waniu Królestwa Bożego na ziemi 
i  mamy swoje miejsce w Jego pla-
nie miłości. Każdy z nas ma coś 
do zrobienia w winnicy Pana- w 
Kościele i jeśli tego nie podejmie 
to właśnie tego dobra będzie bra-
kować, będzie brakować miłości. 
To właśnie o nią chodzi! Mamy 
odpowiedzieć miłością na miłość. 
On jej pragnie, On do niej zapra-
sza... Nie bójmy się. Jest oczywi-
ste, że nigdy nie będziemy ko-
chać Boga tak jak na to zasługuje, 
ale możemy kochać naszą ubogą, 
małą miłością i On się tym zado-
woli i sprawi, że Jego Królestwo na 
ziemi będzie się powiększać.

ks. Robert Szyszko

Jesteś gotowy?  
Ratuj Braci!

MŁODZIEŻOWE 
NOCNE CZUWANIE

26.09.2014
Szczecin – Stołczyn

Dziękujemy Ci Jezu za niepojętą miłość Twoją ku nam.

21.00 – Wprowadzenie/kaplica s.Wiktoria
Apel Jasnogórski
– Poznajmy się JJJ/salka nr 4 ks. Bartek Bugajak

22.00 – Adoracja/ks. Mariusz Wencławek

00.00 – KanapeczkaJJJ

00.45- Eucharystia/ks.Daniel Sacik

2.00 – Konferencja/ ks. M.Babicki kaplica

3.00 – Spotkanie w grupach/ s.Ruth

3.45 - Podsumowanie/kaplica

4.15 – Jutrznia /s.Lidia

4.59 MZK autobus

Zapisy, informacje koszt wyjazdu do 24 września (środa) 
u ks.Roberta Dąbrowskiego w Parafii 

pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. 
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Wzruszające spotkanie z uzdrowioną Floribeth  

Usłyszałam „wstań, nie lękaj się”...
We wtorek, 16 września, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie, tłumy wiernych zgromadziły się w świątyni, by wysłuchać świadectwa wiary 
Floribeth Mora Diaz z Kostaryki, kobietę cudownie uzdrowioną za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 

Floribeth Mora Diaz przyjecha-
ła do Nowogardu z Kamienia Po-
morskiego, gdzie również dzień 
wcześniej spotkała się z wiernymi. 
Towarzyszył jej 15-letni syn Kel-
ni, oraz ojciec Franciszek – polski 
misjonarz z Kostaryki. Spotkanie 
w Nowogardzie rozpoczęło się od 
Mszy św. Później Floribeth opo-
wiedziała o swoim świadectwie. 
Przywitała wiernych po polsku, 
słowami: „niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus”. 

 - Zawsze byłam osobą wierzą-
cą, to też zrozumiałe jest dla mnie, 
że kiedyś wszyscy będziemy musieli 
odejść z tego świata. Mimo to było 
mi bardzo ciężko, kiedy usłysza-
łem ile mi pozostało czasu. Leka-
rze mówili, że będę żyła najwyżej 
miesiąc, może trochę więcej  – mó-
wiła w czasie spotkania z wierny-
mi w kościele pw. WNMP w No-
wogardzie. 

Na kilka sekund łzy wzrusze-
nia odebrały jej mowę, gdy mówi-
ła jak jej chorobę przeżywała naj-
bliższa rodzina. 

- Pamiętam jak mój syn, obecny 
tutaj z nami, siedział przy moim 
łóżku i rozmawiał ze mną. Nie od-
stępował mnie na krok, nawet w 
nocy. Brałam silne leki przeciwbó-
lowe, więc nie mogłam mu odpo-
wiadać. Słyszałem jednak wszystko 
co mówi. Najtrudniejsza była dla 
mnie myśl, że będę musiała rozstać 
się ze swoją rodziną, że moje dzie-
ci będą się wychowywać bez mat-
ki – mówiła łamiącym się głosem 
Floribeth.

Kobieta o swojej chorobie do-
wiedziała się w 2011 roku. Le-
karze rzeczywiście nie dawa-
li jej zbyt dużych szans na prze-
życie. Gdy już wyczerpali wszyst-
kie możliwości leczenia, wypisa-
li chorą do domu. Tam miała do-
żyć swoich ostatnich dni. Stało się 
inaczej. 

- W dniu beatyfikacji Jana Paw-

ła II prosiłam męża, aby nie dawał 
mi leków, po których po prostu za-
sypiałam. On się jednak nie zgo-
dził. Nie chciał przerywać cyklu po-
dawania farmaceutyków. Mimo to, 
obudziłam się i włączyłam kanał, 
na którym transmitowano uroczy-
stości z Rzymu. Modliłam się do 
Jana Pawła II. Nawet nie wiem kie-
dy zasnęłam. Obudziłam się rano i 
spojrzałam na zdjęcie Papieża, któ-
re wisiało u mnie w pokoju. Nagle 
zobaczyłam, że z tego zdjęcia, jakby 
Jan Paweł II wyciąga do mnie ręce 
i wtedy usłyszałam: „wstań”. Wy-
straszyłam się. Zastanawiałam się 
kto to do mnie mówi. Po chwili za-
snęłam, a gdy się ocknąłem, głos ten 

znów nawoływał: „wstań, nie lękaj 
się”. Wykonałam polecenie. Wsta-
łam i poszłam do kuchni, gdzie mąż 
przygotowywał posiłek. Powiedzia-
łam mu, że czuję się dobrze. I tak 
jest do dziś – mówiła Floribeth. W 
tym czasie w kościele panowała 
niespotykana cisza. Wierni, wpa-
trzeni w kobietę, w wielkim sku-
pieniu słuchali jej opowieści. 

Kobieta zgłosiła się do swoje-
go lekarza. Powtórzono badania. 
Okazało się, że po chorobie nie 
ma śladu.  - Lekarz spojrzał na wy-
niki i powiedział, że nie umie wy-
tłumaczyć, jak to mogło się stać 
– mówiła Floribeth.  Kobieta po 
jakimś czasie opisała swoje do-
świadczenia na stronie interne-
towej karolwojtyla.com. - Czu-
łam, że muszę się tym podzielić ze 
światem. Jestem przekonana, że to 
mój obowiązek. Bóg tego ode mnie 
oczekuje- mówiła. Gdy tylko uka-
zało się jej świadectwo, natych-
miast skontaktował się z nią je-
den z biskupów na Kostaryce. 
Później była już w stałym kon-
takcie z Watykanem. To tam wy-
konano jej kolejne, specjalistycz-
ne badania i za zgodą papieża Be-
nedykta włączono zebraną doku-
mentację medyczną w proces ka-

nonizacyjny Jana Pawła II. Później 
już papież Franciszek, uznał de-
kretem uzdrowienie Floribeth za 
cud, dzięki któremu Papieża Pola-
ka wyniesiono na ołtarze. 

Wierni słuchali świadectwa Flo-
ribeth w ogromnym skupieniu. 
Kobieta prosiła, aby nigdy nie tra-
cili wiary w Boga, a w swoich mo-
dlitwach nie zapominali o cho-
rych. 

- Proszę was, abyście się modli-
li za wszystkich chorych na świecie, 
nie tylko tych, których znacie. Ja 
obiecuję, że zawsze będziecie obec-
ni w moich modlitwach- mówiła, 
powtarzając ciągle, że najważniej-
sza w życiu jest miłość do Boga. 
To dzięki niej jesteśmy w stanie 
sprostać wyzwaniom jakie stawia 
przed nami życie. Bóg nigdy nas 
nie opuści, zawsze będzie naszym 
przyjacielem.

Po złożeniu przez Floribeth 
świadectwa wiary, grupa parafian 
wręczyła kobiecie wiązankę kwia-
tów. Następnie wszyscy zgroma-
dzeni śpiewając, życzyli jej wszel-
kiej pomyślności. Na zakończenie, 
do gościa z Kostaryki ustawiła się 
długa kolejka. W niej młodzi i sta-
rzy, zdrowi i chorzy.  Każdy choć 
przez chwilę chciał pobyć, jak naj-
bliżej, tej którą Bóg, poprzez św. 
Jana Pawła II, obdarzył szczególną 
łaską – dokonał uzdrowienia. Flo-
ribeth chętnie pozowała do zdjęć i 
podpisywała autografy, dziękując 
wszystkim za obecność i wspólną 
modlitwę. 

Następnego dnia Floribeth 
More Diaz spotkała się z wierny-
mi w Szczecinie, gdzie jej świa-
dectwa wysłuchały również tłumy 
wiernych. 

Marcin SimińskiFoto. Karolina Sałaga
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Oferta dotyczy promocji kredytu gotówkowego DUET2 z ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT. Do promocji można przystąpić w okresie od 02.05 do 31.10.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od 
wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej, dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania wynosi 23,69% przy następujących założeniach: całkowita 
kwota kredytu 15 469,30 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 6%, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2214 zł. całkowita 
kwota do zapłaty 20 111,96 zł, 29 rat w wysokości 672,32 zł, ostatnia rata w wysokości 614,68 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva 
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Szczegóły 
oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu, regulamin promocji oraz warunki ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialno-
ści ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbk.pl. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku 
Banków Polskich). lnfolinia 1 9999- opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 01.07.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00
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Farma Redło Sp z o.o.

Gmina Osina

SPONSORZY:
Patron medialny:

Dożynki Gminne
w Redle

20 września 2014

Zapraszają
 Wójt Gminy Osina oraz Mieszkańcy Redła

Program Dożynek
14:00 -   Msza Święta Dziękczynna w Kościele Filialnym  Matki Boskiej Nieustającej      
                  Pomocy w Redle
14:50 -   Wymarsz Korowodu Dożynkowego pod przewodnictwem „Kapeli Rycha” 
                  z Nowogardu
15:00 -   Uroczyste rozpoczęcie ceremoniału Dożynkowego
15:20 -    Występ zespołu ,,Kapela Rycha” z Nowogardu
16:00 -    Dożynkowa Zumba

16:00 - 19.00 -  „Kulinarne Show Pilecki&Bochenko”  
(Robert Bochenko - dziennikarz radiowy i konferansjer oraz Ryszard Pilecki - szef kuchni i kulinarny show-man)

17:00 -    Występ Orkiestry Dętej „Wood & Brass Band” 
- finalista światowego konkursu zespołów marszowych

17:30 - Występ „Ex-vibe”

18:15 - GWIAZDA DOŻYNEK -  

    Zespół „BASTA”
19:30 -   Występ zespołu
20:30 -    Zabawa do rana

W programie również: 
warsztaty ekologiczne dla dzieci,  
zamki dmuchane, 
pokaz nowoczesnych maszyn rolniczych, 
stoiska rękodzielnicze
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Komitety wyborcze zarejestrowane 

Straszyć to mogą uzależnionych
Kilka dni temu minął termin rejestracji komitetów wyborczych. W Nowogardzie, w stosunku do innych ościennych gmin, jest ich wyjątkowo mało. Co jest 
powodem marazmu życia obywatelskiego w naszym mieście? To interesujące pytanie, na które udzielenie trafnej odpowiedzi może istotnie wpłynąć na 
najbliższą, już powyborczą, przyszłość naszej lokalnej społeczności.

Kto się zarejestrował
Oprócz komitetów ogólnopol-

skich partii, takich jak: PiS, PO, 
PSL czy SLD, które były rejestro-
wane w PKW w Warszawie, w 
PKW w Szczecinie, rejestrowano 
komitety o zasięgu ponadgmin-
nym (np. biorące udział  w wybo-
rach do powiatu), a w poszczegól-
nych gminach rejestrowano ko-
mitety o zasięgu gminnym, czy-
li takie, które biorą udział tylko w 
wyborach do rady danej gminy i 
opcjonalnie wystawiają kandyda-
ta w  wyborach na burmistrza czy 
wójta. Z nowogardzkich komite-
tów zarejestrowano dwa komitety 
o zasięgu ponadgminnym (oprócz 
kandydatów do rad gmin, wysta-
wia także kandydatów do powia-

tu). Jest to Komitet Wyborczy 
Wyborców Partnerstwo i Rozwój 
i KWW Wspólny Nowogard. Ten 
pierwszy Komitet  ma także kan-
dydata na burmistrza Nowogar-
du, Piotra Słomskiego. Ponadto 
zarejestrowano 5 komitetów o za-
sięgu gminnym, są to: KWW Mi-
chała Wiatra (komitet wspierający 
radnego Wiatra, bez kandydata na 
burmistrza); KWW Jerzego Ku-
bickiego (komitet radnego Kubic-
kiego, bez kandydata na burmi-
strza); KWW Ewy Żytko (komi-
tet bez kandydata na burmistrza); 
KWW Miasta i Gminy Nowogard 
(komitet  bez kandydata na bur-
mistrza); Niezależny i Bezpar-
tyjny KWW – jak można się do-
myśleć, z poparcia tego komitetu 

o fotel burmistrza walczyć będzie  
Rafał Szpilkowski. Do tego do-
chodzą wspomniane na początku 
komitety ogólnopolskich partii.

Dlaczego tak mało 
Pomijając komitety ogólnokra-

jowe, w Nowogardzie, w stosunku 
do ościennych podobnych miast, 
zarejestrowano wyjątkowo mało 
lokalnych komitetów. Dla przy-
kładu, w Goleniowie takich ko-
mitetów jest prawie dwadzieścia. 
To samo w Gryfinie, gdzie zain-
teresowanie obywateli czynnym 
uczestnictwem w sprawowaniu 
lokalnej władzy zaowocowało kil-
kunastoma komitetami i być może 
aż ośmioma kandydatami na bur-
mistrza. Dlaczego w Nowogardzie 

mamy taki marazm obywatelski?  
Ludzie się dystansują, ponieważ 
są straszeni - mówi nam znana lo-
kalna społeczniczka - Sama byłam 
świadkiem, jak lokalny włodarz w 
sposób skandaliczny próbował wy-
wierać nacisk na osobę angażują-
cą się w przygotowania wyborcze 
nie po jego stronie – to było w rze-
czywistości chamskie straszenie – 
kończy zbulwersowana działacz-
ka. Docierające do redakcji sygna-
ły potwierdzają, że niektórym rze-
czywiście  strach odbiera zdolność 
racjonalnego myślenia i oceniania 
rzeczywistości. Całe szczęście nie 
wszystkim  udziela się mało chwa-
lebny stan zastrachania – Panie 
straszyć to może dealer uzależnio-
nego, a nie mnie, przeżyłem komu-

nę i się nie zeświniłem, tym bar-
dziej też tego nie zrobię dzisiaj, w 
wolnym kraju - mówi jeden z Czy-
telników, ostatnio odwiedzają-
cych redakcję DN. Wszystkich za-
strachanych informujemy, że re-
dakcja, wzorem bezpłatnych po-
rad prawnych (prowadzimy je 
jako jedyni w mieście od wielu 
lat), zamierza otworzyć  bezpłat-
ne porady psychologa w zakresie 
stresu wywołanego naciskami wy-
borczymi  kliki przerażonej wizją 
rychłej utraty ciepłych stołków. 
A już poważnie, trochę godności, 
Panowie, aby na Was nie spraw-
dzały się słowa znanej piosenki D. 
Rinn „Gdzie te chłopy”. 

Red.  

Przypominamy kalendarz wyborczy
Jak wiadomo 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Przypominamy najistotniejsze  pozycje z kalendarza wyborczego.

Warto także zaznaczyć, że 
tym razem radnych na szcze-
blu gminy, będziemy wybierać w 
inny sposób jak dotychczas. To 
wszystko ze względu na wpro-
wadzenie nowej ordynacji wy-
borczej, tzw. jednomandatowej. 
Zamiast trzech okręgów i kilku 
list z kandydatami pogrupowa-
nymi według swoich komitetów, 
będzie 21 okręgów, a w każdym 
jedna lista z nazwiskami kan-
dydatów ułożonymi alfabetycz-
nie. W każdym z okręgów man-
dat radnego zdobędzie osoba, 
na którą największa liczba wy-
borców odda swój głos, spośród 
pozostałych kandydatów na li-
ście. O nowej ordynacji, podzia-
le gminy na okręgi, wyznaczo-
nych komisjach obwodowych, 
będziemy jeszcze informować 
bliżej wyborów. Tymczasem po-
niżej publikujemy w punktach 
zapowiedziany na wstępie ka-
lendarz wyborczy:

1. Zawiadomienie PKW o 
utworzeniu komitetu wyborcze-
go partii politycznej / koalicyj-
nego komitetu wyborczego do  
2014-09-06. Podmiot wykonu-
jący: Pełnomocnik wyborczy

2.  Zawiadomienie komisarza 
wyborczego o utworzeniu komi-
tetu wyborczego organizacji  i o   
utworzeniu  komitetu wyborcze-
go wyborców do  2014-09-06

3. Podanie do publicznej wia-
domości informacji o okręgach 
wyborczych, ich granicach i nu-
merach, liczbie radnych wybie-
ranych w każdym okręgu wybor-
czym oraz o wyznaczonej siedzi-
bie gminnej komisji wy-
borczej do  2014-
09-08. Pod-
miot wyko-
nujący: Wójt

4. Zgło-
szenie kan-
dydatów na 
członków te-
rytorialnych 
komisji wy-
borczych do  
2014-09-17. 

P o d m i o t 
w y k o nu j ą -
cy:  Pełno-
mocnik wy-
borczy

5. Przed-
kładanie wój-
towi propozy-
cji zmian siedzib 
obwodowych ko-
misjach wyborczych 
do  2014-09-22. Pod-
miot wykonujący: Osoby 
zainteresowane

6. Zgłoszenie list kandydatów 
na radnych do gminnej komisji 
wyborczej do  2014-10-07. 

Podmiot wykonujący:  Pełno-

mocnik wyborczy lub upoważ-
niona przez niego osoba

7. Obwieszczenie o numerach 
oraz granicach stałych i odręb-
nych obwodów głosowania; wy-

z n a -
czonych sie-

dzibach obwodo-
wych komisji wyborczych dla da-
nych wyborów; lokalach obwodo-

wych komisji wyborczych dosto-
sowanych do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych do  2014-10-
17. Podmiot wykonujący: Wójt

Terminy powyższych czynności 
już minęły… 

8. Zgłoszenie kan-
dydata do obwo-

dowych komi-
sji wyborczych 
do  2014-10-17. 
Podmiot wyko-
nujący:  Pełno-
mocnik wybor-
czy bądź upo-
ważniona przez 
niego osoba

9. Zgłosze-
nie kandyda-
ta na wójta do 
gminnej komi-
sji wyborczej 
do  2014-10-17. 
Podmiot wyko-
nujący: Komitet 
wyborczy

10. Powołanie 
obwodowych ko-

misji wyborczych do  
2014-10-26

11. Zgłoszenie zamiaru głoso-
wania korespondencyjnego wój-
towi do  2014-10-27. Podmiot 
wykonujący: Wyborca

12. Zarządzenie, wydrukowa-

nie i rozplakatowanie obwiesz-
czenia o zarejestrowanych li-
stach kandydatów do  2014-10-
27

13. Zapewnienie druku i roz-
plakatowania zarządzenia gmin-
nej komisji wyborczej o zareje-
strowanych listach kandydatów 
do  2014-10-27

14. Wniosek wyborcy niepeł-
nosprawnego o dopisanie do 
spisu wyborców w wybranym 
obwodzie do 2014-11-03. Pod-
miot wykonujący: wyborca

15. Zgłoszenie zamiaru gło-
sowania przy użyciu nakładki w 
alfabecie Braille’a do  2014-11-
03. Podmiot wykonujący: Wy-
borca

16. Wniesienie wniosku o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania do  2014-11-06

Podmiot wykonujący:  Wy-
borca

17. Możliwość sprawdzenia 
czy jest się dopisanym do spisu 
wyborców do  2014-11-10

Podmiot wykonujący: Wy-
borca

18. Cisza wyborcza od  2014-
11-15.

opr. red. 
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Dziecięce zawody wędkarskie na stawie

Świetna zabawa w Radosławiu
W sobotę (13 września), na stawie przy osiedlu Radosław, odbyły się dziecięce zawody wędkarskie. Impreza obfitowała w mnóstwo atrakcji, zorganizowa-
nych dla uczestników zawodów i nie tylko. 

Punktualnie o godzinie 8:30 
rano zaczęła się zbiórka, a na-
stępnie o 9:15 rozpoczęły się za-
wody. Rywalizacja odbywała się 
w dwóch kategoriach: do 7 lat z 
opiekunem oraz od 7 do 13 lat za 
zgodą opiekuna. Zawodnicy loso-
wali miejsca zlokalizowane wokół 
stawu, na których następnie ry-
walizowano o zwycięstwo. Ryby 
w tym dniu nie za bardzo dawa-
ły się łapać, mimo to z twarzy naj-

młodszych wędkarzy nie znikał 
uśmiech. Kilku zawodnikom uda-
ło się je przechytrzyć i zdobycze 
lądowały w siatce. Dopisała rów-
nież piękna pogoda, która towa-
rzyszyła wędkarzom przez całe 
zawody. Poza nagrodami rzeczo-
wymi dla wszystkich uczestników 
zawodów oraz kibiców były prze-
widziane pączki, lody, soki, wata 
cukrowa oraz ciepłe kiełbaski. Na 
zakończenie zawodów przyjecha-

ła niespodzianka dla dzieci – no-
woczesny wóz strażacki. Dzieci 
mogły do niego wejść, ubrać się w 
kombinezon strażacki oraz poroz-
mawiać ze strażakami. Następnie 
strażacy zorganizowali pokaz, a z 
działka wodnego poleciała woda 
nad całym stawem, co wzbudziło 
zachwyt u dzieci i dorosłych. 

Zwycięzcą zawodów wędkar-
skich w kategorii do 7 lat został 
Hubert Suder, drugie miejsce za-

jął Igor Grenda, na trzecim miej-
scu uplasował się Wojciech Goca-
łek. W kategorii starszej, do 13 lat, 
zwyciężył Szymon Kulpa, drugie 
miejsce wywalczył Maksymilian 
Strzyżewski, trzecie miejsce zaję-
ła jedyna zawodniczka Martyna 
Grenda, która wyprzedziła Ma-
teusza Nocka. Wszyscy zawodni-
cy otrzymali pamiątkowe pucha-
ry, dyplomy oraz nagrody, a zło-
wione ryby trafiły z powrotem 
do stawu. Organizatorem zawo-
dów oraz fundatorem pucharów 
i nagród był Michał Wiatr, przy 
współpracy z Miejsko-Gminnym 
Kołem PZW w Nowogardzie, któ-
re użyczyło sprzęt oraz obsługę 
sędziowską. Sędzią głównym za-

wodów był Sławomir Strzyżewski 
(posiadacz złotej odznaki PZW), 
drugim sędzią był Włodzimierz 
Wiatr. Ogromne podziękowa-
nia należą się również sponso-
rom: Piekarnia-Ciastkarnia Wal-
demar Pędziszczak, Sklep mię-
sny Marek Kowalczyk, Hurtow-
nia Lodos, Hurtownia Spożywcza 
- Czesław Sowa, Lody Amerykań-
skie - Agata Kreft, Sklep wędkar-
ski „Wędkarz”. Podziękowania dla 
strażaków OSP Osina za wspania-
ły pokaz. Na koniec nie brakowa-
ło pytań o następne zawody. Już 
dziś informujemy, że te odbędą 
się na wiosnę.

Info: własna

Dziennikowa giełda 
podręczników szkolnych

Jak co roku  publikujemy giełdę podręczników szkolnych. Do rubryki można 
zgłaszać nieodpłatnie  ofertę sprzedaży bądź przekazania podręczników na 
rok szkolny 2014-2015 do rożnych typów szkół a także  zapotrzebowanie na 
podręczniki. Zgłoszenia przyjmujemy w redakcji osobiście, na telefon 9139 
22165 bądź na redakcyjny e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl.

•	 Sprzedam podręczniki do 5 klasy, 
Szkoła Podstawowa nr 1. Stan ideal-
ny. 602 463 904

•	 Kupię komplet podręczników do 3 
klasy Gimnazjum nr 2. 502 649 104, 
91 39 25 046 

•	 Odsprzedam komplet do klasy 4 i 5 
Szkoła Podstawowa nr 1. 607 423 174  

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 5, 
Szkoła Podstawowa nr 3. 726 169 098 
lub 605 905 884

•	 Sprzedam podręczniki do II klasy 
gimnazjum nr 2. 91 39 21 744 lub 662 
091 018 

•	 Sprzedam książki do 4 klasy do 
Szkoły Podstawowej nr 3 (podręcz-
nik Słowa na start ,Tajemnice przy-
rody , Wczoraj i dziś, Matematy-
ka 2001, Zaproszeni przez Boga plus 
płyty multimedialne, oraz podręcz-
nik do klasy 5 Tajemnice przyrody. 
kontakt tel. 500-266-960

•	 Sprzedam podręczniki do klasy IV i V 
Szkoła Podstawowa nr 1. 668 732 944 

•	 Sprzedam książki do klasy V szkoła 
podstawowa. 667 320 054 

•	 Sprzedam podręczniki do klasy I, LO 
nr 1. Podręczniki ładne, zadbane i w 
dobrym stanie  726 893 499

•	 Sprzedam podręczniki do klasy 
pierwszej I LO (matematyka, historia, 
geografia, polski, chemia, fizyka, edb, 
informatyka, wos, podstawy przedsię-
biorczości, wok) tel. 691138060

•	 Kupię podręczniki do trzeciej klasy 
gimnazjum nr 2. tel. 785 120 663

•	 Sprzedam komplet obłożonych ksią-
żek do klasy 5 stan bardzo dobry.
Szkoła Podstawowa nr 3.  723 675 885

•	 Sprzedam  książki do  kl. V  Szkoła 
Podstawowa. 667320054.

•	 Sprzedam  podręczniki  do   kl. 
I  Gimnazjum  Nr 2 . 721091644, 
693605862.

•	 Sprzedam  książki  do  III  kl.  Gimna-
zjum  Szkoła Nr  1. 725175998.

•	 Sprzedam książki do IV klasy SP3. 
604 43 27 43 

•	 Sprzedam podręczniki do klasy I LO 
nr 1. Tel. 603 979 454

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot kuchenny, tel. 513 520 798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę fotelik samochodowy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561 
- Oddam tapczan w dobrym stanie – tel.91 39 23 419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692 302 754
 -Oddam biurko tel. 691 201 974 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki – tel. 723 916 319 
- Przyjmę krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lodówkę  - tel. 667 353 578
- Przyjmę pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę i sofę – tel. 783 469 439
- Przyjmę stół pokojowy, krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę i lodówkę - tel. 508 413 896 

Zostań Asem  
– Oddaj krew

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie zaprasza mieszkań-
ców Nowogardu i sąsiednich miejscowości oraz krwiodawców zrzeszonych i niezrzeszonych do HO-
NOROWEGO ODDANIA KRWI.

Klub Krwiodawców wspólnie z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczeci-

nie przy udziale władz samorządowych organizuje akcję poboru krwi w dniu 26.09.2014 roku w go-

dzinach: od 9.30 do 14.00 w Nowogardzkim Domu Kultury.
Organizatorzy
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Drużyny Pomorzanina wygrają na wyjazdach?

Mecz „na dnie” w A Klasie
W najbliższy weekend pierwszy i drugi zespół Pomorzanina, w ramach rozgrywek ligo-
wych, o punkty powalczą na boiskach rywali. Teoretycznie łatwiejsze zadanie mają „rezer-
wowi”, którzy zagrają z Orłem Grzędzice.

Podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego wybiorą się do Mory-
nia na mecz z tamtejszym Morzyc-
kiem. Sobotni rywale Pomorzani-
na, w minionym sezonie, rzutem 
na taśmę obronili się przed spad-
kiem, obecnie jednak prezentują 
się zaskakująco dobrze. Morzyc-
ko zajmuje 7. miejsce w tabeli, a 
na własnym boisku pokonało już 
Polonię Płoty (2:1) i Stal Lipiany 
(3:1). Co nie oznacza, że w Mory-
niu ciężko o zwycięstwo, ta sztu-
ka udała się Jeziorakowi Szczecin 

(1:3). W poprzednim sezonie Po-
morzanin najpierw rozgromił u 
siebie Morzycko 6:1, by następ-
nie jedynie zremisować w Mory-
niu 1:1. Wierzymy, że w najbliż-
szą sobotę nowogardzianie zdo-
łają przywieźć do domu 3 punk-
ty. Początek tego meczu o godzi-
nie 17:00. 

Z kolei w A Klasie, ostatni w ta-
beli Pomorzanin II zmierzy się z 
przedostatnim Orłem Grzędzice... 
Dosłownie będzie to mecz „na 
dnie” w A Klasie, a zespół, który 

przegra ten pojedynek, znajdzie 
się już w nieciekawej sytuacji. W 
poprzednim sezonie Orzeł Grzę-
dzice wygrywał tylko 4 razy w 22 
meczach. Jeśli „rezerwowi” chcą 
pozostać w A Klasie, to takie me-
cze trzeba wygrywać. Spotkanie 
zaplanowane jest na niedzielę, o 
godzinie 15:00. Dodajmy jeszcze, 
że w rozgrywkach pań następu-
je pauza, a piłkarki Pomorzanina 
powrócą na boisko 27 września. 

KR 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
6. kolejka:
Stal Lipiany – Unia Dolice  (20.09; 15:00)
Gavia Choszczno – Odrzanka Radziszewo (20.09; 15:00)
Polonia Płoty – Piast Chociwel  (20.09; 16:00)
Orkan Suchań – Błękit Pniewo  (20.09; 16:00)
Jeziorak Szczecin – Sparta Węgorzyno  (20.09; 16:00)
Ina Ińsko – Flota II Świnoujście  (20.09; 17:00)
Kłos Pełczyce – Zorza Dobrzany   (20.09; 17:00)
Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard (20.09; 17:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
4. kolejka:
Zalew Stepnica – Wołczkowo-Bezrzecze   (20.09; 13:00)
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin II Nowogard  (21.09; 15:00)
Orzeł Łożnica – Hanza Goleniów    (21.09; 15:00)
Znicz Niedźwiedź – Wicher Reptowo  (21.09; 15:00)
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Przybiernów (21.09; 16:00)
Chemik II Police – OKS Goleniów  (01.10; 16:30)

50-lecie 1 Batalionu Szturmowego

Nowogardzianie na „Dniu Spadochroniarza”
W sobotę (13 września), od godziny 10:00, w Dziwnowie, obchodzony był „Dzień Spadochroniarza” i zarazem 50-lecie 1 Batalionu Szturmowego. W uro-
czystościach wzięła udział spora grupa byłych spadochroniarzy z Nowogardu. 

Podczas obchodów „Dnia Spa-
dochroniarza”, swój czynny udział 
zaznaczyła grupa osób z naszej 
gminy. 

 Spadochroniarze 1 Batalionu 
Szturmowego JW 4101 Dziwnów, 
którzy mieszkają w Nowogardzie i 
brali udział w obchodach 50-lecia 
tegoż Batalionu, to: Ryszard Hor-
niak, Tadeusz Łukaszewicz, Hen-
ryk Rogowski, Zbigniew Żywic-
ki, Stanisław Osajda, Zbigniew 

Olechnowicz, Zygmunt Nawroc-
ki, Eugeniusz Kozera. Wraz z nimi 
był również kolega z sąsiedniej 
Dobrej - Zenon Mazur. Wszyscy 
są Zrzeszeni w Związku Polskich 
Spadochroniarzy.  

Uroczystości zapoczątkował 
uroczysty apel, który odbył się na 
palcu koszarowym JW 5080. Brał 
w nich udział m.in. generał Bryga-
dy, January Komański. Następnie, 
o godzinie 12:00, w Kościele Gar-
nizonowym, odbyło się nabożeń-
stwo w intencji spadochroniarzy. 
Podczas mszy, na organach grał 
Stanisław Osajda. Później uczest-
nicy obchodów przemaszerowali 

pod obelisk 1 Batalionu Szturmo-
wego, gdzie o godzinie 14:00 zo-
stały złożone kwiaty. 

Godzinę później wszyscy prze-
nieśli się do Ośrodka Sportów 
Wodnych, na spotkanie koleżeń-
skie w gronie weteranów 1 Ba-
talionu Szturmowego. W czasie 
spotkania przewidziany był m.in. 
wykład Adama Nogaja pt. „Dzia-
łania PSBS – Prekursora 1 Batalio-
nu Szturmowego w czasie II Woj-
ny Światowej” oraz wykład Maria-

na Klasika pn. „Militarny Dziw-
nów”. Tadeusz Łukaszewicz, któ-
ry jest również muzykiem w Ka-
peli Podwórkowej „Kryzys”, ode-
grał i odśpiewał wraz z zespołem 
„Fantazja” oraz kolegą, Markiem 
z Bydgoszczy, uczestnikiem m.in. 
Festiwali Kołobrzeskich, hymn 
komandosa pt. „Czerwony Bere-
cik”.

Bardzo podniosłym momentem 
było symboliczne zapalanie zniczy, 
w celu oddania hołdu zmarłym 
kolegom komandosom. Spado-
chroniarze z Nowogardu, oprócz 

przeróżnych pamiątkowych ksią-
żek i kalendarzy, otrzymali rów-
nież drewniane suweniry z sym-
bolem spadochroniarzy i podpi-
sem o treści „Na pamiątkę sfor-
mowania 1 Batalionu Szturmowe-
go w Dzwinowie” oraz datą otrzy-
mania pamiątki. Dodajmy, że takie 
nagrody dostali wszyscy członko-
wie Związku Polskich Spadochro-
niarzy. Wspólna zabawa trwała  do 
białego rana, a uczestnicy jeszcze 
długo będą wspominać obchody 
50-lecia 1 BSz. 

KR

Zaproszenie
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne oraz Gru-

pa Spadochroniarzy Nowogard, zapraszają w niedzie-
lę (28 września 2014 r.), w godzinach 14:00-17:00, do 
Nowogardzkiego Domu Kultury, przy Placu Wolności 
7, na wystawę z okazji Święta Spadochroniarza wraz z 
powakacyjną „Giełdą Kolekcjonerską”. Szczególnie za-
praszamy kolegów spadochroniarzy i kolekcjonerów, 
wszystkich naszych sympatyków oraz tych, którzy będą 
chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Pamiętajcie – skoczcie do nas!

Spadochroniarze z Nowogardu, od lewej: Zbigniew Olechnowicz, Zbigniew Żywic-
ki, Ryszard Horniak, Zenon Mazur - kolega z Dobrej, Tadeusz Łukaszewicz.

Zbigniew Żywicki i Ryszard Horniak, z gen. Brygady - Januarym Komańskim.

Komandosi oddali hołd swoim zmarłym kolegom, poprzez zapalenie zniczy - na 
zdjęciu ppłk. Witold Brzozowski.

Tadeusz Łukaszewicz i kolega Marek z Bydgoszczy, uczestnik m.in. Festiwali Koło-
brzeskich, odgrywają wspólnie z zespołem Fantazja hymn komandosa - Czerwony 
Berecik.
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Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

W12.4.SK.P.7.3.DO

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

25 WRZEŚNIA 2014

P3.2.O.do

Wydruki koloroWe 
usługi Poliraficzne

            W niskich cenach 
tel. 91 392 21 65                        ul. Boh. Warszawy 7A

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

III Runda Pucharu Polski ZZPN

Zagrają z Vinetą Wolin
Pomorzanin II Nowogard, w ramach II Rundy Pucharu 
Polski ZZPN, zmierzy się z czwartoligową Vinetą Wolin. 
Mecz został zaplanowany na środę (24 września), o godzi-
nie 16:30.

W Pucharze Polski z Vinetą Wolin, 
pierwszy zespół Pomorzanina rywalizo-
wał przed dwoma laty. Choć tym razem z 
czwartoligowcem powalczą „rezerwowi”, 
warto przypomnieć tamto spotkanie. Wów-
czas nowogardzianie prowadzeni byli przez 
Tomasza Surmę i grali o awans do woje-
wódzkiej okręgówki. Mecz pucharowy ro-
zegrany został 10 marca 2012 roku. Pomi-
mo bardzo dużej przewagi gości z Wolina, 
Pomorzanin przegrał dopiero po rzucie karnym z 60. minuty. Obec-
nie Vineta to zupełnie inny zespół, z aspiracjami na grę w III lidze. Po 
pierwszych 5 meczach w swojej klasie rozgrywkowej, zajmuje 5. miej-
sce z 2 zwycięstwami, 2 remisami i 1 porażką. Można podejrzewać, że 
Pomorzanin II zagra tak, jak z Iskrą Golczewo, z kilkoma piłkarzami z 
pierwszego zespołu. Dla zawodników z Wolina, z racji, że są rozstawie-
ni, będzie to pierwszy mecz w ramach Pucharu Polski ZZPN. Już dziś 
zapraszamy  na środę (26 września), na godzinę 16:30, aby obejrzeć Po-
morzanin II w konfrontacji z Vinetą Wolin. 

KR
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„CISY” W NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali 
mieszkalnych w przygotowywanym do budowy 

„Zespole budynków mieszkalnych” 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego zaprasza-
my do siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w No-
wogardzie.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 
913925261 lub kom. 697 104 578.

IV Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego

Wojciech Kubicki wygrywa
W dniu 13 września 2014r., odbył się IV Nowogardzki Turniej Tenisa Ziemnego zorga-
nizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych „Nasze 
Szanse”.

W turnieju udział wzięło 18 
zawodników i każdy chciał 
wygrać, dzięki czemu po-
ziom rozgrywek był napraw-
dę wysoki. Mecze trwały dłu-
go i były ciekawe. Zwycięzcą 
tegorocznego turnieju został 
Wojciech Kubicki, II miej-
sce zajął Norbert Dworak, a 

III miejsce Zbigniew Ceran-
ka. Ci zawodnicy, otrzyma-
li puchary i dyplomy ufun-
dowane przez Stowarzysze-
nie, a zwycięzca stał się rów-
nież posiadaczem nagrody 
głównej, czyli rakiety do te-
nisa. Turniej odbył się dzięki 
życzliwości, zaangażowaniu i 

hojności państwa M. i W. Ku-
bickich oraz właścicieli firm: 
„Betmix”, „Metalzbyt II,” 
„Budmat,” „Bartek-Domet, 
„Edba”, Zakładów Wyro-
bów Wędliniarskich M. Ko-
walczyk, „Koschem” Węgo-
rzyno oraz członków Stowa-
rzyszenia na Rzecz Integra-
cji Osób Niepełnosprawnych 
„Nasze Szanse”. Patronem i 
jednocześnie fundatorem na-
grody głównej był burmistrz  
Nowogardu. Ładna pogoda 
sprawiła, że było sporo ki-
biców, a kawa i ciasto dla 
wszystkich sprzyjały miłej 
atmosferze. Mamy nadzieję, 
że za rok tenisiści znów będą 
mogli i będą chcieli, spotkać 
się na kolejnym turnieju. Już 
teraz zapraszamy.

Info: Własna
Na zdjęciu od lewej, zwycięzca Wojciech Kubicki i wicemistrz Norbert Dworak

Bartosz Jemilianowicz z awansem do Grand Prix Polski

LUKS Top Wierzbięcin przed sezonem
Od początku września tenisiści stołowi z klubu LUKS Top Wierzbięcin na dobre rozpoczęli przygotowania do zbliżającego się sezonu w II Lidze Mężczyzn. Najpierw podopiecz-
ni Józefa Korkosza wystąpili podczas „Turnieju Nocnego” w Stepnicy. Następnie przyszły dobre starty podczas I Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego Seniorów oraz Ka-
detów. 

Na zdjęciu od lewej - Sebastian Jemilianowicz, Bartosz Jemilianowicz, Mateusz 
Witkowski, z pucharami za swoje miejsca podczas turnieju w Stepnicy.

WTK Seniorów, na zdjęciu od lewej - Sebastian Jemilianowicz, Bartosz Jemiliano-
wicz, Paweł Kibała.

W nocy z piątku na sobotę (5-6 
września), pięciu zawodników z 
klubu LUKS Top Wierzbięcin bra-
ło udział w „Turnieju Nocnym”, 
rozgrywanym w Stepnicy. Ry-
walizacja rozpoczęła się o godzi-
nie 21:00 i trwała do późnej nocy. 
Bracia Bartosz i Sebastian Jemilia-
nowiczowie, o godzinie 1:30, roz-

grywali finałowy mecz singla. Po 
długim i obfitującym w mnóstwo 
efektownych zagrań „bratobój-
czym” pojedynku, zwyciężył star-
szy z braci – Bartosz Jemiliano-
wicz. Tego dnia podium było za-
rezerwowane dla tenisistów sto-
łowych z Wierzbięcina, gdyż na 
3. miejscu uplasował się Mate-

usz Witkowski, który w półfina-
le przegrał z Sebastianem Jemilia-
nowiczem, a w meczu o 3. miejsce 
pewnie pokonał swojego rywala. 
Dodajmy jeszcze, że Ireneusz Mo-
ralewicz skończył swoją rywaliza-
cję na 9., a Kamil Amilianowicz 
na 15. miejscu. Nocna rozgryw-
ka to była świetna „rozgrzew-
ka” przed Wojewódzkim Turnie-
jem Kwalifikacyjnym Seniorów i 
Kadetów, który zaplanowano na 
weekend (13-14 września) i roze-
grano w Międzyzdrojach.

Podczas WTK Seniorów, w za-
wodach odnotowano największą 
liczbę uczestników od ponad 2 lat 
przeprowadzania turnieju. Wy-
startowało 60 najlepszych senio-
rów z województwa zachodnio-
pomorskiego. Pośród nich zna-
lazła się grupa 6 zawodników z 
Wierzbięcina. Najlepiej zaprezen-
tował się Bartosz Jemilianowicz, 
który po wyrównanym meczu fi-
nałowym uległ Pawłowi Kibale 
1:3, reprezentującemu od tego se-
zonu barwy Stali Szczecin (która 
regularnie wygrywa II Ligę Męż-
czyzn). Warto dodać, że drugie 
miejsce Bartosza, dało mu awans 

na I Grand Prix Polski Senio-
rów, które odbędzie się w Rado-
miu w dniach 16-19 października. 
Miłą niespodziankę zrobił rów-
nież młodszy z braci – Sebastian 
Jemilianowicz, który uplasował 
się na trzeciej pozycji. To miej-
sce jest wielkim sukcesem Seba-
stiana, gdyż pierwszy raz w swo-
jej karierze indywidualnie wszedł 
do najlepszej czwórki w turnie-

ju WTK Seniorów i również bę-
dzie reprezentował nasze woje-
wództwo na I Grand Prix Polski 
Seniorów, tylko na razie w tur-
nieju barażowym, który może dać 
mu awans do głównej rozgrywki, 
w której znajduje się już jego brat, 
Bartosz. Natomiast I WTK Kade-
tów rozegrane zostało dzień wcze-
śniej, czyli w sobotę (13 wrze-
śnia). W rywalizacji udział mogli 
brać tylko zawodnicy urodzeni w 
2000 lub 2001 roku. W tym tur-
nieju Wierzbięcin reprezentowało 
dwóch zawodników - Adrian Ku-
renda i Szymon Rutkowski. Ten 
pierwszy zaprezentował się z lep-
szej strony, zajmując 6. pozycję. 
Walkę o pierwszą czwórkę Adrian 
Kurenda przegrał z Bartoszem 

Blatkiewiczem. Godnym uwagi 
był fakt, że Adrian, we wcześniej-
szej fazie turnieju, pokonał swoje-
go odwiecznego rywala - Damia-
na Szczerbę (3:0), z którym wy-
grał pierwszy raz w życiu. Szymon 
Rutkowski uplasował się na 13. 
miejscu. Był to dopiero jego dru-
gi WTK w karierze, a znalezienie 
się w najlepszej szesnastce w woje-
wództwie jest bardzo dobrym wy-

nikiem. Rezultaty osiągane przez 
tenisistów stołowych LUKS Top 
Wierzbięcin, których prowadzi 
Józef Korkosz, mogą cieszyć, tym 
bardziej, że pierwsze mecze ligo-
we tuż, tuż... W najbliższą sobo-
tę zawodnicy z Wierzbięcina ro-
zegrają dwa mecze wyjazdowe. 
Z kolei za dwa tygodnie, w hali 
sportowej SP w Wierzbięcinie, od-
będą się kolejne dwa spotkania w 
ramach II Ligi Mężczyzn. Rywale 
będą bardzo wymagający. Zawod-
nikom LUKS Top przyjdzie ry-
walizować z niezwykle silną Sta-
lą Szczecin oraz również trudnym 
rywalem, czyli zespołem Ostroro-
gu z Wielkopolski.

KR
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Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.05-26.09

Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 4 paź-
dziernik 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122  
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej lub w biurze funda-
cji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz. 15-ej. Dobrowolna 
wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZA-
DBAĆ SAMA!

DLA PANÓW "PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY"
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" przy współpracy 

Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje program 
"Profilaktyka Raka Prostaty" dla mężczyzn z gminy Nowogard powyżej 
40 roku życia. Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- 
etykiety, ulotki edukacyjne. Badania odbędą się 27 września 2014 r. w Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres 
badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe 
informacje (termin badania krwi i godz. badania lekarskiego) podczas re-
jestracji w siedzibie fundacji tel. 91 3921356 wew. 122, lub u Lidii Bogus 
po godz. 14-tej. tel. 505393636.

PAMIĘTAJ! TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE -  BADANIE 
PROSTATY JEST TAK PROSTE JAK SPRAWDZANIE OLEJU 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 
informuje członków Koła, 

że dnia 21.09.2014 r. 
organizuje zawody wędkarskie (spławikowe)  

w Trzebieszewie. 
Zapisy w sklepie wędkarskim Tęczak ul. Waryńskiego 12 

do dnia 19.09.2014r. Startowe wynosi 10 zł. 
Wyjazd z ulicy 5 Marca o godzinie 6 rano. 

Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak
9-19.09

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

W 218.6.scb.19.09

„Trzy Wieże XC” - Finał

Michał Urtnowski  
mistrzem w kategorii!
W niedzielę (14 września) odbył się finałowy wyścig w ramach cyklu „Trzy Wieże XC”. Od 
początku w rywalizacji udział brał Michał Urtnowski, i to ze świetnym skutkiem! Kolarz z 
Nowogardu, pomimo dużych problemów na trasie, zakończył rywalizację na 1. miejscu w 
swojej kategorii.  

„Trzy Wieże XC” to cykl wyści-
gów MTB, organizowanych przy 
szczecińskich wieżach widoko-
wych. Wyścigi przeprowadzane są 
w formule „cross-country. Rywa-
lizacja trwa od 60 do 90 minut, na 
technicznej trasie tzn. wymaga-
jącej sporych umiejętności jazdy 
rowerem. Tyle słowem wstępu. W 
minioną niedzielę odbył się ostat-
ni etap rywalizacji. Niestety, Mi-
chał Urtnowski musiał zmagać się 
ze sporymi problemami... Kolarz 
z Nowogardu przez defekt swo-

jego roweru, zmuszony został do 
dłuższego postoju i naprawy na 
trasie. Co mogło dla niego ozna-
czać utratę dorobku, który wywal-
czył w pozostałych startach. Urt-
nowski poradził sobie jednak z 
kłopotami na trasie i w swojej ka-
tegorii wiekowej (M2), przekro-
czył linię mety jako trzeci zawod-
nik. Pośród wszystkich zawodni-
ków w klasyfikacji Open, czas Mi-
chała, 01:00:46, pozwolił mu na 
zajęcie 18. miejsca. Dzięki swo-
im poprzednim startom, pomi-

mo sporej straty, Urtnowski zo-
stał mistrzem w 2014 roku w ka-
tegorii M2! Niestety w całej kla-
syfikacji Open zawodnik z Nowo-
gardu stracił miejsce na podium 
i spadł z 2. na 4. pozycję. Cieka-
wostką jest, że dwa pierwsze miej-
sca zajęli kolarze z kategorii PRO, 
posiadający licencję PZKol. Tym 
bardziej gratulujemy Michałowi 
jego świetnego miejsca i życzymy 
kolejnych sukcesów. Dodajmy, że 
Michał Urtnowski jeździ w bar-
wach KSU Biker Świnoujście.   

KR
Kolarz z Nowogardu na najwyższym stopniu podium w kategorii M2.

Michał Urtnowski na trasie finałowej 
rozgrywki zmagań z cyklu Trzy Wieże 
XC.
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

Dom w Dębicach 
za 193 tys zł

pow. 98 m2 na działce 1600 m2

3 pokoje po remoncie
Polecamy!!!

TYLKO U NAS 

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJE-
MY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Stolarnia  do   wynajęcia. 
Tel.605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , partero-
wy  w  Nowogardzie  z  garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 606 
762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę  2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  
44,4 m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal po ka-
pitalnym remoncie. Dostępne media: 
prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na prezen-
tację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658   

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 
m2, I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 
14018, 696 042 318  

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, 
piwnica  i  budynek  gospodar-
czy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  
kawalerkę. Osobne  wejście. Kulice.45 
tyś.zł.Tel.512131562.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia 
ul. Bema. 669 212 959 

• Do wynajęcia dwa lokale o pow. 20m2  
i 75 m2 w centrum Nowogardu. Tel. 
531 838 667 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze . 668 
411 277

• Sprzedam mieszkanie dwupozio-
mowe, ok 90m2 Nowogard. 668 411 
277 

• Sprzedam mieszkanie 87 m2 plus we-
randa. Bezczynszowe, częściowo po 
remoncie. 606 783 027

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
71 m2. 602 371 382, 602 526 935 

• Kupię pół bliźniaka stare budownic-
two lub lokal w bloku z osobnym po-
dwórzem. 609 047 264 

• Do wynajęcia atrakcyjny lokal przy 
dworcu na 3go Maja. 694 440 201, 91 
39 21 467 

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I piętro. 
Cena do uzgodnienia.91 39 26 596, 
537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie na 
parterze, 2-3 pokojowe, bez pośredni-
ków. 783 908 247 

• Dom jednorodzinny w Nowogardzie 
sprzedam. 791 869 584 

• Wynajmę mieszkanie 42m2, 2 pokoje, 
4 piętro, w pełni umeblowane, 800zł 
+ opłaty + kaucja, od 1 października. 
660 424 989 

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe w 
centrum miasta. 607 289 830 

• Do wynajęcia dwupokojowe umeblo-
wane w centrum. 91 35 03 013

• Zamienię mieszkanie 3pokojowe ko-
munalne w Osowie na Nowogard na 
2 pokoje. 783 469 439.

•  Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 
601 642 390  

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 46 
m2, piętro I. Ul.3-go maja w Nowogar-
dzie. 697 980 702 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, 
media. 602 267 382 

•	 Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojo-
we 67,8 m2 lub zamienię to, miesz-
kanie na dwa mniejsze . 504 898 
980 

• Wynajmę biuro ul. Boh. Warszawy, 
cena 600 zł. Tel. 698 669 875 

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 
z aneksem kuchennym. 784 056 335 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we, 700 zł + opłaty. 513 153 577

• Tanio sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 32m2. Tel. 601 642 390

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę, 
centrum Nowogardu, bliższe informa-
cje tel. 726 290 852 

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej. 601 808 410

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do 
Nissana Almery z 2001 roku.  cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  
rok  prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 
zł. 508 290 657

• Sprzedam samochód Citroen Xena 
rok produkcji 1999, cena 2500 zł. 512 
131 562

• Sprzedam Opel Corsa poj. 1,4, zadba-
ny, kolor niebieski, szyberdach, alu-
felgi, przegląd  do 30.06.2015r., cena 
2800 zł. 512 81 00 31 

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 
1200 zł. 660 143 113

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 

TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenzyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwit-
nące  róże  pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz  róże  krzaczaste  15 zł./
szt.   a  także  wiele  innych  roślin. Tel. 
606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szaenie łąk i zbiór. Rekultywacja tere-
nów zielonych. 508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62  

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 
502 853 573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, 
Strzelewo. 502 853 573 

• Ziemniaki paszowe jadalne sprzedam. 
608 01 39 95  

• Sprzedam ziemniaki jadalne vineta i 
denar, Żabowko 18. 60 50 925  17

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Żabo-
wo 13. 9139106 66, 502 530 452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 125 
122

• Sprzedam ciągnik siodłowy SKANIA 
124 rok 2001 + naczepa Wielton wy-
wrotka aluminiowa. 668 509 770

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 
1200 zł. 660 143 113 

• Sprzedam obornik. 607 739 866

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, 
samodzielne. 609 272 720 

USŁUGI
•	 Korepetycje z Matematyki, Staty-

styki i Ekonometrii Dla licealistów 
i studentów profesjonalne przy-
gotowanie do zaliczeń egzaminów 
maturalnych oraz sesji egzamina-
cyjnych bardzo wysoka zdawalność 
Tel.	kom.	600	924	128	•	email:	iwo-
nand1@wp.pl

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 
609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków. Tel. 
607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI  
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , da-
chów   i  ogrodzeń. Tel. 794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. Tel. 
721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi  remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 
839

• Glazura, terakota, fachowo i solidnie. 
Wykończenie wnętrz pod klucz. 607 
647 515

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZ-
KI 665 720 037

• Remonty, ocieplenia, dachy. 692 562 
306 

• NAPRAWY montaz piecow gazowych 
Vaillant - serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  
tony ,bus kryty .Nawiążę  współpracę  
z  firmą.Tel.888878314.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 
608 364 330 , 600 347 308 

• Korepetycje z matematyki SP, gimna-
zjum. 532 557 381 

• Naprawię komputery. 695 575 008 

• Korepetycje matematyka 668 17 12 
12

•	 Wymiana instalacji elektrycznej, 
malowanie, szpachlowanie. 798 
147 191 
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DOMY na SPRZEDAŻ! 

 

OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

W19.6.śczb.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

P10.2.ś-czb.d/o

NOWOGARD - skrajny szeregowiec, garaż, działka  CENA: 170 000 zł

NOWOGARD - 6 pokoi, pow. 140 m2  CENA: 311 000 zł 

NOWOGARD - wolnostojący, działka 142 m2  CENA:    99 000 zł

NOWOGARD / okolica - wolnostojący, działka 3500 m2  CENA: 116 000 zł 

GOLENIÓW / okolica - 1/2 DOMU, DZIAŁKA 900 m2  CENA:    67 500 zł 

NOWOGARD / okolica - wolnostojący na działce 1,06 ha   CENA: 235 000 zł 

NOWOGARD /okolica  - nowy dom, działka 1595  CENA: 259 000 zł

POSIADAMY OK. 1300 OFERT DO SPRZEDAŻY 
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-

powe, emerytalne – Niemcy, Holan-
dia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Au-
stria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wyma-
gane prawo jazdy ( nie wykluczam 
emeryta). 663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocni-
ka od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  
na  Fermę  .Warunki  płacowe dobre. 
Zapewniamy  mieszkanie. 502562378   
lub  913910315 .

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Doświadczona opiekunka zaopieku-
ję się małym dzieckiem. 66 46 96 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. B, jazda po 
Europie. 665 544 868

• Zlecam prace budowlane. 693 469 
317 

• Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków. 695 264 694 

• Magister pedagogiki zaopiekuję się 
dzieckiem w różnych godzinach pra-
cy. 668 732 944, annam8181@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – doświad-
czenie. Więcej informacji – 602 690 
897

• Poszukuje konserwatora 1/2 etatu 
(emeryt, rencista). 91 432 61 22

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Poszukujemy młode osoby do pracy 
biurowej w Nowogardzie, wymaga-
ne komunikatywna znajomość języka 
angielskiego lub języka niemieckiego. 
601 472 947

•	 Szkółka roślin w Redostowie (Osi-
na) poszukuje do pracy przy choin-
kach. 91 39 11 100

• Poszukuje dekarza z umiejętnością 
ciesielki. 693 180 974 

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vail-
lant z Niemiec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż przeróbki 
cena 450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

• Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową 
sprawną, niemiecką, lodówka trzy 
rodzaje zasilania, kuchnia gazowa+ 
umywalka, 5-6 miejsc. 506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tar-
taczne . 693 730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 
785 921 868 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, spraw-
ny, atrakcyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z Nie-
miec   uzywane z gwarancja i mon-
tażem do mieszkania,domu,sklepu-
,tylko ogrzewanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000zl wersja 
kominowa lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci zamienne-
,serwis tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plyto-
we, rozne rozmiary,z Niemiec malo 
używane do mieszkania,domu,sklepu 
cena od 70 zl  oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuchni cana 200zl    
tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. 
Vaillant z Niemiec do domu, pensjo-
natu gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomicz-
ny cena od 1.000 zl piec gazowy c.o. 
stojacy, zeliwny ze sterowaniem vail-
lant moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl 
montaz,serwis  tel  691 686 772

• Przyjmę na naukę gry na gitarze i key-
bordzie. Tanio. Tel.669 889 627

• Tartak, Korytowo. 693 180 974

• Sprzedam fotelik samochodowy dzie-
cięcy. 668 732 944 

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji 
jodła kaukaska. Tel. 602 101 118, 600 
899 289

• Sprzedam wózek głęboki + spacerów-
ka (dla chłopca) cena 500 zł do nego-
cjacji. 602 47 41 57

• Sprzedam suche drewno pocięte: ol-
cha, brzoza, tanio. 880 690 659

• Sprzedam nowoczesną kanapę + dwa 
fotele. Kolor łososiowy. Materiał skóra 
zamsz. Stan idealny za połowę ceny, 
dowóz gratis. 785 717 853

• Sprzedam sofę z funkcją spania + na-
rożnik ze skóry, cena 150 zł. 722 058 
901 

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, 
samodzielne. 609 272 720

P14.1.śczb.do

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Kupując u lokalnych dostawców
Twoje Pieniądze zostają w Nowogardzie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Gramatyka to szkodliwy zabobon 
Pelagia Feliksiak, Sławomir Skowroński, Urszula Kaczmarek, Cecylia Furmańczyk, Halina Szwal, Danuta 

Borowik, Barbara Bartosik, Krystyna Gęglawa, Natalia Kursnierk, Alicja Wypych 
Zwycięzcy:  Alicja Wypych, Halina Szwal, Urszula Kaczmarek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Maryja
Miłosz Wielgus, Elżebieta Goc, Kacper Tas, Kinga Feliksiak, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk
Zwycięzca: Kacper Tas
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o
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kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).5-26.09

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

W.13.2.O.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

A6.4.k.d/o

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Salon Plus Nowogard

CV + foto prosimy wysyłać na e-mail: b.lisiewicz@hotmail.com

ZATRUDNI PRACOWNIKA
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- predyspozycje do pracy w handlu
- nastawienie na rozwój zawodowy
- umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
- obsługa komputera i aplikacji biurowych
- umiejętność pracy z dużą ilością dokumentów
Ważne cechy: 
obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, kompetentność

W214.4.O.pt+wt.1209-19.09



Wczoraj, tj. 22 września, szpital goleniowski otworzył w Nowogardzie gabinet rehabilitacji, w którym pacjenci  będą mogli 
korzystać z refundowanych zabiegów.
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

s. 8

Redło:
Bądź dobry 

jak chleb!

Na krzyżu 
były ślady po 

kulach... 

s. 4

Znaleziono 
martwego 
żubra

s. 5
Nowogard 

ul. 700-lecia 20D 
w pasażu  koło Polo Marketu

Czytaj strona 14
www.mk-kwadrat.pl

kom: 500 702 855 
tel./fax 91 57 712 48

W208.1.02.09.do

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek25 WRZEŚNIA 2014

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli
odbędzie się w dniu 

2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP

Zimno, ciemno, ciasno...

Zafundowali nam gabinet  
po goleniowsku 

Pogonić 
Polaka 

4
Opowieść 
o tym, jak 
dzieci wożą do 
szkoły - ciąg 
dalszy 

5
Libacja na 
plaży... 

6
Rozmowa 
z J. Mostowskim 
- masażystą 
Mistrzów 
Świata

7
Regaty o 
słodką bezę 

7
Pomorzanin 
przegrywa po 
błędach 

10
Supermaraton 
w Rewalu 

11

Czytaj s. 3
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Nasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. Tel. 513 088 309, 
e-mail: poligraf@post.pl

15.09.2014 r. 
godz. 15.00 Policjanci Ogniwa 

Patrolowo-Interwencyjnego, pod-
czas kontroli drogowej w miejsco-
wości Grabin, ujawnili nietrzeź-
wego rowerzystę. Leszek K. miał 
0,78 mg/l co stanowi ok. 1,56 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.  

16.09.2014 r. 
godz. 17.30 Na ul. Żeromskie-

go, zatrzymano Agnieszkę P. kie-
rującą rowerem, znajdując się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
2,60 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 17.45 W miejscowości 
Kulice, Jerzy S. kierował rowerem 
znajdując się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem  0,94 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

17.09.2014 r. 
godz. 13.40 Na ul. Poniatow-

skiego dokonano włamania do 
mieszkania, skąd dokonano kra-
dzieży laptopa marki Acer oraz te-
lefonu komórkowego Sony Erics-
son. 

godz. 22.15 Kradzież radia sa-
mochodowego i głośników z nie-
zabezpieczonego pojazdu marki 
VW Golf. 

18.09.2014 r. 
godz. 15.50 Policjanci OPP 

Szczecin, podczas kontroli drogo-
wej na ul. 700 Lecia ujawnili nie-
trzeźwego rowerzystę. Henryk B. 
miał 2,54 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Ponadto 
posiada dwa aktywne zakazy kie-
rowania rowerami wydane przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

19.09.2014 r. 
godz. 06.45 Policjanci  Ogniwa 

Patrolowo Interwencyjnego, pod-
czas kontroli drogowej na ul. Woj-
ska Polskiego samochodu marki 
Ford, ujawnili, że kierujący Tade-
usz E. znajduje się w stanie nie-
trzeźwości, 2,55 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

godz. 09.50 Powiadomienie o 
oszustwie internetowym za po-
średnictwem portalu OLX.

godz. 11.50 Policjanci OPI, na 
drodze Miętno-Truskolas zatrzy-
mali rowerzystę Dariusza O. znaj-
dującego się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikiem 1,42 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

godz. 19.10 Podczas kontroli 
drogowej na ul. Traugutta, pojaz-
du marki Ford Transit, ujawnio-
no, że kierujący Tadeusz E. znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 2,89 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

 20.09.2014 r. 
godz. 10.50 Kolizja drogowa 

na ul. Wojska Polskiego, w której 
uczestniczyły dwa pojazdy: Ford 
oraz Citroen.

21.09.2014 r. 
godz. 14.00 Powiadomienie o 

znalezieniu martwego żubra w 
lesie pomiędzy miejscowościami  
Nowogard i Sąpolnica. 

godz. 19.00 Powiadomienie o 
kradzieży tabletu marki Samsung, 
aparatu fotograficznego marki 
Samsung oraz telefonu komór-
kowego marki Samsung Galaxy 
z mieszkania przy ul. Bohaterów 
Warszawy. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Czy Nowogard jest miastem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych?  Z takim pytaniem 
zwróciliśmy się do naszych respondentów w cotygodniowej sondzie. 

Halina Kulik – Uważam, że Nowogard absolutnie nie jest przysto-
sowanym miastem dla osób niepełnosprawnych. Powodem takiej mojej 
opinii, są nieprzystosowane dla nich m.in. wysokie krawężniki w więk-
szej części naszego miasta, brak podjazdów, zwłaszcza przy ratuszu i 
opiece społecznej. Przecież są to jedne z najczęściej odwiedzanych in-
stytucji, do których powinni mieć również dostęp osoby niepełnospraw-
ne. Dlatego tutaj ten temat powinien być bardzo mocno przemyślany 
przez naszych włodarzy i jak najprędzej wdrożony do realizacji. 

Pani Anna – Nowogard jest bardzo nieprzyjaznym miastem dla 
osób niepełnosprawnych. Niestety nie ma tu żadnych podjazdów, choć-
by do ratusza, poczty czy opieki społecznej. Są także zbyt wysokie kra-
wężniki, pod które bardzo ciężko podjechać wózkiem z osobą niepełno-
sprawną. Nowogard to miasto barier i ograniczeń dla osób niepełno-
sprawnych. Sama pracuję z dzieckiem niepełnosprawnym, które poru-
sza się na inwalidzkim wózku elektrycznym. Jedynymi miejscami do 
których można swobodnie się dostać jest szkoła specjalna, biblioteka 
miejska i dom kultury. Inną sprawą, która budzi wiele  zastrzeżeń i ma 
wiele do życzenia, są już wybudowane niektóre podjazdy, które są zwy-
czajnie źle wyprofilowane. Na ten przykład podam zejścia z bocznych ulic nad jezioro, gdzie trzeba użyć wiele 
siły, by wyhamować prowadzony wózek z małym dzieckiem, a co dopiero z osobą niepełnosprawną w różnym 
wieku. 

Pan Marek – Gdybym był niepełnosprawny to bym powiedział wię-
cej na ten temat, bo sam bym pewnie to odczuł na własnej skórze. Ale 
na szczęście bardzo dobrze się czuję, więc trudno mi na ten temat się 
wypowiadać. Ale rozglądając się po Nowogardzie to widzę, że nie jest 
chyba tak najgorzej, m.in. do niektórych banków czy instytucji są pod-
jazdy. Ale myślę, że osoba niepełnosprawna, tak samo jak osoba w pełni 
sprawna, do ratusza powinna mieć również możliwość wejścia. Dlatego 
uważam, że burmistrz Nowogardu powinien o tym naprawdę jak naj-
prędzej pomyśleć. 

Pani Ewelina – Ja osobiście widzę, że w Nowogardzie jest bardzo 
mało miejsc przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przykła-
dem jest choćby nasz Urząd Miasta. Nieco poprawiła się sytuacja w 
niektórych sklepach i marketach, które wybudowały podjazdy dla wóz-
ków inwalidzkich, ale poza tym chyba nic więcej. 

Pani Katarzyna - Uważam, że generalnie w Nowogardzie nie ma 
jakiegoś większego problemu z podjazdami dla niepełnosprawnych. Są 
one w niektórych sklepach, drogeriach czy  bankach, ale i nic poza tym. 
Warto dodać, że w Nowogardzie jest już więcej miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych. Ale to nie znaczy, że jest idealnie, bo np. 
nie ma takiego podjazdu do urzędu miejskiego czy opieki społecznej. 
Dlatego uważam, że te sprawy powinny być jak najprędzej załatwione. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 

lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot kuchenny, tel. 513 520 

798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 

566
- Przyjmę fotelik samochodowy, tel. 609 833 063
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561 
- Oddam tapczan w dobrym stanie – tel.91 39 23 419 
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692 302 754
 -Oddam biurko tel. 691 201 974 
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki – tel. 723 916 

319 
- Przyjmę krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lodów-

kę  - tel. 667 353 578
- Przyjmę pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchen-

ny, lodówkę i sofę – tel.    783 469 439
- Przyjmę stół pokojowy, krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę i 

lodówkę - tel. 508 413 896 

Franciszek Dawidczyk: lat 94, zmarł 19.09.2014r., pogrzeb odbył się 21.09.2014r., na cmentarzu w No-
wogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 



23-25.09.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Zimno, ciemno, ciasno...

Zafundowali nam gabinet po goleniowsku 
Wczoraj, tj. 22 września, szpital goleniowski otworzył w Nowogardzie gabinet rehabilitacji, w którym pacjenci  będą mogli korzystać z refundowanych za-
biegów. Zdaje się jednak, że zamiast w pełni komfortowego gabinetu, gdzie do sprawności mają wracać kontuzjowani i przewlekle chorzy, niepełnospraw-
ni pacjenci, ktoś nam zafundował skromną prowizorkę.

Przypomnijmy, że ofertę nasze-
go miejscowego gabinetu, znaj-
dującego się przy ul. Wojska Pol-
skiego, odrzucił NFZ, przyznając 
więcej punktów dwóm podmio-
tom z Goleniowa. Jednym z nich 
był właśnie szpital powiatowy, za-
rządzany przez spółkę Szpitalne 
Centrum Medyczne (SCM), na-

leżącą do powiatu. W ten sposób, 
na kilka miesięcy znacznie utrud-
niono chorym i niepełnospraw-
nym pacjentom z Nowogardu, 
Osiny i okolic, swobodny dostęp 
do rehabilitacji w warunkach am-
bulatoryjnych. Wszyscy pacjenci 
musieli bowiem jeździć na zabie-
gi do Goleniowa. Po społecznych 
protestach (w obronie gabinetu z 
Nowogardu zebrano ponad 3 ty-
siące podpisów) zdecydowano, 
że w Nowogardzie powstanie filia 
gabinetu, który w stolicy powiatu 
prowadzi tamtejszy szpital. Mó-
wiąc wprost – SCM zdecydował 
się część kontraktu przeznaczyć 
na otwarcie punktu w Nowogar-
dzie. Trochę to trwało, ale w koń-
cu wczoraj gabinet otwarto. Ulo-

kowano go w pasażu przy ul. 15 
Lutego (wejście do strony Maga-
zynowej).

Gabinet oferuje minimalny za-
kres usług w ramach rehabilitacji 
ambulatoryjnej. Pacjenci ze skie-
rowaniem będą mogli korzystać 
z kinezyterapii, magnetoterapii, 
elektroterapii i światłolecznictwa. 

Dodatkowo przygotowano salę do 
suchego masażu, klasycznego. To 
jednak znacznie mniej niż oferu-
je SCM pacjentom w Goleniowie. 
Tam chorzy mogą skorzystać tak-
że m.in. z krioterapii czy wodo-
lecznictwa. Choć są to dodatkowe 
usługi, które teoretycznie wycho-
dzą poza zakres usług wymaga-
ny przez Fundusz, to właśnie ich 
posiadanie sprawiło, że NFZ le-
piej ocenił placówki z Goleniowa 
od tej z Nowogardu - ostatecznie 
nas pozbawiając kontraktu. Są to 
bowiem tzw. usługi rankingują-
ce, czyli dodatkowo punktowane 
przy rozpatrywaniu ofert składa-
nych przez podmioty medyczne, 
ubiegające się o podpisanie kon-
traktu publicznego z Funduszem.  

Uboższa oferta w ramach 
świadczonych zabiegów to jedno. 
Wątpliwości budzi także zaku-
piony i wstawiony do Nowogar-

du sprzęt. Zdaniem specjalistów, 
z którymi konsultowaliśmy na-
szą publikację, w większości są to 
urządzenia raczej półprofesjonal-
ne, przeznaczone do użytku do-
mowego, a nie masowego – mowa 
np. o laserze. Jest ich także znacz-
nie mniej niż w gabinecie przy ul. 
Wojska Polskiego, który dzięki 
temu mógł naraz obsługiwać na-
wet 11 pacjentów. W tym otwar-
tym wczoraj zaledwie czterech. 

 Rozczarowujący jest także stan-
dard i układ gabinetów, a właści-
wie boksów, gdzie mają być wy-
konywane zabiegi. W pomiesz-
czeniach panuje ciasnota. Niemal 
wszystkie są „ślepe”, bez okien. Tak 
poza tym, nie przewidziano po-
czekalni. W toalecie jest co praw-
da prysznic, ale brakuje przy nim 
uchwytu dla niepełnosprawnych, 
a także zasłony czy chociażby sto-
łeczka. Nie mówiąc już o całych 
przestrzeniach pomiędzy salami 
do zabiegów, wykluczających moż-
liwość swobodnego manewrowa-
nia osobie jeżdżącej np. na wózku 
inwalidzkim. Uwagę zwraca także 
przebieralnia, a raczej ciasna klit-
ka, kącik z wieszakami zasłonięty 
jedynie skromną zasłonką. To zu-
pełnie inny standard od tego,, do 
jakiego dotychczas przyzwyczajeni 
byli nowogardzcy pacjenci. 

W gabinecie pracuje dwóch mgr 
rehabilitacji. Gabinet jest otwarty 
przez pięć dni w tygodniu, z tym 
że o różnych godzinach: w ponie-
działek i środę, od 13.00 do 18.00, 
we wtorek i czwartek do 9.00 do 
14.00, a w piątek jedynie przez go-
dzinę tj. od 13.00 do 14.00. 

W pierwszych godzinach 
otwarcia ruch był umiarkowany. 
Na zabiegi zarejestrowało się kil-
ka osób.

 Marcin Simiński

Nasz komentarz 
  Można oczywiście udawać, 

że wszystko wróciło do normy, 
a pacjenci z Nowogardu dostali 
to o co walczyli. Niestety, jakby 
człowiek się nie starał, nie spo-
sób nie zauważyć, że powiat za-
fundował nam gabinet, jakby na 
odczepnego. Zresztą nikt chy-
ba za bardzo nie starał się tego 
ukryć, bo w czasie otwarcia, ga-
binet nie był jeszcze przygoto-
wany – na ścianach pozostała 
obdarta fototapeta z Kubusiem 
Puchatkiem – pozostałość po 
działającym tu niegdyś żłobku. 
Tak poza tym, zimno, ciasno, 
ciemno... tak w trzech słowach 
można opisać to, co pokazano 
dziennikarzom, których opro-
wadzono po gabinecie. Już kilka 
godzin później, gdy wyjechali 
oficjele, personel medyczny nie-
co nadrobił zaległości – organi-
zując miejsce rejestracji pacjen-
tów i rozkładając kolejny asor-
tyment niezbędny do prowa-
dzenia zabiegów, m.in. maty na 
podłogę. Pytanie tylko, czy takie 
same standardy obowiązują tak-
że w Goleniowie?  

red.

Tak wygląda prysznic dla niepełno-
sprawnych, przygotowany przez SCM 
w nowogardzkim gabinecie

Prezes SCM, E.Kasprzak (pierwsza od lewej) oprowadza po salach gabinetu rehabilitacji w Nowogardzie

Jedna z sal do zabiegów

Tak długo się szykowali do otwarcia, a nie zdążyli zamalować starej tapety 
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Widowiskowe prace na kościele w Olchowie 

Na krzyżu były ślady po kulach... 
W miniony piątek, w Olchowie można było obserwować widowiskowe prace na wieży miej-
scowego kościółka. W ramach trwającego remontu świątyni, ściągnięto krzyż i znajdującą 
się pod nim kulę. Okazało się, że na obu elementach znajdują się ślady z okresu II Wojny 
Światowej. 

Kościół filialny pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Ol-
chowie od kilkunastu tygodni 
przechodzi gruntowny remont. 
Najpierw, przy pomocy osadzo-
nych w nowogardzkim ZK, za-
izolowano fundamenty wokół bu-
dynku kościoła. Pomalowano też 
ściany. Kolejny etap to komplek-
sowa renowacja wieży kościół-
ka. Wymieniono już rygle, słupy i 
murłatę. Trwa oczyszczanie elewa-
cji i wykłuwanie starych fug, które 
później zostaną uzupełnione. 

- Odnowimy całą więźbę, wy-
mienimy deski, wstawimy nowe 
okna, uzupełnimy ubytki w ka-
mieniach stanowiących funda-

ment wieży – wymienia zakres 
prac Zbigniew Błach, brygadzista 
z firmy Leon z Goleniowa, która 
na zlecenie głównego wykonawcy 
Gotyk ze Szczecina wykonuje ro-
boty na kościele w Olchowie. 

Jednym  z elementów remontu 
tej części zabytkowej budowli była 
także renowacja pokrycia dacho-
wego wieży i krzyża posadowio-
nego na jej szczycie. W tym celu, 
w miniony piątek, do Olchowa 
sprowadzono podnośnik o wysię-

gu 46 metrów, z którego pracow-
nicy ściągnęli krzyż, a także kulę, 
na której był ustawiony. Okazało 
się, że na obu elementach widocz-
ne były ślady po kulach, najpew-
niej z okresu II Wojny Światowej. 

Wczoraj, tj. w poniedziałek, 22 
września, odnowiony krzyż wró-
cił na swoje miejsce. Do kuli, 
na której ponownie został usta-
wiony, włożono najnowszy nu-
mer Dziennika Nowogardzkiego, 
ostatni egzemplarz Biuletynu 

Duszpasterskiego oraz monetę z 
2014 roku. 

Remont kościoła pochłonie 
łącznie 150 tys. zł. Większość tej 
kwoty, czyli 108 tys. zł przezna-
czone jest na renowację samej 
wieży. Pozostałe 42 tys. zł, wydano 
na odnowę fundamentów świąty-
ni i malowanie ścian. Całość prac 
odbywa się pod ścisłym nadzo-
rem konserwatora zabytków. 

Inwestycja jest finansowana z 
trzech źródeł: 70 tys. zł wyłożyła 
z własnych środków parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie, tyle samo przeznaczyła 
na ten cel też Gmina Nowogard, a  
10 tys. zł to dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego. 

Marcin Simiński

Jak Niemiec broni swego

Pogonić Polaka
Przejęcie przez niemiecką firmę, w 

wyniku decyzji  burmistrza Nowo-
gardu, usług wod.-kan. budzi  u wie-
lu mieszkańców sprzeciw, ale są też 
tacy, którzy próbują tłumaczyć, że nic 
takiego się nie stało. Dla tych zwłasz-
cza dedykuję fragmenty informacji, 
jaka w tych dniach ukazała się w kra-
jowych mediach:

Przegrywający walkę o rodzimego 
klienta meblarze zza Odry wzywają na 

pomoc Komisję Europejską. Niemiecka akcja wiąże się z podsumo-
waniem półrocza, którego branżowa organizacja Möbelindustrie-
verband (VDM) dokonała 29 sierpnia na zebraniu zarządu w Ko-
lonii. W pierwszych pięciu miesiącach 2014 r. import mebli do Nie-
miec zwiększył się o 6,8 proc. Obecnie opiewa on na 4,6 mld euro. 
1,1 mld euro z tej sumy przypada na Polskę, co oznacza wzrost o 7,6 
proc., aczkolwiek VDM przyznaje, że inne kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej również znacznie zaktywizowały swoje działania w tej 
dziedzinie. Jednocześnie eksport niemieckich mebli do maja 2014 r. 
spadł o 0,8 proc., przynosząc 3,8 mld euro zysków. Innymi słowy, je-
dynie 30 proc. produkcji niemieckiego przemysłu tej gałęzi trafiło za 
granicę, co zresztą nie przeszkadza jej zajmować pod tym względem 
trzeciego miejsca na świecie i drugiego w Europie (po Włochach)… 
Nowo wybrany prezes VDM, Axel Schramm, obwinia za zaistnia-
łą sytuację nadużywanie przez polskich producentów dotacji przy-
dzielanych przez Komisję Europejską. W związku z tym kierowa-
na przez niego federacja skierowała oficjalną skargę do Brukseli. 
Schramm przyznaje, że aby zdobyć dowody niewłaściwego postępo-
wania rywali, jego podwładni uciekli się do „ukrytych badań”, czyli 
szpiegowania polskich przedsiębiorców. Zapowiedział także, że zro-
bi wszystko, aby eurokraci wzięli pod uwagę niemieckie roszczenia w 
trakcie przyznawania kolejnych grantów… Słowa i działania przy-
wódców VDM wiele mówią o niemieckim nastawieniu do Polaków, 
gdy w grę wchodzi zagrożenie żywotnych interesów… Polscy eksperci 
uważają niemieckie zarzuty za wydumane. Tłumaczą, że w zdoby-
waniu rynku sąsiada naszym biznesmenom nie pomaga Unia, lecz 
niższe koszty pracy… Mimo komplementów wypowiadanych pod 
adresem kwalifikacji polskich załóg, jakości wzornictwa i standar-
dów bezpieczeństwa przez wspomnianego Wolfa czy szefa wytwór-
ni mebli tapicerskich Steinpol, Bruno Steinhoffa, nie da się ukryć, że 
pod względem budowy narodowej marki jesteśmy wciąż w tyle za 
Zachodem.  

 Kordian Kuczma – autor jest doktorem nauk politycznych PAN.
Tyle tekst. Nikt w Niemczech nie przejmuje się jakimiś sloga-

nami o wolnym rynku, gdy interes własny zagrożony, dlatego ko-
mentarz wydaje się zbyteczny. Jednak wobec nowogardzkich fak-
tów, wynikających z polityki burmistrza i koalicji SLD-PSL, trze-
ba stale przypominać, że istnieje narodowy  interes gospodar-
czy i że kapitał ma jednak narodowość (wbrew temu co, tylko 
Polakom, skutecznie wmawiali teoretycy liberalizmu). Ci zaś, któ-
rym nie przeszkadza, jak mówią, woda dostarczana przez Niemca, 
wkrótce i sami, i ich dzieci nie będą mieli w ogóle problemu – będą 
pili nie tylko wodę od niemieckiego operatora, ale wodę w Niem-
czech, Anglii czy jeszcze gdzie indziej, gdzie z konieczności trzeba 
będzie im emigrować. Tam bowiem dają pracę, a w Nowogardzie 
nie tylko nie dają, ale i tę, która jest, odbierają, a bez dochodów nie 
da się żyć i nawet na zapłacenie Niemcowi za naszą wodę nie star-
czy (dobrze zaopatrzonym emerytom mundurowym może to być 
co prawda obojętne). Za to ławek u nas do syta i każdy, zwłaszcza 
bezrobotny, nawet położyć się na nich może. Tak trzymać! 

 ms

Nasz felieton
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Prawo natury czy ludzka ingerencja? 

Martwy żubr w nowogardzkim lesie
W niedzielę, 21 września, na terenie jednego z nowogardzkich lasów znaleziono zwłoki młodego żubra. Istnieje podejrzenie, że zwierzę zostało ugodzone 
rogiem przez innego osobnika tego gatunku, jednak do wyjaśnienia sprawy nie można również wykluczyć celowego działania człowieka.  

Młodego żubra znaleziono na 
terenie obwodu łowieckiego KŁ 
„RYŚ”. Ciało tego wielkiego ssa-
ka leżało w lesie najprawdopo-
dobniej przez kilka dni. Na razie 
nie wiadomo, co było bezpośred-
nią przyczyną śmierci zwierzęcia. 
–  W niedzielę, w godzinach po-
rannych, otrzymałem informację 
o zgonie żubra. Niezwłocznie uda-
łem się na miejsce, by wraz z in-
nymi łowczymi oraz prezesem KŁ 
„RYŚ”, Arnoldem  Gieryniem, oce-
nić całą sytuację. Po wstępnych 
oględzinach postanowiliśmy poin-
formować Policję i służby wetery-
naryjne – powiedział nam w nie-
dzielę jeden z łowczych, strażnik 
nowogardzkiego KŁ „RYŚ” – Póki 
co nie jesteśmy jeszcze w stanie 
stwierdzić czegokolwiek konkretne-
go. Martwy żubr jest zabezpieczo-
ny w celu zapobiegnięcia zatarciu 
ewentualnych śladów. Prokurator i 
Policja, przy współpracy łowczych, 
leśniczych oraz służb weterynaryj-
nych, przeprowadzą oględziny cia-
ła zwierzęcia – kończy nasz roz-
mówca. 

Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że znaleziony w lesie 

osobnik należał do stada, o któ-
rym wspominaliśmy kilka tygo-
dni temu w obszernym artykule. 
Wczoraj (poniedziałek), w celu 
ustalenia szczegółów całej sprawy, 
skontaktowaliśmy się z Magdale-
ną Tracz z Zachodniopomorskie-
go Towarzystwa Przyrodniczego, 
zajmującą się na co dzień moni-
torowaniem żubrów. – Najpraw-
dopodobniej był to jeden z trzech 
byków, pochodzących z terenów 
drawskich. Jak już mówiłam w na-

szej rozmowie sprzed kilku tygo-
dni, migrowały stamtąd trzy byki, 
z czego jeden niestety nie przeżył 
wędrówki – wpadł pod samochód 
ciężarowy. Żubr znaleziony w nie-
dzielę mógł być drugim z tego sta-
da – mówi w rozmowie z DN pani 
Magdalena – Na razie jest zbyt 
wcześnie, by mówić o przyczynach 
śmierci. Na miejsce wysłaliśmy już 
naszych weterynarzy. Myślę, że ju-
tro (wtorek, dop. red.) będzie już 
wiadomo coś więcej na ten temat. 

Rzeczywiście istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że młody byk został 
zarogowany przez innego osobni-
ka. Niemniej musimy poczekać na 
wyniki oględzin.    

To samo usłyszeliśmy od pre-
zesa KŁ „RYŚ, Arnolda Giery-
nia: Wiem tyle, że ciało żubra ma 
być zabrane do Łobza lub Draw-
ska, gdzie przeprowadzona zosta-
nie sekcja. Po wstępnych oględzi-
nach, dokonanych przez pana Ja-
nusza Sorokę, można wnioskować, 
że zwierzę zostało zarogowane w 
wyniku potyczki z innym samcem. 

Jak już niejednokrotnie wspo-

minaliśmy na łamach DN, osob-
niki, o których mówi Magdale-
na Tracz, widziane były jakiś czas 
temu nieopodal sąpolnickich la-
sów. Zdjęcia dwóch żubrów przy-
niósł wówczas do redakcji jeden 
z mieszkańców Nowogardu. Ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, 
że odnalezione w niedzielę cia-
ło zwierzęcia należy do jednego 
z nich. O bezpośredniej przyczy-
nie śmierci ssaka powiadomimy 
w kolejnym wydaniu Dziennika 
Nowogardzkiego, jak tylko otrzy-
mamy szczegółowe informacje.

JB, KK 

   Podziękowania
Panu Burmistrzowi Robertowi Czapli

Panu Eugeniuszowi Kozera z firmy Aumix II
Piekarni Karsk

Piekarni Pędziszczak
Elżbiecie i Mieczysławowi Laskowskim

panu Sławkowi Serafinowi 
panu Stanisławowi Ciechanowskiemu
oraz wszystkim mieszkańcom Karska 

za zaangażowanie się w przygotowanie dożynek 
składa sołtys Karska Jerzy Kubicki 

Miał być czerwiec i nic z tego

Opowieść o tym, jak dzieci wożą 
do szkoły - ciąg dalszy
Organizacja dowozu dzieci do nowogardzkich szkół to temat na długą i smutną opowieść. 
Oprócz bałaganu i utrudnień dla dzieci i rodziców, jakie powstały w tym roku w wyniku 
skutków rozstrzygnięć przetargu na świadczenie tej usługi, odrębnym zagadnieniem jest 
stan niektórych przystanków, gdzie dzieci oczekują na przyjazd gimbusa. 

19 sierpnia, czyli jeszcze w trak-
cie wakacji, zamieściliśmy apel 
jednego z naszych  Czytelników, 
mieszkańca Osowa. 

- Siedzę często przy oknie w 
kuchni, ponieważ jestem na rencie. 
Zawsze widzę z okna dzieci – same 
lub z mamami – które stoją obok 
takiej opony wypełnionej piachem, 
w którą wstawione jest oznaczenie 
przystanku, i czekają na autobus 
szkolny. Przystanek znajduje się na 
początku wsi Osowo, przy byłym 
hotelu. Niestety problem polega 
na tym, że nie ma nad nim odpo-
wiedniego zadaszenia. W związku 
z tym dzieci chowają się pod para-
solkami lub za pobliski budynek, 
w oczekiwaniu na autobus szkol-
ny. Dlaczego tym dzieciom nie na-
leży się jakieś schronienie? – po-
myślałem. Wykonałem następnie 
zdjęcie przystanku i napisałem w 

imieniu naszego sołtysa podanie 
z prośbą, żeby burmistrz postarał 
się o budowę w tym miejscu przy-
stanku z zadaszeniem. W czerwcu 
przypomniałem się burmistrzowi, 
który obiecał mi, że w lipcu kwe-
stia przystanku zostanie rozwiąza-
na, natomiast mamy już sierpień, 
a przystanku jak nie było, tak nie 
ma. A te dzieci od września dalej 
będą stały, mokły i marzły. Jestem 
wrażliwy na te sprawy. Sam mam 
trzyletnią wnuczkę. Dla mnie na-
wet obce dziecko liczy się tak, jakby 
było moje, dlaczego więc ma mok-
nąć? Ludzie się mnie często o tę 
kwestię pytają, gdyż wiedzą, że ją 
poruszyłem. Dzieci też pytają, czy 
na 1 września będzie przystanek 
wraz z wiatą. Uważam, że jak się 
obiecuje, to trzeba słowa dotrzy-
mać – stwierdza nieco rozgory-
czony sytuacją mieszkaniec Oso-

wa.
W dalszej części tekstu redak-

cja wyrażała także nadzieję, że być 
może sprawa zostanie załatwiona 
jak należy – pisaliśmy: 

„My też dołączamy się do tych 
pytań. Do września pozosta-
ło jeszcze trochę czasu. Może po 
tym przypomnieniu władza speł-
ni to, co obiecała. A jak widać, 
już nie tylko o proste dotrzyma-
nie danego słowa tutaj chodzi, ale 
przede wszystkim o dzieci, które – 
gdy znowu nastanie jesienny ziąb 
– zaczną moknąć i marznąć.”

Niestety w temacie prostego 
przystanku w Osowie do dzisiaj 
ani drgnęło, a dzieci już zaczyna-
ją moknąć, aby za chwilę jeszcze 
marznąć. Ilustrują to zdjęcia wy-
konane w tych dniach, które do-
starczył redakcji Czytelnik, au-
tor cytowanego na początku ape-

lu. „Jak od początku, gdy wystąpi-
łem z apelem do władz, tak dalej  
będę pilnował tej sprawy, aż nie 
zostanie załatwiona –mówi nam  
mieszkaniec Osowa.  Tyle o przy-
stanku w Osowie, ale jak do tego 
dodać inne, opisywane już przez 
nas problemy, z którymi muszą 
się mierzyć rodzice i dzieci ko-
rzystający z gminnego transportu 

szkolnego, to mamy rzeczywisty 
obraz mijającej kadencji – władza 
uczyniła sobie z samorządu  zaba-
wę i wydaje pieniądze na scenerię 
do bajeczki pt. „Cuda Pana Pta-
ka”  (światełeczka itp. gadżety), a 
to, co niesie realne na trzeźwo od-
bierane życie, to tym obywatelu 
martw się sam.

Red. 
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Tutaj mundurowi jeszcze nie doszli?

Libacja na plaży...
W miniony weekend ktoś urządził sobie imprezę na plaży pod zjeżdżalnią. Wszystko wska-
zuje na to, że impreza była „na bogato”. Świadczy o tym nie tylko ilość pozostawionych 
śmieci, ale puste butelki po dość markowych trunkach. To z kolei pozwala domniemywać, 
że impreza trwała dość długo. 

Nikt jednak najwyraźniej ba-
wiącym się w najlepsze biesiadni-
kom nie przeszkadzał, mimo że, 
jak informują tablice na bramie 
wejściowej miejskiego kąpieliska, 
obiekt ten jest rzekomo strzeżony 
przez firmę ochroniarską, a kil-
kadziesiąt metrów dalej znajduje 
się komisariat miejscowej policji. 
Akurat ta formacja, szczególnie w 
ostatnich dniach, przy użyciu pie-
szych patroli świeżo upieczonych  
funkcjonariuszy, szczególną uwa-
gę przywiązuje do osób spożywa-
jących alkohol w miejscach pu-
blicznych. Wszystko wskazuje na 

to, że młodzi panowie munduro-
wi jeszcze na plażę nie doszli. Pa-
trząc na zdjęcia, mają czego żało-
wać - posypałoby się trochę man-
datów... No chyba, że libacja była 
pod kontrolą?

Zdjęcie prezentujące miejsce po 
libacji wykonano w sobotę, oko-
ło godz. 15.00. A jeszcze w ponie-
działek nie było posprzątane. 

red. 

TO CHYBA JUŻ PRZESADA?
Taka informacja pojawiła się 

ostatnio na tablicy ogłoszeń na 
Ogrodach Działkowych, przy 
ulicy 15 Lutego. My, jako dział-
kowcy, sprzeciwiamy się takiemu 
traktowaniu nas. Sytuacja prze-
nosi nas w czasy jak w PRL-u. 
Mamy XXI wiek, żyjemy w wol-
nym kraju, mamy w Polsce demo-
krację i chyba już nie żyjemy w 
czasach komuny, kiedy to władza 
z towarzyszami sprawdzali i kon-
trolowali nas pod każdym wzglę-

dem. Chyba, że Zarząd Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych za-
trzymał się w poprzednim ustro-
ju politycznym... Rozumiemy, że 
zarząd dba o nasze ogrody (jeżeli 
w ogóle cokolwiek jest na nich ro-
bione...), ale ostatnio chyba się już 
zagalopowuje. Każdy z nas pła-
ci za posiadanie kawałka ziemi i 
każdego prywatną sprawą jest, co 
i jak ma na działce. Sprawdzanie 
naszych PRYWATNYCH działek 
pod względem estetycznym, czy 

wszystko mamy poukładane jest 
jakąś farsą. Już niedługo zarząd 
będzie nam sprawdzać, kiedy i czy 
równo mamy skoszoną trawę lub 
czy mamy poukładane w altan-
kach. Dużo jesteśmy w stanie zro-
zumieć, ale na takie postępowanie 
nie możemy się zgodzić. Prosimy 
o pomoc w wyjaśnieniu tej spra-
wy.

Z poważaniem
Oburzeni Właściciele Działek

@    Ludzie listy piszą  @ 

Od redakcji: Zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji do prezesa Zarządu ROD w Nowogardzie, 
pana Ryszarda Wajka. Wczoraj uzyskaliśmy informację, że Zarząd przygotowuje odpowiedź. Jak tylko ją otrzy-
mamy, opublikujemy w najbliższym możliwym terminie. 

Szkoła Podstawowa nr 2

Wycieczka  
do piekarni
W dniach 16 i 18 września br. uczniowie klas III, z wycho-
wawcami wybrali się na niecodzienną wycieczkę do piekar-
ni Państwa Pędziszczak.

Wycieczka do piekarni pozwo-
liła na własne oczy zobaczyć, jak 
powstaje chleb oraz słodkie przy-
smaki takie jak: ciasta, torty, pty-
sie, eklerki, pączki i drożdżów-
ki. Z wielkim zainteresowaniem 
dzieci przyglądały się pracy pie-
karza i cukiernika. Pan Waldemar 
Pędziszczak oprowadził dzieci po 
najważniejszych pomieszczeniach 
piekarni: magazynie z mąką, po-
mieszczeniach, w których wyra-
sta ciasto, oraz tych, w których 
na ruchomych regałach przecho-
wuje się upieczone już pieczywo. 
Uczniowie SP 2 poznali produk-
ty, które są potrzebne do wypie-
ku chleba, różne rodzaje pieczy-
wa oraz maszyny, które pomaga-
ją w pracy piekarzowi. Ciekawość 
ich wzbudziły ogromne piece do 

wypieku chleba oraz urządzenia 
do wyrabiania kremu, który mo-
gli spróbować. Dzieci także miały 
możliwość podpatrzenia techniki 
wyrabiania bułeczek oraz zręcz-
ności pracowników przy wyro-
bie chałki. Na zakończenie wizy-
ty  uczniowie otrzymali  od wła-
ścicieli słodki poczęstunek. Ta 
wycieczka zostanie na długo w 
pamięci naszych milusińskich. 
Wychowawczynie p. Ewa Żylak 
i Małgorzata Wiśniewska, pra-
gną jeszcze raz gorąco podzięko-
wać Państwu Pędziszczakom za 
umożliwienie wizyty oraz  bardzo 
dokładne omówienie zagadnień 
związanych z tematyką „Od ziar-
na do chleba”.

Info: Własna
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Rozmowa z Jerzym Mostowskim z Nowogardu - masażystą siatkarzy

Łezka w oku się kręciła...
W niedzielę (21 września) polska reprezentacja siatkarska pokonała w finale Brazylię i została Mistrzem Świata. W związku z tym DN postanowił dotrzeć 
do nowogardzianina, który przez wiele lat pracował z kilkoma siatkarzami z kadry Stéphana Antigi, którzy sięgnęli po złote medale Mistrzostw Świata. 

Przypomnijmy, że Jerzy Mo-
stowski od lat związany jest z 
Nowogardem. Do dziś w na-
szym mieście mieszkają jego bli-
scy. Pracę jako masażysta roz-
począł w piłkarskim klubie Stal 
Stocznia Szczecin. Następnie, na 
początku lat 90., pracował już w 
siatkarskim klubie Morze Szcze-
cin. Niektórych siatkarzy, którzy 
w niedzielę sięgnęli po złoto Mi-
strzostw Świata, poznał w Mo-
stostalu Kędzierzyn Koźle (obec-
nie ZAKSA). Ofertę pracy w tym 
klubie otrzymał od słynnego tre-
nera, Waldemara Wspaniałego, z 
którym Jerzy Mostowski współ-
pracował w reprezentacji Polski. 
W związku z wielkim sukcesem 
polskiej siatkówki, skontaktowa-
liśmy się z prezesem klubu Joker 

Świecie, Andrzejem Nadolnym, 
prosząc o rozmowę z Jerzym Mo-
stowskim, który obecnie w tym 
klubie pełni funkcję masażysty. 
Pomimo prowadzonych właśnie 
zajęć, były mieszkaniec Nowo-
gardu znalazł chwilę dla Dzienni-
ka Nowogardzkiego i podzielił się 
swoimi wrażeniami związanymi z 
Mistrzostwami Świata w siatków-
ce, które odbyły się w Polsce.

Dziennik Nowogardzki: Jak 
przeżywał pan niedzielny finał?

Jerzy Mostowski: Ja starałem 
się jak tylko mogłem, aby obejrzeć 
wszystkie mecze polskiej reprezen-
tacji. Oglądałem mecze Polaków 
u I trenera Jokera Mekro – Mariu-
sza Bujka. Nie miałem u siebie ta-
kiej możliwości, więc korzystałem z 
uprzejmości Mariusza. Finał oczy-
wiście obejrzałem już u siebie.

Czy jak tylko dowiedział się 
pan, że Polska będzie gospoda-
rzem tegorocznych Mistrzostw 
Świata, od początku wierzył pan 
w medal naszej reprezentacji? 

J.M.: Można było się spodzie-
wać, że mecze w Polsce będą bar-
dzo ciekawe. Mamy najwspanial-
szych kibiców na świecie! Miałem 
przyjemność akurat być na meczu 
otwarcia i przyznam, że łezka w 
oku się kręciła, gdy był odśpiewy-
wany hymn Polski. Dla mnie Mi-
strzostwo Świata kibiców mieliśmy 
już wtedy zapewnione. Uważam, 
że ten sukces to również to, że za-

wodnicy dostroili się do pięknej, 
wspaniałej polskiej publiczności. 
Myślę, że zawodnicy po tak wiel-
kim sukcesie w tej chwili osiągnęli 
to, co zawodnicy Huberta Wagnera 
40 lat temu. 

Czy w kadrze Stéphana Antigi, 
która sięgnęła po złoto, występu-
ją również siatkarze, z którymi 
miał pan okazję pracować?

J.M.: Tak, oczywiście, są nimi: 
Paweł Zagumny, Michał Winiar-
ski i Mariusz Wlazły, wszyscy byli 
w kadrze Mostostalu Kędzierzyn 
Koźle, w którym pracowałem od 
2001 do 2007 roku. Szkoda tyl-
ko, że nie było Bartka Kurka, nie 
wiem, co się do tego przyczyniło, 
bo zasłużył sobie swoją grą na by-
cie w tej kadrze i uważam w dal-
szym ciągu, że może wszystko się 
fajnie ułoży, bo wciąż jest to młody, 
perspektywiczny zawodnik i karie-
ra jeszcze jest przed nim. Wierzę, 
że z trenerem się jakoś dogadają i 
w tej kadrze będzie, tym bardziej, 
że starsi zawodnicy zapowiadają, 
że kończą reprezentacyjną karierę.   

Wiem, że, mieszkając w Nowo-
gardzie, trenował pan piłkę noż-
ną w Pomorzaninie…

J.M.: Tak, ale to były lata 60. 
(śmiech)! Byłem wtedy młodym ju-
niorem, zaczynałem w Pomorza-
ninie Nowogard, kocham ten klub 
i wcale się go nie wstydzę. Nie raz 
starałem się temu klubowi poma-
gać jak tylko mogłem. W dalszym 

ciągu kocham ten klub, chociaż 
uważam, że w Polsce w tej chwili 
piłka nożna jest na słabym pozio-
mie.  

Dziękuję panu za rozmowę i 
wierzę, że uda nam się spotkać 
w Nowogardzie i jeszcze poroz-

mawiać. 
J.M.: Również dziękuję i pozdra-

wiam wszystkich mieszkańców No-
wogardu. 

Rozmawiał: 
Rafał Kowalczuk 

Jerzy Mostowski podczas pracy w Mostostalu Kędzierzyn Koźle. foto. Jacek Żuk

Jerzy Mostowski. foto. Jacek Żuk

Regaty o słodką bezę 
W minioną sobotę (20 września), na jeziorze nowogardz-
kim, odbyły się nietypowe regaty. Tym razem młodzi żegla-
rze z Klubu Knaga walczyli o Puchar Bezowy

Zawody zorganizowano w 
trzech kategoriach wiekowych, 
tj. do 10, do 13 i do 14 lat. I tak 
,pierwsze miejsce wśród najmłod-
szych zawodników zdobył Timo 

Kruschke. W kategorii do lat 13 
najlepsza była Agnieszka Obra-
cianko, a wśród najstarszych że-
glarzy wygrała Natalia Obracian-
ko. Puchar Przewodni i pierw-

sze miejsce w wyścigu Open zajął 
Konrad Łachmanowicz. 

 Zarówno organizatorzy, czyli 
zarząd Knagi, jak i sponsor głów-
nego trofeum, właściciel cukierni 
„Ola” w Nowogardzie, zapewnia-
ją, że regaty o Puchar Bezowy na 
stałe wpisane zostały do kalenda-
rza zawodów.  

MS
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W Redle uczczono Święto Plonów

Bądź dobry jak chleb!
W sobotę, 20 września, w Redle (Gm. Osina), świętowano Dożynki Gminne. Gospodarze, 
wraz z mieszkańcami pobliskich sołectw, licznie uczestniczyli w całym przedsięwzięciu. 
Atrakcjom i występom artystycznym tego dnia nie było końca. Zabawa trwała do białego 
rana.

Sobotnie Święto Plonów roz-
poczęto o godz. 14:00 Mszą Świę-
tą Dziękczynną, której przewod-
niczył proboszcz parafii pw. św. 
Anny w Długołęce – ks. Krzysztof 
Bartoszewski. Z uwagi na pięk-
ną, słoneczną pogodę, liturgię od-
prawiono pod gołym niebem, tuż 
obok kościoła. 

Po zakończeniu Mszy św., uli-
cami Redła przemaszerował Ko-
rowód Dożynkowy pod przewod-
nictwem nowogardzkiej Kapeli 
Rycha. Ok. godz. 15:00 przystą-
piono do uroczystego rozpoczęcia 
ceremonii. Po wysłuchaniu hym-
nu narodowego, głos zabrał wójt 
Gminy Osina, Krzysztof Szwe-
do. Wraz z sołtysem Redła, Pio-
trem Wawreńczukiem, przywitał 
wszystkich zgromadzonych. – Tak 

dawniej, jak i dziś, dożynki są waż-
ne dla wszystkich. Przypominają 
bowiem, że to właśnie dzięki cięż-
kiej pracy rolnika codziennie tra-
fia na nasze stoły domowy chleb – 
mówił ze sceny Krzysztof Szwedo 
– Wielu ludziom trudno docenić 
pracę rolnika. Zapominają, że bez-
pieczeństwo człowieka to przede 
wszystkim bezpieczeństwo żywno-
ściowe, a praca rolnika jest podsta-
wą egzystencji ludzkiej i nikt ani 
nic tego nie przekreśli. Za dary wa-
szych rąk, za owoce waszej pracy, 
jakże ciężkiej i mozolnej, należą się 
wam słowa najwyższego uznania. 
Dożynki są przede wszystkim wa-
szym świętem. Jesteśmy wam win-
ni wdzięczność i szacunek i dziś 
mamy sposobność je okazać – za-
kończył wójt, dziękując rolnikom 

za ich trud wkładany w produk-
cję ziarna. Części oficjalnej do-
pełnił występ dzieci, które wszyst-
kim zgromadzonym przedstawiły 
historię chleba. Głównym prze-
słaniem krótkiej opowieści było 
motto „Bądź dobry jak chleb”. 

Wreszcie nadszedł czas na uro-
czyste przekazanie wójtowi do-
żynkowego chleba, by ten, zgod-
nie z tradycją, podzielił się nim 
z uczestnikami dożynek. Honory 
wsi czynili starostowie, Agata Ko-
sakiewicz oraz Tomasz Wawreń-
czuk – posiadacze imponujących 
rozmiarów gospodarstw rolnych 
w Redle. 

Po zakończeniu części oficjal-
nej, przystąpiono do świętowa-
nia. Imprezę uświetniły występy 
artystyczne w wykonaniu doro-
słych i dzieci. Z ogromnym en-
tuzjazmem spotkała się zwłasz-
cza dożynkowa Zumba – uczest-
nicy przedsięwzięcia z szerokimi 
uśmiechami na twarzach wygi-
nali się w rytm latynoskiej muzy-
ki. Piętnastominutowe show dała 
również Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta „Wood & Brass Band” – fi-
nalista światowego konkursu ze-
społów marszowych. 

To był dopiero początek mu-
zycznych popisów. Wszyscy 
uczestnicy imprezy ze zniecier-
pliwieniem czekali na występ 
gwiazdy wieczoru. Najpierw jed-
nak scena należała do grupy „Ex-

-vibe”. 45 minut później przed 
publicznością zaprezentował się 
gwóźdź programu, zespół „Basta”, 
wykonujący muzykę disco polo. 
Jako ostatnia królowała na scenie 
formacja „Specyficzni”.

Na imprezie nie zabrakło rów-
nież atrakcji dla najmłodszych 
– piłek na wodzie, dmuchanych 
zamków czy eurobungee dzie-
ci nie odstępowały na krok. W 
międzyczasie można było wziąć 
udział w warsztatach gotowania, 
przygotowanych przez ekspertów 
kulinarnych, podziwiać nowocze-
sne maszyny rolnicze lub posilić 
się przy stoiskach gastronomicz-
nych.  

Tradycją Święta Plonów jest 
konkurs na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy. Tutaj bezkon-
kurencyjni okazali się gospodarze 
imprezy – Redło zajęło I miejsce. 
Zaraz za nimi, na miejscu II, upla-
sowali się mieszkańcy Kościuszek, 
natomiast III pozycja należała do 
sołectwa Osina. 

Ok. godz. 20:30 przystąpiono 
do wspólnej zabawy, która trwała 
do białego rana.  

Karolina Klonowska

Zwycięski wieniec autorstwa mieszkańców Redła

Wieniec dożynkowy Kościuszek (pierwszy od prawej) zajął II miejsce, 
a wieniec wykonany przez osinian (trzeci od prawej) - miejsce III

W Korowodzie Dożynkowym niesiono wszystkie wykonane przez 
mieszkańców Gminy wieńce

Starostowie dożynek, Agata Kosakiewicz i Tomasz Wawreńczuk, 
przekazują chleb dożynkowy wójtowi Gminy Osina, Krzysztofowi 
Szwedo

Piękna pogoda sprzyjała odprawieniu Mszy św. pod gołym niebem

...oraz dorosłych. Na zdjęciu zespół "Redlanki" Jedną z wielu atrakcji dla najmłodszych były piłki na wodzieImprezę uświetniły występy artystyczne dzieci...

Dożynkowa zumba spotkała się z ogromnym entuzjazmem zarówno 
dorosłych, jak i dzieci

Ks. proboszcz Krzysztof Bartoszewski 
przyjmuje dary od parafian
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W.216.25.sk.wt.16.09-28.10

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

„Działanie lokalne, myślenie globalne” 
Nowogardzki dystrybutor części do pojazdów ciężarowych DOMIR PARTS S.C. w dniach 16 – 17 września 2014 
odwiedził targi AUTOMECHANIKA Frankfurt nad Menem. O szczegółach opowiedział nam Dyrektor Zarządzający                                                                                     
współwłaściciel DOMIR PARTS Dominik Wulkiewicz mieszkaniec Nowogardu. 

 Podczas tegorocznych targów Automechanika nawiązaliśmy współpracę z trzema producentami części do 
samochodów ciężarowych i naczep co pozwoli nam  rozszerzyć gamę asortymentową w ramach naszego projektu 
„BACK ON TRACK” , którego celem jest wzmocnienie sprzedaży detalicznej i hurtowej części.  

Firma GRANTEX to Grecki lider producentów materiałów ciernych między innymi kloców i okładzin hamulcowych. Została założona 
w 1958 roku przez dwóch braci, obecnie ich produkty sprzedawane są na terenie Europy, Afryki i Azji. Wysoka jakość produktów 
potwierdzona certyfikatami pozwala zadowolić najbardziej wymagających klientów. Od teraz w naszej gamie asortymentowej 

znajdą państwo klocki i okładziny hamulcowe firmy Grantex. 

Współpracę z firmą Haldex  rozpoczęliśmy  w 2012r. od zakupu  
podzespołów na pierwszy montaż do maszyn rolniczych. 
Obecnie rozszerzyliśmy ją o całą gamę części do układów 
hamulcowych do sprzedaży detalicznej i hurtowej. Od teraz w 
naszej ofercie  znajdą państwo  między innymi zawory, zaciski, 

klocki, osuszacze, modulatory, zestawy naprawcze tego Francuskiego producenta.   

Historia firmy PE rozpoczyna się 
pewnego deszczowego ranka 
wiosną 1947 roku, gdy wówczas 
43-letni Hermann Peters podjął 
decyzję o stworzeniu firmy pod 

swoim nazwiskiem oraz marki PE. Celem do 
jakiego dążył już założyciel firmy, Herman 
Peters to wysokiej jakości produkty oraz jak 
najszersza gama asortymentowa części.  W 
2011 roku zmieniono nazwę firmy na PE 
Automotive GmbH & Co. KG . Dziś firma 
posiada jedną z największych gam 
asortymentowych części do samochodów 
dostawczych, ciężarowych i naczep na 
Świecie. Prawie 10.000 różnych produktów PE 
buduje na całym świecie wysokie zaufanie i 
zadowolenie klientów, które mamy nadzieje 
przełoży się na nasz lokalny rynek.  

 (na zdj. od prawej: J.DAUSSY, D.WULKIEWICZ, M.SZYCHULSKI, M.PECIAK)  
                                       (na zdj. od lewej: D.WULKIEWICZ, D.WOLLMANN, M.SZYCHULSKI)  

 
DOMIR PARTS S.C. 
DERKACZ 44,    72-121 CZARNOGŁOWY     
TEL. 883 983 357, 883 983 345 
hts@domirparts.pl  
     
 

Karsk podziękował za plony
W minioną sobotę, 20 września, w Karsku, odbyły się dożynki parafialne. Święto plonów rozpoczęło się tradycyjnie od 
Mszy Świętej Dziękczynnej, odprawionej w miejscowym kościele pw. Świętej Barbary. 

Mszę sprawował ks. Andrzej 
Gański. Natomiast kazanie wygło-
sił ks. proboszcz Grzegorz Legut-
ko.  W czasie liturgii wierni dzię-
kowali Bogu za udane plony, skła-
dając na ręce kapłana dary z pobli-
skich pól w postaci dożynkowego 
wieńca, chleba i owoców. Modlili 
się także o to, aby nigdy nie zabra-
kło im pożywienia. Po Mszy św. 
rozdano wszystkim żniwne chleb-
ki i zaproszono do wspólnej bie-
siady, którą zorganizowano przed 
świetlicą wiejską. Na stole nicze-
go nie brakowało. Zadbano, aby 
kuchnia była jak najbardziej swoj-
ska. To też wszystkie potrawy, któ-
rymi częstowano gości, wytwo-

rzyły własnoręcznie miejscowe 
gospodynie. Lokalne walory kuli-
narne prezentowano również po-
przez wykorzystanie dostępnych 
we wsi produktów do przyrzą-
dzenia dożynkowego menu, jak 
np. złowionych w jeziorze w Kar-

sku ryb, które podano w zalewie 
octowej. Całość uzupełniała opra-
wa muzyczna, którą zapewnił tego 
dnia pan Bartosz Fedak. Wspól-
na zabawa trwała do późnych go-
dzin. 

MS

Wyjaśnienie 
Redakcja DN wyjaśnia, iż w 

tekście opublikowanym w po-
przednim, piątkowym numerze 
DN, pt. „Jak w Osinie pieniędzmi 
gospodarują”, mowa była o plano-
wanym wykonaniu budżetu, a nie 
jak mogło być to omylnie zrozu-
miane – już zrealizowanym. Tak 
będzie można oczywiście napisać 
dopiero,  gdy zamknięty zostanie 
rok budżetowy, a konkretne środ-
ki przejdą przez konto Gminy. 

Red. 
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Pomorzanin traci punkty w Moryniu

Przegrali po błędach
Pomorzanin Nowogard, w sobotę (20 września), rywalizował o ligowe punkty w Moryniu z 
tamtejszym Morzyckiem. Rywale nie prezentowali się lepiej od gości, jednak wykorzystali 
błędy nowogardzian i po 2bramkach z pierwszej połowy dowieźli korzystny dla siebie wy-
nik do końca. 

Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard 2:1 (2:0)
Gol: Sławomir Paszkowski
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Natan 

Wnuczyński, Maciej Dobrowolski – Gracjan Wnuczyński, Hubert Pędziwiatr, 
Wojciech Borek, Kamil Lewandowski (Dominik Wawrzyniak), Dawid Langner 
(Dawid Kurek) – Sławomir Paszkowski.

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
6. kolejka:
Stal Lipiany – Unia Dolice  0:4
Gavia Choszczno – Odrzanka Radziszewo 4:1
Polonia Płoty – Piast Chociwel  0:1
Orkan Suchań – Błękit Pniewo  0:0
Jeziorak Szczecin – Sparta Węgorzyno 2:0
Ina Ińsko – Flota II Świnoujście  2:0
Kłos Pełczyce – Zorza Dobrzany  3:2
Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard 2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 6 18 15 4 6 0 0
2 Błękit Pniewo 6 14 18 11 4 2 0
3 Pomorzanin Nowogard 6 12 13 8 4 0 2
4 Morzycko Moryń 6 11 9 7 3 2 1
5 Jeziorak Szczecin 6 10 12 9 3 1 2
6 Stal Lipiany 6 10 17 12 3 1 2
7 Sparta Węgorzyno 6 10 9 7 3 1 2
8 Kłos Pełczyce 6 9 9 14 3 0 3
9 Zorza Dobrzany 6 9 18 11 2 3 1
10 Polonia Płoty 6 7 13 12 2 1 3
11 Ina Ińsko 6 6 8 11 2 0 4
12 Odrzanka Radziszewo 6 5 12 18 1 2 3
13 Unia Dolice 6 5 12 12 1 2 3
14 Gavia Choszczno 6 4 11 14 1 1 4
15 Flota II Świnoujście 6 3 6 23 1 0 5
16 Orkan Suchań 6 2 2 11 0 2 4

Mecz w Moryniu bardzo przy-
pominał porażkę Pomorzanina w 
Płotach. Nowogardzianie lepiej 
operowali futbolówką, a piłkarze 
Morzycka stwarzali zagrożenie po 
długich zagraniach. Dało się od-
czuć brak w obronie Rafała Ma-
karewicza, który wprowadza na 
boisku dużo spokoju i umiejętnie 
rozpoczyna akcję swojego zespo-
łu. Ten mecz mógł bardzo dobrze 
zacząć się dla przyjezdnych. Już 
po 5 minutach gry, Kamil Lewan-
dowski zmarnował wyśmienitą 
okazję do zdobycia gola. Bramka 
dla gospodarzy padła po stracie 
piłki w środku pola przez Sławo-
mira Paszkowskiego. Miejscowi 
szybko zbliżyli się do bramki Po-
morzanina, a zawodnik z Mory-
nia uderzył futbolówkę z naroż-

nika pola karnego. Piłka jeszcze 
odbiła się od jednego z obrońców 
nowogardzkiego zespołu i wpa-
dła do bramki przyjezdnych. Bli-
ski wyrównania był Konrad Win-
czewski, który po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego uderzył głową, 
jednak tylko w słupek bramki go-
spodarzy. Jeszcze przed przerwą 
Pomorzanin ponownie traci piłkę 
na połowie rywali, którzy jednym 
długim podaniem stwarzają sobie 
dogodną okazję, po czym piłkarz 
z Morynia strzela z „szesnastki”, 
nie dając szans na skuteczną obro-
nę Pawłowi Sobolewskiemu. 

Po zmianie stron, trener Ro-
bert Kopaczewski dokonał dwóch 
zmian, a Pomorzanin nie schodził 
już z połowy rywali. Morzycko co 
prawda stworzyło sobie jeszcze 

jedną stuprocentową okazję, ale 
świetną interwencją popisał się 
Sobolewski. Pomorzanin wreszcie 
zdobywa zasłużoną bramkę. Da-
wid Kurek dośrodkował ze skrzy-
dła w pole karne, a tam Sławomir 
Paszkowski uderzył z powietrza z 
około 11 metrów i pokonał golki-
pera gospodarzy. Nowogardzianie 
mieli jeszcze dwie dogodne oka-
zje do tego, by wywieźć z Mory-
nia punkty. Najpierw Hubert Pę-
dziwiatr, pomimo asysty obroń-
cy, zdołał w polu karnym uderzyć 
z kilku metrów, jednak wprost w 
bramkarza. Natomiast w ostat-
niej minucie meczu remis go-
ściom mógł dać Natan Wnuczyń-
ski, który podłączył się do akcji 
ofensywnej, jednak zabrakło mu 
skuteczności. Szkoda tego meczu, 

bo Morzycko naprawdę było do 
ogrania, jednak Pomorzanin nie 
ustrzegł się błędów, które w efek-
cie kosztowały utratę punktów. 
Mimo wszystko nowogardzki ze-
spół wciąż pozostaje na 3. miej-
scu w tabeli, a po remisie Błękitu 
Pniewo, do wicelidera traci jedy-

nie dwa punkty. W dalszym cią-
gu punktów nie tracą zawodnicy 
Piasta Chociwel, którzy jak do-
tąd wygrali wszystkie swoje me-
cze. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników oraz aktualną 
tabelę. 
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Pierwsze zwycięstwo drugiego zespołu

Gol w ostatniej minucie
Pomorzanin II Nowogard wreszcie notuje zwycięstwo w A Klasie i przynajmniej na chwi-
lę opuszcza dolną strefę w ligowej tabeli. Choć mecz z teoretycznie najsłabszym zespołem 
w lidze daje 3 punkty Pomorzaninowi II, to jednak okoliczności, w jakich nowogardzianie 
wygrali, nie muszą wcale napawać optymizmem...

Orzeł Grzędzice – Pomorzanin II Nowogard 0:1 (0:0)
`90 min. Tomasz Szafran
Skład: Mateusz Trafankowski – Maciej Grzejszczak, Krzysztof Domanow-

ski (c), Paweł Królik (Andrzej Piotrowicz), Grzegorz Skrzecz – Jarosław Fijał-
kowski, Artur Jurczyk, Tomasz Szafran, Maciej Syfert, Sebastian Suchy (Marcin 
Skórniewski) – Dariusz Iwaniuk. 

W Grzędzicach boisko, delikat-
nie mówiąc, nie należy do naj-
lepszych w A Klasie, toteż ciężko 
jest sforsować defensywę bronią-
cych się zawodników Orła. Pomo-
rzanin II stwarzał sobie mnóstwo 
okazji do zdobycia gola, jednak 
brakowało wykończenia. Świet-
ną sytuację zmarnował Sebastian 
Suchy, który nie trafił do bramki, 
będąc sam na sam z bramkarzem. 
Choć wydaje się to mało prawdo-
podobne, to jeszcze lepszą oka-
zję na zdobycie gola miał Tomasz 
Szafran. Zawodnik Pomorzanina, 
mając przed sobą tylko bramka-
rza, strzelał z kilku metrów, jed-
nak „zarył” w ziemię, a futbo-
lówka trafiła jedynie w słupek. 
Gdy wydawało się, że „rezerwo-
wi” nie będą w stanie wygrać me-

czu ze słabiutkim Orłem Grzędzi-
ce, w ostatniej minucie meczu go-
ście przeprowadzają akcję dającą 
im bramkę. Wszystko rozpoczęło 
się od Grzegorza Skrzecza, który 
dograł do Dariusza Iwaniuka, ten 
posłał piłkę na skrzydło do Marci-
na Skórniewskiego, który w dru-
giej połowie pojawił się na placu 
gry. Prezes Pomorzanina minął 
obrońcę gospodarzy i wyłożył fut-
bolówkę, jak na „tacy”, Tomaszo-
wi Szafranowi. Tym razem piłkarz 
drugiego zespołu nie mógł już 
zmarnować takiej okazji i pokonał 
bramkarza gospodarzy. Zwycię-
stwo przyszło w wielkim trudzie, 
ale co najważniejsze Pomorzanin 
II opuszcza w końcu strefę spad-
kową. Zobaczymy jednak, na jak 
długo, gdyż to dopiero 4. kolejka 

w A Klasie, a gra „rezerwowych” 
nie może napawać optymizmem 
przed kolejnymi meczami. Przy 
artykule publikujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę. 
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A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
4. kolejka:
Zalew Stepnica – Wołczkowo-Bezzecze   1:4
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin II Nowogard  0:1
Orzeł Łożnica – Hanza Goleniów   2:2
Znicz Niedźwiedź – Wicher Reptowo  0:0
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Przybiernów  1:5
Chemik II Police – OKS Euroinsbud Goleniów (01.10; 16:30)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Wołczkowo – Bezrzecze  4 10 11 3 3 1 0
2 Hanza Goleniów 4 10 10 2 3 1 0
3 Pomorzanin Przybiernów 4 10 11 5 3 1 0
4 Wicher Reptowo 4 8 12 3 2 2 0
5 Chemik II Police 3 6 20 5 2 0 1
6 Orzeł Łożnica 4 5 5 7 1 2 1
7 Znicz Niedźwiedź 4 4 9 12 1 1 2
8 Pomorzanin II Nowogard 4 4 4 14 1 1 2
9 Zalew Stepnica 4 3 6 15 1 0 3
10 OKS Euroinsbud Goleniów 3 1 4 8 0 1 2
11 Orzeł Grzędzice 4 1 2 11 0 1 3
12 Vielgovia Szczecin 4 1 2 11 0 1 3

Już jutro mecz z Vinetą
Pomorzanin II Nowogard, w ramach III Rundy Pucharu 
Polski ZZPN, już jutro (środa 24 września) zmierzy się z 
czwartoligową Vinetą Wolin. Zapraszamy wszystkich o go-
dzinie 16:30 na stadion w Nowogardzie.

Vineta Wolin, w ostatniej kolej-
ce IV ligi, przegrała w Goleniowie 
z Iną 2:1. Obecnie, po 6 kolejkach, 
zajmuje 9. miejsce w tabeli IV ligi, 
z 8 punktami. Ostatni raz w ofi-
cjalnym meczu przeciwko Vine-

cie rywalizował pierwszy zespół 
Pomorzanina, w ramach właśnie 
Pucharu Polski ZZPN, wówczas 
przed dwoma laty goście z Wo-
lina wygrali 1:0. Można się spo-
dziewać, że w barwach „rezerwo-

wych”, tak jak z Iskrą Golczewo, 
zagra kilku piłkarzy z pierwszego 
zespołu. 

Dla zawodników z Wolina, z 
racji że są rozstawieni, będzie to 
pierwszy mecz  Pucharu Polski 
ZZPN. Zapraszamy wszystkich 
kibiców na stadion w Nowogar-
dzie, jutro (środa, 26 września), o 
godzinie 16:30, aby obejrzeć Po-
morzanin II w konfrontacji z IV 
ligową Vinetą Wolin. 

Kr
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Zakończenie kolarskiego Pucharu Polski

Supermaraton w Rewalu
W miniony weekend, w Rewalu, odbył się supermaraton, który był zarazem ostatnią impre-
zą w tym roku, z cyklu kolarskiego Pucharu Polski. Udział w nim wzięła spora grupa kola-
rzy z Nowogardu, którzy odegrali znaczące role.

Relację rozpoczniemy od dy-
stansu „Mini”, który dosłownie 
został zdominowany przez na-
szych reprezentantów. Pierwsze 
miejsce w swoim wyścigu, oraz 
w całej kategorii Open, zajął An-
drzej Zachacz, mieszkaniec gmi-
ny Nowogard, który jeździ w bar-
wach JF Duet Goleniów. Andrzej 
Zachacz wygrał z czasem 01:44:59 
i był to czas dosłownie o sekundę 
lepszy od Jana Zugaja, który rów-
nież wygrał swoją kategorię, a w 
klasyfikacji końcowej Open, sta-
nął na drugim stopniu podium. 
To świetny wynik kolarzy repre-
zentujących Nowogard, gdyż nie 
co dzień dwaj mieszkańcy z naszej 
gminy zajmują odpowiednio 1. i 
2. miejsce. Również wysoko skla-
syfikowany został Zbigniew Szko-
łuda, który uzyskał czas 01:47:40, 
co pozwoliło mu zająć 2. miejsce 
w swojej kategorii oraz 10. pozy-
cję w całej klasyfikacji Open. Na 
tym samym dystansie rywalizo-
wał jeszcze Jan Baran. Kolarz z 
Nowogardu może mówić o pe-
chu, gdyż w jego kategorii wieko-
wej, zajął to jakże nielubiane przez 
sportowców 4. miejsce, z kolei w 
Open, musiał zadowolić się dru-
gą „pięćdziesiątką”. Na dystansie 
„Mini” pośród kobiet startowała 
jedna zawodniczka z Nowogardu, 
a była nią Iwona Pietruszewska. 
Reprezentantka naszego miasta 
bardzo ładnie pojechała w swo-
jej kategorii wiekowej i uzyskując 
czas 02:54:53 zwyciężyła w swo-
im wyścigu oraz uplasowała się na 
wysokim 10. miejscu w całej kla-
syfikacji generalnej Open Kobiet. 

Kolejnymi kolarzami z Nowo-
gardu, którzy startowali w Rewa-
lu, byli Jan Kopyciński, Arkadiusz 
Pietruszewski i Tadeusz Burewicz. 
Ci zawodnicy rywalizowali na dy-
stansie „Mega”. Najlepszy czas 
uzyskał Arkadiusz Pietruszew-
ski, pokonując trasę w 4 godzi-
ny, 18 minut i 47 sekund, co po-
zwoliło mu wygrać swoją katego-
rię wiekową i zająć 19. miejsce w 
klasyfikacji końcowej Open Męż-
czyzn. Tadeusz Burewicz w swo-
im wyścigu zajął 3. pozycję, na-
tomiast w Open, jego czas upla-
sował go na 36. miejscu. Jan Ko-

pyciński w swoim wyścigu zajął 
4. miejsce, natomiast w całej kla-
syfikacji Open jego czas uplaso-
wał go w drugiej „pięćdziesiąt-
ce”. Na koniec pozostał najdłuż-
szy dystans „Giga” (216 km), a w 
nim stała bywalczyni naszych re-
lacji, czyli Małgorzata Kubicka. 
Jeżdżąca w barwach grupy „Dzi-
ki Koszalin”, Małgorzata Kubic-
ka, uzyskała czas 08:07:24, który 
pozwolił jej zająć drugie miejsce 
w swojej kategorii wiekowej, oraz 
5. pozycję w klasyfikacji general-
nej Open Kobiet. Co najważniej-
sze, rywalizację w kolarskim Pu-

Małgorzata Kubicka, podczas dekoracji po supermaratonie w Rewalu, ze statuet-
ką za udział w 11 tegorocznych maratonach

Na zdjęciu z numerem 312 Jan Zugaj oraz numer 313 Andrzej Zachacz, podczas 
supermaratonu w Rewalu

II Liga Mężczyzn Grupa Północna
I Runda, 1. kolejka (20.09.2014 r.):
UKS Czarni Pieszcz – LUKS Top Wierzbięcin  4:6
Darz Bór Karnieszewice – LUKS Top Wierzbięcin 3:7

M M P Suma pkt.
1 Stal Szczecin 2 4 13 : 7
2 LUKS Top Wierzbięcin 2 4 13 : 7
3 UKS Czarni Pieszcz 2 2 14 : 6
4 Darz Bór Karnieszewice 2 2 12 : 8
5 UKS Chrobry Międzyzdroje 2 2 11 : 9
6 ATS Stargard Szczeciński 2 2 9 : 11
7 UKS Nałęcz Ostroróg 2 0 7 : 13
8 KTS Koszalinianin Koszalin 2 0 1 : 19

LUKS Top Wierzbięcin podczas pierwszych spotkań ligowych, od lewej- Bartosz Jemi-
lianowicz, Mateusz Witkowski, dolny rząd- Daniel Zubrzycki, Sebastian Jemilianowicz.

charze Polski, Kubicka również 
zakończyła na 2. miejscu.  - Bar-
dzo się z tego cieszę, gdyż jest to 
mój pierwszy cały sezon kolar-
ski, można powiedzieć, że debiu-
tancki. Koleżanka, która zdobyła 
w tym roku Mistrzostwo Polski, 
przygodę z rowerem zaczęła już 
kilka lat temu – mówi Małgorza-
ta Kubicka. Kolarka z Nowogar-
du otrzymała jeszcze jedno wy-
różnienie na koniec sezonu. Na-
sza reprezentantka została nagro-
dzona za największą liczbę odby-
tych startów w tym roku. W Re-
walu czekała mnie jeszcze jedna 
niespodzianka, otrzymałam sta-
tuetkę za największą ilość przeje-

chanych maratonów w tym roku. 
Było ich dokładnie 11 – opowia-
da M. Kubicka. Na statuetce, któ-
ra trafiła do zawodniczki z Nowo-
gardu, widnieje liczba 11 oraz na-
pis o treści „Małgorzata Kubicka 
– Uczestniczka 11 maratonów cy-
klu Pucharu Polski w Szosowych 
Maratonach Rowerowych 2014 
rok”. Gratulujemy wszystkim za-
wodnikom z naszej gminy, któ-
rzy przez cały rok regularnie bra-
li udział w maratonach organi-
zowanych na terenie całej Polski. 
Jednocześnie wierzymy, że jesz-
cze nie raz będziemy mieli okazję 
opisywać kolejne ich sukcesy.  

KR

II Liga Mężczyzn tenisa stołowego

Dwa zwycięstwa na początek
W minioną sobotę (20 września), tenisiści stołowi klubu LUKS Top Wierzbięcin rozegrali 
dwa pierwsze mecze w ramach II Ligi Mężczyzn. Wyjazdowe pojedynki zakończyły się zwy-
cięstwami podopiecznych Józefa Korkosza, którzy tym samym w świetnym stylu zainaugu-
rowali nowy sezon. 

W sobotę zawodnicy z Wierz-
bięcina, w składzie: Sebastian Je-
milianowicz, Bartosz Jemiliano-
wicz, Mateusz Witkowski, Da-
niel Zubrzycki i rezerwowy Ka-
mil Amilianowicz, rozpoczęli se-
zon w II Lidze Mężczyzn od poje-
dynku z UKS-em Czarni Pieszcz. 
Był to bardzo trudny mecz, któ-
rego losy ważyły się do ostatnich 
punktów. Zwycięstwo dla zawod-
ników z Wierzbięcina zapewnił w 
ostatnim pojedynku najbardziej 

doświadczony gracz – Mateusz 
Witkowski, który, wygrywając 
swój mecz, ustalił wynik na 4:6 
dla podopiecznych Józefa Kor-
kosza. W drugim spotkaniu re-
prezentanci naszej gminy już bar-
dziej kontrolowali wynik i mecz 
z Darz Bór Karnieszewice prze-
biegał pod dyktando tenisistów 
stołowych z Wierzbięcina. Osta-
tecznie LUKS Top wygrywa 3:7 
i z kompletem zwycięstw może 
już myśleć o kolejnych grach. Po 

dwóch pierwszych meczach, dru-
żyna z Wierzbięcina znajduje się 
na pierwszym miejscu w tabeli li-
gowej ex aequo ze Stalą Szczecin, 
czyli z zespołem, z którym przyj-
dzie się jej zmierzyć w najbliższy 
weekend. Więcej o sobotnich me-
czach wspomnimy w piątkowym 
wydaniu DN. Przy artykule pre-
zentujemy wyniki i aktualną ta-
belę. 

KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Laureaci konkursu 
„Najlepszy w zawodzie”

10 września 2014 roku w sali konferencyjnej Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go w Szczecinie odbyła się konferencja podsumowu-
jąca dotychczasowe działania projektu „Najlepszy w 
zawodzie” pt. „Dlaczego warto...?” Otwarcia konfe-
rencji dokonał  Marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego – Olgierd  Geblewicz. Na liście zwycięz-
ców znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie: 

Przemysław Sadowski, 
Klaudia Kożybska, 
Katarzyna Dwornik, 
Kinga Roszak.
Laureaci odebrali nagrody (dyski przenośne) z 

rąk marszałka Województwa Zachodniopomorskie-
go Olgierda Geblewicza, Dyrektora Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzeja Przewody i Wi-
cedyrektor ds. Rynku Pracy, WUP w Szczecinie Re-
naty Błasiak-Grudzień.  Wymienieni uczniowie zna-
leźli się w gronie 100 najlepszych w zawodzie o czym 
zadecydowała  najwyższa średnia ocen końcowych 
z przedmiotów zawodowych i najwyższa frekwen-
cja. Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać także 
prelekcji, które wygłosili: Renata Błasiak-Grudzień 
(„Dlaczego warto realizować działania w partner-
stwie?”), Elżbiety Moskal („Dlaczego warto moty-
wować uczniów do nauki?”) i Bogdana Wankiewicza 
(„Dlaczego warto wspierać kształcenie zawodowe w 
regionie?”).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy 
i zachęcamy do dalszej pracy.  W przyszłym roku ko-
lejna edycja konkursu. 

RODZICE 
UCZNIÓW KLAS 

PIERWSZYCH!
Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 

24.09.2014 r.  (środa)
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. St. Staszica w Nowogardzie

Harmonogram zebrania: 
16.00 – spotkanie z pedagogiem szkolnym 
               (stołówka szkolna)
16.20 – spotkanie z wychowawcami klas 

ZAPRASZAMY!!!

Wieczorek 
zapoznawczy  
w internacie ZSP 

11 września 2014 r. w internacie Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie odbył się WIECZOREK ZAPO-
ZNAWCZY dla wychowanków klas pierwszych naszej szkoły oraz I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie i II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie. W wieczorku czynny udział brali wszyscy wycho-
wankowie internatu z wychowawczyniami: Panią Katarzyna Korniluk, 
Agnieszką Maknia i Karoliną Tylmanowską.

Katarzyna Korniluk 

Wszyscy bawili się świetnie :)

W internacie jest super!
Ognisko integracyjne   
wychowanków internatu 

Dnia 18 września 2014 r. odbyło się ognisko dla 
mieszkańców internatu. Było pieczenie kiełbasek 

oraz  śpiewanie piosenek biesiadnych. Aura i bardzo 
dobre humory dopisywały wszystkim obecnym. 

Katarzyna Korniluk

Nie ma jak ognisko:)

Uczestnicy konferencji z opiekunem Panią Sylwią Ostrowską-Antczak 
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A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

A9.4.ś-czb.d/o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do  

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

DLA PANÓW "PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY"
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" przy współpracy 

Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje program 
"Profilaktyka Raka Prostaty" dla mężczyzn z gminy Nowogard powyżej 
40 roku życia. Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- 
etykiety, ulotki edukacyjne. Badania odbędą się 27 września 2014 r. w Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.W zakres 
badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie lekarskie. Szczegółowe 
informacje (termin badania krwi i godz. badania lekarskiego) podczas re-
jestracji w siedzibie fundacji tel. 91 3921356 wew. 122, lub u Lidii Bogus 
po godz. 14-tej. tel. 505393636.

PAMIĘTAJ! TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE -  BADANIE 
PROSTATY JEST TAK PROSTE JAK SPRAWDZANIE OLEJU 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Zaginęła 

suczka York 
w okolicy ul. Roosvelta, 
dla znalazcy nagroda. 

Tel. 502 334 780

Firma Hjort Knudsen 
Polen Sp. z o.o 

zatrudni 
tapicerów 

w Nowogardzie więcej 
informacji 

pod numerem telefonu 
781 058 685

(K49.2.śczb.22-30.09)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„CISY” W NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali 
mieszkalnych w przygotowywanym do budowy 

„Zespole budynków mieszkalnych” 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego zaprasza-
my do siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w No-
wogardzie.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 
913925261 lub kom. 697 104 578.

Zaproszenie
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne oraz Gru-

pa Spadochroniarzy Nowogard, zapraszają w niedzie-
lę (28 września 2014 r.), w godzinach 14:00-17:00, do 
Nowogardzkiego Domu Kultury, przy Placu Wolności 
7, na wystawę z okazji Święta Spadochroniarza wraz z 
powakacyjną „Giełdą Kolekcjonerską”. Szczególnie za-
praszamy kolegów spadochroniarzy i kolekcjonerów, 
wszystkich naszych sympatyków oraz tych, którzy będą 
chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Pamiętajcie – skoczcie do nas!

Z okazji 
Święta Spadochroniarza, 

Redakcja Dziennika Nowogardzkiego 
składa 

najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim spadochroniarzom z Nowogardu 

i z różnych zakątków Polski.

Święto Spadochroniarza ustanowiono 
23 września 1941 roku w Szkocji. 

Przedszkole nr 4

Pasowanie na przedszkolaka
W dniu 19 września, o godz.14:30, w Przedszkolu nr 4, w grupie trzylatków, odbyło się pa-
sowanie na przedszkolaka. 

Odświętnie ubrane maluszki, w 
towarzystwie swoich troskliwych 
pań: wychowawcy Aliny Demia-
niuk, Bożeny Siemieniako oraz 
Pauliny Gruchała, a także rodzi-
ców, z dumą prezentowały przed 
starszymi od siebie kolegami oraz 
koleżankami, pierwsze zdobyte 
umiejętności taneczne i wokalne. 
W drugiej części spotkania, dy-
rektor  przedszkola, pani Elżbieta 
Majchrzak, dokonała uroczyste-
go pasowania na przedszkolaka. 
Maluszki z wielkim przejęciem 
przyjęli gratulacje i pamiątkowe 
dyplomy. Następnie wszyscy ro-
dzice wraz ze swoimi pociecha-
mi podążyli w rytm zabaw inte-
gracyjnych przy muzyce, aktyw-
nie w nich uczestnicząc. Po czę-
ści oficjalnej wszyscy udali się 
na słodki poczęstunek, m.in. na 
grilla, a także watę cukrową. Po 
tym że wszyscy byli uśmiechnię-
ci można wnioskować, iż zabawa 
była udana i na długo pozostanie 
w pamięci.                          

Info: Własna
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OGŁO SZE NIA dROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

W208.4.sczb.02.09.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJEMY, 
KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

• Stolarnia  do   wynajęcia. Tel. 605336228.  

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię  kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam  dom  110 m2 , parterowy  w  No-
wogardzie  z  garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy  
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup 
złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę  29 ar. 8 km. od  N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel. 669517975. 

• Sprzedam działkę  2,5 tys. m2. Wyszomierz.
Cena  28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe  44,4 
m2, III  piętro  ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

• Wynajmę  garaż  na  ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala ob-
sługi oraz zaplecze/magazyn z osobną to-
aletą. Lokal po kapitalnym remoncie. Do-
stępne media: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 
tys. 691 664 658   

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 m2, I 
piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 14018, 
696 042 318  

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam  kawalerkę  Osowo 29,5m2, piw-
nica  i  budynek  gospodarczy.913911069.

• W  domku  dwurodzinnym  sprzedam  ka-
walerkę. Osobne  wejście. Kulice.45 tyś.
zł.Tel.512131562.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia ul. 
Bema. 669 212 959  

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze . 668 411 
277

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, ok 
90m2 Nowogard. 668 411 277 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 71 m2. 
602 371 382, 602 526 935 

• Kupię pół bliźniaka stare budownictwo lub 
lokal w bloku z osobnym podwórzem. 609 
047 264 

• Do wynajęcia atrakcyjny lokal przy dwor-
cu na 3go Maja. 694 440 201, 91 39 21 467 

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I piętro. Cena 
do uzgodnienia.91 39 26 596, 537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie na par-
terze, 2-3 pokojowe, bez pośredników. 783 
908 247 

• Dom jednorodzinny w Nowogardzie sprze-
dam. 791 869 584 

• Wynajmę mieszkanie 42m2, 2 pokoje, 4 pię-
tro, w pełni umeblowane, 800zł + opłaty + 
kaucja, od 1 października. 660 424 989 

•  Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 601 642 
390  

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 46 m2, 
piętro I. Ul.3-go maja w Nowogardzie. 697 
980 702 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, me-
dia. 602 267 382 

•	 do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe 
67,8 m2 lub zamienię to, mieszkanie na 
dwa mniejsze . 504 898 980 

• Wynajmę biuro ul. Boh. Warszawy, cena 
600 zł. Tel. 698 669 875 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe, 
700 zł + opłaty. 513 153 577

• Tanio sprzedam pawilon handlowy o pow. 
32m2. Tel. 601 642 390

• Nowogard – sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej. 601 808 410

• Sprzedam kawalerkę w centrum Nowogar-
du, ul. Warszawska. 513 236 499

• Sprzedam działki budowlane Karsk. 509 
349 642 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 
2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe do zareje-
strowania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 
2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Al-
mery z 2001 roku.   cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

• Sprzedam :  Mercedesa   124 200D ,  rok  
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 
908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 
508 290 657

• Sprzedam Opel Corsa poj. 1,4, zadbany, ko-
lor niebieski, szyberdach, alufelgi, przegląd  
do 30.06.2015r., cena 2800 zł. 512 81 00 31 

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 1200 
zł. 660 143 113

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

•	 Sprzedam pszenzyto workowane cena 
70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA  - w  Karsku  oferuje  kwitnące  
róże  pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz  
róże  krzaczaste  15 zł./szt.   a  także  wiele  
innych  roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam  prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650  

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie siana 
i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 
2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 
785 04 19 62  

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 502 853 
573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, Strzele-
wo. 502 853 573 

• Ziemniaki paszowe jadalne sprzedam. 608 
01 39 95  

• Sprzedam ziemniaki jadalne vineta i denar, 
Żabowko 18. 60 50 925  17

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Żabowo 
13. 9139106 66, 502 530 452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 125 122

• Sprzedam ciągnik siodłowy SKANIA 124 
rok 2001 + naczepa Wielton wywrotka alu-
miniowa. 668 509 770

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 1200 
zł. 660 143 113 

• Sprzedam obornik. 607 739 866

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, samo-
dzielne. 609 272 720 

• Sprzedam przyczepę 3,5 tony, wywrotka, 
niska, niekompletna. 692 608 128 

USŁUGI

•	 Korepetycje z Matematyki, Statystyki i 
Ekonometrii dla licealistów i studentów 
profesjonalne przygotowanie do zali-
czeń egzaminów maturalnych oraz sesji 
egzaminacyjnych bardzo wysoka zda-
walność	Tel.	 kom.	 600	924	128	 •	 email:	
iwonand1@wp.pl

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKO-
NA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel 605 522 340.  

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieplenia, 
obróbki blacharskie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów, 
domów drewnianych od podstaw, przekła-
dek dachów oraz wykonywanie więźby da-
chowej, docieplenia, układanie kostki, róż-
ne rodzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373 143 
, 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693  716  085, 
607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków. Tel. 607654692.

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI  SZYBKO –
TANIO. TEL. 696138406.

• Remonty:  mieszkań , łazienek , dachów   i  
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo  i  solidnie. Tel. 
721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi  remontowo-budowlane. 784 053 
493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 
566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i 
zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• NAPRAWY montaz piecow gazowych Vail-
lant - serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki  do  tony 
,bus kryty .Nawiążę  współpracę  z  firmą.
Tel.888878314.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 

• Korepetycje z matematyki SP, gimnazjum. 
532 557 381 

• Układanie granitu, kamienia polnego, 

ogrodzenia, altany, grille. 782 354 833 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. 
Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymagane 
prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w trans-
porcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• INDYK  Redło  -  Zatrudni  do  pracy  na  
Fermę  .Warunki  płacowe dobre. Za-
pewniamy  mieszkanie. 502562378   lub  
913910315 .

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Doświadczona opiekunka zaopiekuję się 
małym dzieckiem. 66 46 96 177 

• Zatrudnię kierowcę kat. B, jazda po Euro-
pie. 665 544 868

• Zlecam prace budowlane. 693 469 317 

• Firma budowlana zatrudni pracowników. 
695 264 694 

• Magister pedagogiki zaopiekuję się dziec-
kiem w różnych godzinach pracy. 668 732 
944, annam8181@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – doświadczenie. 
Więcej informacji – 602 690 897

• Poszukuje konserwatora 1/2 etatu (emeryt, 
rencista). 91 432 61 22
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARd

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWóZ OSóB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

Od PONIEdZIAŁKU dO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEdZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARd – GOLENIóW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARd
Szczecin ul. Św. ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARd – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARd Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARd – MASZEWO – STARGARd SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARd SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARd
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; d – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARd-RESKO-NOWOGARd
Nd-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-Nd: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAd JAZdY BU SóW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

OGŁO SZE NIA dROB NE
 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Poszukujemy młode osoby do pracy biuro-
wej w Nowogardzie, wymagane komunika-
tywna znajomość języka angielskiego lub 
języka niemieckiego. 601 472 947

•	 Szkółka roślin w Redostowie (Osina) po-
szukuje do pracy przy choinkach. 91 39 
11 100

• Poszukuje dekarza z umiejętnością ciesiel-
ki. 693 180 974 

• Przyjmę pracownika do wykończeniówki, 
praca od zaraz. 794 115 153

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec 
do mieszkania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porą-
bane. Tel.  603353789.  

• Sprzedam przyczepę campingową spraw-
ną, niemiecką, lodówka trzy rodzaje za-
silania, kuchnia gazowa+ umywalka, 5-6 
miejsc. 506 413 218

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 
693 730 938 

• Sprzedam drzwi wewnętrzne (prawie 
nowe, bardzo ładne) 0,90 z ościeżnicą. 785 
921 868 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, 
atrakcyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-
miec  uzywane z gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 900zl dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z zamknieta 
komora spalania np.gdy brak komina lub 
wentylacji zapewniamy czesci zamienne-
,serwis tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używane 
do mieszkania,domu,sklepu cena od 70 
zl  oraz elektryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V do lazienki,kuchni 
cana 200zl   tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. Va-
illant z Niemiec do domu, pensjonatu 
gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny cena 
od 1.000 zl piec gazowy c.o. stojacy, zeliw-
ny ze sterowaniem vaillant moc od 11- 30 
kw cena 1.200 zl montaz,serwis   tel   691 
686 772

• Przyjmę na naukę gry na gitarze i keybor-
dzie. Tanio. Tel.669 889 627

• Tartak, Korytowo. 693 180 974

• Sprzedam fotelik samochodowy dziecięcy. 
668 732 944 

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji jo-
dła kaukaska. Tel. 602 101 118, 600 899 289

• Sprzedam suche drewno pocięte: olcha, 
brzoza, tanio. 880 690 659

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, samo-
dzielne. 609 272 720 

• Kupię wyposażenie salonu do pielęgnacji 
psów. 530 855 030
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Oferta dotyczy promocji kredytu gotówkowego DUET2 z ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT. Do promocji można przystąpić w okresie od 02.05 do 31.10.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od 
wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej, dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania wynosi 23,69% przy następujących założeniach: całkowita 
kwota kredytu 15 469,30 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 6%, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2214 zł. całkowita 
kwota do zapłaty 20 111,96 zł, 29 rat w wysokości 672,32 zł, ostatnia rata w wysokości 614,68 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva 
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Szczegóły 
oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu, regulamin promocji oraz warunki ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialno-
ści ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbk.pl. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku 
Banków Polskich). lnfolinia 1 9999- opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 01.07.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00

NOWA SIEdZIBA

w Nowogardzie
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 3

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-doW5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

WŁOCHY - 27.09. - 6.10.2014
Rezerwując na rok 2015 

do 15.11 2014 r. 30% promocji
Bułgaria, Cypr, Egipt, Grecja, Włochy, Turcja, 

Tunezja, Chiny, Chorwacja, Wilno, Paryż, Kuba

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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AUTO - CZĘŚCI
Jacek Tworek 

tel. 662 195 926; 
668 477 803

Informujemy, że warsztat 
samochodowy i sklep 

z ul. Zamkowej 7 
z dniem 1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków 

Komunalnych)
A50.2.P-p.06.06-02.09

s. 5

Nareszcie 
- nasza gmina 

w  pierwszej 
setce

s. 9

Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy:  
Jarosław 

Świątczak 
- Metalzbyt II

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści POZYCZKA

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 600
Provident Polska S.A. www.provident.pl

POŻYCZKA
   KONSOLIDACYJNA

 47x33mm

W213.1.P.12.09-03.10

Wrócili 
na plac 

budowy

SKUP ZŁOMU 
I METALI KOLOROWYCH 

* gotówka od ręki
* ważymy na wagach elektronicznych
* cięcie złomu palnikiem 
* odbiór złomu na terenie miasta GRATIS!

Oferuje  NAJWYŻSZE  ceny złomu stalowego 
i metali kolorowych w mieście !

Czynne: pn-pt 7.00-17.00 • sob. 7.00-14.00;  tel. 503 119 036, 507 021 889

NOWOGARD ul. Młynarska 10
 (teren byłej mleczarni)

A.60.4.k.pt.26-17.10

Inwestycja za 1,6 miliona złotych 

PUWiS rozpoczął  
budowę sieci w Warnkowie

Czytaj s. 4
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W skrócie...

Wczoraj, tj. 25 września, Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie ob-
chodził 40 lecie swojego istnienia. Tego też dnia obchodzono zbliżający 
się Dzień Pracownika Socjalnego. W uroczystości, oprócz pensjonariu-
szy i kadry DPS, również tej już emerytowanej, udział wzięło kilkudzie-
sięciu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele władzy, służb munduro-
wych, instytucji funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej oraz lo-
kalnych przedsiębiorców. Reportaż z uroczystości zaprezentujemy w kolej-
nym, wtorkowym wydaniu DN.  MS

Sezon na grzyby trwa. Hojne są w tym roku nowogardzkie lasy. Takiego 
wysypu grzybów dawno nie było. A że miłośników tego przysmaku u nas 
nie brakuje, w lasach aż roi się od grzybiarzy. Jednym z nich jest pan Wal-
demar z Nowogardu (na zdjęciu), który ostatnio wybrał się na grzybobra-
nie w okolice Trzechla. Nazbierał dokładnie 115 okazałych prawdziwków i 
do tego kilka kilogramów podgrzybków. Teraz grzyby się suszą, by później 
nadać szlachetnego smaku i zapachu wigilijnym potrawom. MS

Na adres mailowy DN, nasz Czytelnik nadesłał zdjęcia zarośniętej lampy, 
wraz z następującym komentarzem: Ile jest takich zarośniętych lamp w na-
szym mieście? Tego nie wiem. Ale na pewno jest taka przy  ul. Kowalskiej i na 
pewno nie oświetla niczego więcej, poza koroną drzewa. Więc może rozsąd-
niej byłoby ją wyłączyć, skoro nie ma w naszym mieście firmy odpowiedzial-
nej za stan lamp i dozorowanie takich przypadków. RK

Sygnały Czytelników

Drzewa wrastają w linie
W ubiegłym tygodniu, w czwartek, na numer redakcji DN zadzwonił mieszkaniec ul. 15 Lu-
tego z prośbą o interwencję w sprawie linii wysokiego napięcia, dość mocno wadzących o 
korony drzew. Mężczyzna wyraził obawę o bezpieczeństwo przechodniów, w razie silnych 
podmuchów wiatru. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika Operatora ENEA S.A.

- Mieszkam przy ul. 15 Lute-
go. Niedawno moją uwagę zwróci-
ły linie wysokiego napięcia, zaha-
czające o gałęzie drzew, rosnących 
wzdłuż chodnika, nieopodal Ele-
watora – mówił w rozmowie z DN 
mieszkaniec Nowogardu – Wyda-
je mi się, że, wbrew pozorom, jest 
to niebezpieczne. Niektóre linie nie 
tylko wadzą o korony, ale niekie-
dy przez nie przechodzą. Na moje 
oko ktoś powinien coś z tym zrobić. 
Przecież jak będzie jakiś silniejszy 
wiatr, to gałęzie mogą pozrywać te 
druty. A niech akurat ktoś tamtędy 
przechodzi i co wtedy? Czy nie po-
winno być tak, że korony drzew są 
podcinane?

Rzeczywiście, obawy naszego 
Czytelnika okazują się uzasad-
nione. W celu zasięgnięcia facho-
wej opinii, skontaktowaliśmy się z 
pracownikiem Operatora ENEA 
S.A. – Jeśli jest to linia izolowa-
na, to nie ma żadnego zagroże-
nia. Jeśli nie, to dotykające gałęzie 
mogą powodować wyłączenia linii 
lub nawet pożar – tłumaczy Syl-
wia Rycak z Oddziału Dystrybu-
cji ENEA S.A. w Szczecinie – Je-

śli gałęzie znajdują się w bliskiej 
odległości od przewodów, to przy 
podmuchach wiatru będą również 
powodowały wspomniane awarie 
lub nawet pożar. Podcięcie drzew, 
znajdujących się pod linią, jest 
obowiązkiem jego właściciela. Jeśli 
podczas oględzin korony drzew są 
zbyt blisko linii, to ENEA Opera-
tor zwraca się do właścicieli terenu 
o dokonanie cięć sanitarnych. Li-
nie, o których mowa, prawdopo-
dobnie nie są izolowane. Wyzna-
czone służby niebawem dokonają 

wizji lokalnej i zlecą odpowiednie 
czynności.

Zagrożenie zatem jest, i to real-
ne. Właścicielem drogi 15 Lute-
go jest powiat, niemniej to gmi-
na ma obowiązek utrzymania w 
odpowiedniej kondycji porządku 
na ulicy, a także znajdujących się 
przy niej terenach zielonych. Jeśli 
ENEA uzna, że korony drzew wy-
magają podcięcia, to właśnie gmi-
na będzie musiała to zrobić.     

Karolina Klonowska

W miejsce drzew powstał parking 
Zgodnie z naszymi przypuszczeniami, w miejsce wyciętych przed dwoma tygodniami 
drzew przy ul. 15 Lutego powstał parking dla samochodów.  

Nowy parking ma 10 miejsc po-
stojowych, w tym jedno dla osoby 
niepełnosprawnej. Inwestycję, któ-
ra oficjalnie zakończy się 30 wrze-
śnia, wykonała szczecińska firma 
Isobau. Wygrała ona przetarg na to 
zamówienie z dwoma firmami bu-
dowlanymi w z Nowogardu, prze-
bijając ich ofertę o kilka tysięcy zło-
tych i proponując wykonanie zada-
nia za 32 tys. 285 zł. 

Urząd Miejski informuje, że na 
brak miejsc postojowych w tym 
miejscu narzekali mieszkańcy uli-
cy 15 Lutego. Niezależnie od tego, 
na czyj wniosek gmina podjęła się 
wykonania tego zadania, z pejza-
żu ulicy zniknęła zieleń, ustępu-
jąc miejsca zimnemu polbruko-
wi. Mieszkańcy pobliskich bloków 
pozbawieni za to zostali natural-
nej kurtyny, choć trochę neutrali-
zującej smród i szkodliwe działa-
nie spalin. 

Na pocieszenie informacja, że 
zgodnie z decyzją na podstawie 
której dokonano wycinki drzew, 
wykonawca parkingu ma w ra-
mach rekompensaty posadzić w 
okolicy nowe rośliny.  MS
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli
odbędzie się w dniu 

2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP

Remont przejazdu PKP – drugie podejście 

Wrócili na plac budowy
Rozpoczął się przerwany w czerwcu remont przejazdu drogowo-kolejowego przy ul. 
700-lecia. 

Przypomnijmy, że prace re-
montowe na przejeździe rozpo-
częły się 10 czerwca br. Przejazd 
zamknięto dla ruch samochodo-
wego. W mieście zorganizowa-
no objazdy. Prace ruszyły peł-
ną parą. W mgnieniu oka zde-
montowano pierwsze torowisko. 
Kilka dni później roboty zostały 

przerwane. Kontynuowanie prac 
w zaplanowanej technologii było 
bowiem niemożliwe, ze wzglę-
du na wprowadzenie wakacyj-
nego rozkładu jazdy pociągów. 
Rozkopane torowisko zasypano 
i utwardzono nawierzchnię. Kil-
ka dni później, po skargach kie-
rowców, trzeba było jeszcze poło-

żyć nowy asfalt, bo przez tory nie 
dało się jeździć. 

Drugie podejście
Kiedy robotnicy opuszczali plac 

budowy, PKP zapewniało, że ro-
boty zostaną wznowione we wrze-
śniu. W miniony wtorek, dopyta-
liśmy o bardziej konkretny ter-
min. 

- Remont przejazdu kolejowo-
drogowego przy ul. 700-lecia w 
Nowogardzie zostanie wznowiony 
26 września 2014 r., o godz. 8:00. 
Z tym dniem otrzymaliśmy zgodę 
na zamknięcie drogi i wdrożenie 
tymczasowej organizacji ruchu. 
Remont przejazdu potrwa około 
1 miesiąca – poinformował DN 
Zbigniew Wolny z biura prasowe-
go PKP Polskie Linie Kolejowe. 

Przypomnijmy, że remont za-
kłada kompleksową wymianę do-
tychczasowego podłoża i budo-
wę nowej, gumowej nawierzch-
ni. Głównym wykonawcą prac 
jest spółka Bahn Technik z Wro-
cławia, ale 90% robót na jej zlece-

nie wykona Zakład Remontowy 
„Rem-Kol2” z Recza. Natomiast 
inwestorem jest PKP PLK S.A. 
Remont nowogardzkiego przejaz-
du został ujęty w ogólnopolskim 
programie, zakładającym moder-
nizację takich miejsc. Jak zapo-
wiada kolej, w przyszłym roku, 
w ramach tego samego programu 
modernizacyjnego, ma być wyre-
montowany przejazd przy ul. Ba-
talionów Chłopskich. 

Modernizacja przejazdu przy 
ul. 700-lecia ma kosztować 700 
tys. złotych. 

Wczoraj kierowcy mogli od-
czuć już pierwsze efekty prowa-
dzonych prac. Kilka głównych 
ulic, w tym np. 3 Maja, było kom-
pletnie zakorkowanych. Na szczę-
ście przejazd jest otwarty dla ru-
chu pieszych. 

Marcin SimińskiZnaleziono 
okulary

24.09.2014 godz. ok. 18:00 na 
ul. Boh. Warszawy (okolice PZM-
-tu), które wypadły jadącemu 
skuterem. Kontakt w godz. 9:00-
17:00  tel.: 91 392 27 77.

Komunikaty Policji
 Komisariat Policji w Nowogardzie zwraca się z prośbą o kontakt do 

osób, które były naocznymi świadkami kradzieży niezabezpieczone-
go roweru marki BBF koloru czarnego typu damka, ze stojaka znaj-
dującego się pod drzwiami pizzerii Neptun w Nowogardzie, w dniu 
07.09.2014 r., około godz. 18:00.   

Bezpośredni kontakt z prowadzącym postępowanie tel. 0915792380 
lub 997  

***

Informujemy, że w dniu 17 września 2014 r. przy ul. Górnej znalezio-
no rower firmy CODE. Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się 
do  Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń
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Przebieg realizowanej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

w obrębie Warnkowa 

Inwestycja za 1,6 miliona złotych 

PUWiS rozpoczął  
budowę sieci w Warnkowie 
W miniony wtorek ruszyła długo oczekiwana przez mieszkańców budowa sieci wodno-ka-
nalizacyjnej w Warnkowie. Inwestycję, która pochłonie ok. pół miliona złotych, wykonuje z 
własnych środków Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych z Nowogardu. 

Brak uzbrojenia wod.- kan. atrak-
cyjnych inwestycyjnie terenów w 
obrębie Warnkowa był dla znacz-
nej części już tutaj budujących się 
osób prawdziwym utrapieniem. 
Doprowadziła do takiego stanu rze-
czy mało rozważna polityka Gminy, 
nie wywiązującej się ze swoich usta-
wowych zadań w zakresie obowiąz-
ków dotyczących infrastruktury na 
tak, jak ten obręb, sklasyfikowanym 
terenie. Wystarczy wspomnieć, że 
niektórzy inwestorzy, mimo ukoń-
czenia legalnych budów, nie mogli 
uzyskać podłączenia (do nieistnie-
jącej sieci), a w konsekwencji otrzy-
mać pozwolenia na użytkowanie. 
Gmina w ciągu wielu miesięcy winą 
za zaistniały stan rzeczy obarczała 
lokalnego administratora sieci (za 
chwilę będą to Niemcy), czyli PU-
WiS, który rzekomo nie realizował 
obiecanej inwestycji.  PUWiS  tłu-
maczył, że po pierwsze, to w spra-
wie nie on tylko Gmina ma usta-
wowe zobowiązania, a po drugie, to 
właśnie po stronie Gminy dopusz-
czono się różnych utrudnień i błę-
dów proceduralnych.

Mimo tego PUWiS, zgodnie z za-

powiedzią sprzed kilku tygodni, w 
miniony wtorek rozpoczął  jednak 
inwestycję, i to w sytuacji, gdy Gmi-
na przyczyniła się do rozstrzygnię-
cia na niekorzyść firmy przetar-
gu o administrowanie siecią wod.-
-kan., oddając je na najbliższe 15 lat 
Niemcom.

- Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Sanitarnych Spółka z o.o., po-
mimo trwającego postępowania o 
kompleksową obsługę urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych w 
obrębie gminy Nowogard, zdecydo-
wało się zaprojektować i wybudo-
wać sieć wodociągową i kanalizację 
sanitarną dla miejscowości Warn-
kowo -  mówi Ryszard Sobieralski, 
Prezes Zarządu PUWiS - Budowa 
rozdzielczej sieci wodociągowej oraz 
rozdzielczej sieci kanalizacji sanitar-
nej, wraz z przepompowniami ście-
ków w miejscowości Warnkowo, jest 
w naszej ocenie priorytetowa dla 
obecnych i przyszłych mieszkańców 
tej miejscowości, a Spółka nasza za-
deklarowała dużo wcześniej chęć jej 
wykonania. Traktujemy nasze zobo-
wiązania bardzo poważnie i pomi-
mo wielu problemów, jakie napotka-

liśmy na etapie projektowania sie-
ci, w tym roku uzyskaliśmy wszelkie 
uzgodnienia, których finalną częścią 
było uzyskanie pozwolenia na budo-
wę. W miesiącu wrześniu, zgodnie 
z wcześniej założonym planem, we-
szliśmy na plac budowy i rozpoczęli-
śmy realizację inwestycji. Łączne na-
kłady, jakie poniesie z tego tytułu na-
sze Przedsiębiorstwo, szacowane są 
na około 1,6 mln zł. Spółka sfinan-
suje je wyłącznie z własnych środ-
ków, a wybudowany majątek będzie 
jej własnością.

 Tyle Prezes. We wtorek  rozpo-
częto pierwszy etap realizacji po-
dzielonej na cztery etapy inwesty-
cji. Prace wykonywane na poszcze-
gólnych etapach obrazuje załączony 
rysunek. A oto legenda:

I etap odnoga za drogą obok Wil-
li Zbyszko. Tam znajduje się odci-
nek kanalizacji sanitarnej grawi-
tacyjnej, tłocznej wraz z przepom-
pownią ścieków oraz sieć wodocią-
gowa.

II etap wykonawczy sieć wodo-
ciągowa i sanitarna grawitacyjna  
na drodze wewnętrznej dojazdowej  
przy ostatnich, gdzie są ostatnie za-

budowania w miejscowości Warn-
kowo. 

III etap to samo po drugiej stro-
nie drogi krajowej. Tutaj dodatko-
wo przepompownia kanalizacyjna. 

Etap  IV to budowa głównego ko-
lektora kanalizacji sanitarnej (sie-
ci grawitacyjnej i tłocznej z prze-
pompownią ścieków) wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej od ulicy Kościusz-
ki do węzła drogowego (skrzyżo-
wanie drogi wojewódzkiej z krajo-
wą, a obwodnica Nowogardu). Etap 
IV jest podciągnięty w okolice wia-
duktu nad obwodnicą Nowogardu z 
myślą o jego rozbudowaniu w kolej-
nych okresach o instalację obsługu-
jącą miejscowość Karsk. Tutaj tak-
że odcinek w kierunku za byłą Wi-
niarnią.

Cała infrastruktura zaprojekto-
wana została w taki sposób, aby 
można było dołączać do niej ko-
lejne odcinki sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej wraz z rozwojem 
mieszkalnictwa w obrębie Warn-
kowo. 

Etap I (realizowany obecnie) oraz 
Etap II planujemy, PUWiS zamierza  
zrealizować jeszcze w tym roku, je-
śli będą korzystne warunki atmos-
feryczne długotrwałych opadów 
deszczu bądź śniegu, a także zakła-
dając brak minusowych temperatur 
przynajmniej do końca listopada.

Etap  III i etap IV rozpocznie się 
na przełomie I i II kwartału 2015 
roku (po ustaniu warunków zimo-
wych) i zakończy najpóźniej w III 
kwartale 2015 roku. 

- Będąc jeszcze Wiceburmistrzem 
Nowogardu, wielokrotnie byłem 
świadkiem spotkań z projektantami 

gminy, w zakresie projektu chodnika 
od ulicy Kościuszki do miejscowości 
Karsk, jak i PUWiS-u w aspekcie bu-
dowy kanalizacji sanitarnej na tym 
samym odcinku - mówi Damian Si-
miński, Wiceprezes Zarządu PU-
WiS Nowogard -Wiem, jak trudno 
było obu projektantom wspólnie za-
planować inwestycję, a co ważniej-
sze, uzgodnić oba projekty w upo-
ważnionych do tego instytucjach, ta-
kich jak choćby Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dlate-
go bardzo cieszę się, że udało nam 
się zakończyć proces projektowy i 
przejść do etapu realizacji inwesty-
cji. Mamy realny harmonogram bu-
dowy i swój montaż finansowy, za-
tem mieszkańcy i inwestorzy mogą 
być spokojni. Inwestycja zostanie 
wykonana, a w III kwartale przy-
szłego roku powinniśmy oddać ją do 
użytkowania. Jest to dla nas wszyst-
kich długo oczekiwania inwestycja, a 
nasza Spółka wykazała się wyjątko-
wą determinacją, aby rozpocząć jej 
realizację. 

Trudno się nie zgodzić z ostat-
nim zdaniem wypowiedzi wice-
prezesa Zarządu PUWiS. Pozostaje 
mieć nadzieję, że inwestycja zosta-
nie zrealizowana zgodnie z planem 
i bez zakłóceń, co uruchomi uśpio-
ny wieloletnimi zaniedbaniami po 
stronie Gminy potencjał w obsza-
rze budownictwa jednorodzinne-
go na tym terenie. Tym bardziej, że 
w obrębie tym na swoich klientów 
czeka sporo już podzielonych geo-
dezyjnie działek pod budowę. 

sm, MS
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Kolejne zestawienia podsumowujące kadencję

Nareszcie – jesteśmy w pierwszej setce w kraju!
Wreszcie jesteśmy w pierwszej setce w rankingu ogólnopolskim gmin miejskich. W opublikowanym w tych dniach zestawieniu, gmina pod rządem R. Cza-
pli z SLD zajęła 62. miejsce w kraju na 569 klasyfikowanych gmin. Problem tylko w tym, że jest to ranking… zadłużenia. 

Warto spojrzeć na siebie re-
fleksyjnie…

Od kilku miesięcy publikuje-
my merytoryczne opracowania 
przygotowane przez zespoły kra-
jowych fachowców i publikowa-
ne przez opiniotwórcze czasopi-
sma (Rzeczpospolita i Wspólno-
ta). Dotychczas przedstawialiśmy 
trzy takie rankingi. W Rankingu 
Rzeczpospolitej Najlepsze Samo-
rządy, Nowogard w ogóle się nie 
kwalifikował do zestawienia naj-
lepszych 250 gmin w swojej ka-
tegorii, mimo że za 2010 rok był 
jeszcze w pierwszej trzydziestce 
w kraju. W dwu rankingach bran-
żowego czasopisma samorządow-
ców, Wspólnota, Nowogard także 
okupuje ostatnie miejsca w kraju 
i jedne z ostatnich w wojewódz-
twie, a już ostatnie w naszym po-
wiecie, i tak:

- w rankingu Najbogatsza Gmi-
na, jesteśmy na miejscu 506 (na 
początku kadencji R. Czapli z SLD 
byliśmy na miejscu 346) na 576 
klasyfikowanych w tej kategorii. 

- we wszechstronnym (kilka-
dziesiąt kryteriów klasyfikacji) 
rankingu Najlepiej rozwijające się 
samorządy w latach 2010-2014, na 
zestawianych tutaj (bez dzielenia 

na mniejsze kategorie) wszystkich 
2479 gmin w kraju, nasza gmina 
zajęła miejsce 2452. 

Prezentując w DN powyższe 
zestawienia, dokładnie podawa-
liśmy przyjmowane przez auto-
rów tych opracowań kryteria kla-
syfikacji, a także formułowali-
śmy wnioski jakie wynikają z po-
równania naszej gminy z inny-
mi w kraju. Jak wiadomo, w spo-
łecznościach rozsądnych, takie 
porównawcze przyjrzenie się so-
bie na tle innych jest bardzo po-
uczające, a odpowiednia reflek-
sja mogłaby pozwolić w przyszło-
ści uniknąć dotychczasowych błę-
dów i trwale kierować wspólno-
tę samorządową ku wszechstron-
nemu, odpowiadającemu aspira-
cjom mieszkańców, rozwojowi. 
Niestety nasza władza gminna za-
miast się uczyć (a miejsca w ran-
kingach świadczą, że jest czego się 
uczyć), woli pohukiwać na DN i 
„obalać”, w dość zresztą prostacki 
sposób, renomowane zestawienia 
przez nas przedrukowywane. 

Jest nowy ranking i wreszcie…
W tych dniach otrzymali-

śmy kolejny ranking czasopisma 
Wspólnota, sporządzony przez 

zespół prof. Pawła Świaniewicza 
(ekonomista, profesor nauk ekono-
micznych, kierownik Zakładu Roz-
woju i Polityki Lokalnej Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych 
UW, specjalista w zakresie polity-
ki lokalnej i finansów samorządo-
wych, doradca społeczny Prezy-
denta RP). Tym razem ranking 
dotyczy porównania aktualnego 
poziomu zadłużenia poszczegól-
nych gmin w Polsce. Jako kryte-
rium przyjęto wskaźnik ukazują-

cy procent zadłużenia gminy w 
stosunku do rocznych dochodów 
budżetowych. Przypomnijmy, że 
jest to kryterium zawarte także w 
ustawie o finansach publicznych. 
Zgodnie z tą ustawą wskaźnik ten 
nie może przekraczać wartości 60 
procent. Gdy wskaźnik ten prze-
kroczy wartość 60 procent, sytu-
acja finansowa gminy jest oce-
niana jako krytyczna i wymaga-
ne jest podjęcie natychmiasto-
wych kroków naprawczych. Gmi-

ny w rankingu zadłużenia zosta-
ły usystematyzowane w ten spo-
sób, że pierwsze miejsce ma gmi-
na najbardziej zadłużona, a ostat-
nie najmniej. Ponadto samorządy 
zostały pokategoryzowane i No-
wogard jest klasyfikowany w ka-
tegorii gmin miejskich innych, tzn. 
nie obejmujących miast będących 
siedzibą powiatu i miast dużych 
prezydenckich na prawach powia-
tu. W tej kategorii, w której uję-
to 569 gmin, Nowogard ze wskaź-
nikiem zadłużenia 52,88 procent 
znalazł się na 62. miejscu w kra-
ju, czyli bardzo wysoko. Problem 
tylko taki, że tym razem jest to 
czołówka..., ale zadłużenia! War-
to również zauważyć, że w trakcie 
kadencji R. Czapli z SLD, pozy-
cja naszej gminy w tym rankingu 
stale się pogarszała. W roku 2011 
byliśmy jeszcze na pozycji 351 w 
kraju, w 2012 było to już 302 miej-
sce, a w 2013 miejsce 149. 

Wnioski 
Cóż, sprawa jest na tyle oczywi-

sta, a Czytelnik DN na tyle inte-
ligentny, że komentować tego na-
wet nie wypada. 

sm

Ludzie listy piszą

Może i doszli, tylko...
Poniżej publikujemy list nadesłany na adres mailowy redakcji 
Dziennika Nowogardzkiego. Nasz stały Czytelnik nawiązuje 
w nim do artykułu z poprzedniego nr DN „Libacja na plaży”. 

Witam Droga Redakcjo!!! 
 Po przeczytaniu artykułu z 

wtorkowej gazety pt. „Libacja na 
plaży” postanowiłem napisać do 
Was i podzielić się moimi uwaga-
mi. Po pierwsze, takie libacje na 
plaży to są co piątek i co sobotę. W 
każdą sobotę i niedzielę około go-
dziny siódmej rano jestem na plaży 
z psem i widzę taki bałagan wła-
śnie po libacji, także dla mnie to 
nic nowego, nie poruszałem wcze-
śniej tego tematu, ponieważ uwa-
żałem, że skoro Policji nie interesu-
je to, co się dzieje pod ich nosem, to 
co ja będę się wtryniał. A po dru-
gie, jak już wspomniane było w ar-
tykule o pieszych patrolach Poli-
cji, to się nie zgodzę z tym, że mło-
dzi panowie Policjanci tam jesz-
cze nie doszli, może i doszli, tylko 
może zastali swoich kolegów po fa-
chu, wypili po kielichu i poszli da-
lej, dlatego nikt nie został ukara-
ny mandatem za spożywanie alko-
holu w miejscu publicznym. I pro-

szę Was, abyście nie pisali do pani 
Komendant o wyjaśnienie, co na 
to Policja i że nie reaguje, bo ja już 
znam odpowiedź, Policja nie ma 
sobie nic do zarzucenia, tak jak 
było z busem Policyjnym parkują-
cym na miejscu dla inwalidów na 
ulicy Kościuszki. 

Pozdrawiam, stały Czytelnik!!!

Kto tonie w długach
Ranking zadłużenia samorządów

Kto tonie w długach
Ranking zadłużenia samorządów

Zarząd ROD odpowiada
Poniżej publikujemy stanowisko prezesa Zarządu ROD w Nowogardzie - Ryszarda Wajka, 
odnoście listu, który ukazał się w poprzednim nr Dziennika Nowogardzkiego „To chyba już 
przesada”, nadesłanego przez oburzonych właścicieli działek, mieszczących się przy ul. 15 
lutego. 

Użytkownikom działek, obu-
rzonych, w Rodzinnym Ogro-
dzie Działkowym im .J.”Słowac-
kiego” Nowogardzie.

Rodzinne Ogrody Działko-
we to zorganizowana społecz-
ność, która ma uregulowane 
prawa i obowiązki nową usta-
wą dnia 13 grudnia 2013 roku, 
a obowiązującą od 19 stycznia  
2014 r. Jeżeli chodzi o demokra-
cję w ogrodach działkowych to 
należy stwierdzić, że działkowcy 
na walnych zebraniach wybie-
rają na okres kadencji w sposób 
demokratyczny Zarząd i Komi-
sje Statutowe. Dla sprawnego 
wykonywania swoich zadań za-
rząd powołuje spośród swoich 
członków komisje stałe i doraź-
ne, których zadania uregulowa-
ne są w statucie i regulaminie. 
Działkowcy którzy są oburzeni i 
niezadowoleni informacjami na 
tablicach ogłoszeń, są oderwani 
od rzeczywistości obowiązują-

cego prawa. Po pierwsze, działki 
przydzielone decyzją, (uchwa-
łą zarządu) oddane w użytko-
wanie, nie stanowią własności 
działkowca lecz stanowią wła-
sność gminy, która to przekaza-
ła dla PZD w wieczyste użytko-
wanie.

Każda osoba nabywająca 
działkę 18 stycznia 2014 roku, 
składała deklarację pod którą 
podpisała oświadczenie, że zo-
bowiązuje się do przestrzegania 
statutu i regulaminu ROD.   Po 
drugie, od 19 stycznia 2014 r. 
ustawa o ROD z dnia 13 grud-
nia 2013 r. reguluje w art. 28 
konkretny tytuł prawny do 
działki, czyli dzierżawę działki, 
natomiast w art. 32 ustawy ure-
gulowano także sprawy w któ-
rym cytuję:utrzymania dział-
ki w należytym stanie, jak rów-
nież przestrzegania porządku 
ogrodowego określonego w re-
gulaminie i w §84, który cytu-

ję: działkowiec obowiązany jest 
dbać o estetyczny wygląd dział-
ki i ROD, nie zakłócać spokoju 
sąsiadom, utrzymywać w czy-
stości, drogi, aleje oraz rowy 
melioracyjne itp... oraz §92 re-
gulaminu, który mówi i cytuję: 
w celu sprawdzenia stanu zago-
spodarowania działki odczytu 
wody i sprawdzenia podłączeń 
energii elektrycznej, działko-
wiec ma obowiązek umożliwić 
wstęp na działkę i do altany oso-
bom upoważnionym przez or-
gany PZD.

A zatem wszystkich nieza-
dowolonych i oburzonych od-
syłam do nabycia lektury i za-
poznania się z obowiązujący-
mi przepisami, które ustanowiła 
ustawa o ROD oraz regulamin 
dla użytkowników działek PZD, 
jak również wszystkim stowa-
rzyszeniom ogrodowym.

Z poważaniem
Prezes Zarząd Wajk
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mt 21,28-32) Jezus powiedział 
do arcykapłanów i starszych ludu: 
Co myślicie? Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Zwrócił się do pierw-
szego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i 
pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: 
Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił 
się do drugiego i to samo powiedział. 
Ten odparł: Nie chcę. Później jednak 
opamiętał się i poszedł. Któryż z tych 
dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: 
Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: 
Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego. Przyszedł bo-
wiem do was Jan drogą sprawiedli-
wości, a wyście mu nie uwierzyli. Cel-
nicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliście na to, ale nawet póź-
niej nie opamiętaliście się, żeby mu 
uwierzyć.

Czytałem kiedyś historię pew-
nego małżeństwa. Byli oni bardzo 
zwyczajnymi ludźmi, którzy patrząc 
tak po ludzku osiągnęli właściwie 
wszystko. Przyglądając się im z ze-
wnątrz można było uczciwie przy-
znać, że tworzyli wspaniałą rodzinę. 
Mieli dobrze płatną pracę, dom, kil-
koro dzieci, z którymi nie mieli żad-
nych kłopotów. Wszystko w ich ży-
ciu układało się bardzo dobrze. Ko-
ściół i sprawy wiary też były dla nich 
ważne ale... oboje w pewnym mo-
mencie ich małżeńskiego i rodzinne-
go życia zaczęłi odczuwać dojmujące 
poczucie jakiegoś braku. Działo się 
to w ich sercach równocześnie choć 
nie odrazu to sobie powiedzieli. Do-
piero po jakimś czasie „zgadali się” 
razem i zobaczyli, że odczuwają brak 
głębi życia z Bogiem. Był On w ich 
życiu na swoim miejscu ale czuli, że 
zaprasza ich przez wołanie serca do 
głębszego przeżywania więzi z Nim. 
Czymś niesamowitym było, że po-
czucie to dotknęło ich obojga w tym 
samym czasie. Postanowili pójść za 
głosem serca aby wypłynąć na głębie 
w relacji z Jezusem. Po jakimś cza-
sie znaleźli szkołę modlitwy, dzię-
ki której nauczyli się kontemplacji, 
trwania w ciszy przed Bogiem. To 
było to! Bardzo szybko zobaczyli, że 
w ich sercach pojawił się pokój i po-
czucie spełnienia. Byli bardzo szczę-
śliwi modląc się razem... Po kilku la-
tach trwanie w wierności modlitwie 
doświadczyli ogromnego ciosu, oka-

zało się bowiem, że żona cierpi na 
chorobę nowotworową. Początkowo 
zachwiało to ich wiernością wobec 
Pana ale potem powrócili do słucha-
nia Boga w kontemplacji. Choć było 
im bardzo trudno to dzięki modli-
twie przeżywali najpiękniejszy czas 
w swoim życiu. Jak zaświadcza mąż 
- czas do odejścia żony, był dzięki 
wierności wspólnej modlitwie, do-
świadczeniem cudownej bliskości 
jakiej nie przeżywali nigdy wcześniej 
w swoim małżeństwie. Tak było już 
do końca, który dla żony był dniem 
narodzin dla nieba, dla wieczności. 
Odeszła do niej w poczuciu spełnie-
nia i szczęścia, które zapoczątkowała 
głębsza modlitwa i trwanie z mężem 
przed Panem do końca. 

Popatrzmy, że tak jak do tych 
małżonków tak i do nas nieustannie 
przychodzi Pan. Przychodzi i woła 
każdego z nas po imieniu. Zaprasza 
nas do współpracy ze sobą i Jego ła-
ską abyśmy byli szczęśliwi. Jak uka-
zuje opisana wyżej historia osiągnię-
cie spełnienia, pokoju, szczęścia jest 
możliwe kiedy mówimy Bogu TAK. 
Nie ma szczęścia poza Bogiem. Kto z 
nas myśli, że zbuduje sobie szczęście 
sam, bez Niego, bez Jego czułej mi-
łości i dobroci jest w dużym błędzie. 
Nasze serce bowiem pragnie Boga 
żywego (por. Ps 63). Jak mówi św. 
Augustyn: „Niespokojne jest nasze 
serce dopóki nie spocznie w Bogu”. 

Słyszałem kiedyś o człowieku, 
który mówił swemu proboszczowi: 
„Ja nie potrzebuje Boga! Tymi rę-
koma sam wszystko sobie wypra-
cuje. Bóg nie jest mi do niczego po-
trzebny...” W takim zacięciu trwał do 
końca. Odszedł z tego świata krzy-
cząc całym życiem „NIE” Bogu. Czy 
był szczęśliwy? Czy stając przed Pa-
nem wybrał wieczność z Nim kiedy 
całe życie wolał przeżywać bez Nie-
go? Bóg szanuje wolność każdego z 
nas. Takimi nas uczynił i miłość wią-
że Mu ręce kiedy mówimy NIE. Bar-
dzo to jednak smutne kiedy trwamy 
w uporze bo życie bez Boga jest na-
znaczone jakimś istotnym brakiem, 
jest pozbawione tej czułej miło-
ści Ojca, który kocha swoich synów 
i córki jakimi jesteśmy i który pra-
gnie nasycić nasze serca. Tylko w tej 
miłości jest nasze ukojenie. Nie daj-
my się oszukać. Szczęścia w nieza-
leżności od Boga nie zbudujemy. Pa-
radoksalnie drogą do spełnienia jest 
poddanie się Jego wołaniu, jest ka-
pitulacja wobec Jego głosu, jest po-
zwolenie na to by nas kochał! Tylko 
w tym przyzwoleniu, w tej cudownej 
uległości odnajdziemy pokój i sie-

bie samych. Jak mówił Św. Jan Paweł 
II: „Człowiek nie zrozumie siebie 
bez Chrystusa!” Tutaj przypomina 
mi się bardzo dla mnie ważna oso-
ba, matka czwórki dzieci, która wraz 
z mężem poświęca dużo czasu na 
praktykowanie i głoszenie kontem-
placji jako drogi do zjednoczenia z 
Bogiem. Powiedziała niedawno, że 
im bardziej postępuje za Bogiem 
tym bardziej staje się sobą! Odpada 
to co zbędne... tak jak w przypadku 
kamieni marmurów ciosanych przez 
Michała Anioła. Jak sam mówił - od-
rzucał tylko to co było zbędne i tak 
powstawały wspaniałe dzieła, piękne 
rzeźby. Pan Bóg także, kiedy zgadza-
my się na współpracę z Nim, kiedy 
poddajemy się Jego miłości oczysz-
cza nas z tego co zbędne czyniąc nas 
pięknymi ludźmi. Jesteśmy i może-
my być piękni tylko Jego łaską, pod-
dając się Jego miłości, gdy mówimy 
Mu TAK!

Chcesz być sobą? Chcesz być 
szczęśliwy? Pragniesz pełni życia 
i miłości nawet pośród trudności? 
Chcesz aby Twoje życie było owoc-
ne i spełnione? Chcesz być pięknym 
człowiekiem?  Powiedz Bogu TAK! 
On pragnie Twojego dobra jak nikt 
inny! Powiedz TAK Jezusowi, który 
dał życie za Ciebie abyś miał życie 
w obfitości, abyś miał życie wiecz-
ne. On całym sobą i całym swoim 
życiem aż po krzyż powiedział Bogu 
Ojcu TAK! Przepięknie mówi o tym  
św. Paweł:  „On, istniejąc w postaci 
Bożej, nie skorzystał ze sposobno-
ści, aby na równi być z Bogiem, lecz 
ogołocił samego siebie, przyjąwszy 
postać sługi, stawszy się podobnym 
do ludzi. A w zewnętrznym przeja-
wie, uznany za człowieka, uniżył sa-
mego siebie, stawszy się posłusznym 
aż do śmierci - i to śmierci krzyżo-
wej. Dlatego też Bóg Go nad wszyst-
ko wywyższył i darował Mu imię po-
nad wszelkie imię, aby na imię Jezu-
sa zgięło się każde kolano istot nie-
bieskich i ziemskich i podziemnych. 
I aby wszelki język wyznał, że Jezus 
Chrystus jest PANEM - ku chwale 
Boga Ojca.” (por. Flp 2, 6-11)

Tego Chrystusa Bóg wskrzesił z 
martwych! Jezus żyje, jest obecny 
pośród nas jako Zmartwychwsta-
ły Pan. On jest z nami i woła nas po 
imieniu! Co odpowiesz Bogu? TAK 
czy NIE? Popatrz jak niewielu dziś 
mówi tej Miłości: TAK. I dziś tak jak 
kiedyś możemy wołać za św. Fran-
ciszkiem „Miłość nie jest kochana!” 
Ty sam co jej odpowiesz? Nie bój się 
powiedzieć TAK! Warto.

ks. Robert Szyszko

DN poleca
W najnowszym wydaniu tygodnika „Niedziela – Kościół nad 

Odrą i Bałtykiem” rozmowa z  o. Antonello Cadeddu, włoskim mi-
sjonarzem, na co dzień posługującym w Brazylii pośród najuboż-
szych i najbardziej opuszczonych. Tytuł wywiadu: „Nie bójmy się 
wejść w przestrzeń Bożego Miłosierdzia”. 

Red. 

Kazimierz Grzelak: lat 66, zmarł 15.09.2014 r., pogrzeb odbędzie się 
26.09.2014 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Anna Pawłowska: lat 28, zmarła 15.09.2014 r., pogrzeb odbył się 
24.09.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Jacek Bielas: lat 44, zmarł 13.09.2014 r., pogrzeb odbył się 24.09.2014 r., 
na cmentarzu w Nowogardzie

Krystyna Psuja: lat 55, zmarła 22.09.2014 r., pogrzeb odbył się 
25.09.2014 r., na cmentarzu w Dobrej

Aniela Dyrla: lat 90, zmarła 23.09.2014 r., pogrzeb odbył się 
25.09.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Dożynki Archidiecezjalne 

Dąbrowa Nowogardzka 
zajęła drugie miejsce 
W dniu 21 września 2014 roku, w Trzebiatowie, odbyło się 
Archidiecezjalne święto dziękczynienia za tegoroczne plo-
ny. Dekanat Nowogardzki, Parafię pod wezwaniem WNMP, 
reprezentowało w tym roku sołectwo Dąbrowa Nowo-
gardzka, wraz z księdzem Robertem Szyszko. 

Po Mszy świętej w sanktu-
arium Macierzyństwa NMP, koro-
wód dożynkowy przemaszerował 
przez rynek, udając się do ogro-
dów pałacowych. Tam, po ofi-
cjalnym otwarciu dożynek i oce-
nie wieńców dożynkowych, bur-
mistrz Trzebiatowa wręczył na-

grody. W konkursie wieńców de-
kanackich, II miejsce zajął wie-
niec sołectwa Dąbrowa. Wkład 
pracy mieszkanek Dąbrowy i ja-
kość wykonania uhonorowano 
oprócz dyplomu nagrodą. 

Inf. własne

Wieniec z Dąbrowy pierwszy od lewej. Obok wieniec ze Świerzna, który zajął I miej-
sce
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Biblioteka poleca

PIOTR LIPIŃSKI I MICHAŁ 
MATYS znani reportażyści napi-
sali cykl szesnastu historii, któ-
re wydali w Domu Wydawni-
czym PWN pod wspólnym tytu-
łem „ABSURDY PRL-u”. Inspira-
cją do napisania tej książki było 
zrealizowanie w 2009 r. „dziewięć 
30-minutowych dokumentów te-
lewizyjnych. W każdym opowia-
daliśmy nieznane historie, które 
wydarzyły się w PRL-u” czytamy 
we wstępie.

O czym możemy przeczytać w 
„Absurdach PRL-u”? Od najbar-
dziej prozaicznej sprawy, dlacze-
go np. nie było papieru toaletowe-
go, do tzw. afery mięsnej, w któ-
rej jeden z oskarżonych otrzymał 
karę śmierci, a „po roku 1956 był 
to w PRL jedyny wykonany wy-
rok śmierci za przestępstwo go-
spodarcze”. Są reportaże o tych, 
którzy tworzyli ówczesny koloryt 
społeczny, a więc o badylarzach i 
cinkciarzach, o Pewexie gdzie za 
obcą walutę można było kupić 
namiastkę luksusu. Sporo miej-
sca poświęcono polskiej myśli 
technicznej, przywołując sylwet-
kę genialnego polskiego informa-
tyka Jacka Karpińskiego (trudno 
wprost uwierzyć z jakich powo-
dów odrzucono jego rewelacyjne 
projekty). Jest też o naszej syren-
ce (samochód) i o tym jak „Ste-
fan Dacenko dokonał niemoż-

liwego. W 1956 roku wydobył z 
rąk NKWD ojca wywiezionego 
do Republiki Komi”. Przeczytamy 
także ile prawdy jest w legendzie 
o łódzkich włókniarkach, które 
miały premierowi Jaroszewiczowi 
pokazać te części ciała „gdzie ple-
cy tracą swą szlachetną nazwę”. 
Na koniec artykuł o zmierzchu 
PRL-u i o tym, o czym wtedy do-
nosiła prasa.

Książkę czyta się świetnie. War-
to wiedzieć, co jeszcze nie tak 
dawno działo się w naszym kraju. 
Starszym czytelnikom „Absurdy 
PRL-u” dostarczą chwilę wspo-
mnień a młodszym pozwolą le-
piej poznać historię nie tak odle-
głych czasów.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

„Genialny polski informa-
tyk zbudował znakomity kom-
puter. Ale władze PRL-u wolały 
radzieckie maszyny. Wynalazca 
zaczął hodować świnie. Czy Pol-
ska mogła zostać cyfrową potę-
gą?”

Piotr Lipiński

Szkoła Podstawowa nr 2

Wyróżnieni przez MEN i MS 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu podsumowało akcję „Szkoła w 
Ruchu” i „W-F z klasą”, przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014. 

Celem akcji było promowanie 
w swoim środowisku aktywno-
ści fizycznej. Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Nowogardzie  zrealizowa-
ła wszystkie zadania programowe 
uwzględniające pomysły uczniów 
i nauczycieli wyłonione podczas 
debaty Szkolnego Okrągłego Sto-
łu. Szkoła dodatkowo prowadzi-
ła internetowy blog „Na spor-
towo w SP 2 Nowogard”, na któ-
rym zamieszczała dobre praktyki 
oraz działania prowadzone w ra-
mach akcji. Ministerstwo Sportu 
wyróżniło szkołę „Certyfikatem 
W-F z klasą”, a Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej „Tabliczką Szko-
ły w Ruchu”. Przypomnijmy, że w 
ramach akcji w szkole zrealizowa-
no następujące przedsięwzięcia:

- I Memoriał im. Grzegorza 
Górczewskiego w skoku wzwyż. 
Wzięło w nim udział pięć szkół 
naszej gminy: SP nr 1, SP nr 2, SP 
nr 3, SP w Wierzbięcinie oraz SP 
w Strzelewie.

- w ramach tzw. dodatkowe-
go zadania „zdrowe odżywia-
nie” odbyła się II edycja konkur-
su „Mały Mistrz Kuchni”, którego 
celem było propagowanie zdro-
wego sposobu odżywiania się, 
promowanie uczniów przejawia-
jących zainteresowania kulinar-
ne oraz integrowanie dzieci z róż-
nych szkół podstawowych naszej 
gminy. Akces do konkursu zgłosi-
ło pięć szkół: SP 2, SP 1, SP Osina, 
SP Wierzbięcin i SP Żabowo.

- „Dzień  Zdrowej Żywności”, 
podczas którego dzieci do-
wiedziały się, jakie pro-
dukty spożywane przez 
nie, szkodzą zdrowiu. 

- wizyta w szkole,  wielo-
krotnego rekordzisty Księ-
gi Rekordów Guinessa w 
podbijaniu różnych rodza-
jów piłek – Janusza Cho-
montka. 

-  zawody sportowe  pod hasłem 
„Mamo, tato – baw się ze mną”.  
Wspólna zabawa mająca zachę-
cić także rodziców do aktywnego 
spędzania wolnego czasu ze swo-
imi dziećmi.

- „Festyn Rodzinny”, podczas 
którego rodzice mieli m.in. okazję 
wziąć udział w grach i zabawach 
przeprowadzonych w sali gim-
nastycznej, czy w meczu w „dwa 
ognie”. Gratulujemy SP 2 wyróż-
nień przyznanych przez Minister-
stwo i życzymy wielu innych, po-
dobnych sukcesów. 

Inf. własna

Wyruszyli na Jasną Górę 
Wczoraj, o godz. 5:30, grupa 50 pątników z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie 
wyruszyła na Jasną Górę w ramach Pielgrzymki Archidiecezjalnej.  

Po drodze wierni zatrzymali 
się w Gostyniu koło Opola, gdzie 
wzięli udział w Mszy św. na Gó-
rze Świętej Anny. Tam też odby-
li pierwszy nocleg. Dziś, tj. piątek, 
pielgrzymi z Nowogardu dotrą 
do   Częstochowy. Na Jasnej Gó-
rze wezmą udział w nocnym czu-
waniu i liturgii w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu. 

Następnego dnia, w sobotę, pąt-

nicy wyruszą do Czernej koło 
Krakowa, gdzie odwiedzą Sank-
tuarium Matki Bożej Szkaplerz-
nej. Później przez Jurę Krakow-
sko-Częstochowską, wyjadą w 
kierunku Tuchowa, k.Tarnowa. 
Stamtąd pielgrzymi przejadą do 
Przemyśla, by już w niedzielę od-
wiedzić Kalwarię Pacławską. W 
poniedziałek pielgrzymi wyruszą 
w drogę powrotną do Nowogar-

du. Po drodze mają zatrzymać się 
ma modlitwę w Łagiewnikach. 

Oprócz pątników z parafii pw. 
WNMP, w Częstochowie są rów-
nież wierni z terenu parafii pw. św. 
Rafała Kalinowskiego. Ta grupa 
wyjechała na pielgrzymkę już w 
poniedziałek. Natomiast powrót 
zaplanowała na sobotę, 27 wrze-
śnia. 

MS

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a  
30 września br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie 
z Panem Edwardem Tychońcem, 

który opowie nam o życiu św. Jana z Dukli, 
mocą uchwały Sejmu RP ogłoszonego 

jednym z patronów Roku 2014

Zaproszenie na dożynki 
do Wyszomierza

W sobotę, 27 czerwca, w Wyszomierzu odbędą się dożynki parafial-
ne. Święto plonów rozpocznie się o godz. 15.00, Mszą św. dziękczynną. 
Następnie na boisku odbędzie się część artystyczna i zabawa przy mu-
zyce zespołu Avanti. W programie wiele atrakcji m. in. pokaz sprzętu 
strażackiego, przejażdżka końmi, smaczne, wiejskie jedzenie. 

Zapraszamy wszystkim do wspólnego świętowania. 
Sołtys Andrzej Kania 
wraz z Radą Sołecką 
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ŚWIETNE OFERTY
W ZASIĘGU RĘKI

KREDYTY, 
KONTA OSOBISTE,
LOKATY

bzwbk.pl  

Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach dostępne w placówce Partner Banku Zachodniego WBK S.A. Stan na 20.01.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00NOWA SIEDZIBA

w Nowogardzie
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Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy:  Jarosław Świątczak - Metalzbyt II

Poza pracą, moją pasją jest sport
Oto kolejna rozmowa z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, tym razem z Jarosławem Świątczakiem, właścicielem firmy Metalzbyt II w Nowogardzie, funkcjo-
nującym od ponad 20 lat przy ul. 15 Lutego. Właściciel przedsiębiorstwa, poza pracą w firmie, uwielbia także sport, traktuje to jako swoją pasję, o czym 
opowie w poniższej rozmowie. 

DN: Jak wiadomo, Pańska fir-
ma na rynku funkcjonuje już ja-
kiś czas. Proszę opowiedzieć coś 
o jej historii, jak się wszystko 
rozpoczęło i może skąd pomysł 
na nazwę? 

Jarosław Świątczak: Historia 
firmy jest dość długa. Na rynku 
nowogardzkim istnieje bowiem już 
dwadzieścia trzy lata i początko-
wo jednym z założycieli była moja 
mama. Po skończeniu studiów, 
prowadzeniem firmy zająłem się  
ja. Co do historii, mogę dodać tyle, 
że jej siedziba nie zawsze była usy-
tuowana w tym miejscu. Początko-
wo działalność była prowadzona w 
PZM-ocie, a dwadzieścia lat temu 
została przeniesiona w miejsce, w 
którym obecnie się znajdujemy. 

A pomysł na nazwę?
Chodziło o to, by nazwa była 

prosta, nieskomplikowana, łatwo 
zapadała w pamięć. Skoro mie-
liśmy handlować metalem, to po 
prostu zostały połączone te dwa 
słowa metal i zbyt.

Z tego, co zdążyłam się zo-
rientować, Metalzbyt to nie tyl-
ko Nowogard. Mają Państwo 
także placówki w innych miej-
scach. Niech pan nam opowie, 
jak funkcjonuje firma poza gra-
nicą Nowogardu?

Tak, to prawda. Posiadamy tak-
że placówki poza Nowogardem. 
Wiąże się to oczywiście z rozwo-
jem firmy i zapotrzebowaniem na 
tego typu asortyment. Dlatego, wy-
korzystując potrzebny rynku oraz 
chcąc wyjść klientom naprzeciw,  
dwa lata temu otworzyliśmy od-
dział  w Policach, w tym roku rów-
nież w Golczewie. I muszę przy-
znać, że inwestycja ta spełnia moje 
oczekiwania. 

Pozyskiwanie klientów jest 
związane z posiadaniem bogate-
go asortymentu. Zatem w co do-
kładnie zaopatruje się pańska 
firma?

Głównie są to materiały hy-
drauliczne, grzewcze oraz to, co 
jest potrzebne przy remoncie. Jed-
nym zdaniem, można u nas ku-
pić wszystko, począwszy od śrub-
ki, po materiały do wykończenia, a 
nawet wyposażenia domu. W  na-
szym asortymencie można znaleźć: 
gwoździe, śrubki, nakrętki, art. hy-
drauliczne, malarskie, armaturę 
sanitarną, technikę grzewczą, na-
rzędzia ręczne i elektryczne, a tak-
że gniazdka, klamki i wiele innych 
rzeczy związanych z budownic-
twem.

Kto jest klientem w pańskiej 
firmie?

Z towarem trafiamy do każdego 
klienta, zarówno mieszkańca go-
spodarstwa domowego, jak i du-
żych firm budowlanych. Dodam, 
że u mnie zaopatruje się wiele firm 
oraz instytucji publicznych,  za-
równo z rynku nowogardzkiego, 
jak i  i spoza granic naszego miasta.

Jak zmieniało się zaopatrzenie 
w sprzedawany towar na prze-
strzeni lat?

Asortyment, jaki od początku 
posiadamy w swojej ofercie, jest 
taki sam. Zmieniają się oczywiście 
technologie, zmienia się rynek, po-
wstają nowe artykuły, dlatego  sta-
ramy się nadążyć za nowymi tren-
dami i nowościami oraz wprowa-
dzać je do naszej oferty sprzedaży, 
by stawać się konkurencyjnym, bo 
tego wymaga współczesny rynek, 
także ten nowogardzki.

By produkt został sprzeda-
ny, musi być przede wszystkim 
znany. Związane jest to z osoba-
mi pierwszego kontaktu, czyli 
w tym wypadku ze sprzedawcą. 
Niewątpliwie kadra musi być na 
bieżąco z nowościami i musi być 
wykwalifikowana. Kto odpowia-
da na szkolenia pracowników i 
ewentualnie jak długo trwa ta-
kie szkolenie? 

Jestem osobą, która odpowiada 
za swoich pracowników. Zdaję so-
bie sprawę z tego, że w swojej ofer-
cie posiadamy dużo produktów, 
zatem zapoznanie się z całą ofertą 
wymaga czasu. Szkolenia oczywi-
ście się odbywają, a głównie odpo-
wiedzialnymi za nie są firmy (pro-
ducenci), którzy za naszym pośred-
nictwem, jako dystrybutora, chcą 
sprzedać towar. Producenci wysy-

łają swoich ludzi, a ci z kolei prze-
kazują informacje o produkcie, do-
szkalając przy tym  moich pracow-
ników. Zależy im bowiem na tym, 
jak i mnie, by  sprzedawca  najle-
piej orientował się, co komu sprze-
daje i w jaki sposób to robi.  

Mówiliśmy wcześniej o tym, 
kto zaopatruje się w Pańskiej fir-
mie. Wiemy już, że przychodzą 
do niej klienci indywidualni. Z 
racji tego, że ja jestem kobietą, 
zapytam, czy zakupy u pana w 
sklepie zrobi także kobieta?

(uśmiech) Oczywiście, chętnie 
zaglądają tu również kobiety, i to 
w sporej grupie. Jedne panie przy-
chodzą po konkretny produkt, 
świetnie znając się na rzeczy, inne 
przychodzą z telefonem przy uchu, 
instruowane przez mężów, jaki 
produkt dokładnie kupić, ale są też 

i takie, które same próbują się do-
wiedzieć  czegoś w tej dziedzinie - a 
my chętnie służymy pomocą.     

Ilu pracowników zatrudnia 
Pańska firma?

W tej chwili nasz kadra składa 
się z dziewięciu osób. Firma wciąż 
się rozwija, przybywa asortymen-
tu, stąd też jest potrzeba zwięk-
szenia zatrudnienia, a więc wraz 
z rozwojem firmy, następuje roz-
wój personalny. W skład pracow-
ników wchodzą sprzedawcy, maga-
zynier, kierowca, a także przedsta-
wiciel handlowy.

Zapytam jeszcze o politykę 
podatkową w Nowogardzie. Czy 
uważa pan, że Nowogard jest 
przyjaznym miastem do tworze-
nia i kontynuowania biznesu.

Co do podatków, to powiem tyle, 
że trzeba je płacić. Natomiast pod 
względem "przyjazności" gminy, to 
mogłaby być bardziej przyjazna i 
skupiona na przedsiębiorcach. No-
wogard, moim zdaniem, powinien 
bardziej zadbać o nas (przedsię-
biorców), gdyż w dużej mierze to 
właśnie z przedsiębiorstw do bu-
dżetu gminy trafiają dochody.

Jakie ma plany na przyszłość 
właściciel Metalzbytu?

W zasadzie to cały czas się roz-
wijać, inwestować, pozyskiwać no-
wych klientów, pracowników oraz 
poszerzać asortyment adekwatnie 
do potrzeb rynku.

A może otwarcie kolejnej pla-
cówki?

Niewykluczone, wszystko przed 
nami, lubię inwestować, a czas po-
każe.

Co zatem robi właściciel Me-
talzbytu, gdy nie jest w pracy? 
Ma jakieś pasje, zainteresowa-
nia?

Przede wszystkim ma rodzinę, 
z którą stara się spędzić jak naj-
więcej czasu, a jeśli chodzi o pa-
sje,  oczywiście są. Z racji mojego 
wykształcenia (skończyłem Insty-
tut Kultury Fizycznej na Uniwer-
sytecie w Szczecinie), moje pasje 
związane są ze sportem. Lubię grać 
w piłkę, biegać, jeździć na rowe-
rze, w szczególności  lubię wypra-
wy rowerowe z moim synkiem. Ale 
nie ukrywam, lubię też zajęcia nie 
wyzwalające zbyt dużo adrenaliny, 
jak na przykład dobry film czy wy-
jazd  z żoną do teatru. 

Sport tylko czynnie? Ale mecz 
naszych siatkarzy pan oglądał.

 Niestety nie mam na to aż tyle 
czasu, bo prowadzenie firmy po-
chłania go zbyt wiele, ale finał  
oczywiście oglądałem z zacieka-
wieniem i radością.

Rozmawiała Karolina Sałaga

Od lewej: Jarosław Świątczak, właściciel firmy wraz z kadrą pracowniczą

Sklep Metalzbyt II mieści się przy ulicy 15 Lutego (naprzeciwko Elewatora)



Nr 73 (2306)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Jeszcze o martwym żubrze

Człowiek się do tego nie przyczynił
We wtorkowym wydaniu DN zamieściliśmy artykuł o znalezionym w niedzielę, 21 września, martwym żubrze. Zgodnie z zapowiedzią, dziś publikujemy 
szczegółowe informacje na temat przyczyny śmierci młodego byka.

Przypomnijmy, martwy ssak 
został znaleziony w jednym z 
nowogardzkich lasów, na te-
renie obwodu łowieckiego KŁ 
„Ryś”. Pisaliśmy wówczas o 
prawdopodobnym biegu wy-
darzeń, na skutek których żubr 
odniósł śmiertelne obrażenia. 
W grę wchodziły dwa warian-
ty – albo ingerencja człowieka, 
albo prawo natury. To, co wczo-
raj (czwartek) usłyszeliśmy od 
ekspertów, stanowczo wyklucza 
jedną z opcji.

O szczegółowe informacje po-
prosiliśmy Macieja Tracza z Za-
chodniopomorskiego Towa-
rzystwa Przyrodniczego, który 
wraz z żoną, Magdaleną, zajmu-
je się monitorowaniem żubrów. 
– Ciało młodego byka leżało w 
lesie dość długo, w granicach od 
7 do 10 dni. Niestety zbyt długo. 

Jego stan był tak opłakany, że na-
wet po dokładnych oględzinach 
trudno było stwierdzić, co mu 

się tak naprawdę stało – mówi 
w rozmowie z DN Maciej Tracz 
– Niemożliwym było, by na pod-

stawie stanu jego ciała dojść do 
jednoznacznej odpowiedzi. Mogę 
powiedzieć natomiast tyle – żubr 

był cały, w jednym kawałku. Nie-
mniej, mimo że nie znamy do-
kładnej przyczyny śmierci sam-
ca, z pewnością można wyklu-
czyć ingerencję człowieka. Tutaj 
zadziałała natura. Tak jak wcze-
śniej przypuszczaliśmy, mógł zo-
stać ugodzony rogiem przez in-
nego osobnika, w wyniku wal-
ki. Mógł również mieć skręco-
ny kark, ale tego, jak już powie-
działem, nie możemy na 100% 
stwierdzić. 

Maciej Tracz potwierdził in-
formację o pochodzeniu młode-
go byka. Był on jednym z trzech, 
które wyszły z poligonu draw-
skiego. Pierwszy zginął w zde-
rzeniu z samochodem ciężaro-
wym. Znaleziony w niedzielę 
byk to już druga ofiara migracji 
żubrów.

Karolina Klonowska 

We wtorek sesja Rady Miejskiej 

Tym razem normalnie
W najbliższy wtorek, 30 września, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Bę-
dzie to pierwsze, od ośmiu miesięcy posiedzenie, podczas którego radni będą mogli zada-
wać burmistrzowi pytania. 

Ostatnia sesja, na której radnym 
umożliwiono zadawanie pytań, 
odbyła się 28 stycznia br. Kolejne, 
a było ich dotychczas pięć, zwoły-
wane były w tzw. nadzwyczajnym 
trybie. Zwykle organizowano je 
na wniosek burmistrza. W takich 
przypadkach tylko za zgodą wnio-
skującego można wprowadzać 
nowe punkty do porządku ob-
rad. Gdy za każdym razem radni 
wnioskowali o umożliwienie za-
dawania pytań i wniosków na te-
mat bieżących problemów, z któ-
rymi zgłaszają się do nich miesz-
kańcy gminy, Robert Czapla od-
mawiał. Twierdził, że radni mogą 
codziennie pytać gminę o co tyl-

ko chcą, ale na piśmie. Problem w 
tym, że jak twierdzą radni, później 
na odpowiedź czekają nawet mie-
siąc, a na niektóre pytania nie do-
stają odpowiedzi wcale. Taka sy-
tuacja spotkała ostatnio radnego 
Michała Wiatra, któremu urzęd-
nicy do dziś nie odpowiedzieli na 
interpelację złożoną w dniu 21 
sierpnia. Mimo że zgodnie ze Sta-
tutem Gminy, Urząd Miejski ma 
14 dni, by odpowiadać na zapyta-
nia radnych. 

Porządek skromny
Oprócz możliwości zadawania 

pytań przez radnych, w porządku 
obrad wtorkowej sesji nie ma za 
wiele punktów. Rada będzie gło-

sować m.in. nad dwoma popraw-
kami do tegorocznego budżetu. 
Ustali także ceny biletów komu-
nikacji miejskiej oraz tryb udzie-
lania i rozliczania dotacji dla pla-
cówek przedszkolnych. Poza tym 
burmistrz złoży sprawozdanie z 
działalności pomiędzy sesjami. 
Na zakończenie sesji, burmistrz 
powinien odpowiedzieć, wspólnie 
z pracownikami UM, na zadane 
na początku obrad pytania przez 
radnych. 

Przypominamy, że obrady se-
sji RM, są jawne. Może w niej 
uczestniczyć każdy obywatel, ale 
bez prawa do zabierania głosu. 
Warto skorzystać z tego przywi-
leju. Wszystko wskazuje bowiem 
na to, że wtorkowe obrady, mogą 
być ostatnimi, zwołanymi w zwy-
kłej formie, za tej kadencji. Będzie 
to więc prawdopodobnie ostatnia 
okazja aby ocenić aktywność rad-
nych, a także posłuchać co do po-
wiedzenia na ważne tematy (np. 
przetarg na wodę, o który z pew-
nością radni będą pytać) ma do 
powiedzenia władza. 

 Na październik planowane jest 
jedynie posiedzenie mające bar-
dziej uroczysty, podsumowują-
cy charakter – tak przynajmniej 
w rozmowie z DN poinformo-
wał Przewodniczący Rady, Anto-
ni Bielida. 
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26.09.2014, godz. 20:00
27.09.2014, godz. 20:00
28.09.2014, godz. 20:00

thriller
USA / 2014 / 92 min.
od lat: 15

  
      

 

  

Christine codziennie budzi się nie pamiętając kim jest i nie potrafiąc przypomnieć sobie żadnych
faktów z przeszłości. Będąca efektem wypadku sprzed lat amnezja sprawia, że jest uzależniona
od otaczającego ją troską męża. W celu uporządkowania rzeczywistości prowadzi pamiętnik, w
którym opisuje otaczający ją świat. Gdy jej zapiski zaczynają coraz bardziej odbiegać od tego,
co słyszy od współmałżonka, postanawia za wszelką cenę odkryć prawdę o swojej przeszłości.
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SIN CITY 2: DAMULKA WARTA GRZECHU

      

           

26.09.2014, godz. 18:00
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komiksowy, akcja, kryminał
USA / 2014 / 102 min.
od lat: 15

  
      

 

  

Dwight umawia zamożnych biznesmenów z prostytutkami, robi im zdjęcia i sprzedaje ich
żonom. Nagle pojawia się pewna femme fatale z jego przeszłości błagając o pomoc.
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nie pamiętając kim jest i nie po-
trafiąc przypomnieć sobie żad-
nych faktów z przeszłości. Będą-
ca efektem wypadku sprzed lat 
amnezja sprawia, że jest uzależ-
niona od otaczającego ją troską 
męża. W celu uporządkowania 
rzeczywistości prowadzi pamięt-
nik, w którym opisuje otaczający 
ją świat. Gdy jej zapiski zaczynają 
coraz bardziej odbiegać od tego, 
co słyszy od współmałżonka, po-
stanawia za wszelką cenę odkryć 
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biznesmenów z prostytutkami, 
robi im zdjęcia i sprzedaje ich żo-
nom. Nagle pojawia się pewna 
femme fatale z jego przeszłości 
błagając o pomoc.

KINO NA WEEKEND

           Nowogard, dnia 15 września 2014 roku      

           BR.0002.XXXVIII/2014  

            Pan

                       ..........................................................

                                                                    .......................................................... 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXVIII sesję Rady Miejskiej 

w Nowogardzie. Początek obrad:

              30 września 2014 roku (wtorek) o godzinie 12  00    w sali obrad Rady Miejskiej 

w Nowogardzie, Plac Wolności 1. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniach: 28 stycznia 2014 roku, 

     14 marca 2014 roku, 13 czerwca 2014 roku, 28 sierpnia 2014 roku.

 4. Informacje Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 6. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy sesjami.

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogard za I półrocze 2014 roku.

 8. Przyjęcie uchwał w sprawie:

      a) zmian budżetu gminy Nowogard na 2014 rok,

      b) zmian w budżecie gminy Nowogard na 2014 rok,

     c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania

         przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

     d) ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz

          ulg w przejazdach środkami tej komunikacji.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

       10. Komunikaty. 

       11. Zakończenie obrad.

               Przewodniczący Rady

                    Antoni Bielida 
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II Turniej Tenisa Ziemnego Bocieniec – Białuń

Debliści z Nowogardu na podium
W sobotę (20 września), w Białuniu, miał miejsce deblowy II Turniej Tenisa Ziemnego Bocieniec – Białuń. Udział w nim wzięli również tenisiści z Nowo-
gardu i to z dobrym skutkiem. Krzysztof Kamiński grający w parze z mieszkańcem Maszewa- Arturem Janiszynem, zajął 2. miejsce, natomiast nowogar-
dzianie Wojciech i Władysław Błażewiczowie wywalczyli 3. miejsce. 

 Gospodarzem turnieju był 
Władysław Błażewicz, a 12 za-
wodników tworzących 6 par, ry-
walizowało na korcie ceglastym w 
systemie „każdy z każdym”. Wal-
ka rozpoczęła się o godzinie 10:00 
i trwała aż do godz. 19. Turniej 
z pewnością trzeba by było do-
grać następnego dnia, gdyby nie 
zarządzono, że każdy set zaczy-
nać się będzie od wyniku 2:2 w 
gemach. Podczas rywalizacji do-
pisała piękna tego dnia pogoda. 
Na korcie zaprezentowały się na-
stępujące pary deblowe: Włady-
sław Błażewicz/ Wojciech Błaże-
wicz (Nowogard/Nowogard), Sta-
nisław Błażewicz/ Rafał Sidorczuk 

(Nowogard/Szczecin), Roman Ja-
godziński/Zbigniew Sałata (Ma-
szewo/ Maszewo), Krzysztof Ka-
miński/ Artur Janiszyn (Nowo-
gard/Maszewo), Piotr Buryszek/ 
Wojciech Świadek (Goleniów/
Goleniów), Krzysztof Klimaszew-
ski/Roman Zwierzyk (Nowogard/
Goleniów). Rozegrano kilka bar-
dzo zaciętych meczów, m.in. po-
jedynek pary nowogardzko-ma-
szewskiej, czyli Krzysztof Kamiń-
ski/Artur Janiszyn, z parą nowo-
gardzką, tworzoną przez ojca i 
syna – Władysława i Wojciecha 
Błażewiczów. Mecz ten zakończył 
się zwycięstwem tych pierwszych, 
w dwóch setach (6:4; 6:4). Jednak 

prawdziwą „wojną” na korcie oka-
zał się decydujący o zwycięstwie 
w turnieju pojedynek, pomiędzy 
Kamińskim i Janiszynem, a go-
leniowską parą Piotr Buryszek i 
Wojciech Świadek. Warto w tym 
miejscu dodać, że Piotr Buryszek, 
w turniejach tenisowych posiada 
nieporównywalne doświadczenie 
do pozostałych uczestników, gdyż 
ma na swoim koncie już zawo-
dowe występy. Mimo tego nowo-
gardzko-maszewska para deblo-
wa, nie odpuszczała swoim rywa-
lom ani na chwilę, dlatego mecz 
trwał prawie dwie godziny, a w 
każdym z dwóch setów rozgry-
wany był tie-break. Decydujące w 

setach gemy, Kamiński i Janiszyn 
przegrywali jednak dwukrotnie 
do 7 punktów. Mimo wszystko ten 
duet deblowy może być dumny ze 
swojego wyniku, tak jak para w 
której występował gospodarz tur-
nieju Władysław Błażewicz wraz z 
Wojciechem Błażewiczem. Tenisi-
ści z Nowogardu  przegrali tylko 
dwukrotnie, co pozwoliło im zająć 
3. miejsce w całym turnieju. Za-

wodnicy, którzy mieli możliwości 
wzięcia udziału w tym turnieju, za 
pośrednictwem DN, pragną po-
dziękować gospodarzowi sobot-
nich zmagań, za zorganizowanie 
i zaproszenie na turniej oraz za 
okazaną gościnność i ufundowa-
nie nagród. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników.

KR    

Na zdjęciu od lewej- Krzysztof Kamiński i Artur Janiszyn, w środku goleniowska para Buryszek i Świadek, następnie gospodarz 
turnieju Władysław Błażewicz w raz z synem Wojciechem.

Wyniki:
Buryszek/Świadek – Błażewicz/Błażewicz   2:0 (6:3; 6:3)
Kamiński/Janiszyn – Klimaszewski/Zwierzyk  2:0 (6:4; 6:2)
Błażewicz/ Sidorczuk – Jagodziński/Sałata   0:2 (4:6; 4:6)
Błażewicz/Błażewicz – Kamiński/Janiszyn   0:2 (4:6; 4:6)
Klimaszewski/Zwierzyk – Błażewicz/Sidorczuk  0:2 (2:6; 2:6)
Buryszek/Świadek – Jagodziński/Sałata   2:0 (6:3; 6:2)
Błażewicz/Błażewicz – Błażewicz/Sidorczuk  2:0 (6:4; 6:4)
Klimaszewski/Zwierzyk – Buryszek/Świadek  0:2 (2:6; 2:6)
Jagodziński/Sałata – Błażewicz/Błażewicz  0:2 (2:6; 2:6)
Błażewicz/Sidorczuk – Buryszek/Świadek   0:2 (2:6; 2:6)
Jagodziński/Sałata – Kamiński/Janiszyn   0:2 (2:6; 2:6)
Klimaszewski/ Zwierzyk – Błażewicz/Błażewicz  0:2 (5:7; 3:6)
Kamiński/Janiszyn – Błażewicz/Sidoruk   2:0 (6:2; 7:6)
Klimaszewski/Zwierzyk – Jagodziński/Sałata  0:2 (4:6; 4:6)
Buryszek/Świadek – Kamiński/Janiszyn   2:0 (7:6; 7:6)

I miejsce: 
Piotr Buryszek/ Wojciech Świadek (Goleniów/Goleniów)
II miejsce: 
Krzysztof Kamiński/ Artur Janiszyn (Nowogard/Maszewo)
III miejsce: 
Władysław Błażewicz/Wojciech Błażewicz (Nowogard/Nowogard)

Rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

Wygrać z Jeziorakiem
W sobotę, niedzielę i poniedziałek, rywalizować będą zespoły Pomorzanina Nowogard, od-
powiednio z wojewódzkiej okręgówki, A Klasy i III Ligi Kobiet. Zarówno pierwszy jak i dru-
gi zespół, zmierzą się na własnym boisku ze szczecinianami. Z kolei kobieca drużyna wybie-
rze się do Kołobrzegu, aby rywalizować tam z zawodniczkami Akademii Piłkarskiej Kotwicy.  

Po nieudanym meczu w Mory-
niu, podopiecznych Roberta Ko-
paczewskiego czeka kolejny ciężki 
mecz. W sobotę o godzinie 16:00, 
Pomorzanin rozpocznie mecz 
z beniaminkiem- Jeziorakiem 
Szczecin, który póki co, imponuje 
jak na razie swoimi wynikami. Je-
ziorak zajmuje w tabeli 5. miejsce 
i traci do Pomorzanina zaledwie 
dwa punkty. Zawodnicy ze Szcze-
cina dotąd rywalizowali cztero-
krotnie na własnym boisku i tyl-
ko dwa razy na wyjazdach. Jezio-
rak przegrał w Płotach z Polonią 
(3:0) i wygrał jako jedyny, jak do-
tąd, zespół … w Moryniu, z tam-
tejszym Morzyckiem (1:3). Pomo-
rzanin jeśli chce myśleć o awan-
sie, musi wygrywać na własnym 
boisku, tym bardziej, że na wyjaz-

dach nowogardzianie na razie spi-
sują się miernie. 

Z kolei w A Klasie, drugi ze-
spół Pomorzanina na własnym 
boisku zagra z Vielgovią Szczecin. 
Po czterech kolejkach niedzielni 
rywale „rezerwowych”, na skutek 
najgorszego bilansu bramkowego 
zamykają ligową tabelę. Tak sła-
bo grają jeszcze tylko zawodnicy 
Orła Grzędzice, z którymi Pomo-
rzanin II przed tygodniem „wy-
męczył” zwycięstwo (0:1) po golu 
w 90. minucie. Początek niedziel-
nego meczu z Vielgovią, zaplano-
wano na godzinę16:00. 

Teoretycznie, najłatwiejsze za-
danie mają podopieczne Paw-
ła Błaszczyka, które w nietypo-
wym terminie, bo w poniedziałek 
o 18:30, przy sztucznym oświe-

tleniu zagrają na boisku Kotwicy 
Kołobrzeg, z piłkarkami tamtej-
szej Akademii Piłkarskiej. Kotwi-
ca po dwóch meczach, z zerowym 
dorobkiem punktowym, zajmuje 
ostatnie miejsce w tabeli. Piłkar-
ki z Kołobrzegu jeszcze nie strze-
liły gola, za to straciły aż 19 bra-
mek. Na zupełnie innym biegu-
nie znajdują się piłkarki Pomorza-
nina, które po dwóch okazałych 
zwycięstwach, liderują w grupie 
z 13 golami strzelonymi i z zerem 
w rubryce bramki stracone. Fawo-
ryt tego meczu może być tylko je-
den i można zakładać, że kobiecy 
zespół przywiezie z Kołobrzegu 3 
punkty. Przy artykule prezentuje-
my komplet gier zaplanowanych 
na najbliższy weekend. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015

7. kolejka:
Zorza Dobrzany – Polonia Płoty   (27.09; 15:30)
Pomorzanin Nowogard – Jeziorak Szczecin (27.09; 16:00)
Odrzanka Radziszewo – Kłosa Pełczyce  (27.09; 16:00)
Unia Dolice – Ina Ińsko    (27.09; 16:00)
Piast Chociwel – Orkan Suchań   (27.09; 17:00)
Błękit Pniewo – Morzycko Moryń   (28.09; 15:00)
Flota II Świnoujście – Gavia Choszczno  (28.09; 15:00)
Sparta Węgorzyno – Stal Lipiany   (28.09; 16:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
5. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Chemik II Police  (27.09; 11:00)
OKS Euroinsbud Goleniów – Orzeł Grzędzice (27.09; 15:00)
Pomorzanin Przybiernów – Orzeł Łożnica  (27.09; 17:00)
Hanza Goleniów – Znicz Niedźwiedź  (27.09; 18:00)
Wicher Reptowo – Zalew Stepnica   

(28.09; 16:00)
Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin (28.09; 16:00)

III Liga Kobiet 2014/2015
3. kolejka:
Orzeł Wałcz – Zalew Stepnica   (27.09; 11:00) 
Olimpia II Szczecin – Vielgovia Szczecin  (27.09; 14:30)
LUKS Przecław – Fala Międzyzdroje  (28.09; 14:00)
Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard (29.09; 18:30) 
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Nadia córka Katarzyny 
i Pawła Sola ur. 
16.09.2014 z Łobza

Amelia córka Marii i 
Mateusza Lipczyńskich 
ur. 20.09.2014 z 
Maszkowo

Mieszko syn Dechnik 
Kristiny ur. 13.09.2014 
z Tuczy

Szymon syn Moniki 
Miśkiewicz ur. 
18.09.2014 z Nowogardu

Lena córka Diany 
Tomaszewskiej ur. 
22.09.2014 z Nowogardu

Franek syn Doroty Soroka 
ur. 24.09.2014 z Łobza

Maja córka Izabeli Toboła 
ur. 23.09.2014 z Brzozowa

Alicja Niedźwiecka córka 
Natalii Zielińskej ur. 
19.09.2014 z Dębic

Joasia córka Marty 
Laskowskiej ur. 24.09.2014 
z Reska

Nikolas syn Anety i 
Krzysztofa Stefańskich ur. 
12.09.2014 z Nowogardu

Gabrysia córka Pauliny 
Niedźwieckiej ur. 
21.09.2014 z Redła

 Witamy wśród nas... Autor rubryki: 
Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Halina Stefańska. Gratuluję.

Trudna sprawa
Jak żyć Pani kosmetolog, jak żyć? Pozbyłam się w końcu zaskórników, nie mam żadnych wy-
prysków. Skóra jest gładka. Do pełni szczęścia brakowało mi tylko lekkiej opalenizny. Nie 
smażyłam się na słońcu i używałam kremów z filtrem. I niech Pani spojrzy na te plamy. 

To hiperpigmentacje inaczej 
zwane przebarwieniami. W na-
szym naskórku znajdują się ko-
mórki barwnikowe zwane mela-
nocytami. Zawierają one melani-
nę – barwnik, odpowiedzialny za 
kolor naszej skóry, włosów i tę-
czówki. Melanina pełni funkcję 
ochronnego filtra skóry. Chroni 
ją przed promieniowaniem UV. 
Na skutek różnych czynników 
dochodzi czasem do nierówno-
miernego jej rozmieszczenia lub 
nadprodukcji. Skutkiem czego 
mogą być właśnie przebarwienia. 
Proces powstawania barwnika 
jest uwarunkowany genetycznie 
i podlega kontroli hormonalnej. 
Co oznacza, że sprawa jego rów-
nowagi nie jest taka prosta. Naj-
większy wpływ na poziom me-
laniny ma nasze ukochane słoń-
ce. Chodzi tu głównie o promie-
niowanie UVB, które przyspiesza 
produkcję i powstawanie barw-
nika.  Jest to tzw. późna opale-
nizna, która pojawia się dopiero 
po ok. 72 godzinach od opalania. 
Za efekt natychmiastowy opala-
nia odpowiedzialne jest promie-

niowanie UVA. Nie zawsze jed-
nak winne są promienie. W gro-
nie podejrzanych powinny się 
znaleźć także: stany zapalne skó-
ry, urazy mechaniczne, choro-
by, promieniowanie rentgenow-
skie i substancje zwiększające 
wrażliwość na słońce np. niektóre 
leki i zioła. Specyficznym rodza-
jem przebarwień występujących 
głównie na twarzy, i głównie u 
kobiet, jest ostuda. Plamy powsta-
ją bez wcześniejszych urazów, są 
nieregularnego kształtu i zdecy-
dowanie odróżniają się od reszty 
skóry. Prześladują okolice skroni, 
czoło, policzki i górną wargę. Sta-
nami sprzyjającymi powstawaniu 
takich przebarwień są ciąża, za-
burzenia hormonalne i doustna 
antykoncepcja. 

Usuwanie lub redukcja hiper-
pigmentacji jest procesem skom-
plikowanym i zależy od tego czy 
czynnik odpowiedzialny za ich 
powstawanie został usunięty. Pre-
paraty stosowane w tego typu ku-
racjach  zawierają takie składniki 
jak arbutyna, kwas kojowy, azela-
inowy itp. Niestety żeby osiągnąć 

rezultat, trzeba je długo stosować, 
nawet kilka miesięcy. Przebarwie-
nia są z natury złośliwe. Niezależ-
nie od zastosowanej terapii, mogą 
wrócić już po niedługim prze-
bywaniu na słońcu. Pomocna w 
walce z przebarwieniami na pew-
no jest mikrodermabrazja o któ-
rej wspominałam już wiele razy. 
Złuszcza skórę, przyspiesza re-
generacje i pozwala na odbudo-
wę uszkodzonych komórek. Pe-
elingi chemiczne, które rozjaśnia-
ją i usuwają plamy, również będą 
przydatne. Jedną z najskutecz-
niejszych metod jest peeling Co-
smelan, medyczny preparat o sil-
nym działaniu przeciw przebar-
wieniom. Więcej na ten temat już 
wkrótce, a tym czasem proszę się 
nie załamywać. Sprawa jest skom-
plikowana, ale nie beznadziejna. 
Przeżyjemy ;)

Tenis stołowy – II Liga Mężczyzn

Mecz na szczycie  
w Wierzbięcinie
W najbliższą sobotę (27 września), w Wierzbięcinie, drużyna LUKS Top występująca w II 
Lidze Mężczyzn, rozegra kolejne dwa spotkania w ramach I Rundy tych rozgrywek. Jednym 
z rywali będzie Stal Szczecin, najlepszy zespół w grupie północnej. 

Podopieczni Józefa Korkosza 
bardzo dobrze rozpoczęli obec-
ny sezon, wygrywając dwa pierw-
sze wyjazdowe mecze. Tym razem 
o ligowe punkty powalczą w naj-
bliższą sobotę „u siebie” - w hali 
Szkoły Podstawowej w Wierzbię-
cinie. Najpierw o godzinie 10:30, 
ich rywalami będą tenisiści sto-
łowi zespołu UKS Nałęcz Gra-
jan Ostroróg. Zespół ten przegrał 
swoje dwa pierwsze mecze i z ze-
rowym dorobkiem punktowym, 

zajmuje obecnie ostatnie miej-
sce w tabeli. Ten pojedynek powi-
nien zakończyć się zwycięstwem 
gospodarzy z Wierzbięcina. Jed-
nak o godzinie 15:30, nie będzie 
już tak łatwo... Rywalami będą za-
wodnicy Stali Szczecin. Od kil-
ku sezonów LUKS Top Wierzbię-
cin i Stal Szczecin, zajmują w li-
gowej tabeli dwa pierwsze me-
cze i bezskutecznie walczą w ba-
rażach o awans do I ligi. Szczeci-
nianie mają dodatni bilans w me-

czach z tenisistami z naszej gmi-
ny i ponownie są głównym fawo-
rytem do zajęcia pierwszego miej-
sca w ligowej tabeli. Stal wystar-
towała tak samo jak LUKS Top, 
przez co obydwa zespoły zajmu-
ją 1. miejsce po dwóch kolejkach. 
Bez wątpienia będzie to mecz na 
szczycie w grupie północnej II ligi 
mężczyzn. Już dziś gorąco zapra-
szamy wszystkich na kolejne ligo-
we potyczki podopiecznych Józefa 
Korkosza.       KR

Zaproszenie
Klub Kolekcjonera, Koło Numizmatyczne oraz Gru-

pa Spadochroniarzy Nowogard, zapraszają w niedzie-
lę (28 września 2014 r.), w godzinach 14:00-17:00, do 
Nowogardzkiego Domu Kultury, przy Placu Wolności 
7, na wystawę z okazji Święta Spadochroniarza wraz z 
powakacyjną „Giełdą Kolekcjonerską”. Szczególnie za-
praszamy kolegów spadochroniarzy i kolekcjonerów, 
wszystkich naszych sympatyków oraz tych, którzy będą 
chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Pamiętajcie – skoczcie do nas!

II Liga Mężczyzn Grupa Północna
I Runda

3. kolejka (27 września):
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Nałęcz Grajan Ostroróg   (10:30)

4. kolejka (27 września):
LUKS Top Wierzbięcin – Stal Szczecin           (15:30)
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Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

W12.4.SK.P.7.3.DO

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

25 WRZEŚNIA 2014

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

            W niskich cenach 
tel. 91 392 21 65                        ul. Boh. Warszawy 7A

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 DZIECI  i MŁODZIEŻ NA WARSZTATY PLASTYCZNE i  TEATRALNE

w ramach projektu:
„W Świecie Legend Pomorza Zachodniego...”

PONADTO:
* 4 X 2014 godz. 15.00 - Wykład  pasjonata i znawcy dziejów Ziemi Nowogardzkiej - Franciszka 
Karolewskiego w świetlicy wiejskiej w Trzechlu
* 25 X 2014 godz. 15.00 - Wykład przewodnika i krajoznawcy Wrzesława Mechło – autora książek 
o historii i legendach Pomorza Zachodniego w świetlicy wiejskiej w Trzechlu  
* 25 X 2014  Wystawa prac plastycznych zrealizowanych przez dzieci z Błotna,Trzechla, Nowogardu
* 25 X 2014  Premiera przedstawienia teatralnego zrealizowanego przez dzieci z Błotna,Trzechla, 
Nowogardu

WARSZTATY PLASTYCZNE - w  Błotnie (świetlica Caritas), Trzechlu (świetlica) i Nowogardzie (SP nr 1)
- pod kierunkiem  Katarzyny Gnacińskiej -Olczyk        

WARSZTATY TEATRALNE – w Trzechlu (świetlica) i Nowogardzie (SP nr 1) 
- pod kierunkiem Martyny Rogali -Bator

Organizatorzy: 
Katarzyna Gnacińska-Olczyk, Martyna Rogala -Bator, Irena Czyżak, Stowarzyszenie Przystanek Trzechel

Projekt do�nansowany ze środków Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
A.61.śk.26.09

To już minęło osiemaście lat? Troski młodości poszły w świat 
teraz wkraczacie w dorosłe życie, więc zadbajcie o nie należycie

Z okazji 18-stych urodzin 

Damianowi i Dawidowi 
moc najlepszych życzeń, wielu sukcesów 

w szkole i w życiu prywatnym oraz 
spełnienia wszystkich marzeń

życzą 
mama, Piotr, Mariusz, Elana, wujek Grzegorz i Paula 

799 zł  
999 zł 

W.220.4.sk.26.09-12.12

P3.2.O.do

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.29-24.10
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Pomorzanin II żegna się z Pucharem Polski

Vineta za mocna
W środę (24 września), w Nowogardzie, o godzinie 16:30, rozpoczął się mecz pomiędzy Po-
morzaninem II, a Vinetą Wolin, w ramach III Rundy Pucharu Polski ZZPN. Niespodzian-
ki nie było, czwartoligowcy z Wolina pewnie pokonali wzmocniony drugi zespół, a wynik 
1:4 to najmniejszy wymiar kary.

Pomorzanin II Nowogard – Vineta Wolin 1:4 (0:2)
`80 min. Dawid Langner (rzut karny)
Skład: Krzysztof Haberski (Paweł Sobolewski) – Andrzej Piotrowicz, Gracjan 

Wnuczyński (c) , Sławomir Połatyński, Natan Wnuczyński – Hubert Pędziwiatr, 
Maciej Syfert (Jarosław Fijałkowski), Dawid Langner, Dominik Wawrzyniak (Jakub 
Szczypień), Dawid Kurek – Sebastian Suchy.

Z Pomorzanina II w pierwszym 
składzie zagrało tylko 5 piłkarzy, 
to też nie mógł dziwić fakt, że na 
ławce rezerwowych zasiadł trener 
pierwszego zespołu, Robert Kopa-
czewski. Pomorzanin mógł bardzo 
dobrze rozpocząć ten mecz, gdyż 
w 7. minucie Hubert Pędziwiatr 
mocno uderzył z woleja, z około 20 
metrów, jednak pół metra od słup-
ka. Gdyby strzał zmierzał w świa-
tło bramki, golkiper gości musiał-
by wyjmować piłkę z siatki. Vine-
ta powoli się rozkręcała, a po raz 
pierwszy na dobre zagroziła bram-
ce strzeżonej przez Krzysztofa Ha-
berskiego w 15. minucie. Wówczas 
w sytuacji sam na sam, napastnik 
przyjezdnych uderzył po „długim” 
słupku, a piłka nieco minęła bram-
kę nowogardzian. Następnie trzy 
groźne akcje gości w odstępie zale-
dwie trzech minut. Najpierw w 25. 
minucie Haberski wyłapał strzał 
w środek bramki, potem podanie 
wzdłuż pola karnego Pomorzani-
na i strzał z ostrego kąta z około 6 
metrów, który ponownie wyłapał 
golkiper z Nowogardu. Później za-
wodnik z Wolina otrzymał poda-
nie w pole karne na prawe skrzy-
dło, poradził sobie z obrońcą i wy-
łożył jak na „tacy” piłkę koledze z 

zespołu, który uderzył na bramkę, 
jednak na linii strzału staną Hu-
bert Pędziwiatr ratujący swój ze-
spół. Zawodnicy z IV ligi impono-
wali przede wszystkim prostopa-
dłymi podaniami, pomiędzy zagu-
bionymi defensorami z Nowogar-
du. W 30. minucie po takiej ideal-
nej asyście z własnej połowy, Po-
morzanin II zastawia nieudaną pu-
łapkę „ofsajdową”, przez co napast-
nik gości od 35 metra biegnie sam 
na sam z Haberskim i strzałem 
obok bramkarza gospodarzy, zdo-
bywa pierwszego gola w tym me-
czu. Nowogardzianie mogli wy-
równać już 5 minut później. Hu-
bert Pędziwiatr zagrał z głębi pola 
ładną piłkę za plecy obrońców Vi-
nety, ta trafiła do Dawida Langne-
ra, który nie pokonał bramkarza 
strzałem z prawej strony pola kar-
nego, będąc z nim „oko w oko”. Vi-
neta błyskawicznie odpowiedziała 
na tę akcję gospodarzy i w 36. mi-
nucie wykonywała rzut karny, po 
tym jak Gracjan Wnuczyński nie-
przepisowo powstrzymywał rywa-
la w swojej „szesnastce”. Zawodnik 
Vinety uderzył pewnie od słupka 
i Krzysztof Haberski po raz dru-
gi musiał wyjmować piłkę z siatki. 
Piłkarze z Wolina za wszelką cenę 

chcieli dobić niżej notowanych 
rywali i mieli ku temu znakomi-
tą okazję w 39. minucie. Wówczas 
po kolejnym „zabójczym” prosto-
padłym podaniu, napastnik Vine-
ty był sam na sam z Haberskim, 
bez problemów minął bramkarza 
z Nowogardu i uderzył na pustą 
bramką, ku zdziwieniu wszystkich, 
minimalnie niecelnie. Po tej akcji, 
Haberski na skutek kontuzji mu-

Bartosz Kurek i Dawid Langner nie mieli w tym meczu zbyt wielu okazji do zdobycia gola.

Krzysztof Haberski z nietęgą minął opuszczał boisko w pierwszej połowie meczu.

siał opuścić boisko, a między słup-
kami zastąpił go golkiper pierw-
szego zespołu Paweł Sobolewski. 
Po zmianie stron „Wikingowie” już 
totalnie panowali na boisku w No-
wogardzie, a kolejne prostopadłe 
podania, jeśli nie kończyły się po-
zycją spaloną, to sprawiały, że co 
rusz Sobolewski znajdował się w 
nieciekawej sytuacji... Swoją dro-
gą bramkarz Pomorzanina popisał 
się kilkoma ładnymi interwencja-
mi. Najpierw w 47. minucie obro-
nił strzał z woleja z około 7 me-
trów. Potem, w 56. minucie zatrzy-
mał napastnika gości w sytuacji 
sam na sam. W 60. minucie bram-
karz pierwszego zespołu wyła-
pał strzał z rzutu wolnego, a 8 mi-
nut później, wyciągnął się jak stru-
na, by wybić na rzut rożny moc-
ny - płaski strzał, z około 20 me-
trów. W 70. minucie Sobolewski 
nie miał już nic do powiedzenia. 
Rozbita w drugiej połowie defen-
sywa Pomorzanina, nie upilnował 
w „szesnastce” piłkarza z Wolina, 
który otrzymał górne podanie i ze 
stoickim spokojem, przelobował 
wysuniętego bramkarza Pomorza-
nina, zdobywając tym samym naj-
ładniejszą bramkę tego meczu. Po-
morzanin II pierwszą groźną ak-
cję stworzył dopiero w 75. minu-
cie. Dawid Langner zagrał przed 
pole karne do Sebastiana Suchego, 
ten stracił piłkę, ale ta po zamie-

szaniu trafiła do Jakuba Szczypie-
nia, który będąc w polu karnym z 
lewej strony, miał przed sobą tyl-
ko bramkarza. Młody pomocnik z 
Nowogardu za słabo jednak ude-
rzył i w efekcie wywalczył jedy-
nie rzut rożny. W 79. minucie Gra-
cjan Wnuczyński, który sprokuro-
wał w pierwszej połowie rzut kar-
ny, rehabilituje się i będąc na wy-
sokości pola karnego, dośrodko-
wuje i trafia w rękę zawodnika go-
ści, który znajdował się w „szesna-
stce”. Sędzia wskazuje na jedena-
sty metr, a do piłki podchodzi Da-
wid Langner, który pewnie strze-
la i zdobywa tym samym honoro-
wego gola dla Pomorzanina II. To 
jednak do Vinety należało ostatnie 
słowo w tym meczu. W 85. minu-
cie kolejne bardzo ładne prostopa-
dłe podanie, napastnik gości do-
pada do piłki zostawiając w tyle 
obrońców z Nowogardu i w sytu-
acji sam na sam ustala wynik tego 
meczu na 1:4 dla przyjezdnych. Jak 
można wywnioskować z tej relacji, 
to najmniejszy wymiar kary, bo 
tego dnia, przy ulicy Wojska Pol-
skiego, „Wikingowie” całkowicie 
panowali na nowogardzkim bo-
isku. Tym samym Pomorzanin II 
żegna się z rozgrywkami o Puchar 
Polski ZZPN, a kibicom pozostały 
już tylko emocje związane z ligo-
wymi meczami.  

KR

Gracjan Wnuczyński (z prawej) pełnił w tym meczu funkcję kapitana.JPG
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Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.05-26.09

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 4 paź-
dziernik 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122  
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej lub w biurze funda-
cji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz. 15-ej. Dobrowolna 
wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZA-
DBAĆ SAMA!

DLA PANóW "PROFILAKTYKA RAKA PROSTATY"
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" przy współpracy 

Urzędu Miejskiego i Firmy Berlin Chemie Menarinii organizuje program 
"Profilaktyka Raka Prostaty" dla mężczyzn z gminy Nowogard powyżej 
40 roku życia. Akcja wspierana jest pakietem materiałów promocyjnych- 
etykiety, ulotki edukacyjne. 

Badania odbędą się 27 września 2014 r. w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie.

W zakres badania wchodzą: badanie krwi PSA oraz badanie lekarskie. 
Szczegółowe informacje (termin badania krwi i godz. badania lekarskie-
go) podczas rejestracji w siedzibie fundacji tel. 91 3921356 wew. 122, lub 
u Lidii Bogus po godz. 14-tej. tel. 505393636.

PAMIĘTAJ! TY TEŻ MUSISZ DBAĆ O ZDROWIE -  BADANIE 
PROSTATY JEST TAK PROSTE JAK SPRAWDZANIE OLEJU 

Dobrowolna wpłata na cele statutowe 20 zł.
Zapraszam Prezes SFOM Zdrowie Lidia Bogus

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„CISY” W NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali 
mieszkalnych w przygotowywanym do budowy 

„Zespole budynków mieszkalnych” 
przy ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego zaprasza-
my do siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 7a w No-
wogardzie.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 
913925261 lub kom. 697 104 578.

P.27.2.sczb.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Firma Hjort Knudsen 
Polen Sp. z o.o 

zatrudni 
tapicerów 

w Nowogardzie więcej 
informacji 

pod numerem telefonu 
781 058 685

(K49.2.śczb.22-30.09)

Wymagania:
• Doświadczenie przy składaniu 
  i montaży mebli kuchennych i szaf pod wymiar.
• Umiejętność czytania projektów kuchni 
  i rozpisywania ich na elementy
• Obsługa maszyn stolarskich oraz  elektronarzędzi
• Dyspozycyjność sumienność
• Prawo jazdy kat. B

   

Stolarz mebli kuchennych 
pilnie poszukiwany

Telefon kontaktowy 
606 377 773

W.220.4.czb.26.09

Zatrudnię osoby do pracy 
w ochronie fizycznej 

w okolicach Goleniowa. 
Telefon: 510 014 869

Wojewódzka Olimpiada Młodzieży

Dobre starty „Chrabąszczy”
W niedzielę (21 września), w Maszewie, rozegrane zostało VIII Kryterium Uliczne o Pu-
char Burmistrza Gminy Maszewo, które było zarazem Wojewódzką Olimpiadą Młodzieży 
w kolarstwie szosowym. Przyzwoicie zaprezentowali się kolarze z Nowogardu, trenujący w 
klubie „Chrabąszcze”. 

Zawodnicy z Nowogardu star-
towali w kategorii Żak, Młodzi-
cy i Junior młodszy. Z racji, że w 
Maszewie udział brało wielu ko-
larzy z Polski, odnotowano klasy-
fikacje ogólne oraz te, w których 
uwzględniono tylko kolarzy z wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go. 

W kategorii Żak, wystartowa-
ło trzech młodziutkich kolarzy z 
Nowogardu. Hubert Grygowski w 
klasyfikacji Wojewódzkiej Olim-
piady Młodzieży, zajął 2. miejsce, 
natomiast w ogólnej klasyfikacji 
linię mety przekroczył jako piąty 
zawodnik. Zaraz za nim uplaso-
wał się Jacek Fecak, który wywal-
czył brąz w Olimpiadzie, a w całej 
stawce sklasyfikowany został na 
6. miejscu. Paweł Zając, który był 
trzecim z nowogardzkich Żaków, 
uplasował się na 5. miejscu w wo-
jewództwie, natomiast w „gene-
ralce” zajął 11. lokatę. 

W kategorii Młodzik, startowa-
ła mniejsza liczba kolarzy spoza 
województwa, a zawodnicy z No-
wogardu, uplasowali się w Olim-
piadzie na tych samych miejscach 
co w klasyfikacji ogólnej. Nieste-
ty nikomu z pięciu naszych repre-
zentantów nie udało się wywal-
czyć medalu. Najwyżej sklasyfiko-
wany został Piotr Sowiński, któ-
ry wywalczył 5. miejsce. Mateusz 

Gliwka zajął 9. lokatę, przed dwo-
ma klubowymi kolegami, Damia-
nem Teodorczykiem, który był 
10. oraz sklasyfikowanym na 11. 
miejscu Adrianem Zającem. Do-
minik Ołubiec swój wyścig za-
kończył na 16. miejscu. 

Na koniec pozostała katego-
ria Junior młodszy, a w niej je-
den podopieczny Ryszarda Posac-

kiego – Adam Salamon. Kolarz z 
Nowogardu również nie poszedł 
w ślady swoich najmłodszych ko-
legów i nie zdołał stanąć na po-
dium. Salamon w Wojewódzkiej 
Olimpiadzie Młodzieży wywal-
czył 5. miejsce, a w klasyfikacji ge-
neralnej zajął 7. pozycję. 

KR 

Na zdjęciu od lewej- burmistrz Maszewa- Jadwiga Ferensztajn, Jacek Fecak, Hu-
bert Grygowski, Paweł Zając i prezes klubu Chrabąszcze Nowogard- Kazimierz 
Lembas.
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

Dom w Dębicach 
za 193 tys zł

pow. 98 m2 na działce 1600 m2

3 pokoje po remoncie
Polecamy!!!

TYLKO U NAS 

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny 

w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJE-
MY, KUPUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 606 
762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. 
od N-du. Media 11 zł/m2 .Tel. 
669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
44,4 m2, III piętro ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

• Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal po ka-
pitalnym remoncie. Dostępne media: 
prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na prezen-
tację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658 

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 66.3 
m2, I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 9139 
14018, 696 042 318 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 29,5m2, 
piwnica i budynek gospodar-
czy.913911069.

• W domku dwurodzinnym sprzedam 
kawalerkę. Osobne wejście. Kulice.45 
tyś.zł.Tel.512131562.

• Mieszkanie 4pokojowe do wynajęcia 
ul. Bema. 669 212 959 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze . 668 
411 277

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomo-
we, ok 90m2 Nowogard. 668 411 277 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 71 
m2. 602 371 382, 602 526 935 

• Kupię pół bliźniaka stare budownic-
two lub lokal w bloku z osobnym po-
dwórzem. 609 047 264 

• Do wynajęcia atrakcyjny lokal przy 
dworcu na 3go Maja. 694 440 201, 91 
39 21 467 

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I piętro. 
Cena do uzgodnienia.91 39 26 596, 
537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie na 
parterze, 2-3 pokojowe, bez pośredni-
ków. 783 908 247 

• Dom jednorodzinny w Nowogardzie 
sprzedam. 791 869 584 

• Wynajmę mieszkanie 42m2, 2 pokoje, 
4 piętro, w pełni umeblowane, 800zł 
+ opłaty + kaucja, od 1 października. 
660 424 989 

•  Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe. 
601 642 390 

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 46 
m2, piętro I. Ul.3-go maja w Nowogar-
dzie. 697 980 702 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, 
media. 602 267 382 

• Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe 
67,8 m2 lub zamienię to, mieszkanie na 
dwa mniejsze . 504 898 980 

• Wynajmę biuro ul. Boh. Warszawy, 
cena 600 zł. Tel. 698 669 875 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we, 700 zł + opłaty. 513 153 577

• Tanio sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 32m2. Tel. 601 642 390

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej. 601 808 410

• Sprzedam kawalerkę w centrum No-
wogardu, ul. Warszawska. 513 236 499

•  Sprzedam działki budowlane Karsk. 
509 349 642 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II, cena 
20 000 zł do negocjacji. 607 083 893

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, ul. 
Bankowa. 607 289 830 

• Do  wynajęcia trzypokojowe mieszka-
nie, centrum Nowogardu. W dobrym 
standardzie. Tel. 502632628.

• SPRZEDAM - Działkę  budowlaną, 800 
m2. Nowogard, wszystkie  media. Tel. 
662036172

• Poszukuję  domku do  wynajęcia oko-
lice  Nowogardu. Tel. 690581057.

• Do wynajęcia  mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum. 508301854, po  
16 godz.

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 

Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do 
Nissana Almery z 2001 roku.  cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574.

• Skup aut, busów, gotówka od ręki. 
791 337 976 

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 
zł. 508 290 657

• Sprzedam Opel Corsa poj. 1,4, zadba-
ny, kolor niebieski, szyberdach, alu-
felgi, przegląd do 30.06.2015r., cena 
2800 zł. 512 81 00 31 

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 
1200 zł. 660 143 113

• Sprzedam trabanta 1968 r., ważny 
przegląd i ubezpieczony. 730 744 751

ROLNICTWO
• Sprzedam koparkę „Białoruśkę” na 

chodzie, brak rejestracji, plus widły, 
cena 7 500 zł, tel. 696 104 720

• Sprzedam obornik. 505 405 357.

• Sprzedam: kaczki, kury, gęsi. Tel. 
782429405.

• SPRZEDAM -  Bryza  jadalna, powyżej 
150 kg. Dowóz. Tel.609640478.

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwit-
nące róże pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz róże krzaczaste 15 zł./
szt. a także wiele innych roślin. Tel. 
606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja tere-
nów zielonych. 508 503 650 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

• Sprzedam pszenicę ościstą, ozimą. 
502 853 573 

• Maliny, samozbieranie i sprzedaż, 
Strzelewo. 502 853 573 

• Ziemniaki paszowe jadalne sprzedam. 
608 01 39 95 

• Sprzedam ziemniaki jadalne vineta i 
denar, Żabowko 18. 60 50 925 17

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Żabo-
wo 13. 9139106 66, 502 530 452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 125 
122

• Sprzedam ciągnik siodłowy SKANIA 
124 rok 2001 + naczepa Wielton wy-
wrotka aluminiowa. 668 509 770

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 
1200 zł. 660 143 113 

• Sprzedam obornik. 607 739 866

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, 
samodzielne. 609 272 720 

• Sprzedam przyczepę 3,5 tony, wy-
wrotka, niska, niekompletna. 692 608 
128 

USŁUGI
• Korepetycje z Matematyki, Statystyki 

i Ekonometrii Dla licealistów i studen-
tów profesjonalne przygotowanie do 
zaliczeń egzaminów maturalnych oraz 
sesji egzaminacyjnych bardzo wyso-
ka zdawalność Tel. kom. 600 924 128 
• email: iwonand1@wp.pl

• Usługi budowlane.798147191.

• Usługi remontowo-budowlane, hy-
drauliczne, przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawia-
nie prac - w 2 minuty, bindowanie, wy-
druki A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 
839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-

RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, 
bus skrzyniowy oraz kryty. Tel. 
693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI SZYB-
KO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , da-
chów i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 608 
158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 
839

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZ-
KI 665 720 037

• NAPRAWY montaz piecow gazowych 
Vaillant - serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki do 
tony, bus kryty .Nawiążę współpracę z 
firmą.Tel.888878314.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 
608 364 330 , 600 347 308 

• Korepetycje z matematyki SP, gimna-
zjum. 532 557 381 
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DOMY na SPRZEDAŻ! 

 

OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

W19.6.śczb.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

NOWOGARD - skrajny szeregowiec, garaż, działka  CENA: 170 000 zł

NOWOGARD - 6 pokoi, pow. 140 m2  CENA: 311 000 zł 

NOWOGARD - wolnostojący, działka 142 m2  CENA:    99 000 zł

NOWOGARD / okolica - wolnostojący, działka 3500 m2  CENA: 116 000 zł 

GOLENIÓW / okolica - 1/2 DOMU, DZIAŁKA 900 m2  CENA:    67 500 zł 

NOWOGARD / okolica - wolnostojący na działce 1,06 ha   CENA: 235 000 zł 

NOWOGARD /okolica  - nowy dom, działka 1595  CENA: 259 000 zł

POSIADAMY OK. 1300 OFERT DO SPRZEDAŻY 
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

P14.1.śczb.do

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

• Układanie granitu, kamienia polnego, 
ogrodzenia, altany, grille. 782 354 833 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-

powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam eme-
ryta). 663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocni-
ka od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do dzia-
łu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w 
transporcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

• INDYK Redło - Zatrudni do pracy na 
Fermę .Warunki płacowe dobre. Za-
pewniamy mieszkanie. 502562378 lub 
913910315 .

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Doświadczona opiekunka zaopiekuję 
się małym dzieckiem. 66 46 96 177 

• Zlecam prace budowlane. 693 469 317 

• Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków. 695 264 694 

• Magister pedagogiki zaopiekuję się 
dzieckiem w różnych godzinach pracy. 
668 732 944, annam8181@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – doświad-
czenie. Więcej informacji – 602 690 897

• Poszukuje konserwatora 1/2 etatu 
(emeryt, rencista). 91 432 61 22

• Zatrudnię na budowie. 608 817 214 

• Poszukujemy młode osoby do pracy 
biurowej w Nowogardzie, wymaga-
ne komunikatywna znajomość języka 
angielskiego lub języka niemieckiego. 
601 472 947

• Szkółka roślin w Redostowie (Osina) 
poszukuje do pracy przy choinkach. 91 
39 11 100

• Poszukuje dekarza z umiejętnością cie-
sielki. 693 180 974 

• Przyjmę pracownika do wykończe-
niówki, praca od zaraz. 794 115 153

• FIRMA AUTOKOMPLEKS w Żabowie za-
trudni lakiernika lub pomocnika lakier-
nika (doświadczenie nie wymagane). 
601 260 138 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w Wę-
gorzycach. 606 271 499 lub 91 39 22 
308 

• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. 91 39 21 373 

INNE
• Kupimy  niepotrzebne  samocho-

dy  i  przeznaczone  do  złomowania 
.Tel.690581057.

• Sprzedam  drewno :  brzoza , olcha , so-
sna , przyczepka samochodowa  100 
zł.880690659

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, skle-
pu tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

• Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 
386

• Tanio sprzedam suche odpady tartacz-
ne . 693 730 938 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, spraw-
ny, atrakcyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-

miec   uzywane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania,domu,sklepu, tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne  cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub wenty-
lacji zapewniamy czesci zamienne,ser-
wis tel 691 686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używa-
ne do mieszkania,domu,sklepu cena 
od 70 zl  oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 380V 
do lazienki,kuchni cana 200zl   tel  691 
686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. 
Vaillant z Niemiec do domu, pensjona-
tu gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny 
cena od 1.000 zl piec gazowy c.o. sto-
jacy, zeliwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl mon-
taz,serwis  tel  691 686 772

• Przyjmę na naukę gry na gitarze i key-
bordzie. Tanio. Tel.669 889 627

• Tartak, Korytowo. 693 180 974

• Sprzedam fotelik samochodowy dzie-
cięcy. 668 732 944 

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji 
jodła kaukaska. Tel. 602 101 118, 600 
899 289

• Sprzedam suche drewno pocięte: ol-
cha, brzoza, tanio. 880 690 659

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, 
samodzielne. 609 272 720 

• Kupię wyposażenie salonu do pielę-
gnacji psów. 530 855 030

• Sprzedam playstation + 20 gier. 730 
744 751
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Kupując u lokalnych dostawców
CHRONISZ NOWOGARDZKIE MIEJSCA PRACy

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Logika zabija życie 
Alicja Wypych, Zdzisława Chocian, Agnieszka Skowrońska, Bronisława Buczak, Grażyna Siedlecka, Pela-

gia Feliksiak, Natalia Kursnierk, Halina Szwal, Danuta Borowik, Krystyna Gęglawa, Barbara Bartosik
Zwycięzcy: Agnieszka Skowrońska, Grażyna Siedlecka, Natalia Kursnierk, (jedno bez nazwiska)
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Maskotka
Hubert Łyczkowski, Daria Feliksiak, Błażej Wyczkowski, Oliwia Feliksiak, Miłosz Wielgus, Kamil Felik-

siak, Karolina Lewandowska
Zwycięzca: Hubert Łyczkowski
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ OSÓB • M.Fedeńczak kom. 606 148 353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A14.2.śczb.do

A15.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

ADMINISTRACJA, BHP, 
INFORMATYKA,
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA, 
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ, 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
oraz: fryzjer, kosmetyczka, opiekun medyczny, masaż

ul. Boh. Warszawy 78, Nowogard (II LO)
tel. 91 392 54 94, kom. 606 777 019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

www.zdroje.edu.pl

dla dorosłych BEZPŁATNE 
przez cały cykl kształcenia

W169.4.sk.(pt).5-26.09

Naprawa węży hydraulicznych
wysokociśnieniowych

- kostury - ośniki - skrobaki - maczety  
- linki zrywkowe  - haki, łańcuchy
- lemiesze,nakładki, odkładnie, śruby, redlice
- bagnety, podnośniki łanu, igły do pres, cepy,
- koła zębate, palce sprężyste noże bijakowe ...
- �ltry , oleje, smary, wałki WOM,
- akumulatory

NOWOGARD • ul. Nadtorowa 14c
tel. 91 392 71 14 • kom. 604 24 90 72

Zapraszamy od pn-pt w godz. 8.00 - 18.00     w soboty 9.00 - 14.00

KSM szczególnie poleca: 

Akumulatory
Oleje i �ltry

Rozdrabniacze            Zbiorniki na ON         Przyczepy z HDS

 Maszyny Rolnicze i Leśne

A7.6.ś-k.d/o

cena od  

3500,00 zł

W.13.2.O.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Drewpol Sp. z o.o., z siedzibą w Osinie jest wiodącym produ-
centem frontów meblowych z litego drewna. Obecnie poszu-

kujemy do współpracy pracowników na wydziale lakierni:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 
Wymagania:

•	 Uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi, 
•	 Doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku,  
•	 Wykształcenie minimum zawodowe, 
•	 Zaangażowanie i chęć do pracy.

STOLARZ/POMOCNIK STOLARZA 
Wymagania:

•	 Wykształcenie minimum zawodowe mile widziane 
kierunkowe, 

•	 Mile widziane doświadczenie w przemyśle drzewnym,
•	 Dyspozycyjność,
•	 Zaangażowanie i chęć do pracy.

Oferujemy:
•	 Zatrudnienie na umowę o pracę,
•	 Możliwość rozwoju zawodowego, 
•	 Niezbędne narzędzia do pracy.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, 
prosimy kierować na adres:

rekrutacja@drewpol.pl   lub
Drewpol Sp. Z o.o. Osina 27a, 72-221

Tel. 91 57 90 111 
Oferty prosimy przesyłać do dnia 15 października 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

3 października 2014 r.
od 9.00 - 10.00 

(piątek)
 udzielane będą bezpłatne 

porady prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

AUTO - CZĘŚCI  Jacek Tworek 
tel. 662 195 926;  668 477 803

Informujemy, że warsztat samochodowy i sklep 
z ul. Zamkowej 7 z dniem  1.07.2014 r. 

został  przeniesiony 
na ulicę 700 Lecia 14 

w Nowogardzie
(teren Zarządu Budynków Komunalnych)

A50.4.P-w.10.06-02.09

s. 10

Pomorzanin 
"wymęczył” 
zwycięstwo

40 lat Szkoły  
w 

Osinie

s. 5, 6

Najcenniejsza 
transakcja kadencji

s. 4
Nowogard 

ul. 700-lecia 20D 
w pasażu  koło Polo Marketu

Czytaj strona 14
www.mk-kwadrat.pl

kom: 500 702 855 
tel./fax 91 57 712 48

W208.1.02.09.do

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli
odbędzie się w dniu 

2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP

Śmiertelny wypadek pod Konarzewem

Kierowca uderzył  
w drzewo

Znaleziono zwłoki 
kobiety  

2
Rozbił się  
o barierki 

3
Fekalia, bakterie, 
smrodek 
na Zielonej 

4
Ogólnopolski 
Dzień 
Przedszkolaka 

6
40 lat DPS
Był tort, będą 
komputery i nowa 
droga 

7
SPORT
Gryfino Cup 
2014 

9
Tenis stołowy:  
Stal znów za 
silna... 

13

Inwestycja przy ul. Kilińskiego

Była zawodówka, będą mieszkania

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3
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Kronika   
policyjna

Nasza sonda
22.09.2014 r. 
godz. 13.30 Powiadomienie o 

oszustwie przy zakupie motocy-
kla za pośrednictwem portalu in-
ternetowego OLX.

Godz. 13.50 Na portalu inter-
netowym Vinted, dokonano oszu-
stwa przy sprzedaży butów. 

godz. 16.20 Policjanci Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego za-
trzymali nietrzeźwego rowerzystę 
w miejscowości Jarchlino. Grze-
gorz M. miał 0,45 mg/l co stano-
wi około 0,90 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu.  

23.09.2014 r. 
godz. 08.15 Zgłoszenie kolizji 

na parkingu stacji paliw Orlen, 
pomiędzy pojazdami Honda Ci-
vic i Jeep. 

godz. 13.40 Na ul. 5 Marca za-
trzymano kierującego rowerem 
Roberta J. znajdującego się w sta-
nie po użyciu alkoholu z wyni-
kiem 0,29 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Ponadto 
posiada trzy aktywne zakazy pro-
wadzenia rowerów wydane przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

godz. 17.30 Powiadomienie o 
włamaniu do pomieszczeń ma-
gazynowych znajdujących się w 
miejscowości Kościuszki, skąd 
dokonano kradzieży wyposaże-
nia. 

24.09.2014 r. 
godz. 11.20 W sklepie Pepco 

ujęto sprawczynię kradzieży skle-
powej. Ukarana została manda-
tem karnym. 

godz. 15.10 Na ul. Gen. Bema, 
Robert J. kierował rowerem, znaj-
dując się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 0,66 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

godz. 16.10 Na ul. Gen. Bema 
ujawniono rowerzystę, który znaj-
dował się w stanie po użyciu alko-
holu. Edward S. miał 0,39 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

godz. 17.20 Policjanci Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego na ul. 
Gen. Bema ujawnił, że Robert J. 

kierował rowerem pomimo wielo-
krotnego zakazu wydanego przez 
Sąd Rejonowy w Goleniowie. 

godz. 17.30 Na ul. 700 Lecia do-
szło do kolizji drogowej, pomię-
dzy pojazdami Ford Mondeo oraz 
Nissan Primera. 

25.09.2014 r. 
godz. 05.20 Dyżurny Straży Po-

żarnej powiadomił o zdarzeniu 
drogowym pomiędzy miejsco-
wościami Wierzbięcin-Ostrzy-
ca, gdzie przed jadący motorower 
marki Yamakashi wybiegła zwie-
rzyna leśna. W wyniku zdarzenia, 
motorower uderzył w drzewo, a 
następnie zapalił się. 

godz. 20.40 Dyżurny Komendy 
Powiatowej  Policji w Goleniowie 
powiadomił o kolizji drogowej na 
drodze w kierunku miejscowości 
Stargard. Kierujący samochodem 
marki Toyota uderzył w zwierzy-
nę leśną. 

godz. 22.40 W pobliżu miejsco-
wości Konarzewo, kierujący po-
jazdem marki Audi 80, Tomasz P. 
uderzył w drzewo. 

26.09.2014 r. 
godz. 10.45 Kolizja drogowa na 

ul. 3 Maja, gdzie kierujący samo-
chodem marki Citroen uderzył w 
bariery ochronne. 

godz. 15.50 Powiadomienie o 
uszkodzeniu zamka w drzwiach 
pojazdu marki VW Golf, na ul. 
Ks. Racibora. 

27.09.2014 r. 
godz. 14.40 Na ul. Ks. Racibo-

ra, Dariusz W. kierował samocho-
dem marki Daewoo Lanos pomi-
mo braku uprawnień do kierowa-
nia pojazdem. 

godz. 17.10 W pobliżu miejsco-
wości Czermnica ujawniono je-
lenia po wypadku komunikacyj-
nym z odciętą głową. 

godz. 17.50 Kolizja drogowa na 
ul. Boh. Warszawy pomiędzy po-
jazdem ciężarowym a Oplem Vec-
tra. 

st. insp. Ref. Prewencji
Klaudia Gieryń 

Caritas informuje 
Parafialny Zespół Caritas, przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP 

w Nowogardzie informuje, że w czwartek (2 październik), w sie-
dzibie organizacji przy ul. 700 Lecia (w podwórku ZBK), będą wy-
dawane jabłka. Zapraszamy wszystkich, którzy korzystali z pomo-
cy żywnościowej w zeszłym roku. 

PZ Caritas 
przy parafii WNMP 

Przychodzi czas, kiedy studenci także muszą pożegnać się z wakacjami i wyjechać na swoje 
uczelnie, które znajdują się w różnych miastach w Polsce, a niekiedy nawet za granicą. Dla-
tego tym razem, w cotygodniowej sondzie, zapytaliśmy naszych respondentów, na jakich 
kierunkach i gdzie studiują oni sami, ich dzieci czy wnuczęta?

Paweł Żelazowski – Jestem studentem II roku na kierunku Gospo-
darka Przestrzenna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Nadchodzący nowy rok akademicki zapowiada się, jak dla 
mnie, bardzo ciekawie i interesująco, gdyż ten kierunek, jak i wykłady, 
są w moim mniemaniu arcyciekawe. Dlatego mam nadzieję, że nad-
chodzący niebawem nowy rok akademicki wniesie do mojego naucza-
nia jeszcze ciekawsze informacje, a także, w trakcie prowadzonych przez 
wykładowców zajęć, pomysły. Wiem, że  kierunek, który studiuję, jest 
dla mnie bardzo trafnym wyborem, ponieważ ukończenie go bez wąt-
pienia przyda mi się w moim dorosłym już życiu zawodowym. Co do 
samego miasta Poznań, to jest to bardzo fajne miejsce, w szczególności 

dla studentów, gdyż jest tam dla nich wiele udogodnień oraz imprez kulturalno- rozrywkowych. Kończąc, życzę 
moim kolegom i koleżankom wiele wytrwałości, a także cierpliwości do swoich wykładowców.

Czesław i Helena Zięciak – Nasza wnuczka do niedawna studio-
wała w Szczecinie i Poznaniu. A teraz, od tego roku, przenosi się już 
do Warszawy, lecz dokładnego kierunku studiów nie znamy. Korzysta-
jąc z okazji, bardzo serdecznie pozdrawiamy nasze wszystkie wnuczki. 
Mamy jeszcze tę najmniejszą, która ma 3 lata. Ją również bardzo i z ca-
łego serca pozdrawiamy. 

Mieczysław Kuziora – Ja z 
moją małżonką mamy wnuczkę Kasię, która studiuje mikrobiologię i 
jest na IV roku studiów na Uniwersytecie w Szczecinie. Kasia niebawem 
będzie przygotowywać się do pisania i obrony pracy magisterskiej. Ale 
wiem też, że dodatkowo rozpoczęła jeszcze studia na innym kierunku. 
Mamy też i inne wnuczki, które również studiują. Jedna z nich studio-
wała politologię i analitykę laboratoryjną w Szczecinie. Korzystając z 
okazji, chciałbym, wspólnie z moją małżonką, przesłać naszym wnucz-
kom wiele pozdrowień i życzyć im wielu sukcesów, nie tylko akademic-
kich, ale też tych prywatnych. 

Pani Maria – Moja wnuczka studiuje anglistkę w Poznaniu. Nie 
ukrywam, że z tego faktu bardzo się cieszę i jestem z niej dumna. Będę 
ją wspierała i życzę jej oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji nad-
chodzącego nowego roku akademickiego. Wiem, że jest ona bardzo do-
bra na tym kierunku, dlatego nie wybrała go tak zupełnie przypadko-
wo. 

Maciej Rybus – Moje dzieci już nie studiują. Mam córkę, która ukoń-
czyła m.in. studium hotelarskie w Kołobrzegu. Natomiast moje wnuczki 
są jeszcze bardzo małe, ale gdy tylko dorosną i Bozia da im zdrowie, to 
na pewno wybiorą sobie jakiś dobry kierunek i będą studiować. Wszyst-
kim studentom życzę połamania długopisów w nowym roku akademic-
kim. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Z ostatniej chwili 

Znaleziono zwłoki kobiety 
W dniu 29.09.2014, kilka minut po godz. 17:00, w jednym z domów przy ul. Bohaterów 
Warszawy, ujawniono zwłoki starszej kobiety. 

Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie, kobieta 
mieszkała sama. To najprawdopodobniej zaniepoko-
jeni sąsiedzi zawiadomili służby ratunkowe o tym, że 
kobieta dawno nie wychodziła z domu. Na miejscu, 
oprócz policji i karetki pogotowia, pojawił się rów-
nież prokurator. Nie wiadomo, co było przyczyną 
śmierci kobiety. JB
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Śmiertelny wypadek pod Konarzewem

Kierowca uderzył  
w drzewo
W czwartek, 25 września, przy wyjeździe z miejscowości Konarzewo (w kierunku Jarchlina), 
miał miejsce poważny wypadek samochodowy, w wyniku którego śmierć poniósł 31-letni 
mieszkaniec Żabowa. Mężczyzna miał żonę. Osierocił dwoje dzieci. 

Tragiczny w skutkach wypadek 
drogowy miał miejsce w późnych 
godzinach nocnych. Kierowca sa-
mochodu marki Audi 80, Tomasz 
P., jadąc w stronę Jarchlina, z im-
petem uderzył w pierwsze wyra-
stające z lewej strony jezdni drze-
wo. Jechał sam, bez pasażerów. 
31-latek nie zginął na miejscu. Jak 
wynika z zeznań świadków, akcja 
reanimacyjna trwała ok. godziny. 
– To była gdzieś 22:00, może trochę 

później. Usłyszeliśmy potężny huk. 
Chwilę potem wszyscy z pobliskich 
domów wybiegli na ulicę – mówi 
w rozmowie z DN jeden z miesz-
kańców Konarzewa – Ktoś za-
dzwonił na Policję i na pogotowie. 
Po jakichś 20 minutach od chwi-
li zdarzenia, tzn. gdy tylko przyje-
chała karetka, ratownicy przystą-
pili do reanimacji. Trwało to może 
z godzinę, trudno jednoznacznie 
stwierdzić. Sądząc po wyglądzie 

samochodu, kierowca musiał je-
chać naprawdę szybko – kończy 
nasz rozmówca. Po pomyślnym 
zakończeniu czynności reanima-
cyjnych, 31-latka przetransporto-
wano do szpitala. Niestety, lekarze 
przegrali walkę o jego życie.

Nie wiadomo, co było przyczy-
ną takiego biegu zdarzeń. Spra-
wę bada Policja. – 31-letni miesz-
kaniec gminy Nowogard, będąc w 
stanie nietrzeźwości (2,16 promi-

31-letni mężczyzna jechał w kierunku Jarchlina. Z impetem uderzył w drzewo

la alkoholu), zjechał z drogi z nie-
ustalonych dotąd powodów. W wy-
niku odniesionych obrażeń, męż-
czyzna zmarł w szpitalu. Policjan-
ci ustalają okoliczności i dokładne 

przyczyny tego zdarzenia – infor-
muje rzecznik KPP w Goleniowie, 
Julita Filipczuk.

KK 

Inwestycja przy ul. Kilińskiego

Była zawodówka,  
będą mieszkania 
W budynku po byłej szkole zawodowej przy ul. Kilińskiego powstają nowe mieszkania. In-
westorem jest firma Darkat z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, będąca jednocześnie 
właścicielem posesji. 

W budynku, na I i II piętrze, po-
wstanie 12 mieszkań o powierzch-
ni od 40 do 70 m². Inwestor za-
pewnia, że lokale będą posiadały 
ponadprzeciętny standard.  

- Będą to mieszkania dwupoko-
jowe, wyposażone we własne ogrze-
wanie oraz aneks kuchenny. Chce-
my, aby lokale były w nieco pod-
wyższonym standardzie – mówi 
Wiesław Jurczyk, właściciel firmy 
Darkat, która kupiła budynek przy 
Kilińskiego, a teraz przebudowuje 
go do celów mieszkaniowych.

Wszystkie mieszkania będą 
na sprzedaż. Dziś jest jeszcze za 
wcześnie, by mówić o cenie za 
metr kwadratowy. Właściciel fir-
my zapewnił jedynie, że oferta nie 
będzie wygórowana. Liczy też, że 
nie będzie problemu ze zbytem 
mieszkań. Gdy na wszystkie lokale 
znajdą się już nabywcy, w budyn-

ku utworzona zostanie wspólnota 
mieszkaniowa.

Inwestycja ma być skończo-
na do połowy przyszłego roku. 
Oprócz lokali mieszkalnych, wła-
ściciel nieruchomości planuje za-
gospodarować również teren wo-
kół posesji. Powstanie m.in. nowe 
ogrodzenie. 

Firma Darkat nie po raz pierw-
szy realizuje inwestycję budowlaną 
na terenie Nowogardu. Była jed-
nym z wykonawców robót podczas 
budowy zakładu biopaliw REM, 
znajdującego się dokładnie na-
przeciwko adaptowanego budyn-
ku przy ul. Kilińskiego. Darkat ze 
Stargardu Szczecińskiego to firma 
z 23-letnim stażem. Oferta firmy 
wychodzi daleko poza „budow-
lankę”. Ciekawostką jest, że  firma, 
jako jedna z  pierwszych, wprowa-
dzała na polski rynek samochody 

marki Hyundai. Prowadzi salon i 
serwis tych aut w Szczecinie, przy 
ul. Gdańskiej. Jest również właści-
cielem stacji kontroli pojazdów, 
sieci sklepów, hotelu i restauracji w 
Stargardzie Szczecińskim. 

Marcin Simiński 

Krótka historia budynku 
Posesja przy ul. Kilińskiego to z 

pewnością jeden z ciekawszych pod 
względem architektonicznym bu-
dynków w Nowogardzie. Pochodzi 
z 1911 roku. Od samego początku 
swojego istnienia spełniał funkcję 
szkoły zawodowej (Winterschule). 
Ostatnią placówką oświatową, funk-
cjonującą na jego terenie, był WZDZ 
Szczecin, Ośrodek Kształcenia Za-
wodowego w Nowogardzie. Budy-
nek posadowiony jest na fundamen-
tach z kamieni granitowych. Ściany 
zbudowane są z cegły. Nie jest wpi-
sany w rejestr zabytków.  Red. 

Kolizja drogowa przy ul. 3 Maja

Rozbił się o barierki
W sobotę, 26 września, przy ul. 3 Maja w Nowogardzie (na 
wysokości Domu Rzemiosła), miała miejsce kolizja drogo-
wa. Kierowca uderzył w bariery ochronne. Na szczęście nikt 
nie poniósł poważnych obrażeń.

Jak informuje nowogardzka Po-
licja, kierujący pojazdem mar-
ki Citroën uderzył w żółte ba-
riery ochronne ok. godz. 10:45. 
Nie wiadomo, co było przyczy-
ną kolizji. Wiadomo natomiast, 
że nawierzchnia jezdni była tego 

przedpołudnia bardzo śliska, w 
konsekwencji czego kierowca naj-
prawdopodobniej stracił panowa-
nie nad kierownicą. Na szczęście, 
w wyniku zdarzenia, nikomu nic 
się nie stało. Ucierpiały jedynie 
barierki.                                      KK

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 

wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, 

e-mail: poligraf@post.pl
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Sonda z Osiny
Czy dzieci i nastolatkowie  powinni otrzymywać od swoich 
rodziców kieszonkowe? Jeśli tak, to o jakiej kwocie mowa? Z 
takim pytaniem zwróciliśmy się do naszych respondentów z 
gminy Osina w cotygodniowej sondzie ulicznej.

Grzegorz Teodorczyk – Uważam, 
że 10 zł na tydzień jest dobrym roz-
wiązaniem. Jeżeli oczywiście stać ro-
dziców, by taką kwotę przeznaczyć 
na kieszonkowe dla swojego dziecka. 
Co do zasadności dawania kieszon-
kowego, to myślę, że taki nastolatek 
czy mniejsze dziecko powinni mieć 
do własnej dyspozycji drobną kwotę, 

chociażby na napój, chipsy, cukierki czy inne drobne rzeczy, które mogą 
się przydać w ciągu dnia.

Pani Bogumiła – Trudno jest mi 
powiedzieć, jaka powinna to być 
kwota? Wiem jednak, że młodzież i te 
mniejsze dzieci potrzebują sobie cza-
sami coś kupić, np. bułkę, słodycze lub 
inne drobne zakupy, które najczęściej 
nabywają w sklepiku szkolnym lub w 
sklepie na mieście. Dlatego uważam, 
że powinno się dawać kieszonkowe.

Arkadiusz Budziszewski – We-
dług mnie, rodzice powinni dawać 
swoim dzieciom jakieś drobne kwo-
ty pieniędzy, tzw. kieszonkowe, jeżeli 
oczywiście mogą sobie na to pozwo-
lić. Co do konkretnych sum, to uwa-
żam, że 30 zł miesięcznie byłoby wy-
starczającą i sprawiedliwą kwotą. 
Niemniej uważam, że wysokość kie-

szonkowego, dawanego przez rodziców, powinna być dostosowana do 
wieku dziecka. 

Pani Janina – Ja myślę, że to dość 
drażliwy temat, bo żeby nie było tak, 
że ja powiem kwotę, a później będzie 
„a babcia mówiła...”. Dawanie kie-
szonkowego jest dobrym pomysłem, 
ale tylko jeżeli jest w miarę rozsąd-
ne dziecko i potrafi rozporządzać  
otrzymanym kieszonkowym. Bo je-
żeli np. dostanie 20 czy 30 zł i roz-
trwoni je w kilka chwil i zaraz prosi o kolejne pieniążki, to myślę, że nie 
ma sensu dawania takiemu dziecku kieszonkowego. Dlatego powinno to 
być uzależnione od wieku i rozsądku dziecka. 

Pani Janina – Myślę, że nie war-
to dawać dzieciom kieszonkowych, 
bo później takie dziecko czy nasto-
latek opuszcza się w nauce i rozbe-
stwia. Uważam, że jak potrzeba im 
jakiejś kwoty pieniędzy, to niech naj-
lepiej powiedzą o tym mamie czy 
tacie, a oni już będą wiedzieli, jaką 
kwotę mu dać. Więc jestem za tym, 

by rodzice dzieciom nie dawali żadnego kieszonkowego. Dziecko, jak jest 
szczere i powie prawdę, na co potrzebuje, to wydaje mi się, że nie powin-
no być problemu, aby taką kwotę od rodzica otrzymało. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Bożena Żelejko: lat 46, zmarła 28.09.2014r., pogrzeb odbędzie się 
30.09.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Nazwa pasuje „jak wylał”

Fekalia, bakterie, smrodek na Zielonej
Minęło lato i wraz z nim czas, gdy zdarzają się rzęsiste burzowe ulewy. To one w tym roku 
spowodowały kilka razy wylanie fekaliów do jeziora z kanalizacji wzdłuż ulicy Zielonej. 
Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba dużego deszczu, aby Zielona zrobiła się… brunatna.

W  tych dniach otrzymaliśmy list Czytelniczki, 
która po ostatnich opadach udała się z dzieckiem do 
przedszkola przy ul. Zielonej: 

Zawsze do przedszkola przy Zielonej jeżdżę samo-
chodem – pisze nasza Czytelniczka -  Tym razem mu-
siałam odprowadzić synka pieszo. Syn biegał między 
kałużami, aż potknął się i wywrócił. Jak go podnosi-
łam, okazało się, że ten smród w okolicy to wyciek z 
kanalizacji, a kałuża

to fekalia. To wszystko zdarzyło się na miejskiej uli-
cy, gdzie dwa metry za płotem jest plac zabaw dla dzie-
ci. Dzieciaki, bawiąc się na placu, mają bezpośredni 
kontakt ze smrodem oraz unoszącymi się w powietrzu 
zarazkami. Dowiedziałam się, że gmina ma zrobić re-
mont. To należy traktować jak awarię, usunąć źródło 

zanieczyszczeń i wylęgarnię bakterii, natychmiast – 
pilnie! Dbajmy o zdrowie naszych dzieci.

Nasza Czytelniczka pisze, że dowiedziała się, że 
Gmina ma zrobić remont. To „ma”, w wykonaniu 
gminy, liczy sobie już kilka dobrych lat. W przeci-
wieństwie do ostatnich miejsc w rankingach za  re-
alne osiągnięcia (patrz poprzedni numer DN) w gło-
szeniu i fetowaniu rzekomych sukcesów, to nasza 
Gmina zajęłaby zapewne jedno z pierwszych miejsc 
w kraju. I to głoszenie właśnie ma pozwolić zapo-
mnieć o braku prawdziwego gospodarza miasta (nie 
mylić z pacykarzem i wazeliniarzem), który rozwią-
zuje problemy, a nie je przykrywa „świecidełkami”.

sm

Gmina już wydała ponad 100 tysięcy na prawników

Najcenniejsza transakcja kadencji
Ujawniają się kolejne aspekty przejęcia przez niemiecką firmę administrowania sieci wod-
-kan w Nowogardzie. się, że proces wprowadzania Niemców do Nowogardu, poza koszta-
mi ekonomicznymi i społecznymi, które będą jego efektem, sam w sobie jest również bardzo 
kosztowny. Firma, którą gmina zatrudniła do przeprowadzenia operacji zmiany operatora, 
zainkasowała już ponad 100 tys. złotych za dotychczasowe usługi. A to jeszcze nie wszystko…

Gmina do wyprowadzenia lo-
kalnego biznesu z Nowogardu i 
wprowadzenia Niemców podeszła 
bardzo profesjonalnie. Zamiast 
urzędników i gminnego prawni-
ka, przygotowaniem i przeprowa-
dzeniem procedury przetargowej 
w jej wszystkich aspektach zaję-
ła się wyłoniona w przetargu fir-
ma. Czytamy w odpowiedzi, którą 
otrzymaliśmy z magistratu na na-
sze zapytanie o udostępnienie in-
formacji publicznej:

…Doradca prawny został wy-
łoniony w trybie art. 4 pkt 8 usta-
wy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r., w któ-
rym złożono trzy oferty, zaś oferta 
spółki Centrum Konsultingu Busi-
ness Expert sp. z o.o. sp.k. z siedzibą 
w Poznaniu była najkorzystniejsza  
cenowo…    

Wymieniona wyżej firma miała 
w zakresie obowiązków m.in.:

a) przygotowanie niezbędnych 
projektów uchwał rady gminy,

b) przygotowanie projektów do-
kumentów niezbędnych do rozlicze-
nia z dotychczasowym operatorem 
sieci  wodociągowo-kanalizacyjnej,

c) wskazanie trybu  nawiązania 
współpracy z operatorem,

d) sporządzenie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) albo dokumentu równo-
ważnego,

e) opracowanie wzorów umów z 
operatorem,

f) opracowanie projektów ogło-
szeń o postępowaniu do właściwych 
publikatorów i ogłoszeń o zmia-
nach,

g) pomoc w przygotowywaniu 
odpowiedzi na zapytania oferentów 
formułowane w toku postępowania,

h) udział w negocjacjach z ofe-
rentami, w tym rozstrzyganie za-
gadnień proceduralnych w toku    
postępowania,

i) weryfikację protokołu z postę-
powania.

k) zawarcie i wdrożenie umowy 
partnerstwa publiczno-prywatnego 
(PPP) oraz umowy dzierżawy  
pomiędzy Gminą Nowogard a wy-
branym partnerem prywatnym 
spółką Wasserverband Lausitz Be-
triebsfl.ihrungs GmbH, 

Zapytaliśmy też, ile dotychczas 
firma doradczo-prawnicza zain-
kasowała tytułem już wykonanych 
czynności:

…Dotychczas koszty poniesio-
ne przez gminę Nowogard z tytu-
łu obsługi prawnej w zakresie PPP 
- 103.781,25 zł brutto w tym poda-
tek od towarów i usług VAT w usta-
wowej wysokości 23 % - czytamy w 
piśmie podpisanym przez wice-
burmistrza K. Kolibskiego. 

To oczywiście nie koniec kosz-
tów, które nowogardzki podatnik 
poniesie tytułem opłacenia za-
trudnionej przez burmistrza, R. 
Czaplę z SLD, firmy doradczej, 
mającej zapewnić bezproblemo-
we zainstalowanie Niemców na 
nowogardzkiej sieci wod.-kan. i 
wodzie z nowogardzkich zasobów 
ziemnych. Część czynności prze-
widzianych w zadaniach tej firmy 
doradczej jeszcze trwa, a niektó-
re nie wiadomo jak długo jeszcze 
potrwają. Są to między innymi te 

wymienione również w piśmie – 
odpowiedzi na nasze pytania:

-  udział  w  negocjacjach w  
przypadku wystąpienia rozbieżno-
ści pomiędzy stronami umów PPP 
i dzierżawy.

-  rozliczenie z dotychczasowym 
podmiotem świadczącym usługi 
wod.-kan. na terenie Gminy Nowo-
gard tj. PUWiS sp. z o.o.

Zastanawiać musi wyjątkowa 
pieczołowitość w przygotowaniu 
do „rugów” nowogardzkiego PU-
WiS i nie szczędzenie na te przy-
gotowania publicznych środków. 
Zastanawia szczególnie, gdy zesta-
wi się to z wykazywaną jednocze-
śnie beztroską granicząca z lek-
komyślnością w wydawaniu bez 
konsultacji i słuchania fachowców 
pieniędzy na wiele innych celów, 
choćby dla przykładu: nieprzemy-
ślane funkcjonalnie molo za 600 
tys. zł, jakiś nieświecący lampo-
-wiatraczek za 16 tys. zł, chińska 
sztuczna  choinka za prawie 60 tys. 
zł czy zupełnie nieskuteczne stra-
szydło aerator na jeziorze za po-
nad 160 tys zł,  itd. itp. A może w 
tym wszystkim nie chodzi o to jak, 
dlaczego, a zwłaszcza dla kogo, ale 
o to, aby się dobrze bawić i jesz-
cze mieć za to płacone prawie 12 
tys. miesięcznie. Pozostająca pra-
wie nieprzerwanie (od 20 lat) przy 
sterze nowogardzkich rządów 
SLD (wcześniej 40 lat PZPR) po-
piera to obiema rękami i nogami, 
wiedzą bowiem, jakich partyjnych 
profitów bronią. 

sm  
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Jubileusz 40-lecia Zespołu Szkół Publicznych w Osinie 

Żyjemy dla wspomnień, ale z ciekawością patrzymy  
w przyszłość...
W miniony piątek, 26 września, swoje 40-lecie istnienia obchodził Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie. Z tej okazji w szkole 
odbyła się uroczysta akademia.

 Na samym początku uroczysto-
ści, tradycyjnie, powitano zapro-
szonych gości. Wśród nich, obok 
przedstawicieli władz samorządo-
wych i wojewódzkich, instytucji i 
firm współpracujących ze szkołą, 
byli też obecni uczniowie szkoły, 
wraz z rodzicami, oraz pracujący 
w instytucji pracownicy. Nie mo-
gło też zabraknąć absolwentów i 
byłych pracowników ZSP. 

– Żyjemy dla wspomnień, a 
wszystkie nasze wspomnienia, 
szczególnie te zapisane w kolo-
rach tęczy, to nie tylko zbiór ulot-
nych chwil. To element podróży, 
która cały czas trwa. I my, nauczy-
ciele, uczniowie, absolwenci, ro-
dzice, pracownicy szkoły, jesteśmy 
uczestnikami naszej szkolnej, ale 
i życiowej sztafety. I wiem, że ten 
płomień, który został zapalony 40 
lat temu, nigdy nie zagaśnie. Nasz 
szkoła w Osinie jest małą wiej-
ską szkołą. W najmniejszej gmi-
nie naszego powiatu nawet dzia-
łanie na niewielką skalę prowadzi 
do wielkości, a to dlatego, że histo-
rię tej szkoły tworzyli wielcy ludzie 
– mistrzowie. W imieniu wszyst-
kich absolwentów, wszystkim pań-
stwu dziękuję za to, że dzięki pań-
stwa cierpliwości, zaangażowaniu, 
ogromnej pasji, mogliśmy nie tylko 
zdobywać wiedzę, ale także kształ-
tować swoją osobowość, siłę cha-
rakteru, rozwijać swoje talenty, ale 
przede wszystkim nauczyliście nas, 
co to szacunek, honor i godność. 
To, kim jesteśmy dzisiaj, zawdzię-
czamy waszym wskazówkom, 
prawdom, ale też takiej zwykłej 
dobroci serca. Teraz my, jako na-
uczyciele, wcielamy w życie wasze 
nauki. Żyjemy dla wspomnień, ale 
i z ciekawością patrzymy w przy-
szłość. Choć nigdy nie wiemy, co 
przyniesie. Mamy plany, ale czy się 
sprawdzą… Podobnie jak w meczu 
piłkarskim, nigdy nie wiadomo, kto 
wygra, ale nasi siatkarze po 40 la-
tach zdobyli złoto, a nasze 40 lat, 
szybko minęło, ale przecież to aż 
40 pór roku, 40 zim, wiosen, lat, je-
sieni… – mówiła Tatiana Olbert, 
była uczennica, a obecnie dyrek-
torka szkoły w Osinie. Po tych sło-
wach odbyła się krótka prezenta-
cja artystyczna, w której zilustro-
wano pory roku. 

Następnie obecna dyrektor-
ka szkoły złożyła podziękowania 
i kwiaty na ręce obecnym na sali 
dwóm  dyrektorkom ZSP, tj. Tere-
sie Grygowskiej, dyrektorka szko-
ły w latach 1974-1992, oraz Annie 

Pilipczuk, dyrektorka szkoły w la-
tach 1992-2006. – Drogie panie, 
jesteśmy zaszczyceni tym, że jeste-
ście w dniu dzisiejszym z nami, w 
szkole, w swojej szkole – powie-
działa T. Olbert.

Pierwsza dyrektorka ZSP Osi-
ny, w swoim wystąpieniu, życzyła 
szkole dalszych sukcesów. 

– Nie sposób wymienić wszyst-
kich ważnych wydarzeń i osiągnięć, 
które dokonały się w mojej 18-let-

niej pracy w tej szkole. Trud ten był 
doceniony przez władze wojewódz-
kie i centralne, bo w 1978 roku od-

była się u nas Sesja Postępu Peda-
gogicznego. W murach naszej szko-
ły gościliśmy nauczycieli i wykła-

dowców z całej Polski. Wspania-
łym wyróżnieniem dla naszej szko-
ły było wpisanie jej jako pierwszej 
wiejskiej szkoły w Polsce do klubu 
przodujących szkół. Praca pedago-
giczna i wychowawcza przeplatała 
się z różnymi wizytami ciekawych 
ludzi, m.in. łącznie z dwiema Miss 
Polski. Wytrwałość to nie jest jeden 
długi bieg, ale wiele krótkich, na-
stępujących po sobie. Jednak moją 
dumą są absolwenci naszej szko-
ły, którzy osiągnęli w swoim życiu 
wiele, a nawet zdobyli wyższe wy-
kształcenie z naukowym tytułem. 
Życzę dyrekcji, gronu pedagogicz-
nemu i całej społeczności szkoły 
wielu sukcesów w pracy. Pamiętaj-
cie, kto chce zdobyć ludzi, musi dać 
w zastaw swoje serce – powiedzia-
ła Teresa Grygowska. 

Znaczenie szkoły, dla niewiel-
kiej kilkutysięcznej społeczności 
gminy Osina, podkreślił wójt Osi-
ny, Krzysztof Szwedo.

– W trakcie 40 lat mury tej szko-
ły opuściło ponad 2 tysiące absol-
wentów. Chlubą naszej szkoły są 
ludzie z nią związani, zaangażo-
wani dyrektorzy, wspaniali na-
uczyciele, wychowawcy, wyrozu-
miali pracownicy obsługi, ucznio-

wie i absolwenci, wśród nich wielu 
aktywnych uczestników życia spo-
łecznego w naszej gminie, regionie i 
na arenie kraju. Każdy jubileusz to 
połączenie tradycji i nowoczesno-
ści. Przemijają wokół nas ludzie i 
zdarzenia, o wielu z nich zdaje się 
zapomnieliśmy. Dźwięk dzwonka 
przywołuje wspomnienia. W imie-
niu władz gminy Osina, dziękuję 
nauczycielom tej szkoły za prze-
kazywanie wiedzy i kształcenie 
umiejętności. Za wpajanie waż-
nych wartości, takich jak patrio-
tyzm, wrażliwość społeczna, tole-
rancja, odpowiedzialność i posza-
nowanie drugiego człowieka. Dzię-
kuję wszystkim za 40 lat wspólnej 
pracy i wielkiego zaangażowania 
w rozwój tej szkoły. Życzymy dal-

szej wytrwałości i dalszych sukce-
sów w kształceniu kolejnych poko-
leń naszych mieszkańców. Gdyż to 
oni za kilka lat będą stanowić o ob-
liczu naszej małej ojczyzny i nasze-
go kraju   – powiedział wójt Osiny, 
informując, że z okazji jubileuszu 
szkoła otrzyma nowe profesjonal-
ne nagłośnienie. 

Po oficjalnych wystąpieniach, 
uczczono minutą ciszy zmar-
łych nauczycieli. Była to niezwy-
kle wzruszająca chwila. Nazwiska 
i zdjęcia wszystkich zmarłych pe-
dagogów wyświetlano alfabetycz-
nie na tablicy, a w tle grała odpo-
wiednia dla tej chwili muzyka. 

W dalszej kolejności głos od-
dano zaproszonym gościom. Ci 
gratulowali szkole jubileuszu, ży-
cząc dalszych sukcesów. – 31 lat 
temu ukończyłam tę szkołę, uwa-
żam że jest najlepszą szkołą. Byli 
tu najlepsi pedagodzy, dzięki któ-
rym mogłam spełnić swoje marze-
nia. Jest tutaj pan Marian Szym-
czak, który zaszczepił mi miłość 
do matematyki. Ukończyłam stu-
dia i pracuję właśnie w tym zawo-
dzie do dziś. Żal mi tylko, że moich 
wychowawczyń nie ma wśród nas. 
Drodzy uczniowie, życzę wam tak 
wspaniałych nauczycieli, jakich ja 
miałam, i wierzę, że takich wła-
śnie macie – powiedziała Karina 
Surma, absolwentka ZSP w Osi-
nie, dyrektor I LO w Nowogar-
dzie, zapraszając jednocześnie na 
przyszłoroczne obchody 70-lecia 
kierowanej przez siebie obecnie 
szkoły. 

Szkoła w Osinie powstała we 
wrześniu 1974 roku. Była szko-
łą zbiorczą, do której uczęszcza-
li uczniowie z 12 miejscowości, w 
tym także tych spoza gminy, np. 
Wyszomierza i Olchowa – gmi-
na Nowogard, Godowa – gmina 
Maszewo (Olchowo do dziś leży 
w obwodzie szkoły). Poza głów-
ną placówką w Osinie, szkoła po-
czątkowo posiadała także trzy fi-
lie: w Bodzęcinie, Redostowie 
i Kościuszkach. W pierwszym 
roku szkolnym 1974/75 do szkoły 
uczęszczało 500 uczniów. 

Przez pierwsze lata działalności 
szkoła szybko zapracowała sobie 
na miano szkoły sukcesu. Pręż-
nie działające harcerstwo, szkol-
ny chór, ale przede wszystkim 
osiągnięcia sportowe stały się jej 
chlubą. I to właśnie wysokie wy-
niki w sporcie stały się przyczyn-
kiem do nadania szkole im. Bro-
nisława Malinowskiego, bie-

Absolwenci szkoły w Osinie

Od lewej - dyrektor ZSP w Osinie, Tatiana Olbert i wójt Gminy Osina, Krzysztof 
Szwedo, witają przybyłych gości

Społeczność szkoły oklaskuje występy artystyczne

Od lewej- Tatiana Olbert w towarzystwie swoich poprzedniczek, Teresy Grygow-
skiej i Anny Pilipczuk.
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Przedszkole nr 1 w Nowogardzie

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
We wtorek (23 września), w Przedszkolu nr 1 im. Niezapominajka, odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Przedszkolaka. 

Uroczystość ta składała się z 
dwóch części. W pierwszej dzie-
ci kolorowym korowodem prze-
maszerowały ulicami naszego mia-
sta z piosenką  na ustach i okrzy-
kiem „Wiwat jedynka”. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w ogrodzie 
przedszkolnym, gdzie miały miej-
sce zabawy przy muzyce. Najwięk-
szym przeżyciem dla dzieci było 
puszczenie lampionów z marze-
niami dzieci – „światełek marzeń”. 
Natomiast od godziny 15:00 rozpo-
częła się druga część, do której do-
łączyli rodzice milusińskich. Zaba-
wę uświetnił zamek dmuchany oraz 

prowadzący imprezę pan Łukasz 
Włodek, ze szkoły Muzyki Rozryw-
kowej. Gościem w przedszkolu nr 1 
był olbrzymi Miś Skooby- Doo, któ-
ry angażował do zabaw rodziców i 
dzieci. Podczas imprezy było wie-
le atrakcji: wplatanie warkoczyków, 
malowanie twarzy, grill, pajda chle-
ba ze smalcem i ogórkiem kiszo-
nym, ciasto, i gratisowo bigos. Ten 
dzień sprawił przedszkolakom dużo 
radości. Dyrektor wraz z pracow-

nikami serdecznie dziękują spon-
sorom, których ofiarność przyczy-
niła się do uświetnienia tej impre-
zy: państwu Pędziszczak- Piekarnia, 
państwu Jasińskim- hurtownia spo-
żywczo-warzywnicza, panu Marko-
wi Kowalczykowi- masarnia Krze-
mienna. Podziękowania kierowa-
ne są również rodzicom, którzy tak 
licznie wzięli udział w imprezie, da-
jąc wyraz angażowania się w życie 
przedszkola.                 Info: własna

gacza, mistrza olimpijskiego 
z 1980 roku, który zginął tra-

gicznie w wypadku samochodo-
wym w Grudziądzu, 27 września, 
1981 roku. Wcześniej to właśnie 
ten sportowiec stał się faworytem 
w plebiscycie na wybór patrona 
szkoły, przeprowadzonym wśród 
uczniów placówki. Za zgodą ro-
dziny sportowca oraz władz pań-
stwowych, w towarzystwie brata 
i ojca mistrza, szkoła, 9 czerwca 
1984 roku, uroczyście przyjęła akt 
nadania imienia Bronisława Ma-
linowskiego. Stała się tym samym 
pierwszą szkołą noszącą imię tego 
wybitnego biegacza. 

Szkoła nie spoczęła na laurach. 
Przez kolejne lata pracowała na 

miano najlepszej, co doceniono w 
latach 90-tych. Wówczas działają-
ce w jej murach gimnazjum zosta-
ło uznane za najlepsze w Polsce, w 
kategorii gmin do 5 tys. mieszkań-
ców. Szkołę przez lata odwiedziło 
wielu znakomitych gości, w tym 
sportowcy, ministrowie, poeci, a 
także... dwie Miss Polski. Całą hi-
storię szkoły można było prześle-
dzić oglądając księgi pamiątkowe, 
które wystawiono na głównym 
holu szkoły. 

Dzisiaj szkoła też nie stoi w 
miejscu. Rozwija swoją infra-
strukturę. Inwestuje w nowe wy-
posażenie (kompleks boisk, po-
moce dydaktyczne). Uczestni-
czy w wielu programach unij-

nych (owoce w szkole). Jej ucznio-
wie nadal z dużym powodzeniem 
uczestniczą w wielu konkursach i 
olimpiadach. 

W kolejne lata działalności 
szkoła wejdzie z nowym logiem. 
W trakcie obchodów 40. urodzin, 
rozstrzygnięto konkurs na projekt 
loga szkoły, w którym udział bra-
li uczniowie. Jury zdecydowało, że 
najlepszą grafikę stworzyła Kaja 
Łuczak. Dziewczynka otrzymała 
w nagrodę nowoczesny tablet. 

Pozostaje życzyć całej spo-
łeczności szkolnej kolejnych tak 
owocnych przynajmniej 40 lat! 

Marcin Simiński
Kaja Łuczak, zwyciężczyni konkursu na 
logo szkoły, odbiera główną nagrodę z 
rąk dyrektora ZSP. Towarzyszą jej ro-
dzice Nowe logo szkoły zaprezentowały kra-

snoludki...

Występ chóru - chluby szkoły

Wśrod gości nie mogło zabraknąć proboszcza parafii w Osinie, nauczającego w miejscowej szkole religii, 
ks. Jerzego Labudy

Dwie absolwentki - Karina Surma i Tatiana Olbert.
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DPS obchodził 40. urodziny 

Był tort, będą komputery i nowa droga
Jak już informowaliśmy w zeszłym numerze, w czwartek, 25 września, obchodzono 40-lecie Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie. 

Na czas uroczystości pracow-
nicy i personel DPS przenieśli za-
proszonych gości  w barwne lata 
70., a więc okres, gdy placówka 
stawiała pierwsze kroki. 

Historia placówki jest bardzo 
bogata. Nie od razu funkcjono-
wał tu zamknięty dom opieki. Od 
przełomu lat 1905/06, aż do 1974 
roku, działało tutaj sanatorium. 
Przez 40 lat (do marca 1945 roku) 
w uzdrowisku kuracji zdrowotnej 
zażywały kobiety borykające się z 
chorobami płuc. Legenda mówi, 
że wypoczywała tutaj m.in. Mar-
lene Dietrih – światowej sławy 

niemiecka piosenkarka i aktorka. 
Do dyspozycji kuracjuszek były 
dwa budynki. W nich przestron-
ne pokoje i gabinety zabiegowe, 
wyposażone w najnowocześniej-
szy wówczas sprzęt. Wokół do-
mów założono piękny park. Teren 
sanatorium ogrodzono płotem i 
dwoma wejściami. Jedno od stro-
ny jeziora, prowadzące do urzą-
dzonej nad brzegiem przystani, z 
pomostem i miejscem do cumo-
wania łodzi. Sanatorium nazywa-
ło się „Genesungshein Waldfrie-
de” – „Leśny spokój”, mogło przy-
jąć jednocześnie 120 osób. Przez 

dwa lata po wojnie, czyli do 1946 
roku, w dzisiejszym DPS funk-
cjonowało sanatorium przeciw-
gruźlicze dla dzieci i młodzieży. 
W 1974 roku, decyzją ówczesnych 
władz wojewódzkich, powstał 
Dom Opieki Społecznej dla dzie-
ci. Z czasem został przekształco-
ny na DPS dla dorosłych. Dziś „na 
Smużynach” mieszkają mężczyźni 
w różnym stopniu upośledzenia 
umysłowego. W filii, znajdującej 
się przy ul. Piłsudskiego, miesz-
kają kobiety. Niegdyś w budynku 
tym funkcjonował zakład opieki 
nad dziećmi osieroconymi. 

Pierwszym dyrektorem DPS w 
Nowogardzie był dr Czesław Ant-
czak. Brał udział w czwartkowych 
uroczystościach, upamiętniają-
cych jubileusz 40-lecia powsta-
nia placówki. Dzień ten był świet-
ną okazją nie tylko do przypo-
mnienia ciekawej i bogatej historii 
DPS, ale również przedstawienia 
mieszkańców placówki i jej perso-
nelu – często zastępującego pen-
sjonariuszom najbliższych. Nie 
brakowało chwil pełnych wzru-
szeń. Jedną z nich było wręczenie 
upominków mieszkańcom, którzy 
mieszkają w Domu Pomocy Spo-

łecznej w Nowogardzie przynaj-
mniej 39 lat. A są to: Butkiewicz 
Teresa, Czyżyńska Irena, Bułas 
Andrzej, Biś Zdzisław, Więcław 
Bogumił, Więcław Krzysztof, Ki-
siel Grzegorz, Kisiel Józef, Katana 
Marian, Klimek Piotr, Migdalski 
Stanisław, Jakubowski Aleksan-
der, Sowa Adam, Wiśniewski Ry-
szard, Cytloch Krzysztof oraz Ja-
strzemski Dariusz. 

Wyróżniono też pracowników 
z najdłuższym stażem pracy w 
Domu Pomocy Społecznej w No-
wogardzie, czyli Machowską Elż-
bietę, Marciniak Irenę, Witczyk 
Bożenę i Majkę Halinę. 

Na zakończenie uroczystości  

poczęstowano gości przygotowa-
nym na ten dzień „urodzinowym” 
tortem. Skoro był tor, nie mogło 
zabraknąć prezentów. Toteż dłu-
ga była kolejka gości, którzy w 
ten dzień chcieli obdarować pla-
cówkę. Były nowe komputery dla 
mieszkańców domu od jednego z 
prywatnych sponsorów i obietni-
ca remontu drogi dojazdowej do 
DPS, która padła z ust burmistrza 
Nowogardu. 

Pozostaje tylko życzyć miesz-
kańcom i pracownikom placów-
ki, aby otrzymywali takie prezen-
ty częściej, niż tylko przy okazji 
okrągłych jubileuszy. 

Marcin Simiński

Część personelu DPS w Nowogardzie

Scenka Rozmowa na przystanku. W rolach męskich mieszkańcy DPS, pan Artur i 
pan Józef

Pensjonariusze mieszkający najdłużej w DPS, czyli przynajmniej od 39 lat

Zaproszeni goście, od lewej Zofia Pilarz, dyr. Biblioteki Miejskiej, oraz lokalni 
przedsiębiorcy, sponsorzy i współpracownicy DPS - Witalij Grebieniuk i Stanisław 
Rynkiewicz

Pierwszy dyrektor DPS, dr Czesław 
Antczak.

Komitet powitalny zaprasza na urodzinową uroczystość.

Prowadzący imprezę jubileuszową. Od lewej pani Grażyna i pan Ernest, mieszkańcy 
DPS oraz Małgorzata Danilewska, wicedyrektor placówki
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Oferta dotyczy promocji kredytu gotówkowego DUET2 z ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT. Do promocji można przystąpić w okresie od 02.05 do 31.10.2014 r. Decyzja kredytowa uzależniona jest od 
wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej, dokonanego przez Bank Zachodni WBK S.A. Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania wynosi 23,69% przy następujących założeniach: całkowita 
kwota kredytu 15 469,30 zł, okres spłaty 30 miesięcy, oprocentowanie stałe w skali roku 6%, prowizja 5%, opłata z tytułu ubezpieczenia (uwzględniona w całkowitej kwocie do zapłaty) 2214 zł. całkowita 
kwota do zapłaty 20 111,96 zł, 29 rat w wysokości 672,32 zł, ostatnia rata w wysokości 614,68 zł. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT świadczona jest przez BZ WBK-Aviva 
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Szczegóły 
oferty, informacje o opłatach, prowizji, oprocentowaniu, regulamin promocji oraz warunki ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT, określające m.in. zasady rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialno-
ści ubezpieczycieli, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie bzwbk.pl. Działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance (Rekomendacje Związku 
Banków Polskich). lnfolinia 1 9999- opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 01.07.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00

NOWA SIEDZIBA

w Nowogardzie
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W.216.25.sk.wt.16.09-28.10

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

„Działanie lokalne, myślenie globalne” 
Nowogardzki dystrybutor części do pojazdów ciężarowych  i rolniczych DOMIR PARTS S.C. 
w dniach     19 – 20 września 2014 odwiedził AGRO SHOW 2014 w Bednarach. O szczegółach 
opowiedział nam Dyrektor Zarządzający współwłaściciel DOMIR PARTS Dominik Wulkiewicz 
mieszkaniec Nowogardu.  

Podczas tegorocznych targów AGRO SHOW 2014 w Bednarach  odwiedziliśmy naszych klientów z 
przemysłu rolniczego, zapoznaliśmy się z nowościami w maszynach rolniczy oraz nowinkami technicznymi  w układach 
hamulcowych i oświetlenia naszej konkurencji. Głównym celem naszej wizyty był udział w uroczystej gali z okazji   25-lecia firmy  
METAL-FACH Sp. z o.o. na którą zostaliśmy zaproszeni. Firma Metal-Fach Sp. z o.o z siedzibą w Sokółce w północno-wschodniej 
części Polski, jest jednym z wiodących producentów maszyn rolniczych w Polsce i na świecie. Mamy przyjemność być jednym z 
głównych jej dostawców. Zaopatrujemy firmę z Sokółki między innymi w układy hamulcowe stosowane do produkcji przyczep i 
maszyn rolniczych. W ramach naszego projektu „AGRO INDUSTRY 2015” udało nam się poszerzyć naszą działalność o kolejną 
gałąź, sprzedaż maszyn rolniczych. Szeroką gamę asortymentową budujemy po przez  współpracę z naszymi partnerami 
handlowymi produkującymi maszyny rolnicze.  

      ( D.Wulkiewicz) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Serdecznie zapraszamy do współpracy. 
 
 
DOMIR PARTS S.C.  
DERKACZ 44 ,  72-121 CZARNOGŁOWY 
TEL. 883 983 357,  883 983 354 
 
 
 
 
 
DOMIR PARTS S.C. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w artykule. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl prawa Kodeksu cywi lnego.                                                                                                   

Gryfino Cup 2014

Niepokonany Pomorzanin 
W niedzielę (28 września), na boisku w niemieckim Mescherin, rozegrany został turniej piłkarski Gryfino Cup 2014. Udział 
w nim wzięli piłkarze Pomorzanina Nowogard, z rocznika 2005 i młodsi. Zawodnicy z Nowogardu nie mieli sobie równych, 
ograli wszystkich rywali i sięgnęli po mistrzowski puchar. 

Organizatorem turnieju była 
Akademia Piłkarska Gryfino, a 
mecze rozgrywano na stadionie 
w niemieckim Mescherin. Celem 
turnieju było promowanie pił-
ki nożnej wśród uczestników tur-
nieju oraz dobra zabawa zgodnie 
z ideą fair play. Podczas turnieju 
Gryfino Cup 2014, rywalizowa-
li młodzi piłkarze Pomorzanina 

Nowogard, ze szkółki piłkarskiej 
„Brazil da Bola”, z rocznika 2005 i 
młodsi, którzy od niedawna pro-
wadzeni są przez trenera Krzysz-
tofa Sadowskiego. Pomorzanin nie 
miał sobie równych, w pewnym 
stylu wygrywając kolejne mecze 
grupowe, podopieczni Sadowskie-
go awansowali do finału. Tam na 
Pomorzanina czekali młodzi piłka-
rze Akademii Piłkarskiej Gryfino. 
Choćby przez moment gospoda-
rze turnieju nie zagrozili gościom 
z Nowogardu, którzy w pięknym 
stylu wygrali w finale 6:1 i sięgnęli 
po mistrzostwo w turnieju. 

Warto tutaj wspomnieć również 
o wielkim zaangażowaniu rodziców 
grających dzieci. Aby sprawić przy-
jemność swoim pociechom, podą-
żyli za nimi prawie 200 km i głośno 
ich dopingowali. Widać, że wszyscy 
żyją tymi turniejami, za co należą 
się im podziękowania i wielkie bra-
wa. Dodajmy jeszcze, że najlepszym 
strzelcem turnieju został nowy za-
wodnik Pomorzanina- Damian 
Kłys, który zdobył 8 bramek.      KR

Na zdjęciu górny rząd od lewej- Mikołaj Nowik, Piotr Słowiński, Filip Szczyrba, Hu-
bert Mełech. Dolny rząd od lewej- Miłosz Nowik, Max Labocha, Miłosz Orpel, Cy-
prian Marchewka, Damian Kłys oraz trener Krzysztof Sadowski 

Najlepszy strzelec- Damian Kłys (8 bra-
mek), nowy zawodnik Pomorzanina
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Sporo emocji w meczu Pomorzanina

„Wymęczone” zwycięstwo
W sobotę (27 września), o godzinie 16:00, Pomorzanin Nowogard podejmował u „siebie” 
piłkarzy Jezioraka Szczecin. Mecz obfitował w walkę na całej długości boiska. Co najważ-
niejsze, nowogardzianie wygrali po bramce Huberta Pędziwiatra i trafieniu samobójczym. 
Pomorzanin, po tym, jak punkty stracił Błękit Pniewo, ponownie wrócił na premiowane 
awansem drugie miejsce w tabeli. 

Pomorzanin Nowogard – Jeziorak Szczecin 2:0 (0:0)
`61 min. Hubert Pędziwiatr, `87 min. gol samobójczy 
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) , Natan 

Wnuczyński, Maciej Dobrowolski – Gracjan Wnuczyński, Wojciech Borek, 
Hubert Pędziwiatr, Dawid Langner (Paweł Galus), Dominik Wawrzyniak 
(Kamil Lewandowski) - Dawid Kurek. 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
7. kolejka:
Zorza Dobrzany – Polonia Płoty   3:3
Pomorzanin Nowogard – Jeziorak Szczecin 2:0
Odrzanka Radziszewo – Kłosa Pełczyce  0:1
Unia Dolice – Ina Ińsko    5:2
Piast Chociwel – Orkan Suchań   7:0
Błękit Pniewo – Morzycko Moryń   2:4
Flota II Świnoujście – Gavia Choszczno  0:4
Sparta Węgorzyno – Stal Lipiany   1:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 7 21 22 4 7 0 0
2 Pomorzanin Nowogard 7 15 15 8 5 0 2
3 Morzycko Moryń 7 14 13 9 4 2 1
4 Błękit Pniewo 7 14 20 15 4 2 1
5 Stal Lipiany 7 13 19 13 4 1 2
6 Kłos Pełczyce 7 12 10 14 4 0 3
7 Jeziorak Szczecin 7 10 12 11 3 1 3
8 Zorza Dobrzany 7 10 21 14 2 4 1
9 Sparta Węgorzyno 7 10 10 9 3 1 3
10 Unia Dolice 7 8 17 14 2 2 3
11 Polonia Płoty 7 8 16 15 2 2 3
12 Gavia Choszczno 7 7 15 14 2 1 4
13 Ina Ińsko 7 6 10 16 2 0 5
14 Odrzanka Radziszewo 7 5 12 19 1 2 4
15 Flota II Świnoujście 7 3 6 27 1 0 6
16 Orkan Suchań 7 2 2 18 0 2 5

W składzie Pomorzanina po-
nownie zabrakło Rafała Makare-
wicza, który ze względu na sprawy 
zawodowe nie mógł tego dnia po-
móc kolegom. Nie zagrał również 
Sławomir Paszkowski, a w roli na-
pastnika wystąpił Dawid Kurek. 
Pomorzanin mógł szybko objąć 
prowadzenie, jednak Dawid Lan-
gner, w 3. minucie, nie przyłożył 
się zbytnio do strzału głową z oko-
ło 5 metrów. Chwilę potem Dawid 
Kurek wyłożył piłkę na 10 metr do 
Huberta Pędziwiatra, który jed-
nak nieczysto trafił w futbolówkę. 
Goście ze Szczecina po raz pierw-
szy zagrozili w 10. minucie, wów-
czas mocno, z około 25 metrów, 
uderzył zawodnik Jezioraka, a pił-
kę zdołał trącić Paweł Sobolew-
ski i wybić na rzut rożny. Zawod-
nicy obydwu drużyn nie oszczę-
dzali się, co rusz dochodziło do 
ostrych wejść, po jednym z nich 
żółtą kartką dość szybko ukarany 
został kapitan Pomorzanina – Mi-
chał Soska – który musiał od tego 
momentu uważać, aby nie zarobić 
drugiej kartki. W 12. i 17. minu-
cie, najpierw z pola karnego ude-
rzał Pędziwiatr, jednak za słabo, 
następnie Dawid Kurek z naroż-
nika pola karnego uderzył w bocz-
ną siatkę. W 31. minucie meczu, 
Natan Wnuczyński wykonywał 
rzut rożny z prawej strony boiska. 
Dośrodkował na pierwszy słupek, 
gdzie znajdował się Konrad Win-
czewski. Obrońca Pomorzanina 
przedłużył dośrodkowanie, pił-
ka minęła długość bramki, akcję 

na długim słupku zamykał Dawid 
Kurek, któremu zabrakło kilku-
nastu centymetrów, aby z dwóch 
metrów wbić piłkę do bramki. W 
37. minucie powinno być 1:0, jed-
nak gospodarzom zabrakło nieco 
szczęścia. Dominik Wawrzyniak 
uderzył z około 20 metrów z le-
wej strony pola karnego, piłka nie-
uchronnie zmierzała w okienko, a 
bramkarz Jezioraka tylko obser-
wował, jak ostatecznie futbolów-
ka trafia w poprzeczkę. To jednak 
nie koniec tej akcji, gdyż Pomo-
rzanin utrzymywał się przy piłce i 
przy linii końcowej z prawej stro-
ny jeden z zawodników idealnie 
dośrodkował do Dawida Kurka, 
który był zupełnie niepilnowany i 
uderzył głową z 5 metrów, niestety 
tylko w bramkarza. Na pięć minut 
przed końcem pierwszej połowy, 
goście ponownie zagrozili oddając 
strzał z ponad 20 metrów, jednak 
tym razem zabrakło około metra 
do bramki Pomorzanina. Zatem 
do przerwy Pomorzanin przewa-
żał, jednak wciąż nie potrafił zdo-
być pierwszego gola. 

Druga część spotkania zaczę-
ła się od kolejnej zmarnowanej 
okazji Pomorzanina. W 48. mi-
nucie, Dawid Langner wykonywał 
wrzut z autu do Dawida Kurka, 
ten od razu podał piłkę do Lan-
gnera, który podholował ją do li-
nii końcowej i zacentrował w pole 
karne, a tam Hubert Pędziwiatr 
uderzył z pierwszej piłki, z wole-
ja, a kozłująca po tym strzale fut-
bolówka zatrzymała się na słupku 

bramki Jezioraka. Kolejne 10 mi-
nut to walka w środku pola i nie-
udane próby gości, którzy szuka-
li bramki po strzałach z dystansu. 
W 61. minucie gospodarze zdo-
bywają zasłużonego gola. Jeden 
z piłkarzy Pomorzanina dośrod-
kował z lewej strony w pole kar-
ne, tam goście nieudolnie wybi-
li piłkę przed bramkę, wprost do 
Huberta Pędziwiatra, który pre-
cyzyjnym strzałem przy słupku 
z około 11 metrów otworzył wy-
nik tego spotkania. Na boisku, za 
Dawida Langnera, pojawił się Pa-
weł Galus, który przeszedł do ata-
ku. Następnie sędzia odgwizduje 
mocno „naciągnięty” faul na pił-
karzu Jezioraka, około 30 metrów 
od bramki Pomorzanina. Sprawcą 
był Konrad Winczewski, który w 
dosadny sposób skrytykował ar-
bitra za użycie gwizdka. Ten po-
kazał nowogardzkiemu obrońcy 
żółty kartonik, przez który Win-
czewski będzie pauzował w kolej-
nym meczu. W 74. minucie goście 
bardzo ładnie rozegrali rzut wolny 
ze środka boiska. Idealna centra 
na lewą stronę pola karnego, tam 
zawodnik ze Szczecina, zgrał piłkę 
głową na wprost bramki do kolegi 
z zespołu, który uderzył z 10 me-
trów. Zmierzającą do bramki pił-
kę wybił Michał Soska. W 78. mi-
nucie goście wykonywali rzut roż-
ny. Zawodnik ze Szczecina znalazł 
się w stuprocentowej sytuacji, jed-
nak fatalnie uderzył głową z 3 me-
trów i Sobolewski bez problemów 
złapał piłkę. W 79. minucie odpo-
wiedź Pomorzanina. Natan Wnu-
czyński dośrodkował w pole karne 
z prawej strony boiska, na 10 me-
trze piłkę próbował trącić Konrad 
Winczewski, ta minęła defensywę 
gości oraz bramkarza, zmierzała 
do bramki, gdzie w ostatniej chwi-
li na rzut rożny wybił ją jeden z 
obrońców Jezioraka. W 83. minu-
cie powinno być już 2:0, gdy Gra-
cjan Wnuczyński idealnie wyłożył 
piłkę Pędziwiatrowi, który z 3 me-
trów uderzył nad poprzeczką. Na 
trzy minuty przed końcem meczu, 
Michał Soska wznawiał grę przed 
własnym polem karnym. Posłał 
idealne podanie przez 50 metrów 
do Kamila Lewandowskiego, któ-

Sędzia w tym meczu miał sporo pracy, choć nie zawsze podejmował dobre decyzje. 
Na zdjęciu sięga po żółty kartonik, aby ukarać na początku meczu Michała Soskę

ry przytrzymał piłkę i zagrał ją 
prostopadle do Pawła Galusa. Na-
pastnik Pomorzanina pobiegł w 
kierunku pola karnego, i będąc 
na lewym skrzydle, dośrodkował 
do niepilnowanego Huberta Pę-
dziwiatra. Centrę przerwał jed-
nak zawodnik gości, który uczy-
nił to tak niefortunnie, że skiero-
wał futbolówkę do własnej bramki 
obok bezradnego bramkarza. W 
tym momencie było już pewne, że 
Pomorzanin tego meczu nie prze-
gra. Jeszcze w doliczonym czasie 
gry, w dogodnej sytuacji znalazł 

się Paweł Galus, jednak jego strzał 
z pola karnego obronił golkiper 
ze Szczecina. Tak więc, po bardzo 
trudnym meczu, nowogardzia-
nie zgarniają pełną pulę i po tym, 
jak Morzycko ograło Błękit Pnie-
wo, zespół Pomorzanina wraca na 
drugie miejsce w tabeli. Liderem 
wciąż pozostają rewelacyjnie gra-
jący piłkarze Piasta Chociwel, któ-
rzy w ostatniej kolejce rozgromi-
li Orkan Suchań 7:0 i po 7. kolej-
kach mają na swoim koncie kom-
plet zwycięstw. 

KR

Na zdjęciu Dominik Wawrzyniak, walczący o piłkę z zawodnikiem Jezioraka.

Hubert Pędziwiatr (pierwszy z lewej) był bardzo aktywny w tym spotkaniu, choć nie 
zawsze wszystko wychodziło mu tak, jakby sobie tego życzył.
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Vielgovia strzela 4 gole w Nowogardzie

Wciąż nie wygrali „u siebie”
W niedzielę (28 września), w Nowogardzie, o godzinie 16:00, rozpoczął się mecz Pomorza-
nina II z Vielgovią Szczecin. W drugim meczu na własnym boisku, „rezerwowi” ponownie 
nie byli w stanie wygrać i choć po pierwszej połowie powinni prowadzić i prezentowali się 
całkiem nieźle, ostatecznie ulegli gościom 1:4. 

Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin  1:4 (1:1)
`Sebastian Suchy
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak, Krzysztof Doma-

nowski (c) , Andrzej Piotrowicz, Grzegorz Skrzecz – Tomasz Szafran 
(Grzegorz Żyła), Marcin Skórniewski, Max Pokorski – Sebastian Su-
chy, Jakub Szczypień (Konrad Adamek), Kamil Lewandowski (Maciej 
Syfert).  

Pomorzanin II Nowogard z 
Vielgovią wystąpił w bardzo ofen-
sywnym ustawieniu 4-3-3, z wy-
suniętym na szpicy Kamilem Le-
wandowskim oraz grającymi na 
skrzydłach: Sebastianem Suchym 
i Jakubem Szczypieniem. Vielgo-
via, po 4. kolejkach, miała tylko 
jeden punkt na swoim koncie, Po-
morzanin II z kolei, z 4 punkta-
mi, miał zamiar wygrać pierwszy 
mecz na własnym boisku. Szcze-
cinianie szybko jednak skompli-
kowali gospodarzom sytuację. Po 
20 minutach gry, „rezerwowi” za-
stawili nieudaną pułapkę ofsajdo-
wą, przez co napastnik Vielgovii 
znalazł się w sytuacji sam na sam 
z Michałem Piątkowskim i dał 
prowadzenie swojemu zespoło-
wi. Nowogardzianie rzucili się do 
odrabiania strat. Z około 18 me-
trów rzut wolny wykonywał Ma-
ciej Grzejszczak. Obrońca Pomo-
rzanina uderzył precyzyjnie, a fut-
bolówka odbiła się od słupka. Na 
miejscu był Sebastian Suchy, któ-
ry z najbliższej odległości dobił 

piłkę do bramki i doprowadził do 
wyrównania. Jeszcze przed prze-
rwą gospodarze powinni wyjść 
na prowadzenie. W zamieszaniu 
w polu karnym, bardzo ładnie za-
chował się Tomasz Szafran, który 
wypracował sobie dogodną okazję 
do strzelenia bramki, jednak jego 
uderzenie obronił bramkarz. Jesz-
cze lepszą okazję zmarnował Ka-
mil Lewandowski, który otrzymał 
otwierające drogę do bramki po-
danie od Marcina Skórniewskie-
go. Napastnik Pomorzanina był 
już sam na sam z bramkarzem, 
mógł zrobić wszystko, minąć gol-
kipera, strzelić obok niego… Wy-
brał jednak inną opcję i postano-
wił przelobować bramkarza, nie-
stety nieskutecznie. Do przerwy 
zatem drugi zespół przeważał, 
prezentował się lepiej i wszystko 
wskazywało na to, że po zmianie 
stron „rezerwowi” rozstrzygną 
ten mecz na swoją korzyść. Po 10 
minutach drugiej części spotka-
nia, Vielgovia wykonywała sta-
ły fragment gry, po którym je-

den z piłkarzy gości zamykał ak-
cję i strzałem z kilku metrów do 
pustej bramki zdobywa drugiego 
gola dla przyjezdnych. Drugi ze-
spół tego dnia miał sporo proble-
mów ze stałymi fragmentami. Kil-
kanaście minut później, po rzucie 
rożnym i strzale z pola bramko-
wego, Vielgovia podwyższa już na 
1:3. Czwartą bramkę goście zdo-
byli po rzucie wolnym, strzał na 
bramkę, Michał Piątkowski wy-
bił piłkę przed siebie, a zawod-
nik gości dobił ten strzał do pu-
stej bramki. Pomorzanin w dru-
giej części gry, miał również swoje 
okazje, najlepsze z nich zmarno-
wał Sebastian Suchy i Maciej Sy-
fert. Wynik nie do końca odzwier-
ciedla przebieg tego meczu, jed-
nak szczecinianie byli o wiele sku-
teczniejsi, dlatego to oni, po ostat-
nim gwizdku sędziego, mogli cie-
szyć się z pierwszych 3 punktów w 
tym sezonie. 

KR    

A Klasa Szczecin gr. 3 2014/2015
5. kolejka:
Wołczkowo-Bezrzecze – Chemik II Police  3:2
OKS Euroinsbud Goleniów – Orzeł Grzędzice 9:0
Pomorzanin Przybiernów – Orzeł Łożnica  4:0
Hanza Goleniów – Znicz Niedźwiedź  5:1
Wicher Reptowo – Zalew Stepnica  5:0
Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin 1:4

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 5 13 15 3 4 1 0
2 Pomorzanin Przybiernów 5 13 15 5 4 1 0
3 Wołczkowo – Bezrzecze 5 13 14 5 4 1 0
4 Wicher Reptowo 5 11 17 3 3 2 0
5 Chemik II Police 4 6 22 8 2 0 2
6 Orzeł Łożnica 5 5 5 11 1 2 2
7 Vielgovia Szczecin 5 4 6 12 1 1 3
8 OKS Euroinsbud Goleniów 4 4 13 8 1 1 2
9 Pomorzanin II Nowogard 5 4 5 18 1 1 3
10 Znicz Niedźwiedź 5 4 10 17 1 1 3
11 Zalew Stepnica 5 3 6 20 1 0 4
12 Orzeł Grzędzice 5 1 2 20 0 1 4

Maciej Grzejszczak (pierwszy z lewej) ładnie uderzył z rzutu wolnego, natomiast 
Sebastian Suchy (na pierwszym planie) dobił strzał, zdobywając jedyną bramkę 
dla Pomorzanina II

Mistrzostwa Polski Młodzików w strzelectwie sportowym

Mikołajczyk poza podium
W dniach 25-28 września br., w Bydgoszczy, odbyły się Mistrzostwa Polski 
Młodzików w strzelectwie sportowym, przeprowadzone zgodnie z regulami-
nem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nich wziął strze-
lec z nowogardzkiej sekcji klubu LOK Tarcza Goleniów, Mateusz Mikołaj-
czyk.

W zawodach rozgrywanych w Bydgoszczy, 
uczestniczyło dwóch młodych strzelców rocznik 
1999 i 2001 z Klubu Sportowego LOK Tarcza 
Goleniów i jeden strzelec Mateusz Mikołajczyk 
rocznik 1999 z sekcji strzeleckiej w Nowogar-

dzie, zajmując ósme miejsce w konkurencji  ka-
rabin pneumatyczny – 30 strzałów na odległość 
10 metrów, z wynikiem 289,5 pkt., na 31 zawod-
ników sklasyfikowanych. Ponadto zajął rów-
nież  18. miejsce w konkurencji karabin sportowy 
(kbks) 40 strzałów leżąc na odległość 50 metrów, 
z wynikiem 370 pkt. na 29 zawodników sklasyfi-
kowanych. Należy nadmienić, że Mateusz Miko-
łajczyk treningi strzeleckie rozpoczął w grudniu 
2013 roku z broni pneumatycznej, a z karabinka 
sportowego dopiero w lipcu br.

Natomiast Mariusz Szachniuk rocznik 1999, za-
wodnik z Klubu LOK Tarcza Goleniów, w konku-
rencji pistolet pneumatyczny 30 strzałów na od-
ległość 10 metrów, zajął 1. miejsce, z wynikiem 
278 pkt. ustanawiając tym samym nowy rekord 
Polski w tej konkurencji i kategorii wiekowej.

Info: własna
Na zdjęciu Mateusz Mikołajczyk

Z ostatniej chwili:

Pomorzanin  
gromi do przerwy

Kobieca drużyna Pomorzanina Nowogard, w poniedziałek (29 wrze-
śnia), o godzinie 18:30 w Kołobrzegu rozpoczęła mecz z tamtejszą Ko-
twicą. Do momentu zamknięcia tego nr DN, wynik do przerwy brzmiał 
0:4 dla drużyny prowadzonej przez Pawła Błaszczyka. Trzy gole zdoby-
ła Anita Piotrowska, natomiast jedno trafienie zanotowała Anita No-
wicka. Pełną relację z tego meczu opublikujemy w piątkowym wyda-
niu DN. 
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

„Turysto! Szanuj środowisko!” 
W dniach 19-21 września odbyła się 21. edycja ogólnopolskiej kampanii Sprzątanie Świata 
– Polska 2014, w której wzięli udział uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. 

Tegoroczne akacja Sprzątania Świata przebiega-
ła pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!”. Celem 
akcji było zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każ-
dego Polaka na środowisko przyrodnicze w czasie 
wypoczynku, na wakacjach, na urlopie oraz promo-
cja odpowiedzialnej turystyki. Uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych spotkali się 20 września 
(sobota), aby posprzątać teren wokół szkoły. Koor-

dynatorem akcji w naszej szkole była Pani Grażyna 
Kostrzewska, której pomagały nauczycielki Pani Mi-
rosława Szymaniak i Pani Marta Portas. 

Pamiętajmy, że nic nie zostało nam dane na za-
wsze. Dbajmy więc o środowisko, bo przyszłe poko-
lenia też chciałyby się cieszyć pięknem lasów, gór, je-
zior i rzek. 

ZAPROSZENIE 
Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników sztuki   
na uroczyste otwarcie wystawy prac uczniów i pracow-

ników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisła-
wa Staszica w Nowogardzie pt.:  „Nasi utalentowani”, które 
odbędzie się

7 października o godzinie 17.00 
w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w 

Nowogardzie 
Organizatorzy

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65
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A14.2.śczb.do

Solarium 
„Ania”

w GABINECIE 
KOSMETYCZNYM

ul. Zielona 3
obok restauracji „Przystań”

Tel.  91 392 07 14
Czynne od 11.00 - 19.00

A9.4.ś-czb.d/o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165
 TEL. 91 577 20 07

GABINET KOSMETYCZNY 
WICHEREK

Rok założenia 1988
Bezbolesne przekłuwanie uszu
Profesjonalne  przekłuwanie ciała zabiegi 
kosmetyczne, henna, depilacje, makijaże, 
mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, 
ultradźwięki, eksfoliacje, wypalanie, laser, 
lampy, materac zdrowotny, świecowanie 
uszu, masaże, akupresura, solarium

PORADY BEZPŁATNE
Nowogard, ul.  Zielona 3 
– obok Rest. „Przystań”

Tel.  91 39  207 14
Czynne od 11.00 do 19.00
http://wicherek.info

A15.2.śczb.do  

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

Szczecin - 
tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI"WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 4 paź-
dziernik 2014r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do 
NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital 

Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356 wew. 122  
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej lub w biurze funda-
cji w budynku laboratorium przy szpitalu do godz. 15-ej. Dobrowolna 
wpłata na cele statutowe 7 zł. PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZA-
DBAĆ SAMA!

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Fedeńczak 

Zaprasza na Kurs Prawa Jazdy kategorii B, 
który rozpocznie się  1.10.2013 o godz. 16.00.

Zapisy od poniedziałku do piątku!
Cena promocyjna! Ratalny system spłat! Jazdy w  Szczecinie!

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zaprasza słuchaczy i naszych sympatyków 

na Inaugurację Roku Akademiciego 2014/2015
w dniu 9.X.br. na godzine 17-tą do Domu Kultury

Firma Husiatyński 
Elektro- Instal 

poszukuje pracownika 
na stanowisko 

monter elektryk 
Od przyszłego pracownika oczekujemy sumienności, praco-
witości i bez nałogów. Wymagane prawo jazdy kat. B. Mile 
widziane doświadczenie w montażu klimatyzacji i wenty-
lacji. Najlepiej osobę z Nowogardu, Goleniowa bądź okolic. 
Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres e-mail 
mateusz.husiatynski@husiatynski.pl. 

Więcej informacji 
pod numerem telefonu 

501-307-281

Wynajmę 
sklep spożywczy 
na ul. Wojska Polskiego 5 

przy SP nr 1 w Nowogardzie. 

607 288 835
(K50.1.CZB.29.09-17.10)

Zwycięstwo i porażka zawodników z Wierzbięcina

Stal znów za silna...
W sobotę (27 września), tenisiści stołowi z zespołu LUKS Top Wierzbięcin, we własnej hali 
rozegrali dwa kolejne ligowe pojedynki. Pierwszy mecz z tenisistami z wielkopolski, wygra-
li po zaciętej walce, jednak w starciu z odwiecznymi rywalami ze Szczecina, podopieczni Jó-
zefa Korkosza musieli uznać wyższość przyjezdnych. 

W sobotę, zawodnicy z Wierz-
bięcina rozegrali dwa pojedyn-
ki ligowe na własnym terenie. W 
pierwszym meczu zespół prowa-
dzony przez Józefa Korkosza, po-
dejmował jedyną drużynę z woje-
wództwa Wielkopolskiego w gru-
pie północnej, UKS Nałęcz Grajan 
Ostroróg. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 6:4 dla Wierzbię-
cina, gdzie najważniejszą rolę w 
całym meczu odegrał Daniel Zu-
brzycki, który na pierwszym sto-
le zdobył komplet punktów i po-
prowadził tym samym do zwycię-
stwa, swoich kolegów z drużyny. 
O godzinie 15:30 w drugim me-
czu, LUKS Top podejmował od-
wiecznego rywala KS Stal Szcze-

cin, był to tym samym mecz na 
szczycie II Ligi mężczyzn. Nieste-
ty zabrakło troszeczkę szczęścia w 
ostatnich punktach, pełnej kon-
centracji przez cały pojedynek i 
zawodnicy z Wierzbięcina, musie-
li po raz kolejny uznać wyższość 
Stali, przegrywając ten pojedynek 
3:7. Mecz stał na bardzo wysokim 
poziomie i wiele singlowych po-
jedynków kończyło się dopiero w 
piątym secie. Po drugiej kolejce 
spotkań LUKS Top Wierzbięcin 
z dorobkiem 6 punktów, znajdu-
je się na drugiej pozycji w tabeli.

KR

II Liga Mężczyzn grupa północna
I Runda
3. kolejka:
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Nałęcz Grajan Ostroróg 6:4
4. kolejka:
LUKS Top Wierzbięcin – Stal Szczecin    3:7

M M P Suma pkt.
1 Stal Szczecin 4 8 30 : 10
2 LUKS Top Wierzbięcin 4 6 22 : 18
3 UKS Chrobry Międzyzdroje 4 5 22 : 18
4 Darz Bór Karnieszewice 4 4 22 : 18
5 ATS Stargard Szczeciński 4 4 19 : 21
6 UKS Czarni Pieszcz 4 3 23 : 17
7 UKS Nałęcz Ostroróg 4 2 21 : 19
8 KTS Koszalinianin Koszalin 4 0 1 : 39

Na zdjęciu zawodnik LUKS Top Wierzbięcin - Mateusz Witkowski
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

W208.4.sczb.02.09.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

• Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• DOMY NA WSI – GRUNTY SPRZEDAJEMY, KU-
PUJEMY. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parterowy w Nowo-
gardzie z garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy  ul. 
Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od N-du. Me-
dia 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 44,4 m2, III 
piętro ul; Żeromskiego, 145 tyś. do negocjacji. 
723930320, 697171038.

• Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy ul. 
Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzchnia 
ok. 45m2, na którą składa się sala obsługi oraz 
zaplecze/magazyn z osobną toaletą. Lokal po 
kapitalnym remoncie. Dostępne media: prąd, 
woda, kanalizacja, CO. Obiekt monitorowany. 
Zapraszam na prezentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 210 tys. 
691 664 658 

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. Cena 
43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 889 
483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica Gry-
fitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 29,5m2, piwnica i 
budynek gospodarczy.913911069.

• W domku dwurodzinnym sprzedam kawa-
lerkę. Osobne wejście. Kulice.45 tyś.zł. Tel. 
512131562.

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze . 668 411 277

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe, ok 
90m2 Nowogard. 668 411 277 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 71 m2. 
602 371 382, 602 526 935 

• Kupię pół bliźniaka stare budownictwo lub 

lokal w bloku z osobnym podwórzem. 609 
047 264 

• Do wynajęcia atrakcyjny lokal przy dworcu na 
3go Maja. 694 440 201, 91 39 21 467 

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I piętro. Cena do 
uzgodnienia.91 39 26 596, 537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie na parte-
rze, 2-3 pokojowe, bez pośredników. 783 908 
247 

• Wynajmę mieszkanie 42m2, 2 pokoje, 4 piętro, 
w pełni umeblowane, 800zł + opłaty + kaucja, 
od 1 października. 660 424 989 

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 46 m2, pię-
tro I. Ul. 3 Maja w Nowogardzie. 697 980 702 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, media. 
602 267 382 

• Wynajmę biuro ul. Boh. Warszawy, cena 600 
zł. Tel. 698 669 875 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe, 700 
zł + opłaty. 513 153 577

• Tanio sprzedam pawilon handlowy o pow. 
32m2. Tel. 601 642 390

• Nowogard – sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej. 601 808 410

• Sprzedam kawalerkę w centrum Nowogardu, 
ul. Warszawska. 513 236 499

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II, cena 20 000 
zł do negocjacji. 607 083 893

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, ul. Banko-
wa. 607 289 830 

• Do  wynajęcia trzypokojowe mieszkanie, cen-
trum Nowogardu. W dobrym standardzie. Tel. 
502632628.

• SPRZEDAM - Działkę  budowlaną, 800 m2. No-
wogard, wszystkie  media. Tel. 662036172

• Poszukuję  domku do  wynajęcia okolice  No-
wogardu. Tel. 690581057.

• Dom jednorodzinny w Nowogardzie. 791 869 
584 

• Wynajmę mieszkanie ul. Wiejska (nowe bu-
downictwo), 42m2, 2 pokoje, 4 piętro, w pełni 
umeblowane, 700zł + opłaty + kaucja 3000 zł, 
od 1 października. 660 424 989 

• Wynajmę do Nowogard lub okolice. 690 581 
057 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 
2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, cena 
11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobili-
zer pełna elektryka, gotowe do zarejestrowa-
nia w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 
215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok prod. 
1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Megane rok 97, 
szyba przednia Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 
908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 2002, 
stan bardzo dobry. Cena 10 500 zł. 508 290 
657

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 1200 zł. 
660 143 113

• Sprzedam trabanta 1968 r., ważny przegląd i 
ubezpieczony. 730 744 751

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, gotówka 
od ręki. 791 337 976

• Kupimy niepotrzebne samochody lub prze-
znaczone do złomowania. 690 581057 

ROLNICTWO

• Sprzedam: kaczki, kury, gęsi. Tel. 782429405.

• SPRZEDAM -  Bryza  jadalna, powyżej 150 kg. 
Dowóz. Tel.609640478.

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

• Sprzedam pszenżyto workowane cena 70 zł 
za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące róże 
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz róże 
krzaczaste 15 zł./szt. a także wiele innych ro-
ślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 95 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz koszenie 
łąk i zbiór. Rekultywacja terenów zielonych. 
508 503 650 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowanie siana i 
słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 782 036 
086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. Cena 
2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 785 
04 19 62 

• Ziemniaki paszowe jadalne sprzedam. 608 
01 39 95 

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Żabowo 13. 
9139106 66, 502 530 452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 125 122

• Sprzedam ciągnik siodłowy SKANIA 124 rok 
2001 + naczepa Wielton wywrotka aluminio-
wa. 668 509 770

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 1200 zł. 
660 143 113 

• Sprzedam obornik. 607 739 866

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, samo-
dzielne. 609 272 720 

• Sprzedam prosiaki. 515 406 298

USŁUGI

• Korepetycje z Matematyki, Statystyki i Ekono-
metrii Dla licealistów i studentów profesjo-
nalne przygotowanie do zaliczeń egzaminów 
maturalnych oraz sesji egzaminacyjnych bar-
dzo wysoka zdawalność Tel. kom. 600 924 128 
• email: iwonand1@wp.pl

• Usługi budowlane.798147191.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 

• Usługi remontowo-budowlane, hydrauliczne, 
przyłącza wod-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świecowania 
Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 20 714

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malowa-
nie. 880 690 659

• Dachy, docieplenia, strop odocieplenia, ob-
róbki blacharskie, podbitki. 609 752 854

• REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369 

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością 
przyjmie zlecenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 607 137 
081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

• PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTA-
NIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Usługi transportowe do 1 tony, bus skrzynio-
wy oraz kryty. Tel. 693 716 085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zajęcia-
mi komorniczymi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI SZYBKO –TA-
NIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , dachów i 
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. Tel.721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podstawo-
wa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 788 566 
432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i za-
graniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

• NAPRAWY montaz piecow gazowych Vaillant 
- serwis  tel 691 686 772

• USŁUGI – Transportowe, ładunki do tony, 
bus kryty .Nawiążę współpracę z firmą.
Tel.888878314

• Korepetycje z matematyki SP, gimnazjum. 
532 557 381 

• Układanie granitu, kamienia polnego, ogro-
dzenia, altany, grille. 782 354 833 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, 
emerytalne – Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, Norwegia, 
USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betoniarza. Tel. 
695 264 594

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 734 249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wymaga-
ne prawo jazdy ( nie wykluczam emeryta). 
663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od za-
raz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu han-
dlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w transpor-
cie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377

• INDYK Redło - Zatrudni do pracy na Fermę 
.Warunki płacowe dobre. Zapewniamy miesz-
kanie. 502562378 lub 913910315 .

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Doświadczona opiekunka zaopiekuję się ma-
łym dzieckiem. 66 46 96 177 

• Zlecam prace budowlane. 693 469 317 

• Firma budowlana zatrudni pracowników. 695 
264 694 

• Magister pedagogiki zaopiekuję się dziec-
kiem w różnych godzinach pracy. 668 732 
944, annam8181@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – doświadczenie. 
Więcej informacji – 602 690 897

• Poszukuje konserwatora 1/2 etatu (emeryt, 
rencista). 91 432 61 22

• Szkółka roślin w Redostowie (Osina) poszuku-
je do pracy przy choinkach. 91 39 11 100
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

OGŁO SZE NIA DROB NE
 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

• Przyjmę pracownika do wykończeniówki, 
praca od zaraz. 794 115 153

• FIRMA AUTOKOMPLEKS w Żabowie zatrud-
ni lakiernika lub pomocnika lakiernika (do-
świadczenie nie wymagane). 601 260 138 

• Poszukuję osoby do prowadzenia domu i 
opieki nad chorą osobą w Węgorzycach. 606 
271 499 lub 91 39 22 308 

• Zatrudnię tokarza w zakładzie elektrome-
chanicznym w Nowogardzie może być eme-
ryt lub rencista oferuje dobre warunki pracy. 
601 57 77 24 

• Indyk Redło przyjmę do pracy pracowników 
(małżeństwo) na fermę. Warunki płacowe i 
mieszkaniowe dobre. 502 562 378, 91 39 10 
315

• Firma Kompleks Dach przyjmie magazyniera 
z prawem jazdy kat.B uczciwego, solidnego. 
601 889 582

INNE

• Kupimy  niepotrzebne  samochody  i  prze-
znaczone  do  złomowania .Tel.690581057.

• Sprzedam  drewno :  brzoza , olcha , sosna , 
przyczepka samochodowa  100 zł.880690659

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocięte 
i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja i 
montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 

mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na gwa-
rancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – kominkowe. 
726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porąba-
ne. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, ol-
cha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tartaczne . 693 
730 938 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, sprawny, atrak-
cyjna cena. 668 171 212

• PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z Niemiec  uzy-
wane z gwarancja i montażem do mieszka-
nia,domu,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl wer-
sja kominowa lub z zamknieta komora spa-

lania np.gdy brak komina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamienne,serwis tel 691 
686 772

• GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary,z Niemiec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 zl   oraz elek-
tryczny przepływowy podgrzewacz wody 
na prad 380V do lazienki,kuchni cana 200zl    
tel  691 686 772

• GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz wody 
stojacy VGH 130-190 litrowy f. Vaillant z Nie-
miec do domu, pensjonatu gdzie sa 2- 3 la-
zienki,ekonomiczny cena od 1.000 zl piec ga-
zowy c.o. stojacy, zeliwny ze sterowaniem va-
illant moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl monta-
z,serwis  tel  691 686 772

• Sprzedam fotelik samochodowy dziecięcy. 
668 732 944 

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji jodła 
kaukaska. Tel. 602 101 118, 600 899 289

• Sprzedam suche drewno pocięte: olcha, 
brzoza, tanio. 880 690 659

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, samo-
dzielne. 609 272 720 

• Kupię wyposażenie salonu do pielęgnacji 
psów. 530 855 030

• Sprzedam playstation + 20 gier. 730 744 751 

• Sprzedam tanio tapczan dwuosobowy. 693 
605 862
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 2

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-doW5.4.P.p.7.3.do

W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

ZAPRASZAMY
na Sylwestra 2014/2015

do Paryża, Wenecji, Rzymu, Pragi, 
Karpacza, Kołobrzegu, Międzyzdrojów

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 5

Kontrowersyjna 
dotacja

s. 9

Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy:  

J. Cyboroń 
i J. Sienkiewicz

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści POZYCZKA

Koszt połączenia i SMS-a wg taryfy operatora
600 400 600
Provident Polska S.A. www.provident.pl

POŻYCZKA
   KONSOLIDACYJNA

 47x33mm

W213.1.P.12.09-03.10

Akcja na oczach 
przechodniów

SKUP ZŁOMU 
I METALI KOLOROWYCH 

* gotówka od ręki
* ważymy na wagach elektronicznych
* cięcie złomu palnikiem 
* odbiór złomu na terenie miasta GRATIS!

Oferuje  NAJWYŻSZE  ceny złomu stalowego 
i metali kolorowych w mieście !

Czynne: pn-pt 7.00-17.00 • sob. 7.00-14.00;  tel. 503 119 036, 507 021 889

NOWOGARD ul. Młynarska 10
 (teren byłej mleczarni)

A.60.4.k.pt.26-17.10

ul. 15 Lutego 17 • Nowogard
NOWA LOKALIZACJA
Sklep „PARTY”

A61.2.P.3.10

Rodzina z Czermnicy prosi o wsparcie 

Żyją w trudnych warunkach
 

Czytaj s. 3, 4
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W skrócie...
Dramatyczna akcja przy ul. Rzeszowskiego 

Ratowali życie  
na oczach przechodniów 
Do dramatycznych scen doszło w minioną środę, po godz. 17.00, przy ul. Rzeszowskiego 
(naprzeciwko postoju taxi). Ratownicy medyczni przez kilkadziesiąt minut reanimowali 
mężczyznę, który stracił przytomność. Niestety akcja nie powiodła się. 

Jak mówią świadkowie, męż-
czyzna siedział na murku, czeka-
jąc prawdopodobnie na przyjazd 
busa.  Nagle stracił przytom-
ność i zawisł głową do tyłu. Po-
czątkowo przechodnie byli zdez-
orientowani.  Dopiero po dłuż-
szej chwili losem nieprzytomne-
go mężczyzny zainteresowała się 
przechodząca obok młoda ko-
bieta. Natychmiast zadzwoniła 
pod 112. Zanim przyjechała ka-
retka, akcję masażu serca pod-
jął młody mężczyzna, który na-
szedł na całą sytuację. Po kilku 
minutach przyjechała karetka. 
Ratownicy na zmianę reanimo-
wali mężczyznę przez dobre kil-
kadziesiąt minut. Najpierw akcja 
odbywała się na chodniku. Póź-
niej ratownicy na noszach za-
brali nieprzytomnego do karet-
ki. Na miejscu była również po-
licja, która zabezpieczała akcję. 

Wszystko działo się na oczach 
przechodniów. 

Niestety, jak poinformowa-
ła nas wczoraj Policja, pomi-
mo podjętej akcji reanimacyj-
nej, mężczyzna zmarł. Wiado-

mo, że mężczyzna był mieszkań-
cem Nowogardu. Miał około 60 
lat. Przyczyną zgonu była praw-
dopodobnie niewydolność krą-
żenia.

MS

Czy tak to ma wyglądać? W wydaniu DN z 12 września, w artykule „Bu-
dują, żeby budować czy wybudować?”, który był sygnałem Czytelnika, opi-
sywaliśmy sytuację przy ul. 700 lecia, gdzie podczas budowy parkingu, nie-
którzy z mieszkańców mieli zablokowany dostęp do swoich aut. W tym ty-
godniu na adres mailowy redakcji DN nasz Czytelnik nadesłał zdjęcie za-
kończonych już prac. Czy ta inwestycja jest już odebrana? - pyta Czytelnik. 
Pytanie jest jak najbardziej uzasadnione.  Patrząc na wykonane roboty, ma 
się wrażenie, że ktoś zrobił sobie żarty. Zdjęcie mówi samo za siebie - „w 
domu posprzątane, na obejściu zostawiony bałagan”. 

Nowy salon NEONET. W czwartek (2 października), o godzinie 8:00, 
w Nowogardzie, sieć NEONET otworzyła nowy salon przy ul. Bohate-
rów Warszawy 103 D. Oprócz szerokiego asortymentu produktów i atrak-
cyjnych promocji cenowych, przez 4 dni na odwiedzających czekać będą 
liczne niespodzianki. - Dzięki zmianie lokalizacji posiadamy teraz większy 
sklep, a co za tym idzie, nowe standardy ekspozycyjne. Nasza ekspozycja jest 
otwarta, nie musimy nic wyciągać z pudełek, każdy produkt można zoba-
czyć i dotknąć, do tego utworzyliśmy strefy wiedzy – informuje Mateusz Le-
wandowski, pracownik sieci NEONET w Nowogardzie. Otwarcie prowa-
dzą pracownicy centrali z Wrocławia.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących wymieniono stolarkę okienną. 
Łącznie wymienionych zostało 58 okien. Wszystkie wykonane są z PCV. 
Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 63 tys. zł. Wykonawcami robót byli 
PPHU Okno R. Fasuła i Z. Gaszewska sp.j. w Nowogardzie oraz FHU  N. 
Dworak. 

Wypadek koło Sąpolnicy 

Zjechał z drogi i uderzył w drzewo 
Do tragicznego wypadku 
doszło w miniony wtorek, 
na drodze pomiędzy Nowo-
gardem a Sąpolnicą. 26-let-
ni mężczyzna, mieszkaniec 
Ostrzycy, stracił panowa-
nie nad samochodem i ude-
rzył w drzewo. Mężczyzna w 
ciężkim stanie przebywa w 
szpitalu. 

Do zdarzenia doszło ok. godz. 
15.25. 

- 26-letni mężczyzna, kierując 
samochodem marki Mercedes, na 
prostym odcinku drogi stracił pa-
nowanie nad pojazdem, przeje-
chał przez przeciwległy pas jezd-
ni, wjechał do rowu, a następ-
nie uderzył w drzewo. Przyczyny 
i okoliczności zdarzenia bada no-
wogardzka policja, pod nadzorem 
prokuratury.  – informuje rzecz-
nik policji, Julita Filipczuk.

W wyniku zdarzenia, kierowca 
z obrażeniami ciała został prze-
transportowany śmigłowcem do 
szpitala specjalistycznego na te-
renie województwa. Jak wynika 
z naszych informacji, ranny znaj-
duje się w ciężkim stanie. 

 Przez kilka godzin ruch na 
drodze był utrudniony. 

MS



3-6.10.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P2.1.ś-czb.do

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli
odbędzie się w dniu 

2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP

Poseł Michał Jach w Nowogardzie 
Inauguracja  samorządowej kampanii  wyborczej 

W  najbliższy piątek (03 października), do Nowogardu przyjedzie poseł PiS, Michał Jach. 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00, w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie. 
Udział  w nim wezmą: popierany przez PiS kandy-
dat na burmistrza Nowogardu, kandydaci ugrupo-
wania do Rady Gminy, Rady Powiatu i do Sejmiku 
Województwa oraz działacze partii. W ten sposób 

w obecności posła Michała Jacha, nowogardzki PiS  
zainauguruje oficjalnie  kampanię samorządową  do 
wyborów, które przypomnijmy odbędą się w 16 li-
stopada 2014 roku. 

Info własne 

Rodzina z Czermnicy prosi o wsparcie 

Żyją w trudnych warunkach 
Mieszkają w jednym pokoju, nie mają łazienki, a woda ciepła jest tylko wtedy, gdy zostanie 
rozpalone w piecu – w takich warunkach, w kolonii Czermnica, żyje młode małżeństwo z 
10-miesięcznym synkiem. I być może nie byłoby w tym dramatu, gdyby nie fakt, że matka 
dziecka jest  niepełnosprawna i jeździ na wózku inwalidzkim. 

Państwo Mirosława i Marcin 
Pawliccy, bo o nich mowa, sami 
zgłosili się do redakcji DN, by 
opowiedzieć o trudnych warun-
kach, w jakich żyją od roku. Ro-
dzina mieszka w jednym pokoju, 
znajdującym się w jednym z do-
mów w kolonii Czermnica. Pani 
Mirosława i pan Marcin nie pra-
cują, a ich jedynym dochodem 
jest niewielka renta i dodatek 
pielęgnacyjno-opiekuńczy, któ-
ra musi wystarczyć na opłaty i za-
spokajanie podstawowych funkcji 
życiowych. Sytuację dodatkowo 
pogarsza fakt, że pani Mirosława 
od drugiego roku życia jest osobą 
niepełnosprawną. Ciężka choro-
ba nie pozwala jej na samodzielną 
egzystencję i zmusza do porusza-
nia się na wózku inwalidzkim. Syn 
państwa Pawlickich, 10-miesięcz-
ny Seweryn, jest bardzo pogod-
nym dzieckiem, mimo że warun-
ki, w których przyszło mu się wy-
chowywać, z pewnością nie są za-
dowalające. Pani Mirosława z tru-
dem mówi o swojej chorobie.

Państwo Pawliccy wciąż mają 
nadzieję, że ktoś zainteresuje się 
ich sprawą i poczyni odpowiednie 
kroki, by znaleźć im lokal, który 
pozwoli na bardziej godne czło-

wieka życie. – Mamy XXI wiek, a 
o gorącej kąpieli w wannie czy pod 
prysznicem możemy tylko poma-
rzyć. Warunki, w jakich mieszka-
my, urągają ludzkiej egzystencji. 

Żyjemy tu, w tym małym pokoju, 
we troje. To pomieszczenie spełnia 
cztery funkcje: pokoju gościnnego, 
sypialni, pokoju dla dziecka oraz 
łazienki – mówią w rozmowie z 
DN państwo Pawliccy. – Musimy 
radzić sobie jakoś, choć, proszę mi 
wierzyć, jest nam bardzo ciężko. 
Po przeprowadzce, zaczęliśmy się 
zastanawiać, jak tu żyć? – tłuma-
czy pan Marcin – Mirka zmaga się 
również z ciężką chorobą. Dlatego 
wymaga mojej całkowitej uwagi i 
opieki, przez 24 godziny na dobę.

Próbowali coś zmienić....
By poprawić warunki życia, 

małżeństwo zdecydowało o prze-
prowadzce do wynajętego miesz-
kania w Nowogardzie, ale i tu nie-
stety natrafili na przeszkodę w 
postaci zbyt wysokiego czynszu i 
opłat, na które nie było ich stać. 

– Mamy tylko jedno świadczenie 
rentowe, ze strony żony, a także 
dodatek opiekuńczo-pielęgnacyj-
ny. Są to kwoty niewielkie, a mu-
szą nam wystarczyć na opłaty i 
bardzo skromne życie. Do tego do-
chodzą jeszcze codzienne wydatki, 
chociażby na utrzymanie naszego 
małego synka. Dobrze, że może-
my liczyć jeszcze na pomoc naszej 
rodziny, zwłaszcza mamy – mó-
wią małżonkowie. Nieduży po-
kój państwo Pawliccy ogrzewają 
piecem kaflowym, ale i to nie jest 
proste… Trzeba bowiem zgroma-
dzić opał, który jest przecież bar-
dzo drogi. – Najczęściej palimy 
drewnem, ale ono dość szybko się 
wypala. Zimą tyle się mówi o przy-
padkach zaczadzenia w miesz-
kaniach, ale my musimy mieć w 
domu ciepło. 

Dom państwa Pawlickich jest w bardzo złym stanie

Najbardziej doskwiera nam brak łazienki, wody i mało przestrzeni do życia - mówi 
w rozmowie pani Mirosława
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Napisali najpierw do urzędów
Funkcjonowanie w tak fatal-

nych warunkach sprawiło, że pań-
stwo Pawliccy co jakiś czas wysy-
łali  pisma do nowogardzkiego ra-
tusza oraz Starostwa Powiatowe-
go w Goleniowie z prośbą o zaję-
cie się ich sprawą oraz pilne przy-
znanie mieszkania w Nowogar-
dzie. Niestety nie doczekali się 
żadnej pozytywnej reakcji ze stro-
ny urzędników. 

Co prawda jakiś czas temu, w 
mieszkaniu państwa Pawlickich, 
pojawiła się Komisja Mieszka-
niowa. Jej członkowie zapoznali 
się z całą sytuacją. Niestety, i tu-
taj małżeństwo natrafiło na nie-
zrozumienie ze strony urzędni-
ków. – Owszem, byli tu kilka mie-
sięcy temu, ale ich wizyta trwa-
ła może z 5 minut. Najsmutniejsze 
jest to, że kazano nam nadal cze-
kać. No to czekamy...  Ale jak dłu-
go będzie to jeszcze trwać? Straci-
liśmy już wszelkie nadzieje na po-
zytywne rozpatrzenie naszej proś-
by. Dlatego wpadliśmy na pomysł, 
by zwrócić się z tym do Dziennika 
Nowogardzkiego – mówi pan Mar-
cin z małżonką. 

Rodzina traci już siły. Powo-
li przestaje wierzyć, że urzędnicy 
wyciągną do nich rękę. Mają jesz-

cze nadzieję, że może któraś z lo-
kalnych firm budowlano-remon-
towych pomogłaby im w wybudo-
waniu choćby niewielkiej łazienki 
i toalety. Dlatego apelują o pomoc 

za pośrednictwem DN. Pozosta-
je wierzyć, że znajdzie się ktoś, 
komu los młodego małżeństwa z 
Czermnicy nie będzie obojętny.    

Jarek Bzowy 

Żyją w trudnych warunkachNa zaczepki nie 
odpowiadamy

Uprzejmie informujemy naszych Czytelni-
ków, że nie będziemy odpowiadać na pospoli-
te zaczepki miejskich urzędników, którymi kie-
ruje R. Czapla, burmistrz z SLD, zamieszczany-
mi w oficjalnych informatorach Gminy pod ad-
resem DN, jego redaktorów i wydawcy, a nawet 
członków rodzin tychże. Nie będziemy odpowia-
dać między innymi dlatego, że forma tych zacze-
pek jest żenująca i nie przystoi szczególnie urzęd-

nikowi będącemu na społecznej służbie i opłacanemu z pieniędzy 
obywateli. Od ponad dwudziestu lat DN pełni publiczną misję prasy, 
jaka jest zarówno opisana w prawie, jak i wynika z natury prasy jako 
składnika demokratycznego ładu w wolnych społeczeństwach. Jedną 
ze składowych tej niekwestionowanej w żadnej myślącej społeczno-
ści misji publicznej jest sprawowanie rzetelnej funkcji kontrolnej wła-
dzy oraz opcja na rzecz obywateli, którzy w sporze z władzą na ogół są 
na gorszej pozycji, choćby dlatego, że nie dysponują porównywalny-
mi narzędziami formalnymi. Zarówno prawo, jak i tradycja czy oby-
czaj, daje więc prasie (mediom) mandat do opisywania i oceniania 
poczynań władzy, zwłaszcza w kontekście jej skutków dla społeczno-
ści czy też indywidualnych osób. Sytuacja władzy w tym zakresie nie 
jest symetryczna, żadna władza w Polsce nie ma w ustawowych zada-
niach kontrolowania prasy – nie istnieje bowiem w tym zakresie ża-
den mandat prawny, ani żaden obyczaj czy tradycja (chyba że rodem 
z Kuby, Korei czy innej totalitarnej komuny). Nie istnieje również ża-
den zapis prawny czy zwłaszcza etyczny, który daje mandat urzędni-
kom do tego, aby obrażać, straszyć czy szantażować obywateli, któ-
rzy nie tylko utrzymują administrację publiczną, ale których urzęd-
nicy powinni uprzejmie z kulturą i rzetelnie obsługiwać (że też trzeba 
to jeszcze tłumaczyć tyle lat po komunie?). Niestety, właśnie obraża-
nie, straszenie czy nawet szantażowanie, a także swoiste i prymityw-
ne przecież z istoty pokazywanie „kto tu rządzi”, to jest standard po-
stępowania urzędników, zwłaszcza zajmujących się propagandą (co 
za czasy?) w nowogardzkim magistracie. Zachowanie to nasiliło się 
wyjątkowo w okresie przedwyborczym. Zapewne brak właśnie teraz 
już jakiejkolwiek miary i hamulców wynika też z przerażenia, bo jak 
wieść gminna niesie, przewidywany wynik wyborczy może położyć 
kres nowogardzkiej pajdokracji, swoistego wyróżnika ostatniej ka-
dencji. To zaś oznacza dla wielu kres „radosnej twórczości” i „dobrej 
zabawy” za pieniądze podatników. Niezależnie jednak od okoliczno-
ści to co wyrabia się w Nowogardzie w zakresie traktowania obywa-
teli, to jest oczywiście kolejny skandal na który nie pozwoliłaby żad-
na społeczność, gdzie egzekwowane, a nie tylko zapisane są zasady 
etyczne (nie wspominając o prawnych), obowiązujące urzędnika pu-
blicznego. Jednocześnie informujemy, że ubliżanie nam na forum pu-
blicznym (a także, jak słyszymy, prywatnym czy nieoficjalnym) przez 
lokalnych urzędników, nie osłabi ani na moment naszego zaangażo-
wania w sprawowaniu misji, o której z konieczności tylko fragmen-
tarycznie wspomniałem na początku. W ramach tej misji realizuje-
my także akcję „Nie Daj Kierować Ćpunowi”, o której ponownie niżej.

Marek Słomski 
Wydawca DN

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej  

odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań 
sformułowanych w związku z akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego 
groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. 
Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania nałogu) jest kierowanie pod wpły-
wem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, którzy zażywają, 
wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każdym 
warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje doty-
czące innych ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić 
do tego, aby od ćpunów zależał w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją 
Zabierz kluczyki pijanemu, ogłaszamy i promujemy w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpu-
nowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych 
wnuków rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach o tym, co każdy z Was może zrobić, aby 
ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. Redakcja DN

S T O P

Foto-pstryk 

Będzie 
przystanek 
w Osowie  

Po dwóch naszych interwen-
cjach, wywołanych przez jedne-
go z mieszkańców Osowa, gmina 
przystąpiła do budowy przystan-
ku autobusowego we wsi. 

Red.

Przyszedł  
pijany do sądu
Do niecodziennej sytuacji doszło w goleniowskim Sądzie. 
22-letni mieszkaniec gminy Nowogard stawił się pijany na roz-
prawę. Teraz, za obrazę Sądu, będzie musiał zapłacić 300 zł 
grzywny. 

Mieszkaniec gminy Nowogard 
wezwany został do Sądu w spra-
wie o alimenty. Zaistniało podej-
rzenie, że 22-latek mógł być pod 
wpływem alkoholu, dlatego we-
zwano mundurowych na inter-
wencję do Sądu. – Powodem we-
zwania było sprawdzenie stanu 
trzeźwości obecnego na sali roz-
praw 22-latka. Badanie alkotestem 
wykazało w organizmie mieszkań-

ca gminy Nowogard ponad 2 pro-
mile alkoholu. Mężczyzna przy-
znał się, że zanim stawił się do 
Sądu, wypił 4 piwa – informuje 
rzecznik policji, asp. Julita Filip-
czuk. W związku z naruszeniem 
powagi Sądu, wobec 22-latka zo-
stała zastosowana kara porządko-
wa w postaci grzywny w wysoko-
ści 300 zł. 

Info: Własna

Komentarz  
Bywa, że ludzie żyją w przeświadczeniu, że niepełnosprawność jest 

stanem, który nigdy ich nie dotknie. Z autopsji wiem, że czasami oba-
wiają się spotkań z niepełnosprawnymi, obdarzając ich najczęściej 
niezrozumieniem i skrępowaniem. Nikomu nie można życzyć takiego 
losu, jakiego doświadczają państwo Pawliccy. Nie jest łatwo być rodzi-
cami, a już na pewno głową rodziny, której sytuacja finansowa i miesz-
kaniowa jest więcej niż beznadziejna. Do tego dochodzi jeszcze cięż-
ka choroba pani Mirosławy. W takim wypadku pomoc ze strony lokal-
nych władz jest po prostu wyższą koniecznością. Wszak nikt świado-
mie nie planuje choroby i życia w tak niełatwych warunkach. 

Jarek Bzowy
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Z okazji 
45 urodzin

Tomasza 
Adamelak 

moc najserdeczniejszych 
życzeń i spełnienia 

wszystkiego 
co najlepszego 

składają rodzice i chrześnica 
Roksanka z rodzicami

Kolejne pieniądze dla skazanych 

Kontrowersyjna dotacja
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, podjęto decyzję o przekazaniu dotacji dla Zakładu Karnego i 
nowogardzkiej Policji na łączną kwotę prawie 19 tys. zł. Pierwsza z instytucji wyda pieniądze na ko-
lejny telewizor i odkurzacz. Druga ma za to opłacić patrole piesze i dołożyć do remontu dachu ko-
misariatu. Dotacja, szczególnie ta dla ZK, wywołała u radnych wątpliwości. 

W imieniu Komisariatu w Nowo-
gardzie, wniosek o wsparcie finanso-
we do władz miasta wystosowała Ko-
menda Wojewódzka Policji. W przy-
padku więzienia, z prośbą o dofinan-
sowanie wystąpił płk Jerzy Dudzik – 
dyrektor ZK w Nowogardzie. Obie 
dotacje wpisano do uchwały w spra-
wie zmiany budżetu, nad którą w ze-
szły wtorek debatowali miejscy radni. 

O ile to, na co przeznaczone mają 
być pieniądze dla policji, zostało opi-
sane w projekcie uchwały, o tyle już w 
przypadku Zakładu Karnego pozycję 
omówiono dość lakonicznie. 

- 10 tys. zł, na wniosek dyrekto-
ra ZK, ma być przeznaczone na za-
kup sprzętu służącego oddziaływa-
niom o charakterze resocjalizacyjnym 
w ZK w Nowogardzie – mówił, refe-
rując uchwałę skarbnik gminy, Mar-
cin Marchewka.

Radni zaczęli dopytywać, co kryje 
się pod tym sformułowaniem. 

- Czy może pan nam doprecyzować, 
jaki to sprzęt jest potrzebny do działań 
o charakterze resocjalizacyjnym- py-
tał Rafał Szpilkowski.

Z wniosku wynika, że za tę kwotę 
ma być kupiony telewizor i odkurzacz 

przemysłowy - zdradził skarbnik.
- Nie uważa pan, panie burmi-

strzu, że gmina ma poważniejsze wy-
datki, które leżą w jej kompetencji, niż 
wspieranie instytucji, które mają fi-
nansowanie centralnie?  - dopytywał 
radny Tomasz Szafran. 

Radni zwrócili również uwagę na 
fakt, że w momencie głosowania po-
prawek, na sali obrad nie ma przed-
stawicieli instytucji wnioskujących o 
pomoc z budżetu. 

- W innych miastach dobrym zwy-
czajem jest, że jeśli dyrektor jakiejś in-
stytucji prosi radnych o wsparcie z bu-
dżetu, przychodzi na sesję. Niestety nie 
ma dzisiaj z nami ani przedstawicieli 
policji, ani ZK, ani dyrektor NDK (w 
tej samej uchwale dla Domu Kultury 
zapisano dotację celową w kwocie 68 
tys. 142 zł na wykonanie klimatyzacji 
na sali kinowej - dop. red.) - mówił 
Marcin Nieradka. 

Wtórował mu radny R. Szpilkow-
ski.

-Mam wrażenie, że obiecał pan już 
te pieniądze, wiedząc, że pomysł ten 
poprą radni, będący pana zwolenni-
kami – mówił radny. 

Po krótkiej wymianie zdań, Klub 

Radnych Wspólny Nowogard pró-
bował złożyć wniosek, aby pieniądze, 
które mają trafić do ZK i dla Policji, 
przeznaczyć na zakup sprzętu dla no-
wogardzkiej filii Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Golenio-
wie (szkoła funkcjonuje w budynku 
byłego hotelu przy Placu Wolności). 
Przewodniczący RM, Antonii Bieli-
da, nie dopuścił wniosku pod obra-
dy i zarządził głosowanie nad pier-
wotnie zaproponowanym projek-
tem uchwały. Wynik głosowania po-
twierdził, że w sprawie dotacji dla ZK 
i Policji radni są podzieleni: 11 z nich 
było za przyznaniem dofinansowa-
nia, 3 było przeciw, tyle samo wstrzy-
mało się od głosu. 

Dostali czwarty raz...
Warto przypomnieć, że to już nie 

pierwsza dotacja, jaką z budżetu mia-
sta otrzymują służby mundurowe w 
naszej gminie. Trzeba przyznać, że 
oprócz policji, więziennictwa, wspar-
cie z budżetu otrzymują w różnych 
formach często też Ochotnicze Stra-
że Pożarne. To jednak środki prze-
kazywane na rzecz Zakładu Karne-
go budzą zwykle najwięcej emocji 
wśród radnych. W poprzednich la-

Podwyżki zaplanowano po wyborach
Ostatnią podwyżkę podatków koalicja SLD-PSL  zafundowała mieszkańcom jesienią 2012 r.  Dochody pochodzące z kieszeni mieszkańców zwiększyły się 
o ponad 2 mln zł. W roku wyborczym władze powstrzymały się od zwiększenia stawek. Przyczyna jest prosta – przed wyborami nie wypada drażnić spo-
łeczeństwa. Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje podwyżki podatków w 2015, 2016, największą zaś w 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finanso-
wa to nic innego, jak plany finan-
sowe gminy na najbliższe dziewięć 
lat. Przygotowują je zawsze bur-
mistrz we współpracy ze skarbni-
kiem i własnym zapleczem. Do-
kument zakładający perspektywę 
kształtowania się finansów gmi-
ny do 2023 r. został dostarczony 
wszystkim radnym do oceny. Nie 
wiem, czy każdy zapoznał się z pla-
nami na najbliższe lata. Ja zajrza-
łem do dokumentu. I perspektywa 
przygotowana przez Roberta Cza-
plę zakłada niestety większe wpły-
wy z podatków, w tym również 
opłat za nieruchomości. Oznacza 
to tylko jedno – po wyborach cze-
kają nas podwyżki. Logika jest pro-
sta. Im większe wpływy w gmin-
nym budżecie, tym mniej pienię-
dzy w portfelu mieszkańca. Gmin-

ną kasę wypełniają przecież docho-
dy społeczeństwa.

Jeszcze przed podwyżką, którą 
przegłosowali radni SLD-PSL (przy 
przyzwoleniu radnego PO), do kasy 
wpłacaliśmy lekko ponad 12 mln 
293 tys. zł.  W tym roku gminną 
kasę zasila już kwota 14 mln 422 
tys. zł. To wszystko pochodzi z Pań-
stwa kieszeni, a różnica po podwyż-
ce jest wyraźna. Wieloletnia Pro-
gnoza Finansowa przewiduje, że 
za rok do gminnej kasy wpłynie o 
200 tys. zł. więcej, w 2016 r. więcej 
o 400 tys. zł. Za trzy lata zaplanowa-
ny wpływ z podatków to przychód 
rzędu 15 mln 135 tys. zł. Te 713 tys. 
zł więcej w planach burmistrza i 
radnych SLD-PSL oznaczają moc-
ne podwyżki podatków. Władza za-
zwyczaj tłumaczy je wzrostem in-
flacji i zbilansowanie budżetu. Ni-
gdy jednak nie ogranicza wydatków 
na utrzymanie gabinetu burmistrza, 
urzędu czy rady miejskiej. Podwyż-
ka zaplanowana na 2017 r. jest tak 
duża, że obrazuje plany rządzących 
miastem. I nie da się ich wytłuma-
czyć wzrostem inflacji. By pieniądze 
znalazły się w gminnej kasie, wła-
dza musi zedrzeć je z ludzi, bo ob-
niżki pensji burmistrza (która wy-

nosi 12 tys. zł) czy diet radnych (za 
którą w tej kadencji głosowałem) 
spodziewać się nie należy. Liczby 
nie kłamią, dlatego przed listopa-
dowymi wyborami warto się zasta-
nowić.

Najdrożej w Nowogardzie
To prawda, że Nowogard przez 

ostatnie cztery lata w sporej czę-
ści został uporządkowany. Ocenia-
jąc obiektywnie, w zaniedbanym 
na kilkanaście lata mieście powsta-
ły kolejne chodniki, place zabaw i 
skwery. To jednak normalność, a nie 
wielki wyczyn, bo muszą powsta-
wać, by miasto nie zaczęło powo-
li przypominać wsi. Mimo popra-
wy estetyki, Nowogard wciąż czeka 
na ożywienie gospodarcze, miejsca 
pracy i młodych ludzi, którzy wy-
jechali stąd, opuszczając swoich bli-
skich w jej poszukiwaniu. Ci, którzy 
pozostali, bardzo często wyjeżdża-
ją do pobliskiego Goleniowa, który 
zainwestował w park przemysłowy 
i przeżywa okres rozwoju. Do Go-
leniowa nam daleko. Pod każdym 
względem. Dziś mamy, co prawda, 
swoją strefę ekonomiczną, ale tyl-
ko na papierze, a na pierwszą fabry-
kę poczekamy chyba długo. Na oży-
wienie gospodarcze musimy czekać, 

bo mamy jedną z najwyższych sta-
wek podatku od nieruchomości go-
spodarczych w województwie. Nasz 
przedsiębiorca za metr kwadratowy 
powierzchni gospodarczej musi za-
płacić 19 zł. 18 gr. Taniej jest nawet 
w bardziej rozwiniętym Goleniowie, 
w którym prosperuje znacznie wię-
cej firm, a tamtejsza stawka to 18 zł 
43 gr. Jeszcze taniej mają przedsię-
biorcy z Gryfina (tam też jest park 
przemysłowy) – 17 zł 70 gr. za metr 
kw. W Kamieniu Pom., który po-
dobnie jak my, strefę przemysłową 
ma tylko na papierze, stawka wy-
nosi jedynie 14 zł., bo władzom za-
leży na pobudzeniu gospodarki. To 
tylko trzy przykłady, ale trudno do-
szukać się wyższej ceny niż nowo-
gardzka. Te liczby również nie kła-
mią i wyraźnie widać, że jako gmina 
nie stwarzamy warunków do rozwo-
ju czy tworzenia miejsc pracy. Nowe 
chodniki i skwery, powstałe w ka-
dencji Roberta Czapli, są piękne, 
ale w czasach kryzysu nie da się ich 
zjeść czy zamienić na miejsca pra-
cy. Bez gospodarczego rozwoju ko-
lejne podwyżki, które dotkną zwy-
kłych mieszkańców, są zatem nie-
uniknione, bo władza (SLD-PSL) 
nie będzie w stanie znaleźć innych 

źródeł finansowania swoich inwe-
stycji i pensji. 

Wybory samorządowe już 16 li-
stopada. Apeluję do Państwa, by-
ście dobrze przeanalizowali wszyst-
kie obietnice, bo pieniądze na ich 
pokrycie będą pochodzić z kiesze-
ni społeczeństwa. Jestem za tym, 
by miasto się zmieniało. Ten roz-
wój powinien być jednak bardziej 
zrównoważony, nastawiony na two-
rzenie miejsc pracy i nie powodu-
jący wzrostu i tak zadłużonego już 
miasta.   

Radny Marcin Nieradka
Partnerstwo i Rozwój

tach, z tego typu dotacji zakupiono 
już do więzienia plazmowe telewizo-
ry, sprzęt medyczny (zestawy pierw-
szej pomocy), a nawet instrumenty 
muzyczne, na których grają osadze-
ni. Być może transakcja jest wiązana 
– ZK oddelegowuje do pracy na te-
renie gminy skazanych, a gmina od-
płaca się dotacjami z budżetu miasta? 
Rzecznik ZK temu zaprzecza. Twier-
dzi, że negatywna decyzja radnych 
nie wpłynęłaby na współpracę z gmi-
ną. Więźniowie nadal pracowaliby na 
ulicach. Przyznaje jednak, że dyrek-
cja ZK, właśnie przez pryzmat pracy 
wykonywanej przez osadzonych, li-
czy na to, iż dotacje spotkają się z po-
zytywną reakcją społeczeństwa. 

- Pismo wystosowane przez kierow-
nictwo jednostki do władz samorzą-
dowych o wyasygnowanie z budże-
tu miasta środków na zakup sprzętu 
na potrzeby osadzonych ma charak-
ter prośby i wynika z przekonania, że 
mieszkańcy miasta obserwujący na co 
dzień skazanych z nowogardzkiej jed-
nostki podczas prac na ulicach No-
wogardu nie będą mieli nic przeciw-
ko temu, aby prośbę rozpatrzono po-
zytywnie – mówi  mjr. Artur Boja-
nowicz, rzecznik prasowy ZK w No-
wogardzie - W przypadku negatyw-
nego rozpatrzenia prośby kierownic-
twa jednostki, praca skazanych na te-
renie Nowogardu i tak byłaby realizo-
wana. Administracja zakładu traktuje 
coroczne dotacje, jako miły gest i to w 
głównej mierze w stronę pracujących 
w mieście więźniów – dodaje. 

Rzecznik nowogardzkiego wię-
zienia za przykład takiej współpra-

cy daje inne gminy, chociażby pobli-
skie Płoty. 

- W przypadku ZK w Nowogardz-
kie trzeba przypomnieć, że w skład 
jego struktury administracyjnej wcho-
dzi Oddział Zewnętrzny w Płotach. 
Przebywający w nim skazani wyko-
nują pracę na rzecz tamtejszej gminy 
i są ratyfikowane przez władze samo-
rządowe na szereg rożnych sposobów. 
Dość wspomnieć, że mają wolny wstęp 
na obiekty sportowe, otrzymują pule 
darmowych biletów na imprezy spor-
towe oraz kulturalno-oświatowe, takie 
jak: koncerty, odczyty, prelekcje. Ko-
rzystają z możliwości uczestniczenia 
w wolnościowych zajęciach terapeu-
tycznych – mówi A. Bojanowicz.  

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Faktem niezaprzeczalnym jest, że 

do zadań gminy nie należy dotowanie 
działalności służb mundurowych. Te 
bowiem mają budżety centralne, fi-
nansowane z naszych podatków. To 
tak, jakby za tę samą pracę płacono 
dwa razy... W tym przypadku mamy 
jednak inny, o wiele gorszy pod 
względem społecznym mechanizm - 
władza kreuje wrażenie, że wszyscy 
mamy być komuś za coś wdzięczni. 
Tylko za co? Policji, że jej obowiąz-
kiem jest nas chronić? Więźniom, że 
w nagrodę mogą wyjść na ulicę? 

Ciekawe jak na te pytania odpo-
wiedzieliby obywatele, z których to 
kieszeni władza tę, zdaje się dale-
ce nieuzasadnioną i niezrozumiałą, 
wdzięczność opłaca? 

redakcja
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     rodzina  

(Mt 21,33-43) Jezus powiedział 
do arcykapłanów i starszych 
ludu: Posłuchajcie innej przy-
powieści! Był pewien gospodarz, 
który założył winnicę. Otoczył ją 
murem, wykopał w niej tłocznię, 
zbudował wieżę, w końcu oddał 
ją w dzierżawę rolnikom i wyje-
chał. Gdy nadszedł czas zbiorów, 
posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i jed-
nego obili, drugiego zabili, trze-
ciego zaś ukamienowali. Wtedy 
posłał inne sługi, więcej niż za 
pierwszym razem, lecz i z nimi 
tak samo postąpili. W końcu po-
słał do nich swego syna, tak sobie 
myśląc: Uszanują mojego syna. 
Lecz rolnicy zobaczywszy syna 
mówili do siebie: To jest dziedzic; 
chodźcie zabijmy go, a posiądzie-
my jego dziedzictwo. Chwyciw-
szy go, wyrzucili z winnicy i za-
bili. Kiedy więc właściciel win-
nicy przyjdzie, co uczyni z owy-
mi rolnikami? Rzekli Mu: Nędz-
ników marnie wytraci, a winni-
cę odda w dzierżawę innym rol-
nikom, takim, którzy mu będą 
oddawali plon we właściwej po-
rze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie 
czytaliście w Piśmie: Właśnie ten 
kamień, który odrzucili budują-
cy, stał się głowicą węgła. Pan to 
sprawił, i jest cudem w naszych 
oczach. Dlatego powiadam wam: 
Królestwo Boże będzie wam za-
brane, a dane narodowi, który 
wyda jego owoce.

Każdy z nas jest adresatem 
działania Boga. On nieustan-
nie do nas przychodzi pragnąc, 
byśmy Go przyjęli całym ser-
cem, byśmy uwierzyli Jego mi-
łości. Przychodzi do nas na róż-
ne sposoby. Niewidzialny poru-
sza nasze serca tak jak wiatr, któ-
rego nie widzimy, porusza liście 
na gałęziach drzew. Bóg jest Bo-
giem bliskim. Mieszka w ser-
cu każdego i każdej z nas. Tutaj 
przypomina mi się obraz z ży-

cia św. Jana Pawła II, który od-
wiedzając umierających w jed-
nym z domów bł. Matki Tersy 
z Kalkuty, pochylił się nad ko-
nającym hindusem, któremu 
powiedział: “Niech Bóg, które-
go nosisz w sercu przyjmie Cię 
do swojej Chwały!” Bóg, któ-
ry jest w sercu! Tracimy tę świa-
domość, że On jest w nas. Nie-
wielu z nas przeżywa tę rzeczy-
wistość, a przecież jesteśmy Jego 
świątynią, Jego domem. Nosi-
my w sobie Obecność i wszę-
dzie tam gdzie jesteśmy, jest zie-
mia święta, bo niesiemy w swo-
im sercu Tego, który jest Święty! 
„Czyż nie wiecie, żeście świąty-
nią Boga i że Duch Boży miesz-
ka w was? Jeżeli ktoś zniszczy 
świątynię Boga, tego zniszczy 
Bóg. Świątynia Boga jest świę-
tą, a wy nią jesteście.” (Kor 3,16-
17) Trzeba nam na nowo obu-
dzić w sobie tę pamięć na Boga, 
aby słuchać Jego głosu, który 
rozbrzmiewa w nas, aby słuchać 
Jego milczenia, aby pozwolić, by 
On nas kochał. Po to żyjemy! 
Żyjemy po to, aby chłonąć mi-
łość Boga. On pragnie nam się 
udzielać, pragnie rozlewać swo-
ją miłość w nas, aby wszystko w 
naszym życiu stało się miłością! 
Trzeba jednak zadać sobie py-
tanie: Czy próbujemy Go choć 
trochę słuchać? Czy próbujemy 
słuchać Obecności w nas? „Słu-
chaj, Izraelu, Pan jest naszym 
Bogiem - Panem jedynym. Bę-
dziesz miłował Pana, Boga two-
jego, z całego swego serca, z ca-
łej duszy swojej, ze wszystkich 
swych sił.” To wołanie Boga jest 
stale aktualne. Tylko w taki spo-
sób możemy przyjąć Jego miłość 
- pokornie skupiając uwagę ser-
ca na Nim. Popatrzmy, że z wy-
sokości Krzyża nieustannie roz-
brzmiewa wołanie Jezusa: „Pra-
gnę” (J 19,28). On pragnie mi-
łości, pragnie abyśmy przyję-
li Jego miłość i odpowiedzie-
li miłością na miłość. Słyszymy 
ten głos? Czy w ogóle chcemy 
słyszeć i przyjąć miłość Boga w 
swoim życiu? Niewątpliwie, aby 
przyjąć Boga trzeba pozwolić na 
to, by nas kochał. Jak się okazu-
je wcale nie jest to takie proste 

jak się wydaje. Powyższa Ewan-
gelia jasno ukazuje odrzucanie 
Boga, który przychodził do swe-
go ludu przez proroków, których 
nie chciano słuchać: „...rolnicy 
chwycili jego sługi i jednego obi-
li, drugiego zabili, trzeciego zaś 
ukamienowali”(Mt 21,35). Uka-
zuje Boga posyłającego w końcu 
Syna Bożego, który został zabi-
ty. Ze słów Jezusa przebija dość 
brutalna prawda o nas samych.  
Wielokrotnie bowiem w naszym 
życiu nie umiemy, nie chcemy 
przyjąć miłości Boga. Odrzuca-
my ją, chcemy żyć po swojemu 
i aby tak pozostało gotowi jeste-
śmy zabijać w sobie Głos Boga. 
Byleby było tak jak ja chcę! To 
droga do nikąd, droga egoizmu 
i pychy, nie miłości.  Żeby stać 
się szczęśliwym trzeba rozpo-
znać swoją sytuację i dać sobie 
pomóc. My naprawdę jesteśmy 
biedakami z ogromnym bałaga-
nem, jaki nosimy w swoim ser-
cu, z ranami, które potrzebu-
ją uleczenia, opatrzenia czułym 
dotykiem Boga. Pamiętam taką 
scenę z filmu o bł. Matce Tere-
sie z Kalkuty, w której pewna ko-
bieta znaleziona na ulicy przez 
siostry Misjonarki Miłości, cała 
w okropnych ranach była przez 
nie pielęgnowana. To była niesa-
mowita walka o człowieka, aby 
Mu pomóc w Jego żałosnej sy-
tuacji. Siostry czyniły co mogły, 
aby przyjść tej kobiecie z pomo-
cą. Jak mogły próbowały oczy-
ścić liczne rany, aby przynieść 
jej ulgę, a ona nieustannie wyry-
wała się im i krzyczała: „Zostaw-
cie mnie, zostawcie!” Nie chcia-
ła i nie potrafiła przyjąć miło-
ści. Może nie wierzyła, że ludzie 
jeszcze potrafią być dobrzy dla 
innych... Wobec Boga nie mo-
żemy mieć wątpliwości. On jest 
dobry. Jak mówi św. Jan: „Bóg 
jest miłością!” (1 J 4,8b). Pozwól 
zatem, aby Cię kochał, przyjmij 
Jego miłość i pomoc. Przyjmij 
Jego słowo na Twoje życie. Zo-
baczysz, że zajaśnieje ono świa-
tłem i szczęściem, jakiego nie 
znałeś próbując wszystko po 
swojemu...

ks. Robert Szyszko

Tomasz Pulkowski: lat 32, zmarł 26.09.2014r., pogrzeb odbył się 
01.10.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Kazimierz Baszuk: lat 72, zmarł 30.09.2014r., pogrzeb odbędzie się 
03.10.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Zenon Skrzypczak: lat 83, zmarł 30.09.2014r., pogrzeb odbył się 
02.10.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Halina Kociołczyk: lat 61, zmarła 29.09.2014r., pogrzeb odbędzie się 
04.10.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

XI Ogólnopolska  
Zbiórka Żywności  

- Podziel się Posiłkiem
3 i 4 października, w całej 

Polsce odbędzie się Ogólno-
polska Zbiórka Żywności dedy-
kowana dzieciom - Podziel się 
Posiłkiem. Zbiórka odbędzie 
się w 3 000 sklepów na terenie 
całej Polski.

W Nowogardzie akcję pro-
wadzi Kościół Ewangelicznych 
Chrześcijan Zbór w Nowogar-
dzie razem z wolontariuszami 
podopiecznymi Domu Dziec-
ka.

Zebrane produkty zostaną 

przekazane dla Domu Dziec-
ka oraz w formie paczek dla ro-
dzin wielodzietnych z naszej 
gminy.

ZAPRASZAMY mieszkańców 
Nowogardu i okolic w piątek 3 
października i sobotę 4 paź-
dziernika, w godzinach od 
8:00 do 20:00, do sklepów 
NETTO oraz do nowej Biedron-
ki (ul. Bohaterów Warszawy) na 
zakupy i udział w tej szlachet-
nej akcji.

w imieniu Zboru
pastor Cezary Komisarz 

Caritas informuje 
Parafialny Zespół Caritas, przy 

parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 
Nowogardzie informuje, że prze-
dłuża do piątku (3 września), akcję 
wydawania jabłek. Osoby, które ko-
rzystały z pomocy żywnościowej w 
zeszłym roku, mogą odbierać owo-
ce od godz. 9.00, w siedzibie organi-
zacji, w magazynie przy ul. 700-Le-
cia (garaże ZBK). Warto dodać, że 
jabłka pochodzą od producentów, 
którzy sprzedawali do tej pory swój 
towar do Rosji. Owoce zostały wy-
kupione od rolników w ramach 
skupu interwencyjnego. 

PZ Caritas przy parafii WNMP 
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie

z a p r a s z a  
8 października br. /środa/ godz. 17.00

na spotkanie z Panem Andrzejem Wojtkowskim 
(właścicielem ekologicznego gospodarstwa zielarskiego, promotorem zdrowia)

„ZIOŁA DLA ZDROWIA I URODY”
(po spotkaniu możliwość zakupu ziół i mieszanek ziołowych)

„Spotkajmy się w Bibliotece”
We wtorek 30 września br., w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Stefana Żeromskiego w No-
wogardzie, odbyło się, pierwsze 
po wakacyjnej przerwie, spotka-
nie z cyklu „Spotkajmy się w Bi-
bliotece”. Naszym gościem był pan 
Edward Tychoniec, nauczyciel - 
katecheta, który prowadzi zaję-
cia w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Polskich Olimpijczyków oraz w 
Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana 
Pawła II w Nowogardzie. W cie-
kawy sposób opowiedział wszyst-
kim obecnym, o życiu i kulcie św. 
Jana z Dukli. Wybór tematyki nie 

był przypadkowy, gdyż w związ-
ku z przypadającą w tym roku 
600. rocznicą urodzin świętego, 
Sejm RP na mocy uchwały ogło-
sił 2014, Rokiem św. Jana z Du-
kli. 10 czerwca 1997 r. podczas VI 
pielgrzymki do ojczyzny, papież 
Jan Paweł II włączył zakonnika do 
grona świętych. Miejscem szcze-
gólnego kultu stała się rodzinna 
Dukla, gdzie znajduje się Sank-
tuarium ku czci Błogosławionego 
wraz ze świętymi relikwiami oraz 
położona nieopodal pustelnia, 
gdzie spędził część swojego życia. 
O tym i wielu innych faktach, 

związanych ze świętym, opowia-
dał nam pan Edward, dodatkowo 
obrazując to poprzez przygoto-
wany pokaz multimedialny zdjęć, 
w tym z wrześniowej pielgrzym-
ki, m.in. do Dukli, zorganizowa-
nej przez Parafię pod wezwaniem 
św. Rafała Kalinowskiego w No-
wogardzie. Była to pierwsza, choć 
mamy nadzieję, że nie ostatnia 
wizyta pana Edwarda w Biblio-
tece. Może odwiedzi nas ponow-
nie z równie ciekawym wykładem 
o innym świętym. Serdecznie za-
praszamy!

Sylwia Twarowska

Wyszomierz

Odbyły się dożynki parafialne
W sobotę (27 września), w Wyszomierzu, odbyły się dożynki parafialne. Nie zabrakło wie-
lu atrakcji oraz zabawy przy zespole muzycznym do białego rana. 

Uroczystości rozpoczęły się od 
Mszy św. w kościele filialnym w 
Wyszomierzu. Nabożeństwo po-
prowadził ks. Robert Szyszko. 
Następnie uczestnicy wyruszyli 
w korowodzie na miejscowe bo-
isko, na którym odbywała się dal-
sza część uroczystości. Na miej-
scu na wszystkich czekał już przy-
gotowany poczęstunek, a jedną z 
atrakcji był m.in. pokaz koni pana 
Samsona oraz przejażdżka brycz-
ką. Nie obyło się oczywiście bez 
pokazu maszyn rolniczych, a na 

najmłodszych uczestników doży-
nek czekały dmuchane zamki i sa-
mochodziki. 

Po części oficjalnej, rozpoczę-
ła się zabawa do białego rana przy 
zespole Avanti. Na wielkie po-
dziękowania zasługują panie, któ-
re przygotowały piękny wieniec 
dożynkowy i upiekły chleb z tego-
rocznych plonów. 

Sołtys Wyszomierza, za pośred-
nictwem DN, pragnie podzięko-
wać osobom, które miały wiel-
ki wkład w zorganizowanie tego-

rocznych dożynek, a są to: Euze-
biusz Adamski ze Starych Wyszo-
mierek, Grzegorz Dobruchow-
ski, radni Wspólnego Nowogar-
du, Firma PROBUD Andrzej Ka-
nia i synowie, Włodzimierz No-
wak – właściciel pizzerii Fanta-
zja. Dziękują również wszystkim, 
którzy tego dnia postanowili ba-
wić się wspólnie w Wyszomierzu, 
podczas dożynek parafialnych. 

KR

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 964 lub 91 

39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot kuchenny, akordeon tel. 513 

520 798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam tapczan w dobrym stanie – tel.91 39 23 419
- Przyjmę segment tel. -  tel. 692 302 754
- Oddam w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki – tel. 723 916 319
- Przyjmę krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lodówkę - tel. 

667 353 578
- Przyjmę pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lo-

dówkę i sofę – tel.    783 469 439
- Przyjmę krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i tapczan 

dwuosobowy- tel. 508 413 896
- Przyjmę segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. S. Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
7 października br. /wtorek/ godz. 17.00

na otwarcie wystawy plastycznej
prac uczniów i pracowników 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. St. Staszica w Nowogardzie 

zatytułowanej
„NASI  UTALENTOWANI”
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ŚWIETNE OFERTY
W ZASIĘGU RĘKI

KREDYTY, 
KONTA OSOBISTE,
LOKATY

bzwbk.pl  

Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach dostępne w placówce Partner Banku Zachodniego WBK S.A. Stan na 20.01.2014 r.

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00NOWA SIEDZIBA

w Nowogardzie
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Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy – PIB „PRO-BUD” s.c.

Najważniejsze to mieć dobry plan
PIB „PRO-BUD” s.c. Nowogard to obecnie jeden z największych podmiotów w branży budowlanej na naszym rynku. Firma ma na swoim koncie kilka 
imponujących inwestycji, m.in. odbudowę wieży spalonego w 2005 r. kościoła pw. WNMP czy 48-rodzinnego bloku przy ul. ks. Racibora I. Tym razem, 
w naszym stałym cyklu, w którym prezentujemy lokalnych pracodawców, rozmawiamy z właścicielami PIB „PRO-BUD” s.c., panami: Jackiem Cyboro-
niem i Januszem Sienkiewiczem. 

Firmę PRO-BUD założył Janusz 
Sienkiewicz. Wcześniej zdobywał 
doświadczenie w innych przedsię-
biorstwach budowlanych. – Uzy-
skałem dyplom magistra inżynie-
ra budownictwa lądowego w 1988 
roku. Pierwsze kroki w branży bu-
dowlanej stawiałem w Przedsię-
biorstwie Budownictwa Ogólnego 
w Nowogardzie (PBO). Tam mia-
łem okazję pracować przy takich 
inwestycjach jak: budowa Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Nowogar-
dzie czy budowa osiedla Gryfitów. 
W 1992 r. zdobyłem uprawnie-
nia budowlane do pełnienia samo-
dzielnych funkcji w budownictwie 
– wspomina Janusz Sienkiewicz. 

W latach 1992–1997 młody in-
żynier podejmuje pracę już jako 
kierownik budowy w firmie Inf-
-Bud z Nowogardu. Realizuje bar-
dzo interesujące inwestycje, mię-
dzy innymi oczyszczalnię ścieków 
w Nowogardzie i oczyszczalnię 
dla cukrowni w Gryficach. Były 
to przedsięwzięcia bardzo skom-
plikowane logistycznie. – Po kilku 
latach pracy uznałem, że moje do-
świadczenie, wiedza i umiejętno-
ści, zarówno w dziedzinie budow-
lanej, jak i w sferze organizacyjno-
-prawnej, są wystarczające do tego, 
by podjąć samodzielną działalność 
gospodarczą – mówi przedsiębior-
ca.

Tak w roku 1998 powstaje fir-
ma ZTB „PRO-BUD”. Początko-
wo świadczy usługi jako podwy-
konawca. Z czasem podejmuje się 
realizacji zleceń jako główny wy-

konawca. Są to niekiedy skom-
plikowane inwestycje żelbeto-
we, jak np. komora ciepłownicza 
czy zbiornik retencyjny pod du-
żym marketem w Szczecinie. W 
tym najlepiej czuje się właściciel 
„PRO-BUD”. – Byłem przekonany, 
że właśnie będę się zajmował żel-
betami. Później rynek zweryfiko-
wał moje marzenia – przyznaje J. 
Sienkiewicz. 

Przydałby się ktoś do pomocy
Firma ma coraz więcej zleceń. J. 

Sienkiewicz zdaje sobie sprawę, że 
musi poszukać wspólnika. Na jed-
nej z budów, na której PRO-BUD 
wykonuje część zadania, spotyka 
Jacka Cyboronia – innego podwy-
konawcę. Znajomość obu panów 
szybko owocuje. Postanawiają 
współpracować razem. – Zdawa-
łem sobie sprawę, że aby robić coś 
więcej, potrzebowałem wsparcia – 
mówi J. Sienkiewicz. Panowie de-
cydują się na stworzenie spółki 
na bazie firmy ZTB „PRO-BUD”. 
– Od początku podzieliliśmy swo-
je role. Ja miałem pilnować spraw 
w terenie, na budowie. Janusz był 
odpowiedzialny za dokumentację – 
mówi J. Cyboroń. 

Doświadczenie w branży obu 
panów powoduje, że spółka bez 
kompleksów zaczyna podejmo-
wać kolejne inwestycje. Wśród 
nich kilka zasługujących na wy-
mienienie, jak np. budowa nowej 
wieży kościoła pw. WNMP, któ-
ry spłonął w 2005 roku czy bu-
dowa hali magazynowej dla firmy 
Hurtpol na rogu ulic Cmentarnej 

i Młynarskiej. W 2009 roku PIB 
„PRO-BUD” s.c., na zlecenie pry-
watnego inwestora, wybudowała 
też nieruchomość przy ul. 3 Maja 
w Nowogardzie. Obecnie znajdują 
się tam gabinety stomatologiczne, 
lekarskie i apteka. Jedną z ostat-
nich, dość oryginalnych, inwesty-
cji była rozbudowa pawilonu wy-
stawowego dla salonu Toyota w 
Nowogardzie. Ponadto spółka nie 
ucieka od realizacji mniej wyma-

gających zleceń, jak np. wykona-
nie termomodernizacji budyn-
ków dla SM „GARDNO” czy bu-
dowa domów jednorodzinnych. 
Wykonuje też sporo inwestycji na 
obszarach wiejskich, jak np. bu-
dowa płyt obornikowych i budyn-
ków inwentarskich. 

Znaleźć swoje miejsce...
W ostatnich latach ilość firm 

budowlanych na rynku wzrosła 
kilkukrotnie. Konkurencja spra-
wia, że o zlecenia coraz trudniej. 
Pozostają jeszcze przetargi pu-
bliczne, ale te często oznaczają 
działanie na granicy zysku. – Od 
czasu, gdy w przetargach jedynym 
kryterium jest cena, wiedzieliśmy, 
że nie opłaca się nam brać udzia-
łu w przetargach. To nie daje gwa-
rancji realizacji zlecenia, a tym 
bardziej wykonania go z zachowa-
niem odpowiedniej jakości. Przy-
kładem tego niech będą niektó-
re inwestycje gminne, wykonywa-
ne przez firmy z zewnątrz. Podatki 
poszły gdzie indziej, a gmina zosta-
ła z problemem, bo jakość wykona-
nej pracy do dziś pozostawia wie-
le do życzenia. Tak właśnie lokal-
ne władze dbają o swoich przedsię-
biorców – mówi J. Sienkiewicz. – 
Tym bardziej, że od początku sta-
wialiśmy na jakość, a nie ilość. Nie 
mamy w zwyczaju zostawiania na-
szych klientów z problemami – do-
daje J. Cyboroń. 

Firma postanowiła zająć się re-

alizacją własnych, prywatnych in-
westycji. Zaczęła przygodę z de-
weloperką, najpierw w Szczecinie. 
W 2011 r. zrealizowała pierwszą 
tego typu inwestycję w Nowogar-
dzie, przy ul. ks. Racibora I. Po-
wstał tam 48-rodzinny budynek 
mieszkalny. Dziś wszystkie miesz-
kania są już sprzedane. W bloku 
powstała wspólnota. Warto do-
dać, że była to jedna z najwięk-
szych w ostatniej historii miasta 
taka inwestycja. 

Spółka przygotowuje się do ko-
lejnej dużej inwestycji w mie-
ście. W tym roku kupiła na prze-
targu nieruchomość na rogu uli-
cy Dąbrowszczaków i 5-go Mar-
ca (działka plus stary, poniemiec-
ki budynek). Warto dodać, że był 
to największy w ostatnich latach 
przetarg na sprzedaż nierucho-
mości, zorganizowany przez gmi-
nę. Stojący na działce budynek ma 
być wyburzony, a w jego miejsce 
powstanie nowoczesny kompleks 
usługowo-mieszkalny. Planowa-
na jest również budowa pierwsze-
go w Nowogardzie parkingu pod-
ziemnego. Obecnie przygotowuje 
się dokumentację budowlaną do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Firma chce rozpocząć inwestycję 
na początku przyszłego roku, a za-
kończyć do połowy 2016 r. Będzie 
to istotnie ważne przedsięwzięcie, 
zarówno pod względem społecz-
nym, jak i urbanistycznym. Sta-
nie się bowiem szansą na ożywie-
nie leżących odłogiem obszarów, 
niwelując przy tym wieloletnią 
złą manierę miejskich urbanistów, 
którzy doprowadzili do jednonit-
kowego, fasadowego układu mia-
sta – co powoduje nie tylko ogra-
niczenia rozwoju handlu i usług 
(brak miejsca na działalność), ale 
doprowadziło do komunikacyjne-
go chaosu w mieście (jedna droga 
przez całe miasto). 

Najważniejszy jest dobry plan 
i ludzie...

Postawienie na własne inwesty-
cje wymagało opracowania nowej 
filozofii firmy. Tutaj nie ma miej-
sca na pomyłki. Inwestycja musi 
być dokładnie przemyślana, a co 
najważniejsze – skalkulowana. – 
Nie mamy zwyczaju sprzedawa-
nia inwestycji bez sporządzenia 
rzetelnej kalkulacji. Żeby inwesty-
cja się udała, musi być zapewniona 
nie tyko płynność finansowa, ale 
przede wszystkim przygotowanie 
produkcji. To 80% sukcesu. Resz-
ta to wykonawstwo – mówi J. 
Sienkiewicz – Do każdej in-

Od lewej Jacek Cyboron i Jacek Sienkiewicz

Blok przy ulicy Racibora - pierwsza deweloperska w Nowogardzie inwestycja Spółki
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westycji trzeba podejść indy-
widualnie. Wykonawcy nie 

ma prawa nic zaskoczyć w trakcie 
realizacji zamówienia. Najlepszy 
plan nie powiódłby się bez udziału 
czynników ludzkich. – Najważniej-
si są ludzie, bez nich nic by się nie 
udało – podkreśla Jacek Cyboroń. 

Na rynku brakuje jednak fa-
chowców. – Każdemu wydaje się, 
że może pracować na budowie. 
Później są rozczarowania, bo oka-
zuje się, że do tego trzeba mieć od-
powiednie predyspozycje. Na dzień 
dzisiejszy firma posiada wykwalifi-
kowaną załogę, która jest w stanie 
z powodzeniem realizować skom-
plikowane inwestycje – dodaje J. 
Sienkiewicz. 

Przedsiębiorcy krytycznie wy-
powiadają się na temat instytu-
cji, które są odpowiedzialne za 
kształtowanie rynku pracy. Ich 
zdaniem, państwo nie jest zain-
teresowane przyuczeniem do za-
wodu ludzi i wykorzystywaniem 
w tym doświadczenia firm w po-
szczególnych branżach. – Urzędy 
pracy dają pieniądze na zakłada-
nie jednoosobowych firm, które nie 
zawsze są prawidłowo wykorzysty-
wane. Moim zdaniem, lepsze było-
by przekazywanie tych pieniędzy 
na szkolenia, staże w firmach z hi-
storią. Wówczas zysk jest podwój-
ny, człowiek zdobywa praktykę, a 

firma może w ten sposób zbudować 
przyszłe zaplecze kadrowe – mówi 
J. Sienkiewicz. 

Nie samą pracą człowiek żyje...
Obaj panowie są zgodni, że... 

praca to nie wszystko. Dlatego też 
starają się aktywnie spędzać każ-
dą wolną chwilę. Często robią to 
wspólnie. Wyjeżdżają całymi ro-

dzinami w podróże, jeżdżą na 
nartach, rowerach, wędkują. An-
gażują się także społecznie. Są 
członkami Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Nowogar-
dzie. Aktywnie uczestniczą w ży-
ciu tej organizacji. Biorą też udział 
w organizowanych przez nią im-
prezach motywacyjno-integracyj-

nych. Jak podkreślają, to najlepsze 
miejsce na wymianę doświadczeń 
i umacnianie relacji, nie tylko biz-
nesowych, które później owocują 
przy współpracy. Tym bardziej, że 
„PRO-BUD” duży nacisk kładzie 
na kooperację z lokalnymi pod-
miotami. Firma w 90% zaopatruje 
się w Nowogardzie. Tutaj korzysta 

z oferty usługowej. – Jedyny pod-
wykonawca spoza gminy, z którym 
współpracujemy, to firma z Gorzo-
wa. Wykonuje roboty posadzkar-
skie – mówi J. Cyboroń. 

Pozostaje tylko życzyć, aby ten 
lokalny patriotyzm gospodarczy, 
doświadczenie i profesjonalizm, 
dostrzegły miejscowe władze. Nie-
stety z tym jest różnie. Jak mó-
wią sami przedsiębiorcy, „nie czu-
ją wsparcia z ratusza”. I nie cho-
dzi tutaj tylko o uczucia, ale fak-
ty. Te mówią same za siebie. Przy-
kładem niech będzie wspominana 
już inwestycja mieszkaniowa, jaką 
„PRO-BUD” zrealizował przy ul. 
ks. Racibora I. Gmina do dziś nie 
skomunikowała tej nieruchomo-
ści z istniejącą siatką dróg i chod-
ników. Nie zrobiła tego, mimo iż 
spółka była gotowa partycypować 
w tym zadaniu... Przedsiębiorcy 
krytycznie wypowiadają się tak-
że na temat polityki władz w ob-
szarze organizowania przetargów 
publicznych. Ich zdaniem, przyj-
mowanie za jedyne w ocenie ofert 
kryterium ceny, w dłuższej per-
spektywie nie przynosi miastu ko-
rzyści – zlecenie trafią do firm, 
które płacą podatki gdzie indziej, 
a niska cena wpływa na jakość wy-
konawstwa, co w przyszłości gene-
ruje dodatkowe koszty dla gminy. 

Marcin Simiński 

Budowa fundamentów pod budynek przy ulicy 3 Maja

Taaakie dynie tylko w Osinie
Jej obwód to ponad 140 cm, a waga sięga mniej więcej ok. 40 kg. To wymiary dyni, która wy-
rosła w ogródku pani Janiny Detz w Osinie.

Okazałe warzywo wyrosło z zia-
ren zasianych przed dwoma mie-
siącami. Jaka jest recepta na takie 
plony? – Po prostu zasiałam ją  w 
ziemi, a także regularnie podlewa-
łam, gdy były upały – mówi pani 
Janina.

Jak mówi ogrodniczka, dynia 
jeszcze parę dni poleży sobie na 
działce. Trzeba było ją już odciąć, 
by nie zaczęła pękać. Niestety wy-
miary nie uchronią dyni przed lo-
sem, który ją czeka. – Przeznaczę 
ją na  przetwory, które ja i moja 
rodzina bardzo lubimy – zdradza 
pani Janina.

Oprócz dyni, na działce rosną 
jeszcze inne warzywa, owoce i sło-
neczniki, które dla pani Janiny 
są inspiracją do jej kolejnej pasji, 
jaką jest malowanie obrazów na 
sztaludze. To już jednak zasługu-
je na osobny artykuł...

Na zakończenie ciekawostka. 
W roku 2010, do księgi rekordów 
Guinnessa wpisano dynię, która 
ważyła 821 kg! Tej wyhodowanej 
przez panią Janinę w Osinie nieco 
do tego wyniku brakuje, ale mimo 
to, możemy uznać, że pobiła ona 
naszą lokalną księgę największych 
warzyw. 

Jarek Bzowy  

Kto nie szuka – też znajdzie!

Okazały grzyb  
na podwórku
W czwartek (2 października), po południu, redakcję DN od-
wiedzili młodzi chłopcy z torbą, w której znajdował się oka-
zały grzyb, znaleziony na podwórku przed domem.   

Grzyba przed swoim domem 
znalazł Sebastian Adrych wraz z 
kolegą, Jackiem Fecakiem. – Wra-
caliśmy ze szkoły i znaleźliśmy tego 
grzyba na moim podwórku, przy 
ul. Gen. Grota Roweckiego – opo-
wiada Sebastian – Wyrósł przy ka-
mieniach. Jeszcze nie zdążyłem się 
nim pochwalić rodzicom,  na razie 
pokazałem go tylko babci, która 
stwierdziła, że to podgrzybek. Bab-
cia zaproponowała nam, abyśmy 
wybrali się z grzybem do redakcji 

Dziennika Nowogardzkiego – koń-
czy Sebastian Adrych. 

Sprawdziliśmy w redakcji, ile 
waży grzyb i okazało się, że nieco 
ponad 1 kg. Jak widać, nawet jeśli 
ktoś nie szuka, to i tak potrafi zna-
leźć wielkiego grzyba. Gratuluje-
my młodziutkiemu Sebastiano-
wi i Jackowi oraz dziękujemy, że 
postanowili pochwalić się swoim 
znaleziskiem w redakcji DN. 

KR  
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III Rejonowy Dzień Skupienia Służby Liturgicznej 

Nasi modlili się w Wolinie
20 września br., 19-osobowa grupa chłopców i dziewcząt z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Nowogardzie, pod opieką księdza Roberta Dąbrowskiego i Siostry Klaudii, udała się na 
Rejonowy Dzień Skupienia Służby Liturgicznej do parafialnego kościoła pod wezwaniem  
świętego Mikołaja Biskupa w Wolinie. Koordynatorem całego spotkania był ksiądz Pro-
boszcz Kanonik, Leszek Konieczny.

O godzinie 8.30 zebraliśmy się 
pod nowogardzką plebanią i wy-
ruszyliśmy do Wolina. Nasza gru-
pa liczyła: 11 ministrantów, 2 lek-
torów, 6 dziewczynek ze scholii 
dziecięcej.

Z uśmiechem na twarzy i w do-
brych humorach dotarliśmy na 
miejsce jeszcze przed godziną 10. 
Dodatkowy czas wykorzystaliśmy 
na zwiedzanie parafialnego ko-
ścioła świętego Mikołaja Biskupa, 
modlitwę oraz robienie pamiąt-
kowych zdjęć. Potem zarejestro-
waliśmy naszą grupę z Nowogar-
du na placu przy kościele pod we-
zwaniem świętego Stanisława Bi-
skupa.

Warto dodać, że uczestniczy-
ły w tym Rejonowym Dniu Sku-
pienia także grupy z dekanatów: 
Nowogard, Golczewo, Goleniów, 
Gryfice, Kamień Pomorski, Świ-
noujście, Trzebiatów.

Następnie udaliśmy się do para-
fialnego kościoła pod wezwaniem  
świętego Mikołaja Biskupa. Tam 
ksiądz Proboszcz bardzo serdecz-
nie wszystkich powitał i rozpoczął 
nasze spotkanie modlitwą.

Zaśpiewaliśmy na wstępie  pio-
senkę religijną Oto jest dzień, któ-
ry dał nam Pan. Następnie ksiądz 
Proboszcz krótko opowiedział hi-
storię Wolina i po niej odmówili-
śmy Litanię do świętego Stanisła-
wa Biskupa.

Po litanii, w kościele parafial-
nym nastąpiło rozdzielenie grup. 
W ten sposób Oskar Dubaj, Wik-
tor Dubaj, Maciek Buriak, Filip 
Szczyrba, Bolek Grygowski, Ja-
kub Dubaj, Mateusz Pisarek, Da-
wid Błaszczyk, Jacek Fecak, Kaje-
tan Rakowski, Kacper Molasy zo-
stali przydzieleni do grupy mini-
strantów, Radek Salamon i Czarek 
Znyk dołączyli do grupy lektorów, 
natomiast dziewczynki: Basia Or-
pel, Oliwia Piotrowska, Justyn-
ka Łuczak, Wiktoria Strojny, Na-
talia Agacińska, Agata Mikołaj-
czyk, dołączyły do scholii dziecię-
cej. Po rozdzieleniu, każda grupa 
udała się na przypisane im zajęcia 
formacyjne.

Scholka dziecięca  udała się 
na próbę muzyczną do salki w  
Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam 
nastąpiło wspólne muzykowanie, 
wymiana doświadczeń, nauka no-
wych piosenek religijnych. Zajęcia 
prowadził ksiądz Proboszcz Ma-
rek Prusiewicz  z Parafii pod we-
zwaniem  świętej  Klary w Dobrej.

Lektorzy uczestniczyli w warsz-
tatach, które miały na celu wy-

robienie w lektorach właściwe-
go przekazywania Słowa Boże-
go, zarówno od strony fonetycz-
nej oraz właściwego modulowa-
nia głosem, ale zawsze z tym za-
strzeżeniem, aby nic nie umniej-
szyć Słowu Bożemu, bo w prze-
kazie jest ono najważniejsze. Za-
jęcia te miały miejsce w kościele 
pod wezwaniem  świętego Stani-
sława Biskupa, które  prowadzi-
li  klerycy z Arcybiskupiego Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Szczecinie.

Ponadto ministranci w parafial-
nym kościele ćwiczyli postawy li-
turgiczne, oraz zasadnicze funk-
cje dotyczące posługi ołtarza, któ-
re są związane ze służeniem na 
Mszy świętej. Trzech naszych mi-
nistrantów zgłosiło się dobrowol-
nie do służenia na  Mszy świętej.

Po zajęciach w grupach ponow-
nie wszyscy razem zgromadzili-
śmy się w parafialnym kościele 
pod wezwaniem świętego Miko-
łaja Biskupa, gdzie mieliśmy moż-
liwość  skorzystania ze spowie-
dzi świętej. Był to czas na naszą 
osobistą modlitwę oraz rozmo-
wę z Bogiem. Każdy kto potrze-
bował oczyszczenia, miał moż-
liwość spowiedzi. Poprzez pró-
bę śpiewów przygotowywaliśmy 
się do Eucharystii. Eucharystii w 
parafialnym kościele pod wezwa-
niem świętego Mikołaja Biskupa,  
przewodniczył ks. Proboszcz ka-
nonik Leszek Konieczny. Została 
ona ubogacona pięknym śpiewem 
i grą na organach, przez  uczen-
nice księdza Proboszcza z Para-
fii w Dobrej. Słowo Boże wygło-
sił ksiądz  Bartłomiej Bugajak – 
wikariusz z Kamienia Pomor-

skiego. Eucharystia była pięknym 
zwieńczeniem całego Dnia Sku-
pienia Służby Liturgicznej. Ostat-
nim punktem programu był gorą-
cy posiłek w OSP w Wolinie.

Podczas posiłku  można było 
jeszcze porozmawiać, nawią-
zać nowe znajomości lub spo-
tkać swoich dawno niewidzianych 
znajomych.

Po pożegnaniach i podziękowa-
niach złożonych na ręce organiza-
torów całego spotkania udaliśmy 
się jeszcze na zwiedzanie Skanse-
nu Słowian i Wikingów.

Zwiedziliśmy rekonstrukcję za-
budowań mieszkalnych i rze-
mieślniczych z okresu wczesnego 
średniowiecza od IX do XI wieku, 
mogliśmy zobaczyć, jak wygląda-
ło  życie codzienne dawnych lu-
dzi, jak mieszkali i pracowali.

We wnętrzach chat o różnej 
konstrukcji obejrzeliśmy repli-
ki mebli, narzędzi i przedmiotów 
codziennego użytku sprzed 1000 
lat. Warsztaty archeologii ekspe-
rymentalnej tym się różnią od 
normalnego muzeum czy skan-
senu, że wszystkie eksponaty i 
całe wyposażenie można nie tyl-
ko oglądać, ale także dotykać, sa-
modzielnie wypróbować działa-
nie różnych narzędzi czy siadać 
na „historycznych krzesłach”, po-
łożyć się na łóżku, czyli po pro-
stu na chwilę przenieść się w cza-
sy dawnych Słowian i Wikingów.

Następnie udaliśmy się w drogę 
powrotną  do Nowogardu. 

Spędziliśmy słoneczne i cie-
płe sobotnie przedpołudnie na 
wspólnej zabawie, integracji, śpie-
wach, nauce i co  najważniejsze  
na wspólnej modlitwie. Rejono-

wy Dzień Skupienia Służby Litur-
gicznej nauczył nas szacunku do 
siebie nawzajem, poszerzył na-
sze horyzonty dotyczące Litur-
gii, a przede wszystkim dał nam 
zapał ducha do lepszego służe-
nia przy ołtarzu Jezusa Chrystu-
sa oraz właściwego szacunku do 
przekazywania i szanowania Sło-
wa Bożego.

Można powiedzieć, że był to 
czas, który dostarczył nam wie-
le radości, satysfakcji i przyniósł 

wiele dobra w życiu każdego z 
nas.

Z  tęsknotą  czekamy na kolejne 
tego typu spotkania liturgiczne, 
które ubogacają nasze wnętrze.

Dziękujemy naszemu księdzu 
Proboszczowi Grzegorzowi Le-
gutko, który  za sponsorował ca-
łej naszej grupie wyjazd na Rejo-
nowy Dzień Skupienia Służby Li-
turgicznej do Wolina.

Opiekunowie ks. Robert 
Dąbrowski i siostra Klaudia    

Zapisy na wyjazd u ks. Roberta Dąbrowskiego w parafii pw. WNMP
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Sprostowanie
W wydaniu DN z dn. 30 września 2014 r., w artykule „Kierowca ude-

rzył w drzewo”, w wyniku niefortunnej pomyłki, podaliśmy błędną in-
formację o stanie cywilnym mężczyzny, który zginął w wypadku. W 
związku z powyższym informujemy, że Tomasz P. nie był żonaty. Za po-
myłkę przepraszamy.

Red.

Wyjaśnienie 
W  ostatnim wydaniu DN z dn. 30.09.2014 r. mylnie zostały zamiesz-

czone wypowiedzi Czytelniczek, opublikowane w ulicznej sondzie pt. 
„Czy dzieci i nastolatki powinni otrzymywać od swoich rodziców kie-
szonkowe?”. Za błąd przepraszamy i raz jeszcze zamieszczamy obie wy-
powiedzi, tym razem prawidłowo przyporządkowane do odpowiednich 
osób. 

Pani Janina Detz – Ja myślę, że to dość drażliwy temat, bo żeby nie było 
tak, że ja powiem kwotę, a później będzie „a babcia mówiła...”. Dawanie kie-
szonkowego jest dobrym pomysłem, ale tylko jeżeli jest w miarę rozsądne 
dziecko i potrafi rozporządzać  otrzymanym kieszonkowym. Bo jeżeli np. do-
stanie 20 czy 30 zł i roztrwoni je w kilka chwil i zaraz prosi o kolejne pieniąż-
ki, to myślę, że nie ma sensu dawania takiemu dziecku kieszonkowego. Dla-
tego powinno to być uzależnione od wieku i rozsądku dziecka. 

Pani Janina – Myślę, że nie warto dawać dzieciom kieszonkowych, bo póź-
niej takie dziecko czy nastolatek opuszcza się w nauce i rozbestwia. Uważam, 
że jak potrzeba im jakiejś kwoty pieniędzy, to niech najlepiej powiedzą o tym 
mamie czy tacie, a oni już będą wiedzieli, jaką kwotę mu dać. Więc jestem 
za tym, by rodzice dzieciom nie dawali żadnego kieszonkowego. Dziecko, jak 
jest szczere i powie prawdę, na co potrzebuje, to wydaje mi się, że nie powin-
no być problemu, aby taką kwotę od rodzica otrzymało. 

Red.

Willkommen in „Heimat”

Krucjata cywilizacyjna
W tych dniach kolportowano, również w Nowogardzie, reklamów-

kę kolejnego tygodnika powiatowego z siedzibą redakcji w Golenio-
wie. Oto kilka pożytecznych informacji na temat tej inicjatywy.

- Wydawca – jak czytamy w stopce, wydawcą jest spółka Media Re-
gionalne, będąca własnością Polska Presse (to już informacja ze stro-
ny spółki), a tej zaś z kolei właściciele to niemiecki rodzinny kon-
cern z  tyrolskiego Seefeld. Nic więc dziwnego, że w Radzie Nadzor-
czej Polska Presse zasiadają Axel Karl Diekmann, Aleksander Rudolf 
Diekmann, Simone Anne Diekmann, czyli rzeczywiści właściciele re-
klamowanego tygodnika (także właściciele od kilku miesięcy Głosu 
Szczecińskiego i bezpłatnego Mojego Miasta).

- Ten niemiecki koncern medialny skupił na dzisiaj w swoim ręku 
(poza pięcioma tytułami) całą prasę regionalną w Polsce (koncentra-
cja na poziomie prawie 90 procent!) oraz część prasy lokalnej.

- Treść i forma sygnalnego numeru, kolportowanego w tych dniach 
także po Nowogardzie (za darmo to tylko ten numer), świadczy o 
tym, że nasi niemieccy przyjaciele poczuli przypływ cywilizacyjnej 
misji i postanowili oświecić nieświadomych tubylców. Nie wchodząc 
w szczegóły, można stwierdzić, że powiało z łamów nowego tygodni-
ka prawdziwie energicznym i ekspansywnym teutońsko-germańskim 
zdrowym duchem, który przewietrzy nam ten lokalny słowiański za-
tęchły klimacik. 

- Jak wieść ponadgminna niesie, owo wejście niemieckiego wydaw-
cy na lokalny rynek należy wiązać z wieloma innymi akcjami gospo-
darczymi w wykonaniu sprzymierzeńców zza Odry. Wszak niemiec-
cy operatorzy sieci wod.-kan. w Nowogardzie muszą mieć tutaj wię-
cej przyjaznych dusz, a zwłaszcza piór (dusze to im już niektórzy na-
wet miejscowi zaprzedali – patrz: gminne pismo do mieszkańców). 
Ale operatorzy sieci  wod.-kan. to u nas przecież dopiero początek – 
już słyszymy o przymiarkach innych przedsiębiorczych Niemców, w 
pierwszej kolejności do usługi wywozu gminnych śmieci. 

- Tylko czekać, jak na łamach tygodnika niemieckiego wydawcy 
pojawi się za chwilę, w pełnej okazałości (a za nim i gminne pienią-
dze), znany „miłośnik” przyjaźni polsko-niemieckiej, burmistrz No-
wogardu. Wówczas też dopiero nabierze odpowiedniej scenerii nasze 
skromne powitanie Willkommen in „Heimat”.

sm

ZSP w Osinie

Uczniowie w komisariacie
Komendę Powiatową Policji w Goleniowie odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Publicz-
nych w Osinie. Spotkanie było okazją do zaprezentowania pracy policjantów oraz do przy-
pomnienia, jaka odpowiedzialność prawna grozi nieletnim za popełnione czyny karalne.

Policjantów z Goleniowa od-
wiedziła 30-osobowa grupa 
uczniów wraz z nauczycielami 
z Zespołu Szkół Publicznych w 
Osinie. Gości „pod swoje skrzy-
dła” wziął goleniowski specjalista 
z zespołu do walki z przestępczo-
ścią nieletnich – asp. Rafał Wró-
bel. Zaczął od prezentowania po-
mieszczeń, w których na co dzień 
pracują funkcjonariusze policji 
oraz pracownicy cywilni. Opo-
wiadał uczniom o specyfice pra-
cy wydziału prewencji oraz kry-
minalnego. Duże wrażenie na od-
wiedzających zrobiły zaparkowa-
ne na terenie komendy radiowo-
zy, do których mogli wsiąść, włą-
czyć sygnały i choć przez chwi-
lę poczuć się jak funkcjonariusze. 
Uczniowie z ciekawością ogląda-
li, jak jeden z ich nauczycieli jest 
obezwładniany i zakuwany w kaj-
danki.

Młodzież rozmawiała z poli-
cjantami na temat ich pracy, a na-
stępnie miała możliwość spraw-
dzenia swoich umiejętności na si-

łowni, na której regularnie trenu-
ją policjanci. Następnie, na sali 
odpraw młodzież dowiedziała 
się, jaka odpowiedzialności praw-
na grozi nieletnim za popełnio-
ne przestępstwa oraz wykrocze-
nia. Policjant przypomniał, jak 
zachowywać się w sytuacjach nie-
bezpiecznych oraz jak ich uni-
kać. Na zakończenie spotkania 

uczniowie otrzymali od policjan-
ta drobne upominki, mogli przy-
mierzyć elementy umundurowa-
nia oraz wykonać odbitki linii pa-
pilarnych. Młodzież uznała wizy-
tę w goleniowskiej komendzie za 
bardzo ciekawą. Wielu z uczniów 
zadeklarowało chęć wstąpienia w 
przyszłości w szeregi policji.

Info: Własna

Wyjaśniamy okoliczności 
śmierci kobiety 
Jak informowaliśmy w zeszłym numerze DN, w jednym z 
mieszkań przy ul. Bohaterów Warszawy znaleziono zwłoki 
starszej kobiety. Znamy więcej okoliczności zdarzenia, któ-
re wymagają wyjaśnienia. 

Jak poinformowała nas rodzina 
zmarłej, jej ciało w domu odnala-
zła wnuczka, a nie ,jak początko-
wo mówiono, jeden z sąsiadów. 
Nie jest również prawdą, że ko-
bieta od dłuższego czasu nie wy-
chodziła z domu. Rodzina widzia-
ła się z nią ostatni raz dzień wcze-
śniej, wieczorem. Doprecyzowa-
nia wymaga również czas odnale-
zienia zwłok kobiety. Nastąpiło to 

ok. godz. 14.00, a nie, jak napisali-
śmy, o 17.00. 

Jak poinformowała nas policja, 
na miejscu nie było śladów świad-
czących o udziale osób trzecich.   
Mimo to, zwłoki zostały zabezpie-
czone do badań sekcyjnych przez 
prokuraturę, w celu ustalenia do-
kładnych przyczyn śmierci. 

MS
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UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.29-24.10

Turniej piłki nożnej dziewcząt

Zwycięstwo SP nr 3 
W poniedziałek (29 września), na boisku sportowym Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 w 
Nowogardzie, odbyły się Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt.

W turnieju wzięło udział sześć  
drużyn gminy Nowogard. Były to: 
SP nr 1 Nowogard, SP nr 2 Nowo-
gard, SP nr 3 Nowogard, SP nr 4 
Nowogard, Szkoła Podstawowa w 
Strzelewie oraz Szkoła Podstawo-
wa w Wierzbięcinie. Drużyna z SP 
nr 3 zwyciężyła zajmują 1. miejsce 
w turnieju. W finałowym meczu 
spotkały się drużyny z SP nr 3 i 
SP nr 4. Mecz zakończył się remi-
sem 1:1, a o zwycięstwie zadecy-
dowały rzuty karne, które zakoń-
czyły się wynikiem 3:2 dla SP nr 3 
w Nowogardzie. A oto skład zwy-
cięskiej drużyny z SP nr 3: Pereł-

ka Weronika – kapitan, Duda Ka-
tarzyna, Saja Amelka, Łaszuk Na-
talia, Krzysztoszek Nell, Pertkie-
wicz Gosia, Dobrowolska Jago-
da, Jasińska Zuza, Oślizło Malwi-
na, Kowalczyk Julia - bramkarz. 
Opiekunem zespołu jest Piotr 
Kazuba. Najlepszą zawodniczką 
zwycięskiej drużyny była  Perełka 
Weronika, która w całym turnieju 
strzeliła 6 bramek dla swojej dru-
żyny. Serdecznie gratulujemy za-
wodniczkom z „Trójki” i „Czwór-
ki”, życząc im powodzenia w roz-
grywkach powiatowych. 

Info: własna

Klasyfikacja końcowa:
I  miejsce: SP nr 3 Nowogard- 

awans do rozgrywek powiato-
wych

II miejsce: SP nr 4 Nowogard- 
awans do rozgrywek powiato-
wych

III miejsce: SP Wierzbięcin

IV miejsce: SP nr 1 Nowogard
V miejsce: SP nr 2 Nowogard
VI miejsce: SP Strzelewo

Rozgrywki ligowe w „okręgówce” i A Klasie

Zagrają na wyjeździe
W sobotę (4 października) pierwszy i drugi zespół Pomorzanina rozegrają mecze wyjazdo-
we, które rozpoczną się o godzinie 16:00. Przeciwnicy są bardzo wymagający. Podopiecz-
ni Roberta Kopaczewskiego wybiorą się do Węgorzyna, na mecz z tamtejszą Spartą, z kolei 
„rezerwowi” zagrają w Łożnicy z Orłem.

Sobotni rywale pierwszego ze-
społu są beniaminkiem. Dotych-
czas, po 7 kolejkach, uzbierali 10 
punktów, notując 3 zwycięstwa, 
1 remis i 3 porażki. Na własnym 
boisku Sparta dwukrotnie wygra-
ła oraz zanotowała jeden remis i 
porażkę. Pomorzanin z kolei bar-
dzo mizernie prezentuje się na bo-
iskach rywali. Jak na razie, pod-
opieczni Roberta Kopaczewskiego 
wygrali tylko raz i zaliczyli dwie 
porażki. Być może w osiągnięciu 
zwycięstwa piłkarzom z Nowogar-
du pomoże liczna grupa kibiców, 
którzy już od dwóch tygodni mo-
bilizują się do wspólnego wyjaz-

du. Organizatorzy tej inicjatywy, 
za pośrednictwem DN, chcą po-
informować zainteresowanych o 
wyjeździe do Węgorzyna. - Zbiór-
ka na wyjazd dla kibiców Pomo-
rzanina odbędzie się na Placu Wol-
ności, zaplanowana jest na godzinę 
14:15. Wyruszamy parę minut póź-
niej. Wyjazd przewidziany jest dla 
wszystkich, którzy ukończyli 17 lat, 
cena wynosi 20 zł. Jeżeli ktoś udaje 
się na mecz własnym transportem, 
proszony jest o przybycie na zbiór-
kę i wyruszymy wszyscy razem! Z 
pozdrowieniami YB’ 13 – komuni-
kuje przedstawiciel fan clubu Po-
morzanina. Zachęcamy do wzięcia 

udziału i wybrania się na sobotni 
mecz Pomorzanina ze Spartą Wę-
gorzyno. Początek zaplanowano 
na godzinę 16:00.

Tego samego dnia i o tej samej 
porze, na boisku w Łożnicy, o punk-
ty powalczy Pomorzanin II. Orzeł, 
po 5 kolejkach, tak jak „rezerwo-
wi”, nie imponuje swoją formą. Jak 
dotąd, gospodarze sobotniego me-
czu uzbierali 5 punktów, wygrywa-
jąc raz na wyjeździe i dwukrotnie 
remisując „u siebie”. Choć piłkarze z 
Łożnicy sąsiadują w tabeli z Pomo-
rzaninem II, patrząc na formę dru-
giego zespołu, to na pewno nie bę-
dzie łatwy mecz.                            KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
8. kolejka:
Gavia Choszczno – Unia Dolice   (04.10; 11:00)
Stal Lipiany – Ina Ińsko    (04.10; 12:00)
Orkan Suchań – Zorza Dobrzany   (04.10; 15:00)
Kłos Pełczyce – Flota II Świnoujście  (04.10; 16:00)
Polonia Płoty – Odrzanka Radziszewo  (04.10; 16:00)
Morzycko Moryń – Piast Chociwel  (04.10; 16:00)
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard (04.10; 16:00)
Jeziorak Szczecin – Błękit Pniewo   (04.10; 16:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
6. kolejka:
Chemik II Police – Orzeł Grzędzice  (04.10; – || – )
Zalew Stepnica – Hanza Goleniów  (04.10; 11:00)
Orzeł Łożnica – Pomorzanin II Nowogard  (04.10; 16:00)
Wołczkowo-Bezrzecze – Wicher Reptowo  (05.10; 12:00)
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin Przybiernów (05.10; 14:00)
Vielgovia Szczecin – Euroinsbud Goleniów  (05.10; 15:00)

Może tym razem piłkarze Pomorzanina wrócą z wyjazadu w dobrych nastrojach
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Firma Hjort Knudsen 
Polen Sp. z o.o 

zatrudnimy 
tapicerów oraz

magazyniera  
z uprawnieniami na 

wózek widłowy  
w Nowogardzie więcej 

informacji pod numerem 
telefonu 781 058 685

(K49.2.śczb.22-30.09)

I WTK juniorów

Sebastian Jemilianowicz z awansem
W niedzielę (28 września), w Sianowie, rozegrany został I Wojewódzki Turniej Kwalifika-
cyjny juniorów w tenisie stołowym. Udział w nim wzięło trzech zawodników LUKS Top 
Wierzbięcin. Najlepiej zaprezentował się Sebastian Jemilianowicz, który zajął 1. miejsce, 
dzięki czemu wywalczył awans do I Grand Prix Polski juniorów.

W Sianowie, Sebastian Jemilia-
nowicz nie miał sobie równych. 
W ładnym stylu został zwycięz-

cą turnieju i uzyskał awans do I 
Grand Prix Polski juniorów, które 
odbędzie się w dniach 10-12 paź-
dziernika br., w Drzonkowie (woj. 
lubuskie). Popularny „Sebek” w fi-
nale pewnie pokonał swojego ry-
wala, Jakuba Leśniewskiego, 3:1, 
udowadniając tym, że nieprzy-
padkowo rozstawiony był od sa-
mego początku z numerem 1. Cie-
szy również występ najmłodszych 
zawodników z Wierzbięcina, Ad-
riana Kurendy i Szymona Rut-
kowskiego. Adrian zakończył tur-
niej w przedziale 9-10 miejsce, a 
Szymon 17-20 miejsce. Warto do-
dać, że startowali oni z zawodni-
kami nawet o 5 lat starszymi i po-

mimo tego, uplasowali się na tak 
wysokich pozycjach. 

Oprac: KR

Finał Pucharu Polski  
w strzelectwie sportowym

Niedosyt strzelców  
z Nowogardu
W dniach 25-28 września br., w Zielonej Górze, odbył się 
Finał Pucharu Polski w strzelectwie sportowym. W bar-
wach KSS „TARCZA” LOK Goleniów wystąpili nowo-
gardzianie – Jakub Cieplak i Przemysław Ostaszewski.

Jakub Cieplak, w konku-
rencji karabin dowolny 3x40 
strzałów na odległość 50 m, w 
trzech postawach (klęcząca, le-
żąca i stojąca), uzyskał wy-
nik 374+391+362=1127 punk-

tów (jest to jego wynik życio-
wy w tej konkurencji). Nieste-
ty „życiówka” Jakuba Cieplaka 
wystarczyła mu jedynie na zaję-
cie 5. miejsca. Natomiast Prze-
mysław Ostaszewski, w tej sa-
mej konkurencji, uzyskał wy-
nik 347+389+342=1078 punk-
tów, zajmując 8. miejsce. Trzeba 
nadmienić, że ci dwaj strzelcy są 
wpisani jako reprezentanci Kraju 
Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego na 2014 rok.

Info: własna

Kobieca drużyna deklasuje Kotwicę

Anita Piotrowska na „szóstkę”
W nietypowym terminie, bo w poniedziałek (29 września), o godzinie 18:30, na stadionie 
Kotwicy Kołobrzeg, rywalizowały kobiece drużyny Akademii Piłkarskiej Kotwicy oraz Po-
morzanina Nowogard. Tak jak można było się spodziewać, Pomorzanin odniósł trzecie z 
rzędu gładkie zwycięstwo. Na uwagę zasługuje fakt, że 6 goli w tym meczu zdobyła Anita 
Piotrowska. 

AP Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard  0:7 (0:4)
Gole: `Anita Piotrowska x6, `Anna Nowicka
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anita Nowakowska, Anna 

Nowicka (Wiktoria Tupko), Ada Szemiot – Małgorzata Wołk, Katarzy-
na Piotrowska (c) (Klaudia Duda), Anita Piotrowska, Anita Skowrońska 
(Klaudia Kaczor), Patrycja Bobik (Wiktoria Górska) – Klaudia Korgiel 
(Oliwia Czerewacz). 

Młody zespół Akademii Piłkar-
skiej Kotwicy Kołobrzeg to, póki 
co, dostarczyciel punktów. Nikt 
przed tym meczem nie sądził, że 
podopieczne Pawła Błaszczyka 
mogą stracić punkty. Jedyną  nie-
wiadomą było to, czy gospodynie 
zdołają zdobyć choćby gola. Tak 
się jednak nie stało. Przez cały 
mecz Kotwica zamknięta była na 
własnej połowie, niczym w ho-
kejowym zamku. Wynik otwo-

rzyła Anita Piotrowska, która po 
indywidualnej akcji, skutecznie 
uderzyła z około 20 metrów. Na 
0:2 podwyższyła Anna Nowicka, 
po tym jak Katarzyna Piotrow-
ska dośrodkowała z rzutu rożne-
go wprost na jej nogę. Później roz-
począł się spektakl jednej aktor-
ki, a mianowicie Anity Piotrow-
skiej. Grająca trenerka Pomorza-
nina jeszcze dwukrotnie przed 
przerwą strzeliła gola po indywi-

dualnych akcjach, kompletując 
tym samym klasycznego hat-tric-
ka. Po pewnym prowadzeniu do 
przerwy, trener, Paweł Błaszczyk, 
mógł pozwolić pograć innym pił-
karkom. Na boisku zaprezentowa-
ła się między innymi 13-letnia de-
biutantka, Wiktoria Górska, oraz 
14-letnia Oliwia Czerewacz, któ-
ra miała już na swoim koncie ro-
zegrane ligowe minuty. Liczne 
zmiany nie pozwoliły jednak za-
wodniczkom Kotwicy na złapanie 
oddechu. Anita Piotrowska mi-
jała rywalki jak tyczki i po kolej-
nych trzech indywidualnych ak-
cjach, zdobyła następne bramki, 
ustalając wynik tego meczu na 0:7 
dla piłkarek z Nowogardu. War-
to zaznaczyć, że Anita Piotrowska 
w trzech meczach zdobyła już 14 
goli! Pamiętajmy jednak, że kalen-
darz ligowy tak się ułożył dla no-
wogardzkiej drużyny, że pierwsze 
3 kolejki to były mecze z najsłab-
szymi drużynami. Wielką pró-
bą będzie mecz z 11 październi-
ka, wówczas w ramach 4. kolejki, 

III Liga Kobiet 2014/2015
3. kolejka:
Orzeł Women Wałcz – Zalew Stepnica  0:3
Olimpia II Szczecin – Vielgovia Szczecin  6:0
LUKS Przecław – Fala Międzyzdroje  0:7
Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard  0:7

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 3 9 20 0 3 0 0
2 Olimpia II Szczecin 2 6 18 0 2 0 0
3 Fala Międzyzdroje 2 6 8 0 2 0 0
4 Zalew Stepnica 3 6 6 1 2 0 1
5 Vielgovia Szczecin 3 3 7 7 1 0 2
6 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 3 3 1 10 1 0 2
7 LUKS Przecław 3 0 0 16 0 0 3
8 AP Kotwica Kołobrzeg 3 0 0 26 0 0 3Na pierwszym planie Anita Piotrowska, podczas meczu z Kotwicą Kołobrzeg

do Nowogardu przyjadą główne 
faworytki do awansu - Olimpia II 
Szczecin. Ten mecz pokaże nam, o 
co tak naprawdę kobieca drużyna 
Pomorzanina powalczy w tym se-
zonie. Już dziś gorąco zapraszamy 

na ten mecz. Póki co, pozostaje 
cieszyć się znakomitym bilansem 
bramkowym i pierwszym miej-
scem w tabeli. 

KR

Piłkarki Pomorzanina Nowogard ani przez moment nie oddały w tym meczu ini-
cjatywy
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Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.05-26.09

Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zaprasza słuchaczy i naszych sympatyków 

na Inaugurację Roku Akademiciego 2014/2015
w dniu 9.X.br. na godzine 16-tą do Domu Kultury

Wynajmę 
sklep spożywczy 
na ul. Wojska Polskiego 5 

przy SP nr 1 w Nowogardzie. 

607 288 835
(K50.1.CZB.29.09-17.10)

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.SCZ.3.10.DO

Zatrudnimy:
- kierowcę w ruchu międzynarodowym

Wymagania: - prawo jazdy kategorii C+E, karta kierowcy

Tel. 722 205 050
W226.scb, wt-pt 03-14.10

Zatrudnię kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek w Redle. 

Rozpoczęcie pracy ok. 10 listopada. 
Cena pęczka 40 groszy. 
Sadzonki – rewelacja. 
Więcej informacji  

tel. 505 149 049
(K52.1.śczb.3-10.10.pt)

PROMOCJA! 
Wyprzedaż cebul kwiatowych 

do wyczerpania zapasów. 
Hurtownia Ogrodnicza 

Garden Nowogard 
ul. Wojska Polskiego 54 

(K53.1.śczb.3.10-10.10)

Zatrudnimy kucharza 
z doświadczeniem

barmana, kelnera 
(tylko poważne oferty)

Tel. 608 053 371 
e-mail: caffepiwnica@interia.pl

(K54.1.ścz.3.10-7.10)

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

Finał Gryf Maratonu 2014

Michał Urtnowski drugi w kat. M2
W niedzielę (28 września) odbyła się czwarta i zarazem finałowa seria Gryf Maratonu 2014. 
Od początku udział w rywalizacji brał Michał Urtnowski, który w niedzielę wygrał IV edy-
cję maratonu w kategorii M2, co pozwoliło mu w swojej kategorii stanąć na podium w kla-
syfikacji generalnej.

Michał Urtnowski na starcie IV 
edycji ustawiony był w połowie 
stawki zawodników, jednak szyb-
ko udało mu się dołączyć do czo-
łowej grupy. Na ok. 6 km skutecz-
nie zaatakował i objął prowadze-
nie, którego nie oddał już do koń-
ca wyścigu, tym samym wygrał fi-
nałową IV edycję w kategorii M2.  
W klasyfikacji generalnej w M2, 
kolarz z Nowogardu zajął drugie 
miejsce. - Chciałem wygrać gene-
ralkę krótkiego dystansu, ale guma 
na jednej z edycji pokrzyżowała mi 
plany. W rezultacie do trzeciego 
miejsca i podium zabrakło mi 0.19 
pkt. – mówi Michał Urtnowski - 
To już druga generalka w tym se-
zonie, gdzie otarłem się o podium. 
No cóż... Taki to jest sport – koń-
czy M. Urtnowski. Dodajmy, że w 
IV edycji Gryf Maratonu, na dy-

stansie 33 km, zawodnik z Nowo-
gardu uzyskał czas 1:26:24. Gratu-
lujemy wyniku i życzymy jeszcze 

lepszych występów w przyszło-
rocznej edycji Gryf Maratonu. 

KR

Michał Urtnowski na drugim stopniu podium w klasyfikacji generalnej kategorii 
M2, podczas Gryf Maratonu 2014

Sztafetowe Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Gminy

Sukces SP nr 3   
w biegach przełajowych
W dniu 25 września 2014 r., na Miejskim Stadionie w Nowogardzie, odbyły się Sztafetowe 
Biegi Przełajowe o Mistrzostwo Gminy, w kategorii dziewcząt i chłopców ze szkół podsta-
wowych. 

Szkoła Podstawowa nr 3 odnio-
sła sportowy sukces, kwalifikując 
się w obu kategoriach do szcze-
bla powiatowego. Drużyna chłop-
ców zwyciężyła w zawodach, zaj-
mując 1. miejsce, natomiast dru-
żyna dziewcząt zajęła 2. pozycję. 
„Trójka” wystąpiła w następują-
cym składzie: drużyna chłopców 
- Krzysztoszek Wiktor, Wyczkow-

ski Mateusz, Żak Kacper, Skorupa 
Hubert, Margas Bartosz, Chanarz 
Kryspin, Solarski Dominik, Żyła 
Michał, Mizuło Kryspin, Dęga 
Mateusz; drużyna dziewcząt - Pe-
rełka Weronika, Dobrowolska Ja-
goda, Kowalczyk Julia, Radzim-
ska Aleksandra, Szeronos Nata-
lia, Pertkiewicz Małgorzata, Saja 
Amelia, Krzysztoszek Nell, Rusak 

Nikola, Kowalska Wiktoria. Opie-
kunem chłopców podczas mi-
strzostw był Jacek Cieślak, nato-
miast zespół dziewcząt poprowa-
dził Piotr Kazuba. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy powodzenia 
w biegach powiatowych!

Info: własna
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

Kawalerka
32 m2

68 000 zł

TYLKO U NAS 

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 
+ użytkowe poddasze Nowogard. 
602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. Tel. 
605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 
km. od N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wy-
szomierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
44,4 m2, III piętro ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Paw-
ła. Tel. 601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowo-
gardzie. Powierzchnia ok. 45m2, na 
którą składa się sala obsługi oraz 
zaplecze/magazyn z osobną toale-
tą. Lokal po kapitalnym remoncie. 
Dostępne media: prąd, woda, ka-
nalizacja, CO. Obiekt monitorowa-
ny. Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Cena 210 tys. 691 664 658 

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 
33 m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybier-
nowie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 
29,5m2, piwnica i budynek gospo-
darczy. 913911069.

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I pię-
tro. Cena do uzgodnienia.91 39 26 
596, 537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie 
na parterze, 2-3 pokojowe, bez po-
średników. 783 908 247 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar, media. 602 267 382  

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe, 700 zł + opłaty. 513 153 
577

• Nowogard – sprzedam dom w za-
budowie szeregowej. 601 808 410

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, ul. Warszawska. 513 
236 499

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II, 
cena 20 000 zł do negocjacji. 607 
083 893

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 
ul. Bankowa. 607 289 830 

• Do  wynajęcia trzypokojowe miesz-
kanie, centrum Nowogardu. W do-
brym standardzie. Tel. 502632628.

• SPRZEDAM - Działkę  budowlaną, 
800 m2. Nowogard, wszystkie  me-
dia. Tel. 662036172

• Dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie. 791 869 584 

• Wynajmę mieszkanie ul. Wiejska 
(nowe budownictwo), 42m2, 2 po-
koje, 4 piętro, w pełni umeblowa-
ne, 700zł + opłaty + kaucja 3000 zł, 
od 1 października. 660 424 989 

• Nowogard centrum do wynajęcia 
lokal 200 m2. Tel. 533 983 233

• Sprzedam  spółdzielcze M4 57 m2. 
663 685 765 

•	 Wynajmę czteropokojowe, par-
ter, 67,7m2 1000 zł+opłaty+kau-
cja. 504 898 980 

• Do wynajęcia mieszkanie dwupo-
kojowe w centrum. 508 301 854 po 
16 godz.

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, 

cena do uzgodnienia, tel. 605 522 
340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe fel-
gi Do Nissana Almery z 2001 roku.   
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D, 
rok prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra 
rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Sprzedam trabanta 1968 r., ważny 
przegląd i ubezpieczony. 730 744 
751

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, 
gotówka od ręki. 791 337 976

ROLNICTWO

• Sprzedam: kaczki, kury, gęsi. Tel. 
782429405.

• Sprzedam obornik. 505 405 357

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

• Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwit-
nące róże pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz róże krzaczaste 15 zł./
szt. a także wiele innych roślin. Tel. 
606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 
01 39 95 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodar-
kę, wagę uchylną, silnik elektrycz-
ny. 91 39 25 457 

• Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 
3,5 tony. 785 04 19 62 

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Ża-
bowo 13. 9139106 66, 502 530 452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 
125 122

• Sprzedam prosiaki. 515 406 298

• SPRZEDAŻ ŚWIERZYCH KURZYCH 
JAJ. ul. Bohaterów Warszawy 21. 
Tel. 91 39 20 307

USŁUGI

•	 Korepetycje z Matematyki, Sta-
tystyki i Ekonometrii Dla liceali-
stów i studentów profesjonalne 
przygotowanie do zaliczeń eg-
zaminów maturalnych oraz sesji 
egzaminacyjnych bardzo wyso-
ka zdawalność Tel. kom. 600 924 
128	•	email:	iwonand1@wp.pl

• Usługi budowlane.798147191.

• Remonty mieszkań, wykończenia. 
Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
hydrauliczne, przyłącza wod-
-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-

jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie na 
budowę domów, domów drewnia-
nych od podstaw, przekładek da-
chów oraz wykonywanie więźby 
dachowej, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 
081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICER-
KI MEBLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimenta-
mi 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , da-
chów i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do ma-
tury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, tera-
kota itp. i kostka polbrukowa. 693 
730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 
493 

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis   tel 691 
686 772

•	 Układanie granitu, kamienia po-
lnego, ogrodzenia, altany, grille. 
782 354 833 

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. Tel. 695 264 594
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OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

W19.6.śczb.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

W tym tygodniu polecamy
dom wolnostojący  

w Nowogardzie położony 
na działce o powierzchni  

1219 m2 - CENA: 350 000 ZŁ 

OFERTA BEZPOŚREDNIA!  
KOSZTY PROWIZJI 

BIURA PONOSI STRONA SPRZEDAJĄCA! 
POSIADAMY OK. 1300 OFERT DO SPRZEDAŻY 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - po-
mocnika od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377 

• Zlecam prace budowlane. 693 469 
317 

• Firma budowlana zatrudni pracow-
ników. 695 264 694 

• Magister pedagogiki zaopiekuję 
się dzieckiem w różnych godzinach 
pracy. 668 732 944, annam8181@
wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – do-
świadczenie. Więcej informacji – 
602 690 897

• Szkółka roślin w Redostowie (Osi-
na) poszukuje do pracy przy choin-
kach. 91 39 11 100

• FIRMA AUTOKOMPLEKS w Żabowie 
zatrudni lakiernika lub pomocnika 
lakiernika (doświadczenie nie wy-
magane). 601 260 138 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
Węgorzycach. 606 271 499 lub 91 
39 22 308 

• Zatrudnię tokarza w zakładzie elek-
tromechanicznym w Nowogardzie 
może być emeryt lub rencista ofe-
ruje dobre warunki pracy. 601 57 
77 24 

• Indyk Redło przyjmę do pracy 
pracowników (małżeństwo) na 
fermę. Warunki płacowe i miesz-
kaniowe dobre. 502 562 378, 91 
39 10 315

• Firma Kompleks Dach przyjmie 
magazyniera z prawem jazdy 
kat.B uczciwego, solidnego. 601 
889 582

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymaga-
ne doświadczenie . CV na adres e-
-mail : biuro@arto-plus.pl  lub kon-
takt tel.  91 39 25 275.

• Zatrudnię kierowce do rozwożenia 
pizzy. 509 411 788

INNE

• Sprzedam  drewno :  brzoza , olcha 
, sosna , przyczepka samochodowa  
100 zł.880690659

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie c.o. 
cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewniamy 
roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szcze-
cin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocię-
te , porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 
661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z 
Niemiec   uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-
,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-

mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne,serwis tel 
691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary,z Niemiec 
malo używane do mieszkania,do-
mu,sklepu cena od 70 zl  oraz elek-
tryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prad 380V do lazienki-
,kuchni cana 200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 
litrowy f. Vaillant z Niemiec do 
domu, pensjonatu gdzie sa 2- 3 la-
zienki,ekonomiczny cena od 1.000 
zl piec  gazowy c.o. stojacy, zeliw-
ny ze sterowaniem vaillant moc 
od 11- 30 kw cena 1.200 zl monta-
z,serwis  tel  691 686 772

• Sprzedam świerk pospolity z plan-
tacji jodła kaukaska. Tel. 602 101 
118, 600 899 289

• Sprzedam suche drewno pocięte: 
olcha, brzoza, tanio. 880 690 659

• Sprzedam playstation + 20 gier. 
730 744 751 

• Sprzedam sto procent skóra sofa 
dwuosobowa kolor kasztanowy 
brąz. 792 318 575

• Sprzedam sofę dwuosobową z 
funkcją spania w dobrym stanie 
welur + narożnik ze skóry. Cena do 
uzgodnienia. 722 058 901
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Kupując u lokalnych dostawców
Twoje Pieniądze zostają w Nowogardzie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych: Gramatyka to szkodliwy zabobon 
Pelagia Feliksiak, Sławomir Skowroński, Urszula Kaczmarek, Cecylia Furmańczyk, Halina Szwal, Danuta 

Borowik, Barbara Bartosik, Krystyna Gęglawa, Natalia Kursnierk, Alicja Wypych 
Zwycięzcy:  Alicja Wypych, Halina Szwal, Urszula Kaczmarek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Maryja
Miłosz Wielgus, Elżebieta Goc, Kacper Tas, Kinga Feliksiak, Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk
Zwycięzca: Kacper Tas
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

W.13.2.O.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

A6.4.k.d/o

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.30 - 16.30

w każdy czwartek

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

            W niskich cenach 
tel. 91 392 21 65                        ul. Boh. Warszawy 7A

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

799 zł  
999 zł 

W.220.4.sk.26.09-12.12

P3.2.O.do
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

8 października 2014 r.
od 9.00 - 10.30 

(piątek)
 udzielane będą bezpłatne 

porady prawne w redakcji 
ul. Boh. Warszawy 7A

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

s. 8, 9 

Pierwsze 
koty 

za płoty

Wywiad z Anitą  Nowacką

Utrwalić
chwilę..

s. 7

Kandydaci 
proszeni 

do koszenia 
trawy

s. 4

A6.4.k.d/o

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli
odbędzie się w dniu 

2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP

Czytaj s. 3

Czytaj s. 3

Był rajd, zostały ślady... 

Rozjechali chłopu łąkę

Sukces Policji w walce z groźną plagą  

Zatrzymali kierującą   
pod wpływem narkotyków

Kikorze: 
Wybudowali 
wspólnymi siłami

4
Spotkanie PiS: 
Przypieczętowali 
porozumienie w 
sprawie kandydata 
na burmistrza  

5
Strażacy na 
warsztatach 

5
Odebrali  
w Warszawie 
statuetki  

6
Na Nadtorowej po 
staremu 

6
Historia Piotra 
Kozakowskiego i 
jego rodziny - cz. I
 10
SPORT:
Paweł Galus ratuje 
remis

11
Jan Baran  
ze złotem 

13
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Kronika   
policyjna

Nasza sonda

Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 

wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, 

e-mail: poligraf@post.pl

29.09.2014 r. 
godz. 10.20 Zgłoszenie oszu-

stwa przy zakupie sprzętu RTV i 
AGD w sklepie Media Expert. 

godz. 11.50 Kolizja drogowa na 
ul. Górnej, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy: VW Crafter i Peu-
geot.

godz. 12.45 Kradzież filtra czą-
stek  stałych wraz z katalizato-
rem z samochodu marki Merce-
des Sprinter zaparkowanego przy 
ul. 3 Maja. 

godz. 16.40 Powiadomienie o 
kradzieży portfela z zawartością 
pieniędzy oraz dokumentów na 
Placu Szarych Szeregów. 

30.09.2014 r. 
godz. 11.00 Kradzież pienię-

dzy z mieszkania na ul. Kościusz-
ki przez dwie kobiety, prawdopo-
dobnie narodowości Romskiej. 

godz. 15.20 Wypadek drogowy 
na odcinku Nowogard-Sąpolnica. 
Kierujący pojazdem marki Mer-
cedes na prostym odcinku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem, 
przejechał przeciwległy pas jezd-
ni, wjechał do rowu, a następnie 
uderzył w drzewo. Mariusz K. z 
urazami ciała przetransportowa-
ny został do szpitala. 

godz. 16.15 Powiadomienie o 
kolizji drogowej na ul. Mickie-
wicza, podczas której samochód 
marki Audi A3 uszkodzony został 
przez koparkę wykonującą prace 
drogowe. 

godz. 16.30 Powiadomienie o 
włamaniu do punktu skupu zło-
mu przy ul. Boh. Warszawy. 

godz. 18.20 Powiadomienie o 
kradzieży oleju napędowego z po-
jazdu marki Fiat Dukato na ul. 5 
Marca.

godz. 17.50 Policjanci OPP 
Szczecin na ul. Kowalskiej zatrzy-
mali rowerzystę znajdującego się 
w stanie po użyciu alkoholu. An-
drzej L. miał 0,47 promila alkoho-
lu w wydychanym powietrzu.

godz. 20.00 Kradzież pojazdu 
marki VW Golf kombi, koloru 
grafitowego z parkingu niestrze-
żonego przy ul. Bankowej. 

godz. 22.15 Włamanie do sa-
mochodu marki VW Golf na ul. 
Waryńskiego, skąd dokonano 
kradzieży radia samochodowe-
go, szlifierki kątowej, wyrzynarki 
i wiertarki. 

01.10.2014 r. 
godz. 12.10 Kradzież torebki 

na Placu Szarych Szeregów przez 
nieletnich sprawców. 

godz. 21.30 Powiadomienie o 
oszustwie na portalu interneto-
wym Allegro przy zakupie Ipho-
na 5S.

02.10.2014 r. 
godz. 11.40 Kradzież dokumen-

tów z torby podróżnej w pociągu 
relacji Szczecin-Kołobrzeg.

godz. 15.20 Na ul. Żeromskie-
go, w trakcie kontroli drogowej 
pojazdu marki  Fiat Uno, zatrzy-
mano kierującą Karolinę K. znaj-
dującą się pod działaniem środka 
odurzającego w postaci amfetami-
ny. Pasażer pojazdu, Marcin T. po-
siadał przy sobie środek psycho-
tropowy w postaci amfetaminy. 
Ponadto w wyniku przeszukania 
pojazdu ujawniono susz roślinny, 
marihuanę. godz. 17.20

Uszkodzenie zapór przejazdu 
kolejowego w Żabowie. 

03.10.2014 r. 
godz. 15.00 Zawiadomienie o 

oszustwie za pośrednictwem por-
talu Allegro, przy sprzedaży lap-
topa. 

godz. 19.00 Kradzież pojazdu 
marki VW Touran na ul. Ponia-
towskiego. 

godz. 20.40 Na ul. Rzeszowskie-
go, Adam A. kierował rowerem 
znajdując się stanie po użyciu al-
koholu, wynik 0,23 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

04.10.2014 r. 
godz. 21.50 Zdarzenie drogowe 

na ul. Boh. Warszawy, gdzie do-
szło do zderzenia rowerzysty oraz 
samochodu marki Hyundai. 

05.10.2014 r. 
godz. 18.00 Policjanci Ruchu 

Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Goleniowie, w miejsco-
wości Olchowo, ujawnili nietrzeź-
wego kierującego samochodem 
marki Peugeot. Mirosław L. miał 
1,29 mg/l, co stanowi ok. 2,56 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

06.10.2014 r. 
godz. 00.00 W pobliżu miejsco-

wości Redło spłonęła pryzma sło-
my. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Wczoraj wszystkie media obiegła informacja o śmierci Anny Przybylskiej, znanej i lubianej polskiej 
aktorki. Anna Przybylska od zeszłego roku zmagała się z rakiem trzustki. Początkowo kuracja przynosi-
ła efekty, a po wycięciu guza aktorka wracała do zdrowia. Ostatecznie przegrała jednak walkę z chorobą. 
Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Nowogardu, jakie refleksje nasuwają im się, gdy dowiadują się o 
śmierci znanych osób, tym bardziej tak młodych.

Pani Zofia - Bardzo smutno zrobiło mi się, gdy przeczytałam tę wia-
domość w kanale informacyjnym na pasku. Poczułam się tak, jakby 
ktoś bliski mi odszedł... Łudziłam się, że ona z tego wyjdzie i będzie da-
lej cieszyć się życiem, wraz z trojgiem swoich małych dzieci, które chy-
ba najbardziej jej potrzebowały. Polska kinematografia straciła dobrą 
aktorkę, którą będziemy pamiętać z kilku filmów i seriali, w tym oczy-
wiście „Złotopolskich”, gdzie grała niezapomnianą rolę Marylki. Koń-
cząc, osobiście zapamiętam ją, jako bardzo ciepłą i serdeczną kobietę, 
od której emanowała pozytywna energia. Dlatego jest we mnie wiele 
żalu i wzruszenia wobec śmierci pani Anny Przybylskiej, której przecież 

nigdy nie znałam osobiście, a mimo to jej śmieć bardzo mnie poruszyła.

 Władysława Majdzińska – To dla mnie ogromne zaskoczenie, bo 
nawet nie wiedziałam, że umarła. Cóż mogę powiedzieć, jedynie, że 
żal, gdy odchodzą od nas jeszcze tacy bardzo młodzi i zdolni ludzie. 

Teodor Dunajko - Panie redaktorze to wręcz niemożliwe i ja to 
pierwsze słyszę od pana. Boże, co tu mówić? Ta śmierć przyszła zbyt 
wcześnie. Szkoda, że jaszcze lekarze nie wymyślili żadnego lekarstwa 
na tego raka. To bardzo smutna sprawa, bo to nie jest wiek na umie-
ranie. 

Pani Marlena - Wie pan, że nawet nie widziałam o jej śmierci. To 
dla rodziny i jej fanów ogromna tragedia i strata, bo była fajną dziewu-
chą. Pamiętam jej rolę Marylki w serialu „Złotopolscy” i w reklamach 
telewizyjnych. 

Pani Mirosława - Co ja mogę powiedzieć? Może to, że zbyt szybko 
odeszła. Mogła przecież jeszcze sobie żyć, bo była bardzo młodą, pięk-
ną kobietą i miała troje dzieci, których osobiście jest mi bardzo szkoda. 
O jej śmierci dowiedziałam się dziś, z telewizji. To była bardzo smut-
na wiadomość. 

 Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Zebraliśmy 1 172 kg żywności
W trakcie tegorocznej zbiórki żywności zebraliśmy 

dzięki naszym darczyńcom 1 172 kg żywności. 535 kg 
zebranych w Biedronce zostało w całości przekazane 
dla Domu Dziecka nr 2 i nr 1. Produkty zebrane w Net-
to zostaną podzielone na ok. 40 paczek dla rodzin wie-
lodzietnych z terenu naszej gminy i przekazane potrze-
bującym będącym pod opieką OPS-u i naszego Zboru.

Dziękuję wszystkim darczyńcom oraz ponad 35 oso-
bowej grupie wolontariuszy ze Zboru HECh, Domu 
Dziecka oraz I-go LO w Nowogardzie.

Dziękuję również kierownictwu i pracownikom Net-
to i Biedronka (przy ul. Boh.Warszawy) za życzliwość, 
wyrozumiałość i wsparcie podczas zbiórki.

Wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”.
pastor Cezary Komisarz
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Był rajd, zostały ślady... 

Rozjechali chłopu łąkę
Skandalem zakończył się ostatni rajd samochodów terenowych po gminie Nowogard. Jeden z odcinków eskapady został wytyczony przez prywatną łąkę, 
należącą do pana Ryszarda Wlaźlaka, rolnika ze Szczytnik. Gospodarz twierdzi, że jeepy zniszczyły jego pole i domaga się zadośćuczynienia. Organizato-
rzy rajdu przepraszają i zapowiadają, że w najbliższym czasie usuną szkody. 

Rajd o nazwie „Daleko od szosy” 
odbył się 28 września, w niedzielę. 
Była to już VI edycja tej imprezy. 
Wzięły w nim udział 74 załogi. Za-
wodnicy jeździli quadami i jeepa-
mi po wytyczonej trasie, zwykle po 
zarośniętych i trudnych ścieżkach, 
oddalonych od asfaltowych dróg. 
Na tegorocznej trasie leżały też 
Szczytniki. Rajd przejechał przez 
wieś w sobotę. 

– To było po południu. Najpierw 
zwróciłem uwagę, że to moje pole i 
nie życzę sobie, aby ktoś po nim jeź-
dził. Gdy to nie poskutkowało, za-
stawiłem przejazd broną – opowia-
da rolnik – Najpierw próbowali omi-
jać przeszkodę, ale zakopali się w ro-
wie. Później przeciągnęli mój sprzęt 
na bok i dalej jeździli – kończy pan 
Ryszard. 

Rolnik przyznaje, że już w ze-
szłym roku samochody terenowe 
jeździły po jego łące.

 – Wtedy nic nie mówiłem, bo 
było sucho i samochody nie narobiły 
szkód – dodaje mieszkaniec Szczyt-
ników. 

Tym razem jednak było ina-
czej. Organizator rajdu, Piotr 
Brodzki, przyznaje się do winy. 
Tłumaczy jednak, iż jest prze-

konany, że w tym miejscu 
przebiega droga. 

– Widać było po śladach, że tędy 
biegnie droga. Nie miałem świado-

mości, że jest to część prywatnej łąki. 
Tym bardziej, że rok temu też tędy 
jeździliśmy i nie było żadnych z tym 
kłopotów – mówi P. Brodzki, zapew-

niając jednocześnie, że jest gotowy 
usunąć powstałą szkodę – Oczywi-
ście skontaktuję się z tym panem i 
zaproponuję usunięcie szkód, jakie 
powstały na jego łące. Naszym celem 
nie jest konfliktowanie się ze społe-
czeństwem. Dlatego staramy się wy-
tyczać trasy naszych przejazdów z 
dala od ludzkich osad.  Człowiek jed-
nak całe życie się uczy. W przyszłym 
roku uważniej przeanalizujemy tra-
sę rajdu tak, by wykluczyć podobne 
sytuacje  – zapewnił w rozmowie z 
DN organizator rajdu. 

Nie były to słowa rzucone na 
wiatr. Jak dowiedzieliśmy się wczo-
raj, obaj panowie spotkali się i do-
gadali. Szkody wyrządzone przez 
samochody terenowe mają być w 
najbliższych kilku dniach usunię-
te. Nie będzie więc potrzeby anga-
żować w rozwiązanie sporu poli-
cji, którą początkowo zawiadomił 
o zaistniałej sytuacji rolnik, infor-
mując o zniszczeniu mienia. Spór 
został zażegnany. Wnioski wycią-
gnięte. 

Marcin Simiński

Ryszard Wlaźlak pokazuje zniszczoną łąkę.

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju, trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej  

odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań 
sformułowanych w związku z akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego 
groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. 
Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania nałogu) jest kierowanie pod wpły-
wem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, którzy zażywają, 
wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każdym 
warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje doty-
czące innych ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić 
do tego, aby od ćpunów zależał w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją 
Zabierz kluczyki pijanemu, ogłaszamy i promujemy w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpu-
nowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych 
wnuków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co każdy z Was może zrobić, aby 
ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. Redakcja DN

S T O P

Sukces Policji w walce z groźną plagą.  

Zatrzymali kierującą   
pod wpływem narkotyków 
Policjanci Oddziałów Prewencji ze Szczecina, pełniący służbę w Nowogardzie, zatrzyma-
li do kontroli drogowej samochód osobowy, którego kierująca była pod działaniem środka 
odurzającego, a pasażerowie pojazdu posiadali przy sobie narkotyki.

Od rzecznika Policji otrzymali-
śmy następujący komunikat:

 Mundurowi z Oddziałów Pre-

wencji Policji ze Szczecina, na ul. 
Żeromskiego w Nowogardzie za-
trzymali do kontroli drogowej fia-

ta Uno. Zachowanie 26-letniej ko-
biety, która kierowała pojazdem, 
wzbudziło podejrzenie funkcjo-

nariuszy co do stanu jej trzeźwo-
ści. Ponadto, po otwarciu drzwi, 
ze środka samochodu wydobywał 
się dość specyficzny zapach. W 
pojeździe siedziało jeszcze dwóch 
mężczyzn. Wszystkim polecono 
opuszczenie pojazdu. Funkcjona-
riusze przeszukali auto. Podczas 
kontroli, w apteczce samochodo-
wej znaleźli susz roślinny o wadze 
1,8 g.

Dodatkowo, 19-letni pasażer 
miał przy sobie ponad 3,5 g. su-
szu roślinnego w postaci marihu-
any, natomiast drugi z pasażerów 
- 16-latek - posiadał 0,4 g. amfe-
taminy.

Kierująca fiatem została pod-
dana badaniu narkotestem, któ-
ry wykazał w jej organizmie obec-
ność amfetaminy. Zarówno ona, 
jak i pasażerowie, zostali zatrzy-
mani. Nieletni, po przedstawie-
niu zarzutów i wykonaniu z nim 
niezbędnych czynności, został 
przekazany rodzicom. Jego spra-
wą zajmie się sąd dla nieletnich. 
Kierująca i dorosły pasażer trafi-
li do policyjnego aresztu. Za po-
siadanie narkotyków, zgodnie z 
przepisami ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii, grozi im do 3 
lat pozbawienia wolności. Kobie-
ta odpowie także za kierowanie 
pojazdem pod wpływem środków 
odurzających, za co grozi do 2 lat 
więzienia. 

asp. Julita Filipczuk

Od redakcji
Warto zauważyć, że w ostatnich 

tygodniach jest to już drugi przy-
padek „ulicznego” ujęcia osób po-
siadających narkotyki. Charakte-
rystyczne, że w obu przypadkach 
zatrzymań nie dokonali nasi no-
wogardzcy policjanci, ale funk-
cjonariusze z zewnątrz. Być może 
jest to sposób na skuteczną istot-
ną likwidację tego groźnego spo-
łecznie zjawiska, jakim jest nar-
komania (groźnego także dla in-
dywidualnych uzależnionych)? 

DN kibicuje walce Policji z 
tą plagą ostatnich lat, dotykają-
cą zwłaszcza ludzi młodych. Jak 
zwykle  przypominamy w tej sy-
tuacji niżej o naszej akcji i mamy 
nadzieję, że nowogardzka spo-
łeczność wykona w tym zakresie 
wszystko, co może, a najbliższa ku 
temu sposobność już wkrótce...     



Nr 76 (2309)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Sonda z Osiny
Kikorze 

Wybudowali wspólnymi siłami
W miniony piątek, w miejscowości Kikorze (gm. Osina), dokonano oficjalnego otwarcia 
przebudowanej drogi. Inwestycję wykonała wspólnie Gmina i Agencja Nieruchomości Rol-
nej. 

Do tej pory przez wieś przebie-
gała droga gruntowa, w niezbyt 
dobrej kondycji. Teraz położo-
no nową, równą jak stolnica, na-
wierzchnię asfaltową. Wykonaw-
cą prac była nowogardzka spółka 
drogowa PRD. Inwestycja koszto-
wała 552 tys. zł.  Z tego 245 tys. 
złotych dołożyła ANR, od której 
to wcześniej gmina drogę przejęła. 

W skromnej uroczystości, pod-
czas której otwarto drogę, obok 
urzędników z gminy Osina i ARR 
wzięli udział ci, którzy na co dzień 
będą z niej korzystać – mieszkań-
cy wsi na czele ze swoim sołtysem. 
Kikorzanie nie ukrywali zadowo-
lenia z oddanej inwestycji. 

Do pełni szczęścia przy drodze 
przydałby się jeszcze chodnik. Na 

to niestety na razie w kasie gminy 
nie ma pieniędzy.                       MS

Chcesz zostać radnym? To bierz się do roboty! 

Kandydaci proszeni  
do koszenia trawy
Zapraszam kandydatów na radnych wszystkich komitetów wyborczych do skoszenia trawy na 
małym boisku – ogłoszenie o takiej treści powiesił na słupie ogłoszeniowym w Osinie Ma-
rek Pakulski, sołtys tej miejscowości. 

Według ogłoszenia, zbiorowe 
koszenie trawy na boisku przez 
wszystkich, którzy aspirują do 
funkcji radnego gminy, miało na-
stąpić 26 września, o godz. 17:00. 
Ostatecznie akcja nie doszła do 
skutku, z powodu padającego w 
tym dniu deszczu. Szkoda, bo 
ponoć odzew na apel sołtysa był 
dość spory.  

Są tacy, którzy w działaniu soł-
tysa doszukują się politycznego 
podtekstu. Ten jednak zaprzecza i 
twierdzi, że miał zupełne inne in-
tencje. – Zawsze, przy okazji jakie-
goś grabienia czy sprzątania, na-
mawiam ludzi do współdziałania. 
Pomyślałem, że będzie to kolejny 
sposób na integrację. Jak wiadomo, 
ludzi na wsi do społecznej pracy 
nie jest łatwo namówić – stwierdza 
Marek Pakulski, przyznając, że do 
tej pory sam musiał kosić boisko. 
Ot, taka ciężka dola sołtysa...

Dziś jednak sołtys w duchu cie-
szy się, że jego akcja nie wypali-
ła. Zaraz po tym, jak ją wymyślił, 
nabrał bowiem sporo wątpliwo-
ści. Przyznał, że na drugi dzień 
próbował zdrapać ogłoszenie, ale 
było za mocno przyklejone. Co 
sprawiło, że sołtys z pomysłu pró-
bował się wycofać? 

– Bałem się, że jak ktoś tego 
dnia nie będzie mógł przyjść, to 
później zostanie oskarżony, że nie 

chce pomagać na wsi – przyzna-
je sołtys Osiny, najwyraźniej za-
troskany o wizerunek kandyda-
tów na radnych w gminie Osina. I 
może słusznie. Wszak kandydaci 

do rady mogliby jeszcze pokłócić 
się o kosiarkę...Wtedy, chcąc nie 
chcąc, sołtys od polityki już by się 
nie wymigał. 

MS

Od dwóch tygodni mamy jesień. Na razie pogoda jest dla 
nas łaskawa, ale pewnie nie ominą nas typowo jesienne, 
szare, mokre i chłodne dni. Dlatego zapytaliśmy tym razem 
mieszkańców gminy Osina, czy lubią tę porę roku? I czy ja-
koś szczególnie się na nią przygotowują. 

Władysław Pawlak -  Nasza pol-
ska złota jesień będzie bardzo ład-
na - słoneczna. Zresztą to moim 
zdaniem, najpiękniejsza pora roku. 
Tak się składa, że nie przygotowu-
ję się do niej jakoś szczególnie, gdyż 
na obecną chwilę mam chyba już 
wszystko. Mam też emeryturę, ale i 
pomagam synowi. A i w wielu spra-

wach mam na głowie jeszcze wiele przedsięwzięć. 

Janina  Koziura - Jak pan widzi, 
robię tu, w przyblokowym ogród-
ku, jesienne prace porządkowe, któ-
re polegają na pielęgnowaniu i prze-
sadzaniu roślinek. Oprócz tych prac 
będę jeszcze robić przetwory do sło-
jów, które na zimę bardzo się przy-
dadzą. Co do złotej polskiej jesieni, 
to mogę tylko powiedzieć, że jest ona 
tego roku bardzo piękna i że bardzo lubię tę porę roku. 

Pani Marianna - Jak można za-
uważyć, jest ona w tym roku wyjąt-
kowo piękna, więc nie można na nią 
narzekać. Co do planów na tę porę 
roku, to są one skierowane na prace 
porządkowe na działce, które będą 
polegały na sprzątaniu i zbiorze ja-
błek, dyń i innych owoców.  

Piotr Wołk - Dla mnie jesień to 
nieuchronny koniec lata, ale tak już 
w życiu jest, że coś przychodzi i od-
chodzi. Co do planów, to nie są one 
jakieś bardzo konkretne. Ta pora 
roku to niestety bardzo krótki dzień 
i dość już chłodne wieczory. Ale 
jak to jesień - trzeba jeszcze poro-
bić porządki w ogrodzie i pozbierać 
wszystko, co w nim urosło, a mam 
tu na myśli owoce i warzywa.

Kamila Skamrot wraz z synem 
Alanem - Dla mnie jesień oznacza 
powrót dzieci do szkoły i już bar-
dzo chłodne wieczory, choć na razie 
aura sprzyja. Dlatego można sko-
rzystać ze spacerów. Co do zajęć je-
siennych, to do głowy przychodzą 
mi różne, które można wykonywać 
sobie wieczorową porą. Ja np. uwiel-

biam wyplatać wiklinę papierową i robię to najczęściej wieczorami, prze-
rabiając stare gazety na dość oryginalne dzieła. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Znaleziono 
klucze

W dniu 30 września, w okolicach 
stacji paliw w Olchowie, znalezio-
no klucz. Przy kluczu znajdował się 
brelok przedstawiający kawę z serii 
„Orbit” oraz otwieracz. Właściciela 
prosimy o odbiór zguby w redakcji.
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PiS zainaugurował kampanię wyborczą w Nowogardzie

Przypieczętowali porozumienie  
w sprawie kandydata na burmistrza 
Od spotkania z posłem Michałem Jachem, które odbyło się w zeszły piątek, nowogardzkie koło Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło oficjalnie kampanię 
wyborczą. 

W czasie mini-wiecu zapre-
zentowano kandydatów, którzy 
z list tej partii będą ubiegać się o 
mandat społeczny w najbliższych 
wyborach. PiS wystawia swoich 
przedstawicieli zarówno do rad 
gminy, jak i powiatu oraz woje-
wództwa. 

- Są z nami przedstawiciele róż-
nych środowisk, doświadczeni na-
uczyciele, przedsiębiorcy, społecz-
nicy – mówiła, prezentując na-
zwiska kandydatów na radnych, 
Magdalena Zarębska-Kulesza, 
przewodnicząca koła PiS w No-
wogardzie. 

Inaugurację kampanii wybor-
czej uświetnił poseł Michał Jach 
ze Stargardu, który również w No-
wogardzie ma swoje biuro posel-
skie (w budynku byłego hotelu 
przy Placu Wolności). Parlamen-
tarzysta przypominał, jak ważną 
rolę w strukturze państwa spełnia 
samorząd. Zagrzał też do walki lo-
kalnych działaczy partii. 

- Analizując problemy, z jakimi 
przychodzą do mojego biura miesz-
kańcy tej gminy, wiem jedno – No-

wogard potrzebuje zmiany obecnej 
władzy, bo ta nie wykorzystuje po-
tencjału, jaki posiada ta gmina i jej 
obywatele. Dlatego popieram wa-
sze dążenie do wzięcia odpowie-
dzialności za to miasto. Również 
w wymiarze personalnym,  propo-
nujecie wyborcom bardzo dobrych 
kandydatów, w tym pełnego dyna-
mizmu  kandydata na burmistrza.  
– mówił poseł Jach, deklarując, 
że partia jest gotowa do wspiera-

nia swoich lokalnych działaczy w 
trakcie trwania kampanii wybor-
czej. 

W trakcie spotkania oficjalnie 
potwierdzono, że PiS za swojego 
kandydata na burmistrza Nowo-
gardu, uznaje Piotra Słomskiego 
- kandydata na to stanowisko z 
ramienia Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Partnerstwo i Roz-
wój”. To wynik wielomiesięcznych 
rozmów na szczeblu lokalnym 

przedstawicieli PiS i stowarzysze-
nia Partnerstwo i Rozwój (inicja-
tora akcji zmiany nazwy powiatu), 
które ostatecznie zostały zaakcep-
towane przez władze wojewódz-
kie PiS. 

 Obecny na spotkaniu Piotr 
Słomski dziękował za udzielone 
przez działaczy partii poparcie, 
podkreślając, że jest ono natural-
ną konsekwencją wspólnej wizji 
rozwoju  Nowogardu. 

- W wielu obszarach nasze pro-
gramy się przenikają. Polityka pro-

rodzinna, służba zdrowia, w tym 
zapewnienie trwałej  przyszło-
ści ekonomicznej naszego szpitala, 
wspieranie przedsiębiorczości, czy-
li lokalnego rynku pracy oraz przy-
wrócenie właściwej komunikacji na 
linii władza – obywatel –to tylko 
niektóre przykłady korelacji, jaka 
występuje  – mówił Piotr Słomski. 

Spotkanie trwało dwie godziny. 
Odbyło się w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Nowogar-
dzie. 

Marcin Simiński 

Od lewej poseł  M. Jach, M. Zarębska-Kulesza, przewodnicząca PiS w Nowogardzie 
oraz kandydat na burmistrza

Pamiątkowe zdjęcie uczestników piątkowego spotkania

Szkolenie techniczne i medyczne w Czarnocinie

Strażacy na warsztatach
W dniu 4 października 2014 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa 
technicznego i medycznego, dla strażaków ochotników z terenu powiatu goleniowskiego. 

Warsztaty zostały zorganizowa-
ne z inicjatywy  Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Goleniowie i przy dużym zaan-
gażowaniu Komendy Powiatowej 
PSP w Goleniowie. W zajęciach, 

które prowadzili koordynatorzy 
medyczni, oddelegowani przez 
Zachodniopomorskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP,  oraz 
strażacy z KP PSP w Goleniowie, 
uczestniczyło ponad 60 druhów. 
Pośród nich znaleźli się strażacy 

z gminy Osina, a gminę Nowo-
gard reprezentowało 5 druhów z 
OSP w Osowie, byli nimi: Marian 
Jeż, Sebastian Grychtolik, Gracjan 
Razik, Waldemar Razik, Jarosław 
Karpiński.

Program przewidywał zajęcia 

teoretyczne oraz praktyczne, w 
których ochotnicy mogli w rze-
czywistości przeprowadzić ćwi-
czenia na ściągniętych w tym 
celu wrakach pojazdów. Jednost-
ki OSP miały możliwość spraw-
dzenia swojego nowo zakupione-
go sprzętu do ratownictwa dro-
gowego. Ćwiczenia obserwowali 
przedstawiciele samorządu tery-

torialnego: wicestarosta, Tomasz 
Kulinicz, burmistrz Stepnicy, An-
drzej Wyganowski, oraz Lilia Ła-
wicka – wójt Przybiernowa. W 
podsumowaniu warsztatów stra-
żacy - ochotnicy wyrazili zado-
wolenie i wolę uczestniczenia w 
podobnych zajęciach w przyszło-
ści. 

Oprac: KR
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Na Nadtorowej po staremu
W ostatnim czasie rozmawiałem z przedsiębiorcą prowadzącym firmę w okolicach końca 
ul. Nadtorowej. Usłyszałem od niego wiele smutnych rzeczy na temat współpracy z naszą 
gminą i jej burmistrzem. Przedsiębiorstwo od 9 lat prowadzone jest w Nowogardzie przez 
dwóch wspólników będących mieszkańcami gminy Goleniów. Ich firma utrzymuje w tym 
czasie zatrudnienie na poziomie około 20 osób i co roku zasila budżet gminy kwotą ponad 
70.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Jak łatwo obliczyć w ciągu tych 9 lat na konto 
naszej gminy wpłynęło ponad 600.000 zł. 

Problemy mojego rozmów-
cy związane są głównie z gmin-
ną drogą prowadzącą do przed-
siębiorstwa. Jest to droga betono-
wa, odchodząca od ul. Nadtoro-
wej. Wybudowana została jeszcze 
w latach 80 i obecnie jest w fatal-
nym stanie technicznym. W ciągu 
9 lat działalności firmy ani razu 
nie przeprowadzono na niej prac 
remontowych. Do firmy przyjeż-
dżają zarówno kontrahenci   sa-
mochodami osobowymi, jak i 

dostawcy ciężkimi samochoda-
mi ciężarowymi. Niejeden z nich 
w ostrych słowach komentował 
stan drogi. W okresie zimowym 
zdarzało się nawet, że nie mogli 
oni odnaleźć miejsca zjazdu z ul. 
Nadtorowej, tak wszystko było za-
sypane śniegiem. Pobocza drogi 
zarośnięte są dzikimi krzakami do 
tego stopnia, że nie mogą się wy-
minąć dwa samochody. Po rowie 
melioracyjnym, który kiedyś od-
prowadzał nadmiar wody, nie ma 

nawet śladu. Gałęzie drzew rosną-
cych w pasie drogowym zwisają 
tak nisko, że niszczą plandeki na-
czep tirów. 

Droga przedstawia obraz nę-
dzy i rozpaczy. A trzeba dodać, że 
prowadzi ona jeszcze do 2 innych 
przedsiębiorstw, które również 
dają pracę mieszkańcom naszej 
gminy i płacą podatki. Wielokrot-
ne wnioski o poprawę stanu dro-
gi przyniosły do tej pory mierne 
rezultaty. Zarówno K. Ziemba, jak 

To te rankingi, w których Nowogard okupuje ostatnie miejsca 

Odebrali w Warszawie statuetki 
Publikowaliśmy w ostatnich miesiącach rankingi samorządów, porównujące w różnych ka-
tegoriach osiągnięcia samorządów w kraju. Trzy z tych 4 rankingów, w których Nowogard 
okupował ostatnie miejsca w kraju, przeprowadzili naukowcy związani z czasopismem sa-
morządowców „Wspólnota”.  Jednym ze sposobów radzenia sobie przez lokalną magistracką 
propagandę z ujawnianiem przez rankingi nieudolności obecnego burmistrza, jako organu 
samorządu, było deprecjonowanie wymowy tych zestawień. Dlatego wyjątkowo, aby rzucić 
również zewnętrzne światło na rangę i znaczenie tych rankingów, prezentujemy relację, jaką 
nadesłał do DN Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Oto tekst:

Nasz region (czyli samorząd 
województwa zachodniopomor-
skiego), po raz kolejny znalazł się 
na podium rankingu czasopisma 
Wspólnota. Tym razem zajęliśmy 3 
miejsce na liście najbardziej proin-
westycyjnych samorządów za lata 
2011-2013. Statuetkę   Kazimie-
rza Wielkiego odebrał w Warsza-
wie marszałek Olgierd Geblewicz. 
Rankingowi poświęcony został 
briefing prasowy z udziałem wło-
darzy zachodniopomorskich miej-
scowości, które także zostały wy-
różnione. Spotkanie z mediami od-
było się 3 października 2014 roku 
w Szczecinie.

Ranking „Inwestycje w infra-
strukturę techniczną” uwzględ-
nia inwestycje skierowane na roz-
wój gospodarczy. Zaliczono do 
nich przedsięwzięcia realizowa-
ne w trzech płaszczyznach: trans-
port (remonty i budowy dróg, ta-
bor), gospodarka komunalna (sie-
ci wodociągowe i kanalizacyjne, 
oczyszczalnie ścieków, wysypiska 
śmieci itp.), gospodarka miesz-
kaniowa. Pomorze Zachodnie po 
raz trzeci z rzędu znalazło się na 
podium tego zestawienia, w tym 
roku zdobywając „brąz”.

-  W 4 z 7 kategorii samorzą-
dy z Pomorza Zachodniego osią-

gnęły podium. Ranking Wspólno-
ty jest zobiektywizowany, oparty 
na cyfrach, nie ma w nim miejsca 
na emocje.  To analiza trendu, nie 
pojedynczych wydatków. Woje-
wództwo po raz trzeci zajęło miej-
sce na podium, w poprzednim ran-
kingu byliśmy pierwsi. To wyjątko-
we 3 lata w historii Pomorza Za-
chodniego, wcześniej lokowaliśmy 
się na pozycjach 6-12.   A nie jest 
nam łatwo rywalizować z regiona-
mi wschodniej Polski, które mają 
doping w postaci specjalnego pro-
gramu – mówił podczas briefingu 
prasowego marszałek Olgierd Ge-
blewicz. Komentując wyniki ran-
kingu dodał –  Brał on pod uwa-
gę nakłady kierowane na rozwój 
gospodarczy. W naszym przypad-
ku większość z nich to drogi wo-
jewódzkie, stanowiące ponad 50% 
wydatków inwestycyjnych, oraz ta-
bor kolejowy.  W ostatnich trzech 
latach Województwo Zachodnio-
pomorskie wydało 1 mld 150 mln 
zł na wszelkie inwestycje, z czego 
prawie 1 mld zł przeznaczony zo-
stał właśnie na inwestycje tech-
niczne.

W tym rankingu sukces zanoto-
wało także Świnoujście, w katego-
rii miast na prawach powiatu tak-
że było trzecie. Prezydent Świno-

ujścia  Janusz Żmurkiewicz  pod-
kreślał –  Pierwsze miejsce zajęło 
Krosno, drugie Rzeszów. Ale ko-
rzystały one przede wszystkim ze 
środków zewnętrznych. To Świno-
ujście najwięcej wydało z własnego 
budżetu w przeliczeniu na miesz-
kańca, bo aż 1,2 tys. zł. Jestem spo-
kojny o przyszłość Świnoujścia i 
Pomorza Zachodniego. Szykujemy 
kolejne wielkie inwestycje, m.in. 
związane z dojazdem do portu, 
przebudową układu obwodnic i 
tworzenie centrów przemysłowych.

W kategorii „miasta inne” dru-
gie miejsce przypadło Nowemu 
Warpnu.   Burmistrz  Władysław 
Kiraga Nowego Warpna nie krył 
radości – Jestem dumny, że najlep-
sze lata dla Pomorza Zachodniego 
i Nowego Warpna przypadają na 
okres mojej działalności. Zawsze 
powtarzam: Nowe Warpno to per-
ła Pomorza Zachodniego, a Pomo-
rze Zachodnie to perła Polski.

Kolejny reprezentant Pomorza 
Zachodniego to w kategorii „gmi-
ny wiejskie” Stepnica, która zajęła 
trzecie miejsce, w porównaniu do 
poprzedniego zestawienia awan-
sując aż o trzy „oczka”.  Andrzej 
Wyganowski    burmistrz Stepni-
cy mówił – Ostatnie 4 lata to naj-
lepszy czas w historii naszej gmi-

ny. Właściwie wszystko „przewró-
ciliśmy do góry nogami” – zain-
westowaliśmy w drogi, port, który 
wkrótce będzie przeładowywał tyle 
co port w Kołobrzegu, 4 przysta-
nie żeglarskie. Mamy dalsze pla-
ny rozbudowywać infrastruktu-
rę, która ma służyć przede wszyst-
kim mieszkańcom – drogi gminne, 
mieszkania komunalne, dzięki któ-
rym młodzi i wykształceni pozo-
staną w gminie.

-  Rywalizacja w tego typu ran-
kingach to wysoko postawiona po-
przeczka dla województwa, o du-
żym obszarze i stosunkowo małej 
liczbie mieszkańców oraz niewyso-
kich wpływach z CIT-u. Tym bar-
dziej gratuluję wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili – podsumo-
wał marszałek Olgierd Geblewicz.

Biuro Rzecznika Prasowego UM 

To oczywiście relacja z pod-
sumowania tylko jednego z ran-
kingów, tego dotyczącego dyna-
mizmu inwestycyjnego. Przypo-
mnijmy, jak wyglądał Nowogard 
w niektórych innych publikowa-
nych w DN zestawieniach Wspól-
noty: 

- w rankingu Najbogatsza Gmi-
na, jesteśmy na miejscu 506 (na 
początku kadencji  R. Czapli  z 
SLD byliśmy na miejscu 346) na 
576 klasyfikowanych w tej kate-
gorii. 

- we wszechstronnym (kilka-
dziesiąt kryteriów klasyfikacji) 
rankingu Najlepiej rozwijające się 
samorządy w latach 2010-2014, na 
zestawianych tutaj (bez dzielenia 
na  mniejsze kategorie) wszyst-
kich  2479 gmin w kraju, nasza 
gmina zajęła miejsce  2452. 

- Pniemy się za to w górę, ale w 

rankingu... zadłużenia. W tej ka-
tegorii, w której ujęto 569 gmin, 
Nowogard ze wskaźnikiem zadłu-
żenia 52,88 procent, znalazł się 
na 62 miejscu. Warto również za-
uważyć, że w trakcie kadencji R. 
Czapli z SLD, pozycja naszej gmi-
ny w tym rankingu stale się pogar-
szała. W roku 2011 byliśmy jesz-
cze na pozycji 351 w kraju, w 2012 
było to już 302 miejsce, a w 2013 
miejsce 149. Na koniec przypo-
mnienie jeszcze innego tegorocz-
nego prestiżowego zestawienia, 
czyli Rankingu Rzeczpospolitej  
Najlepsze Samorządy, Nowogard 
w ogóle się nie kwalifikował tu-
taj do zestawienia najlepszych 250 
gmin w swojej kategorii, mimo że 
za 2010 rok był jeszcze w pierw-
szej trzydziestce w kraju. 

Redakcja

i R. Czapla nie umieścili remontu 
drogi w przygotowywanych przez 
siebie budżetach.

Opisana firma, wspólnie z 14 
innymi zakładami, zwracała się 
do burmistrza Czapli również o 
budowę chodnika i oświetlenia 
ul. Nadtorowej. Chodziło głównie 
o pracowników, którzy w okresie 
zimowym pieszo muszą dotrzeć 
do swoich miejsc pracy. Czapla 
pokazał wszystkim przedsiębior-
com figę z makiem, opatrując to 
podobno komentarzem, że i tak 
wszyscy jeżdżą tam samochoda-
mi. Tak więc nadal wszyscy pra-
cownicy muszą chodzić ulicą, 
w okresie zimowym po ciemku, 
po kostki w śniegu i błocie. Czy 
chcemy, żeby nadal w ten sposób 
wyglądał „przyjazny klimat” dla 
biznesu stwarzany przez burmi-
strza Czaplę przedsiębiorcom od 
lat działającym na terenie naszej 
gminy? 

Ten sam burmistrz Czapla go-
tów jest zatańczyć na rzęsach, aby 

ściągnąć w końcu do Nowogar-
du choć jednego inwestora, który 
chciałby w końcu zbudować co-
kolwiek w specjalnej strefie eko-
nomicznej. Takiego sukcesu Cza-
pla pragnie jak ryba wody. Dlate-
go jest on gotów wydać miliony 
złotych na doprowadzenie wody, 
kanalizacji, utwardzenie dróg i 
chodników do działek w specjal-
nej strefie ekonomicznej. Z czyjej 
kieszeni będą pochodzić te pie-
niądze? Między innymi z kiesze-
ni  przedsiębiorców z okolicy ul. 
Nadtorowej, którzy nie mogą do-
czekać się realizacji ich podstawo-
wych potrzeb.

Oczywistą rzeczą jest, że na-
leży zachęcać kapitał zewnętrz-
ny do inwestowania w Nowogar-
dzie. Strefa ekonomiczna wyma-
ga uzbrojenia, aby przyciągała 
inwestorów. Zgadzam się z tym, 
że gmina powinna wydawać na 
to pieniądze. Czy jednak uczci-
wą rzeczą jest, aby nowy inwestor 
miał prawo do nowej drogi, 
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Ludzie z pasją – Anita Nowacka i jej przygoda z fotografią

Utrwalić chwilę...
Dziś dobry aparat fotograficzny nie jest luksusem. W dobie cyfrowego rozwoju zdjęcia robi 
się praktycznie w każdym domu i przy każdej okazji. Zdaje się więc, że dziś inwestowanie 
w zarobkowe fotografowanie jest co najmniej ryzykowne pod względem ekonomicznym. 
W tych niełatwych dla fotografów czasach, pani Anita Nowacka z Nowogardu postanowi-
ła przekonać, że na dobre zdjęcie zawsze znajdzie się klient. Trzeba tylko wiedzieć, jak na 
zdjęciu zachować chwilę z naszego życia...

Dziennik Nowogardzki: Mówi 
się, że  fotografowanie to okazja 
na spotkanie z drugim człowie-
kiem. Podziela pani ten pogląd?

Anita Nowacka – Fotografowa-
nie ludzi to głównie czas spędzony 
w dobrej atmosferze i na rozmo-
wie z drugim człowiekiem. Według 
mnie, sesja fotograficzna jest po-
równywalna do pewnego rodzaju 
terapii, która pozwala na otwarcie 
się przed fotografem i jego obiekty-
wem, nie tylko pod względem uka-
zania najlepszych swoich walorów 
estetycznych, ale także pozwala na 
nawiązanie relacji z tą drugą oso-
bą. Dlatego nie ukrywam, że sesje 
fotograficzne ze mną to przygo-
da, która ma na celu pokazanie i 
uchwycenie togo, czego ludzkie oko 
nie widzi w tej drugiej osobie.

W którym momencie zrozu-
miała pani, że fotografia jest tym, 
co chce pani robić zawodowo?

Pierwsze zgłoszenie na sesję zdję-
ciową otrzymałam od całkiem nie-
znanej mi osoby. Pamiętam, było 
to w Wigilię 2012 roku. Wtedy po-
myślałam, że  fotografowanie może 
stać się pewnym postanowieniem 
noworocznym. Ot, takie sponta-
niczne posunięcie, bo jeśli odnajdu-
je się cel w życiu tak nagle, to trzeba 
iść za tą pasją i marzeniem i pró-
bować je realizować. Dziś wiem, że 
podjęłam dobrą decyzję. Moja pa-
sja stała się sposobem na życie za-
wodowe. A przecież najważniej-
sze w życiu jest, by robić to, co się 
kocha, a jeśli jeszcze można z tego 
wyżyć, to czegóż oczekiwać więcej?

Czy wśród tych wielu sesji, 
które pani wykonywała, była ja-
kaś szczególna? 

Nie przypominam sobie takiej 
konkretnej sesji czy jakichś szcze-
gólnych zdjęć, ponieważ każdą se-
sję z osobna traktuję jako tę bar-
dzo wyjątkową i indywidualną. Na 
moich sesjach jest wiele luzu i ra-
dości, poprzez co wydziela się w lu-
dziach fotografowanych wiele po-
zytywnej energii, a mi z kolei nie 
pozwala wpaść w rutynę. Uważam, 
że w każdej osobie  jest coś specjal-
nego, co my, fotografowie, możemy 
utrwalić podczas sesji, której celem 
jest przecież zachowanie obrazu z 
wyjątkowych chwil, które drzemią 
w ludziach, czy też ważnych wyda-
rzeń z ich życia. 

A z jakimi trudnościami mu-
siała się pani uporać, kiedy za-
czynała pani pracę w tym zawo-
dzie?

Powiem, że największą trudno-
ścią, z jaką zmagam się od niedaw-
na, to opóźnienia w realizacji i za-
kańczaniu sesji w wyznaczonym 
terminie. Opóźnienia te to kwestia 

nawet 2-4 tygodni. Chcę powie-
dzieć, że moja praca nie kończy się 
na robieniu tylko zdjęć moim mo-
delkom czy modelom w dzień se-
sji, ponieważ jest jeszcze wiele go-
dzin siedzenia przy komputerowej 
obróbce, selekcjonowaniu i popra-
wianiu zdjęć. Nie jestem wtedy w 
stanie nawet zrobić sobie dłuższej 
przerwy, aby oderwać się od co-
dziennych czynności z tym związa-
nych. Dlatego, korzystając z okazji, 
wszystkim moim modelkom i mo-
delom bardzo serdecznie dzięku-
ję za wyrozumiałość i obiecuję, że 
zdjęcia będą zrobione z najwyższą 
starannością. 

To pytanie powinienem zadać 
w sumie jako pierwsze… Jak za-
częła się w ogóle pani przygoda 
z fotografowaniem, zanim zde-
cydowała się pani zająć tym za-
wodowo?

Praca z aparatem fotograficznym 
i samym fotografowaniem rozpo-
częła się dla mnie, jak już mówiłam, 
bardzo niespodziewanie. Szcze-
rze powiem, że nie wiem, kiedy, nie 
wiem jak, ale zwyczajnie załapałam 
to „coś” i zaczęło się. Zawsze mia-
łam zamiłowanie do malowania, 
rysowania i szkicowania. Odnajdy-
wałam się w tworzeniu portretów, 
tak zostało mi do tej pory z tymi 
portretami, tylko że za pomocą apa-
ratu, nie ołówka. Miałam artystycz-
ne podejście do wielu spraw, trochę  
zakręcona, może roztrzepana, ale 
zawsze patrząca na świat przez swój 
artystyczny pryzmat.

 Na swoim  profilu FB  jed-
na pani dobra koleżanka napi-
sała o  pani: „W życiu piękne są 
tylko chwile... Uchwyć je wszyst-

a „stary” przedsiębiorca nie 
mógł się doprosić o załatanie 

i odśnieżenie drogi już istniejącej? 
Czy uczciwe jest, aby dla nowego 
inwestora budowano całą infra-
strukturę, a „stary” przedsiębior-
ca musiał latami dopraszać się o 
kilka lamp przy ulicy?

To nie zachwaszczone ugory 
specjalnej strefy ekonomicznej są 
stabilną podstawą gospodarki na-
szej gminy. Jej prawdziwą podsta-
wą są nieformalne strefy ekono-
miczne istniejące od lat przy ul. 
Nadtorowej, przy ul. Górnej, przy 
ul. Boh. Warszawy.  To tam kil-
kanaście mniejszych i większych 
przedsiębiorstw, które zatrudnia-
ją łącznie setki osób, wypracowu-

je wyniki gospodarcze naszej gmi-
ny. Ich właściciele toczą codzien-
ną walkę o przetrwanie na wol-
nym rynku. Ryzykują swoim pry-
watnym majątkiem. Ponoszą od-
powiedzialność za zatrudnionych 
ludzi. Zmagają się z koniunktu-
rą, spóźnionymi płatnościami, 
zmiennymi interpretacjami urzę-
dów skarbowych i dziesiątkami 
innych problemów. Gmina po-
winna dołożyć wszelkich starań, 
aby nie musieli na dodatek zma-
gać się z dziurą w drodze, zepsutą 
lampą lub brakiem pługa do od-
śnieżania. 

Zdecydowanie uważam, że 
„tańczyć na rzęsach” należy wła-
śnie przy przedsiębiorcach, któ-

rzy udowodnili, że wiążą losy swej 
firmy z gminą Nowogard. Im dłu-
żej tutaj działają, im dłużej dają 
ludziom pewne miejsca pracy, 
im dłużej wspierają budżet gmi-
ny swymi podatkami, tym bar-
dziej należy okazywać im szacu-
nek. Takie osoby nie powinny być 
lekceważone, nie powinny oczeki-
wać na korytarzu na „audiencję” 
u pana burmistrza. Nie może być 
tak, że ponawiane latami wnioski 
takich osób za każdym razem lą-
dują w koszu.

Zwracam się do nowogardzkiego 
SLD z  p. Czaplą i oddanymi mu 
bezgranicznie radnymi ze zdecy-
dowanym apelem. Wypatrując 
na horyzoncie mitycznych za-

chodnich inwestorów NIE ZA-
POMINAJCIE O SZACUNKU 
DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘ-
BIORCÓW, którzy od lat utrzy-
mują miejsca pracy i płacą uczci-
wie podatki.

Apeluję do p. Czapli, aby pro-
jekt budżetu na rok 2015 zawierał 
budowę chodnika przy ul. Nad-
torowej oraz budowę oświetlenia 
ulicznego. Należy również prze-
prowadzić remont nawierzch-
ni opisanej drogi, którą porusza-
ją się środki ciężkiego transpor-
tu zaopatrujące w towar funkcjo-
nujące tam firmy oraz wywożące 
efekty ich produkcji. Takie wnio-
ski do budżetu złożyłem jako 
radny. Suma dochodów budżetu 

gminy z tytułu działalności tych 
przedsiębiorstw w skali roku wy-
nosić może nawet 1 mln zł. Zwy-
kła uczciwość i szacunek nakazu-
ją, aby choć część tych środków 
zwrócić ich płatnikom w posta-
ci wydatków inwestycyjnych na 
niezbędną im infrastrukturę. Za-
twierdzać budżet będzie już nowa 
rada miejska wybrana w listopa-
dowych wyborach. Ważne jest za-
tem, aby przy wyborczej urnie od-
dać głos na kandydatów, którzy 
doceniają przedsiębiorców od lat 
prowadzących swe firmy w gmi-
nie Nowogard. Czapla, Bielida i 
reszta SLD do takich nie należą.

Rafał Szpilkowski
radny Wspólnego Nowogardu

kie”. Czy te chwile są trudne do 
uchwycenia?

To prawda, tych chwil staram się 
uchwycić bardzo wiele, a wręcz po-
wiem, tyle, ile mogę, zwłaszcza w 
reportażach. Myślę, że nie jest to 
trudne zadanie dla tego, kto ma 
wyczucie i wie, w jakim momen-
cie  należy zrobić zdjęcie. Ważną 
chwilą może być po prostu każdy 
etap w życiu człowieka, chodzi mi 
o uchwycenie ludzi w różnym wie-
ku.  Uroda z czasem mija, każdy 
człowiek się zmienia. Dlatego war-
to uchwycić to, co każdy z nas ma 
tu i teraz, zdjęcie pozostaje na całe 
nasze życie i przyszłe pokolenia.  

Oglądając pani prace, odno-
szę wrażenie, że najbardziej lubi 
pani fotografować kobiety. 

Niekoniecznie, chociaż nie ukry-
wam, że bardziej lubię fotografować 
kobiety niż mężczyzn. Uwielbiam, 
kiedy kobieta czuje się wyjątkowo 
pięknie… Wtedy jest dodatkowo 
przeze mnie umalowana, uczesana. 
Ważne jest to, że dobrze czuje się 
sama ze sobą. Naprawdę mam fraj-
dę, jak doceniam wówczas walory 
tej kobiety na zdjęciach. Ale uwiel-
biam też fotografować dzieci, które 
są meganaturalne i zawsze potrafią 
wyjść na zdjęciach niesztampowo. 
Każda sesja z dzieckiem to coś nie-
powtarzalnego. Muszę zaznaczyć, 
że lubię fotografować pary małżeń-
skie czy narzeczonych i uchwycić tę 
chemię między nimi. Magia chwili 
na sesji to jest to, co kocham i sta-
ram się wydobyć. 

Fotografowanie ludzi wyma-
ga posiadania pewnych zdolno-
ści interpersonalnych, a także 
profesjonalnego sprzętu. Czy ma 
pani  jakąś receptę na „nawiąza-
nie kontaktu” z osobami, które 
później uwiecznia pani na swo-
ich zdjęciach? Jakim sprzętem 
fotografuje pani obecnie?

Tutaj muszę powiedzieć, że re-
cepty na kontakt z ludźmi nie 
mam. Generalnie jestem osobą 
pozytywnie nastawioną do ży-
cia. Staram się emanować miłym 
uśmiechem, który bardzo pomaga 
mi w pracy. Zależy mi na dobrych 
zdjęciach, a można je osiągnąć tyl-

ko przez odpowiednio miłą atmos-
ferę. Dla mnie każda kobieta jest 
piękna, więc pokazuję jej na zdję-
ciach, że faktycznie jest taką. Mogę 
to osiągnąć, fotografując na dobrej 
jakości sprzęcie. Na chwilę obec-
ną jest to aparat m-ki CANON 5d 
Mark III. 

Od  kilku lat  rozwija się foto-
grafia mobilna. Jest to naturalne, 
zważywszy, że aparaty dostępne 
są w każdym  smartfonie czy ta-
blecie.  Jaki ma pani stosunek do 
tego odłamu fotografii?

Wydaje mi się, że jeżeli fotogra-
fowanie sprawia komuś przyjem-
ność i potrafi ująć dany obiekt w 
jakiś ciekawy sposób, wówczas nie 
jest dla niego ważny sprzęt, czy to 
jest smartfon czy wypasiony apa-
rat, liczy się to „coś”. Ja właściwie 
zaczynałam na zwykłej lustrzance. 
Myślę, że laik nie widzi różnicy czy 
dane zdjęcie było zrobione apara-
tem za tysiąc złotych czy za kilka-
naście tysięcy złotych.

Kończąc, proszę panią o kilka 
rad dla osób chcących rozpocząć 
przygodę z fotografowaniem?

Jeśli miałabym poradzić coś spe-
cjalnego dla osób, które zaczynają 
swoją przygodę z fotografią, to ra-
dziłabym, aby wierzyli w swoje siły 
i robili jak najwięcej zdjęć, gdyż to 
właśnie intensywna praktyka wy-
rabia „oko” i własny styl w fotogra-
fowaniu.

Złota polska jesień to szcze-
gólny czas dla fotografów. Pro-
szę powiedzieć, jakie ma pani 
plany w związku z tą porą roku 
i gdzie można wtedy panią spo-
tkać ze swoim aparatem?

Nieważna jest pora roku, czy to 
jest jesień, zima, wiosna, lato – każ-
da pora roku ma w sobie coś specjal-
nego, cudownego. Mnie osobiście 
potrafi zainspirować każda z nich, 
dlatego też chodzę sobie  z aparatem 
i fotografuję. Nasza polska złota je-
sień jest przepiękna, a fotografowa-
nie jej przysparza mi wiele radości. 
Dlatego, korzystając w tym okresie z 
pięknej pogody u nas, będę się prze-
chadzała w różne części miasta, by 
utrwalać jej piękne obrazy. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Pani Anita Nowacka
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Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

I Nowogardzki Bieg Uliczny oczami zawodników

Pierwsze koty za płoty
W niedzielę, 5 października br., w Nowogardzie, odbyła się pierwsza edycja Nowogardzkiego Biegu Ulicznego pod patronatem Jana Kozłowskiego (wła-
ściciela salonów Opel i Toyota). O miejsca na „pudle” rywalizowało 129 zawodników. Mimo że podium należało do biegaczy spoza naszej gminy, również 
nowogardzianie mają się czym pochwalić – Bartłomiej Michałuszko i Krzysztof Garbacz znaleźli się w pierwszej dziesiątce, a zaraz za nimi, na miejscu 
XI, Jacek Duszyński ze Strzelewa.

Pierwsze biegi odbyły się już o 
godz. 10:00. Były to zawody na 
krótkich dystansach dla dzieci i 
młodzieży. Uczestnicy przemie-
rzali odległości od 400 do nawet 
1500 m. 

Bieg główny zaplanowano na 
popołudnie. Pierwotnie chęć 
wzięcia udziału zgłosiło 179 osób, 
jednakże w rezultacie, punktual-
nie o godz. 13:00, w I Nowogardz-
kim Biegu Ulicznym wystartowa-
ło jedynie 129 biegaczy. Śmiałko-
wie mieli do pokonania 10-kilo-
metrowy dystans, czyli dwie pętle 
po 5 km. Słoneczna październiko-
wa aura z pewnością sprzyjała wy-
siłkowi wszystkich zawodników. 

Ostatni biegacze przekroczyli li-
nię mety po ponad 60 minutach, 
czyli pół godziny później niż zwy-
cięzca biegu, Mateusz Rodewald. 
21-letni zawodnik z Puszczyko-
wa (woj. wielkopolskie) ukończył 
rywalizację w 35. minucie. Za-
raz za nim, pół minuty później, 
przybiegł Sylwester Szymański – 
41-letni biegacz z Barwic. Na trze-
ciej pozycji uplasował się 40-let-
ni Tomasz Chawawko. W pierw-
szej dziesiątce znaleźli się także 

mieszkańcy Nowogardu – Bartło-
miej Michałuszko (miejsce VII) 
oraz Krzysztof Garbacz (miejsce 
X). Zaraz za nimi, na pozycji XI, 
uplasował się również biegacz ze 
Strzelewa – Jacek Duszyński. 

Z Mateuszem Rodewaldem 

udało nam się porozmawiać zaraz 
po ukończeniu biegu. – Trenuję 
od czterech lat. Nie był to najdłuż-
szy bieg, w jakim brałem udział. 
Startuję również w półmarato-
nach (dystans 21 km, dop. red.) – 
mówi w rozmowie z DN zwycięz-
ca I Nowogardzkiego Biegu Ulicz-
nego – Dziś biegło mi się napraw-
dę dobrze, choć miejscami, przy-
znam szczerze, słońce nieco prze-
szkadzało. Wbrew pozorom, taka 
ładna pogoda niekoniecznie musi 
być sprzymierzeńcem. Promienie 
słoneczne mogą powodować duże 
zmęczenie. Poza tym wiatr trochę 
utrudniał, ale na szczęście wszyst-
ko skończyło się pomyślnie. Wygra-
na daje mi ogromną satysfakcję, 
ponieważ w takich momentach do-
ciera do mnie, że to, co robię na tre-
ningach, przynosi pożądane skutki 
i owocuje zajmowaniem I miejsca. 
Mam świadomość tego, że mój wy-
siłek procentuje, i to jest dla mnie 
najważniejsze. 

Nie tylko biegacze z pierw-
szej dziesiątki mieli tego dnia po-
wód do dumy. Dobry nastrój nie 
opuszczał ani na chwilę również 
pozostałych zawodników. Tomasz 
Bodo, który „wybiegał” sobie 46. 
pozycję (10. w kategorii wieko-

wej), nie kryje zadowolenia. Prze-
kroczył linię mety przed 46. minu-
tą. – Biegło mi się naprawdę bardzo 
fajnie. Musiałem rozłożyć sobie tę 
wytrzymałość na cały dystans, czyli 
10 km, więc co jakiś czas zwalnia-
łem, by zaraz przyspieszyć. W biegu 
zawsze pomaga mi słuchanie mu-
zyki. Lepiej się wówczas skupiam i 
koncentruję myśli. Nie obawiam się 
rozproszenia – tłumaczy biegacz 
z Potulińca (gm. Płoty) – W dru-
gim okrążeniu starałem się „dep-
nąć” i wyprzedzić kilkoro zawodni-
ków. Udało się. Zostałem nagrodzo-
ny medalem, co mnie bardzo cieszy. 
Będę mieć pamiątkę z tego biegu. 
Pan Tomasz treningi rozpoczął za-
ledwie kilka miesięcy temu, w lu-
tym tego roku. Tym większy po-
dziw budzi jego wytrwałość i spor-
towe zacięcie. – W dzieciństwie 
biegałem na krótsze dystanse. Po 
latach stwierdziłem, że jednak cze-

goś mi brakuje. Postanowiłem więc 
kontynuować tę pasję. Dzisiejszy 
dystans był najdłuższym, jaki prze-
biegłem w trakcie zawodów, nato-
miast jeśli chodzi o treningi, bywa, 
że biegam po 40 km – wyznaje 
zdobywca 46. miejsca.

Biegacze wystartowali punktualnie o godz. 13:00. Mieli do pokonania 10 km.

Mateusz Rodewald ukończył bieg po upływie niespełna 35 minut.

Tomasz Bodo zajął 46. miejsce, 10. w kategorii wiekowej. Na zdjęciu z młodszą sio-
strą, Julitą.
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„Działanie lokalne, myślenie globalne” 
Nowogardzki dystrybutor części do pojazdów ciężarowych DOMIR PARTS S.C. w dniu 30 września 2014 odwiedził 
największe Targi Pojazdów Użytkowych IAA 2014 w Hanowerze. O szczegółach opowiedział nam Dyrektor 
Zarządzający współwłaściciel DOMIR PARTS Dominik Wulkiewicz mieszkaniec Nowogardu. 

Tegoroczne  targi  IAA 2014 w Hanowerze zakończyły się  dla naszej firmy wielkim sukcesem, ponieważ przedłużyliśmy 
na kolejny 2015 rok, współpracę z dwoma  największymi na świecie  producentami, podzespołów do pojazdów 

drogowych, firmą KNORR BREMSE oraz HELLA. 

Knorr-Bremse to wiodący na świecie producent 
systemów hamulcowych do pojazdów szynowych i 
drogowych. Już od ponad 100 lat Knorr-Bremse uchodzi 
za technologicznego pioniera mającego decydujący 

wpływ na rozwój, produkcję i sprzedaż nowoczesnych systemów hamulcowych do różnych 
zastosowań w pojazdach szynowych i drogowych. Dzięki temu Knorr-Bremse w znaczący 
sposób przyczynia się do ciągłego zwiększania bezpieczeństwa w transporcie szynowym i 
drogowym. W ofercie DOMIR PARTS znajdą państwo układy hamulcowe do pojazdów 

rolniczych, przyczep i naczep. Od 1.10.2014 także części zamienne 
do pojazdów drogowych. 

HELLA to niezależna firma rodzinna o 
globalnym zasięgu, zatrudniająca 
ponad 30.700 pracowników w ponad 
100 oddziałach w ponad 35 krajach. 
Koncern HELLA projektuje i produkuje 
elementy i systemy w dziedzinie 

oświetlenia i elektroniki dla branży motoryzacyjnej. Ponadto 
w segmencie części zamiennych firma HELLA może pochwalić 

się jedną z największych w Europie sieci sprzedaży części i akcesoriów samochodowych, diagnostyki i usług serwisowych w 
Europie, do której należy DOMIR PARTS S.C. W segmencie zastosowań specjalnych HELLA zajmuje się projektowaniem 
produktów do pojazdów specjalnych oraz całkowicie niezależnych rozwiązań, np. oświetlenia ulicznego lub przemysłowego. W 
spółkach joint venture powstają kompletne moduły, klimatyzacje i instalacje elektryczne do samochodów. Dzięki działom 
badawczym i konstrukcyjnym zatrudniającym ponad 5800 osób HELLA jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm na rynku. 
W roku finansowym 2013/2014 obroty koncernu HELLA wyniosły ponad 5,3 mld euro. Należy on do grona 50 największych 
światowych dostawców produktów dla branży motoryzacyjnej oraz 100 największych przedsiębiorstw przemysłowych w 
Niemczech. Pełna oferta asortymentowa dostępna w DOMIR PARTS S.C. 
 
W niedługim okresie tzn. 30-31 października oraz 6-7 listopada 2014 będziemy gościć przedstawicieli obu firm, którzy będą z 
wizytą w naszym mieście. Podczas wizyty zwiedzą nasze miasto, oraz przeprowadzą prezentację wraz z szkoleniem dla uczniów 
jednej z Nowogardzkich szkół. Mam nadzieję że dobrze będą wspominać wizytę na naszej Nowogardzkiej ziemi.      

                                        
 
DOMIR PARTS S.C. 
DERKACZ 44,    72-121 CZARNOGŁOWY     
TEL. 883 983 357, 790 631 493 
hts@domirparts.pl  
     

(Dominik Wulkiewicz) 

Podobne odczucia miał 
Grzegorz Zawadzki, który 

swoją przygodę z biegami dłu-
godystansowymi rozpoczął dwa 
miesiące temu. – To był mój 
pierwszy tak długi bieg, ale mimo 
wszystko, czuję się świetnie. Tra-
sa ogólnie była dobra – trochę 
pod górkę, trochę z górki. Pogo-
da sprzyja, więc biegło się fajnie. 
Jestem naprawdę zadowolony – 
tłumaczy zdobywca 75. pozycji 
(w kategorii wiekowej 13. miej-
sce). 

Wniosek z tego taki, że każdy 
biegać może. Najlepszym tego 
dowodem są zawodnicy, którzy 
dopiero co zaczęli trenować, a 
już próbują swoich sił na 10-ki-
lometrowych dystansach. I to 
oni, zaraz obok zdobywców po-
dium, są największymi bohate-
rami takich przedsięwzięć. Gra-
tulacje i wyrazy uznania nale-
żą się wszystkim, którzy posta-
nowili przystąpić do niedzielnej 
rywalizacji. Jest to bowiem wal-
ka nie tylko o medal, ale przede 
wszystkim o siebie. Nie inni za-
wodnicy są tu wrogami, ale wła-
sne słabości – to je należy prze-
zwyciężać. 

Przy artykule publikuje-
my pierwszą piętnastkę I 
Nowogardzkiego Biegu Uliczne-
go.

Karolina Klonowska

Grzegorz Zawadzki trenuje biegi długodystansowe zaledwie od dwóch miesięcy. W 
niedzielnej rywalizacji zajął 75. miejsce.

W I Nowogardzkim Ulicznym Biegu nie brakowało również kobiet. Maria Posacka 
zajęła 4. miejsce w kategorii wiekowej, a 92. w całym biegu. Linię mety przekroczy-
ła z wynikiem 00.54.55.

Klasyfikacja w kat. OPEN
1. Mateusz Rodewald, MKS Juvenia Puszczykowo, czas: 00:34:42
2. Sylwester Szymański, ULKS Barwice, czas: 00:35:08
3. Tomasz Chawawko, TC. TEAM, czas: 00:35:32
4. Łukasz Maciejki, POLITOLOG team, czas: 00:35:37
5. Robert Grabsztunowicz, TT Szczecin, czas: 00:37:53
6. Janusz Żywicki, KB Pionier Szczecin, czas: 00:38:04
7. Bartłomiej Michałuszko, Nowogard, czas: 00:38:31
8. Wioletta Paduszyńska, Gorzów Wlkp., czas: 00:38:31
9. Jakub Płoński, SZWLA Stargard Szczeciński, czas: 00:38:45
10. Krzysztof Garbacz, Nowogard, czas: 00:39:18
11. Jacek Duszyński, Strzelewo, czas: 00:39:48
12. Ewa Huryń, DRACZYŃSKI TEAM, czas: 00:40:05
13. Sylwester Hawrot, CROWN Goleniów, czas: 00:40:15
14. Grzegorz Kozłowski, RAZ Szczecin, czas: 00:40:19
15. Ryszard Jarecki, Nowogard, czas: 00:40:25

Uwaga Wędkarze
Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie, organizuje w 

dniu 12.10.2014 r. Zawody Wędkarskie Spławikowe w Kamie-
niu Pomorskim.

Zapisy do dnia 10.10.2014 r. w sklepie „Wędkarz”.
Wyjazd z ul. 5 Marca, o godzinie 6:30.
Startowe 10 zł.

Zarząd 



Nr 76 (2309)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

PIOTR KOZAKOWSKI
Mój Ojciec, Piotr Kozakow-

ski urodził się 19 października 
1901 r. w Budach Niemianow-
skich, gmina Kuczki (obecnie 
gm. Gózd, pow. Radom) jako syn 
Franciszka i Anieli ze Stawarzów. 
Miał starszą siostrę Wiktorię, 
starszych braci Jana i Franciszka 
oraz młodszego brata Stanisława. 
Ochrzczony został w kościele w 
Kuczkach. Kościół został utwo-
rzony w dawnej gorzelni, którą 
właściciel Icek Beckerman prze-
kazał na potrzeby parafii. Oj-
ciec był pierwszym dzieckiem 
ochrzczonym w tym kościele.

PRZED I WOJNĄ
Mój pradziadek za zasługi dla 

Powstania Styczniowego dostał 
od jednego z polskich właścicieli 
ziemskich kilkadziesiąt hektarów 
ziemi i lasu na wschód od Rado-
mia. Część tej darowizny przeka-
zał mojemu dziadkowi Francisz-
kowi Kozakowskiemu w spad-
ku. Jednak Dziadek zamiast go-
spodarzyć wolał budować mły-
ny i domy. Dzisiaj takich ludzi 
nazywa się deweloperami. Po 
wędrówkach po Ziemi Radom-
skiej rodzina Kozakowskich, tuż 
przed I wojną światową, znalazła 
się pod Warszawą. Mieszkali w 
Chrzanowie i Odolanach. Nieda-
leko był fort Blizne. Przechodził 
tam wał obronny, który Rosjanie 

zaczęli wyburzać tuż przed wy-
buchem wojny. Najstarszy stry-
jek Janek znalazł pracę przy bu-
dowie drugiego toru linii kolejo-
wej z Warszawy do Kalisza. Po-
tem do tej roboty ściągnął swoje-
go ojca - mojego Dziadka. Stry-
jek Franciszek pracował w ogro-
dach Ulricha, a mój Ojciec pasł 
krowy u sędziego gminnego na-
zwiskiem Mirosz. Wtedy już cho-
dził do szkoły powszechnej i czy-
tał dużo książek. Stryjek Franek 
opowiedział o takim wydarze-
niu: „Kiedyś Pietrek pasł krowy 
na rowach przy szosie obwodo-
wej wokół Warszawy. Przychodzi 
ten sędzia, daje mu gazetę i mówi: 
„Czytaj, Piotruś, gazetę. Co tam 
słychać?”. Ta gazeta to była „Mu-
cha”, pismo satyryczne, które wte-
dy atakowało Niemców i Austria-
ków. I ten czyta, a przychodzi syn 
sędziego, prawie dorosły. Sędzia 
słucha i mówi do swojego syna: 
„Widzisz, matka dziesięć groszy 
mu nie dała na jego naukę, na 
jego szkołę. Patrz, jak czyta ładnie 
i wyraźnie! A ty mnie kosztujesz 
osiemset rubli  (wtedy to był ma-
jątek), a ty co czytasz? Nie umiesz, 
a tyle kosztujesz!”.

Po wybuchu wojny stryjek 
Jan Kozakowski zostaje wcielo-
ny do armii carskiej. Potem bie-
rze udział w wielu wojnach pro-
wadzonych przez Rosję carską 
i bolszewicką, traci nogę w cza-
sie walk z Japonią na Dalekim 
Wschodzie. Do Polski wraca do-
piero w 1924 r. Stryjka Francisz-
ka Kozakowskiego władze rosyj-
skie biorą do pomocniczej dru-
żyny saperskiej. Kopią okopy, 
wykonują różne prace saperskie, 
naprawiają forty, które sami Ro-
sjanie poniszczyli przed wojną. 
W obawie przed Niemcami cała 
Rodzina przenosi się do Warsza-
wy. Mieszkają w jakimś domu 
obok kościoła przy ul. Wolskiej.

I WOJNA ŚWIATOWA I 
WOJNA Z BOLSZEWIKAMI

Po wejściu Niemców do War-
szawy w 1915 Kozakowscy wra-
cają na rodzinną Ziemię Ra-
domską. Rodzina osiedla się w 
Jedlni, dopiero od 1917 r. zwa-
nej Jedlnią-Letnisko. Zamiesz-
kują w domu przy ul. Wojcie-
chowskiego (zdjęcie obok).

Przez Małopolskę przetacza 
się front. Moja Matka (urodzona 
w 1909 r.) wspominała żołnie-
rzy austriackich, którzy zabie-
rali mieszkańcom Snochowic, 
jej rodzinnej wsi, krowy i inne 
zwierzęta, zabijali je na miej-
scu i zjadali. Wszędzie było peł-
no trupów i zniszczonego sprzę-
tu wojskowego. Dzieci bawią 
się w chowanie zmarłych, sypa-
nie mogiłek, co po latach Matka 
uzna za złą wróżbę.

Listopad 1918, Warszawa, za-
kłady braci Polakiewicz (naj-
większa wytwórnia papierosów 
przed I wojną)  - Piotr Koza-
kowski bierze udział w rozbraja-
niu żołnierzy niemieckich. Piotr 
był w Legionach jeszcze przed 
końcem wojny. Wstąpił do Le-
gionów za poręczeniem swojego 
ojca, gdyż miał dopiero 17 lat. 
Walczył pod Lwowem z Ukra-
ińcami.

14.02.1919 - wybuch wojny 
polsko-bolszewickiej, w której 
biorą udział Franciszek i Piotr. 
Piotr Kozakowski walczy na róż-
nych frontach, jest m.in. człon-
kiem załogi pociągu pancerne-
go, który bierze udział w wal-
kach w okolicach Suwałk.

12-15 sierpnia 1920 – bitwa 
warszawska, największe starcie 
polsko-bolszewickie, zakończo-
ne zwycięstwem Polaków. Bol-
szewicy poddają się masowo. 
Piotr prowadzi 300 jeńców do 
obozu internowania.

27 września 1920 – zdoby-
cie Lidy, w tych walkach biorą 
udział bracia Franciszek i Piotr 
Kozakowscy. Po wojnie opowia-
dają o swoich przeżyciach na 
froncie. Okazało się, że nieraz 
byli bardzo blisko siebie albo szli 
tymi samymi szlakami wojenny-
mi.

PO WOJNACH
Piotr Kozakowski, poszukując 

swojego miejsca na ziemi, prze-
mierza całą Polskę. Przebywa ja-
kiś czas u swojego brata Fran-
ciszka, który jako osadnik otrzy-

mał ziemię w Pełczy na Woły-
niu w powiecie dubieńskim. Po 
drodze zahacza o inne miasto 
powiatowe - Sarny. W Zakła-
dzie Fotograficznym P. Macha 
przy ul. Centralnej 16 robi sobie 
to zdjęcie. Podaruje je później 
swojej siostrze Wikcie (Wikto-
rii) pisząc na odwrocie: „Korcz. 
Swej Siostrze ofiaruję tę fotogra-
fję. Kochający brat Piotr” (Korcz 
to nazwisko Wiktorii po mężu). 
Wtedy prawdopodobnie znalazł 
pracę w pobliskim Klesowie - w 
kamieniołomach, „robił w ka-
mieniu”.

U brata na Wołyniu
Kiedyś Piotr przyjechał na 

urlop ze Lwowa, gdzie odby-
wał służbę wojskową (był w re-
zerwie), i pomagał Franciszko-
wi ciąć wielkie kłody drzewa 
na budowę domu. Był w woj-
skowej koszuli podartej w pasy. 
Przyjechała komisja osadników 
wojskowych:  major i porucz-
nik. Moja babcia, Aniela Koza-
kowska, poczęstowała ich kwa-
śnym mlekiem.  Piotr uciekł, bo 
się wstydził, schował się z książ-
ką. Komisja obejrzała wszystko. 
W szopie zobaczyli książki Pio-
tra. Opisali to wszystko w gaze-
cie Osadnik Wojskowy. Książki 
Piotr miał od żony kapitana Je-
rzego Sulimy-Kamińskiego, któ-
ra przywiozła cały kosz, paliła 
nimi w piecu.  Filipina Kamiń-
ska była nauczycielką. Jej mąż 
był prezesem Kasy Stefczyka. 

Mój Ojciec bardzo dużo czy-
tał, interesował się zjawiskami 
paranormalnymi: hipnozą, tele-
patią i innymi niewytłumaczal-

nymi sprawami. Opowiadał, że 
ze swoim bratem Stanisławem 
podczas prac leśnych porozu-
miewał się bez słów – za pomo-
cą telepatii. Ojciec interesował 
się również polityką - On pierw-
szy powiedział mi o idei Stanów 
Zjednoczonych Europy, która 
była już żywa jeszcze przed II 
Wojną Światową. 

Ze względu na oczytanie i 
dużą wiedzę historyczną władze 
wojskowe chciały Ojca zatrzy-
mać jako zawodowego żołnie-
rza – tzw. oświatowego, lecz On 
jednak wolał iść do pracy w le-
sie. „Wilk zawsze ciągnie do lasu, 
bo się urodził – jak to powiedzieć 
– w lesie, przy lesie” – opowiadał 
Stryjek Franciszek. Piotr dosta-
je pracę w lasach jako robotnik 
leśny. Później dołącza do niego 
brat Stanisław, po odbyciu służ-
by wojskowej we Lwowie. Przez 
jakiś czas pracowali na Biało-
rusi, na Wileńszczyźnie, blisko 
granicy łotewskiej, siedemset 
kilometrów od domu. Zarabia-
li po 800 zł - wielkie pieniądze 
na tamte czasy. Zdarzył się Ojcu 
dzień, w którym zarobił 80 zło-
tych, a za takie pieniądze można 
było kupić krowę. To zależało, 
jakie trafiło się drzewo, materiał 
w lesie. Na północy było dużo 
lasów poharatanych przez po-
ciski w czasie walk polsko-bol-
szewickich, w drzewach tkwiło 
dużo żelastwa.  Ścinali olbrzy-
mie, kilkusetletnie drzewa. Naj-
bardziej poszukiwane były głów-
nie dęby. Przerabiali je na klepki 
lub olbrzymie kłody o 8 kantach,  
zwane „klaksonami”. Odstawia-
no to końmi na kolej, potem szło 
do Gdańska - na statki. Te lasy 
nie były państwowe, tylko po 
parcelacji majątku Suworowów. 
Cześć lasów wykupili żydowscy 
kupcy, m.in. Rotman. Ojcu nie 
podobała się ta rabunkowa go-
spodarka leśna. Kiedyś powie-
dział urzędnikom leśnym: Wy 
tak robicie, że tu za parę lat to 
nawet krokiewki nie zostanie, tyl-
ko wszystko „chrzczone i niechrz-
czone”, wszystko wyjedzie. Piotr 
i Stanisław razem się trzymali. 
Zawsze, jak przyjeżdżali do Peł-
czy, Stryjenka Marynia prała im 
bieliznę. Dużo pomogli Stryj-
kowi Frankowi finansowo. Pie-
niądze były mu potrzebne, gdyż 
wtedy stawiał budynki w swoim 
gospodarstwie. 

cdn

Nasz cykl - Dzieje nowogardzkich rodzin 

Historia Piotra Kozakowskiego i jego rodziny - część I
Dzieje nowogardzkich rodzin to nadal nieodkryty frapujący temat. Niestety tylko nieliczne są przypadki, gdy znajdują się tacy, którzy w jakikolwiek sposób spisują i 
utrwalają historie swoich najbliższych. Do nich  należy pan Czesław Kozakowski. Urodzony w naszej gminie i wiele lat tutaj mieszkający, opracował niezwykłą histo-
rię losu swojego ojca Piotra, który  trafił ,  na te nowogardzkie ziemie po II Wojnie Światowej . Historia spisana przez pana Czesława, otrzymała I nagrodę  w konkursie 
Szczecińskiego Towarzystwa Kultury „Dzieje Szczecińskich Rodzin” w roku 2008.  Monografia ma tytuł „Historia mojej  Rodziny 1860-2007”.  Jej część, dotycząca losów 
ojca autora, prezentujemy niżej w odcinkach na łamach DN. Dzisiaj odcinek pierwszy. Losy pana Piotra Kozakowskiego już  na naszej nowogardzkiej  ziemi pojawią się 
w kolejnych odsłonach publikacji.
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Mocno osłabiony Pomorzanin grał w Węgorzynie

Paweł Galus ratuje remis
W sobotę (4 października), o godzinie 15.30, Pomorzanin Nowogard grał w Węgorzynie z 
tamtejszą Spartą. Nowogardzianie wybrali się do Węgorzyna niemal rezerwowym składem, 
a gospodarze nie zgodzili się na przełożenie meczu na wcześniejszą godzinę. 

Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard  1:1 (1:0)
` 84 min. Paweł Galus
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Gracjan Wnuczyński, Ma-

ciej Dobrowolski, Adrian Kram – Jakub Szczypień (Sebastian Suchy), Dominik 
Wawrzyniak (Marcin Skórniewski), Dawid Kurek, Dawid Langner, Kamil Le-
wandowski (Maciej Syfert) – Paweł Galus.  

Na początek wyjaśnijmy, dlacze-
go pierwszy zespół Pomorzanina 
ze Spartą zagrał w niemal rezer-
wowym składzie. W sobotę osto-
ja nowogardzkiej defensywy, Ra-
fał Makarewicz, brał ślub, na który 
zaproszonych zostało kilku pod-
stawowych piłkarzy Pomorzanina 
(swoją drogą, redakcja DN życzy 
Rafałowi dużo szczęścia na nowej 
drodze życia). Niektórzy piłkarze 
nie mogli również zagrać z po-
wodu spraw zawodowych. Prezes, 
Marcin Skórniewski, zdawał sobie 
sprawę z trudnej sytuacji kadro-
wej tego dnia, więc na długo przed 
meczem zwrócił się z prośbą do 
działaczy Sparty o zmianę godziny 
z 16:00 na 11:00. Sparta zmieniła 
godzinę, ale na… 15:30. Być może 
nie było to zachowanie fair, jednak 
należy pamiętać, że gospodarze 
mieli prawo nie przystać na proś-
by Pomorzanina, być może inna 
godzina nie pozwoliłaby również 
Sparcie wystąpić w najsilniejszym 
składzie. Tak więc Pomorzanin do 
Węgorzyna wyruszył ze „wzmoc-

nieniami” z drużyny rezerw, któ-
ra przez to przegrała walkowerem 
mecz w Łożnicy (więcej na ten te-
mat w artykule poniżej). Nie za-
wiedli natomiast kibice z Nowo-
gardu, którzy liczną grupą stawili 
się na stadionie Sparty.  Pomorza-
nin od początku meczu sprawiał 
wrażenie, jakby przez osłabiony 
skład sam skazywał się na poraż-
kę. Mecz obfitował w walkę, a go-
spodarze w pierwszej połowie lek-
ko przeważali. Najlepszą okazję 
dla Pomorzanina zmarnował Ja-
kub Szczypień, który po ładnym 

dośrodkowaniu Kamila Lewan-
dowskiego, zbyt długo zwlekał w 
polu karnym z oddaniem strzału. 
Gospodarze w tej części gry stwo-
rzyli dwie groźne okazje, z cze-
go jedną wykorzystali. W drugiej 
minucie doliczonego czasu gry w 
pierwszej części spotkania, piłkę w 
środku pola stracił zawodnik Po-
morzanina. Piłkarz Sparty długim 
podaniem uruchomił napastnika 
swojej drużyny, który pomimo iż 
został wypychany do linii bocz-
nej pola karnego, zdołał z ostre-
go kąta uderzyć na tyle skutecznie, 
że futbolówka po rykoszecie wpa-
dła do bramki Pomorzanina. Co 
najważniejsze, zespół z Nowogar-
du się nie załamał. Trener, Robert 
Kopaczewski, przeprowadził do-
bre zmiany i umiejętnie zmobili-
zował swoich zawodników, którzy 
w drugiej połowie prezentowali się 
już lepiej. Sparta w tej części gry 
tylko raz stworzyła sobie dogod-
ną sytuację. Dla Pomorzanina z 
kolei gola mógł zdobyć Kamil Le-
wandowski. Gdy wydawało się już, 

Paweł Galus po raz kolejny udowodnił, 
jak bardzo ważnym piłkarzem jest w 
składzie Pomorzanina Nowogard

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
8. kolejka:
Gavia Choszczno – Unia Dolice   1:1
Stal Lipiany – Ina Ińsko    4:1
Orkan Suchań – Zorza Dobrzany   2:2
Kłos Pełczyce – Flota II Świnoujście  2:1
Polonia Płoty – Odrzanka Radziszewo  4:0
Morzycko Moryń – Piast Chociwel  1:1
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard 1:1
Jeziorak Szczecin – Błękit Pniewo   2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 8 22 23 5 7 1 0
2 Stal Lipiany 8 16 23 14 5 1 2
3 Pomorzanin Nowogard 8 16 16 9 5 1 2
4 Morzycko Moryń 8 15 14 10 4 3 1
5 Kłos Pełczyce 8 15 12 15 5 0 3
6 Błękit Pniewo 8 14 20 17 4 2 2
7 Jeziorak Szczecin 8 13 14 11 4 1 3
8 Sparta Węgorzyno 8 11 11 10 3 2 3
9 Zorza Dobrzany 8 11 23 16 2 5 1
10 Polonia Płoty 8 11 20 15 3 2 3
11 Unia Dolice 8 9 18 15 2 3 3
12 Gavia Choszczno 8 8 16 15 2 2 4
13 Ina Ińsko 8 6 11 20 2 0 6
14 Odrzanka Radziszewo 8 5 12 23 1 2 5
15 Orkan Suchań 8 3 4 20 0 3 5
16 Flota II Świnoujście 8 3 7 29 1 0 7

Pomorzanin II przegrywa walkowerem

Prezes tłumaczy decyzję
Pomorzanin II Nowogard, w sobotę (4 października), o godzinie 16:00, miał rozgrywać 
swój mecz w Łożnicy z tamtejszym Orłem. W związku z problemami kadrowymi pierwsze-
go zespołu, piłkarze z „rezerw” wzmocnili drużynę z „okręgówki”, a Orzeł został poinfor-
mowany, że Pomorzanin II nie stawi się w Łożnicy, tym samym przegrywając mecz walko-
werem. 

Orzeł Łożnica – Pomorzanin II Nowogard  3:0 (walkower)
(Pomorzanin II nie stawił się na mecz informując wcześniej o tym KS Orzeł Łożnica 

oraz Wydział Gier Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej)

walczyć o punkty. Drużyna Pomo-
rzanina II jest w stanie utrzymać 
się w A Klasie, dlatego nie oba-
wiam się spadku – kończy prezes 
Pomorzanina. Wierzymy, że do 
podobnych sytuacji nie dojdzie 
i drugi zespół nie będzie musiał 
wzmacniać drużyny występują-
cej w „okręgówce”. W pozostałych 

meczach A Klasy, 3 zespoły pozo-
stają bez porażki, są nimi Hanza 
Goleniów, Wołczkowo-Bezrzecze 
i Pomorzanin Przybiernów. Po raz 
kolejny mnóstwo goli nastrzelali 
piłkarze drugiego zespołu Chemi-
ka Police, którzy tym razem roz-
gromili Orła Grzędzice (10:0). 

KR

Jak wspominaliśmy w artyku-
le dotyczącym meczu pierwszego 
zespołu, część zawodników z re-
zerw pojechała do Węgorzyna. O 
to, dlaczego doszło do takiej sytu-
acji, zapytaliśmy prezesa Pomo-
rzanina, Marcina Skórniewskiego. 
– Na dzień dzisiejszy do drużyn 
Pomorzanina, zgłoszonych jest do-
kładnie 48 piłkarzy. W sobotę sko-
rzystać mogliśmy z 24. Mieliśmy 
dwa wyjścia: wysłać do Węgorzyna 
i Łożnicy 12-osobowe składy lub 
przegrać walkowerem w A Klasie, 
aby trener, Robert Kopaczewski, 
mógł mieć do dyspozycji liczniejszą 

kadrę. Wybraliśmy ten drugi wa-
riant – komentuje prezes, Marcin 
Skórniewski. Co najważniejsze, 
klub z Nowogardu wcześniej po-
informował o swoich zamiarach 
Wydział Gier ZZPN oraz działa-
czy Orła Łożnicy, przez co na klub 
nie zostanie nałożona żadna kara 
finansowa. – Cieszę się, że naszą 
ciężką sytuację zrozumieli działa-
cze z Łożnicy, którzy nie mieli żad-
nego żalu o to, że nie przyjedziemy 
do nich. Zrozumieli to również w 
ZZPN, szkoda, że nie udało nam 
się dojść do porozumienia ze Spar-
tą Węgorzyno – dodaje M. Skór-

niewski. Swoją dro-
gą, kibice w Łożnicy mogą so-
bie pomyśleć, że Pomorzanin boi 
się tej drużyny... Przypomnijmy, 
że pierwszy zespół miał z Orłem 
rywalizować w Pucharze Polski 
ZZPN, jednak klub z Nowogardu 
również oddał mecz walkowerem. 
Tym razem walkowerem przegrał 
drugi zespół, którego sytuacja w 
tabeli A Klasy nie wygląda za cie-
kawie. – Priorytetem dla nas jest 
skuteczna walka o IV ligę, wobec 
nagłej utraty podstawowych za-
wodników, musieliśmy wzmocnić 
pierwszy zespół, aby skutecznie po-

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
6. kolejka:
Chemik II Police – Orzeł Grzędzice   10:0
Zalew Stepnica – Hanza Goleniów   2:4
Orzeł Łożnica – Pomorzanin II Nowogard   3:0 (walkower)
Wołczkowo-Bezrzecze – Wicher Reptowo  4:0
Znicz Niedźwiedź – Pomorzanin Przybiernów 0:0
Vielgovia Szczecin – Euroinsbud Goleniów  1:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 6 16 19 5 5 1 0
2 Wołczkowo – Bezrzecze 6 16 18 5 5 1 0
3 Pomorzanin Przybiernów 6 14 15 5 4 2 0
4 Wicher Reptowo 6 11 17 7 3 2 1
5 Chemik II Police 5 9 32 8 3 0 2
6 Orzeł Łożnica 6 8 8 11 2 2 2
7 OKS Euroinsbud Goleniów 5 5 14 9 1 2 2
8 Vielgovia Szczecin 6 5 7 13 1 2 3
9 Znicz Niedźwiedź 6 5 10 17 1 2 3
10 Pomorzanin II Nowogard 6 4 5 21 1 1 4
11 Zalew Stepnica 6 3 8 24 1 0 5
12 Orzeł Grzędzice 6 1 2 30 0 1 5

że gospodarze dowiozą ten wynik 
do końca, w 84. minucie rzut wol-
ny z lewej strony, przy linii bocz-
nej wykonywał Dawid Langner. 
Pomocnik Pomorzanina zacentro-
wał w pole karne, a tam, ładnym 
strzałem głową z około 10 metrów, 
gola zdobył Paweł Galus. W du-
żych mękach ostatecznie Pomo-
rzanin wywozi z trudnego terenu 
jeden punkt. Nowogardzianie tra-
cą drugie miejsce w tabeli na rzecz 
Stali Lipiany, która zrównała się z 
Pomorzaninem punktami, ale ma 
lepszy bilans bramkowy. Co cie-

kawe, w następnym meczu zespół 
prowadzony przez Roberta Kopa-
czewskiego, zagra na własnym bo-
isku właśnie ze Stalą Lipiany. Bę-
dzie to najciekawsze spotkanie w 
wojewódzkiej okręgówce i miejmy 
nadzieję, że Pomorzanin tym ra-
zem wybiegnie w najsilniejszym 
składzie. Po raz pierwszy w tym 
sezonie punkty stracił Piast Cho-
ciwel, który zremisował w Mory-
niu z Morzyckiem (1:1). Przy arty-
kule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR



Nr 76 (2309)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Wybory  
do Samorządu Uczniowskiego 
29 września (poniedziałek) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica  
odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

Po zliczeniu głosów wszystko było już jasne – w 
roku szkolnym 2014/2015 Samorząd Uczniowski 
będą tworzyły następujące osoby: 

1. Żaneta Muszyńska – klasa III TE
2. Daniel Danielczyk – klasa III TŻ
3. Łukasz Jałowiec – klasa III TE
4. Radosław Zagórski – klasa III TE
5. Tomasz Sobczak – klasa III TE
6. Kamila Rusnak – klasa III TE
7. Alan Banke – klasa III K 
8. Paulina Honke – klasa III TE
9. Klaudia Duda – klasa I TŻ
10. Agata Szymczyk – klasa III TE
11. Justyna Kurzawa – klasa III TE

We wtorek (7 października) odbędzie się pierwsze 
zebranie Samorządu Uczniowskiego, podczas które-
go wybrany zostanie przewodniczący, zastępca prze-
wodniczącego, sekretarz i rzecznik prasowy.  

Gratulujemy i życzymy powodzenia! Członków  
Samorządu Uczniowskiego, którzy znajdują się pod 
opieką Pani Patrycji Sierżant, czeka dużo pracy i wy-
zwań. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wyborów 
do Samorządu Uczniowskiego

ZAPROSZENIE 

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników sztuki 
na uroczyste otwarcie wystawy prac uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Stanisława Staszica w Nowogardzie pt.:  „Nasi utalentowani”, które odbędzie się 7 paździer-
nika o godzinie 17.00 w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego  w Nowogardzie 

Organizatorzy
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A9.4.ś-czb.d/o

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Wynajmę 
sklep spożywczy 
na ul. Wojska Polskiego 5 

przy SP nr 1 w Nowogardzie. 

607 288 835
(K50.1.CZB.29.09-17.10)

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zaprasza słuchaczy i naszych sympatyków 

na Inaugurację Roku Akademiciego 2014/2015
w dniu 9.X.br. na godzine 16-tą do Domu Kultury

Zatrudnimy:
- kierowcę w ruchu międzynarodowym

Wymagania: - prawo jazdy kategorii C+E, karta kierowcy

Tel. 722 205 050
W226.scb, wt-pt 03-14.10

PROMOCJA! 
Wyprzedaż cebul kwiatowych 

do wyczerpania zapasów. 
Hurtownia Ogrodnicza 

Garden Nowogard 
ul. Wojska Polskiego 54 

(K53.1.śczb.3.10-10.10)

Zatrudnimy kucharza 
z doświadczeniem

barmana, kelnera 
(tylko poważne oferty)

Tel. 608 053 371 
e-mail: caffepiwnica@interia.pl

(K54.1.ścz.3.10-7.10)

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

Zatrudnię elektryka
Proszę o kontakt  

w godz. 8:00-16:00  

tel: 91 39 23 887
W230.1.sczb.w-pt.7-14.10

Dnia 18.10.2014 rozpoczynają się rozgrywki 

Halowej Ligi Piłki Siatkowej 
Dnia 29.10.2014 wznawia swoją działalność 

Halowa Liga Piłki Nożnej LZS. Informacja 609 307 315. 

Rozgrywki Orliki 2005

2 zwycięstwa na początek
W niedzielę (5 października), na boisku „Orlik” w Goleniowie, odbył się ligowy turniej 
Orlików w roczniku 2005. Młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard, prowadzeni przez 
Krzysztofa Sadowskiego, bardzo dobrze rozpoczęli sezon, odnosząc dwa zwycięstwa.

Liga Orlików rocznik 2005, roz-
poczęła od turnieju w Goleniowie. 
Młodzi piłkarze Pomorzanina, po 
ciężkim meczu, pokonali Mariogol 
Kliniska Wielkie 2:1. W kolejnym 
swoim spotkaniu, już bez więk-
szych problemów, rozgromili ze-
spół gospodarzy – Hanzę Goleniów 
12:0 i w pięknym stylu zainauguro-
wali swoje rozgrywki. Na pochwa-
łę zasługuje cały zespół, a szczegól-
nie Hubert Mełech, który zdobył w 
tych dwóch meczach aż 6 bramek i 
został najlepszym strzelcem turnie-
ju. Dodajmy, że taki turniej w No-
wogardzie będzie zarazem ostatnim 
w tych rozgrywkach i na razie nie 
jest znany jego termin. Gratulujemy 
młodym zawodnikom z Nowogar-
du świetnego startu i życzymy ko-
lejnych okazałych zwycięstw.     KR

Maraton MTB w Łopuchowie

Jan Baran ze złotem
W niedzielę (5 października), w Łopuchowie, rozegrane zostało Grand Prix Wielkopolski 
w maratonach MTB. Udział w imprezie wziął Jan Baran, który w swojej kategorii wiekowej 
zajął 1. miejsce. 

Kolarz z Nowogardu w wiel-
kopolskim Grand Prix wystarto-
wał na dystansie 62 km. Pomimo 
trudnej trasy i silnej konkurencji, 
w swojej kategorii M6 dosłownie 
pojechał na „medal” i wywalczył 
1. miejsce. – Bardzo się cieszę, jest 
to dla mnie duży sukces, tym bar-
dziej, że wyczynowo jeżdżę na ro-
werze dopiero od roku – mówi Jan 
Baran. Nowogardzki kolarz w tym 
roku wystartował już w Świnouj-
ściu, Choszcznie, Niechorzu, Świ-
dwinie, Kołobrzegu i Gryficach. 
Jak przyznaje w krótkiej rozmo-
wie, zdecydował się na starty, od-
kąd pozwala mu na to czas. – Od 
kiedy przeszedłem na emeryturę, 
mam więcej czasu dla siebie, dla-
tego postanowiłem brać udział w 
szosowych maratonach – opowia-
da Jan Baran. Reprezentant No-
wogardu podkreśla, że robi to 
dla siebie oraz swojego miasta i w 
przyszłym sezonie postara się wy-
startować w jeszcze większej licz-
bie wyścigów. Zwraca również na-
szą uwagę na innych nowogar-
dzian, którzy systematycznie star-

tują w amatorskich wyścigach ko-
larskich. O wielu z nich piszemy w 
naszych sportowych artykułach. 
Być może ta grupa zapalonych ko-
larzy z Nowogardu postanowi się 
ze sobą spotkać i przedyskutuje 
utworzenie zespołu, który na tych 
wszystkich maratonach będzie 

startował pod wspólną nazwą? Jak 
będzie, czas pokaże. Na razie dla 
Jana Barana sezon kolarski już się 
zakończył. Życzymy zawodniko-
wi z Nowogardu, aby w przyszłym 
roku osiągał jeszcze więcej sukce-
sów na szosie.  

KR

Na zdjęciu Jan Baran ze złotym medalem w kategorfii M6, który wywalczył podczas 
rozgrywanego w niedzielę Grand Prix Wielkopolski.



Nr 76 (2309)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowa-
ny duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , partero-
wy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 
km. od N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena 28 tyś.
zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
44,4 m2, III piętro ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Paw-
ła. Tel. 601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowo-
gardzie. Powierzchnia ok. 45m2, 
na którą składa się sala obsługi 
oraz zaplecze/magazyn z osobną 
toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, 
woda, kanalizacja, CO. Obiekt mo-
nitorowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Cena 210 tys. 691 664 658 

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 
33 m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybier-
nowie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 
29,5m2, piwnica i budynek gospo-
darczy.913911069.

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I 
piętro. Cena do uzgodnienia.91 
39 26 596, 537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie 
na parterze, 2-3 pokojowe, bez 
pośredników. 783 908 247 

• Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar, media. 602 267 382  

• Do wynajęcia mieszkanie trzypo-
kojowe, 700 zł + opłaty. 513 153 
577

• Nowogard – sprzedam dom w za-
budowie szeregowej. 601 808 410

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, ul. Warszawska. 513 
236 499

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II, 
cena 20 000 zł do negocjacji. 607 
083 893

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojo-
we, ul. Bankowa. 607 289 830 

• Do  wynajęcia trzypokojowe 
mieszkanie, centrum Nowogar-
du. W dobrym standardzie. Tel. 
502632628.

• SPRZEDAM - Działkę  budowla-
ną, 800 m2. Nowogard, wszystkie  
media. Tel. 662036172

• Dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie. 791 869 584 

• Wynajmę mieszkanie ul. Wiejska 
(nowe budownictwo), 42m2, 2 po-
koje, 4 piętro, w pełni umeblowa-
ne, 700zł + opłaty + kaucja 3000 
zł, od 1 października. 660 424 989 

• Nowogard centrum do wynajęcia 
lokal 200 m2. Tel. 533 983 233

• Sprzedam  spółdzielcze M4 57 m2. 
663 685 765 

•	 Wynajmę czteropokojowe, par-
ter, 67,7m2 1000 zł+opłaty-
+kaucja. 504 898 980 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwu-
pokojowe w centrum. 508 301 
854 po 16 godz.

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 
607 488 128

• Do wynajęcia kawalerka. 723 109 
455 

• Wynajmę  mieszkanie  ul; Wiej-
ska  /nowe budownictwo/ 42 
m2, 2 pokoje, 4 piętro, w pełni 
umeblowane , 700 zł + opłaty +  
3000 zł. Od  1 października. Tel. 
660424989.

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.   cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , 
rok prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Me-

gane rok 97, szyba przednia Opel 
Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908

• Sprzedam trabanta 1968 r., waż-
ny przegląd i ubezpieczony. 730 
744 751

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, 
gotówka od ręki. 791 337 976

• Sprzedam Mazdę 323 F rok pro-
dukcji 1994, poj. 1,5. Cena 3000 zł 
do negocjacji. 691 019 655

ROLNICTWO

• Sprzedam: kaczki, kury, gęsi. Tel. 
782429405.

• Sprzedam obornik. 505 405 357

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto wor-
kowane cena 70 zł za metr. 
692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwit-
nące róże pienne / drzewkowe / 
25 zł./szt., oraz róże krzaczaste 15 
zł./szt. a także wiele innych roślin. 
Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 
01 39 95 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodar-
kę, wagę uchylną, silnik elektrycz-
ny. 91 39 25 457 

•	 Koszenie, mulczowanie i belo-
towanie siana i słomy. 608 01 
39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 
3,5 tony. 785 04 19 62 

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, 
Żabowo 13. 9139106 66, 502 530 
452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 
125 122

• Sprzedam prosiaki. 515 406 298

•	 SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH KURZYCH 
JAJ. ul. Bohaterów Warszawy 
21. Tel. 91 39 20 307

•	 Sprzedam ziemniaki  Vinieta . 
Żabówko  18 .Tel.605092517.

USŁUGI

•	 Korepetycje z Matematyki, Sta-
tystyki i Ekonometrii Dla liceali-
stów i studentów profesjonalne 
przygotowanie do zaliczeń eg-
zaminów maturalnych oraz se-
sji egzaminacyjnych bardzo wy-
soka zdawalność Tel. kom. 600 
924	 128	 •	 email:	 iwonand1@
wp.pl

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Usługi budowlane.798147191.

• Remonty mieszkań, wykończenia. 
Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
hydrauliczne, przyłącza wod-
-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-

bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ 
/ POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków. Tel. 
607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań, łazienek, da-
chów i ogrodzeń . Tel. 794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, tera-
kota itp. i kostka polbrukowa. 693 
730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493 

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis  tel 691 
686 772

•	 Układanie granitu, kamienia 
polnego, ogrodzenia, altany, 
grille. 782 354 833 

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 

• Posprzątam mieszkanie po re-
moncie. 781 377 038

• Umyje pomnik w dobrej cenie. 
781 377 038 

PRACA

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od za-
raz, pełna organizacja wyjazdu, 
atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, be-
toniarza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - po-
mocnika od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377 

• Zlecam prace budowlane. 693 
469 317 

• Firma budowlana zatrudni pra-
cowników. 695 264 694 

• Magister pedagogiki zaopieku-
ję się dzieckiem w różnych go-
dzinach pracy. 668 732 944, an-
nam8181@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – do-
świadczenie. Więcej informacji – 
602 690 897

•	 Szkółka roślin w Redostowie 
(Osina) poszukuje do pracy przy 
choinkach. 91 39 11 100

• FIRMA AUTOKOMPLEKS w Żabo-
wie zatrudni lakiernika lub po-
mocnika lakiernika (doświadcze-
nie nie wymagane). 601 260 138 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
Węgorzycach. 606 271 499 lub 91 
39 22 308 

• Zatrudnię tokarza w zakładzie 
elektromechanicznym w Nowo-
gardzie może być emeryt lub ren-
cista oferuje dobre warunki pracy. 
601 57 77 24 

• Indyk Redło przyjmę do pracy 
pracowników (małżeństwo) na 
fermę. Warunki płacowe i miesz-
kaniowe dobre. 502 562 378, 91 
39 10 315

• Firma Kompleks Dach przyjmie 
magazyniera z prawem jazdy 
kat.B uczciwego, solidnego. 601 
889 582

• Zatrudnimy osobę do prowadze-
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Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

OGŁO SZE NIA DROB NE
 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

nia spraw kadrowych firmy, wy-
magane doświadczenie . CV na 
adres e-mail : biuro@arto-plus.pl   
lub kontakt tel.  91 39 25 275.

• Zatrudnię kierowce do rozwoże-
nia pizzy. 509 411 788

• Zaopiekuję się małym dzieckiem 
czas godzinowy nieograniczony. 
664 696 177

INNE

• Sprzedam  drewno :  brzoza , ol-
cha , sosna , przyczepka samocho-
dowa  100 zł.880690659

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-

niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

• Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocię-
te , porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, olcha, brzoza, niskie 
ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z 
Niemiec  uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-
,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamienne,ser-
wis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl  oraz elektryczny przepływowy 
podgrzewacz wody na prad 380V 
do lazienki,kuchni cana 200zl    
tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 
litrowy f. Vaillant z Niemiec do 
domu, pensjonatu gdzie sa 2- 3 
lazienki,ekonomiczny cena od 
1.000 zl piec  gazowy c.o. stojacy, 
zeliwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl 
montaz,serwis  tel  691 686 772

• Sprzedam świerk pospolity z 
plantacji jodła kaukaska. Tel. 602 
101 118, 600 899 289

• Sprzedam suche drewno pocięte: 
olcha, brzoza, tanio. 880 690 659

• Sprzedam playstation + 20 gier. 
730 744 751 

• Sprzedam sto procent skóra sofa 
dwuosobowa kolor kasztanowy 
brąz. 792 318 575

• Sprzedam sofę dwuosobową z 
funkcją spania w dobrym stanie 
welur + narożnik ze skóry. Cena 
do uzgodnienia. 722 058 901

• Sprzedam  nowoczesny   wypo-
czynek, kolor łososiowy. Mate-
riał: skóra  zamsz, stan idealny. za   
połowę  ceny. Dowóz gratis. Tel. 
785717853.

• Sprzedam   suknie  ślubne , uży-
wane , duży wybór.Tel.532409614.
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Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie

ul. Bankowa 3F   
tel. 91 391 03 78
pn.-pt. 09:00-18:00,  sob. 10:00-13:00

NOWA SIEDZIBA

w Nowogardzie
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

s. 3

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do
W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI 
do 25.11.2014 r. na rok 2015

PROMOCJA 30%

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 7

"Nasi 
utalentowani"

s. 9

Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy: 
RADSTAL
Radosław 

Kluszczyński

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Szpital  
w finansowych 

tarapatach

SKUP ZŁOMU 
I METALI KOLOROWYCH 

* gotówka od ręki
* ważymy na wagach elektronicznych
* cięcie złomu palnikiem 
* odbiór złomu na terenie miasta GRATIS!

Oferuje  NAJWYŻSZE  ceny złomu stalowego 
i metali kolorowych w mieście !

Czynne: pn-pt 7.00-17.00 • sob. 7.00-14.00;  tel. 503 119 036, 507 021 889

NOWOGARD ul. Młynarska 10
 (teren byłej mleczarni)

A.60.4.k.pt.26-17.10

P29.2.P.10.10.do

W213.4.P.10-31.pt

Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza

Komitet Wyborczy Wyborców 

Partnerstwo i Rozwój

Odpowiedzialność i kompetencja
Finansowane ze środków KWW Partnerstwo i Rozwój

Czytaj s. 4, 5

Czapla i Słomski na burmistrza  
i 105 kandydatów do Rady Miasta

Rejestracje list radnych 
zakończone

Wtorek, 7 października, ostatni dzień rejestracji kandydatów do władz Gminy przez Gminną Terytorialną Komisję Wyborczą 
(na zdjęciu)
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W skrócie...

W minioną środę, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło 
się spotkanie z panem Andrzejem Wojtkowskim, właścicielem ekologicznego 
gospodarstwa z Pratkowa koło Zduńskiej Woli – producentem ziół i promoto-
rem zdrowego stylu życia. Spotkanie odbyło się pod hasłem „zioła dla zdrowia 
i urody”. – Żeby usłyszeć, czego potrzebuje nasz organizm, niezbędna jest symbio-
za z naturą, ale i jej stwórcą. Nic w świecie nie dzieje się bowiem bez przyczyny – 
mówił A. Wojtkowski do dość licznej, bo około 30-osobowej, grupy słuchaczy. 
W czasie swojego wykładu mówił nie tylko o właściwościach ziół, ale zdradzał 
też tajniki ich produkcji, częstując swoją autorską herbatą z ziół. Po zakończe-
niu prelekcji, każdy z uczestników mógł indywidualnie skonsultować się z zie-
larzem na temat swoich dolegliwości, jak również zakupić mieszkanki ziół, her-
bat i przypraw. Dostępne były także polecane przez zielarza publikacje książko-
we na temat ziołolecznictwa i zdrowego odżywania. MS

Widoczne na zdjęciu miejsce znajduje się na tyłach ciągu budynków przy ul. 
700-lecia 17. Krótką alejkę wybudowano przy okazji remontu wjazdu do pobli-
skich posesji. Było to ładne kilka miesięcy temu. Najwyraźniej jednak, tuż po 
oddaniu do użytku chodniczka, urzędnicy o nim zapomnieli i od tamtej pory 
alejkę we władanie przejmowały systematycznie chwasty. Co prawda z chodni-
ka raczej nikt nie korzysta (poza miłośnikami spożywania trunków pod gołym 
niebem, o czym świadczy ilość pozostawianych tam butelek po alkoholach i na-
pojach), ale jak już ona jest, to niech przynajmniej jakoś wygląda... MS

Kradł prąd  
przy ul. Magazynowej?
Przy pomocy prowizorycznego przyłącza, które sam skonstruował jeden z mieszańców ul. 
Magazynowej, najprawdopodobniej nielegalnie „ciągnął” prąd do swojego mieszkania, 
oczywiście za niego nie płacąc. Pracownicy energetyki wykryli nielegalne przyłącze, odcię-
li kable i szacują straty.

Jak informuje Julita Filipczuk, 
oficer prasowy policji z KPP Go-
leniów, w czasie wczorajszej po-
rannej interwencji pracowników 
Enei, policjanci zostali poproszeni 
o asystę, której celem było wejście 
do domu, by zlokalizować niele-
galne przyłącze. 

– Potwierdzam, że otrzymali-
śmy takie zgłoszenie z Elektrowni 
o nielegalnym podłączeniu instala-
cji elektrycznej. Dlatego pracowni-
cy Enei, by to sprawdzić, wezwali 
do pomocy Policję, gdyż mieszkają-
cy tam mężczyzna nie chciał otwo-
rzyć sam drzwi. Udało się to dopie-
ro po przybyciu funkcjonariuszy, 
którym otworzył drzwi. Pracowni-
cy energetyki mogli wówczas odłą-
czyć nielegalne przyłącze i określić, 
czy złożą doniesienie o popełnio-
nym przestępstwie w postaci kra-

dzieży prądu na Policję – relacjo-
nuje J. Filipczuk. 

Nielegalny pobór energii jest 
traktowane jako przestępstwo. 

Mężczyźnie może zatem grozić 
nawet do 5 lat więzienia. 

Jarek Bzowy 

Podziękowanie!!! 
Z całego serca dziękuję załodze Ratownictwa Medycznego w No-

wogardzie, Wiesławowi Kurlapskiemu, Kazimierzowi Sędłakowi 
oraz załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego za przeprowadze-
nie skutecznej akcji ratowniczej w dniu 03.10.2014 r., której efektem 
było uratowanie mi życia. 

Z wyrazami szacunku st. asp. Robert Krzak wraz z rodziną. 

Komunikat Policji
Informujemy, że w dniu 07 października 2014 r., przy ul. Żerom-

skiego, na terenie szkoły podstawowej, znaleziono rower firmy Ome-
ga. Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do  Komisariatu 
Policji w Nowogardzie. 

st. insp. Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Ignacy Musiał: lat 65, zmarł 08.10.2014 r., pogrzeb odbędzie się 
11.10.2014 r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i me-

blościankę pokojową, tel. 669 517 
964 lub 91 39 10762

- Przyjmę dwuosobowy tapczan i 
używany robot kuchenny, akordeon 
tel. 513 520 798

- Przyjmę używane meble kuchen-
ne, tel. 694 509 752

- Przyjmę: komodę, tapczan zwy-
kły i pralkę automatyczną, tel. 723 
642 566

- Przyjmę segment kuchenny, stół i 
krzesła, tel. 692 302 754

- Przyjmę: sprawną lodówkę i me-
ble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym sta-
nie – tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 
302 754

- Oddam: w dobre ręce 3 miesięcz-
ne szczeniaki - suczki – tel. 723 916 
319

- Przyjmę: krzesła kuchenne, me-
ble kuchenne i pokojowe oraz lo-
dówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatyczną, 
kanapę, segment pokojowy i kuchen-
ny, lodówkę i sofę – tel.    783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkłada-
ny dla dziecka, pralkę, lodówkę i tap-
czan dwuosobowy- tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: pilnie wózek inwalidz-
ki dla  chorego mężczyzny od zaraz  - 
tel. 690-495-78

- Oddam: za darmo, cztery ośmio-
tygodniowe szczeniaczki – tel. 693 
925 093  

- oddam 9 tygodniowe kocięta - 
tel. 667766061
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Czy NFZ zapłaci za wszystkie nadlimity? 

Szpital w finansowych tarapatach 
Na temat sytuacji finansowej, w jakiej od kilku miesięcy znajduje się nowogardzki szpital, rozmawiamy z jego dyrektorem 
Kazimierzem Lembasem. 

skończą. Mamy bowiem wyraźne 
zalecenie, z jakimi schorzeniami, 
do jakiego szpitala ratownicy mają 
transportować pacjenta. Z tym, że 
największą rolę w tym obszarze 
mają dyspozytorzy pogotowia. To 
od nich, a nie ratowników i leka-
rzy, zależy, gdzie trafia pacjent. 

Czyli oszczędności mają doty-
czyć pacjentów? 

Nie. Tak nie można tego inter-
pretować. Chcemy tylko spowo-
dować, aby w naszym szpitalu pro-
wadzona była prawidłowa gospo-
darka lekami i wykonywanymi ba-
daniami. A to oznacza, że pacjen-
ci mają być leczeni najnowocze-
śniejszymi metodami dostępnymi 
w szpitalu, bo te są zwyczajnie naj-
tańsze. Natomiast faktem jest, że w 
ostatnim czasie bardzo wzrosły mi 
koszty leków. Sprawdzam z czego 
to się wzięło. Są bowiem miesią-
ce, że na danym oddziale pozycja 
ta wynosi 8 tys. zł, a w kolejnym 
już 20 tys. zł. Nie wiem, czy jest 
to  kwestia przypadków chorobo-
wych, które co jakiś czas powodują 
konieczność wykorzystania więk-
szej ilości, droższych farmaceuty-
ków, czy też braku odpowiedniego 
monitoringu nad procesem dobo-
ru leków. Prosiłem więc ordynato-
rów poszczególnych oddziałów, 
aby się temu przyjrzeli. 

A może zbyt dużych kosztów 
funkcjonowania szpitala nie na-
leży szukać w wykonywaniu nad-
limitów, ale np. w uposażeniach 
lekarzy? W ostatnim czasie wiele 
mówiło się o podwyżkach, jakich 
rzekomo zażądali od pana, przy-
najmniej niektórzy, doktorzy. 

Podwyżek lekarskich u nas 
ostatnio nie było. Ostatnia zmiana 
płac była badajże 3 lata temu. 

To ile zarabia dziś średnio or-
dynator oddziału w naszym szpi-
talu? 10, 15 tys. złotych? 

Powiem tak, na pewno wyna-
grodzenia w naszym szpitalu są 
dużo niższe niż u sąsiadów. Mó-
wię tutaj zarówno o pieniądzach 
za dyżury, jak i podstawowym wy-
nagrodzeniu. Każdy z lekarzy i or-
dynatorów zarabia dużo poniżej 
10 tys. zł. O tym mogę zapewnić.  

Jest jednak tak, że dysonans 
pomiędzy wynagrodzeniami dla 
lekarzy a dla pielęgniarki, jest 
ogromny. Są takie pielęgniar-
ki, które miesięcznie nie dosta-
ją nawet na rękę 1,5 tys. zł, a nie-
którzy lekarze, co najmniej kilka 
razy więcej. 

Nie ma takich pensji w tym 
szpitalu. Najniższa, podstawowa 
pensja pielęgniarki wynosi 1 700 
zł netto. Do tego trzeba doliczyć 
jeszcze inne składowe, jak dyżury, 
pracę w święta, kwalifikacje do-
datkowe, wysługę lat. Wynagro-
dzenia te są więc finalnie wyższe. 

Wiem, że w związku ze złą sy-
tuacją finansową szpitala pan nie 
wypłacał sobie pensji. Czy nadal 
pan pracuje za darmo? 

Nie pracują za darmo. Wysta-
wiam faktury szpitalowi za swo-
je usługi, ale wstrzymałem do od-
wołania polecenie zapłaty za nie. 
Zresztą podobny system obejmuje 

Dziennik Nowogardzki: Ile 
wynosi obecnie zadłużenie 
nowogardzkiego szpitala? 

Kazimierz Lembas: Zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym, ja-
kie za każde półrocze jestem zobo-
wiązany przedkładać radnym, do 
końca czerwca zadłużenie na kon-
cie szpitala wynosiło ok.1 miliona 
złotych.  

A jak to wygląda dzisiaj?
 Do końca września kwota za-

dłużenia wynosi ok.1,5 mln zł. 
To niebezpieczna dynamika, 

pogłębiająca złą sytuację, w ja-
kiej znajduje się szpital. Skąd te 
długi? 

Bierze się to przede wszystkim 
z tego, że mam obniżone docho-
dy z Narodowego Funduszu Zdro-
wia, mniej więcej na tę samą kwo-
tę. I taka sytuacja powtarza się od 
trzech lat. Tyle że zwykle w mie-
siącu lutym te brakujące środki 
funduszu nam refunduje, płacąc 
za wykonane w roku poprzednim 
nadlimity. Tak było zarówno rok, 
dwa, jak i trzy lata temu. 

Z tym, że tym razem mamy do 
czynienia z najgorszą sytuacją. 
W zeszłym roku szpital zamknął 
rok z milionowym długiem, któ-
ry później faktycznie rozliczono 
niemal w całości dopłatą z NFZ. 
Do końca tego roku mamy jed-
nak jeszcze kilka miesięcy, a szpi-
talowi już brakuje 1,5 mln, by 
zbilansować swój budżet. W ta-
kim tempie placówka przywi-
ta nowy rok z ok. 2 mln zadłuże-
niem. Nie sądzi pan, że to bardzo 
niepokojąca perspektywa?

Rzeczywiście, w porównaniu z 
latami poprzednimi, mamy naj-
gorszą sytuację. 

Jakie działania w związku z 
tym pan podejmie, aby zmniej-
szyć te kwoty. Przecież nie moż-
na liczyć tylko na  NFZ?

We wtorek odbyłem naradę z le-
karzami. Przedstawiłem im sytu-
ację finansową szpitala. Zobowią-
załem z jednej strony do uzyskania 
wyższych przychodów, a z drugiej 
strony do wprowadzenia rygoru 

oszczędnościowego. Trzeba sobie 
bowiem zdawać sprawę z dwóch 
powodów. Otworzyliśmy nową 
bryłę, co spowodowało przy tych 
samych środkach, jakie otrzymu-
ję z NFZ, że mamy większe kosz-
ty utrzymania (około 200 tys. zł – 
dop. red.). Drugi, to jeszcze niższy 
kontrakt z Funduszu niż w roku 
poprzednim. 

Rygor oszczędnościowy... Co 
to oznacza w praktyce? Na czym 
mają zacząć oszczędzać lekarze? 

Przede wszystkim na prawidło-
wym stosowaniu medykamentów 
w procesie leczenia. Tu będziemy 
w ścisłym kontakcie z epidemio-
logiem. Zaleciłem również, aby 
nie podejmować leczenia chorych, 
którzy nie powinni do nas trafiać. 

Czyli to oznacza, że jeszcze 
częściej niż dotychczas chorzy, 
przywożeni do naszego szpitala, 
będą odsyłani gdzie indziej? 

Tak, ale proszę pamiętać, że to 
wynika z rygoru, jaki stosuje NFZ. 
Szpitale mają określony stopień re-
ferencyjności/specjalizacji i odpo-
wiednio do tego przyznawany jest 
kontrakt na zakres świadczonych 
usług medycznych. W praktyce, 
np. nie możemy wykonywać lecze-
nia pacjenta ze złamaniem kwali-
fikowanym do leczenia na oddzia-
le ortopedycznym, bo takowego 
oddziału u nas nie ma. Poza tym 
w ostatnim czasie Wydział Zarzą-
dzania Kryzysowego w Urzędzie 
Wojewódzkim podjął daleko idą-
ce decyzje w zakresie kwalifikacji 
pacjentów do przyjęcia. Wierzę, że 
teraz wojenki między lekarzami a 
ratownikami na izbach przyjęć się 

kilka innych osób, tych,  których 
wynagrodzenie jest uzależnione 
od efektów pracy. W tej grupie są 
oczywiście też lekarze. 

I chcą pracować, nie dostając 
pieniędzy? 

Dostają, ale nie w całości. Usta-
liliśmy pułap, który szpital pła-
ci, natomiast pozostałą część wy-
nagrodzenia uzależniam od tego, 
czy dany oddział będzie efektyw-
ny. 

A jak się okaże na koniec roku, 
że będzie nieefektywny? 

To jest ryzyko, że tych pienię-
dzy nie dostaną. Nie biorę jednak 
takiej opcji pod uwagę.

O jakich pieniądzach mówi-
my? 

O 2 tysiącach złotych „na gło-
wę” miesięcznie. 

Czyli górka się zbiera? 
Zbiera się, ale będzie spłacona, 

gdy otrzymamy pieniądze za nad-
limity. 

Jeśli jednak NFZ się rozmyśli i 
za wszystko nie będzie chciał za-
płacić? 

Każdy zarządzający podejmu-
je jakieś ryzyko. Mam na to zgo-
dę Społecznej Rady Szpitala. Nie 
będę ukrywał, że z roku na rok 
jest coraz trudniej sprzedać nad-
wykonania Funduszowi. Dlate-
go też podejmujemy działania 
oszczędnościowe we własnym za-
kresie. Wciąż też prowadzę roz-
mowy nad poszerzeniem oferty 
szpitala – mam tu na myśli pra-
cownie tomograficzną czy oddział 
długoterminowej opieki. Nieste-
ty NFZ na tego typu usługi ogło-
si konkursy dopiero w przyszłym 
roku, chociaż miało to nastąpić 
we wrześniu tego roku. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Marcin Simiński 
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Czapla i Słomski na burmistrza i 105 kandydatów do Rady Miasta

Rejestracje list radnych zakończone
We wtorek, o godzinie 24, minął termin składania do Terytorialnych Komisji Wyborczych danych kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, po-
wiatów i sejmiku województwa. Nadal przyjmowane są jeszcze zgłoszenia kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Zgłoszenia kandydatów do Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie dokonało 10 komitetów, ale tylko 5 z nich uzy-
skało prawo zgłoszenia kandydata na burmistrza, po-
nieważ zarejestrowało minimum jedenastu kandyda-
tów (nowogardzka rada liczy 21 osób). Są to komite-
ty PO, SLD, PSL, WN oraz KWW Partnerstwo i Rozwój. 
Nowa ordynacja do rad gmin (jednomandatowe okrę-
gi wyborcze) sprzyja porozumieniom przedwybor-
czym. Z tej możliwości skorzystały jedynie komitet PiS 
i KWW Partnerstwo i Rozwój, porozumiewając się co 
do wsparcia jednego kandydata na burmistrza (Pio-
tra Słomskiego) i wzajemnego wspierania kandyda-
tów na radnych, którzy ze sobą nie rywalizują, ponie-
waż ubiegają się o mandat w różnych okręgach wy-
borczych. Dwa komitety zarejestrowały dotychczas 
kandydata na burmistrza - jest to SLD, kandydat R. 
Czapla, i KWW Partnerstwo i Rozwój, kandydat Piotr 
Słomski, wspierany przez PiS. Oto „listy” zgłaszające i 
wspierające tych kandydatów (nazwiska kandydatów 
wraz z numerami okręgów).

Kandydaci na radnych KKW SLD, zgłaszającego kan-
dydata na burmistrza, Roberta Czaplę

Okr. Nr 1  Edyta Wencel 
Okr. Nr 2  Antoni Bielida 
Okr. Nr 3  Marcin Wolny 
Okr. Nr 4  Renata Piwowarczyk
Okr. Nr 5  Stanisław Szałagan
Okr. Nr 6  Lech Jurek
Okr. Nr 7  Adam Wożniak  
Okr. Nr 9  Krzysztof Saniuk 
Okr. Nr 10 Jolanta Bąk
Okr. Nr 11 Krzysztof Haberski
Okr. Nr 12  Anna Wiąz
Okr. Nr 13 Ireneusz Kosmalski
Okr. Nr 14 Czesław Kozieł
Okr. Nr 15 Jacek Jankowski
Okr. Nr 16 Dorota Banach
Okr. Nr 17 Marlena Lisowska
Okr. Nr 18  Jacek Rafiński
Okr. Nr 19  Marian Białczak
Okr. Nr 20  Jolanta Bednarek 
Okr. Nr 21 Paweł Kolanek

Lista KWW Partnerstwo i Rozwój - komitetu zgła-
szającego na burmistrza Piotra Słomskiego i KW Pra-
wa i Sprawiedliwości, wspierającego tę kandydaturę. 
Okr. Nr 1 Bożena Krawczyk - PiS
Okr. Nr 2 Lidia Bogus - PiR
Okr. Nr 3 Jan Filipczak - PiS
Okr. Nr 4 Andrzej Leszczyński - PiR 
Okr. Nr 5 Daniel Gęglawy - PiS
Okr. Nr 6 Marcin Nieradka - PiR 
Okr. Nr 7 Ryszard Majdziński - PiS   
Okr. Nr 8 Piotr Słomski - PiR
Okr. Nr 9 Jan Szymaniak - PiR
Okr. Nr 10 Marian Dziura - PiS
Okr. Nr 11 Radosław Kluszczyński - PiS
Okr. Nr 12 Piotr Wojciechowski - PiR
Okr. Nr 13 Dominik Tomczyk - PiR
Okr. Nr 15 Marian Jeż - PiR
Okr. Nr 16 Dariusz Olejnik - PiR
Okr. Nr 17 Anna Szkołuda - PiR
Okr. Nr 18 Małgorzata Stańczyk - PiR
Okr. Nr 19 Jolanta Pacer - PiS
Okr. Nr 20 Danuta Topa - PiR

Okr. Nr 21 Tadeusz Tracz - PiR
PiS zgłosiło jeszcze Renatę Breyer 

Ponadto zgłoszone zostały jeszcze kandydatury na 

radnych z poniższych trzech komitetów, zapowiadają-
cych wystawienie swoich kandydatów na burmistrza 
(niżej nazwiska kandydatów na radnych wraz z nume-
rami okręgów wyborczych) - KW PO 

Okr. Nr 1 Karina Surma
Okr. Nr 2 Nikodem Stasik
Okr. Nr 3 Wiesław Buczyński
Okr. Nr 4 Jadwiga Kaliczyńska
Okr. Nr 5 Tadeusz Borzeszkowski
Okr. Nr 6 Artur Adam Danilewski
Okr. Nr 7 Łukasz Sawicki
Okr. Nr 8 Jan Józef Zugaj
Okr. Nr 9 Stanisław Włodzimierz Frankowski
Okr. Nr 10 Regina Eugenia Mąkowska
Okr. Nr 11 Agata Beata Augustyniak
Okr. Nr 12 Joanna Jemilianowicz
Okr. Nr 13 Jowita Agata Pawlak
Okr. Nr 14 Krystyna Bożena Kłosowska
Okr. Nr 15 Jarosław Mirosław Koladyński
Okr. Nr 16 Roman Garguliński
Okr. Nr 17 Jacek Jurczak
Okr. Nr 18 Adam Fedeńczak
Okr. Nr 19 Karolina Iwanów
Okr. Nr 20 Joanna Kazimiera Owczarek
Okr. Nr 21 Kazimierz Kania

Kandydaci na radnych KW PSL
Okr. Nr 1  Kwiatkowski Roman
Okr. Nr 2  Tomków Łukasz
Okr. Nr 3  Koless Katarzyna
Okr. Nr 4  Mucek Andrzej
Okr. Nr 5  Saniuk Stanisław
Okr. Nr 6  Luberadzki Ładysław
Okr. Nr 7  Paśko Rafał
Okr. Nr 8  Kwiatkowski Tomasz
Okr. Nr 9  Augustynek Andrzej
Okr. Nr 10  Augustynek Beata
Okr. Nr 11  Antczak Marek
Okr. Nr 12  Dęga Witold
Okr. Nr 13  brak kandydata
Okr. Nr 14  Wasyluk Rafał
Okr. Nr 15  brak kandydata
Okr. Nr 16  Krata Michał
Okr. Nr 17  Lis Ryszard
Okr. Nr 18  Banachomski Tadeusz
Okr. Nr 19  Luter Zbigniew
Okr. Nr 20  brak kandydata
Okr. Nr 21  Bociarski Michał

Kandydaci na radnych - KWW WN

Okr. Nr 1 Szpilkowski Rafał 
Okr. Nr 2 Dwornik Zbigniew 
Okr. Nr 3 Wasiak Andrzej 
Okr. Nr 4 Gawęcki Kazimierz 
Okr. Nr 5 Dziekanowski Maciej 
Okr. Nr 6 brak kandydata
Okr. Nr 7 Pietrzycki Artur 
Okr. Nr 8 Marcinkiewicz Marzena 
Okr. Nr 9 Kielan Dariusz 
Okr. Nr 10 Szarek Sylwia 
Okr. Nr 11 Kozłowski Grzegorz 
Okr. Nr 12 Błaszczyk Paweł 
Okr. Nr 13 Szafran Tomasz 
Okr. Nr 14 Jurczyk Dawid
Okr. Nr 15 Kania Andrzej 
Okr. Nr 16 brak kandydata
Okr. Nr 17 Cwajda Mirosław 
Okr. Nr 18 Gała Bogumił
Okr. Nr 19 Ciechanowski Arkadiusz 
Okr. Nr 20 Saniuk Monika 
Okr. Nr 21 brak kandydata 

Do wyborów zgłoszono także kandydatów z 4 ko-
mitetów, które wystawiają ubiegających się o mandat 
tylko w nielicznych z 21 okręgów. Komitety te uzyska-
ją prawa wystawienia kandydata na burmistrza. Są to: 

- KWW Dembickiego i kandydaci 
okr. Nr 5 – Adam Wierach
okr. Nr 9 – Tadeusz Marian Dubiniecki 
okr. Nr 11 – Józef Dembicki
okr. Nr 12 - Kazimierz Korniluk 
okr, Nr 13 -Maciej Michoński 
okr. Nr 14 -Grzegorz Tchórzewski

- KWW Kubickiego i kandydaci 
okr. Nr 21- Jerzy Kubicki 
okr. Nr 8 – Paweł Lembas

- KWW Michała Wiatra i kandydat 
okr. Nr 11 – Michał Wiat

- KWW Ewa Żytko i kandydat: 
okr. Nr 1 - Ewa Żytko
 
Razem więc o mandat radnego Rady Miasta w Nowo-

gardzie ubiegać się będzie 105 osób. Przypomnijmy, że w 
każdym okręgu mandat ten zdobędzie tylko jedna oso-
ba, która uzyska w nim najwięcej głosów. Oto jakie ulice i 
miejscowości wchodzą w skład poszczególnych 21 okrę-
gów wyborczych w naszej Gminie. 

Okręg 1 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Jarosława 
Dąbrowskiego, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, 
Romualda Traugutta, Smużyny, Wileńska, Wojska Polskiego

Okręg 2 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Bartosza Głowackiego, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, Macieja 
Rataja, Racławicka, Stefana Grota-Roweckiego, Świerkowa, Tadeusza 
Kościuszki, Teodora Roosvelta, Wiejska i miejscowość Warnkowo

Okręg 3 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Gen. Józefa Bema od nr 26 do nr 34, Leśna
Okręg 4 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Armii Krajowej od nr 1 do nr 49, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, 
Dębowa, Gen. Józefa Bema od nr 1 do nr 25B i od nr 35 do końca, Gen. 
Józefa Wybickiego, Lipowa, Stanisława Staszica

Okręg 5 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
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Sołtys, Rada sołecka wsi 
Dąbrowa Nowogardzka składają 

serdeczne podziękowanie dla 

Pana SEBASTIANA 
KWIATKOWSKIEGO

Za okazywaną pomoc, bezinteresow-
ność i chęć współpracy w każdym 
podejmowanym działaniu na rzecz 
naszej miejscowości. Pan Sebastian 
mimo wielu obowiązków zawodo-
wych zawsze znajdzie czas aby pomóc 
w podejmowanym działaniu. Można 
na niego liczyć w każdej sytuacji. 
Sołtys i Rada sołecka Dąbrowy 

Z okazji 70–urodzin 
ukochanej mamie i babci 

Janinie Sosnowskiej 
wszystkiego najlepszego dużo zdrowia i radości 

wraz ze słowami największej wdzięczności, 
za wszystkie dla nas trudy i starania 

składamy dzisiaj podziękowania. 
Danusia, Zbyszek i Natalia.

Armii Krajowej od nr 50 do końca, Pustać, Warszawska nr 13, Zamkowa

Okręg 6 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Blacharska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Luboszan, Plac Szarych Szeregów, 
Stefana Czarneckiego, Stolarska, Szkolna, Warszawska od nr 1 do 12 i nr 14

Okręg 7 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
5 Marca, 700 Lecia od nr 1 do nr 5 i od nr 20 do końca, Kowalska, Lutyków, Obodrytów, 
Osiedlowa, Plac Wolności, Sądowa

Okręg 8 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
3 Maja od nr 1 do nr 28 i od nr 39 do końca, 700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, 
Batalionów Chłopskich, Dąbrowszczaków, Dworcowa, Fabryczna, Górna, 
Magazynowa, Młynarska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Wartcka

Okręg 9 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
3 Maja od nr 29 do nr 38, Jana Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, 
Zielona

Okręg 10 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cmentarna, Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Reja, Nadtorowa, 
Polna, Stefana Żeromskiego od nr 4 do nr 16, Władysława Reymonta i miejscowości: 
Radłowo, Sieciechowo

Okręg 11 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Bohaterów Warszawy od nr 1 do nr 70, Krótka, Łąkowa, Radosława

Okręg 12 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Bohaterów Warszawy od nr 71 do końca, Gryfitów, Jana Pawła II, Księcia Racibora I, 
Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 21 do końca, Światowida

Okręg 13 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
Księcia Józefa Poniatowskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 5 do końca, Kwietniowa, 
Ogrodowa

Okręg 14 - Część Miasta Nowogard obejmująca ulice: 
15 Lutego, Księcia Józefa Poniatowskiego nr 4, Stefana Żeromskiego od nr 17 do nr 
20, Zaciszna

Okręg 15 - Część Miasta Nowogard obejmująca miejscowości: 
Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie, Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolnica, 
Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz

Okręg 16 - Część Miasta Nowogard obejmująca miejscowości: 
Bromierz, Kulice, Ostrzyca, Sąpole, Wierzbięcin

Okręg 17 - Część Miasta Nowogard obejmująca miejscowości: 
Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino, Konarzewo, Osowo, Słajsino

Okręg 18 - Część Miasta Nowogard obejmująca miejscowości: 
Boguszyce, Brzozowo, Drzysław, Lestkowo, Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

Okręg 19 - Część Miasta Nowogard obejmująca miejscowości: 
Glicko, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otręby, Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy, 
Wołowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice

Okręg 20 - Część Miasta Nowogard obejmująca miejscowości: 
Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, Świerczewo, Trzechel

Okręg 21 - Część Miasta Nowogard obejmująca miejscowości: 
Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, 
Łęgno, Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Wierzchęcino, Zakłodzie

W przyszłym tygodniu, w wydaniu wtorkowym, podsumujemy 
zakończenie zgłaszania kandydatów na radnych w gminie Osina, 
a także w odrębnym tekście przedstawimy i zanalizujemy zgło-
szone listy radnych do naszej Rady Powiatu.

opr. redakcja

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli
odbędzie się w dniu 

2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP

PUWiS naprawia i remontuje

Mieli pełne ręce roboty 
W mijającym tygodniu, ekipa remontowa PUWiS usuwała dwie awarie przy ul. 700 lecia. 

Najpierw, we wtorek, usunięto 
usterkę na wysokości domu han-
dlowego Fart przy ul. 700Lecia 17 
b. W jednym miejscu zapadała się 
jezdnia. Po wycięciu fragmentu 
asfaltu i odkrywce okazało się, że 
pękła nieczynna rura, niegdyś bę-
dąca elementem biegnącej tu sieci 
kanalizacyjnej. Rurę zaczopowa-
no. Dół zasypano. 

Następnego dnia, naprzeciwko 
Netto, usunięto awarię, tym ra-
zem czynnej sieci. Zepsuła się  za-
suwa, powodując wyciek wody na 
powierzchnię drogi i osunięcie się 
asfaltu. 

W najbliższym czasie na obu 
fragmentach drogi położona zo-
stanie nowa nawierzchnia bitu-
miczna. 

MS

Na wypadek wystąpienia eboli

Szpital kupi odzież ochronną
Do nowogardzkiego szpitala zakupione zostaną cztery komplety ubrań ochronnych na wy-
padek wystąpienia wirusa eboli. Skafandry trafią do wyposażenia personelu izby przyjęć. 

Zakup odzieży ochronnej za-
leciła szpitalowi epidemiolog, w 
ślad za apelem Światowej Organi-
zacji Zdrowia. Podobne zalecenia 
otrzymują inne szpitale. Radzi to 
im również Główny Inspektorat 
Sanitarny. Wzmożona ostrożność 
w tym zakresie to efekt wykrycia 
pierwszego przypadku zarażanie 

się ebolą w Europie, a konkretnie 
w Hiszpanii. 

Odzież ochronna ma być za-
kupiona na wypadek, gdyby do 
szpitala trafiła osoba zakażona 
wirusem gorączki krwiotocznej. 
Dlatego też będzie ona w dys-
pozycji personelu izby przyjęć, 
który jako pierwszy ma kontakt 

z pacjentem przyjmowanym do 
szpitala. 

Jak poinformował nas dyrek-
tor szpitala, Kazimierz Lembas, 
odzież chroniąca przez zakaże-
niem wirusowym nie jest droga – 
koszt zakupu czterech kompletów 
wyniesie ok. 1 tys. zł. 

MS

Mikołaj, syn Rafała i Anety 
ur. 28.08.2014 

godz. 23.35 z Tuczy.

 Witamy 
wśród nas...

Byłeś świadkiem ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309,

e-mail: poligraf@post.pl
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mt 22,1-14) Jezus w przypo-
wieściach mówił do arcykapła-
nów i starszych ludu: Królestwo 
niebieskie podobne jest do kró-
la, który wyprawił ucztę weselną 
swemu synowi. Posłał więc swo-
je sługi, żeby zaproszonych zwo-
łali na ucztę, lecz ci nie chcie-
li przyjść. Posłał jeszcze raz inne 
sługi z poleceniem: Powiedzcie 
zaproszonym: Oto przygotowa-
łem moją ucztę: woły i tuczne 
zwierzęta pobite i wszystko jest 
gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz 
oni zlekceważyli to i poszli: jeden 
na swoje pole, drugi do swego ku-
piectwa, a inni pochwycili jego 
sługi i znieważywszy ich, poza-
bijali. Na to król uniósł się gnie-
wem. Posłał swe wojska i kazał 
wytracić owych zabójców, a mia-
sto ich spalić. Wtedy rzekł swoim 
sługom: Uczta wprawdzie jest go-
towa, lecz zaproszeni nie byli jej 
godni. Idźcie więc na rozstajne 
drogi i zaproście na ucztę wszyst-
kich, których spotkacie. Słudzy 
ci wyszli na drogi i sprowadzi-
li wszystkich, których napotkali: 
złych i dobrych. I sala zapełniła 
się biesiadnikami. Wszedł król, 
żeby się przypatrzyć biesiadni-
kom, i zauważył tam człowie-
ka nie ubranego w strój weselny. 
Rzekł do niego: Przyjacielu, jak-
że tu wszedłeś nie mając stro-
ju weselnego? Lecz on oniemiał. 
Wtedy król rzekł sługom: Zwiąż-
cie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 
na zewnątrz, w ciemności! Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Bo wielu jest powołanych, lecz 
mało wybranych.

...„Posłał swoje sługi, żeby za-
proszonych zwołali na ucztę, 
lecz ci nie chcieli przyjść”... 

Jezus opowiadając przypo-
wieść o zaproszonych na gody 
ma na uwadze Ucztę Euchary-
styczną, na którą jesteśmy za-
proszeni wszyscy bez wyjątku. 
Bóg - jak ów król - wzywa każ-
dego i każdą z nas do uczest-

niczenia w niej. Każdej nie-
dzieli wołanie to rozbrzmie-
wa na nowo w naszych sercach. 
To wołanie Ojca, który pragnie 
spotkać się ze swoimi dziećmi, 
który pragnie nas przytulić do 
swojego serca i nakarmić swoją 
miłością. Wszystko jest przygo-
towane! Stół, jak na prawdziwą 
ucztę przystało, jest obficie za-
stawiony. To stół Słowa i Eucha-
rystii. Słowa, które jest światłem 
i mocą dla nas oraz Sakramen-
tu Ołtarza, sakramentu Miłości 
czyli Ciała i Krwi Jezusa, który 
karmi nas Sobą niczym pelikan 
rozrywający swoją pierś, by na-
karmić swe pisklęta. To wspa-
niała Uczta, na której jedynym 
naszym zadaniem jest chłonąć 
miłość Boga, przyjąć wszystko 
co przygotował dla nas, gdzie 
trzeba szeroko otworzyć serce, 
aby On je napełnił... Coś pięk-
nego! Wystarczy tylko być. Nic 
więcej! Jak się okazuje nie jest 
to takie łatwe dla nas, jak się na 
pierwszy rzut oka wydaje. Przy 
stole zastawionym przez Boga 
można dziś zobaczyć wiele pu-
stych miejsc. Jest ich niestety co 
raz więcej... Dlaczego tak jest? 
Dlaczego odrzucamy miłość 
Boga, który z taką troską zabie-
ga o nasze serca, o nas samych i 
nasze zbawienie? Powodów za-
pewne jest wiele, ale w moim 
odczuciu najistotniejszym jest 
brak osobistej modlitwy - ina-
czej mówiąc - brak autentycznej 
relacji z Bogiem, więzi z Nim. 
Gdyby ona rzeczywiście istnia-
ła, to przecież nikt z nas nie od-
mawiałby Temu, którego kocha, 
a że nie ma w nas miłości Boga, 
bardzo łatwo dyspensujemy się 
od udziału w niedzielnej Eu-
charystii. Oczywiście zdaję so-
bie sprawę, że w tym momen-
cie wielu z czytających te sło-
wa może poczuć się dotknię-
tych mówiąc: „ja przecież Pana 
Boga kocham!” Tak? Konkret-
nie jak? W życiu wiarą nie cho-
dzi o deklaracje! Zresztą na po-
twierdzenie powyższego twier-
dzenia podam prosty przykład. 
Moi drodzy! Kwiatek w donicz-
ce, aby żyć, kwitnąć, potrzebu-
je dwóch pokarmów: twarde-

go pokarmu, gleby w której ro-
śnie, i lekkiego pokarmu, słoń-
ca bez którego zwiędnie :) Czło-
wiek żeby żyć, potrzebuje twar-
dego pokarmu, chleba, i lekkie-
go pokarmu, powietrza bez któ-
rego się udusi :) Życie ducho-
we człowieka wymaga z kolei 
twardego pokarmu, sakramen-
tów i lekkiego pokarmu, modli-
twy. Jeśli ktoś się nie modli, za-
dusza w sobie potrzebę życia sa-
kramentalnego. Brak modlitwy 
skutkuje po prostu oziębłością 
i niedbalstwem w życiu sakra-
mentalnym, a najczęściej nie-
szczęsnym rozstaniem z życiem 
sakramentalnym w ogóle! I jeśli 
mówimy tutaj o modlitwie, to na 
pewno nie mam na myśli rzuca-
nia Panu Bogu „ochłapów” w 
postaci wypowiedzianego „na 
odczepne”, „paciorka” w drodze 
do pracy, albo w czasie spaceru 
z psem! Bądźmy poważni. Nie 
jesteśmy dziećmi i przydałoby 
się zweryfikować kwestię naszej 
modlitwy, bo to od niej - jak wi-
dać - zależy nasze podejście do 
Mszy Świętej. Od strony pozy-
tywnej, chciałbym również - ko-
chani czytelnicy - podzielić się 
przykładem z życia świetnej ak-
torki, którą miałem okazję spo-
tkać posługując w jednej z para-
fii naszej diecezji. Mam na my-
śli śp. Irenę Kwiatkowską, zna-
ną powszechnie z serialu pt. 
„Czterdziestolatek”. Przyjeżdża-
ła na wakacje nad morze i stąd 
nadarzyła się okazja do wzajem-
nego poznania się. Niesamowita 
postać. Kobieta pełna życia, eks-
presji, przezabawna, przecud-
na jako człowiek. Po prostu do 
„zjedzenia”! Wyobraźcie sobie, 
że ta - już wtedy w podeszłym 
wieku - osoba, przygotowywa-
ła się do Mszy Świętej przez pół 
godziny przed jej rozpoczęciem 
i to na klęczkach! Jestem prze-
konany, że Pani Irena cieszy się 
niebem... Czy my jednak nie bę-
dziemy płakać z powodu naszej 
duchowej oziębłości, przez całą 
wieczność żałując, że nie przy-
chodziliśmy na Eucharystyczną 
Ucztę?

ks. Robrt Szyszko

Wypada się rozliczyć 
Zanim poproszę o głos w nadchodzących wyborach, spró-
buję rozliczyć się z czterech lat mijającej kadencji. 

Wybory sa-
morządowe już 
16 listopada. 
Lada dzień uli-
ce naszego mia-
sta zaleją plaka-
ty, a mieszkania 
ulotki z masą 

obietnic. To dobrze, bo każde wybo-
ry powinny być świętem demokracji 
i niech kampania przebiega w duchu 
poważnej dyskusji. Uważam, że każ-
dy z radnych, jeśli chce poprosić o 
głos w listopadowych wyborach, wi-
nien jest mieszkańcom rozliczenie i 
podsumowanie.  

Do Rady Miasta wchodziłem jako 
26-letni chłopak z bloku przy ul. War-
szawskiej - z dużymi nadziejami. 
Szybko po wyborach zdałem sobie 
sprawę, że trudno będzie uczciwie 
zrobić coś dla ludzi. Oczekiwałem, 
że po latach marazmu poprzedniego 
burmistrza, przyjdzie ktoś zbliżony 
do mnie wiekiem, bardziej niezależ-
ny, kto nie będzie przedkładał intere-
sów partii nad sprawy mieszkańców. 
Rzeczywistość szybko pokazała mi 
prawdziwe oblicze. Niektórzy kole-
dzy radni dostali pracę np. na wysy-
pisku R-XXI w Słajsinie, inni uzależnili 
się w inny sposób, a niezależnych zo-
stało niewielu. Myślę, że odpowied-
niej oceny sami dokonają mieszkań-
cy, którym nie jest łatwo znaleźć pra-
cę czy zakupić mieszkanie.

Niestety w dużym stopniu tak wy-
gląda nowogardzka samorządność. 
Głos obywatela jest gdzieś na końcu. 
Bycie radnym opozycji to rola trud-
na, bo nie będąc w zespole przyja-
ciół burmistrza, o wiele turniej jest 
załatwić dla mieszkańców obieca-
ne rzeczy. Opozycja jest jednak po-
trzebna, mimo że w głównej mierze 
jej rola, polega na krytyce. Jest jed-
nak niezbędna w kontroli władzy. 
Podstawowa zaleta – niezależność 
– nikt nie mógł zmusić mnie ani za-
szantażować (groźbą np. utraty pra-
cy) w głosowaniach np. dotyczących 
podwyżek. Paradoksalnie, jako rad-
nemu opozycji, udało mi się załatwić 
więcej niż niektórym radnym układu 
SLD-PSL.

Sukcesy 
Jako radny, w trakcie całej kadencji 

złożyłem około 200 interpelacji. Od 
początku walczyłem o moderniza-
cję drogi osiedlowej ul. Warszawskiej 
– od strony bloku nr 14. Przez dłu-
gi czas burmistrz nie chciał zauwa-
żyć potrzeby realizacji tej inwesty-
cji. Ta ulica jest tylko osiedlowa, więc 
nie wszyscy szybko docenią jej po-
wstanie. W akcie desperacji zebrałem 
więc podpisy wśród mieszkańców 
okolicznych bloków. To była skutecz-
na broń do przekonania burmistrza. 
Jak się okazało, władza może odmó-
wić radnemu, ale nie jest w stanie 
odmówić reprezentowanym przez 
niego ludziom. 29 września br. ogło-
szono przetarg na wykonanie tej in-
westycji, która przewiduje powsta-
nie dwupasmowej, szerokiej na 5 m 
jezdni z kilkudziesięcioma miejsca-
mi parkingowymi. Z informacji, które 
uzyskałem na poprzedniej sesji wy-
nika, że roboty powinny rozpocząć 
się w ciągu najbliższego miesiąca. 
Myślę, że gdyby nie moje zaangażo-
wanie, droga przy Warszawskiej jesz-

cze długo pozostałaby w nienaruszo-
nym stanie. 

Zanim skupiłem się na bliskiej 
mi ulicy wnioskowałem o budowę 
oświetlenia między ulicami Sądo-
wą, Kowalską i Warszawską. Kilka pu-
blicznych tyrad na sesjach sprawiło, 
że inwestycja znalazła się w budże-
cie, a lampy od trzech lat oświetlają 
ciemny do tej pory teren. 

Jako radny, w czerwcu 2013 r., 
zbierając podpisy, angażowałem się 
w działania na rzecz obniżek opłat za 
odbiór śmieci. Lobby przyniosło sku-
tek, bo radni SLD-PSL najpierw ucie-
kli z sesji, a później obniżyli zapropo-
nowane przez siebie stawki.  

Porażki
Mijająca kadencja nie była jednak 

samym pasmem sukcesów. Przepra-
szam, ale za oddanie wodociągów 
w ręce niemieckiej firmy odpowie-
dzialności wziąć nie mogę. Decyzja o 
ogłoszeniu przetargu na sieć wodo-
ciągów należała do burmistrza i my-
ślę, że w już przyszłych pięciu latach 
zapłacimy za nią słono. Nie należałem 
do największych sympatyków firmy 
PUWiS, ale nigdy nie oddałbym wody 
w ręce niemieckiego kapitału. Roz-
wiązań jest wiele. Gmina mogła np. 
stworzyć spółkę wod.-kan. z własny-
mi udziałami, lub warunki przetargu 
określić tak, by zabezpieczyć interes 
mieszkańców. Do porażek zaliczam 
również coraz bardziej słabnącą rolę 
miejskiego targowiska, które z upły-
wem czasu po prostu zamiera i nie 
potrafi poradzić sobie w konkurencji 
z supermarketami. We wrześniu 2011 
r. silnie optowałem, by miejsce w za-
rządzanie przejęła gmina. Myślę, że 
gdyby nie ta decyzja dziś miejsca mo-
głoby nie być. Teraz uważam, że oso-
by prowadzące działalność na targo-
wisku powinny ostać obarczone jedy-
nie symboliczną opłatą targową. Tyl-
ko mocne preferencje w postaci ni-
skich opłat i podatków mogą pomóc 
naszym kupcom (nie tylko tym z tar-
gu) w konkurencji z marketami. Jako 
radnemu, nie udało mi się wpłynąć 
na patologiczny podział środków dla 
organizacji sportowych. Od kliki kilku 
osób zależy istnienie inicjatyw spor-
towych. Jedni np. LZS biorą ogromne 
pieniądze społecznie robiąc niewiele, 
a inni, choć działali świetnie ze wzglę-
du na brak finansów zawiesili działal-
ność, bo nie należeli do układu. Dla-
tego nie udało się uratować klubu 
„Olimpia”, który całkiem dobrze za-
gospodarowywał sportowo młodzież 
wiejską. Jako opozycja, nie wpłynęli-
śmy na organizację Nowogardzkiej 
Amatorskiej Ligii Piłkarskiej. 

Za karkołomną i skrótową próbę 
podsumowania moich działań w Ra-
dzie Miasta przepraszam. Przepra-
szam też tych, których nadzieję za-
wiodłem. Dziękuję również miesz-
kańcom za miłe słowa, z którymi spo-
tkałem się przez te cztery lata. W zbli-
żających się wyborach zamierzam 
ponownie prosić o państwa poparcie 
na funkcję radnego. Mimo wielu nie-
doskonałości na pewno nie zabraknie 
mi aktywności i otwartości do rozmo-
wy z mieszkańcami. Tylko przy takim 
podejściu można zmieniać na lepsze. 

Radny Marcin Nieradka
Partnerstwo i Rozwój 
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Pani 

Annie Antczak 
wyrazy współczucia 

z powodu 

śmierci męża 
Zbigniewa Antczak 

składają 
koleżanki i koledzy 

z „PBO-GRIMBUD”

Wyrazy szczerego 
współczucia żonie, 

dzieciom i najbliższej 
rodzinie 

z powodu śmierci 
męża ojca i dziadka 

śp. Zbigniewa 
Antczak 

składają spadochroniarze 
z Nowogardu, Dobrej 

i Dziwnowa 

Wyrazy szczerego 
współczucia  

z powodu śmierci  
męża, ojca i dziadka 
śp. Zbigniewa 

Antczak 
żonie Hani, 

dzieciom i wnukom 
składa 

rodzina Grzejszczak

Wszystkim którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej i odprowadzili 

na miejsce wiecznego spoczynku 

śp. Kazimierza Baszuka 
serdeczne podziękowania 

składa Rodzina

Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

„Nasi utalentowani” 
Pod takim tytułem, we wtorek, 7 października, o godz. 17:00, w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowogardzie, została otwarta wystawa prac autorstwa uczniów i pracowników 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. 

To już tradycja, że lokalni arty-
ści, czy to zawodowi czy amato-
rzy, dzielą się swoją twórczością 
z mieszkańcami Nowogardu wła-
śnie w bibliotece. Tego typu wer-
nisaże zawsze też cieszą się spo-
rym zainteresowaniem zwiedza-
jących. Tym razem, oprócz arty-
stów, ich rodziców, publiczności, 
na otwarciu wystawy pojawili się 
także dumni ze swoich uczniów 
nauczyciele, na czele z dyrekto-
rem szkoły, panem Stefanem Sit-
kowskim.  - Sztuka nadaje nasze-
mu życiu sens życia. Dlatego myślę, 
że każdy artysta robi to, co czuje w 
swojej zapewne bardzo kreatywnej 
duszy. To, co robicie, jest bardzo 

piękne. Dlatego bardzo serdecznie 
jeszcze raz gratuluję w tym miejscu 
wszystkim naszym artystom. Dzię-
kuję też tym, bez których zapewne 
wystawa ta by się nie udała, czy-
li organizatorkom, nauczycielkom, 
paniom: Ewie Staszak i Katarzynie 
Kijna, a także dyrektor biblioteki, 
pani Zofii Pilarz – mówił podczas 
otwarcia wystawy dyrektor szkoły, 
pan S. Sitkowski.  

Swoje prace prezentowali na-
stępujący uczniowie: Axel Mitu-
ra – klasa IV Technikum Infor-
matycznego, Maciej Odój – kla-
sa III Technikum Informatyczne-

go, Kordian Więzowski – klasa 
IV Technikum Ekonomicznego, 
Łukasz Jałowiec – klasa III Tech-
nikum Ekonomicznego, Aleksan-
dra Michalak – klasa III Wielo-
zawodowa Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa, Mateusz Zięciak – kla-
sa IV Technikum Hotelarskiego, 
Paulina Kuźnik – klasa I Wie-
lozawodowa Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa, Jacek Sulima – kla-
sa I Wielozawodowa.  Oprócz 
uczniów szkoły, umiejętności i 
swój talent pokazali także niektó-
rzy pracownicy szkoły, tj. panie 
Danuta Szczawińska - księgowa 
szkoły, oraz Danuta Adamczyk - 
nauczycielka j. angielskiego. 

Wystawę można oglądać w sali 
wystawowej biblioteki do przy-
szłego wtorku. 

 Poniżej publikujemy wypo-
wiedzi dwóch młodych artystów, 
uczniów ZSP, uczestników tej wy-
stawy. 

Łukasz Jałowiec – klasa III 
Technikum Ekonomicznego - 
Rysuję swoje prace, a właściwie 
szkicuję ołówkiem, od 10 roku ży-
cia. Malowanie farbami mnie nie 
interesuje, dlatego wybrałem tę 
technikę. Co do obiektów, czy kon-
kretnych postaci, to ich nie mam. 
Moje prace powstają na zasadzie 

obserwacji i przemyśleń, które tlą 
się w mojej głowie. Ta wystawa jest 
dla mnie kolejnym krokiem w mo-
ich osiągnięciach artystycznych i 
nie ukrywam, że bardzo się cieszę, 
iż mogłem się tutaj znaleźć wraz z 
moimi kolegami i koleżanką. Co 
do wystawianych prac, to głównie 
są to szkice postaci z bajek i kreskó-
wek - czyli mojego wczesnego dzie-
ciństwa, którymi bardzo się pasjo-
nowałem. Pytał pan, czego się spo-
dziewam po dzisiejszej wystawie?  
Powiem wprost, gromkich braw od 
moich kolegów i koleżanek, którzy 
przyszli do biblioteki na wystawę.

Aleksandra Michalak – kla-
sa III  Wielozawodowa Zasad-

nicza Szkoła Zawodowa - Może 
to dziwnie zabrzmi, ale moje pra-
ce powstają najczęściej z braku 
zajęcia lub poprzez to, że jestem 
świadkiem jakiegoś zdarzenia. Co 
do technik, jakimi się posługuję, to 
wcześniej był to ołówek, a teraz wę-
giel. Jest to technika, której ciągle 
się uczę. Moim obiektem do szki-
cowania najczęściej są twarze lu-
dzi. Dlatego myślę nad sportreto-
waniem całej mojej rodziny. Ale to, 
jak powiedziałam, są na razie tyl-
ko moje plany.

 Jarek Bzowy 

Aleksandra Michalak – klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Na wernisaż młodych artystów i pracowników ZSP przyszło wielu gości

Łukasz Jałowiec – klasa III Technikum Ekonomicznego
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Firma Handlowa RADSTAL, Radosław Kluszczyński

Daję klientowi to, czego wymaga! 
RADSTAL oferuje pełen asortyment wyrobów hutniczych produkcji wiodących hut krajowych. Firma zaopatruje inwestycje budowlane i przedsiębiorstwa 
nie tylko na terenie Nowogardu, powiatu, ale i całego województwa zachodniopomorskiego. W kolejnej odsłonie cyklu „Nasi przedsiębiorcy” prezentuje-
my działalność Radosława Kluszczyńskiego, którego firma istnieje na rynku od 2001 r.

Dziennik Nowogardzki: Od-
noszę wrażenie, że jest pan nie 
tylko właścicielem firmy, ale 
także pracownikiem? 

Radosław Kluszczyński: To 
prawda, jestem tu właścicielem, 
pracownikiem, kasjerem, a także 
księgowym. Początki mojej dzia-
łalności były w gruncie rzeczy bar-
dzo dobre, bo gdy w roku 2001 
rozpoczynałem handel stalą tu, w 
Nowogardzie, warunki były dużo 
łatwiejsze niż są w chwili obecnej. 

Dlaczego pan tak uważa? 
Podstawową sprawą były po-

datki, niższa cena, a także zbyt 
sprzedawanej stali, ale to nie 
oznacza, że było tak cały czas. A 
dlaczego? Działania ówczesnych 
rządów doprowadziły do uwol-
nienia rynku i prywatyzacji pol-
skich hut oraz przekazania ich 
zagranicznym kontrahentom, co 
spowodowało podwyżkę stali o 
100%. Kolejną dość druzgocą-
cą sprawą była manipulacja przy 
podatku VAT, który, jak pamięta-
my, wszedł 5 lipca 1993. Najpierw 
było to 7%, a później 23%. To 
sprawiło, że stał się on jednym z 
najważniejszych źródeł wpływów 
do budżetu państwa. Chcę dodać, 
iż przepisy o podatku VAT, nigdy 
nie należały do najprostszych i 
najprawdopodobniej nigdy do ta-
kich należeć nie będą. Dlatego na-
dal budzi on wiele wątpliwości, je-
śli chodzi o przedsiębiorstwa i fir-
my, które są płatnikami podatku 
VAT.

Pana przedsiębiorstwo jest 
firmą handlową, specjalizującą 
się w sprzedaży wyrobów hut-
niczych  ze stali zwykłych. W 
ofercie jest kilkanaście pozycji, 
prawda?

Mimo że firma jest jednooso-
bowa, to jej oferta jest dla klien-
ta dość interesująca. Stal jest prze-
cież człowiekowi potrzebna, czy to 
do budowy domu, czy też do in-
nych inwestycji. Na chwilę obec-
ną mogę zaproponować takie to-
wary, jak: blachy czarne ocynko-
wane, rury czarne ocynkowane, 
pręty żebrowane, gładkie i kwa-
dratowe. Także profile, kątowniki, 
ceowniki, rutewniki, płaskowni-
ki, kute elementy, ozdobne kolana 
i wiele innych pozycji. Firma, tak 
jak pan powiedział w pytaniu, jest 
firmą handlową. Dlatego na chwi-
lę obecną współpracuję z siedmio-
ma firmami, które dostarczają 
mi towar do sprzedaży. Jeżeli na-
tomiast chodzi o samą sprzedaż, 
uzależniona jest ona od aktualnej 
koniunktury rynkowej.

Jakim materiałem jest stal?
To bardzo wdzięczny materiał, 

który można przekształcać w cie-
kawe rzeczy. Potwierdzeniem 
tego są opinie moich klientów. 
Stal można formować w przeróż-
ne przedmioty, które z kolei mogą 
mieć funkcję zadaniową i arty-
styczną.

Wymienił pan funkcję zdanio-
we i artystyczne. Mógłby pan wy-
jaśnić to precyzyjniej?

Miałem tu na myśli konkret-
ne przedmioty, które rzemieślnik 
jest w stanie wykonać, np. bramy 
wjazdowe na posesję, furtki, ogro-
dzenia, przęsła, pręty, profile kwa-
dratowe i kute elementy.

Mówi pan o tym materiale z 
dużym przywiązaniem, śmiem 
twierdzić, że z metalem łączy 
pana jakaś szczególna historia, 
która spowodowała zamiłowa-
nie do tego zawodu i stała się 
pana sposobem na życie zawo-
dowe…

Tak to prawda. Historia ta była 
dość banalna. Swego czasu szuka-
łem pracy i ni stąd, ni zowąd, pod-
jąłem pracę w firmie, która zajmo-
wała się sprzedażą stali. Po kilku 
latach zatrudnienia stwierdziłem, 
że mogę rozpocząć tego typu dzia-
łalność sam, na własny rachunek. 
Dlatego, nie oglądając się za sie-
bie, postanowiłem to zrobić i tak 
robię do dnia dzisiejszego.

Pana praca oznacza również 
częsty kontakt z drugim człowie-
kiem…

Tak, to prawda. I powiem panu, 
że są to dość ciekawi ludzi – bar-
dzo aktywni zawodowo, szeroko 
pojęci inwestorzy, którzy prowa-
dzą własne działalności gospo-
darcze. Niemniej zdarzają się tak-
że inwestorzy indywidualni, któ-
rzy np. właśnie budują dom.

Czy pana praca polega głównie 
na handlu? 

Tak, przede wszystkim. Moja 
praca polega na sprowadzeniu 
towaru, co, wbrew pozorom, nie 
jest łatwym zajęciem. Sprowadza-
ne przeze mnie towary mają spo-
re rozmiary, sięgające niekiedy 12 
metrów.

No właśnie, ale by handlować, 
trzeba, jak pan powiedział, skądś 
sprowadzić ten towar… 

Moim dostawcą, potrzebnych 
do handlowania towarów, jest 
najczęściej huta, a właściwe kil-
ka hut, mających atesty hutnicze 
oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 
To oznacza, że mój towar jest bar-
dzo dobrej jakości i w pełni bez-
pieczny dla klienta.

Czy jest jakaś niedogodność 
w sprowadzaniu takich materia-
łów?

Jak najbardziej, są one, tak jak 
już powiedziałem, bardzo długie 
i bardzo ciężkie. Do tego trzeba 
je jeszcze sprowadzać z odległych 
stron Polski, np. ze Śląska. Znaj-
dują się tam bowiem główni pro-
ducenci. Dlatego tego typu opera-
cje wymagają sprawnej logistyki i 
działań, których celem będzie jak 

najmniejsza strata w poniesionych 
kosztach.

Kryzys to słowo, które od 
2008 roku nie schodzi z ust 
przedsiębiorców, zarówno tych 
większych, mniejszych, jak i zu-
pełnie małych, do których zali-
cza się pańska firma. 

Powiem panu, że te zawirowa-
nia wynikają z różnych, niekie-
dy nieprzewidywalnych, notowań 
rynku. Dodam, że są one bardzo 
częstym zjawiskiem. W ostatnich 
2–3 miesiącach skala tej recesji 
niestety się pogłębia. Dlatego je-
stem zmuszony, by moje towary 
sprzedawać również poprzez sklep 
internetowy, który już wkrótce za-
mierzam otworzyć. Jak wiemy, 
sprzedaż internetowa daje dużo 
większe możliwości niż sprzedaż 
normalna.

Czy w pana działalności zda-
rzają się lub zdarzyły jakieś 
szczególne transakcje, które za-
padły panu w pamięć?

Było to około 5 lat temu. Pew-
na firma, z którą handlowałem, 
sprzedała mi towar, który miał 
w sobie wiele uchybień, a to zna-
czy, że nie było w nim tego wszyst-
kiego, za co zapłaciłem. Po mo-
jej ingerencji dotarły do mnie sło-
wa gróźb. Trochę się przeraziłem. 
Dziś na szczęście takich sytuacji 
już nie ma, co bardzo mnie cieszy. 
Przyznam się szczerze, że ten in-
cydent do dziś bardzo źle wspomi-
nam. 

Czy po takich nieprzyjemnych 

przygodach jest jeszcze coś, co 
może pana zaskoczyć w tym biz-
nesie? 

Powiem panu, że chyba nic. 
Przez ten okres tak zostałem za-
hartowany w tej działalności, że 
uodporniłem się.

Recesja w hutnictwie zweryfi-
kowała strategie stalowych firm 
i oczyściła branżę, choć nie były 
to zmiany drastyczne. W hut-
nictwie, zarówno polskim, jak i 
tym światowym, postawiono na 
redukcję kosztów i nie tylko…

Uważam, że generalnie każdy 
kraj powinien dbać o swoje miej-
sca pracy oraz, krótko mówiąc, 
tożsamość. Dlatego powinien wy-
pracować na poziomie krajowym 
czy też lokalnym swoje narzędzia 
do działania. Nie wiem, czy pry-
watyzacja zawsze jest taka słusz-
na… Przyczynia się ona do wy-
przedawania naszego narodowe-
go majątku. Trafia on w ręce za-
granicznych firm, które następ-
nie ograniczają rozwój narodowy 
i narzucają swoje warunki. To w 
rezultacie przyczynia się do bra-
ku możliwości oddziaływania na 
krajowy rynek. Niestety stwier-
dzam, że jesteśmy poddani dykta-
towi wielkich firm zagranicznych i 
korporacji, które narzucają swoje 
warunki.

Proszę powiedzieć, jaki jest 
pana cel w życiu? 

Dalej pracować i mieszkać tu, w 
Nowogardzie, a nie myśleć o emi-
gracji, tak jak robią to inni, a w 
szczególności młode osoby, któ-
rych potencjał naprawdę by się tu 
przydał i mógłby być bardziej sku-
teczniej wykorzystany na potrzeby 
naszego miasta. To jest mój zasad-
niczy cel. Czuję się patriotą lokal-
nym, który ma ten region i tę gmi-
nę w sercu. Bywa tak, że gdy nie 
pracuję, to oddaję się swojej pa-
sji – jeździe motocyklem. Jeżdżę 
np. po terenach naszej gminy, któ-
rej widoki i miejsca bardzo mnie 
urzekają. Chciałabym, by inni do-
strzegali te piękne krajobrazy, któ-
re powinny budzić nasz lokalny 
patriotyzm. Powinniśmy się tym 
wszystkim cieszyć i poddać uroko-
wi tych terenów. Dziwię się, że my, 
mieszkańcy, nie próbujemy tego 
docenić. Mam pracę, którą lubię, 
rodzinę, która jest dla mnie ca-
łym sensem życia, i do tego jesz-
cze dochodzi pasja w postaci jaz-
dy motocyklem. No i to miasto, w 
którym żyję zdrowo. Czegóż chcieć 
więcej? 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Wózek widłowy to jedno z urządzeń, które pomaga mi w mojej pracy - tłumaczy Radosław Kluszczyński 
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Okiem radnego

Od 1 grudnia komunikacją miejską bezpłatnie 
W programie ostatniej Sesji Rady Miejskiej, zwołanej przez Przewodniczącego Rady na dzień 30 września 2014 roku, znalazł się punkt dotyczący ustale-
nia cen biletów komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard. Projekt uchwały zaproponowany przez burmistrza zakładał ustalenie cen biletów nor-
malnych(1,4 zł), bagażowych(1 zł) oraz miesięcznych(50 zł) oraz zwalniał z opłaty dzieci i młodzież szkolną.  W trakcie dyskusji przestawiłem swoją opi-
nię na temat uchwały oraz zaznaczyłem, że w mojej ocenie jest niedoskonała i stawia nas na pozycji zacofanego samorządu.

Po pierwsze ustalanie ceny bi-
letów miesięcznych, których nikt 
nie kupuje od lat, byłoby niepo-
trzebnym powielaniem martwych 
zapisów. Ponadto wprowadzanie 
opłat za komunikację miejską sta-
wiałoby nas w gronie przestarza-
łych samorządów w porównaniu 
chociażby do naszego sąsiada Go-
leniowa i innych miast w Polsce, 
które uchwałę o bezpłatnej komu-
nikacji miejskiej wprowadziły już 
dawno. 

Zaproponowałem więc prze-
głosowanie uchwały w sprawie 
bezpłatnej komunikacji miej-
skiej w Nowogardzie, która zwal-
nia wszystkich i likwiduje zapisy o 
ulgach i opłatach.

Przedstawiłem koszty wprowa-
dzenia bezpłatnej komunikacji 
miejskiej kształtujące się na pozio-
mie 40 tyś. rocznie, co w porówna-
niu do wydawanych środków, np. 
na tegoroczne Dożynki, jest kwotą 
niewspółmiernie niską. Wymieni-
łem też zalety bezpłatnej komu-
nikacji miejskiej m.in: ułatwienie 
życia mieszkańcom, szczególnie 
tym mieszkającym poza centrum 
miasta oraz najuboższym, których 
nie stać na własne auta. Dzięki 
bezpłatnej komunikacji część 
kierowców przesiądzie się do ko-
munikacji miejskiej, a to zmniej-
szy korki w naszym mieście. W 
Nowogardzie z komunikacji miej-
skiej najliczniej korzystają miesz-

kańcy terenów Radosławia, Bema 
i Leśnej.

Przygotowałem też pisem-
ny wniosek w tej sprawie, nieste-
ty Przewodniczący Bielida nie po-
zwolił mi go złożyć, jako pojedyn-
czemu radnemu, więc podałem 
go do podpisu Radnemu Marci-
nowi Nieradce siedzącemu obok 
mnie, Andrzejowi Kani, Bogumi-
łowi Gale, Michałowi Bociarskie-
mu. Następnie wniosek został zło-
żony do Przewodniczącego Rady, 
który ogłosił 5 minutową przerwę, 
trwającą około pół godziny. Kie-
dy wznowiono obrady głos zabrał 
burmistrz, który zadeklarował 
znalezienie ze skarbnikiem środ-
ków na wprowadzenie bezpłatnej 

komunikacji miejskiej w Nowo-
gardzie, jeśli Rada Miejska prze-
głosuje ten pomysł. I tak się stało, 
od 1 grudnia 2014 roku Komuni-
kacja Miejska w Nowogardzie bę-
dzie bezpłatna dla mieszkańców. 

Już po wprowadzeniu tej uchwa-
ły pojawiły się głosy, że nie moż-
na nazywać jej bezpłatną, ponie-
waż za wszystko będzie musiała 
zapłacić gmina, i można się zgo-
dzić z tą tezą, ale tak samo może-
my powiedzieć o bezpłatnej plaży, 
orliku i innych miejscach w No-
wogardzie. Z racji terminu przy-
jęcia uchwały pojawił się też pod-
tekst kiełbasy wyborczej, jednak 
to Przewodniczący Rady zwołu-
je i decyduje o terminie i porząd-

ku obrad sesji. Gdyby sesje w No-
wogardzie były zwoływane re-
gularnie, co miesiąc, a nie raz na 
trzy miesiące, to równie dobrze tę 
uchwałę można by przyjąć dużo 
wcześniej (w Goleniowie przyjęto 
ją w czerwcu). I nikt by nie mówił 
o kampanii wyborczej. Ile byłoby 
głosów w  tej sprawie, tyle będzie 
opinii, nie podlega wątpliwości, że 
od 1 grudnia 2014 mieszkańcy nie 
będą płacić za bilety w miejskim 
autobusie i to jest dla nich najlep-
sza informacja. 

Michał Wiatr
Niezależny 

Radny Rady 
Miejskiej w Nowogardzie

Sygnały Czytelników

Droga z Olszycy do Dąbrowy Nowogardzkiej
W czwartek (9 października), na adres mailowy DN otrzymaliśmy zdjęcia i krótki opis drogi, która prowadzi z Olszycy do Dąbrowy Nowogardzkiej, a 
znajduje się w opłakanym stanie. Przy artykule publikujemy apel jednego z mieszkańców. 

Zwracam się z uprzejmą proś-
bą o opublikowanie tego e-maila, 
gdyż droga dojazdowa z Olszycy 
do Dąbrowy Nowogardzkiej jest 
tak dziurawa, że nie da się nią 
jeździć. Ta droga jest tak dziu-
rawa, że nie da się nawet prze-
jechać rowerem. Mam siostrę po 

wypadku i wiem, że w razie po-
trzeby problem z dojazdem bę-
dzie miała karetka. Proszę o po-
ruszenie tego tematu w piątko-
wym dzienniku.

Z poważaniem 
(dane do wiadomości redakcji)

Nasz Czytelnik nadesłał rów-
nież zdjęcia zniszczonej drogi. 
W swoim tekście zwracał rów-
nież uwagę na to, że sołtys Dąbro-
wy, póki co, nie robi nic ku temu, 
by droga została wyremontowa-
na, natomiast mieszkańcom wsi 
zapewnił kawałek odcinka dojaz-
dowego do posesji. Skontaktowa-
liśmy się z sołtysem Dąbrowy No-
wogardzkiej, Zbigniewem Flor-
kowskim, aby wypowiedział się na 
łamach DN na temat zniszczonej 
drogi. – Droga Dąbrowa Nowo-
gardzka–Olszyca jest drogą gmin-
ną. Droga ta stanowi drogę dojaz-
dową na pola, jak i do lasów. Bar-
dzo dużą degradację drogi robią 
firmy wywozowe, wywożące drze-
wo z lasu. Nie chciałbym nikogo 
oskarżać ani bronić. W sprawie ja-

kiejkolwiek drogi sołtys może tyl-
ko wystąpić z wnioskiem do bur-
mistrza o remont. Na tej drodze 
prace są robione tak naprawdę co 
roku. Droga ta jest często uczęsz-
czana przez sprzęt ciężki i jak jest 
deszczowa pogoda, to zawsze tam 
będą kałuże. Jedyne, co mogę zro-
bić, to po raz kolejny w dniu ju-
trzejszym napisać wniosek do bur-
mistrza o remont tej drogi – mówi 

sołtys Dąbrowy Nowogardzkiej, 
Zbigniew Florkowski. 

Nie wiemy, czy odpowiedź soł-
tysa usatysfakcjonuje naszego 
Czytelnika, który zwrócił uwa-
gę na ten problem. Pozostaje wie-
rzyć, że interwencja sołtysa w tej 
sprawie w UM w Nowogardzie 
pomoże w remoncie tego odcinka 
gminnej drogi. 

KR

Złapali go w szkole 
Policjanci z Nowogardu, zatrzymali 14-latka, który na ulicy wyrwał kobiecie torebkę z za-
wartością pieniędzy oraz dokumentów. Nieletni złodziej za popełniony czyn odpowie przed 
sądem rodzinnym i nieletnich. 

Do idącej na Pl. Szarych Szere-
gów w Nowogardzie kobiety, pod-
biegł młody chłopak, wyrwał jej z 
ręki torebkę i uciekł. Pokrzywdzo-
na o zdarzeniu natychmiast poin-
formowała policjantów i podała 
rysopis sprawcy. Funkcjonariusze 
rozpoczęli poszukiwania. Z uwa-
gi na to, że w pobliżu miejsca zda-

rzenia znajduje się szkoła, stróże 
prawa postanowili sprawdzić, czy 
wśród uczniów nie ma potencjal-
nego sprawcy. Szybko okazało się, 
że za kradzieżą stoi 14-letni uczeń 
szkoły. Przyznał się do wyrwa-
nia torebki. Oświadczył, że cho-
dziło mu tylko o pieniądze. Dzię-
ki szybkim działaniom funkcjo-

nariuszy, pokrzywdzona odzyska-
ła swoje mienie. Nastolatek został 
zatrzymany i przesłuchany w cha-
rakterze nieletniego sprawcy czy-
nu karalnego. Usłyszał zarzut kra-
dzieży. Za popełniony czyn odpo-
wie przed sądem rodzinnym i nie-
letnich.

Info: własna
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Kryteria oceny ofert pisemnych
Kryteria strukturalne (70 pkt)
l. Cena 20% - 20 pkt.
Najwyższą ilość punktów 20 

pkt otrzyma oferta z najwyższą 
zaoferowaną ceną. Ceny pośred-
nie otrzymają proporcjonalnie 
mniej punktów.

2. Wpływ zakupu nierucho-
mości na poprawę struktury go-
spodarstw rodzinnych (25 pkt).

Podstawą oceny kryterium jest 
wielkość posiadanego gospodar-
stwa rodzinnego. Przez wielkość 
posiadanego gospodarstwa ro-
dzinnego rozumie się powierzch-
nię użytków rolnych, wchodzą-
cych w skład gospodarstwa dane-
go oferenta, wynikającą z doku-
mentów złożonych przez oferen-
ta, o których mowa w pkt II albo 
III rozdziału „ZASTRZEŻENIA 
l OGRANICZENIA (kwalifika-
cja do uczestnictwa w przetar-
gu)" niniejszego ogłoszenia. Po-
wierzchnia preferowana (PP) to 
powierzchnia użytków rolnych 
mieszcząca się w przedziale po-
między średnią krajową, wyno-
szącą 10 ha, a 1,5 średniej woje-
wódzkiej, wynoszącą 45 ha. Mak-
symalną ilość punktów (25 pkt) 
otrzymają oferty złożone przez 
oferentów, których gospodarstwa 
mają powierzchnię preferowaną 
(PP). Powierzchnia maksymalna 
(Pmax) stanowi różnicę pomię-
dzy powierzchnią równą 300 ha 
użytków rolnych, a powierzchnią 
użytków rolnych wchodzących 
w skład sprzedawanej nierucho-
mości. W przedmiotowym prze-
targu powierzchnia maksymal-
na (Pmax) wynosi .... ha. Oferty 
złożone przez oferentów, których 
gospodarstwa mają powierzch-
nię większą od powierzchni pre-
ferowanej (PP), ale mniejszą od 
maksymalnej (Pmax), otrzy-
mają proporcjonalnie mniejszą 
ilość punktów, która ustalona w 
oparciu o przedziały wynikające 
z ilorazu różnicy pomiędzy po-
wierzchnią maksymalną (Pmax) 
i górną granicą powierzchni pre-
ferowanej (45 ha), a maksymal-
ną ilością punktów, tj. (Pmax - 

45)/25., z zastrzeżeniem, że ofer-
ty złożone przez oferentów go-
spodarstwa mają powierzchnię 
większą niż .... ha użytków rol-
nych, nie otrzymują punktów. 
Oferty złożone przez oferentów, 
których gospodarstwa mają po-
wierzchnię mniejszą niż l O ha, 
nie otrzymają punktów.

3. Kształtowanie rozłogu go-
spodarstwa rodzinnego - odle-
głość sprzedawanej nierucho-
mości od siedziby gospodar-
stwa oferenta (25 pkt) (zgodnie 
z wnioskiem o wpis do ewiden-
cji ARIMR).

Odległość w linii prostej, usta-
lana na podstawie pomiaru na 
ortofotomapie: www.geoportal.
gov.pl. Maksymalną ilość punk-
tów (25 pkt) otrzymają oferty rol-
ników zamieszkałych w odległo-
ści do 7 km od nieruchomości 
wystawionej do przetargu. Pozo-
stali oferenci uzyskają proporcjo-
nalną ilość punktów, która będzie 
ustalona w oparciu o przedziały 
wynikające z ilorazu różnicy po-
między największą odległością 
i odległością wynoszącą 7 km, a 
ilością punktów (25 pkt) - (naj-
większą odległość km- 7 km)/25, 
z zastrzeżeniem, że oferty złożo-
ne przez oferentów, których sie-
dziba gospodarstwa położona 
jest w odległości mieszczącej się 
w ostatnim przedziale, nie otrzy-
mają punktów.

Kryteria do wyboru 2 lub 3 z 
puli 5 (rozdanie 30 pkt) (dla jed-
nej "puli" nieruchomości np. po-
wiat)

l. Przeciwdziałanie nadmier-
nej koncentracji nieruchomości 
rolnych - grunty nabyte lub wy-
dzierżawione dotychczas (tyl-
ko dzierżawy umożliwiające na-
bycia nieruchomości, dłuższe 
niż jeden okres wegetacyjny) od 
ANR oraz grunty, co do których 
oferent został ustalony kandy-
datem na nabywcę lub dzier-
żawcę.

Przez grunty nabyte dotych-
czas od ANR rozumie się po-
wierzchnie wszystkich gruntów 

nabytych przez oferenta na wła-
sność od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych (Agencji Rolnej Wła-
sności Skarbu Państwa), w jakim-
kolwiek trybie, w okresie od dnia 
O l .O 1.1992r. do dnia złoże-
nia oferty, w hektarachz dokład-
nością do czwartego miejsca po 
przecinku. W przypadku naby-
cia gruntów na współwłasność w 
częściach ułamkowych pod uwa-
gę bierze się powierzchnię grun-
tów odpowiadającą udziałowi we 
współwłasności, a w przypadku 
nabycia gruntów na współwła-
sność łączną bierze się pod uwa-
gę łączną powierzchnię nabytych 
gruntów.

Przez grunty wydzierżawio-
ne dotychczas od ANR rozu-
mie się powierzchnie wszyst-
kich gruntów będących przed-
miotem trwających (czynnych) 
umów dzierżawy, których stro-
nę jest oferent, zawartych z ANR, 
w jakimkolwiek trybie, w okresie 
od dnia O l. O 1.1992r. do dnia 
złożenia oferty, w hektarach z do-
kładnością do czwartego miej-
sca po przecinku. W przypadku 
współdzierżawienia gruntów z 
Zasobu bierze się pod uwagę po-
wierzchnię gruntów będących w 
faktycznym użytkowaniu oferen-
ta.

Przez grunty, co do których 
oferent został ustalony kandyda-
tem na nabywcę lub dzierżawcę 
rozumie się powierzchnię wszyst-
kich gruntów, odnośnie do któ-
rych oferent wygrał przetarg zor-
ganizowany przez ANR na sprze-
daż lub dzierżawę gruntów, a 
umowa sprzedaży lub dzierżawy 
nie została zawarta przed dniem 
dokonania przez komisję prze-
targową oceny ofert. 

Do gruntów nabytych lub wy-
dzierżawianych nabytych lub wy-
dzierżawionych od ANR oraz 
gruntów, co do których kandy-
datem na nabywcę lub dzierżaw-
cę wliczane są grunty nabyte lub 
wydzierżawione przez współmał-
żonka oferenta, a także grunty, co 
do których współmałżonek ofe-
renta został kandydatem na na-

bywcę lub dzierżawcę.
Maksymalną Ilość punktów 

otrzymają oferty złożone przez 
oferentów, którzy do dnia doko-
nania przez komisje przetargo-
wą oceny ofert nie nabyli lub nie 
wydzierżawili gruntów od ANR 
oraz nie zostali ustaleni kandy-
datami na nabywców lub dzier-
żawców gruntów. Pozostałe ofer-
ty otrzymają proporcjonalnie 
mniejszą ilość punktów, która zo-
stanie ustalona w oparciu o prze-
działy wynikające z Ilorazu naj-
większej powierzchni gruntów 
nabytych lub wydzierżawionych 
od ANR oraz gruntów, co do któ-
rych oferent został ustalony kan-
dydatem na nabywcę lub dzier-
żawcę (PNmax) i maksymalnej 
ilości punktów, tj. (PNmax/ ..... ), 
z zastrzeżeniem, że oferty złożo-
ne przez oferentów, których po-
wierzchnia gruntów nabytych lub 
wydzierżawionych od ANR oraz 
gruntów, co do których zostali 
ustaleni kandydatami na nabyw-
ców lub dzierżawców, mieści się 
w ostatnim przedziale, nie otrzy-
mają punktów."

2. Ubezpieczenie w Kasie Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecz-
nego. 

Maksymalną ilość punktów 
uzyskają oferty złożone przez ofe-
rentów, którzy podlegają ubez-
pieczeniu społecznemu rolników 
i przedłożą dokument potwier-
dzający ubezpieczenie w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego (zaświadczenie KRUS). 
Pozostałe oferty, złożone przez 
oferentów, którzy nie podlegają 
ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników, nie otrzymują punktów.

3a. Wsparcie uzyskane w ra-
mach PROW w przeliczeniu na 
l ha użytków rolnych- działanie 
"Modernizacja gospodarstw rol-
nych".

Maksymalną ilość punktów 
uzyskują oferty złożone przez 
oferentów, którzy otrzymali naj-
większą pomoc finansową w ra-
mach PROW na lata 2007-2013, 
w zakresie działań dotyczących 

rozwoju gospodarstwa rozwoju 
gospodarstwa rodzinnego (dzia-
łanie "Modernizacja gospodarstw 
rolnych"), w przeliczeniu na l ha 
użytków rolnych wchodzących w 
skład gospodarstwa rodzinnego 
oferenta. Pozostałe oferty otrzy-
mują proporcjonalnie mniejszą 
ilość punktów.

3b. Wsparcie uzyskane w ra-
mach PROW, SPO - działanie 
"Ułatwienie startu młodym rol-
nikom".

Maksymalną ilość punktów 
uzyskają oferty złożone przez ofe-
rentów, którzy otrzymali pomoc 
finansową w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 łub SPOrestruk-
turyzacja i modernizacja sekto-
ra żywnościowego oraz rozwo-
ju obszarów Wiejskich w łatach 
2004 - 2006 w zakresie działania 
"Ułatwianie startu młodym rol-
nikom", bez względu na Jej wy-
sokość. Pozostałe oferty, złożone 
przez oferentów, którzy w ramach 
tego działania nie uzyskali wspar-
cia, nie otrzymają punktów.

4. Produkcja zwierzęca- in-
tensywność produkcji zwierzę-
cej (DJP/ha).

Maksymalną ilość punktów 
uzyskają oferenci, którzy uzyskali 
najwyższą obsadę DJP/ha, pozo-
stałe oferty uzyskają proporcjo-
nalnie mniejszą ilość punktów. 
Ocena tego kryterium

dokonywana będzie na podsta-
wie zaświadczenia IRZ z Agencji 
Restrukturyzacji Modernizacji. 

5. Bezumowne użytkowanie 
gruntów Zasobu przez oferenta.

Ocena następuje na zasadzie 
"zero-jedynkowej" ("bieguno-
wej"), czyli oferent który był lub 
jest bezumownym użytkowni-
kiem otrzymuje O pkt, a oferent 
który nie był i nie jest otrzymuje 
maksymalną liczbę punktów

Przewodniczący 
Zarządu Powiatowego

Zbigniew Luter

Zachodniopomorska Izba Rolnicza
INFORMUJE - RADZI - PRZYPOMINA

MATERIAŁ SPONSOROWANy
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Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Weronika Kaczmarek. Gratuluję.

Mecze na szczycie w III Lidze Kobiet i „okręgówce”

Drugi zespół wygra w domu?
W najbliższy weekend, drużyny Pomorzanina rywalizować będą na własnym boisku. Szcze-
gólnie zapowiadają się sobotnie mecze. W III Lidze Kobiet dojdzie do meczu na szczycie, 
piłkarki Pomorzanina podejmować będą Olimpię II Szczecin. Zawodnicy pierwszego ze-
społu, zagrają o 2. miejsce ze Stalą Lipiany. Z kolei w niedzielę, rezerwowi poszukają punk-
tów w meczu ze Zniczem Niedźwiedź. 

Pierwszy sobotni mecz roz-
pocznie się o godzinie 12:00. Na 
boisku w Nowogardzie, naprze-
ciw kobiecej drużyny, staną głów-
ne faworytki do awansu, piłkarki 
Olimpii II Szczecin. Zawodniczki 
ze Szczecina zajmują 2. miejsce w 
tabeli, jednak wciąż mają zaległy 
mecz z Falą Międzyzdroje. Olim-
pia II wysoko wygrała swoje dwa 
dotychczasowe pojedynki. Po-
morzanin po rewelacyjnym star-
cie jest liderem III Ligi Kobiet, ma 
na swoim koncie komplet trzech 
zwycięstw i imponujący bilans 
bramkowy-20 goli strzelonych i 
0 straconych. Bez wątpienia bę-
dzie to mecz na szczycie! Należy 

pamiętać jednak, że podopieczne 
Pawła Błaszczyka na razie grały z 
najsłabszymi drużynami w swo-
jej lidze, a o miejsce w pierwszej 
trójce przyjdzie im się bić właśnie 
z Olimpią II oraz Falą Międzyz-
droje i Zalewem Stepnica. Jed-
no jest pewne, piłkarki Pomorza-
nina zrobią wszystko, aby utrzeć 
nosa swoim rywalkom i pozosta-
wić po sobie dobre wrażenie. Już 
dziś gorąco zachęcamy kibiców z 
Nowogardu, aby w sobotę o go-
dzinie 12:00, stawili się na Stadio-
nie Miejskim przy ul. Wojska Pol-
skiego i gorąco dopingowali no-
wogardzkie piłkarki. 

Nieco ponad godzinę, od ostat-

niego gwizdka w meczu kobiet, na 
boisko wybiegną podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego, a ich ry-
walami będzie Stal Lipiany. Bę-
dzie to kolejny mecz na szczycie, 
rozegrany tego dnia w Nowogar-
dzie. Goście zajmują 2. miejsce 
w tabeli z 16 punktami na kon-
cie. Pomorzanin zgromadził tyle 
samo punktów, jednak ze wzglę-
du na gorszy bilans bramkowy, 
zajmuje w ligowej tabeli 3. miej-
sce.  W poprzednim sezonie oby-
dwie drużyny również sąsiado-
wały ze sobą w tabeli, jednak w 
środku stawki. Pomorzanin i Stal 
przed rokiem dwukrotnie zremi-
sowały, najpierw w Nowogardzie 
(2:2), następnie w Lipianach (1:1). 
Biorąc pod uwagę, jak mizernie 
na wyjazdach prezentują się pod-
opieczni Roberta Kopaczewskie-
go, ten mecz na własnym boisku 
trzeba wygrać. Tym bardziej, że 
jak na razie Pomorzanin w me-
czach u „siebie”, może pochwa-
lić się świetnym bilansem: cztery 
zwycięstwa w czterech meczach, 
przy 11 strzelonych golach i tylko 
1 straconej bramce. Stal Lipiany 
na wyjazdach, dotychczas w czte-
rech meczach zdołała 2 razy wy-
grać, jeden mecz zremisować i za-
notować jedną porażkę, strzela-
jąc przy tym 8 goli i tracąc 7 bra-
mek. Obecnie ścisk w czele tabe-
li jest tak duży, że przy ewentual-

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
9. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Orkan Suchań  (11.10; 11:00)
Piast Chociwel – Jeziorak Szczecin  (11.10; 14:00)
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany  (11.10; 15:00)
Zorza Dobrzany – Morzycko Moryń  (11.10; 16:00)
Unia Dolice – Kłos Pełczyce   (11.10; 16:00)
Ina Ińsko – Gavia Choszczno   (11.10; 16:00)
Flota II Świnoujście – Polonia Płoty  (12.10; 15:00)
Błękit Pniewo – Sparta Węgorzyno  (12.10; 15:45)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
7. kolejka:
Euroinsbud Goleniów – Orzeł Łożnica  (11.10; 15:00)
Pomorzanin Przybiernów – Zalew Stepnica (11.10; 16:00)
Hanza Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze  (11.10; 18:00)
Wicher Reptowo – Chemik II Police  (12.10; 15:00)
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź (12.10; 15:00)
Orzeł Grzędzice – Vielgovia Szczecin  (12.10; 15:00)

III Liga Kobiet 2014/2015
4. kolejka:
Zalew Stepnica – Kotwica Kołobrzeg  (11.10; 12:00)
Pomorzanin Nowogard – Olimpia II Szczecin (11.10; 12:00)
Fala Międzyzdroje – Vielgovia Szczecin  (12.10; 12:00)
LUKS Przecław – Orzeł 2010 Wałcz  (12.10; 15:00)

nym remisie w tym meczu, Stal i 
Pomorzanin może zostać „prze-
skoczona” przez Morzycko Mo-
ryń i Kłos Pełczyce, a Błękit Pnie-
wo może zrównać się z tymi dru-
żynami punktami. Pomorzanin 
po meczu ze Stalą Lipiany będzie 
ponownie na własnym boisku po-
dejmować drużynę z czołówki, a 
dokładnie Błękit Pniewo. Sześć 
punktów, w tych dwóch meczach 
na własnym boisku, byłoby z pew-
nością świetnym wynikiem. No-
wogardzianie są w stanie osiągnąć 
ten cel, jednak pod jednym wa-
runkiem- wszyscy piłkarze mu-
szą być do dyspozycji trenera. Jak 
będzie w rzeczywistości? Przeko-
namy się już w najbliższą sobotę o 
godzinie 15:00. 

W niedzielę, swój mecz roze-
gra Pomorzanin II Nowogard, 

a rywalami będą piłkarze Zni-
cza Niedźwiedź. Obydwa zespo-
ły w tym sezonie prezentują się 
bardzo przeciętnie. Znicz zajmu-
je 9. miejsce w tabeli z 5 punkta-
mi na koncie, z kolei Pomorzanin 
II znajduje się na 10. pozycji z 4 
punktami na koncie. Dobrą wia-
domością dla piłkarzy drugiego 
zespołu jest fakt, że Znicz jesz-
cze nie zdobył na wyjeździe choć-
by jednego punktu. Dla odmiany, 
„rezerwowi” na własnym boisku 
jeszcze nie wygrali... Który zespół 
tego dnia przełamie swoją nie-
moc? Dowiemy się tego po nie-
dzielnym meczu zaplanowanym 
na godzinę 15:00. Przy artykule 
prezentujemy komplet wszystkich 
gier w poszczególnych ligach. 

KR

Czy Paweł Błaszczyk po meczu swojej drużyny z Olimpią II Szczecin, wciąż będzie 
uśmiechnięty 

Masaż jesienny
Spoglądając za okno widzimy 

jak powoli zmienia nasz krajobraz. 
Musimy się mieć na baczności bo 
niepostrzeżenie wdziera się też w 
nasze dusze. Mowa, jak nie trudno 
się domyślić o jesieni. Początko-
wo uśmiechamy się na widok ko-
lorowych liści, kasztanów i czer-
wonych korali jarzębiny. Z czasem 
jednak  drzewa stają się łyse i tylko 

wieje i pada. Ciągle ciemno. Ata-
kuje nas jesienna depresja. A, że 
„nas” oznacza również naszą skó-
rę proponuję z tej okazji , kosme-
tyczny masaż twarzy. Zamykamy 
oczy, wyobrażamy sobie roman-
tycznych spacer nad nowogardz-
kim jeziorem. Delikatne ruchy 
masażu na naszej twarzy wprawia-
ją nas w stan relaksu. Główny cel 

masażu kosmetycznego, czyli od-
prężenie osiągamy w zasadzie już 
po kilku chwilach. Żadnych urzą-
dzeń, wibracji, wyciskania, a tyle 
dobrego dzieje się dla naszej skó-
ry. Przede wszystkim poprawia się 
ukrwienie. Usprawnia i reguluje 
praca gruczołów skórnych. Miej-
scowo zwiększamy odporność i 
zmniejszamy obrzęki. W marze-
niach szaleńcza zabawa. Obrzu-
camy się liśćmi. Uśmiechamy tu-
dzież w głos śmiejemy. Czujemy, 
że nasze policzki stają się różo-
we. Dotyk czy fantazja pobudzi-
ły krążenie?  Mimo tego, że po-
szczególne ruchy w każdym ga-
binecie mogą się różnić to idea i 
cel zawsze pozostaje taki sam.Ma-
saż jest stosowany w leczeniu cho-
rób dotykających mięśne twarzy i 
skórę, ale trzeba także pamiętać o 
jego odmładzającym działaniu. To 
jedna z bardziej skutecznych me-
tod poprawy elastyczności i jędr-

ności mięśni. Warto więc stoso-
wać ją regularnie, bo to trochę jak 
gimnastyka dla naszej twarzy. Je-
żeli zaś chodzi o lecznicze właści-
wości. Wskazaniem do jego zasto-
sowania jest porażenie nerwu twa-
rzowego, leczenie pooperacyjne, 
zmniejszenie obrzęku, łagodzenie 
blizn i bruzd, leczenie problemów 
skórnych, wygładzenie, ujędrnie-
nie oraz usuwanie toksyn. Żeby 
nie było tak kolorowo, jak to czę-
sto w życiu bywa zdarzają się prze-
ziębienia, obowiązki i inne przy-
padki przez które jesienna zaba-
wa nie jest nam dana. Przeciw-
wskazaniem do zażywania jesien-
nego masażu są: m.in. choroby no-
wotworowe, liszaj, opryszczka trą-
dzik, powiększone węzły chłonne, 
wysokie ciśnienie, choroby serca, 
zapalenia żył. Powyższe zdanie jest 
jak pstryknięcie. Proszę się jednak 
nie martwić. Na powrót zamknąć 
oczy, zmobilizować wyobraźnie i 

tworzyć radosny obrazek, który 
dotleni duszę. Ja w tym czasie za-
opiekuje się skórą.
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UWAGA ROLNICy
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLy 

HIT TARGOWy XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNyCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.29-24.10

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

TOyOTA Kozłowski
Szczecin, ul. Mieszka 125B
Szczecin, ul. Struga 17
Nowogard, ul. 3 Maja 27b

W.232.18.sk.10.10

Amatorska liga w tym roku nie wystartuje

Kto jest grabarzem NALP?
Z informacji, które uzyskał Dziennik Nowogardzki, wynika, że Nowogardzka Amatorska 
Liga Piłkarska w tym roku nie wystartuje! Tym samym kilkuletnia tradycja przepadła, a 
kilkaset osób w okresie zimowym musi zająć się czymś innym niż niedzielne kopanie pił-
ki w hali ZSO.

Nowogardzka Amatorska Liga 
Piłkarska rozgrywana była w hali 
sportowej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Boh. War-
szawy 78 w Nowogardzie, bez 
przerw od 2008 roku. Udział w 
niej wziąć mógł każdy, zarówno 
piłkarze zrzeszeni w klubach, jak i 
zawodnicy, którzy na co dzień nie 
reprezentowali żadnych zespołów. 
Od lat w niedzielę hala ZSO gro-
madziła niekiedy nawet kilkuset 
piłkarzy oraz dziesiątki kibiców z 
gminy Nowogard. W minionym 
roku organizatorzy natknęli się 
jednak na problemy. Urząd Miej-
ski zobligował ich do uiszczania 
opłat za korzystanie z sali. Tak sta-
ło się po raz pierwszy od istnienia 
tej amatorskiej ligi. Tylko obecny 

burmistrz wpadł na pomysł, aby 
zarabiać na „społecznikach”, choć 
sam nie przyznał dotacji ze środ-
ków przeznaczonych na sport (po-
mimo, że organizatorzy co roku 
składali wniosek, jako organiza-
cja pozarządowa). Jak to się skoń-
czyło? Doskonale pamiętamy. Or-
ganizatorzy zostali zmuszeni pod-
nieść wpisowe dla każdej z dru-
żyn, przez co automatycznie liga 
się „skurczyła”, zabrakło pieniędzy 
na rozegranie Pucharu Ligi, a pił-
karze skutecznie się zniechęcili do 
brania udziału w sportowej rywa-
lizacji. W tym roku pewnym już 

jest, że wobec większych kosztów 
nie ma chętnych na udział w roz-
grywkach NALP. Organizatorzy 
oficjalnie potwierdzili, że po raz 
pierwszy od 2008 roku amatorska 
liga piłkarska zawiesza swoją dzia-
łalność. Na pytanie, kto jest temu 
winien, odpowiadają, że wszyscy 
doskonale wiedzą kto stał się gra-
barzem i pogrzebał NALP. Niech 
piłkarze, kibice i nasi Czytelni-
cy odpowiedzą sobie na to sami. 
Dodajmy, że podobne ligi ama-
torskie funkcjonują w większości 
miast mniejszych i większych niż 
Nowogard i są wspierane przez lo-
kalne władze. W Nowogardzie jest 
inaczej, dlatego NALP przeszedł 
do historii...

KR

Uwaga Wędkarze
Koło Miejsko-Gminne PZW w Nowogardzie, 

organizuje w dniu 12.10.2014 r. 
Zawody Wędkarskie Spławikowe 

w Kamieniu Pomorskim.
Zapisy do dnia 10.10.2014 r. w sklepie „Wędkarz”.

Wyjazd z ul. 5 Marca, o godzinie 6:30.
Startowe 10 zł.

Zarząd 

 Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.10.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie-spławikowe 

(towarzyskie) w Kamieniu Pomorskim 
na kanale „Świniec”. 

Opłata startowa wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.10.2014r. 

Uwaga zmiana czasu. 
 Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
tel. 91 392 21 65 ul. Boh. Warszawy 7A

ul.Żeromskiego 18A
               Nowogard

(naprzeciwko SP2)ju
ż 
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Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej IX Runda – Chojna

Startowali zawodnicy KM „Cisy”
W niedzielę (5 października), w Chojnie, przeprowadzona została IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej, która zarazem była zakończeniem sezo-
nu. Nie zabrakło również nowogardzkich akcentów. Trójka sędziów z naszego miasta sprawowała ważne funkcje, a na torze wystartowało 3 zawodników z 
Klubu Motorowego „Cisy” Nowogard. 

Zawody motocrossowe w Choj-
nie były zarazem ostatnimi w tym 
roku, w ramach Mistrzostw Strefy 
Polski Zachodniej. W zakończe-
niu sezonu wziął udział gość spe-
cjalny, którym był Tomasz Gol-
lob. Jak na mistrza przystało, Gol-
lob w swojej kategorii wygrał je-
den wyścig, natomiast w drugim 
zajął 2. miejsce. Zawody sędzio-
wała trójka sędziów z Nowogar-
du. Wiesław Śmietjuch był głów-
nym sędzią startu i mety, a asy-
stowali mu Stanisław Pyrzyński i 
Mirosław Martynowicz. W bar-

wach KM „Cisy” Nowogard za-
prezentowało się trzech zawod-
ników, byli nimi: Tomasz Jamro-
ży w kategorii MX Quad Open, 
Krzysztof Paszek w kategorii  
MX1C i Kacper Matecki w ka-
tegorii MX2 Junior. Relacje roz-
poczniemy od dobrze już znane-
go wszystkim kibicom motocros-
su z Nowogardu Tomasza Jamro-
żego, który jest mieszkańcem Iń-
ska. Zawodnik KM „Cisy” starto-

wał w tym roku tylko w 5 rundach 
mistrzostw. To jednak nie prze-
szkodziło mu w zajęciu wysokie-
go miejsca na koniec sezonu oraz 
w zawodach w Chojnie. Podczas 
treningu dowolnego i kwalifika-
cyjnego, Jamroży zajął dwukrot-
nie 4. miejsce, a to, co najlepsze 
pozostawił na swoje wyścigi. W 
pierwszym z nich zawodnik KM 
„Cisy” Nowogard przekroczył li-
nię mety jako trzeci, a lepsi oka-

zali się tylko: zwycięzca Roman 
Gwiazda z Motoklubu Oborniki 
oraz Łukasz Lorenc z Automobil-
klubu Gorzowskiego. W drugim 
wyścigu Tomasz Jamroży uplaso-
wał się już na 2. miejscu po pięk-
nej walce z Łukaszem Lorencem, 
z którym wygrał o niespełna 5 se-
kund. Pierwsze miejsce ponow-
nie zajął Roman Gwiazda. Jamro-
ży w klasyfikacji zawodów zajął  2. 
miejsce z 84 punktami na koncie, 
tyle samo punktów uzyskał rów-
nież Łukasz Lorenc. Punkty zdo-
byte przez Jamrożego pozwoli-
ły mu w klasyfikacji sezonu zająć 
wysokie 5. miejsce. Wierzymy, że 
zawodnik KM „Cisy” Nowogard 
będzie w stanie w przyszłym se-
zonie, wystartować we wszystkich 
rundach Mistrzostw Strefy Polski 
Zachodniej, dzięki czemu będzie 
walczył o tytuł mistrzowski. 

W Chojnie wystartowało jesz-
cze dwóch nowych zawodników 
z nowogardzkiego klubu. W ka-
tegorii MX1C pojechał Krzysztof 

Paszek, 38-letni mieszkaniec Świ-
noujścia. Paszek po raz pierwszy 
wystartował w zawodach z licen-
cją. Trening dowolny ukończył na 
23. miejscu, natomiast w trenin-
gu kwalifikacyjnym zajął 24. po-
zycję. W swoim pierwszym wy-
ścigu w Chojnie zdołał wywal-
czyć 21. miejsce. W drugim wy-
ścigu poszło mu już nieco gorzej i 
ostatecznie przekroczył linię mety 
jako 24. zawodnik. W klasyfikacji 
indywidualnej zawodów Krzysz-
tof Paszek został sklasyfikowa-
ny na 21. miejscu na 28 zgłoszo-
nych zawodników. Wierzymy, że 
te starty zaowocują w przyszłym 
sezonie. Pozostał nam jeszcze je-
den zawodnik z KM „Cisy” No-
wogard, który w Chojnie dopiero 

walczył o zdobycie licencji. Mowa 
tu o 17-letnim Kacprze Mateckim, 
który mieszka w okolicach Gryfic. 
Kacper Matecki startuje w kate-
gorii MX2 Junior. Młodziutki za-
wodnik KM „Cisy” zaprezentował 
się z przyzwoitej strony podczas 
treningów. W treningu dowolnym 

zajął 13. pozycję, natomiast w tre-
ningu kwalifikacyjnym uplaso-
wał się na 12. miejscu. W pierw-
szym wyścigu Kacper Matecki 
mógł mówić o sporym pechu, po 
przejechaniu 4 okrążeń przytra-
fił mu się wypadek, na skutek któ-
rego uszkodzeniu uległ jego mo-
tor, a sklasyfikowany został na 19. 
miejscu (dwóch zawodników za-
prezentowało się gorzej, pokonu-
jąc jedynie 3 okrążenia). Matecki 
przystąpił do rywalizacji w dru-
gim wyścigu, w którym przeje-
chał osiem z dziesięciu okrążeń, 
co oznaczało, że osiągnął wyma-
gane 70% trasy, dzięki czemu wy-
walczył licencję. Wynik ten po-
zwolił mu zająć 17. miejsce. Kto 
wie, być może w przyszłym sezo-

nie częściej będziemy mieli oka-
zję opisywać wyniki zawodników 
z nowogardzkiego klubu motoro-
wego. Wierzymy również, że bar-
wy KM „Cisy” bronić będą także 
mieszkańcy naszej gminy. 

KR

Tomasz Jamroży zdążył już wszystkich przyzwyczaić do tego, że jak już startuje, to 
staje na podium 

Krzysztof Paszek podczas swoich startów na torze w Chojnie

Kacper Matecki dzięki ambitnej walce zdołał uzyskać licencję

Zawody wędkarskie na kanale w Trzebieszewie

Początek jesieni z „Tęczakiem” w tle 
Koło PZW „Tęczak” zainaugurowało początek sezonu jesiennego zawodami na kanale w 
Trzebieszewie. 

Trzeba przyznać, że zawody do 
łatwych nie należały. Ryba bra-
ła niemrawo, przeważnie sku-
bała drobnica wiecznie głodnej 
uklei. Płotki podchodziły ostroż-
nie i pojedynczo, ten kto złapał 
od razu poprawiał swój ranking 
wśród pretendentów do zwycię-
stwa. 

Kolejny raz jednak wędkarze 
mogli się przekonać, że ten kto 
właściwie przygotował zanętę, 
dobrał odpowiedniego kija i ze-
staw, mógł „nadłubać” nawet parę 
kilo uklei! Oczywiście jeśli jeszcze 
miał trochę szczęścia i wylosował 

dobre miejsce. Natomiast, ci co li-
czyli na wygraną paroma gruby-
mi rybami, siedzieli bez ruchu o 
kiju... Zatem większość z zawod-
ników nałapała dużo…, ale świe-
żego powietrza. 

Za to słoneczko grzało wszyst-
kim jednakowo ciepłem w ple-
cy, ale przecież o to też, czy może 
przede wszystkim chodzi. Dobra 
zabawa, przy świetnej pogodzie w 
dobrym towarzystwie. A na ko-
niec, aby podreperować skołatane 
nerwy, smaczna kiełbaska i kisz-
ka. 

W zawodach bezkonkurencyj-

ny był i pewnie wygrał Wojtek 
Kaźmierczak z wynikiem 4 580 
pkt. , II m – Zbigniew Maciąg – 
1720 pkt, III m – Zygmunt Zama-
ra – 1680 pkt, IV m - tuż za po-
dium z wynikiem 1480 uplasowa-
ła się jedyna kobieta w stawce za-
wodników – Stanisława Leciejew-
ska, V m – Marek Tomaszewski, 
VI m – Mieczysław Saja, VII m – 
Hubert Gwizdała, VIII m – Ceza-
ry Sadło, IX m – Kamil Paleta, X 
m – Łukasz Rybicki, XI m – Miro-
sław Szewczyk, XII m – Sylwester 
Ławniczek. 

Wszyscy ci zawodnicy w na-

grodę otrzymali cenne upomin-
ki. Nagrodę za największą rybę 
dla Zbigniewa Maciąga ufundo-
wali Marzena i Wojtek Kaźmier-
czak - właściciele sklepu wędkar-
skiego „Tęczak” w Nowogardzie. 

Zawody obsługiwali: Adam 
Włodek, Jan Lipski, Ryszard Pa-
leta, Zygmunt Heland. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland 

prezes Koła PZW „Tęczak”

Znaleziono 
klucze

W dniu 30 września, 
w okolicach stacji paliw 
w Olchowie, znaleziono 
klucz. Przy kluczu znajdo-
wał się brelok przedstawia-
jący kawę z serii „Orbit” 
oraz otwieracz. Właścicie-
la prosimy o odbiór zguby 
w redakcji DN.
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Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

z umiejętnością obsługi innych maszyn i urządzeń rolniczych
(m.in. opryskiwacz, kombajn)

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt telefoniczny: 603 055 292

zatrudni 
doświadczonego  traktorzystę

W211.4.scb.pt.05-26.09

Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zaprasza słuchaczy i naszych sympatyków 

na Inaugurację Roku Akademiciego 2014/2015
w dniu 9.X.br. na godzine 16-tą do Domu Kultury

Wynajmę 
sklep spożywczy 
na ul. Wojska Polskiego 5 

przy SP nr 1 w Nowogardzie. 

607 288 835
(K50.1.CZB.29.09-17.10)

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.SCZ.3.10.DO

Zatrudnimy:
- kierowcę w ruchu międzynarodowym

Wymagania: - prawo jazdy kategorii C+E, karta kierowcy

Tel. 722 205 050
W226.scb, wt-pt 03-14.10

Zatrudnię kobiety do sortowania 
sadzonek truskawek w Redle. 

Rozpoczęcie pracy ok. 10 listopada. 
Cena pęczka 40 groszy. 
Sadzonki – rewelacja. 
Więcej informacji 

tel. 505 149 049
(K52.1.śczb.3-10.10.pt)

PROMOCJA! 
Wyprzedaż cebul kwiatowych 

do wyczerpania zapasów. 
Hurtownia Ogrodnicza 

Garden Nowogard 
ul. Wojska Polskiego 54 

(K53.1.śczb.3.10-10.10)

Zatrudnimy kucharza 
z doświadczeniem

barmana, kelnera 
(tylko poważne oferty)

Tel. 608 053 371 
e-mail: caffepiwnica@interia.pl

(K54.1.ścz.3.10-7.10)

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

W związku z planowaną obsługą nowych tras krajowych i międzynarodowych 

poszukujemy osób do pracy jako KIEROWCA KAT. D
Zatrudnimy osoby zamieszkujące w rejonach: Koszalin, Szczecinek, Wałcz, 
Gorzów Wielkopolski, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, 

Świdwin, Złocieniec, Stargard Szczeciński, Gryfino, Police, Pyrzyce.
Zapewniamy:
- bezpłatne mieszkanie na terenie Szczecina 
- zarobki miesięczne w wysokości minimum 3.000 zł netto (podstawa + dodatki)
- pracę na najnowocześniejszych autokarach w regionie
- przejazdy liniowe i kilkudniowe turystyczne
- możliwość zatrudnienia na pełen etat, 3/4 lub 1/2 etatu
- możliwość bezpłatnej nauki j. angielskiego lub j. niemieckiego

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@interglobus.pl 
w temacie wpisując „KIEROWCA D”. www.interglobus.pl

B.P. Interglobus TourFollow me!
W.233.4.sczb.10.10

Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do 
podjęcia pracy w charakterze

SZWACZKI, 
KRAWCOWEJ

Miejsce pracy: Nowogard
Wymagania: 
- wykształcenie zasadnicze 
 zawodowe: krawiec, 
- doświadczenie w zawodzie 
 szwaczka w dużym zakładzie pracy,
Osoby zainteresowanie rosimy 

o kontakt pod telefonem 
91 39 200 36

W.234.sczb.2.10.10

I Liga Oldbojów na finiszu

Sarmata utrzyma lidera?
W I lidze Oldbojów pozostały już tylko 3 kolejki do zakończenia rundy jesiennej. Piłkarze 
Sarmaty Dobra, w której barwach występują również zawodnicy z Nowogardu, są obecnie 
liderem rozgrywek. Przed nimi jeszcze m.in. mecz z wiceliderem w ostatniej kolejce, który 
pewnie rozstrzygnie, kto zostanie mistrzem jesieni. 

Ze względu na fakt, że w bar-
wach Sarmaty Dobra występuje 
spora grupa oldbojów z Nowo-
gardu, co jakiś czas zaglądamy 
do I Ligi Oldbojów, aby przed-
stawić wyniki Sarmaty. Za nami 
już większość spotkań, a do koń-
ca rundy jesiennej pozostały już 
tylko trzy kolejki. Sarmata pre-
zentuje się bardzo dobrze. Wraz z 
drużyną Iskry Białogard uzbiera-
ła 15 punktów, jednak lepszy bi-
lans bramkowy sprawił, że to pił-
karze z Dobrej są liderem w li-
gowej tabeli. Sarmata, jak dotąd, 
przegrała tylko raz. Pogromcą 
doberskich oldbojów była Spar-
ta Gryfice, która wygrała na wła-
snym boisku 4:0. W ostatniej ko-
lejce Sarmata bez większych pro-
blemów rozprawiła się z outside-
rem rozgrywek, Pametem Świ-
dwin, wygrywając na własnym 
boisku 6:2. W najbliższą sobotę 
oldboje z Dobrej zagrają o godzi-
nie 16:00 w Sławoborzu z tamtej-
szym Pomorzaninem. Rywale nie 
imponują formą, zajmują 7. miej-
sce w tabeli i będą mieli spore 
problemy z zatrzymaniem świet-
nie spisującej się Sarmaty. Ostat-
ni mecz na własnym boisku, w 
rundzie jesiennej, oldboje z Do-
brej zagrają w 8. kolejce, w sobo-
tę (18 października), o godzinie 
16:00. Rywalem będzie Ina Ińsko, 
która obecnie zajmuje w tabeli 
6. miejsce. Na koniec tej rundy, 
w I Lidze Oldbojów, najprawdo-
podobniej dojdzie do meczu na 
szczycie. W Białogardzie, tamtej-
sza Iskra zagra z Sarmatą Dobra 
i jeśli obydwie drużyny nie po-
gubią punktów, będzie to mecz o 
1. miejsce w tabeli. To spotkanie 
odbędzie się w sobotę (25 paź-
dziernika), o godzinie 16:00. Po 
zakończeniu rundy jesiennej, za-
prezentujemy wyniki z ostatnich 
trzech kolejek oraz ligową tabelę. 

KR 

I Liga Oldbojów 2014/2015:
1. kolejka:
Strażak Świeszyno – Sarmata Dobra 1:3
2. kolejka:
Sarmata Dobra – Amator Kołobrzeg 5:3
3. kolejka:
Olimp Złocieniec – Sarmata Dobra 1:6
4. kolejka:
Sarmata Dobra – Zryw Kretomino 3:0
5. kolejka:
Sparta Gryfice – Sarmata Dobra  4:0
6. kolejka:
Sarmata Dobra – Pamet Świdwin  6:2
7. kolejka:
Pomorzanin Sławoborze – Sarmata Dobra (11.10; 16:00)
8. kolejka:
Sarmata Dobra – Ina Ińsko  (18.10; 16:00)
9. kolejka:
Iskra Białogard – Sarmata Dobra  (25.10; 16:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Sarmata Dobra 6 15 23 11 5 0 1
2 Iskra Białogard 6 15 20 9 5 0 1
3 Sparta Gryfice 6 12 24 12 4 0 2
4 Olimp Złocieniec 6 10 17 16 3 1 2
5 Zryw Kretomino 6 9 12 8 3 0 3
6 Ina Ińsko 6 8 15 14 2 2 2
7 Pomorzanin Sławoborze 6 7 8 15 2 1 3
8 Strażak Świeszno 6 6 8 17 2 0 4
9 Amator Kołobrzeg 6 5 10 15 1 2 3
10 Pamet Świdwin 6 0 7 27 0 0 6

Oldboje Sarmaty Dobra, po ostatnim meczu w sezonie 2013-2014. Foto. Sebastian 
Orłowski
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

TyLKO U NAS 
Dom w Nowogardzie, 260 m2,działka 997m2, cena 548000. 
Dom pod Nowogardem, 327 m2,działka 15000 m2, cena 547000. 
Dom okolice Rewala, 200m2, działka 6900, cena 450000. 
Dom do remontu okolice Pobierowa, 280 m2, działka 3170 m2, 
      cena 260000.

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom jednorodzinny w No-

wogardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 
597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

•	 DOMy NA WSI – GRUNTy SPRZEDA-
JEMy, KUPUJEMy. TEL. 660 206 833

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Stolarnia do wynajęcia. Tel. 
605336228. 

• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we, 38 m2 w centrum Nowogardu. 
Tel. 889 341 787 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię kawalerkę. Tel. 695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , partero-
wy w Nowogardzie z garażem. Tel. 
608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obec-
ny skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 
527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od 
N-du. Media 11 zł/m2. Tel. 669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tys m2. Wyszo-
mierz. Cena 28 tys. zł. 723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
44,4 m2, III piętro ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal po ka-
pitalnym remoncie. Dostępne media: 
prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 29,5m2, 
piwnica i budynek gospodar-
czy.913911069.

• W domku dwurodzinnym sprzedam 
kawalerkę. Osobne wejście. Kulice. 45 
tys. zł. Tel. 512131562.

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277

• Sprzedam mieszkanie dwupoziomo-

we, ok 90m2 Nowogard. 668 411 277 

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
71 m2. 602 371 382, 602 526 935 

• Kupię pół bliźniaka stare budownic-
two lub lokal w bloku z osobnym po-
dwórzem. 609 047 264 

• Do wynajęcia atrakcyjny lokal przy 
dworcu na 3 Maja. 694 440 201, 91 39 
21 467 

•  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I piętro. 
Cena do uzgodnienia. 91 39 26 596, 
537 483 760

• Kupię mieszkanie w Nowogardzie na 
parterze, 2-3 pokojowe, bez pośredni-
ków. 783 908 247 

• Wynajmę mieszkanie 42m2, 2 pokoje, 
4 piętro, w pełni umeblowane, 800zł 
+ opłaty + kaucja, od 1 października. 
660 424 989 

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 46 
m2, piętro I. Ul.3-go maja w Nowogar-
dzie. 697 980 702 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, 
media. 602 267 382 

• Wynajmę biuro ul. Boh. Warszawy, 
cena 600 zł. Tel. 698 669 875 

• Do wynajęcia mieszkanie trzypokojo-
we, 700 zł + opłaty. 513 153 577

• Tanio sprzedam pawilon handlowy o 
pow. 32m2. Tel. 601 642 390

• Nowogard – sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej. 601 808 410

• Sprzedam kawalerkę w centrum No-
wogardu, ul. Warszawska. 513 236 499

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II, cena 
20 000 zł do negocjacji. 607 083 893

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, ul. 
Bankowa. 607 289 830 

• Do wynajęcia trzypokojowe mieszka-
nie, centrum Nowogardu. W dobrym 
standardzie. Tel. 502632628.

• SPRZEDAM - Działkę budowlaną, 800 
m2. Nowogard, wszystkie media. Tel. 
662036172

• Poszukuję domku do wynajęcia okoli-
ce Nowogardu. Tel. 690581057.

• Dom jednorodzinny w Nowogardzie. 
791 869 584 

• Wynajmę mieszkanie ul. Wiejska 
(nowe budownictwo), 42m2, 2 pokoje, 
4 piętro, w pełni umeblowane, 700zł + 
opłaty + kaucja 3000 zł, od 1 paździer-
nika. 660 424 989 

• Wynajmę do Nowogard lub okolice. 
690 581 057 

• Sprzedam garaż na ul: J. Pawła II. 
607580172.

• Domek do wynajęcia.607289286.

• Sprzedam garaż w bloku na ul. Kowal-
skiej. 601 090 160 

• 4,80 ha gruntu przy Nowogardzie pod 
komercję itp. Ok.12 zł/m2. Tel. 502 103 
432

• Działkę rolną 1,43 ha w IV kl pod KRUS 
dopłaty w Dębicach 19.000 zł. Tel. 889 
133 882 

• Wynajmę garaż w centrum miasta. 
603 705 682 

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy w centrum. 510 170 263 

MOTORyZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 

alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991. Tel. 690071574

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Sprzedam VW Passat 1,9 CDI rok prod. 
2002, stan bardzo dobry. Cena 10 500 
zł. 508 290 657

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 
1200 zł. 660 143 113

• Sprzedam trabanta 1968 r., ważny 
przegląd i ubezpieczony. 730 744 751

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, go-
tówka od ręki. 791 337 976

• Kupimy niepotrzebne samochody lub 
przeznaczone do złomowania. 690 
581057 

ROLNICTWO
• Sprzedam: kaczki, kury, gęsi. Tel. 

782429405.

• SPRZEDAM - Bryza jadalna, powyżej 
150 kg. Dowóz. Tel.609640478.

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące 
róże pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz róże krzaczaste 15 zł./szt. a tak-
że wiele innych roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam prosiaki. Tel. 661091238.

• Koszenie łąk rozdrabniaczem oraz ko-
szenie łąk i zbiór. Rekultywacja tere-
nów zielonych. 508 503 650 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

•	 Koszenie, mulczowanie i betono-
wanie siana i słomy. 608 01 39 95

• Sprzedam siano i słomę w kostkach 
782 036 086

• Sprzedam zabytkową bryczkę konną. 
Cena 2800 zł. 508 290 657 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

• Ziemniaki paszowe jadalne sprze-
dam. 608 01 39 95 

• Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Żabo-
wo 13. 9139106 66, 502 530 452

• Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 125 
122

• Sprzedam ciągnik siodłowy SKANIA 
124 rok 2001 + naczepa Wielton wy-
wrotka aluminiowa. 668 509 770

• Sprzedam Opel Astra 1995 rok, cena 
1200 zł. 660 143 113 

• Sprzedam obornik. 607 739 866

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, 
samodzielne. 609 272 720 

• Sprzedam prosiaki. 515 406 298

USŁUGI
•	 Korepetycje z Matematyki, Staty-

styki i Ekonometrii Dla licealistów i 
studentów profesjonalne przygoto-
wanie do zaliczeń egzaminów ma-
turalnych oraz sesji egzaminacyj-
nych bardzo wysoka zdawalność 
Tel.	kom.	600	924	128	 •	email:	 iwo-
nand1@wp.pl

• Usługi budowlane. 798147191.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 
608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, hy-
drauliczne, przyłącza wod.-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• Czyszczenie uszu za pomocą świeco-
wania Nowogard, ul. Zielona 3. 91 39 
20 714

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem 
zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 
700 Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odcieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 REMONT na każdą kieszeń Tel. 609 
715 839 

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów, domów drewnianych od 
podstaw, przekładek dachów oraz 
wykonywanie więźby dachowej, do-
cieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje tel. 607 137 081; 693 716 085Ze-
spół muzyczny na wesela 795 279 165

• Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 
085, 607 137 081

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DyWANÓW, 
WyKŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ 
SAMOCHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LA-
NOLINĄ /SPRZĄTANIE: CZySZCZENIE 
FUG.TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Usługi transportowe do 1 tony, bus 
skrzyniowy oraz kryty. Tel. 693 716 
085, 607 137 081

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków. Tel. 607654692.

• TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL. 696138406.

• Remonty: mieszkań, łazienek, da-
chów i ogrodzeń. Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. Tel. 
721988735.

• Remonty mieszkań. 798 147 191 

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 785 
931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Malowanie, szpachlowanie, panele. 
788 566 432 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• Remont na każdą kieszeń. 609 715 839

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZ-
KI 665 720 037

•	 NAPRAWy montaż pieców gazo-
wych Vaillant - serwis tel 691 686 772

•	 USŁUGI – Transportowe, ładunki do 
tony, bus kryty. Nawiążę współpra-
cę z firmą. Tel. 888878314

• Korepetycje z matematyki SP, gimna-
zjum. 532 557 381 

•	 Układanie granitu, kamienia po-
lnego, ogrodzenia, altany, grille. 
782 354 833 

PRACA
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 

urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, beto-
niarza. Tel. 695 264 594
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OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

W19.6.śczb.7.3.do

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

W tym tygodniu polecamy
dom wolnostojący 

w Nowogardzie położony 
na działce o powierzchni  

1219 m2 - CENA: 350 000 ZŁ 

OFERTA BEZPOŚREDNIA! 
KOSZTy PROWIZJI 

BIURA PONOSI STRONA SPRZEDAJĄCA! 
POSIADAMy OK. 1300 OFERT DO SPRZEDAŻy 

ZAPRASZAMy DO NASZEGO BIURA

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 734 
249 186 

• Zatrudnię montażystę okien, wyma-
gane prawo jazdy ( nie wykluczam 
emeryta). 663 600 601

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocni-
ka od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do 
działu handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w 
transporcie drogowym, tel. 607 585 
561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377

• INDYK Redło - Zatrudni do pracy na 
Fermę. Warunki płacowe dobre. Za-
pewniamy mieszkanie. 502562378 
lub 913910315.

•  Emeryt poszukuje pracy. 782 808 025 

• Doświadczona opiekunka zaopieku-
ję się małym dzieckiem. 66 46 96 177 

• złecam prace budowlane. 693 469 
317 

• Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków. 695 264 694 

• Magister pedagogiki zaopiekuję się 
dzieckiem w różnych godzinach pra-
cy. 668 732 944, annam8181@wp.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem – doświad-
czenie. Więcej informacji – 602 690 
897

• Poszukuje konserwatora 1/2 etatu 
(emeryt, rencista). 91 432 61 22

•	 Szkółka roślin w Redostowie (Osi-
na) poszukuje do pracy przy choin-
kach. 91 39 11 100

• Przyjmę pracownika do wykończe-
niówki, praca od zaraz. 794 115 153

• FIRMA AUTOKOMPLEKS w Żabowie 
zatrudni lakiernika lub pomocnika la-
kiernika (doświadczenie nie wymaga-
ne). 601 260 138 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w Wę-
gorzycach. 606 271 499 lub 91 39 22 
308 

• Zatrudnię tokarza w zakładzie elek-
tromechanicznym w Nowogardzie 
może być emeryt lub rencista oferu-
je dobre warunki pracy. 601 57 77 24 

• Indyk Redło przyjmę do pracy pra-
cowników (małżeństwo) na fermę. 
Warunki płacowe i mieszkaniowe do-
bre. 502 562 378, 91 39 10 315

• Firma Kompleks Dach przyjmie maga-
zyniera z prawem jazdy kat. B uczci-
wego, solidnego. 601 889 582

• Przyjmę do pracy na elewację i cieślo-
-zbrojarza. Tel. 785500103.

INNE
• Kupimy niepotrzebne samochody i 

przeznaczone do złomowania. Tel. 
690581057.

• Sprzedam drewno : brzoza , olcha , so-
sna , przyczepka samochodowa 100 
zł. 880690659

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

• PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zł 
montaż 350zł dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zł 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczenio-
we na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, 
porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

• Tanio sprzedam suche odpady tar-
taczne. 693 730 938 

• Piec gazowy Juncers, 4,5 letni, spraw-
ny, atrakcyjna cena. 668 171 212

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT z Nie-
miec używane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania,domu, sklepu,tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 900zł 
dwufunkcyjne cena od 1.000zł wer-
sja kominowa lub z zamknięta ko-
mora spalania np. gdy brak komina 
lub wentylacji zapewniamy części za-
mienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 pły-
towe, rożne rozmiary,z Niemiec mało 
używane do mieszkania,domu,sklepu 
cena od 70 zł oraz elektryczny prze-

pływowy podgrzewacz wody na prąd 
380V do łazienki,kuchni cena 200zł 
tel. 691 686 772

•	 GAZOWy zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojący VGH 130-190 litrowy f. 
Vaillant z Niemiec do domu, pensjo-
natu gdzie sa 2- 3 łazienki,ekonomicz-
ny cena od 1.000 zł piec gazowy c.o. 
stojący, żeliwny ze sterowaniem vail-
lant moc od 11- 30 kw cena 1.200 zł 
montaż, serwis tel. 691 686 772

• Sprzedam fotelik samochodowy dzie-
cięcy. 668 732 944 

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji 
jodła kaukaska. Tel. 602 101 118, 600 
899 289

• Sprzedam suche drewno pocięte: ol-
cha, brzoza, tanio. 880 690 659

• Oddam sześciotygodniowe kocięta, 
samodzielne. 609 272 720 

• Kupię wyposażenie salonu do pielę-
gnacji psów. 530 855 030

• Sprzedam playstation + 20 gier. 730 
744 751 

• Sprzedam tanio tapczan dwuosobo-
wy. 693 605 862

• Zginęły dwa klucze garażowe na 
osiedlu Gryfitów, przy placu zabaw. 
607580172.

•  KREDYT NA WYDATKI SZKOLNE. 
DUŻE KWOTY.BEZ BIK. MAŁE RATY. 
TEL. 697082509, 601627044.

• KREDYTY DLA FIRM. 607092509, 
697082509.

• Opony sprzedam zimowe 195/65 -15- 
Dobre. Tanio. Tel.605856538.

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
 7

7

Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Kupując u lokalnych dostawców
Twoje Pieniądze zostają w Nowogardzie

Chochlik drukarski dał ostatnio o sobie znać. W związku z tym, dzisiaj podajemy rozwiązania krzyżówek i nagro-
dzonych z dwóch tygodni. Przepraszamy miłośników tej rubryki.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (73): Starego i 
w piekle szanują 

Alicja Wypych, Anna Husarz, Andrzej Leszczyński, Da-
nuta Borowik, Teresa Januszonek, Pelagia Feliksiak, Hali-
na Stefańska, Cecylia Furmańczyk, Genowefa Maćkowska, 
Krystyna Gęglawa, Stanisława Pokorska, Barbara Bartosik, 
Halina Szwal 

Zwycięzcy: Pelagia Feliksiak, Cecylia Furmańczyk, Bar-
bara Bartosik

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w 
redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Plastelina
Oliwia Feliksiak, Kacper Skowrońki, Julia Furmańczyk, 

Amelka Wyczkowska, Miłosz Wielgus, Hubert Solarski, 
Igor Grenda, Mateusz Lewandowski

Zwycięzca: Mateusz Lewandowski
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (75): Wpierw 
majątek potem cnota

Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Alicja 
Wypych, Stanisława Pokorska, Krystyna Gęglawa, Andrzej 
Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Iwona Kochelska, Marek Ko-
zioł, Mirosława Rutkowska, Natalia Furmańczyk, Halina Ste-
fańska, Maria Kloch, Natalia Kurśnierk, Teresa Januszonek, 
Christiana Syfert, Marianna Machocka, Pelagia Feliksiak

Zwycięzcy: Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Nata-
lia Kurśnierk

GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w 
redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Astronom
Miłosz Wielgus,Oliwia Feliksiak, Julia Furmańczyk, 

Magdalena Skowrońska, Kacper Głąbecki, Marcel Głąbec-
ki, Maciej Płachecki

Zwycięzca: Kacper Głąbecki 
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

W.13.2.O.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

A6.4.k.d/o

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

799 zł  
999 zł 

W.220.4.sk.26.09-12.12

P3.2.O.do

W12.4.SK.P.7.3.DO



Wtorek 
14 października 2014 r. 

Nr 78 (2311) 
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 1,50 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

s. 6

Medyczna klasa  
w I LO

Wypadek pod Wojcieszynem

Kierowca  
w szpitalu

s. 4
s. 3

A6.4.k.d/o

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza

Komitet Wyborczy Wyborców 

Partnerstwo i Rozwój

Odpowiedzialność i kompetencja
Finansowane ze środków KWW Partnerstwo i Rozwój

P29.2.P.10.10.do

Z cyklu „Inwestycje przed wyborami” 

Robić, robić… 
myśleć  będziemy potem

Dzień Edukacji 
Narodowej - 

rozmowa  
z J. Kopycińskim

Czytaj s. 5

Czytaj s. 7

Przejazd 
kolejowy:
Zrobiony, ale nie 
do końca

4

Cmentarz tonie 
w śmieciach  

5

Zatrzymano 
6 pijanych 
kierowców 

5

Wybory ciąg 
dalszy:
W Osinie 
dominują 
komitety 
niepartyjne 

6

Historia Piotra 
Kozakowskiego 
i jego rodziny - 
część II 

10

SPORT:

Kobiety  
idą po awans!

13

Wybory do Rady Powiatu - tylko 
cztery pełne listy

Trzy partie 
i Partnerstwo i Rozwój

REKLAMA
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Kronika   
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Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli
odbędzie się w dniu 

2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP

06.10.2014 r. 
godz. 18.00 Powiadomienie o 

kradzieży trzech krzewów z gro-
bu na cmentarzu komunalnym w 
Nowogardzie. 

godz. 20.30 W miejscowości 
Orzechowo dokonano kradzieży 
kontenera budowlano-socjalnego. 

07.10.2014 r. 
godz. 16.10 Kolizja drogowa na 

ul. Dąbrowszczaków, pomiędzy 
samochodem marki VW Golf i 
pojazdem, który odjechał z miej-
sca zdarzenia. 

godz. 06.15 Kradzież samocho-
du marki BMW 318 z niestrzeżo-
nego parkingu przy ul. 3 Maja. 

godz. 16.30 Kradzież kosmety-
ków oraz biżuterii w sklepie Ros-
sman. 

08.10.2014 r. 
godz. 21.20 Zdarzenie drogowe 

na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i 
700 Lecia, gdzie kierujący skute-
rem Norbert R. najechał na pie-
szą. 

09.10.2014 r. 
godz. 06.55 Kolizja drogowa na 

ul. Wojska Polskiego, pomiędzy 
pojazdami Citroen Xara i Suzuki. 

10.10.2014 r. 
godz. 15.00 Policjanci Ogni-

wa Patrolowo-Interwencyjnego 
w trakcie obsługi zdarzenia dro-
gowego na ul. Wiejskiej, ujawni-
li, że kierujący samochodem mar-
ki Fiat, Mariusz N., znajduje się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
2,98 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 16.20 Kolizja drogowa w 
miejscowości Miętno, gdzie do-
szło do zderzenia pojazdów mar-
ki Audi A3 i Audi A4. Policjanci 
ujawnili, że kierujący Audi A4, 
Andrzej K. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 1,36 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

11.10.2014 r. 
godz. 01.40 Policjanci Ogni-

wa Patrolowo-Interwencyjnego 
podczas kontroli  drogowej na ul. 
700 Lecia samochodu marki Opel 
Astra, ujawnili nietrzeźwego kie-
rującego. Aleksander M. miał 1,69 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

godz. 12.10 Powiadomienie o 
oszustwie przy zakupie telefonu 
komórkowego marki Sony, za po-
średnictwem  portalu interneto-
wego Allegro. 

godz. 15.00 Policjanci Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjnego 
na ul. Boh. Warszawy, zatrzyma-
li Krzysztofa B. kierującego samo-
chodem marki VW Golf, którego 
kradzieży dokonał dwa dni wcze-
śniej na terenie miejscowości Re-
sko. 

godz. 19.45 Na ul. 700, Ryszard 
M. kierował rowerem znajdując 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 2,67 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

godz. 21.20 Policjanci OPP 
Szczecin w trakcie wykonywania 
czynności służbowych w miejsco-
wości Osowo, u Karola W. ujaw-
nili susz roślinny w postaci mari-
huany. Wymieniony został zatrzy-
many i osadzony w PDOZ Gole-
niów. 

12.10.2014 r. 
godz. 15.30 Powiadomienie 

o kradzieży stołu piwnego wraz 
z dwiema ławkami oraz trzech 
kompletów ławo - stołów z baru 
„Na szlaku” w miejscowości Woj-
cieszyn.

st. insp.  
Ref. Prewencji  Klaudia Gieryń 

 

Pani Sylwia – Nauczycielom, z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, życzę radości z nauczania, mało stresów i, co 
najważniejsze, wiele siły na dalsze lata w kształceniu po-
koleń. Nauczyciele, którzy szczególnie zapadli mi w pa-
mięć podczas mojej edukacji, to moi profesorowie ze stu-
diów, od rachunkowości i statystyki. 

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja do złożenia życzeń i podziękowań swoim 
nauczycielom. Dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się, czego nowogardzianie życzą swoim 
pedagogom sprzed lat, kiedy jeszcze sami chodzili do szkoły.

Adrian Kierasiński – Życzę wszystkim moim nauczycie-
lom, którzy mnie uczyli, wiele zdrowia, wytrwałości i ser-
deczności. Ponadto składam szczególne powinszowania dla 
wszystkich nauczycieli z I LO, a także dyrektorce tej szkoły, 
pani Karinie Surmie.

Elżbieta Marek – Życzę wszystkim nauczycielom ra-
dości, ponieważ radość dla nich jest chyba najważniejsza. 
Co do moich nauczycieli i czasów, gdy sama chodziłam do 
szkoły, to wspominam to wszystko z dużym sentymentem, 
w szczególności nauczycieli od matematyki i języka polskie-
go. 

Genowefa Głowicka – Z okazji Dnia Nauczyciela, 
wszystkim moim dawnym nauczycielom i tym obecnym, 
którzy wykonują ten trudny, ale zarazem piękny zawód, 
życzę wiele serdeczności, zdrowia i dalszej wytrwałości 
na kolejne lata życia. Co do nauczycieli, którym chcia-
łabym złożyć szczególne życzenia, ale już nie mogę, jest 
śp. pani Maria Kaźmierowska, która uczyła mnie języ-
ka polskiego i była zarazem moją wychowawczynią. Była 
ona wspaniałą nauczycielką, będę ją wspomniała z du-
żym sentymentem i szacunkiem.

Pani Elżbieta – Wszystkim nauczycielom życzę wy-
trwałości i dobrego zdrowia. Co do moich nauczycieli, to 
minęło już dość sporo lat i mało pamiętam, ale wiem, że 
były to osoby, których wspomina się zawsze bardzo dobrze 
i z ogromnym sentymentem. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Irena Pędziwiatr: lat 75, zmarła 11.10.2014 r., pogrzeb odbył się 
13.10.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał  
Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Na Dzień Edukacji Narodowej – rozmowa z Janem Kopycińskim 

Jako dziecko, miałem przechlapane
Jana Kopycińskiego nie trzeba chyba przedstawiać. Przez 19 lat nauczał historii w I LO. Dał się zapamiętać jako energiczny, wymagający, ale dobry na-
uczyciel. Od kilku lat nie zajmuje się nauczaniem, ale nadal jest związany z oświatą – prowadzi Centrum Edukacji Zielona w Nowogardzie. Nie wszyscy 
jednak wiedzą, że J. Kopyciński pochodzi z rodziny nauczycielskiej – jego mama, Stanisława, i nieżyjący od kilku lat ojciec, Ryszard, byli, podobnie jak on, 
historykami. Nauczycielką jest również jego siostra, Anna, mieszkająca obecnie w Warszawie. W szkole pracuje także jego żona, Aldona. Uczy historii i 
wiedzy o społeczeństwie w ZSO. 

Z okazji obchodzonego dzisiaj 
Dnia Edukacji Narodowej, roz-
mawiamy z Janem Kopycińskim 
o tym, jak wyglądało życie w ro-
dzinie nauczycielskiej, a także, 
czy właśnie to sprawiło, że do-
tychczas całą karierę zawodową 
związał z oświatą.

DN: Wychowywał się pan w 
rodzinie nauczycielskiej. Zarów-
no pana mama, jak i śp. tata, na-
uczali historii w nowogardzkim 
I LO. Jak pan dzisiaj wspomi-
na te czasy, z punktu widzenia 
ucznia?

Jan Kopyciński: Jako dziecko, 
mówiąc potocznie, miałem prze-
chlapane, już za to, że jestem sy-
nem nauczycieli. Jeszcze bardziej 
byłem nielubiany za to, że nie 
chciałem podkładać rodzicom w 
domu kartkówek. Moi koledzy 
próbowali mnie w różny sposób 
do tego namówić, niektórzy nawet 

chcieli mi za to płacić (śmiech). 
Wiązało się to też z innymi konse-
kwencjami. Na przykład w liceum 
nie mogłem iść do najlepszej kla-
sy, gdzie miałem większość swo-
ich kolegów, bo moja mama była 
wychowawczynią. Trafiłem osta-
tecznie do klasy biologiczno-che-
micznej, chociaż nic nie miałem 
wspólnego z tymi przedmiotami. 
Poza tym nie miałem szans urwać 
się z lekcji, jak to czynili czasem 
moi koledzy, pod pretekstem wi-
zyty u lekarza. Jak siedziałem znu-
dzony na lekcji, to nauczycielka 
pytała mamę: dlaczego Jasiu sie-
dział i patrzył w okno, a nie my-
ślał o temacie. To oczywiście nie 
było najprzyjemniejsze. 

Z pewnością były też dobre 
strony?

Plus widzę głównie jeden. Mój 
ojciec uczył przysposobienia 
obronnego. Wówczas załatwił mi 

wojskowy kurs na prawo jazdy, 
organizowany przez Ligę Ochrony 
Kraju. Dzięki temu w wieku 16 lat 
mogłem już jeździć samochodem. 
Tak poza tym, wielkich przywile-
jów z tytułu tego, że rodzice są na-
uczycielami, nie było. Może to, co 
z punktu widzenia małego dziec-
ka było ważne, że mogliśmy ra-
zem spędzać ferie i wakacje, wów-
czas bowiem rodzice mieli też 
wolne od pracy. 

A co z presją zdobywania jak 
najlepszych wyników w nauce, 
jaka zwykle towarzyszy dzie-
ciom z rodzin nauczycielskich? 

U mnie było trochę inaczej. 
Miałem wybitnie uzdolnioną sio-
strę, Annę, która dziś, notabene, 
tak jak ja, jest po historii, a obec-
nie mieszka w Warszawie, gdzie 
naucza w szkole języka angielskie-
go. Wygrała Wielką Grę, olimpia-
dę historyczną. W cieniu jej osią-
gnąć, na mnie tak już nie naciska-
no. 

Nie czułem jakiejś specjalnej 
presji. 

Mimo to, pan również został 
nauczycielem, tak jak pańscy ro-
dzice, dlaczego?

To się stało jakoś tak naturalnie. 
Pamiętajmy też, że to były inne 
czasy. Ukończyłem liceum w 1984 
roku. Wówczas studiowanie hi-
storii było czymś innym niż dziś, 
młodzież była opozycyjna. Zna-
czenie roli historii było ważniej-
sze niż teraz. Poza tym nie moż-
na zapominać, że była presja woj-
ska, którego my, jako młodzież z 
maturą w ręku, mieliśmy szansę 
uniknąć. Wtedy na studia był je-
den egzamin wstępny, który albo 
się zdawało, albo nie, i szło się do 
wojska. Ponieważ znałem historię, 
to wiedziałem, że mam dużą szan-
sę dostać się na studia w tym kie-
runku. 

 

Jednak zamiłowaniem do histo-
rii zaraził się pan z pewnością od 
rodziców? 

Oczywiście, że wpływ na moje 
zainteresowanie miała atmosfera 
w moim domu, przepełniona za-
miłowaniem do historii. Zdradzę 
też, że dwóch najstarszych kuzy-
nów, od strony ojca, studiowało 
historię, więc to ta nasza przypa-
dłość. Prawda była też taka, że ja 
szczerze interesowałem się histo-
rią, szczególnie wydarzeniami z 
przełomu XIX i XX wieku. Więc 
nie poszedłem studiować tego 
kierunku z jakiegoś przymusu. 

I tam poznał pan swoją przy-
szłą żonę, Aldonę, która do dziś 
pracuje w zawodzie nauczyciela? 

Tak. Z tym że moja żona zawsze 
chciała być nauczycielkę. U mnie 
przeszło to w naturalny sposób. 
Po studiach coś trzeba było robić, 
a że ojciec szykował się do odej-
ścia na emeryturę, pojawił się wa-
kat w liceum i zacząłem uczyć hi-
storii. Nie było to jednak od po-
czątku moim celem. 

Od kilku lat nie uprawia pan 
tego zawodu, a jednak nie roz-
stał się pan z oświatą – prowa-
dzi pan Centrum Edukacji Zie-
lona. Jakie refleksje przychodzą 
panu na myśl z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej? Czy dzisiejsza 
oświata różni się od tej, w której 
pracowali pana rodzice, później 
pan, a teraz pańska żona? 

Nie ma czegoś takiego jak 
„oświata wczoraj a dziś”. Żeby być 
dobrym nauczycielem, trzeba lu-
bić ten zawód. Jeśli jest inaczej, 
uczniowie szybko to wyczują. 
Oczywiście poza dobrymi inten-
cjami, są jeszcze uwarunkowania 
psychiczne, które musi posiadać 
nauczyciel. Zdarzają się tacy, któ-
rzy się do tego po prostu nie na-
dają. Zawód ten wymaga bowiem 
pewnych umiejętności przywód-
czych, tzn. z jednej strony trzeba 
lubić dzieci i młodzież, ale z dru-
giej wymagać i umieć panować 
nad grupą.

Czy pańskie córki kontynuują 
tradycję rodziny Kopycińskich i 
również wiążą swoją przyszłość 
z historią, czy mają inne pomy-
sły na swoją przyszłość? 

Wszystko wskazuje na to, że 
moje dzieci przerwą tradycję 
(śmiech). Córka Ewa ma 21 lat i 
studiuje informatykę. Starsza, Ka-
tarzyna, ukończyła prawo, a te-
raz kontynuuje naukę w Krajowej 
Szkole Sędziów i Prokuratorów w 
Krakowie. 

Rozmawiał: Marcin Simiński

W Dniu Edukacji Narodowej

wszystkim nauczycielom 
oraz pracownikom oświaty, 

życzymy aby wykonywany zawód nigdy  
nie przestawał być pasją oraz aby przynosił wiele 

satysfakcji, zarówno tych małych osobistych,  
jak i tych dużych, zawodowych, których  

urzeczywistnieniem niech będą wybitni uczniowie. 
Redakcja Dziennika Nowogardzkiego

Stanisława Kopycińska. Zdjęcie wykonane minionego lata. 

Z okazji URODZIN oraz IMIENIN

Jadwidze Teresie Skulskiej
wszystkiego co najlepsze

zdrowia, szczęścia, spełnienia 
najskrytszych marzeń,
uśmiechu na codzień

życzy brat Mirek

ŻYCZENIA
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Sonda z Osiny

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

14 października to obchodzony w całej Polsce Dzień Edu-
kacji Narodowej. Dlatego tym razem zapytaliśmy niektó-
rych uczniów, czego życzą swoim nauczycielom z okazji 
przypadającego święta? 

Aleksandra Kowalczyk, kl. I a, 
gimnazjum – Z okazji Dnia Na-
uczyciela, wszystkim nauczycie-
lom życzę dużo szczęścia w życiu 
osobistym, jak również wytrwało-
ści z nami, uczniami. W moich ży-
czeniach nie mogę pominąć nasze-
go pana wychowawcy, któremu ży-
czę radości z tego, że ma taką klasę, 
jak I a.

Hania Kosakiewicz, kl. I a, gim-
nazjum – Życzę moim nauczycie-
lom przede wszystkim wytrwało-
ści w wykonywaniu swojej pracy, a 
także cierpliwości do nas, uczniów. 
Życzę im również dobrego zdrowia i 
spełnienia wszystkich marzeń. 

Marcin Urbanowicz, kl. I b, gim-
nazjum – Nauczycielom, w dniu ich 
święta, życzę przede wszystkim zdro-
wia, szczęścia i mocnych nerwów, a 
także sukcesów w wypełnianiu obo-
wiązków związanym z tym zawo-
dem. A mojemu panu wychowawcy 
życzę zdrowia i cierpliwości w kiero-
waniu naszą klasą.

Martyna Woźniak, kl. V b – 
Wszystkim nauczycielom z naszej 
szkoły życzę zdrowia, szczęścia i po-
wodzenia w wykonywaniu tego za-
wodu, jak również, by spełniły się 
ich wszystkie marzenia. A mojej 
pani wychowawczyni życzę, by była 
zawsze uśmiechnięta i zadowolona z 
całej naszej kasy. 

Paweł Rozesłański, kl. V b – Na-
uczycielom z naszej szkoły życzę, w 
dniu ich święta, zdrowia, szczęścia i 
spełnienia wszystkich marzeń. A w 
pracy z nami przede wszystkim wy-
trzymałości i dzielności, bo zdarza 
się, że czasami jesteśmy dla nich nie-
grzeczni i nieznośni. 

Wypadek pod Wojcieszynem

Motorowerzysta leży w szpitalu
Wczoraj, w godzinach porannych, na odcinku drogi prowadzącej z Nowogardu do miejsco-
wości Wojcieszyn, miała miejsce kolizja drogowa, wskutek której ucierpiał 59-letni miesz-
kaniec Nowogardu. Mężczyzna, z poważnymi obrażeniami, został przetransportowany do 
szpitala.

Zgłoszenie o wypadku policja przyjęła w ponie-
działek rano, o godz. 8:05. Natychmiast wezwano 
również pogotowie i straż pożarną. Zdarzenie mia-
ło miejsce na skrzyżowaniu wyjazdu z Wojcieszyna z 
drogą S6. – Motorowerzysta, wyjeżdżając z drogi pod-
porządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał 
w samochód osobowy marki Renault. Kierowcą mo-
toroweru był 59-letni mieszkaniec Nowogardu. Męż-
czyzna, z urazem nogi, został przetransportowany 
śmigłowcem do szpitala w Szczecinie – informuje w 
rozmowie z DN rzecznik Komendy Powiatowej Po-
licji, Julita Filipczuk – Samochód osobowy prowadzi-
ła 40-letnia kobieta, również mieszkanka Nowogardu. 
Jak wynika z informacji udzielonej przez rzecznika, 
obrażenia mężczyzny są dość poważne. 

Żadna z osób, biorących udział w wypadku, nie 
była pod wpływem alkoholu. Nie wiadomo, co było 
bezpośrednią przyczyną wymuszenia przez moto-

rowerzystę pierwszeństwa. Kobiecie, prowadzącej 
Renault, nic się nie stało. Drobnym uszkodzeniom 
uległ jedynie samochód.

Karolina Klonowska  

Remont przejazdu zakończony

Zrobiony, ale nie do końca
W sobotę, 11 października, po trwającym ponad dwa tygodnie remoncie, do użytku od-
dano przejazd kolejowy przy ul. 700-lecia. Wykonawcy prac pozostało jedynie drobne wy-
kończenie inwestycji. Kolej zapowiada remont kolejnego przejazdu, ale już nie w tym roku. 

Przypomnijmy. Inwestycja jest 
realizowana przez PKP w ramach 
krajowego programu modernizacji 
przejazdów kolejowych.   Prace na 
nowogardzkim przejeździe  zostały 
wznowione 26 września, trzy mie-
siące po tym, jak przerwano je z po-
wodu wprowadzenia wakacyjnego 
rozkładu jazdy pociągów. Inwestor 
(PKP) zapowiedział wówczas, że re-
mont potrwa miesiąc. Prace udało 
się jednak przyspieszyć i w efekcie 
przejazd kolejowo-drogowy został 
oddany do użytku pod koniec ubie-
głego tygodnia, tj. w sobotę, 11 paź-
dziernika.

Inwestycja nie jest jeszcze dopięta 
na ostatni guzik. W najbliższych ty-
godniach wykonany zostanie drob-
ny remont uzupełniający. Niemniej, 
na dzień dzisiejszy, torowisko jest 
zdatne do użytku kierowców. – W 
trakcie remontu wymieniono na 
przejeździe tory kolejowe w czte-
rech torach na łącznej długości 100 
m oraz nawierzchnię drogową – wy-
mieniono płyty betonowe na nowo-
czesne płyty małogabarytowe gumo-
wo-korundowe oraz położono asfalt 
na podjazdach do przejazdu i mię-
dzytorzach. Nowa jakość nawierzch-
ni przejazdu zapewnia komfortowy 
przejazd samochodów – informuje 
Zbigniew Wolny z biura prasowe-
go PKP Polskie Linie Kolejowe – 
Do wykonania pełnego remontu ko-
nieczne jest zamontowanie drobnych 
elementów nawierzchni z płyt gumo-
wych, które muszą być wykonane na 
wymiar, w miejscach, gdzie tory nie 

są równoległe. Obecnie wykonano w 
tych miejscach zabudowę tymcza-
sową. Należy się zatem spodziewać 
ponownego zamknięcia torowiska, 
jednak tylko na kilka godzin. Data 
wykonania prac uzupełniających 
nie jest jeszcze znana. Nastąpi to w 
terminie uzgodnionym z zarządcą 
drogi, czyli Gminą.

Wykonawcą prac remontowych 
była spółka Bahn Technik z Wro-
cławia, natomiast podwykonawcą 
– Zakład Remontowy „Rem-Kol2” 
z Recza. Inwestycja, w całości finan-
sowana z programu krajowego PKP 
, kosztowała ok. 700 tys. zł..  

Umieszczenie również tej inwe-
stycji w wykazie dokonań mijającej 
kadencji przez burmistrza pozosta-
wiamy bez komentarza - nawet nas 

zmęczyły już różne  absurdy i in-
fantylne samochwalstwo  głoszone 
nieustannie  z  magistratu. Na swo-
ją kolej czeka teraz przejazd przy ul. 
Batalionów Chłopskich. Jak infor-
muje rzecznik PKP Zbigniew Wol-
ny, remont torowiska planowany 
jest na rok 2015. 

Karolina Klonowska 

Torowisko oddano do użytku na początku ubiegłego weekendu. Pozostało jedynie 
dopracować kilka szczegółów.

Ten fragment torowiska czeka jeszcze 
na uzupełnienie.

Sprostowanie 
W Dzienniku Nowogardzkim nr 77 z dnia 10.10.2014 r. na str. 4 
podano błędnie:
KWW Dembickiego i kandydaci
Nazwisko kandydata na radnego okręgu nr 5 Adam Wierach
Winno Być:
Komitet Wyborczy Wyborców MiG Nowogard 2014
Nazwisko kandydata na radnego okręgu nr 5 Adam Gierach
Redakcja DN przeprasza za zaistniały błąd. 
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Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej  

i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

śp. Krystynę Górską 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ceremonii pogrzebowej 
i odprowadzili na miejsce  

wiecznego spoczynku  

śp. Ignacego Musiał 
serdeczne podziękowania 

składa rodzina

Z cyklu „Inwestycje przed wyborami” 

Robić, robić… myśleć będziemy potem
Wczoraj ruszył remont ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prace nad wymianą nawierzchni drogi, a tym samym utrudnienia w ruchu, mają potrwać 
przez dwa tygodnie. Na ile jest to dobra wola włodarzy, a na ile „kiełbasa wyborcza”?

Tabliczkę z informacją o utrud-
nieniach w ruchu postawiono już 
w ubiegłym tygodniu, vis a vis 
ul. Kościelnej. Od tamtego cza-
su mieszkańcy Nowogardu za-
chodzili w głowę, o jakich utrud-
nieniach mowa. Sprawa wyjaśni-
ła się wczoraj, gdy przy ul. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego coś zaczę-
ło się dziać. – Planowana jest wy-
miana nawierzchni drogi. Biorąc 
pod uwagę konieczność wykonania 
prac wykończeniowych, tzn. uzu-
pełnienie drogi o przejścia dla pie-
szych i oznaczenia poziome, pra-
ce potrwają jakieś dwa tygodnie – 
mówi w rozmowie z DN kierow-
nik budowy. 

Remontowany odcinek jest dro-
gą powiatową, niemniej to Gmi-
na czuwa nad wykonaniem wszel-
kich inwestycji. – Nigdy nie zle-
camy takich remontów, jeśli droga 

znajduje się na terenie miasta, a 
nie poza nim. To leży w gestii Gmi-
ny – to ona jest odpowiedzialna 
za bieżące utrzymanie tych dróg 
– tłumaczy Bogusław Zaborow-

ski z Wydziału Dróg Powiatowych 
w Goleniowie – To prawda, że ul. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
jest drogą powiatową, ale wszelkie 
inwestycje wykonuje burmistrz w 

ramach porozumienia. Wiadomo 
już zatem, dlaczego to burmistrz 
tłumaczy się z utrudnień w ruchu 
(patrz zdjęcie przy artykule).

Wykonawcą remontu jest fir-
ma AZBUD, a podwykonawcą – 

PRD Nowogard. Zgodnie z pier-
wotnymi założeniami, z nowej 
nawierzchni asfaltowej kierowcy 
będą mogli korzystać już pod ko-
niec października. 

Karolina Klonowska

Nasz komentarz

Poza śmiesznym napisem, oddającym zresztą wyjątkowo trafnie 
charakter rządów podpisanego pod „przeprosinami”, wszystko dla po-
stronnego obserwatora mogłoby być w porządku. Mogłoby, jeśli się 
nie wie, że w okolicznych budynkach piwnice są regularnie zalewane 
i że najpierw należałoby w tym miejscu zrobić porządek z odprowa-
dzaniem nadmiaru wód, a dopiero potem kłaść patynę miłą dla oka. 
Całkiem podobnie jak z remontem fontanny, gdy tylko czekać naj-
bliższej ulewy i wycieku kanalizacyjnych ekskrementów na świeżo po-
łożone betonowe kosteczki. Nie miejsce i czas, aby przytaczać tutaj 
jeszcze kilka podobnych przykładów działania dla robienia dobrego 
wrażenia, a nie dla dobrej roboty. Ale żeby działać jak należy, trzeba 
mieć podejście prawdziwego gospodarza, a nie powierzchownego pa-
cykarza. 

Redakcja

 „Trzeźwy” poranek w Nowogardzie

Zatrzymano 6 pijanych kierowców
Policjanci goleniowskiej drogówki przeprowadzili działania „Trzeźwy poranek”. Kierowcy 
poruszający się po ulicach Nowogardu poddawani byli badaniu na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Zatrzymano sześciu kierowców, którzy prowadzili swoje pojazdy, 
będąc pod wpływem alkoholu.

Policjanci Referatu Ruchu Drogowego goleniow-
skiej komendy przeprowadzili w Nowogardzie 
wzmożone działania ukierunkowane na eliminację 
z ruchu tych, którzy siadają za kierownicę na „po-
dwójnym gazie”. Kontrole prowadzone były m.in. na 

ul. Poniatowskiego, Bohaterów Warszawy i Bema. W 
czasie trwania akcji funkcjonariusze ujawnili 6 kie-
rujących, którzy pili wcześniej alkohol. U trzech z 
nich, badanie wykazało ponad 0,5 promila. Ci kie-
rowcy poniosą odpowiedzialność za popełnienie 
przestępstwa, pozostali odpowiedzą za wykroczenie. 
Niechlubnym rekordzistą poranka okazał się 57-let-
ni motorowerzysta, który miał w organizmie 0,7 pro-
mila alkoholu. 

Przypominamy, że za prowadzenie pojazdu me-
chanicznego w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 
promila) grozi nie tylko utrata prawa jazdy i zakaz 
prowadzenia pojazdów na kilka lat, ale także do 2 lat 
pozbawienia wolności. Za prowadzenie w stanie po 
użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi utra-
ta prawa jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów oraz  
grzywna.

Info: asp. Julita Filipczuk
Oprac. red.

Sygnał  ze Strzelewa

Cmentarz tonie w śmieciach 
Zamieszczone przy tekście zdjęcie to nie ujęcie z wysypiska śmieci, ale... cmentarza w Strze-
lewie. Fotografię przesłała do redakcji DN jedna z naszych Czytelniczek, mieszkanka wsi. 

Kobieta jest oburzona (i słusz-
nie) tym, jaki porządek panuje na 
cmentarzu. 

- Śmieci wysypują się na pobli-
skie groby. Może warto podać in-
formację, ile razy w ciągu roku 
śmieci powinny być wywożone z 

naszego cmentarza - sugeruje ko-
bieta w wiadomości przesłanej 
drogą SMS na telefon DN. 

Cmentarzem w Strzelewie opie-
kuje się Gmina Nowogard. Do 
niej należy więc również utrzyma-
nie niewielkiej nekropolii w nale-

żytym porządku, co w przypadku 
cmentarzy jest szczególnie ważne.  
Miejmy więc nadzieję, że to dość 
wstydliwe zaniedbanie szybko zo-
stanie usunięte i od tej pory na 
cmentarzu będzie panował należ-
ny temu miejscu porządek. 

MS
KONDOLENCJE
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Kolejny profil w I LO

Nauczą się, jak ratować ludzkie życie
13 października 2014 roku, w Dniu Ratownika Medycznego, odbyło się uroczyste ślubowanie 18 pierwszoklasistów I Liceum Ogólnokształcącego, o pro-
filu ratowniczo-medycznym. Jest to drugi, obok klasy policyjnej, niekonwencjonalny profil nauczania, powstały w „jedynce” na przestrzeni ostatnich lat. 

Na uroczystość przybyło wielu 
gości, w tym wicestarosta powiatu 
goleniowskiego, Tomasz Kulinicz, 
oraz rodzice pierwszoklasistów. 
Nie zabrakło również koleżanek 
i kolegów z klasy o profilu poli-
cyjnym. Młodzi adepci, ubrani w 
nowe uniformy, zgromadzili się, 
by w obecności dyrektora szko-
ły, Kariny Surmy, zastępcy, Jolan-
ty Machut, wszystkich nauczycie-
li oraz rodziców, złożyć uroczystą 
przysięgę. Wszystkich przybyłych 
gości przywitał wicestarosta. W 
swoim przemówieniu pogratulo-

wał uczniom wyboru profilu kla-
sy i wyraził nadzieję, że nauka na 
tym kierunku będzie dla nich po-
czątkiem nowych perspektyw i sa-
morozwoju. Przypomniał także, 
że wszystkie działania szkoły mają 
pełne poparcie starostwa, które 
już wcześniej wspierało realiza-
cję planów utworzenia klasy po-
licyjnej. Najważniejszym elemen-
tem uroczystości było ślubowanie. 
Uczniowie i uczennice I klasy I 
LO, o profilu ratowniczo-medycz-
nym, powtarzali słowa roty, czyta-
nej przez opiekuna grupy, ratow-

nika z Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego z filią w No-
wogardzie, Artura Pietrzyckiego. 

Po ślubowaniu, nastąpiło wpię-
cie emblematów w uniformy 
uczniów. Uroczystość zakończo-
na została innymi współtowarzy-
szącymi imprezami, które mia-
ły charakter estradowo-widowi-
skowy. Nie zabrakło występów 
uczniów, otrzęsin klas I, jak rów-
nież powinszowań dla nauczy-
cieli, którzy zostali uhonorowani 
specjalnie przygotowanymi na tę 
uroczystość statuetkami. O wra-

żenia z tej wyjątkowej uroczysto-
ści zapytaliśmy samego instrukto-
ra oraz uczniów nowej klasy.

Artur Pietrzycki, opiekun gru-
py i ratownik medyczny – Dziś 
mamy wyjątkową datę – Dzień 
Ratownictwa Medycznego i inau-
guracja I rocznika klasy ratowni-
czo-medycznej w I LO w Nowogar-
dzie. Jest to pierwsza grupa o takim 
profilu, który wspólnie z pedagoga-
mi oraz dyrekcją placówki, udało 
mi się stworzyć. Zabiegi, jakie po-
czyniła dyrekcja, by taki profil po-
wstał, są w pełni zasłużone. Dla-
tego dziś mogę powiedzieć, że w I 
LO mamy nowy kierunek, który, 
mam nadzieję, będzie kolejną faj-
ną i bardzo pożyteczną alternaty-
wą w tej szkole. Kończąc, chciał-
bym powiedzieć, że z wielką rado-
ścią przyjąłem decyzję o powstaniu 
nowego kierunku. Dlatego pozosta-
je mi życzyć wszystkim uczniom 
wytrwałości. 

Daria Dendał 

– Wybrałam ten profil, ponieważ 
w przyszłości chcę iść na studia pie-
lęgniarskie. Co do dzisiejszej inau-
guracji, to trochę się stresowałam, 
gdyż wszystkie twarze były skiero-
wane przede wszystkim na naszą 
klasę. Podczas nauki chciałabym 
przyswoić sobie wiedzę z anatomii 
człowieka i wiedzieć, jak zachować 
się, gdy chory człowiek potrzebuje 
pomocy.

Miron Hilarski 

– Wybrałem profil ratowniczo-
-medyczny, ponieważ już od dziec-
ka interesowałem się medycyną. 
Bardzo się cieszę, że wybrałem 
właśnie ten kierunek. Będzie to dla 
mnie przygotowaniem do studiów 
medycznych, na które zamierzam 
pójść. Mam nadzieję, że ta klasa 
będzie postrzegana tak samo do-
brze, jak klasa policyjna. Dlatego 
wierzę, że mnie oraz moim kole-
gom i koleżankom wszystko się po-
wiedzie.

Jarek Bzowy 

Nowa klasa o profilu ratowniczo-medycznym, wraz z opiekunem, Arturem Pietrzyckim.

Wybory ciąg dalszy…

W Osinie dominują komitety niepartyjne
Zgodnie z zapowiedzią w piątkowym numerze DN, dzisiaj prezentujemy kandydatów na 
radnych, którzy zostali zgłoszeni przez komitety wyborcze w Terytorialnej Komisji Wybor-
czej w Osinie.     

KKW Przyjazna Gmina  (nume-
ry przed nazwiskiem oznaczają nu-
mery okręgów wyborczych):

Okręg nr 1 - Barbara Sućko
Okręg nr 2 - Daniel Rafał Pospie-

szyński
Okręg nr 3 - Teresa Nowocka
Okręg nr 4 - Bożena Reginia
Okręg nr 5 - Kamila Wójcik
Okręg nr 6 - Bogdan Andrzej Ba-

nasiewicz
Okręg nr 7 - Andrzej Łuczak
Okręg nr 8 - Agnieszka Irena Stę-

pień
Okręg nr 9 - Urszula Lucyna Wit-

kowska
Okręg nr 10 - Jolanta Buksińska
Okręg nr 11 - Elżbieta Osajda
Okręg nr 12 - Jacek Gawroński
Okręg nr 13 - Marcin Krzysztof 

Kusa
Okręg nr 14 - Zdzisław Kazimierz 

Doszczeczko
Okręg nr 15 - Anna Brygida Mu-

sielińska

Kandydat na wójta komitetu  to do-
tychczasowy wójt Krzysztof Szwedo 

Lista kandydatów na radnych 
gminy Osina z KWW Partner-
stwo i Rozwój:

Okręg nr 2 -   Lidia Staszak Gar-
backa

Okręg nr 3 - Barbara Maru-
szewska

Okręg nr 4 -  Janina Siepka
Okręg nr 5 -  Alicja Jakubcewicz
Okręg nr 8 - Teresa Pawlik
Okręg nr 11 -  Piotr Golema
Okręg nr 12 -  Barbara Pakulska
Okręg nr 14 -  Joanna Miklas
Okręg nr 15 –  Jerzy Salwa, 

miejscowość Bodzęcin
Kandydat na wójta gminy Osina 

z tego komitetu: Janusz Góral i za-
razem kandydat na radnego powia-
tu z KWW Partnerstwo i Rozwój  

 Kandydaci do rady gminy 
Osina z komitetu: KKW SLD 
LEWICA RAZEM:

Okręg nr 1 - Szymon Pilipczuk
Okręg nr 2 - Jan Marian Przy-

bylski
Okręg nr 3 - Agnieszka Józefa 

Dzierzbicka
Okręg nr 4 - Marian Wierzbicki
Okręg nr 5 - Kamila Wielgat
Okręg nr 7 - Waldemar Dionizy 

Dobierski
Okręg nr 8 - Małgorzata Dłużak
Okręg nr 11 - Grzegorz Mate-

usz Leja
Okręg nr 13 - Sandra Agata Hu-

siatyńska
Okręg nr 14 - Katarzyna Elżbie-

ta Machol
Kandydat na wójta gminy Osi-

na z komitetu to Szymon Pilip-
czuk

KKW Samorządni 2014:
Okręg 1 - Rafał Sebastian Lisiecki
Okręg 3 - Czesław Dadeło 
Okręg 6 - Łukasz Marek Łokaj 
Okręg  7 - Artur Węgrzyniak

Okręg 8 - Paweł Władysław 
Trościanko 

Okręg 9 - Adrian Wasiak 
Okręg 13 - Krztysztof Wielgat 
Okręg 14 - Robert Krzysztof 

Jurgielaniec 
Okręg  15 - Andrzej Paweł Maj-

cher
Zapowiadany kandydat na wójta z 

tego komitetu - Robert Jurgielaniec
KKW Osina Razem 2014:
Okręg 1 - Rafał Jan Kosakiewicz 
Okręg  2 - Marek Aleksander Pakulski

Okręg  3 - Marianna Groć –
Okręg 4  - Marcin Różalski
KW PSL:
Okręg 10 - Przemysław Jerzy Radel 
Okręg 12 - Rafał Andrzej Wróbel  
KKW Osina 2014:
Okręg 9 - Ewa Dobrzyjałowska 
W gminie Osina zostanie rozda-

nych 15 mandatów radnych po jed-
nym w poszczególnych okręgów. 
A oto przypomnienie przydziału 
miejscowości do poszczególnych 
okręgów: 

Numer
okręgu 

wyborczego

Granice
okręgu wyborczego

Ilość radnych
wybieranych

w okręgu 
wyborczym

1 część sołectwa Osina od nr 1 do nr 33 1
2 część sołectwa Osina od nr 34 do nr 41 1
3 część sołectwa Osina od nr 42 do nr 45 1
4 część sołectwa Osina od nr 46 do nr 50 1
5 część sołectwa Osina od nr 51 do końca 1
6 sołectwo Węgorzyce 1
7 sołectwo Redło 1
8 sołectwo Kikorze 1

9
sołectwo Krzywice oraz sołectwo 

Przypólsko
z kol. Kałużna

1

10 sołectwo Redostowo 1
11 część sołectwa Kościuszki od nr 1 do nr 28 1

12 część sołectwa Kościuszki od nr 29 do 
końca 1

13 część sołectwa Węgorza od nr 1 do nr 48 1
14 część sołectwa Węgorza od nr 49 do końca 1
15 sołectwo Bodzęcin 1
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Sprostowanie materiału wyborczego

W publikacji piątkowej, dotyczącej prezentacji 
zgłoszonych kandydatów na radnych w wyborach 
do Miasta Nowogard, wkradły się błędy przy jed-
nym z prezentowanych komitetów. Przepraszamy 
zwłaszcza p. Stanisława Wiśniewskiego z okręgu 
nr 14, którego „chochlik dziennikarski” pominął 
na prezentowanym zestawieniu. Błędy dotyczyły 
także imion niektórych kandydatów. Powtarzamy 
już prawidłowo ten fragment piątkowej publikacji.    

(…) Lista KWW Partnerstwo i Rozwój (PiR) 
- komitetu zgłaszającego na burmistrza Piotra 
Słomskiego i KW Prawo i Sprawiedliwości (PiS) 
wspierającego tę kandydaturę. 

Okr. Nr 1 Bożena Krawczyk - PiS
Okr. Nr 2 Lidia Bogus - PiR
Okr. Nr 3 Jerzy Filipczak - PiS
Okr. Nr 4 Andrzej Leszczyński - PiR 

Okr. Nr 5 Daniel Gęglawy - PiS
Okr. Nr 6 Marcin Nieradka - PiR
Okr. Nr 7 Ryszard Majdziński - PiS 
Okr. Nr 8 Piotr Słomski - PiR
Okr. Nr 9 Jan Szymaniak - PiR
Okr. Nr 10 Bogusław Dziura - PiS
Okr. Nr 11 Radosław Kluszczyński - PiS
Okr. Nr 12 Piotr Wojciechowski - PiR
Okr. Nr 13 Dominik Tomczyk – PiR
Okr. Nr 14      Stanisław Wiśniewski- PiS 
Okr. Nr 15 Marian Jeż - PiR
Okr. Nr 16 Dariusz Olejnik - PiR
Okr. Nr 17 Anna Szkołuda - PiR
Okr. Nr 18 Małgorzata Stańczyk - PiR
Okr. Nr 19 Izabela Pacer - PiS
Okr. Nr 20 Danuta Topa - PiR
Okr. Nr 21 Tadeusz Tracz - PiR

PiS zgłosiło jeszcze Renatę Breyer.

Wybory do Rady Powiatu - tylko cztery pełne listy

Trzy partie i Partnerstwo i Rozwój
Terytorialna Komisja Wyborcza w Goleniowie zarejestrowała kandydatów na radnych powiatowych, zgłoszonych przez poszczególne komitety. Tylko trzy 
partie: PO, PSL, SLD, oraz KKW Partnerstwo i Rozwój, zarejestrowały listy we wszystkich trzech okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu. Za-
pewne tylko te ugrupowania mają realne szanse uczestniczyć w podziale mandatów, ponieważ, zgodnie z ordynacją, 5-cio procentowy próg wyborczy li-
czony jest w stosunku do uczestniczących w wyborach na terenie całego powiatu. 

Podobnie jak do rad gminnych i 
sejmiku, tak samo do rad powiato-
wych ubiegły wtorek był ostatnim 
dniem zgłaszania list kandydatów 
na radnych. W powiecie goleniow-
skim wyborcy będą wybierać rad-
nych powiatowych w trzech okrę-
gach: okręg nr 1, gmina Goleniów - 
8 mandatów, okręg nr 2, gmina No-
wogard - 6 mandatów, i okręg nr 3 

gminy Maszewo, Stepnica, Przybier-
nów i Osina - 5 mandatów. W wy-
padku tych wyborów (inaczej ani-
żeli po raz pierwszy w wyborach do 
gminy) nadal głosujemy na listy i 
obowiązuje 5-cio procentowy próg 
wyborczy, liczony w stosunku do 
wyborców uczestniczących (waż-
nie oddany głos) z terenu całego po-
wiatu. Aby więc mieć realne szanse 

na uczestnictwo w podziale man-
datu, należy zarejestrować listy we 
wszystkich 3 okręgach wyborczych. 
To udało się trzem partiom poli-
tycznym: PO, PSL, SLD, i niepartyj-
nemu KWW Partnerstwo i Rozwój 
(pełnomocnik Paweł Słomski). Peł-
nomocnik KWW PiR powiedział 
redakcji DN:  

Partnerstwo i Rozwój to dziś naj-

większy obywatelski komitet w powie-
cie goleniowskim, wystawiający swoich 
kandydatów we wszystkich okręgach 
wyborczych do rady powiatu goleniow-
skiego, wystawiamy także kandydatów 
w wyborach do rad gmin Nowogardu, 
Stepnicy i Osiny. Zgłaszamy także kan-
dydatów na Burmistrzów Nowogardu i 
Stepnicy oraz wójta Osiny, na naszych 
listach jest także kandydatka na bur-

mistrza Maszewa. To dzięki inicjatywie 
Partnerstwa i Rozwoju możliwym była 
pierwszy raz od 8 lat niepartyjna peł-
na lista do rady powiatu - kończy Pa-
weł Słomski. 

 A oto poszczególne zarejestrowa-
ne listy czterech komitetów obsadza-
jących wszystkie trzy okręgi wyborcze:

KW PO

Okręg nr 2 
Marcin Fedeńczak
Zygmunt Heland
Dorota Banasik
Jakub Sobieralski
Bożena Borowik
Sławomir Marcinkiewicz
Edyta Grygowska
Marek Lewiński
Urszula Puszcz
Karolina Nadolska 
Sebastian Popowicz
Cezary Marcinkowski

Okręg 1:
Tomasz Marcin Stanisławski 
Jolanta Renata Jarlaczyńska 
Paweł Michał Bartoszewski 
Beata Irena Łapaj 
Sylwester Aleksander Górzny

Mariusz Sławomir Zalewski 
Maria Kazimiera Palica  
Mirosław Guzikiewicz 
Magdalena Ilona Kaczyńska 
Piotr Jerzy Adamkiewicz  
Grażyna Maria Górska  
Marcin Olesiński 
Małgorzata Katarzyna Radoń 
Ryszard Bindas 
Andrzej Mieczysław Wolańczyk 
Bogusław Zaborowski  

Okręg 3: 
Witold Kaleczyc 
Łucja Kotwicka 
Bogusław Marian Grodź 
Józef Zdzisław Pasławski 
Mirosława Magdalena Nowak 
Dorota Frasunkiewicz 
Bartłomiej Henryk Lisiecki 
Piotr Krzysztof Wawreńczuk 
Anna Sudnik – Przybiernów

KW PSL

Okręg 2: 
Tomasz Kulinicz
Irena Juszczyk
Andrzej Pędziszczak
Małgorzata Saja
Józef Korkosz
Hanna Krugły
Józef Dobruchowski
Ewa Radel
Krzysztof Turek
Agnieszka Musiał
Honorata Gałka
Kazimierz Zięba

Okręg 1:
Leszek Andrzej Soroczyński 
Beata Bożena Baryluk–Star-

czewska 
Jerzy Kowalski 
Katarzyna Walczak 
Janusz Tomasz Bakan 

Katarzyna Joanna Zajko 
Piotr Ochota 
Stanisława Stypik 
Mariusz Matyśniak 
Paweł Marcin Gulbinowicz  
Mirosława Sosnowska 
Edward Maciuba 
Adam Michał Woźniak  
Edyta Urbaniak 
Kazimierz Maj 
Dariusz Zygmuny Szwal  

Okręg 3:
Izabela Małgorzata Żabicka   
Wiesław Tomkowski 
Danuta Elżbieta Domaradzka 
Zbigniew Szychulski – Derkacz
Tatiana Olbert 
 Zdzisław Zuchara 
Józef Wroński 
Renata Elżbieta Staszków 
Marek Wesołowski 
Krzysztof Roman Wasiluk 

KKW SLD

Okręg 2:
Robert Czapla
Jerzy Jabłoński 
Kazimierz Lembas
Wojciech Włodarczyk
Anna Łysiak
Sebastian Furmańczyk
Aneta Drążewska
Jan Tandecki

Monika Nagły
Danuta Rzetecka
Wiesław Śmietjuch
Agnieszka Grygowska

Okręg 1:
Krzysztof Józef Kamiński 
Danuta Faryniarz 
Andrzej Lewek 
Jerzy Mędrek 
Zygmunt Goc 

KWW Partnerstwo i Rozwój

Okręg 2:
1.Paweł Słomski
2.Marek Krzywania
3.Krzysztof Kosiński
Monika Pękala
Gracjan Golema
Grażyna Rynkiewicz
Adrian Sawicki
Irena Czyżak
Janina Ujazda
Danuta Błażejewska
Adrian Kierasiński

Okręg 1:
Łukasz Mikołaj Harbacewicz 
Agnieszka Podgórska 
Paweł Grzegorz Podgórski  

Grzegorz Jan Arabski 
Jolanta Helena Grzesiak 
Jarosław Gębala 
Ewa Bogumiła Moralewicz 
Bartosz Borysewicz 
Iwona Suchecka 
Patrycja Bronka 
Tomasz Tracz 

Okręg 3:
Ryszard Torzewski 
Janusz Stanisław Góral 
Edmund Jan Nadskakulski 
Kornelia Izabela  Silka-Lis 
Monika Wanda Klińska 
Bogusław Henryk Daszkiewicz 
Grażyna Salwa
Marzena Lipczyńska
Paweł Tomasz Zaranek

Gizela Elżbieta Rybicka 
Mirosław Jan Doroch 
Agnieszka Anna Grzesiak 
Małgorzata Barbara Herman 
Jeannette Słaby 
Jolanta Ochota 
Witold Morawski 

Okręg 3:
Czesław Siwek 

Jolanta Bernadeta Jędrzejewska 
Grzegorz Jerzy Białoskórski 
Juliusz Jan Esauł 
Marek Winicjusz Zasieczny 
Alina Małgorzata Adamowska-

Karczewicz 
Ewa Teofila Rykała 
Andrzej Tadeusz Leja 
Michał Jacek Pszeniczny 
Halina Wolańska 

Ponadto  listy w dwu na trzy 
okręgach wyborczych  zarejestro-
wało Prawo i Sprawiedliwość..    

KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2
Magdalena Zarębska-Kulesza
Edward Gibki
Krystyna Oświęcimska
Magdalena Magierecka
Eugeniusz Korneluk
Tomasz Majdziński
Okręg 1:
Iwona Ewa Dzióbek 
Teresa Chodyko 
Ewa Kowalczyk 
Marek Koźluk 
Piotr Jan Motyl 
Wojciech Józef Bienioszek 
Katarzyna Dadas -

Tylko w jednym okręgu nr 2 li-
sty zarejestrował także KW WN

KWW WN
 Okręg nr 2
Andrzej Szafran
Krzysztof Żylak
Aneta Kaczmarek
Bernateda Pająk 
Daniel Cisowski
Magdalena Rafińska 
Klaudia Szymczak
Robert Osuch
Katarzyna Kałużka
Marcin Klimczak
Beata Sierzchała

Wybory do Rady Powiatu mają dla naszej gminy bardzo istotne zna-
czenie. Wielokrotnie już płaciliśmy wysoką  cenę za słaby lobbing i brak 
skuteczności nowogardzkich polityków w radzie która nie tylko miej-
scem odbywania posiedzeń , zasiedziała się za bardzo w Goleniowie
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

„Noc Naukowców”
Dnia 25 września, odbyła się „Noc Naukowców”, uczestniczyła w niej 50-osobowa grupa 
uczniów z nowogardzkich szkół: Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy 
oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II. 

Uczniowie mieli okazję 
wziąć udział w warsztatach, 
pokazach, iluzjach oraz eks-
perymentach z różnych dzie-
dzin nauki. Ponadto mieli wie-
le okazji, by wygrać nagrodę 
w jednym z całego mnóstwa 
organizowanych tam kon-
kursów. Warto podkreślić, że 
uczennica gimnazjum – Ka-
mila Kędzierska otrzymała 
pendrive’a, jako nagrodę za 
poprawne odpowiedzi na py-
tania związane z ekologią i 

Europą. Uczniowie mieli na-
prawdę dużo okazji, by zdo-
być nagrody, np. w konkursie 
„Mistrz lutowania” czy „Na-
rysuj rybę”. W tych konkur-
sach uczniowie również wy-
kazali się swoimi zdolnościa-
mi. Każdy mógł brać udział w 
dowolnym konkursie, a trze-
ba przyznać, że było ich wie-
le. Grupa miała także oka-
zję podziwiać całe mnóstwo 
atrakcji, tj. „Zobacz, usłysz i 
poczuj piorun”, pokaz robo-
ta czy „Zadymiony namiot”, 
który polegał na oddaniu wa-
runków, jakim zostaje podda-
ny włamywacz, np. w sklepie 
jubilerskim. Uczniowie byli 
zachwyceni, gdy mogli ubić 
masło, czy wydoić sztuczną 
krowę. Uczestnicy tego spo-
tkania otrzymywali drobne 
upominki takie jak: branso-
letki świecące w ciemności, 
wiatraczki, piłeczki, smycze 

na klucze czy kolorowe ża-
róweczki w formie brelocz-
ka. Młodzi naukowcy z pew-
nością świetnie się bawili na 
tej imprezie. Noc Naukow-
ców jest to impreza organi-
zowana przez ZUT (Zachod-
niopomorski Uniwersytet 
Technologiczny). Wydarze-
nie to jest organizowane od 
2006 r w krajach członkow-
skich Unii Europejskiej. Ma 
ona na celu promowanie na-
uki i ośrodków naukowych, 
a przede wszystkim: zawodu 
naukowca. 

Natalia Osmelak  
i Klaudia Pasik

Młodzież z wizytą w szklarni
W środę, 17 września uczniowie klas II Publicznego Gim-
nazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy wraz z uczniami kla-
sy V Szkoły Podstawowej nr 4 uczestniczyli w  pieszej (eko-
logicznej) wycieczce do Warnkowa. 

Dzięki temu wyjściu młodzież 
mogła dowiedzieć się czegoś na 
temat ekologicznych upraw, zo-
baczyć szklarnie i wzrost roślin. 
Właściciel opowiedział nam o 
pracy, jaką poświęca przy rośli-
nach, opisał uprawę pomido-
rów, truskawek, a nawet papry-
czek chilli, które mieliśmy moż-
liwość spróbować. Dużym zasko-
czeniem był wysiłek, jaki trzeba 
włożyć przy pracy nad roślina-
mi, które później trafiają do nas. 
W Warnkowie specjalnie hodo-
wane są trzmiele do zapylania po-
midorów, które po skończeniu se-
zonu upraw opuszczają szklarnie. 
Mamy nadzieję, że będziemy mo-
gli jeszcze raz odwiedzić to miej-
sce wiosną, podczas rozsiewu ro-

ślin. Spytaliśmy kilkoro uczniów, 
co najbardziej podobało im się 
podczas wyjścia:

 -„Podobało mi się to, że dosta-
liśmy papryczki chilli i truskawki. 
Mogliśmy kupić owoce i warzywa 
na stoisku obok. Idąc do szklarni, 
znalazłem grzyby, było naprawdę 
fajnie.” -     

Kacper Dudek kl. V -„Najbar-
dziej podobały mi się w szklarni 
plantacje papryki chilli i pomido-
rów.”-Dudek kl. V -„Podobały mi 
się ogromne dynie, które rosły na 
grządkach i moment, w którym 
chłopaki jedli papryczki chilli, na-
rzekając na to, jakie są ostre.”- Ru-
siniak kl. II a. -„Fajne było to, że 
mogliśmy zobaczyć, jak wygląda 
ekologiczna uprawa roślin i dowie-
dzieć się, dlaczego powinniśmy wy-
bierać takie owoce i warzywa. Od 
właściciela dostaliśmy nawet na 
spróbowanie papryczki i truskaw-
ki, które we wrześniu nie rosną już 
w naszych ogródkach i rzadko spo-
tykamy je w sklepach.”- Pabisiak 
kl. II a

Tekst: Kamila Kędzierska

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

„PEŁNA GAMA MASZYN I CZĘŚCI ROLNICZYCH                                 
FIRMY METAL-FACH” 
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Hotel Emigracyjny
Gdy zaczynał się wielki kryzys 

gospodarczy pod koniec lat dwu-
dziestych Ojciec wrócił do Jedlni-
-Letnisko. Przez jakiś czas praco-
wał przy wyrębie lasu dębowego 
w okolicach Jedlni. Zainteresowa-
ły się nim panie, które mieszkały 
w Jedlni przy ul. Zachodniej. Mąż 
jednej z nich, pan Niwiński był 
dyrektorem administracyjnym 
Hotelu Emigracyjnego w Warsza-
wie na Powązkach. Hotelem za-
rządza Polskie Towarzystwo Emi-
gracyjne. Ojciec po raz kolejny 
pojawia się w Warszawie, dostaje 
robotę w tym Hotelu.  Mieszkają 
tu ludzie wyjeżdżający za grani-
cę, często całe rodziny. Tu przygo-
towuje się ich do zamieszkania w 
obcym kraju. Przez 2 – 3 tygodnie 
uczą się różnych rzeczy, dobrych 
manier, nawet jedzenia nożem i 
widelcem. Zajmuje się tym Towa-
rzystwo Kolonizacyjne, które przy 
udziale Polskiego Urzędu Emigra-
cyjnego organizuje wyjazdy Pola-
ków na emigrację. W ten sposób 
II RP chce zlikwidować problem 
wielkiego bezrobocia. Zaczyna 
być głośno o tworzeniu polskich 
kolonii w Ameryce Południowej 
i w Kanadzie. W większości kra-
jów docelowych dozwolona jest 
tylko imigracja rolnicza. Piotr Ko-
zakowski też interesuje się wyjaz-
dem do Argentyny. Później Bra-
cia ustalili, że pojadą Franciszek 
i Stanisław, a On zostanie. Ojciec 
im wyrobił papiery, papiery przy-
szły, jeszcze tylko coś tam trze-
ba było załatwić. Podobno moż-
na było brać takie rzeczy jak pług 
dobry i dobre lemiesze, wszystko, 
co się może przydać. Ostatecznie 
nikt z nich nie pojechał. Ojciec 
był pomocnikiem kierowcy wo-
żącym ludzi udających się na emi-
grację. Odbierało się ich z dwor-
ców, przywoziło do hotelu, potem 
do miasta, do konsulatów. Rocz-
nie przez hotel przewijało się ok. 
42.000 osób, dziennie - po kilka-
set. Pewnego razu kierownik hote-
lu poprosił Ojca o wyrzucenie pi-
janego awanturującego się gościa. 
Ten zaczął mu grozić pistoletem, 
tzw. „kopytem”. Ojciec miał dość i 
po miesiącu wrócił do Jedlni-Let-
nisko. Jednak sentyment do sto-
licy pozostał, bo Ojciec z dużym 
zainteresowaniem słuchał przed-
wojennych piosenek warszawskiej 
ulicy wykonywanych przez Stani-
sława Grzesiuka w „Podwieczor-
ku przy mikrofonie”, nadawanym 

w I programie Polskiego Radia w 
latach 60. ub. wieku

Ślub Piotra i Heleny
W Jedlni-Letnisko Piotr poznał 

Helenę, moją Matkę. Pracowała 
wtedy na plebanii u proboszcza. 
Helena urodziła się 12.04.1909 w 
Snochowicach w gminie Łopusz-
no w powiecie kieleckim jako 
córka Franciszka Świercza i Ma-
rianny z domu Turek. Ślub Pio-
tra i Heleny (zdjęcie obok) odbył 
się w roku 1929 w kościele w Je-
dlni-Letnisko pw. św. Józefa Ob-
lubieńca NMP. Akt małżeństwa 
posiada nr 17/1929. Parafia była 
erygowana 28 marca 1921 r. Pro-
boszczem wtedy został ksiądz 
Władysław Korpikiewicz. Po ślu-
bie młode małżeństwo pojecha-
ło w podróż poślubną na tydzień 
do Zagórek, kolonii Snochowic, 
gdzie mieszkali moi Dziadkowie 
Świerczowie. 

Potem Rodzice wyjeżdżają na 
Wołyń. Początkowo zamieszkują 
u stryjka Franciszka w Pełczy. W 
latach 30. Polacy licznie emigro-
wali  do Francji. Ojciec też chciał 
wyjechać, już był przyszykowa-
ny, już miał dokumenty. Mat-
ka moja miała zostać przy rodzi-
nie Stryjka Franciszka. Jednak nie 
pojechał, szkoda mu matki, szko-
da mu żony. „Ojciec wziął topór 
i poszedł do lasu znowu”. Okoli-
ce Dubna obfitują w lasy – Piotr 
zatrudnia się znowu jako robot-
nik leśny. Wyrabiał klepki, robił z 
nich beczki, szafliki. Potrafił także 
wyprawiać skóry. Po jakimś cza-
sie na ziemi brata Franciszka sta-
wia drewniany dom, by go później 
przenieść na własną ziemię, którą 
dostał w 1935 przy drodze do ko-
lonii Budy.

Stryjek Stasiek ożenił się w 1934 
r. z Leokadią Skarżewską, córką 
miejscowego leśniczego i dostał 
pracę u jakiegoś hrabiego – przez 
jakiś czas był gajowym w powiecie 
sarneńskim. Potem osiadł we wsi 
Budy w pobliżu Pełczy.

25.08.1930, Pełcza - rodzi się 
Robert Kozakowski, pierwszy syn 
Piotra i Heleny – mój najstarszy 
brat.

08.09.1932, Pełcza - rodzi się 

Seweryn Kozakowski, drugi syn 
Piotra i Heleny – mój drugi star-
szy brat. 

09.05.1935 Pełcza – Piotr Ko-
zakowski dostaje z gminy Wer-
ba pozwolenie na budowę domu. 
Dom staje w Pełczy przy drodze 
do miejscowości Budy na nie-
ruchomości nr 224; długość bu-
dynku: 5,70 m, szerokość 4,10 m. 
Ściany nośne wykonane z drzewa, 
pokrycie dachu ze słomy. Wyso-
kość nowego budynku od pozio-
mu terenu otaczającego budynek 
do okapu dachu musiała wynosić, 
wg przepisów, 2,5 m. Od połu-
dnia parcela graniczy z obejściem 
Wojciecha Kwaśniewskiego, a od 
wschodu – Antoniego Płończaka, 
szwagra stryjka Stanisława. Prze-
strzeń między drogą a domem 
była wykorzystana jako ogródek. 
Dom został spalony przez nacjo-
nalistów ukraińskich w kwiet-
niu 1943 r. We wrześniu 1988 r., 
gdy pojechałem do Pełczy, w tym 
miejscu miejscowi kołchoźnicy 
usypywali pryzmę kukurydzy na 
kiszonkę (zdjęcie powyżej).

16.09.1936, Pełcza – rodzi się 
Wacław Kozakowski, trzeci syn 
Piotra i Heleny – mój trzeci star-
szy brat.

4.01.1938, Równe – Ubezpie-
czalnia Społeczna w Równem wy-
daje Piotrowi Kozakowskiemu le-
gitymację ubezpieczenia społecz-
nego nr 5982317, potwierdzającą 
stan cywilny.

II WOJNA ŚWIATOWA
1 września 1939 r. Niem-

cy atakują Polskę a 17 dni póź-
niej – Związek Radziecki zajmu-
je wschodnią część Polski, w tym 
Wołyń. Armia Czerwona wcho-
dzi na te tereny pod pretekstem 
„ochrony bratniego narodu ukra-
ińskiego”. Ukraińcy i Żydzi witają 
sawietskuju włast’ z radością. Po-
lacy stają się obywatelami drugiej 
kategorii na własnej ziemi. 

15.02.1940, Pełcza – władze ra-
dzieckie wywożą Franciszka Ko-
zakowskiego, jego żonę Mariannę, 
10-letnią córkę Czesławę i babcię 
Anielę na Sybir – w okolice Ar-
changielska. Dziadek Franciszek 
jest obłożnie chory (był sparali-

żowany), więc zostaje przewie-
ziony przez Rosjan do szpitala w 
Dubnie, gdzie wkrótce umiera. 
Wywiezieni zostają wszyscy ci, 
którzy dostali ziemię za udział w 
walkach z bolszewikami, m.in. te-
ściowie Stryjka Franciszka – Jań-
czakowie, Płończakowie. Mój Oj-
ciec, chociaż walczył w tej wojnie, 
uniknął zesłania, gdyż był robot-
nikiem, zresztą tak samo jak jego 
najmłodszy brat – Stanisław.

10.05.1940 – napaść Niemiec na 
Belgię, Holandię i Luksemburg. 
Mój Ojciec napisał w liście do 
brata Franciszka  przebywającego 
na zesłaniu takie zdanie: „Byk Ru-
dolfa pobódł Belcię, Helcię i Lu-
się”. Pułkownik Dziewicki, zesłany 
z Franciszkiem, odszyfrował ten 
list mówiąc: „Niemiecka cenzura 
to by tak tego nie przepuściła, ale 
rosyjska to jeszcze głupia”. 

22.06.1941 – rozpoczyna się 
wojna niemiecko-radziecka. Przez 
Pełczę uciekają wojska radzieckie. 
Wielkie czołgi okazują się nie-
sprawne. Jeden z nich grzęźnie na 
mostku miejscowej rzeczki, Peł-
czanki. Drugi zostaje podpalony 
na podwórku stryjka Franka. W 
czołgu żywcem spłonęło 15 żoł-
nierzy radzieckich. W żywopłocie 
ustawione były stanowiska karabi-
nów maszynowych. Rodzice przez 
jakiś czas przechowują żołnie-
rza radzieckiego. Opowiadają po-
tem, że ukrywali bolszewika. Nie 
znałem jeszcze wtedy rosyjskie-
go i słowo to kojarzyło mi się (nie 
wiem dlaczego) z dużym i grubym 
mężczyzną. Po paru latach stwier-
dziłem, że do tego określenia naj-
bardziej pasował Nikita Siergieje-
wicz Chruszczow.

10.091941, Pełcza – Helena Ko-
zakowska otrzymuje dokument 
tożsamości wystawiony w języku 
niemieckim i ukraińskim: Auswe-
is i Timczasowa Poswidka. 

15.07.1942, Pełcza – kończy się 
rok szkolny 1941/42. Robert Ko-
zakowski otrzymuje świadectwo 
ukończenia IV klasy szkoły. Świa-
dectwo wystawione jest w dwóch 
językach: niemieckim i ukraiń-
skim.

Wyjazd na roboty
Rok 1943: Nasilają się ata-

ki band ukraińskich na Polaków 
na Wołyniu. Ojciec dochodzi do 
wniosku, że będzie bezpieczniej 
w głębi Rzeszy niż na Wołyniu i 
zgłasza się na roboty do Niemiec. 
Namawia do tego swojego młod-

szego brata, Stanisława, lecz ten 
twierdzi, że mu tu nic nie gro-
zi, gdyż jest wżeniony w rodzinę 
osiadłą na tych terenach od poko-
leń. Ponadto należy do wołyńskie-
go AK.

Początek kwietnia 1943 – Piotr 
Kozakowski z rodziną wyjeżdża 
z Pełczy na roboty do Niemiec. 
Na stację w Dubnie wozem kon-
nym odwozi go Piotr Skarżewski, 
szwagier Stanisława. Stanisław 
wyprowadza się ze wsi Budy i za-
mieszkuje w Pełczy w domu Pio-
tra. Dwa tygodnie później trzech 
banderowców przychodzi po Sta-
nisława. Prowadzą go do lasu w 
Kaśni i zabijają dwoma strzałami. 
Inny Ukrainiec, sąsiad, ostrzega 
jego żonę, że w nocy mają przyjść 
banderowcy i ich wszystkich wy-
mordować. Stryjenka Leokadia z 
czworgiem dzieci (najstarsze ma 
7 lat, najmłodsze półtora roku) 
ucieka w pole i ukrywa się. Potem 
przedostaje się do Dubna i tam 
wśród Polaków znajduje schro-
nienie.  Tam też Niemcy zamykają 
ich w obozie dla Polaków i Żydów. 
Mój Ojciec dowie się o tym dopie-
ro 15 lat później. W lipcu 1943 na-
stąpiło apogeum zbrodni UPA na 
Wołyniu. Szacuje się, że Ukraińcy 
zabili ok. 60 tys. Polaków. Ukraiń-
cy używali określenia, że najpierw 
będą rżnąć żyto (czyli Żydów), a 
potem pszenicę (Polaków).

cdn

Nasz cykl - Dzieje nowogardzkich rodzin 

Historia Piotra Kozakowskiego i jego rodziny - część II
Dzieje nowogardzkich rodzin to nadal nieodkryty frapujący temat. Niestety tylko nieliczne są przypadki, gdy znajdują się tacy, którzy w jakikolwiek sposób spisują i 
utrwalają historie swoich najbliższych. Do nich  należy pan Czesław Kozakowski. Urodzony w naszej gminie i wiele lat tutaj mieszkający, opracował niezwykłą histo-
rię losu swojego ojca Piotra, który  trafił ,  na te nowogardzkie ziemie po II Wojnie Światowej . Historia spisana przez pana Czesława, otrzymała I nagrodę  w konkursie 
Szczecińskiego Towarzystwa Kultury „Dzieje Szczecińskich Rodzin” w roku 2008.  Monografia ma tytuł „Historia mojej  Rodziny 1860-2007”.  Jej część, dotycząca losów 
ojca autora, prezentujemy niżej w odcinkach na łamach DN. 

Jan Czesław Kozakowski
Autor o sobie: Urodziłem się 27 

stycznia 1948 r. w Nowogardzie. Ro-
dzice prowadzili gospodarstwo w No-
wych Wyszomierkach w gminie Wy-
szomierz, powiat Nowogard. Szko-
łę podstawową kończyłem w Długo-
łęce. Do Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie uczęszczałem w la-
tach 1962-1966. W latach 1966-1968 
uczyłem się w pomaturalnej Państwo-
wej Szkole Ekonomicznej przy Tech-
nikum Handlowym w Szczecinie. We 
wrześniu 1968 rozpocząłem pracę w 
firmie rzeczoznawczo-kontrolnej PO-
LCARGO w Szczecinie, w której prze-
pracowałem 40 lat. W tym okresie od-
byłem zasadniczą służbę wojskową 
oraz ukończyłem studia zaoczne na 
wydziale filologii angielskiej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od Wigilii 2008 r. jestem na 
emeryturze.  Mieszkam w Szczecinie 
od 1966 r. Od kilku lat biorę udział w 
Konkursie „Dzieje Szczecińskich Ro-
dzin” organizowanym przez Szczeciń-
skie Towarzystwo Kultury. Zajmuję 
się gromadzeniem i opracowywaniem 
dokumentacji dotyczącej mojej Rodzi-
ny oraz Ziemi Nowogardzkiej.
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Rewelacyjny mecz piłkarek Pomorzanina

Idą po awans!
W sobotę (11 października), o godzinie 12:00, w Nowogardzie, rozpoczął się mecz na szczy-
cie III Ligi Kobiet pomiędzy Pomorzaninem a Olimpią II Szczecin. Rywalki, aż do tego 
meczu, uchodziły za główne kandydatki do awansu, jednak podopieczne Pawła Błaszczyka 
szybko wybiły to szczeciniankom z głów! Pomorzanin niemal przez cały mecz panował na 
swoim boisku i bez problemów odprawił rywalki, wygrywając 4:1. 

Słowem wstępu przypomnijmy, 
że w poprzednim, debiutanckim 
dla Pomorzanina sezonie, Olim-
pia II ograła dziewczyny z Nowo-
gardu na własnym boisku 3:0 oraz 
przy ul. Wojska Polskiego rów-
nież 0:3. „Olimpijki” w tym sezo-
nie były murowanymi kandydat-
kami do awansu, a „Pomorzan-
ki” po cichutku zdobywały kolej-
ne punkty, gromiąc słabsze rywal-
ki. Mecz z Olimpią miał pokazać 
wszystkim, na co tak naprawdę 
stać zawodniczki z Nowogardu. 
Jak się okazało, stać je na napraw-
dę wiele! Już w 2. minucie Pomo-
rzanin powinien objąć prowadze-
nie. Na około 30. metrze piłka 
trafiła do Anity Piotrowskiej, któ-
ra wypuściła ją sobie obok defen-
sorki Olimpii i znalazła się w sy-
tuacji sam na sam, jednak uderzy-
ła minimalnie niecelnie. W 8. mi-
nucie podopieczne Pawła Błasz-
czyka wykonywały wrzut z autu z 
lewej strony boiska. Piłka została 
wyrzucona do Anity Piotrowskiej, 
która podholowała futbolówkę do 
linii końcowej, minęła rywalkę i 
wyłożyła futbolówkę na 8. metr, 
do znajdującej się z lewej strony 
pola karnego Patrycji Bobik, która 
precyzyjnym strzałem w okienko 
skierowała piłkę do bramki. Ław-
ka trenerska Olimpii oniemiała, w 
końcu był to pierwszy w tym se-
zonie stracony gol przez Olimpię. 
Rywalki rzuciły się do odrabiania 
strat, a nowogardzianki niepo-
trzebnie się cofnęły. W 10. minu-
cie zawodniczka Olimpii chybiła 
w sytuacji sam na sam. W 19. mi-
nucie bardzo ładnie na jeden kon-

takt zagrały: Patrycja Bobik i Ani-
ta Piotrowska. Ta druga wyłożyła 
piłkę swojej koleżance z drużyny, 
a Bobik wbiegła w pole karne, jed-
nak oddała za słaby strzał. W 21. 
minucie Pomorzanin ratuje Pau-
lina Torun, która w sytuacji sam 
na sam zatrzymała strzał rywalki 
z około 10 metrów. W 35. minucie 
przyjezdne ze Szczecina doprowa-
dziły do wyrównania. Długie po-
danie z głębi pola na prawą stro-
nę, tam piłkę przejmuje w polu 
karnym niepilnowana zawodnicz-
ka Olimpii i strzela, ile tylko sił, z 
6 metrów obok bezradnej Pauli-
ny Torun. To również dla Pomo-
rzanina był pierwszy stracony gol. 
Wszystkie zawodniczki Olimpii 
podbiegły do swojej koleżanki, 
aby pogratulować jej strzelonej 
bramki. Cieszyły się tak, jakby był 
to mecz o mistrzostwo, co mogło 
wskazywać tylko na to, że boją się 
rywalek z Nowogardu. Po 40 mi-
nutach gry, wynik nie uległ zmia-
nie, a dziewczyny czym prędzej 
udały się do szatni, aby schro-
nić się przed rzęsistym deszczem, 
który towarzyszył im przez całe 
spotkanie. 

W szatni, zarówno trener Paweł 
Błaszczyk, jak i grająca trenerka, 
Anita Piotrowska, musieli odwa-
lić kawał dobrej roboty, gdyż w 
drugiej połowie grał już tylko je-
den zespół, a był nim Pomorza-
nin. W 42. minucie sędzina tego 
spotkania odgwizduje rzut wolny 
pośredni, za zbyt wysoko uniesio-
ną nogę. Futbolówkę na 23. me-
trze, po lewej stronie pola karne-

go, ustawiły siostry Piotrowskie. 
Katarzyna dotknęła piłkę, a Ani-
ta idealnie przymierzyła, trafia-
jąc w samo okienko i po bram-
ce „stadiony świata” wyprowa-
dziła Pomorzanin na prowadze-
nie. Ta sama piłkarka trzy minu-
ty później uderzyła z rzutu wol-
nego z… 45 metrów. Piłka sko-
złowała przed bramkarką, która 
z największym trudem przeniosła 
ją nad poprzeczką. Następnie, z 
rzutu wolnego z 25 metrów, ude-
rzała Katarzyna Piotrowska, jed-
nak piłka poszybowała nad bram-
ką. W 52. minucie Klaudia Kor-
giel ładnie podała do Anity Pio-
trowskiej, ta zagrała do Katarzyny 
Piotrowskiej, która uderzyła cel-
nie, jednak bramkarka ze Szcze-
cina sparowała ten strzał na rzut 
rożny. W 61. minucie Katarzyna 
Piotrowska dośrodkowała z rzu-
tu wolnego wprost na głowę Ani-
ty Piotrowskiej, jednak jej strzał 
minął bramkę przyjezdnych. Na-
stępnie strzał Patrycji Bobik wy-
łapała bramkarka. W 64. minu-
cie ponownie wielką klasę poka-
zała Anita Piotrowska. Grająca 
trenerka Pomorzanina odebrała 
przeciwniczkom piłkę około 25 
metrów od bramki, minęła cztery 
rywalki niczym tyczki na trenin-
gu, wpadła w pole karne i, mimo 
gąszczu defensorek Olimpii, sku-
tecznie uderzyła, podwyższając 
wynik. Jedyne zagrożenie pod 
bramką Pomorzanina Olimpia 
stworzyła w 67. minucie, po rzu-
cie różnym. Wówczas, po zamie-
szaniu i strzale z około 10 metrów, 

Pomorzanin Nowogard – Olimpia II Szczecin 4:1 (1:1)
`8 min. Patrycja Bobik, `42 min. `64 min. `69 min. Anita Piotrowska
Skład: Paulina Torun – Anita Nowakowska (Wiktoria Tupko), Karolina Kowal-

czuk, Anna Nowicka, Ada Szemiot – Katarzyna Piotrowska (c) , Małgorzata Wołk, 
Anita Piotrowska, Anita Skowrońska (Wiktoria Górska), Patrycja Bobik – Klaudia 
Korgiel (Klaudia Duda).

ładnie zachowała się Paulina To-
run i skutecznie interweniowa-
ła. W 69. minucie było już pew-
ne, że Olimpia nie odrobi strat. 
Piłkę przejęła na 30 metrze Ani-
ta Piotrowska, popatrzyła i pięk-
nym płaskim strzałem, z około 
25 metrów, skierowała futbolów-
kę przy samym słupku, obok bez-
radnej bramkarki ze Szczecina. To 
jednak nie koniec emocji. Anita 
Piotrowska jeszcze raz uderzyła, 
jednak nad poprzeczką. Następ-
nie Katarzyna Piotrowska strzeliła 
obok słupka, a w doliczonym cza-
sie gry, Paulina Torun ponownie 
powstrzymała rywalkę w sytuacji 
sam na sam. Ostatni gwizdek sę-
dziny i dziewczyny z Pomorzani-
na rozpoczęły wspólne świętowa-
nie, z kolei rywalki ze Szczecina 
padły na murawę jak rażone pio-
runem i długo przeżywały swoją 
wysoką porażkę. 

Warto zwrócić uwagę na świet-
ną grę całego zespołu, który w 
tym dniu tworzył kolektyw. Pił-
karki grające w obronie nie po-

pełniły żadnego rażącego błędu, 
Pomorzanin panował w środku 
pola i pomysłowo rozgrywał ak-
cje ofensywne. Po takim meczu 
można otwarcie powiedzieć jed-
no – piłkarki Pomorzanina idą po 
awans! Podopieczne Pawła Błasz-
czyka poczyniły ogromny postęp 
od czasu debiutanckiego sezonu 
2013/2014. Poza tym szeregi no-
wogardzkiej drużyny zasiliła pił-
karka, która robi ogromną różni-
cę i strzela gole jak na zawołanie. 
Nie można jednak popadać w hu-
raoptymizm. Na rozkładzie „Po-
morzanek” pozostały jeszcze dwie 
trudne drużyny, wiceliderki, Za-
lew Stepnica, i Fala Międzyzdro-
je, która również poczyniła spo-
ry postęp. Natomiast w najbliż-
szej kolejce piłkarki z Nowogardu 
zagrają z Vielgovią. Kto wie, jeśli 
zawodniczki Pomorzanina No-
wogard nie zwolnią tempa, to być 
może w przyszłym sezonie będą 
już walczyły w II Lidze Kobiet!

KR

III Liga Kobiet
4. kolejka:
Zalew Stepnica – Kotwica Kołobrzeg  14:0
Pomorzanin Nowogard – Olimpia II Szczecin 4:1
Fala Międzyzdroje – Vielgovia Szczecin  0:0
LUKS Przecław – Orzeł Women Wałcz  1:5

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 4 12 24 1 4 0 0
2 Zalew Stepnica 4 9 20 1 3 0 1
3 Fala Międzyzdroje 3 7 8 0 2 1 0
4 Olimpia II Szczecin 3 6 19 4 2 0 1
5 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 4 6 6 11 2 0 2
6 Vielgovia Szczecin 4 4 7 7 1 1 2
7 LUKS Przecław 4 0 1 21 0 0 4
8 AP Kotwica Kołobrzeg 4 0 0 40 0 0 4Anita Piotrowska jest pierwszoplanową zawodniczką Pomorzanina, poza swoją 

wspaniałą grą, co chwilę jako druga trenerka instruuje swoje koleżanki.

Patrycja Bobik (na zdjęciu) rozegrała 
bardzo dobry mecz, co chwilę nękając 
rywalki na lewym skrzydle.

Defensorki Pomorzanina stanęły na wysokości zadania i ustrzegły się przed po-
ważniejszymi błędami.

Piłkarki Pomorzanina jeszcze długo po ostatnim gwizdku świętowały zwycięstwo.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Jest taka wystawa,  
czyli o utalentowanych z ZSP 
7 października (wtorek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce uroczyste otwarcie 
wystawy prac uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 
Staszica w Nowogardzie pt.: „Nasi utalentowani”. 

Spotkanie otworzyła dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Nowogardzie Pani Zofia Pi-
larz, która opowiedziała wszyst-
kim zebranym o okolicznościach 
powstania wystawy. Dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Pan Stefan Sitkowski nie ukrywał w 
swoim przemówieniu, że jest dum-
ny z tego, jak utalentowani są jego 
uczniowie oraz pracownicy, pod-
kreślił także, że współpraca między 
szkołą a biblioteką układa się wzo-
rowo. 

Organizatorka wystawy Pani Ewa 
Staszak dokonała prezentacji arty-
stów – w sali wystawowej swoje pra-
ce zaprezentowali:

Pani Danuta Szczawińska – pra-
cownik administracji 

Pani Danuta Adamczyk – na-
uczycielka języka angielskiego

Axel Mitura – klasa IV Techni-
kum Informatycznego

Maciej Odój – klasa III Techni-
kum Informatycznego 

Kordian Więzowski – klasa IV 
Technikum Ekonomicznego

Łukasz Jałowiec – klasa III Tech-
nikum Ekonomicznego 

Aleksandra Michalak – klasa III 

wielozawodowa (Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa)

Mateusz Zięciak – klasa IV Tech-
nikum Hotelarskiego 

Paulina Kuźnik – klasa I wielo-
zawodowa (Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa) 

Jacek Sulima – klasa I wieloza-
wodowa (Zasadnicza Szkoła Zawo-
dowa)

Kiedy w czerwcu 2014 r. nauczy-
cielki ZSP Pani Ewa Staszak i Pani 
Katarzyna Kijana organizowały w 
szkole wystawę prac uczniów i pra-
cowników, były pod wielkim wraże-
niem ich talentu. Wystawa spotka-
ła się z dużym uznaniem ze strony 
odwiedzających, co zainspirowa-
ło nauczycielki do dalszego działa-
nia. Skoro mamy takich artystów, 
to warto by było się nimi pochwalić 
również przed mieszkańcami No-
wogardu!  Po spotkaniu z dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Pa-
nią Zofią Pilarz wszystko było już 
wiadomo – organizujemy wystawę 
w bibliotece! Termin otwarcia zo-
stał wyznaczony na 7 października 
– niektórzy artyści mogli więc na-
malować kolejne prace, innych uda-

ło się natomiast zachęcić do poka-
zania swoich prac. 

Kiedy wchodzimy do sali i obej-
mujemy wzrokiem całość, uderza 
nas różnorodność  technik malar-
skich i tematów. Każda praca daje 
nam wskazówki na temat swoje-
go autora, jest śladem jakiegoś wy-
darzenia, emocji. Przyglądając się 
niespiesznie dziełu, które mamy 
przed oczami, możemy dowiedzieć 
się czegoś więcej o jego autorze np. 
pasją Pani Danuty Szczawińskiej są 
konie, Axel Mitura jest mistrzem 
portretu, Maćka Odoja i Łukasza 
Jałowca interesuje manga...Można 
by było wiele napisać o pracach na-
szych artystów i  o nich samych. Za-
miast tego zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby poobcować z praw-
dziwą sztuką na wystawę, którą bę-
dzie można oglądać jeszcze do koń-
ca października w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. 

Chcielibyśmy podziękować 
Pani Zofii Pilarz za to, że wspar-
ła nasz projekt, stając się tym sa-
mym współorganizatorem wysta-
wy. Dziękujemy również wszystkim 
paniom bibliotekarkom, które pro-
fesjonalnie przygotowały wystawę. 

...oglądają wystawę 

Prawdziwi miłośnicy sztuki...

Dyrektor ZSP, Pani Ewa Staszak i nasi utalentowani 

 Przemówienie dyrektora ZSP Pana Stefana Sitkowskiego

 Pani Zofia Pilarz otwiera wystawę

”Dobry nauczyciel, jak aforysta,  nie poniża i nie krzyczy, 
 a zapraszając do refleksji   nie traci poczucia realizmu i optymizmu.” 

Drodzy Nauczyciele!
Z okazji  Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Nauczycielom wiele satysfakcji  
z wykonywanej pracy, zdolnych i pracowitych uczniów oraz spełnienia wszystkich 
marzeń – nie  tylko zawodowych, ale także osobistych:)

Wszystkiego najlepszego życzy redakcja „WBREW”

Zdjęcie pamiątkowe 
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Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Wynajmę 
sklep spożywczy 
na ul. Wojska Polskiego 5 

przy SP nr 1 w Nowogardzie. 

607 288 835
(K50.1.CZB.29.09-17.10)

Zatrudnimy:
- kierowcę w ruchu międzynarodowym

Wymagania: - prawo jazdy kategorii C+E, karta kierowcy

Tel. 722 205 050
W226.scb, wt-pt 03-14.10

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

Zatrudnię elektryka
Proszę o kontakt  

w godz. 8:00-16:00  

tel: 91 39 23 887
W230.1.sczb.w-pt.7-14.10

Dnia 18.10.2014 rozpoczynają się rozgrywki 

Halowej Ligi Piłki Siatkowej 
Dnia 29.10.2014 wznawia swoją działalność 

Halowa Liga Piłki Nożnej LZS. Informacja 609 307 315. 

 Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.10.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie-spławikowe 

(towarzyskie) w Kamieniu Pomorskim 
na kanale „Świniec”. 

Opłata startowa wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.10.2014r. 

Uwaga zmiana czasu. 
 Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

Pomorzanin wciąż niepokonany u „siebie”

Piękny gol Pędziwiatra
Piłkarze z Nowogardu przedłużyli świetną serię i po raz piąty wygrali na własnym boisku. 
Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo... W sobotę (11 października), o godzinie 15:00, w 
momencie, w którym sędzia rozpoczął mecz, kadra Pomorzanina liczyła jedynie 14 zawod-
ników, co nie mogło napawać optymizmem. Jednak tego dnia w barwach gospodarzy grał 
Hubert Pędziwiatr, który zdobył dwa gole i tym samym poprowadził swój zespół do zwycię-
stwa w meczu o 2. miejsce w tabeli. 

Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany 2:1 (1:1)
`43 min. `46 min. Hubert Pędziwiatr
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski (c) , Gracjan Wnuczyński, Na-

tan Wnuczyński – Wojciech Borek, Hubert Pędziwiatr, Dawid Kurek, Dominik 
Wawrzyniak (Sebastian Suchy) – Dawid Langner, Sławomir Paszkowski, Paweł 
Galus. 

Przed pierwszym gwizdkiem, 
kibice mogli mieć sporo powo-
dów do niepokoju, ponieważ po-
wróciły „demony” z Węgorzyna. 
Oprócz jedenastu rozgrzewają-
cych się piłkarzy, na ławce rezer-
wowych znajdował się jedynie Se-
bastian Suchy i drugi bramkarz, 
Michał Piątkowski. Do nich dołą-
czył prezes, Marcin Skórniewski, 
który wobec trudnej sytuacji ka-
drowej, zmuszony został do prze-
brania się w strój piłkarski. Tre-
ner, Robert Kopaczewski, mógł 
skorzystać z usług tylko trzech 
obrońców, przez co Pomorzanin 
zagrał bardzo ofensywnym usta-
wieniem 3-4-3. Już w 3. minucie 
meczu Konrad Winczewski zaro-
bił żółtą kartkę, a goście niesku-
tecznie wykonali rzut wolny z oko-
ło 17 metrów. W 16. minucie Stal 
miała kolejny stały fragment gry. 
Tym razem z narożnika pola kar-
nego, z prawej strony, zawodnik 
gości sprytnie uderzył, ale na po-
sterunku znajdował się Paweł So-
bolewski. Minutę później goście 
objęli prowadzenie. Jeden z za-
wodników Stali zagrał ładną pro-
stopadłą piłkę z głębi pola, a jego 
klubowy kolega znalazł się sam na 
sam z Sobolewskim i będąc po le-
wej stronie pola karnego, uderzył 
po ziemi z około 16 metrów obok 
bezradnego golkipera Pomorzani-
na. Wyglądało to naprawdę źle w 
wykonaniu piłkarzy z Nowogardu 
i mało kto w tym momencie wie-
rzył, że osłabiony skład będzie w 
stanie odwrócić losy tego spotka-
nia. A jednak gospodarze rzucili 
się do odrabiania strat. W 19. mi-
nucie, po dośrodkowaniu Dawi-
da Kurka, wysoko nad poprzecz-
ką głową uderzył Paweł Galus. 
W 30. minucie strzał z około 22 
metrów Dominika Wawrzyniaka 
również poszybował nad bramką 
gości. Następnie Dawid Langner 
uderzył zza pola karnego po zie-

mi, jednak ten strzał bez proble-
mów wyłapał bramkarz gości. Na 
6 minut przed końcem pierwszej 
części, Wawrzyniak ładnie dograł 
w pole karne do Huberta Pędzi-

wiatra, który umiejętnie obrócił 
się z piłką w stronę bramki, pod-
prowadził futbolówkę nieco bliżej 
i uderzył, jednak za słabo, by spra-
wić kłopoty golkiperowi z Lipian. 
W 43. minucie Pomorzanin do-
prowadził do wyrównania. Rzut 
wolny z około 35 metrów z lewej 
strony wykonywał Wojciech Bo-
rek. Pomocnik Pomorzanina ład-
nie zacentrował w pole karne, tam 
dobrze zachował się Konrad Win-
czewski, który przejął piłkę, bę-
dąc 5 metrów od bramki. Kapitan 
Pomorzanina został sfaulowany 
przez bramkarza, który wybił mu 
futbolówkę. Sędzia mógł wskazać 
na wapno, jednak poczekał, jak 
rozwinie się sytuacja. Do piłki do-
padł Hubert Pędziwiatr i wbił ją 
między słupki bramki Sta-
li Lipiany. To jednak nie 

Hubert Pędziwiatr rozegrał bardzo do-
bry mecz, zdobył dwa gole i poprowa-
dził swój zespół do zwycięstwa.

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
9. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Orkan Suchań  1:1
Piast Chociwel – Jeziorak Szczecin  4:1
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany  2:1
Zorza Dobrzany – Morzycko Moryń  1:1
Unia Dolice – Kłos Pełczyce   1:1
Ina Ińsko – Gavia Choszczno   0:0
Flota II Świnoujście – Polonia Płoty  1:0
Błękit Pniewo – Sparta Węgorzyno  2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 9 25 27 6 8 1 0
2 Pomorzanin Nowogard 9 19 18 10 6 1 2
3 Błękit Pniewo 9 17 22 18 5 2 2
4 Morzycko Moryń 9 16 15 11 4 4 1
5 Kłos Pełczyce 9 16 13 16 5 1 3
6 Stal Lipiany 9 16 24 16 5 1 3
7 Jeziorak Szczecin 9 13 15 15 4 1 4
8 Zorza Dobrzany 9 12 24 17 2 6 1
9 Sparta Węgorzyno 9 11 12 12 3 2 4
10 Polonia Płoty 9 11 20 16 3 2 4
11 Unia Dolice 9 10 19 16 2 4 3
12 Gavia Choszczno 9 9 16 15 2 3 4
13 Ina Ińsko 9 7 11 20 2 1 6
14 Odrzanka Radziszewo 9 6 13 24 1 3 5
15 Flota II Świnoujście 9 6 8 29 2 0 7
16 Orkan Suchań 9 4 5 21 0 4 5

dok. s.16
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
88,36m parter bliźniaka z podwórkiem i 
garażem. Tel. 504 703 568

•	 Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

•	 Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użyt-
kowe poddasze Nowogard. 602 350 301

•	 Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

•	 Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. 
Tel. 913925552, 695 264 594.

•	 Stolarnia do wynajęcia. Tel.605336228. 

•	 Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

•	 Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

•	 Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

•	 Sprzedam dom 110 m2 , parterowy w No-
wogardzie z garażem.Tel.608853710.

•	 Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny 
skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

•	 SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

•	 Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena 28 tyś.zł.723930320.

•	 Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 44,4 
m2, III piętro ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

•	 Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Po-
wierzchnia ok. 45m2, na którą składa się 
sala obsługi oraz zaplecze/magazyn z 
osobną toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, woda, ka-
nalizacja, CO. Obiekt monitorowany. Za-
praszam na prezentację, tel. 91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. Cena 
210 tys. 691 664 658 

•	 Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

•	 Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

•	  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

•	 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

•	 Sprzedam kawalerkę Osowo 29,5m2, piw-
nica i budynek gospodarczy.913911069.

•	  Sprzedam mieszkanie 45 m2, I piętro. 
Cena do uzgodnienia.91 39 26 596, 537 
483 760

•	 Kupię mieszkanie w Nowogardzie na par-
terze, 2-3 pokojowe, bez pośredników. 
783 908 247 

•	 Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, 
media. 602 267 382  

•	 Do wynajęcia mieszkanie trzypokojowe, 
700 zł + opłaty. 513 153 577

•	 Nowogard – sprzedam dom w zabudowie 
szeregowej. 601 808 410

•	 Sprzedam kawalerkę w centrum Nowo-
gardu, ul. Warszawska. 513 236 499

•	 Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II, cena 20 
000 zł do negocjacji. 607 083 893

•	 Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, ul. Ban-
kowa. 607 289 830 

•	 Do  wynajęcia trzypokojowe mieszkanie, 
centrum Nowogardu. W dobrym standar-
dzie. Tel. 502632628.

•	 SPRZEDAM - Działkę  budowlaną, 800 
m2. Nowogard, wszystkie  media. Tel. 
662036172

•	 Dom jednorodzinny w Nowogardzie. 791 
869 584 

•	 Wynajmę mieszkanie ul. Wiejska (nowe 
budownictwo), 42m2, 2 pokoje, 4 pię-
tro, w pełni umeblowane, 700zł + opłaty 
+ kaucja 3000 zł, od 1 października. 660 
424 989 

•	 Nowogard centrum do wynajęcia lokal 
200 m2. Tel. 533 983 233

•	 Sprzedam  spółdzielcze M4 57 m2. 663 685 
765 

•	 Wynajmę czteropokojowe, parter, 
67,7m2 1000 zł+opłaty+kaucja. 504 
898 980 

•	 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojo-
we w centrum. 508 301 854 po 16 godz.

•	 Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 
277

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 607 
488 128

•	 Do wynajęcia kawalerka. 723 109 455 

•	 Wynajmę  mieszkanie  ul; Wiejska  /nowe 
budownictwo/ 42 m2, 2 pokoje, 4 pię-
tro, w pełni umeblowane , 700 zł + opła-
ty +  3000 zł. Od  1 października. Tel. 
660424989.

•	 Sprzedam mieszkanie 58m2, 3 pokoje I 
piętro centrum. 693 344 807, 661 969 006 
cena do uzgodnienia 

•	 Wynajmę pokój jednej osobie niepalącej. 
798 382 886

•	 Sprzedam działkę  budowlaną w Kościusz-
kach o pow. 1200 m2. Wszystkie media. 
Cena 55000zł. 695 183 033 

•	 Sprzedam  garaż  na  ul. J. Pawła II. 
607580172.

•	 Domek  do  wynajęcia  .607289286.

•	 Wynajmę garaż w centrum miasta. 
603 705 682

•	 Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
w centrum. 510 170 263 

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

•	 Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, gotowe do zareje-
strowania w Polsce. 721 618 393

•	 Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 
3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam opony letnie Continental Conti 
2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522340

•	 Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574

•	 Szyba przednia do Renault Megane rok 

97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

•	 Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

•	 Sprzedam trabanta 1968 r., ważny prze-
gląd i ubezpieczony. 730 744 751

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, gotów-
ka od ręki. 791 337 976

•	 Sprzedam Mazdę 323 F rok produkcji 
1994, poj. 1,5. Cena 3000 zł do negocjacji. 
691 019 655

•	 Sprzedam Forda K poj. 1,3 rok produkcji 
1997, do oclenia 1000zł. 662 091 018 

ROLNICTWO

•	 Sprzedam: kaczki, kury, gęsi. Tel. 
782429405.

•	 Sprzedam obornik. 505 405 357

•	 KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane cena 
70 zł za metr. 692758826

•	 SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące róże 
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz róże 
krzaczaste 15 zł./szt. a także wiele innych 
roślin. Tel. 606106142.

•	 Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 
95 

•	 Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, wagę 
uchylną, silnik elektryczny. 91 39 25 457 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95 

•	 Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 
785 04 19 62 

•	 Kury nioski 1,5 roczne sprzedaż, Żabowo 
13. 9139106 66, 502 530 452

•	 Sprzedam ziemniaki Vineta. 692 125 122

•	 Sprzedam prosiaki. 515 406 298

•	 SPRZEDAŻ ŚWIERZYCH KURZYCH JAJ. 
ul. Bohaterów Warszawy 21. Tel. 91 39 
20 307

•	 Sprzedam ziemniaki  Vinieta . Żabówko  
18 .Tel.605092517.

USŁUGI

•	 Korepetycje z Matematyki, Statystyki 
i Ekonometrii Dla licealistów i studen-
tów profesjonalne przygotowanie do 
zaliczeń egzaminów maturalnych oraz 
sesji egzaminacyjnych bardzo wyso-
ka	zdawalność	Tel.	kom.	600	924	128	•	
email: iwonand1@wp.pl

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 
839

•	 Usługi budowlane.798147191.

•	 Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, hy-
drauliczne, przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

•	 Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vi-
zart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-

pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

•	 Usługi remontowe 601 567 369

•	 Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

•	 Mycie okien. 505 371 529

•	 Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

•	 Docieplanie budynków.Tel.607654692.

•	 TRANSPORT –PRZEPROWADZKI SZYBKO –
TANIO. TEL.696138406.

•	 Remonty: mieszkań , łazienek , dachów i 
ogrodzeń . Tel.794115153.

•	 Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

•	 Cyklinowanie. 692 478 465 

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

•	 Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

•	 Korepetycje z matematyki. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

•	 Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

•	 TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

•	 Usługi remontowo-budowlane. 784 053 
493 

•	 Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i 
zagraniczne. Tel. 500 297 054 

•	 TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców gazowych Va-
illant - serwis  tel 691 686 772

•	 Układanie granitu, kamienia polnego, 
ogrodzenia, altany, grille. 782 354 833 

•	 Regulacja, naprawa okien i drzwi. 695 181 
070 

•	 Posprzątam mieszkanie po remoncie. 781 
377 038

•	 Umyje pomnik w dobrej cenie. 781 377 
038 

•	 Autonaprawa Witold Dęga Boh. War-
szawy 16 zaprasza na BEZPŁATNE 
sprawdzanie jakości płynu w układzie 
chłodzenia w samochodach w godzi-
nach od 8-18. 666 094 990 

PRACA

•	 Zatrudnimy do pracy biurowo-spedycyj-
nych kreatywną i mobilną osobę ze zna-
jomością j. niemieckiego, wykształcenie 
min. średnie tel. 609 49 39 89

•	 Zatrudnimy osobę do prowadzenia spraw 
kadrowych firmy, wymagane doświadcze-
nie . CV na adres e-mail : biuro@arto-plus.
pl  lub kontakt tel.  91 39 25 275.

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-

glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

•	 Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

•	 Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

•	 Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

•	 Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

•	 Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

•	 Zatrudnię dysponenta-spedytora w 
transporcie drogowym, tel. 607 585 561.

•	 Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377 
•	 Zlecam prace budowlane. 693 469 317 
•	 Firma budowlana zatrudni pracowników. 

695 264 694 
•	 Magister pedagogiki zaopiekuję się 

dzieckiem w różnych godzinach pracy. 
668 732 944, annam8181@wp.pl

•	 Zaopiekuję się dzieckiem – doświadcze-
nie. Więcej informacji – 602 690 897

•	 Szkółka roślin w Redostowie (Osina) 
poszukuje do pracy przy choinkach. 
91 39 11 100

•	 FIRMA AUTOKOMPLEKS w Żabowie za-
trudni lakiernika lub pomocnika lakierni-
ka (doświadczenie nie wymagane). 601 
260 138 

•	 Poszukuję osoby do prowadzenia domu i 
opieki nad chorą osobą w Węgorzycach. 
606 271 499 lub 91 39 22 308 

•	 Zatrudnię tokarza w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie może 
być emeryt lub rencista oferuje dobre 
warunki pracy. 601 57 77 24 

•	 Indyk Redło przyjmę do pracy pracow-
ników (małżeństwo) na fermę. Warunki 
płacowe i mieszkaniowe dobre. 502 562 
378, 91 39 10 315

•	 Firma Kompleks Dach przyjmie magazy-
niera z prawem jazdy kat.B uczciwego, 
solidnego. 601 889 582

•	 Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane do-
świadczenie . CV na adres e-mail : biu-
ro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   91 39 
25 275.

•	 Zatrudnię kierowce do rozwożenia pizzy. 
509 411 788

•	 Zaopiekuję się małym dzieckiem czas 
godzinowy nieograniczony. 664 696 177

•	 Firma zatrudni hydraulików lub osobę 
chętną nauczyć się zawodu. 696 698 311

•	 Firma produkująca drewniane domy 
szkieletowe zatrudni pracowników  
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

OGŁO SZE NIA DROB NE
 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

produkcyjnych oraz budowlanych. Za-
interesowane osoby prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr 881 464 241 
w godz. 9-17.

INNE

•	 Sprzedam  drewno :  brzoza , olcha , so-
sna, przyczepka samochodowa  100 zł. 
880690659

•	 Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

•	 Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

•	 Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

•	 Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , po-
rąbane. Tel. 603353789. 

•	 Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-
miec   używane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania,domu,sklepu,tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zl wersja kominowa 
lub z zamknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapewniamy 
czesci zamienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używane 
do mieszkania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V do lazien-
ki,kuchni cana 200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. Va-
illant z Niemiec do domu, pensjona-
tu gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny 
cena od 1.000 zl piec gazowy c.o. stoja-
cy, zeliwny ze sterowaniem vaillant moc 
od 11- 30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772

•	 Sprzedam świerk pospolity z plantacji jo-
dła kaukaska. Tel. 602 101 118, 600 899 
289

•	 Sprzedam suche drewno pocięte: olcha, 
brzoza, tanio. 880 690 659

•	 Sprzedam playstation + 20 gier. 730 744 
751 

•	 Sprzedam sto procent skóra sofa dwu-

osobowa kolor kasztanowy brąz. 792 
318 575

•	 Sprzedam sofę dwuosobową z funkcją 
spania w dobrym stanie welur + naroż-
nik ze skóry. Cena do uzgodnienia. 722 
058 901

•	 Sprzedam  nowoczesny   wypoczynek, 
kolor łososiowy. Materiał: skóra  zamsz, 
stan idealny. za   połowę  ceny. Dowóz 
gratis. Tel. 785717853.

•	 Sprzedam   suknie  ślubne , używane , 
duży wybór.Tel.532409614.

•	 Sprzedam ubranka dziecięce dla chłop-
ca, rozmiar 52-74 cm (1 miesiąc) + prze-
wijak + wanienka .660 206 866

•	 Zginęły  dwa  klucze  garażowe  na  
osiedlu  Gryfitów, przy placu zabaw. 
607580172

•	 KREDYT NA WYDATKI SZKOLNE. 
DUŻE  KWOTY.BEZ  BIK. MAŁE  RATY. 
TEL.697082509,601627044.

•	 KREDYTY  DLA  FIRM. 
607092509,697082509.

•	 Opony  sprzedam  zimowe  195/65  -15-  
Dobre. Tanio. Tel. 605856538

•	 Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-31.10

W12.4.SK.P.7.3.DO

Coraz gorsza sytuacja Pomorzanina II

Rażąca nieskuteczność
W niedzielę (12 października), o godzinie 15:00, w Nowogardzie, drugi zespół Pomorzani-
na podejmował zawodników Znicza Niedźwiedź. Mimo wielu dogodnych sytuacji do strze-
lenia bramki, „rezerwowi” przegrywają z kolejnym słabym rywalem i znajdują się już w 
bardzo nieciekawej sytuacji...

Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź 0:3 (0:0)
Skład: Mateusz Trafankowski – Maciej Grzejszczak, Krzysztof Domanowski (c) , 

Dariusz Iwaniuk, Grzegorz Skrzecz – Andrzej Piotrowicz, Max Pokorski, Sebastian Su-
chy (Tomasz Szafran), Paweł Królik, Jakub Szczypień – Grzegorz Żyła. 

Pomorzanin II Nowogard przystą-
pił do tego meczu z zadaniem wygra-
nia pierwszego spotkania na własnym 
boisku. Trzeba przyznać szczerze, że 
były ku temu okazje i drugi zespół po-
winien rozstrzygnąć ten mecz już po 
pierwszej połowie. Nowogardzianie 
dwukrotnie nie byli w stanie poko-
nać bramkarza gości po ostrzałach z 
5 metrów. Następnie Jakub Szczypień 
trafił w słupek, a miażdżąca przewa-
ga Pomorzanina II nie została udoku-
mentowana. Po zmianie stron, goście 
zdołali trzykrotnie ukarać gospoda-
rzy za rażącą nieskuteczność. Pierw-
szy gol padł po tym, jak Pomorzanin 
zamknął rywali na ich połowie. Za-
wodnicy z Nowogardu popełnili błąd 
podczas kreowania akcji, goście uru-
chomili swojego napastnika długim 
podaniem, który w sytuacji sam na 
sam nie dał szans młodemu bramka-
rzowi z Nowogardu. Drugi gol to po-
nownie fatalne zachowanie „rezerwo-
wych” podczas stałego fragmentu gry. 
Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, 
Mateusz Trafankowski źle wypiąstko-
wał piłkę. Obrońcy Pomorzanina za-
pomnieli o asekuracji i piłkarz Znicza 
strzelił do pustej bramki. Pomorzanin 
marnował kolejne okazje, a w ostat-
niej minucie meczu goście ponownie 

skontrowali i doszli do sytuacji sam 
na sam, w której zawodnik Znicza 
ustalił wynik tego meczu na 0:3. To 
kolejny przegrany mecz Pomorzani-
na II z rywalami, którzy mieli w tym 
sezonie dostarczać punkty. Sytuacja 
nowogardzian wygląda coraz gorzej 
i tylko jeszcze gorsza gra Orła Grzę-
dzice może pozwolić na to, że drugi 

zespół nie zajmie na koniec rundy je-
siennej ostatniego miejsca w tabeli. 
W meczu na szczycie A Klasy, Hanza 
Goleniów ograła Wołczkowo-Bezrze-
cze 3:1 i została samotnym liderem 3 
grupy A Klasy. Przy artykule prezen-
tujemy komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR
A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
7. kolejka:
Euroinsbud Goleniów – Orzeł Łożnica  3:1
Pomorzanin Przybiernów – Zalew Stepnica 3:5
Hanza Goleniów – Wołczkowo-Bezrzecze  3:1
Wicher Reptowo – Chemik II Police  3:0
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź 0:3
Orzeł Grzędzice – Vielgovia Szczecin  1:2

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 7 19 22 6 6 1 0
2 Wołczkowo – Bezrzecze 7 16 19 8 5 1 1
3 Wicher Reptowo 7 14 20 7 4 2 1
4 Pomorzanin Przybiernów 7 14 18 10 4 2 1
5 Chemik II Police 6 9 32 11 3 0 3
6 OKS Euroinsbud Goleniów 6 8 17 10 2 2 2
7 Vielgovia Szczecin 7 8 9 14 2 2 3
8 Znicz Niedźwiedź 7 8 13 17 2 2 3
9 Orzeł Łożnica 7 8 9 14 2 2 3
10 Zalew Stepnica 7 6 13 27 2 0 5
11 Pomorzanin II Nowogard 7 4 5 24 1 1 5
12 Orzeł Grzędzice 7 1 3 32 0 1 6

koniec, minutę później Paweł Ga-
lus potężnie uderzył z narożnika 
pola karnego, a futbolówka trafiła 
w poprzeczkę. Zatem do przerwy 
zasłużony remis i coraz lepsza gra 
gospodarzy. 

Po zmianie stron, Pomorzanin 
rozpoczął od mocnego uderzenia, 
przeprowadzając akcję meczu. Za-
raz po gwizdku sędziego, gospoda-
rze przejęli piłkę, ta trafiła na 25. 
metr od bramki, do Pawła Galusa. 
Napastnik Pomorzanina natych-
miast odegrał „na pamięć” piętą do 
Huberta Pędziwiatra, który huknął 

jak z armaty z pierwszej piłki z 20 
metrów, tuż przy słupku, i dał pro-
wadzenie zespołowi z Nowogardu. 
Po tym golu obydwie drużyny spo-
ro walczyły w środku pola, Pomo-
rzanin umiejętnie stopował akcję 
gości i od czasu do czasu próbował 
kontrować. W 63. minucie spryt-
nie z rzutu wolnego uderzył Na-
tan Wnuczyński, jednak piłka mi-
nęła bramkę Stali. W 71. minucie 
atakowali goście. Pomorzanin ode-
brał piłkę i wyprowadził kontrę 2 
na 1. Rozpędzony Wojciech Borek 
odegrał do Huberta Pędziwiatra, 

który mógł podprowadzić piłkę 
bliżej bramki, jednak zdecydował 
się na strzał z pierwszej piłki, z na-
rożnika pola karnego, i futbolówka 
przeleciała obok słupka. W 74. mi-
nucie uderzał Paweł Galus, jednak 
golkiper wyłapał jego strzał. W 79. 
minucie zrobiło się gorąco w polu 
karnym Pomorzanina. Zawodnik 
Stali znalazł się w dogodnej sytu-
acji, uderzył z około 10 metrów. 
Ładną interwencją popisał się Pa-
weł Sobolewski, a Natan Wnu-
czyński wybił piłkę na rzut rożny. 
Kilka minut później goście ponow-

nie znaleźli się w polu karnym Po-
morzanina, jednak strzał napast-
nika przyjezdnych trafił jedynie w 
boczną siatkę. Goście z Lipian od-
kryli się, a Pomorzanin wyprowa-
dził kolejną kontrę 2 na 1. Tym ra-
zem Pędziwiatr wyłożył piłkę Paw-
łowi Galusowi, który znajdował się 
w polu karnym, a napastnik Pomo-
rzanina zmarnował stuprocentową 
okazję do zdobycia gola. W doli-
czonym czasie gry nowogardzianie 
przeprowadzili pierwszą zmianę, a 
jeszcze jednym strzałem z dystan-
su bramkarza gości starał się po-

konać Pędziwiatr. Na szczęście Stal 
Lipiany nie była już w stanie zagro-
zić bramce strzeżonej przez Pawła 
Sobolewskiego i Pomorzanin do-
wiózł ten wynik do końca. To piąty 
mecz z rzędu na własnym boisku, 
który Pomorzanin wygrał. Tak do-
brą serię ma już tylko Piast Cho-
ciwel. Zwycięstwo podopiecznych 
Roberta Kopaczewskiego pozwoli-
ło im powrócić na drugie miejsce 
w tabeli. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz aktual-
ną tabelę. 

KR

Półfinał powiatowy piłki nożnej 
chłopców

SP nr 1 na I miejscu
W czwartek (9 października), na nowogardzkim „Orliku”, 
odbył się jeden z dwóch półfinałów szkół podstawowych w 
piłce nożnej chłopców. Najlepsi okazali się piłkarze z SP nr 
1. 

Do półfinału dotarły trzy dru-
żyny, tj.: SP 1 Nowogard, SP Ma-
szewo, SP Przybiernów. Zawodni-
cy z SP 1 wygrali wszystkie mecze: 
z Maszewem 1:0 oraz Przybierno-
wem 1:0, i zajęli pierwsze miej-
sce. W meczu o trzecie miejsce 
zespół z Maszewa pokonał Przy-
biernów 1:0 i jako druga druży-
na awansował do Finału Powia-
towego. Szkołę Podstawową nr 1 
reprezentowali: Herka Mateusz, 

Pisarek Dominik, Labocha Niky, 
Mościński Jakub, Sikorski Da-
wid, Agaciński Paweł, Konieczny 
Jakub, Żminda Miłosz, Tandecki 
Jakub, Szczepański Miłosz, Osaj-
da Aleksander. Opiekunem jest 
Bogdan Wawryczuk. Gratulujemy 
młodym piłkarzom z „jedynki” i 
życzymy kolejnych zwycięstw, już 
w finale.  

Info: własna
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do
W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16s. 9

Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy: 
Agata 

Malinowska 
"Malinowy Żłobek"

P29.2.P.10.10.do

W213.4.P.10-31.pt

Kandydat do Rady Powiatu

Miejsce nr 1

Paweł SŁOMSKI

Odzyskać Powiat 
dla Obywateli

KWW  Partnerstwo i Rozwój

Finansowane ze środków KWW Partnerstwo i Rozwój

Kandydat na Burmistrz Nowogardu
Sfinansowany przez KW PO RP

nr 

Marcin

Fedeńczak

Kandydat do Rady Powiatu

1

Sfinansowany przez KW PO RP

Oto jest miłość.  
Dwoje ludzi spotyka się 

przypadkiem, a okazuję się,  
że czekali na siebie całe życie.

Kochani z okazji 
50 rocznicy ślubu 
życzymy Wam trwania 

w tej miłości, która nadała sens 
Waszej wspólnej drodze. 

Weronice i Stanisławowi 
Lipińskim 
dzieci i wnuki 

W czwartek, 16 paździer-
nika, do redakcji DN do-
tarła smutna wiadomość. 
Okazało się że jedna z 3 
osób narodowości pol-
skiej, która zginęła w śro-
dę 15 października  w rela-
cjonowanym przez media 
światowe wypadku w Hi-
malajach to 39-letni miesz-
kaniec Nowogardu. Infor-
mację tę  potwierdziła go-
leniowska Policja.

Na tym osiedlu mieszkał 39-latek z Nowogardu, który zginął w Nepalu.

Tragedia w Himalajach

Zginął mieszkaniec 
Nowogardu

Czytaj s. 2

Kolejny 
supermarket  

w Nowogardzie?
s. 3

Przyszedł 
na spotkanie  
z kandydatem i...

s. 4

REKLAMA
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

Dar płynący z serca. W artykule z dnia 3 października opisywali-
śmy trudną sytuację państwa Pawlickich, mieszkających z 10-miesięcz-
nym synkiem na kolonii Czermnica. Po publikacji tekstu, telefonowa-
ły do nas osoby, chcące okazać pomoc małżeństwu. Efektem tego była 
zbiórka odzieży dziecięcej (na zdjęciu) jednego z naszych Czytelników, 
pragnącego zachować anonimowość, który przekazał dary te do redak-
cji DN w czwartek (16 października). Rzeczy zostaną przekazane pań-
stwu Pawlickim w najbliższym czasie. Cieszymy się, że ten tekst odbił 
się tak dużym echem, o czym może również świadczyć list osadzonego 
w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, który publikujemy w dalszej czę-
ści obecnego numeru Dziennika Nowogardzkiego.           KR

Wozy strażackie dla Krystiana. We wtorek (7 października) ucznio-
wie klasy I B SP w Osinie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Ma-
rzycielska Poczta”. - Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wspiera-
nie psychicznie chorych dzieci, poprzez wysyłanie im listów oraz kartek z 
życzeniami – informuje Katarzyna Paczkowska. Pierwszaki poznały hi-
storię Krystiana z Bydgoszczy, który porusza się na wózku inwalidzkim 
z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej. Gdy dzieci dowiedziały 
się o marzeniu Krystiana, który chciałby zostać strażakiem, wykonały i 
wysłały kartki przedstawiające wozy strażackie. - Mamy nadzieję, że ko-
lorowe rysunki dodadzą Krystianowi siły do walki, otuchy oraz wywołają 
uśmiech na jego twarzy – mówi Katarzyna Paczkowska.  

KR

Znów widziano żubra. Tym razem niepowtarzalną okazję przyjrze-
nia się z bliska okazałemu bykowi miał pan Józef, podczas poniedział-
kowego (13 października) zbierania grzybów, w lesie pomiędzy Wierz-
chami a Truskolasem. Nasz Czytelnik niestety nie miał okazji udoku-
mentować tego spotkania zdjęciem. Przypomnijmy, że wcześniej żu-
bry były widziane w lesie pod Sąpolnicą (widoczne na zdjęciu) oraz w 
Orzeszu. Natomiast niedawno znaleziono martwego żubra, który został 
najprawdopodobniej ugodzony rogiem przez innego osobnika, na tere-
nie obwodu łowieckiego KŁ „Ryś”.                           KR

Tragedia w Himalajach

Zginął mieszkaniec Nowogardu
W czwartek, 16 października, do redakcji DN dotarła smutna wiadomość. Okazało się że 
jedna z 3 osób narodowości polskiej, które zginęły w środę, 15 października, w relacjono-
wanym przez media światowe wypadku w Himalajach, to 39-letni mieszkaniec Nowogardu. 
Informację tę  potwierdziła goleniowska Policja.

Do tragedii doszło w Nepa-
lu, w rejonie przełęczy Thorong 
La, na popularnym szlaku trek-
kingowym wokół góry Annapur-
na. Spadła tam lawina, która po-
grzebała wielu wspinaczy i tury-
stów. Jak podają ogólnopolskie 
media, potężną burzę śnieżną, bę-
dącą bezpośrednią przyczyną zej-
ścia lawiny, wywołał cyklon o na-
zwie Hudhud. 

Wczoraj (czwartek) redakcję 
DN zawiadomiono, że na liście 
śmiertelnych ofiar najprawdopo-
dobniej znalazł się nowogardzia-
nin. Smutną informację potwier-
dziła goleniowska Policja. – To 
prawda, wśród turystów, którzy 

ponieśli w Himalajach śmierć, jest 
mieszkaniec Nowogardu – zapew-
niła krótko rzecznik KPP Gole-
niów, Julita Filipczuk. Na razie w 
sprawie wiadomo niewiele, jedy-
nie tyle, że mężczyzna to 39-let-
ni Robert D., mieszkający na os. 
przy ul. 3 Maja. Robert D. znany 
był wśród przyjaciół z zamiłowa-
nia do podróży. – Podróże, rów-
nież te trudne i dalekie, to była  pa-
sja Roberta – mówi DN jeden z 
jego znajomych.        

Według oficjalnych danych, 
oprócz nowogardzianina, w lawi-
nie zginęło jeszcze dwóch Pola-
ków. Liczba ofiar himalajskiej tra-
gedii wciąż rośnie. Przedwczoraj 

mówiono o 12 osobach, jednak 
wyniki poszukiwań zaginionych 
szybko zachwiały tą liczbą. Osta-
teczna ilość ofiar śmiertelnych nie 
jest jeszcze znana.

Redakcja DN pragnie złożyć 
kondolencje rodzinie zmarłego 
mężczyzny. 

Red.  

Na tym osiedlu mieszkał 39-latek z No-
wogardu

Uderzył w drzewo w Osinie

Miał 2,3 promila alkoholu
Policjanci Ruchu Drogowego goleniowskiej komendy zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, 
który uderzył w drzewo w okolicach Osiny, a następnie pieszo oddalił się z miejsca zdarze-
nia. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, 
że w pobliżu miejscowości Osina 
samochód wypadł z drogi i ude-
rzył w drzewo. Kiedy dotarli na 
miejsce, zauważyli w lesie rozbite-
go Opla, jednak jego kierowcy nie 
było. W wyniku podjętych czyn-
ności, stróże prawa ustalili świad-
ków zdarzenia, a następnie udali 
się w poszukiwaniu kierowcy. Kil-
kanaście minut później zauważy-
li mężczyznę idącego drogą w kie-
runku Węgorzyc, którego ryso-
pis odpowiadał podanemu przez 
świadków. Mężczyzna został za-
trzymany, okazał się nim 45-let-
ni mieszkaniec gminy Osina. W 
jego organizmie badanie alkote-
stem wykazało 2,3 promila alko-
holu. Przyznał się do kierowania 
samochodem, nie potrafił jednak 
wyjaśnić, dlaczego w takim stanie 
wsiadł za kółko. Mimo dość moc-

nych uszkodzeń pojazdu, kierow-
ca nie doznał poważnych obrażeń. 
Policjanci zatrzymali 45-latkowi 
prawo jazdy. Zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, za to przestęp-

stwo grozi mu kara do dwóch lat 
pozbawienia wolności.

asp. Julita Filipczuk
Oprac: Red.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Zapraszamy na spotkanie inauguracyjne Kampanię Wyborczą  
Tomasza Kulinicza kandydata na Burmistrza Nowogardu, które odbędzie 
się w Pizzerii "Fantazja" w Nowogardzie w piątek 17 października 2014 r.  
o godz. 19.00. Spotkanie adresujemy do wszystkich mieszkańców, dla 
których ważna jest przyszłość Naszej Gminy!

Nie stój biernie, weź czynny udział w tworzeniu przyszłości.

Kaufland chce kupić teren po byłym „Przełomie”

Kolejny supermarket w Nowogardzie? 
Jak dowiedziała się redakcja DN, budowę swojego sklepu w Nowogardzie planuje Kaufland. Dyskont ma powstać przy ul. Młynarskiej, na terenie byłej 
Spółdzielni Pracy „Przełom”. Na razie trwają negocjacje na temat wykupu gruntu pod sklep. 

Informacje te potwierdził jeden 
z właścicieli nieruchomości, znaj-
dujących się po byłym zakładzie 
konstrukcji metalowych, od któ-
rego Kaufland chce kupić grunt. 

- Mogę jedynie potwierdzić, że 
otrzymaliśmy propozycję rozmów 
na temat odsprzedaży gruntów na 
terenie będącym w naszym użyt-
kowaniu – mówi jeden z nowo-
gardzkich przedsiębiorców.

 Według naszych źródeł, w za-
interesowaniu Kauflandu jest cały 
teren po „Przełomie”– włącznie z 
budynkiem, gdzie niegdyś znaj-
dowały się biura, a dziś są miesz-
kania prywatne oraz sala modlitw 
świadków Jehowy. Mówi się, że 
oprócz sklepu i parkingów mia-
łyby powstać także: myjnia samo-
chodowa i stacja paliw. 

Rzecznik prasowy Kaufland 
Markety Polska, pytany o plany 
spółki związane z Nowogardem, 
odpowiada wymijająco.  

- W odpowiedzi na Pana zapyta-
nie, chciałbym przekazać, że zgod-
nie z naszymi zasadami, nie udzie-
lamy informacji o ewentualnych 
przyszłych inwestycjach. Rozumie-
jąc jednak zainteresowanie Pań-
stwa czytelników, pozwalamy so-
bie zachować Państwa adres ma-
ilowy, w celu przesłania informacji 
niezwłocznie, jeśli będzie to możli-
we – napisał do redakcji Grzegorz 
Polak. 

Gdyby Kaufland pomyślnie sfi-
nalizował rozmowy w sprawie wy-
kupu gruntów pod budowę swoje-
go sklepu w Nowogardzie, byłby 
to w naszym mieście szósty już su-

permarket, a drugi, po Lidlu, na-
leżący do niemieckiego kapitału. 

Właśnie w Niemczech, w 1930 
roku, powstaje przedsiębiorstwo, 
które kilkadziesiąt lat później sta-
nie się jednym z większych gra-
czy na rynku sklepów wielkopo-
wierzchnionych w Europie o na-
zwie „Kaufland”. Założycielem fir-
my jest  Josef Schwarz. Początko-
wo jego przedsiębiorstwo zajmu-
je się hurtowym handlem towa-
rami kolonijnymi i egzotyczny-
mi owocami. W 1938 roku otwie-
ra pierwszy, małopowierzchniowy 
sklep – pod nazwą „Handelshow”. 
W 1984 powstaje w Niemczech 
pierwszy wielkopowierzchnio-
wy sklep już z logiem„Kaufland”. 
Dziś sklepów o tej nazwie w całej 
Europie jest ponad tysiąc. Marka, 

poza terytorium Niemiec, obec-
na jest głównie w krajach Europy 
Środkowej, np. Czechach, Rumu-

nii Bułgarii i Polsce, gdzie posiada  
ponad 150 placówek. 

Marcin Simiński

Nadleśnictwo mówi „dość”

Quadom wstęp wzbroniony
Na początku ubiegłego tygodnia, do redakcji DN zgłosił się rowerzysta z prośbą o opublikowanie zdjęcia zamkniętej dro-
gi przeciwpożarowej, znajdującej się przy wyjeździe z Nowogardu w kierunku miejscowości Ostrzyca. Powód takiego sta-
nu rzeczy wyjaśnia Tadeusz Piotrowski, szef nowogardzkiego Nadleśnictwa.

Nasz Czytelnik zwrócił uwa-
gę na szlaban, torujący przejazd 
przez las, jadąc tamtędy rowerem. 
– Zawsze uczęszczałem tą drogą, 
aż tu nagle, z dnia na dzień, zablo-
kowano wjazd. Nie wiem dlaczego, 
skoro przez tyle lat nie było żadne-
go problemu z jazdą przez ten te-
ren – mówi w rozmowie z DN pan 
Jan, nie kryjąc przy tym zdziwie-
nia i rozżalenia – Zrobiłem więc 
zdjęcie i postanowiłem przyjść z 
tym do Dziennika. Może uda wam 
się wyjaśnić tę zagadkową spra-

wę…
Na prośbę naszego Czytelni-

ka, postanowiliśmy bliżej przyj-
rzeć się całej sytuacji. Niezwłocz-
nie skontaktowaliśmy się zatem z 
Tadeuszem Piotrowskim, szefem 
Nadleśnictwa Nowogard, pytając 
o to, dlaczego droga została za-
mknięta. – Chodzi głównie o kie-
rowców quadów, którzy zrobili so-
bie z tej drogi trasę wyścigową. Na-
leży pamiętać, że na drodze leśnej 
obowiązuje bezwzględny zakaz po-
ruszania się maszynami silniko-
wymi, czy szlaban jest czy go nie 
ma. Szlaban jest po to, żeby stwo-
rzyć barierę techniczną – tłumaczy 
Tadeusz Piotrowski – Dla drogi le-
śnej nie ma nic gorszego niż quady. 
Zrywają one nawierzchnię drogi w 
sposób nieodwracalny. Jeżeli nato-
miast chodzi o rowerzystów, to cał-

kiem inna sprawa. Żebyśmy mieli 
jasność – rowerzyści mogą wjechać 
na każdą drogę leśną. Są jak naj-
bardziej mile widziani. Myśleliśmy 
nawet o tym, żeby włączyć tę dro-
gę do trasy rowerowej. Powtarzam 
– zakaz jazdy tą drogą mają kie-
rowcy pojazdów silnikowych, nie 
rowerzyści. Nie po to bowiem czło-
wiek idzie do lasu na grzyby, jago-
dy czy zwykły spacer, żeby uciekać 
przed quadem albo samochodem – 
kończy swój wywód nowogardzki 
Nadleśniczy.

Jeśli kierowca jakiegokolwiek 
pojazdu silnikowego złamie zakaz 
wjazdu do lasu, w najlepszym wy-
padku grozi mu pouczenie, w naj-
gorszym – kara pieniężna (100–
200 zł). A takich przypadków, jak 
zapewnia nasz rozmówca, nie bra-
kuje. Należy się zatem wystrzegać 
podobnych wybryków i dostoso-
wać do przepisów. Za to rowerzy-
ści mają zielone światło i przez las 
jeździć mogą, a nawet powinni. 

Karolina Klonowska
    



Nr 79 (2312)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Wybory,  wybory
Ostateczna lista kandydatów na burmistrza Nowogardu i 
wójta Osiny.

Jak informowaliśmy w ubie-
głym tygodniu  komitety, któ-
re zapowiadały zgłoszenie kan-
dydatów na burmistrza Nowo-
gardu dokonały tego w ostatnich 
dniach. Tak więc ostateczna lista 
ubiegających się o mandat, liczy 5 
osób. Są to w kolejności zgłoszeń:

1.  Robert Czapla  zgłoszony 
przez KKW  SLD

2.  Piotr Słomski zgłoszony 
przez  KWW Partnerstwo i Roz-
wój i popierany przez PiS

3  Artur Danielewski zgłoszony 
przez KW  PO

4  Tomasz Kulinicz   zgłoszony 

przez KW  PSL
5  Rafał Szpilkowski zgłoszony 

przez  KWW  WN 
Również w Osinie zamknię-

to zgłoszenia na Wójta o mandat 
ubiegają się:

  Krzysztof Szwedo zgłoszony 
przez KWW Przyjazna Gmina   

  Janusz Góral zgłoszony przez 
KWW Partnerstwo i Rozwój 

  Szymon Pilipczuk  zgłoszony 
przez KKW SLD LEWICA RA-
ZEM

  Robert Jurgielaniec  zgłoszo-
ny przez  KWW Samorządni 2014

 

Trochę honoru, Panowie! 

Przyszedł na spotkanie z kandydatem i…
Kandydat na burmistrza Nowogardu, Piotr Słomski, na spotkaniu z przedsiębiorcami, jeszcze na początku września, przedstawił w ramach prezentacji 
programu wyborczego swoje zamierzenia w zakresie polityki gospodarczej. Jak się okazało, jeden z uczestników tego spotkania, szef nowogardzkiego Ce-
chu, przybył na nie w wyraźnie określonym celu. Zaoferował bowiem szybko przedstawione przez Słomskiego propozycje obecnemu burmistrzowi i obaj 
Panowie w tych dniach hucznie sprzedają je mieszkańcom (płacąc też z publicznych pieniędzy za ogłoszenia w tym temacie) jako… swoje! (No cóż, okazu-
je się, że przyzwoitość dla niektórych niejedno ma imię…) 

Mijająca kadencja obecnego 
burmistrza to dla nowogardzkich 
przedsiębiorców najgorszy czas 
w dotychczasowej historii samo-
rządu (wystarczy przypomnieć o 
trzykrotnych podwyżkach podat-
ków, w tym m.in. tego od nieru-
chomości, czy marazmie lokal-
nej gospodarki). Ludzie, tworzą-
cy poprzez osobistą kreatywność 
i pracowitość podstawy lokalnej 
gospodarki i w konsekwencji po-
ziom zamożności obywateli, byli 
przez obecną władzę samorzą-
dową, zwłaszcza burmistrza, po-
zostawieni sami sobie, a w wielu 
wypadkach nawet w różny spo-
sób tępieni. Przez cztery lata rów-
nież nie słyszeliśmy, a jak każ-
dy Czytelnik wie, śledzimy sytu-
ację lokalnego biznesu z wyjąt-
kową uwagą i troską, aby o spra-
wy przedsiębiorców upominał 
się publicznie nowogardzki Cech 
z jego szefem na czele. Dogłęb-
na analiza zaniedbań w tym za-
kresie stała się, jak nam wiado-
mo, podstawą opracowania pro-
gramu gospodarczego kandydata 
na burmistrza, Piotra Słomskie-
go (programu już opublikowane-
go w ulotkach), a także przedsta-
wionego przez niego na spotkaniu 
z przedsiębiorcami jeszcze w dniu  
5 września 2014. Oto fragmenty 
zamieszczonej w DN z dnia 09.09 

relacji z tego spotkania: 
„W miniony piątek tj. 5 września, 

w restauracji Oskar, nowogardz-
cy przedsiębiorcy spotkali się z Pio-
trem Słomskim, kandydatem na 
burmistrza Nowogardu z ramienia 
komitetu Partnerstwo i Rozwój. W 
trakcie spotkania kandydat przed-
stawił pracodawcom swój pro-
gram gospodarczy… Piotr Słom-
ski oparł program gospodarczy na 
trzech głównych filarach. Pierw-
szy to przywrócenie prawidło-
wych relacji na linii gmina-przed-
siębiorca. Tu padła propozycja ści-
słej współpracy z przedsiębiorcami, 
w ramach społecznej rady bizne-
su, która ma stanowić ciało dorad-
cze i konsultacyjne dla burmistrza 
Nowogardu. Drugi - zmiana poli-
tyki podatkowej i tej stosowanej w 
obszarze zamówień publicznych. 
Trzeci filar dotyczy infrastruktury 
mającej bezpośredni wpływ na roz-
wój lokalnych firm… Przedstawio-
ne propozycje spotkały się z zain-
teresowaniem pracodawców, czego 
najlepszym dowodem była ożywio-
na dyskusja, jaka rozpoczęła się po 
wystąpieniu kandydata na burmi-
strza. Padło wiele pytań o tech-
niczne szczegóły zaproponowanych 
rozwiązań, mających poprawić sy-
tuację lokalnego biznesu, głównie 
tych dotyczących organizacji prze-
targów publicznych. Kandydat wy-

jaśniał, że gmina musi, tam gdzie 
pozwalają na to przepisy, wyko-
rzystywać wszystkie możliwości 
prawne, by chronić przede wszyst-
kim interesy lokalnych podmio-
tów – stanowiących główne źró-
dło wpływów podatkowych do bu-
dżetu. W trakcie rozmów przedsię-
biorcy chętnie dzielili się własnymi 
doświadczeniami, jak i pomysłami 
w tej materii. Zaproponowali kilka 
konkretnych rozwiązań, mogących 
bezpośrednio zwiększyć ich udział 
w obrocie środkami publicznymi, 
co w prostej linii wpłynie na lepszą 
kondycję miejscowego rynku pra-
cy, a to w konsekwencji umocni bu-
dżet miasta. 

Piotr Słomski, dziękując za za-
proszenie i możliwość skonsulto-
wania swoich pomysłów, związa-
nych z polityką gospodarczą, za-
pewnił jednocześnie, że każda z 
rad i uwag, jakie usłyszał w czasie 
debaty, zostanie przez jego komitet 
dokładnie przeanalizowana… 

Niestety nie wszyscy, jak życie 
pokazało, przyszli na to spotka-
nie z obiektywnym zamiarem wy-
słuchania tego, co ma do powie-
dzenia człowiek aspirujący do roli 
burmistrza. Szef nowogardzkiego 
Cechu, Dariusz Szulejko, najwy-
raźniej przybył tylko po to, aby 
dobrze się zapoznać z pomysła-
mi Piotra Słomskiego i wykorzy-

stać je do… No właśnie, okazało 
się to dopiero w tych dniach, kie-
dy to magistrat hucznie sprzedaje 
przedstawione przez Słomskiego 
rozwiązania, jako pomysły Cza-
pli, które realizuje sam D. Szulej-
ko, nawołując do zapisywania się 
do powołanej teraz miesiąc przed 
końcem kadencji… rady bizne-
su przy burmistrzu. Wielu przed-
siębiorców (jak nam wiadomo), 
zwłaszcza tych dotkniętych przez 
cztery lata „gospodarnością” Cza-
pli, powołanie takiej rady na ko-
niec tak nieprzyjaznej dla nich 
kadencji, przyjmuje jako mało 
śmieszny żart. 

Poza oczywistą, ze względu na 
kontekst czasowy i zdarzeniowy, 
kpiną duetu Czapla–Szulejko, ze 
zdrowego rozsądku nowogardzian, 
mamy tu do czynienia z desperac-
kim ratowaniem przed wybora-
mi wizerunku burmistrza (które-
go już niektórzy nazwali królem 

polbruku i taniego blichtru), jako 
gospodarza, który potrafi zadbać o 
pomyślność mieszkańców gminy, a 
nie tylko o własną pustą chwalbę i 
niezłą kasę w obecnej, a najlepiej i 
kolejnej kadencji.

Jednakże, również z oczywistych 
powodów, ocena opisanego postę-
powania pozostaje tylko w sferze 
etycznej. Niewielka jednakże na-
dzieja, że takie etyczne argumen-
ty trafią do wybitnych nowogardz-
kich „spryciarzy” Czapli i Szulej-
ki, bo żeby rozumieć, co to ho-
nor, to trzeba zachować chociaż-
by jego resztki. Dla rozluźnienia, 
na koniec, literacka metafora jed-
nego z komentatorów zdarzenia 
… dziw nie tylko etyczny, ale bo-
taniczny, gdy oto poczciwa czapla 
łatwo przeobraża się w sroczkę… 
złodziejkę. Oczywiście z czynnym 
udziałem akuszera tego przeobra-
żenia - szefa Cechu. 

Redakcja

Zdjęcie ze spotkania kandydata, Piotra Słomskiego, z przedsiębiorcami w dniu 
05.09.2014 r. Pierwszy z lewej: Dariusz Szulejko, starszy nowogardzkiego CECHu

Bodzęcin Razem z kolejną dotacją
Stowarzyszenie Bodzęcin Razem, w ubiegłą środę, w Szczecinie, podpisało umowę na re-
alizację kolejnego działania. Dzięki dotacji w wysokości 5 000 tys. zł zostanie zakupiony 
m.in. laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat oraz projektor, który będzie służył człon-
kom stowarzyszenia w kolejnych działaniach w Bodzęcinie. 

Nabór wniosków, przeprowa-
dzony przez Koszalińską Agencję 
Rozwoju Regionalnego, skierowa-
ny był w szczególności do mło-
dych organizacji pozarządowych, 
a także grup nieformalnych. Łącz-
nie do konkursu zgłoszono ponad 
200 wniosków z terenu całego wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go. Ogłoszenie wyników nastą-

piło w czwartek, 2 października. 
Wniosek złożony przez nasze sto-
warzyszenie uzyskał aż 49 w 50-
cio punktowej skali, co jest trze-
cim wynikiem w województwie 
na ponad 200 złożonych wnio-
sków. Oprócz zakupu sprzętu nie-
zbędnego do pracy stowarzysze-
nia, planowane jest stworzenie 
prezentacji multimedialnej przy 

udziale mieszkańców Bodzęcina 
oraz przeprowadzenie konsultacji 
prawnych, dotyczących współpra-
cy mieszkańców z samorządem 
lokalnym. Działanie będzie reali-
zowane od 10 do 31 października 
tego roku.

„Projekt dofinansowany ze 
środków Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich”
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Maksiowi Mateja
z okazji urodzin

moc życzeń i samych szczęśliwych dni
składa chrzestna Nina 

i dziadkowie

Sygnały Czytelników

Żabówko – bezprawnie użytkują własność gminną
Od 2013 roku mieszkaniec naszej gminy informuje UM w Nowogardzie o bezprawnym użytkowaniu części działki nr 63 - gminnej drogi, przez właścicie-
li sąsiednich nieruchomości. Urząd odpowiedział naszemu Czytelnikowi, że dziękuje za sygnał i zajmie się tą sprawą, jednak do tej pory - nic z tym pro-
blemem nie zrobiono.   

O całej sprawie redakcję DN po-
informował nasz Czytelnik, który 
pragnie zachować anonimowość. 
Swoje pierwsze pismo do UM w 
Nowogardzie, a dokładnie do bur-
mistrza, Roberta Czapli, wysłał 
już 2 sierpnia 2013 roku. Zwra-
cał w nim uwagę na fakt, że po-
łożona w Żabówku działka nr 63 
jest drogą gminną i została w du-
żej części bezprawnie zajęta przez 
właścicieli sąsiednich nierucho-
mości. Według naszego Czytelni-
ka, takie działania uniemożliwia-
ją społeczności gminnej swobod-
ne korzystanie z przestrzeni pu-
blicznej, w całym pasie drogowym 
działki nr 63. Autor pisma apelu-
je do burmistrza o demontaż ist-
niejącego ogrodzenia i upublicz-
nienie zajętego gruntu drogowego 
po uprzednim poprawnym wzno-
wieniu granicy przedmiotowych 
działek. W odpowiedzi z dnia 30 
sierpnia 2013 r., burmistrz Nowo-
gardu przysłał pismo o treści: W 
odpowiedzi na pana pismo z dnia 2 

sierpnia 2013 r. w sprawie regula-
cji przestrzeni publicznej na dział-
ce nr 63 w obrębie Żabówko, gmi-
na Nowogard uprzejmie informuję, 
że przeprowadzono wizję w terenie 
oraz dokonano szczegółowej ana-
lizy przekazanej przez Pana do-
kumentacji w tej sprawie. W celu 
wyjaśnienia tej kwestii zagrodze-
nia części działki drogowej nr 63, 
obręb Żabówko, stanowiącej wła-
sność gminy Nowogard, wszczęto 
postępowanie. Po zakończeniu po-
stępowania zostaną podjęte dalsze 
czynności mające na celu uregulo-
wanie korzystania z powyższej nie-
ruchomości zgodnie z jej przezna-
czeniem. Jednocześnie dziękuję za 
zwrócenie uwagi i przekazanie in-
formacji o bezpodstawnym wyko-
rzystywaniu nieruchomości gmin-
nej przez osobę fizyczną. I to by 
było na tyle... Burmistrz zapew-
nił naszego Czytelnika, że spra-
wą się zajmie, jednak mijały kolej-
ne miesiące, a nic nie zostało zro-
bione. W związku z bezczynno-

ścią magistratu, mieszkaniec na-
szej gminy wysłał w tym roku (w 
sierpniu i wrześniu) kolejne pi-
sma do burmistrza, lecz po dziś 
dzień gminna władza nie rozpo-
częła żadnych działań. - Mimo po-
dziękowań i deklaracji, przekaza-
nej pismem, burmistrz Nowogar-
du nie poczynił żadnych czynno-
ści, bowiem płot jak stał, tak da-
lej stoi nieruszony, a grunt, stano-
wiący własność społeczności nowo-
gardzkiej, dalej jest czynnie użyt-
kowany przez małżeństwo z są-
siedniej nieruchomości – komen-
tuje odpowiedź burmistrza nasz 
Czytelnik. Przywłaszczenie grun-
tu to jednak nie jedyny problem. 
Mężczyzna, który zaalarmował w 
tej sprawie redakcję, zwraca rów-
nież uwagę na bezprawne odpro-
wadzanie (przez tych właścicieli) 
wód opadowych i części ścieków 
na nieruchomość, będącą własno-
ścią gminy. W bezprawny i nie-
dozwolony sposób, na sąsiednią 
działkę nr 141 odprowadzane są 

przez to małżeństwo wody opado-
we oraz nadmiar ścieków z czyn-
nie działającego przelewu szam-
ba, stanowiącego podziemną ka-
nalizację – informuje nasz Czytel-
nik, chcący zachować anonimo-
wość. W związku z tymi bezpraw-
nymi działaniami oraz „spycholo-
gią” Urzędu Miejskiego, mieszka-
niec gminy Nowogard, za pośred-
nictwem redakcji DN, prosi o na-
głośnienie tych problematycznych 

spraw, celem zaprowadzenia po-
rządku, zgodnie z obowiązujący-
mi w tych zakresach przepisami 
prawa. Póki co, mieszkańcy Ża-
bówka wciąż muszą sami zmagać 
się z utrudnieniami związanymi z 
zablokowaniem działki nr 63, sta-
nowiącej drogę gminną. 

KR   

Tym razem Czytelnik, który do nas napisał, odbywa aktualnie karę w ZK Nowogard. Dzięki DN również osadzeni mogą nie tracić kontaktu z życiem ich 
miasta. 

Środa, 08.10.2014 rok
Droga Redakcjo

Do napisania tego listu zdecy-
dowałem się po przeczytaniu Wa-
szych wydruków w DN z dnia 03 
i 06.10.2014r. I muszę przyznać, 
że zirytowało mnie to, co dzieje się 
w gminie Nowogard, a dokładnie 
w Urzędzie Miasta.  Zaciekawiły 
mnie dwa artykuły dotyczące „od-
bytej sesji Rady Miejskiej w związ-
ku z podjęciem decyzji, o przekaza-
niu dotacji dla Zakładu Karnego”, 
oraz o „Żyjącej w trudnych warun-

kach rodzinie, państwa Pawlickich, 
mieszkającej na kolonii Czerm-
nica”. Jestem chwilowo osadzo-
ny w placówce Zakładu Karnego 
w Nowogardzie, i mogę nieco od-
nieść się do tych opisów. Dokład-
nie wiem, jak Zakład Karny pro-
speruje i muszę przyznać, że „bie-
da to tu wcale nie piszczy”. Radni i 
Urząd Miasta debatowali na temat 
dopłat. Moim zdaniem wynika to 
z tego, że Urząd nie ma co robić z 
pieniędzmi, a przecież po przeczy-
taniu tych dwóch artykułów wszy-
scy wiemy, że jest o wiele więcej 
potrzebujących, na których moż-

na wydać te pieniądze. Myślę, że te 
pieniądze zamiast przyznać na Za-
kład Karny, który finansowo stoi 
bardzo dobrze, należałoby raczej 
przekazać je rodzinie z Czermnicy, 
apelującej o pomoc i wsparcie do-
tyczące warunków mieszkalnych. 
Wiem, że zarówno czytelnicy, jak i 
ja, jesteśmy wzburzeni tym co dzie-
je się w tym Urzędzie Gminy. Nie-
którzy Radni bardzo dobrze odnie-
śli się co do tego, że te pieniądze na-
leżałoby wydać na bardziej szczyt-
niejsze cele. Opisując te dwa arty-
kuły prawie obok siebie, powinni-
ście w szczególności zwrócić na to 

uwagę i narobić wielkiego szumu w 
tej sprawie. 

Jako Prasa, produkująca pismo 
dotyczące tego co dzieje się na te-
renie tejże Gminy, na tak wielkim 
obszarze, jako pierwsi powinniście 
apelować o pomoc takim ludziom, 
przecież nic Was to nie kosztuje, a 
poza tym możecie tak wiele.

Na przykład:
Udając się do którejkolwiek fir-

my budowlanej w Nowogardzie, 
zaproponować  jej szefowi pomoc 
tej Rodzinie. Chyba żadna fir-
ma nie byłaby w stanie im odmó-
wić. Oczywiście nie zmierzam tu 

do prowokacji ani szantażu, tylko 
apeluję o pomoc. Po przedstawie-
niu sytuacji tej Rodziny, myślę ra-
czej, że firma ruszy z pomocą. Poza 
tym z jej strony nie byłby to wiel-
ki wydatek finansowy dla danej fir-
my, tylko autorytet wobec innych 
firm i dobre zdanie wśród Konku-
rencji. Na koniec chciałbym dodać, 
że z całego serca współczuję tej Ro-
dzinie, a że jestem bardzo wierzą-
cą osobą, to z całych sił będę wspie-
rał duchowo tę rodzinę. 

Z poważaniem dla Redakcji,
Osadzony w placówce Karnej

w Nowogardzie

@    Ludzie listy piszą  @ 

Zbiórka krwi w Nowogardzie 

Twoja krew - darem życia 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Nowogardu do wzięcie udziału w akcji oddawania 

krwi, organizowanej w dniu 18 października br., w godzinach od 10:00- 14:00. Krew będzie można od-
dać w profesjonalnym autobusie przystosowanym do tego celu. Akcja będzie zabezpieczona przez dy-
rekcję i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.  Autobus 
będzie ustawiony na Placu Wolności w Nowogardzie. 

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Twoja krew - darem życia.

Zarząd Terenowy NSZZ 
Funkcjonariuszy  i  Pracowników Więziennictwa w Nowogardzie.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mt 22,15-21)
Wtedy faryzeusze odeszli i na-

radzali się, jak by podchwycić Go 
w mowie. Posłali więc do Niego 
swych uczniów razem ze zwolen-
nikami Heroda, aby Mu powie-
dzieli: Nauczycielu, wiemy, że je-
steś prawdomówny i drogi Bożej 
w prawdzie nauczasz. Na nikim 
Ci też nie zależy, bo nie oglądasz 
się na osobę ludzką. Powiedz nam 
więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno 
płacić podatek Cezarowi, czy nie? 
Jezus przejrzał ich przewrotność i 
rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na 
próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi mo-
netę podatkową! Przynieśli Mu de-
nara. On ich zapytał: Czyj jest ten 
obraz i napis? Odpowiedzieli: Ce-
zara. Wówczas rzekł do nich: Od-
dajcie więc Cezarowi to, co nale-
ży do Cezara, a Bogu to, co nale-
ży do Boga.

 
Oddajcie Bogu to, co należy do 

Boga! 
W sprawach tego świata ja-

koś chyba łatwiej nam się odna-
leźć i dopełniać wszelkich obo-
wiązków wynikających ze statusu 
obywatela państwa, za które jeste-
śmy odpowiedzialni także przed 
Bogiem. Mniej jednak mamy w 
dzisiejszych czasach wrażliwo-
ści na sprawy ducha a właściwie 
często jesteśmy dość obojętni na 
Boga, który zajmuje w naszym ży-
ciu ostatnie miejsce, jest dla nas 
kimś na marginesie... Przykładem 
może być tutaj pewna zasłysza-
na przeze mnie historia księdza, 
który na sałnie przysłuchiwał się 
rozmowie młodych małżonków. 
Wszyscy są tam dość podobnie 
ubrani, co czyniło go kimś nieroz-
poznawalnym w kwestii pełnio-
nego zawodu. Młodzi małżonko-
wie w nieskrępowany sposób kłó-
cili się przy nim o swojego ośmio-
letniego synka, któremu projek-
towali różne zajęcia w trosce o 
jego rozwój. Angielski, gra na gi-
tarze, sport. Kto go będzie zabie-
rał na zajęcia i przywoził do domu 
z powrotem. Jak to wszystko po-
ustawiać i czy my nie zabieramy 

mu dzieciństwa? Itd., itp.. Aż na 
sam koniec, kiedy wszystko było 
już ustalone, żona mówi do męża: 
“ i jeszcze ta cholerna Komu-
nia Święta w tym roku!” Wszyst-
ko ważne i dobre na pewno tylko, 
że Pan Jezus na końcu a powinien 
być pierwszy... Takie z nas anioł-
ki! Słowo Boże mówi” Starajcie się 
o Królestwo niebieskie i Jego spra-
wiedliwość, a wszystko inne bę-
dzie wam przydane”(por. Mt 6,33) 
a my nie wierzymy słowu Boga i 
staramy się aby wszystko mieć 
bez Niego! Najważniejsza jest dla 
nas autonomia, niezależność od 
Boga, która niestety jest niszczą-
ca bo jak mówi Sobór Watykań-
ski II: “stworzenie bez Stworzycie-
la zanika”(Gaudium et spes). Nie 
ma szczęścia poza Bogiem choć 
my często właśnie takiego szczę-
ścia szukamy. Nigdy w ten spo-
sób go nie znajdziemy. Szczęście 
jest w oddaniu Bogu wszystkiego 
bez lęku bo przecież “On niczego 
nie zabiera ale wszystko daje” (Be-
nedykt XVI). To w Nim jest na-
sze spełnienie... Warto tutaj zadać 
sobie pytanie: Czy ja tak na serio 
żyję dla Boga? Czy chcę przeży-
wać każdy dzień w głębokiej, oso-
bistej jedności z Nim? Czy raczej 
w moim życiu jest tak, że Pan Bóg 
sobie, ja sobie? Wiara sobie, ży-
cie sobie? Przecież to schizofre-
nia, na którą godzić się nie moż-
na. Poddaj się i oddaj Bogu, który 
“jest miłością” a znajdziesz ulgę i 
pokój serca. Tutaj przypomina mi 
się pewien epizod z życia św. Hie-
ronima, który przetłumaczył Bi-
blię na łacinę(Wulgata). Pewne-
go razu Pan Jezus spytał Go:”Hie-
ronimie, powiedz co możesz mi 
ofiarować?” Hieronim zastano-
wił się i odpowiedział:”Mogę od-
dać Ci Jezu wszystkie moje talen-
ty jakie posiadam!” Jezus na to-
:”To wszystko jest moje! Co zatem 
możesz mi ofiarować?” Hieronim 
powiedział:”Mogę ofiarować Ci 
czas i trud mojej pracy”. Jezus na 
to:”To wszystko też jest moją ła-
ską! Co możesz mi dać?” . Hie-
ronim poddał się i bezradnie od-
powiedział:”Nie wiem Panie!” Na 
to Jezus Mu rzekł:”Możesz oddać 
mi swoje grzechu bo tylko to jest 
Twoją własnością”. Właśnie! Sło-
wo Boże mówi bardzo wyraźnie: 
“Cóż masz czego byś nie otrzy-
mał?!” Wszystko co dobre w na-

szym życiu jest łaską Boga, tyl-
ko grzechy są nasze. Warto w tym 
miejscu zdać sobie z tego sprawę i 
postawić pytanie: Czy czasem nie 
przywłaszczyłem sobie samemu 
jakiegoś daru i czy oddaje grzechy 
Bogu? Co powinienem oddać? 
Nie bójmy się oddać wszystkiego! 
Kto odda wszystko ten Wszystko 
otrzyma i za św. Janem od Krzy-
ża będzie mógł powiedzieć:” Bóg 
mój i wszystko moje!” Nie ucie-
kajmy od tej decyzji. Nie odwra-
cajmy wzroku od Boga, który do-
maga się wszystkiego i ma do tego 
prawo bo “zostaliśmy nabyci na 
własność Bogu za cenę Jego dro-
gocennej Krwi!”(por. Dz 20,28)  
Jesteśmy Jego własnością, należy-
my do Niego.

Św. Jan od Krzyża mówi: “Życie, 
które nie jest naśladowaniem Je-
zusa jest nic nie warte!” Próbujmy 
zatem tak na serio żyć dla Pana 
oddając Mu wszystko, zawierzając 
wszystko w ufności...

ks. Robert Szyszko

Funkcjonariusze SW  
modlili się na Jasnej 
Górze  
W dniu 11 października br., funkcjonariusze i pracownicy 
SW Okręgu Szczecińskiego uczestniczyli w XVIII Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Funkcjonariuszy, Pracowników Służ-
by Więziennej i ich Rodzin na Jasną Górę. Wśród nich była 
również liczna grupa funkcjonariuszy z nowogardzkiego 
Zakładu Karnego, zrzeszeni w związkach zawodowych. 

Jasnogórskie spotkanie rozpo-
częła zbiórka pocztów sztandaro-
wych i uczestników pielgrzymki 
przed Bramą Lubomirskich. Piel-
grzymi zostali powitani przez o. 
Krystiana Gwioździka, podprze-
ora Jasnej Góry. 

Mszy św. o godz. 11.00, w bazy-
lice, przewodniczył ks. dr prał. Pa-
weł Wojtas. Homilię wygłosił ka-

pelan z Zakładu Karnego w War-
szawie - Białołęce. O godz. 12.30, 
została odprawiona Droga Krzy-
żowa po Wałach jasnogórskich, a 
następnie odbyło się spotkanie w 
Kaplicy św. Józefa, podczas które-
go dyrektorzy zakładu w Lublińcu 
opowiedzieli o swojej pracy pro-
społecznej.

Opr. MS

Nowogardzcy funkcjonariusze oraz poczty sztandarowe Okręgu 
Szczecińskiego w towarzystwie Dyrektora Generalnego SW
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„KOBIETA MA WYJĄTKO-
WĄ WŁADZĘ, NA KTÓ-
RĄ SKŁADA SIĘ RZECZY-
WISTA SIŁA I POZORNA 
SŁABOŚĆ”.

Wiktor Hugo

JEANS DES CARS w książce 
„KOBIETY KTÓRE ZAWŁAD-
NĘŁY EUROPĄ. NAJPOTĘŻ-
NIEJSZE KRÓLOWE” w wy-
jątkowo ciekawy sposób opisuje 
dwanaście kobiet królowych ma-
jących niezwykły wpływ na losy 
całych narodów od XVI wieku 
aż po współczesność. Kobiet róż-
nych, a jednak tak podobnych. 
Co je łączy? Europa i władza – 
mniejsza lub większa. Kim były i 
co osiągnęły? Co sprawiło, że ich 
sława nadal trwa i nie przemija? 
Tego dowiemy się po przeczyta-
niu książki francuskiego dzienni-
karza i pisarza specjalizującego się 
w tematyce historycznej. 

We wstępie czytamy: „Utytuło-
wane królowe reprezentujące naj-
wyższą godność w państwie, mał-
żonki monarchów czy regent-
ki naznaczyły swoje czasy, wyku-
wając przymierza, knując spiski, 
stawiając czoło walkom sukcesyj-
nym, wszczynając wojny, poszu-
kując pokoju lub go zawierając, 
oddziałując na świat przez własne 
czyny, inteligencję lub po prostu 
urok osobisty, który jest podsta-
wową zaletą monarchii. Zamężne 
lub nie, hołdujące cnocie lub ko-
chliwe, znane z miłosnych przy-
gód czy tylko o nie podejrzewa-
ne, stawały się niekiedy kimś wię-
cej niż władczyniami. Bez nich 
nasza przeszłość byłaby inna i 

nie wahajmy się tego powiedzieć, 
mniej pasjonująca”. Każda z dwu-
nastu przedstawionych władczyń 
bez względu na cechy charakte-
ru, urok osobisty na swój sposób 
ukształtowała epokę w której żyła. 

Układ doboru postaci jest chro-
nologiczny i rozpoczyna się od 
Katarzyny Medyceńskiej – kobie-
ty o nieprzeciętnym zmyśle poli-
tycznym, która w chaosie wojen 
religijnych nie dopuściła do roz-
padu Francji. Następna Elżbieta 
I, całkiem mylnie nazywana kró-
lową dziewicą, której Anglia za-
wdzięcza rangę pierwszej potę-
gi świata. Intrygująca jest postać 
szwedzkiej królowej Krystyny, o 
skomplikowanej osobowości, któ-
ra dla dodania sobie autorytetu 
ubiera się w męskie stroje. Maria 
Teresa z Habsburgów matka szes-
naściorga dzieci, Katarzyna II ce-
sarzowa Rosji, Maria Antonina – 
ostatnia królowa Francji, Elżbie-
ta zwana Sisi, cesarzowa Austrii 
i królowa Węgier, która za życia 
stała się legendą dzięki niezwy-
kłej urodzie. I wreszcie ostatnia z 
panujących Elżbieta II, władczyni 
Wielkiej Brytanii, która wzorując 
się na swej wielkiej praprababce 
Wiktorii, w 2012 r. podczas dia-
mentowego jubileuszu odnowiła 
uroczystą przysięgę, że będzie do 
końca „służyć narodowi”. Książ-
kę przeczytałam z ogromną przy-
jemnością czego i wszystkim czy-
telnikom życzę.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

 STOWARZYSZENIE

w  S t r z e l e w i e

 

PZU z Kulturą 

„Szlakiem kultury szczecińskiej”

Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety Koło Gospo-
dyń Wiejskich” w Strzelewie wraz z Publicznym 
Gimnazjum nr 1, od maja br., przystąpiło do reali-
zacji projektu pn. „Szlakiem kultury szczecińskiej”. 
Projekt został dofinansowany w kwocie 14 188,00 
zł przez Fundację PZU, w ramach konkursu dota-
cyjnego „PZU z Kulturą”- edycja 2014. Całkowi-
ty koszt projektu wynosi 15 708,40 zł. Celem pro-
jektu jest ułatwienie młodzieży, mieszkającej na wsi 
oraz w małym mieście, dostępu do szeroko pojętej 
kultury na wysokim poziomie tj. teatru, filharmo-
nii, muzeum, wystaw czy operetki. W ramach pro-
jektu uczniowie naszego gimnazjum, mieszkający w 
Strzelewie i Nowogardzie, uczestniczą w wyjazdach 

do Szczecina nie ponosząc kosztów. Projekt realizo-
wany jest w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2014 r. 
Do tej pory w ramach projektu zostały zorganizowa-
ne trzy wyjazdy:

Pierwszy wyjazd odbył się w maju br., do Zam-
ku Książąt Pomorskich i na wystawę „Eureka w ru-
chu”. W czerwcu pojechaliśmy na warsztaty muzeal-
ne do Muzeum Narodowego oraz do Muzeum Tech-
niki i Komunikacji, a we wrześniu byliśmy na wieży 
widokowej w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba, 
oraz w Tatrze Polskim na przedstawieniu „Romeo 

i Julia 1939” Williama Shakespeara. Wyjazdy cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem, uczniowie chęt-
nie w nich uczestniczą nie mogąc doczekać się ko-
lejnego. Udział w projekcie umożliwi uczniom sko-
rzystanie z oferowanych form edukacji kulturalnej, 
oraz przyczyni się do rozbudzenia wśród młodzieży 
potrzeb obcowania z kulturą i uczestniczenia w niej. 
Pozwoli im również lepiej napisać egzamin gimna-
zjalny, gdyż zagadnienia dotyczące teatru, sztuki, czy 
też interpretacji obrazów, zawsze występują w pyta-
niach egzaminacyjnych.

Wiesława Cedro  
– Koordynator merytoryczny projektu

Projekt realizowany jest w ramach współpracy 
 z Fundacją PZU

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

z a p r a s z a 

21 października br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie 
z Panem Jackiem Stróżyńskim 

(dyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia 
Civitas Christiana w Zielonej Górze)

na temat

 „POWSTANIE WARSZAWSKIE”
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Życiorys kandydata na Burmistrza No-
wogardu:
Nazywam się Piotr Słomski. Urodziłem się i 
mieszkam w Nowogardzie. Tutaj ukończy-
łem szkołę średnią. W roku 2003 rozpoczą-
łem studia dziennikarskie w Wyższej Szkole 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 
gdzie uzyskałem licencjat. Po czym odbyłem 
studia magisterskie na wydziale politologii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie. Następnie kontynuowałem naukę w 
Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela 
Bogumiła Lindego w Poznaniu. Aktualnie je-
stem doktorantem na wydziale nauk huma-
nistycznych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wykonuję zawód dziennikarza i nauczycie-
la. Pracuję w Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Szczecinie. Od lat angażuję się w liczne 
działania natury społecznej. Posługuję się 
biegle językami: angielskim i włoskim oraz 
niemieckim w stopniu zaawansowanym. 

Zainteresowania:
Historia, kultura, polityka, sport.

Program wyborczy kandydata na Bur-
mistrza Nowogardu:
•	 Urząd	przyjazny	obywatelowi!	Przywró-
cenie	właściwych	relacji	między	władzą	
samorządową	 a	 obywatelem.	 Służebna	
funkcja	władzy!

•	 Stopniowe	 zwiększanie	 dochodów	 gminy	
poprzez	 dążenie	 do	 przyspieszenia	 wzro-
stu	gospodarczego	i	wspomagania	różno-
rodnych	 działań	 inwestycyjnych	 przedsię-
biorców,	zwłaszcza	lokalnych.	Wyznaczenie	
i	przygotowanie	terenów	inwestycyjnych.

•	 Kontynuacja	 działań	 na	 rzecz	 zmiany	
nazwy	powiatu	z	goleniowskiego	na	go-
leniowsko-nowogardzki,	 by	 przywrócić	
Nowogardowi	 należną	 mu	 pozycję	 w	
powiecie	i	regionie.

•	 Stworzenie	realnego,	wieloletniego	pla-
nu	 inwestycyjnego	 umożliwiającego	
spójny	 rozwój	 gminnej	 infrastruktury	
technicznej	 i	 komunikacyjnej.	 Konse-
kwentne	 realizowanie	 założeń	 tego	
planu	 w	 corocznych	 budżetach.	 Zapo-
biegnie	to	marnotrawstwu	środków	pu-
blicznych	na	nieprzemyślane	wydatki.	

•	 Aktualizacja	 i	 wdrożenie	 planu	 rewita-
lizacji	 miasta,	 w	 tym	 pełne	 wykonanie	
inwestycji	związanej	z	oddzieleniem	ka-
nalizacji	deszczowej	od	sanitarnej.	Inwe-
stycja	 ta	 zapobiegnie	 m.in.	 zanieczysz-
czaniu	jeziora.

•	 Stworzenie	 rady	 doradczej	 złożonej	 z	
lokalnych	 przedsiębiorców	 celem	 wy-
pracowania	 działań	 wspomagających	
lokalny	rozwój	gospodarczy	i	tworzenie	
miejsc	pracy.

•	 Opracowanie	 planu	 długoletniego	 za-
bezpieczenia	 funkcjonowania	 nowo-
gardzkiego	szpitala.

•	 Zaplanowanie	 i	 realizacja	 działań	w	 za-
kresie	wspomożenia	edukacji	młodzieży	
niepełnosprawnej,	 w	 tym	 utworzenie	
klas	 integracyjnych	 na	 poziomie	 szkół	
podstawowych	 i	 gimnazjalnych.	 Do-
stosowanie	 urzędów	 do	 potrzeb	 osób	
niepełnosprawnych	 poprzez	 stopniową	
likwidację	barier	architektonicznych.

•	 Zwiększenie	 środków	 przeznaczanych	
na	wykonywanie	zadań	gminnych	przez	
Organizacje	Pożytku	Publicznego.

•	 Przygotowanie	pakietu	ulg	gminnych	w	
ramach	Karty	Dużej	Rodziny.

•	 Przeciwdziałanie	dalszemu	zmniejszaniu	
się	liczby	ludności	gminy,	zwłaszcza	wy-
jazdom	na	stałe	ludzi	młodych.

•	 Dążenie	do	zwiększenia	kwoty	pozyski-
wanych	środków	zewnętrznych.

•	 Wprowadzenie	monitoringu	miejskiego.

Odpowiedzialność i kompetencja

Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza Nowogardu

Kandydat 
do Rady Miasta

K o m i t e t 
Wyborczy Wyborców 

Partnerstwo 
i Rozwój

Okręg Nr 8

Piotra Słomskiego:
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Najważniejsze  to zapewnić, przychodzącym tu maluszkom, poczucie bezpieczeństa i spokoju..

W Malinowym Żłobku panuje dziecięca  atmosfera - mówią  opiekunki Paulina Ża-
becka i Marcelina Serafińska.

Nasi przedsiębiorcy Agata Malinowska – „Malinowy Żłobek” 

Żłobek radosnych Maluchów 
„Malinowy Żłobek” powstał z myślą o dzieciach w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Najważniejszym celem „Malinowego Żłobka” jest wspieranie roz-
woju przychodzących tu maluchów, które poprzez zabawę próbują poznawać otaczający ich świat. „Malinowy Żłobek” usytuowany jest w Nowogardzie, 
przy ul. Boh. Warszawy, na terenie byłego POM-u. A jego właścicielką jest, od ubiegłego roku, pani Agata Malinowska

Dziennik Nowogardzki: „Dla-
czego niebo jest niebieskie?”, 
dlaczego leci samolot „ Jak się 
robi prąd?” – czy to są  pytania, 
które dzieci w tym wieku  zada-
ją swoim rodzicom, a  i  również 
pani?

Agata Malinowska - właści-
cielka żłobka: Pytania tego rodza-
ju, które pan wymienił, pojawia-
ją się dopiero ok. 5-6 roku życia. 
Na początku, wśród moich dzie-
ci, przeważa raczej pytanie: co to? 
Oczywiście my jesteśmy po to, aby 
na każde pytanie odpowiedzieć 
dziecku zgodnie z prawdą i prze-
kazać od siebie, jak najwięcej wie-
dzy o otaczającym ich świecie. Nie-
mniej jednak przyznam szczerze, 
że niewielki procent dzieci przeby-
wających w żłobku (z racji wieku) 
jest na tyle komunikatywnych, że 
konwersacja przebiega bez proble-
mów i na każdy temat.

 Proszę powiedzieć, jak  tak 
małe dzieci spędzają  ten czas w 
żłobku ?

W żłobku, podobnie jak w przed-
szkolu, jest ustalony stały program 
dnia. Dziecko, aby czuło się bez-
piecznie, potrzebuje przewidywal-
ności zdarzeń. Dzień zaczyna się 
zabawą, potem jest posiłek, czyn-
ności higieniczne, oraz zajęcia edu-
kacyjne w formie zabawy. W dal-
szej części dnia jest odpoczynek, 
później obiad i zabawa. Jeśli sprzy-
ja pogoda, wówczas dzieci spędza-
ją czas na placu zabaw należącym 
do żłobka. Chciałabym podkre-
ślić, że nasz żłobek nie jest przecho-
walnią dzieci! My staramy się już 
od najmłodszych lat przyzwycza-
jać dzieci do aktywności plastycz-
nej, muzycznej oraz ruchowej. Co-
dziennie więc prowadzone są krót-
kie zajęcia w każdym z tych obsza-
rów.

Czy proponowane zajęcia są 
dla dzieci na tyle atrakcyjne, że 
nie płaczą tu za swoimi rodzi-
cami?

Nasze dzieci nie płaczą za swo-
imi rodzicami, gdyż mają stwo-
rzoną atmosferę przyjazną, pełną 
ciepła i miłości, tak jak w domu. 
Dzień mają wypełniony różny-
mi formami aktywności. Oczywi-
ście na początku, podczas adapta-
cji, zdarzają się przypadki tęskno-
ty za rodzicem, ale zazwyczaj nie 
trwa to długo.

Przedszkolanki, tak ja wła-
śnie pani, spędzają z dziećmi 
dużo czasu. Widzę też, że świet-
nie się z nimi dogadują. Jak  pa-
ni-panie to robicie, że dziecko, 
które jest bardzo zżyte z rodzi-

cem, a najczęściej z mamą, do 
pań ma również ogromne za-
ufanie?

Receptą na to jest na pewno 
właściwe podejście do dziecka. 
My traktujemy tu dzieci jak wła-
sne, akceptujemy je takimi, ja-
kie są, darzymy wszystkie ogrom-
ną sympatią, i one odpłacają nam 
się tym samym. Czasami zdarza 
się tak, że zamiast „ciocia” mó-
wią do nas „mama”. Tak napraw-
dę zastępujemy im mamę, przez 
większość dnia, więc wytwarza się 
między nami obopólna więź.

10 września, ubiegłego 
roku,   został uroczyście otwar-
ty „Malinowy Żłobek”, co pani 
wówczas czuła, i jakie były pani 
zapatrywania w tym przedsię-
wzięciu, ponieważ żłobek ten, 
tu w Nowogardzie, jest  jeszcze 
chyba w pewnym sensie inno-
wacją? Dlatego proszę powie-
dzieć co było powodem, że zde-

cydowała się pani na tego typu 
działalność w naszym mieście?

Przyznam szczerze, że miałam 
ogromne obawy związane z roz-
poczęciem takiej właśnie działal-
ności, a to z racji specyfiki nasze-
go miasta. Tutaj w dalszym cią-
gu funkcjonuje pogląd, że najlep-
sza jest babcia lub prywatna opie-
kunka, a żłobek to „wylęgarnia 
chorób”. Poza tym wiele kobiet nie 
wraca do pracy i nie potrzebuje 
takiej formy opieki. Długo czeka-
łam na to, by utworzył się komplet 
dzieci i mam nadzieję, że wszyst-
ko będzie szło we właściwym kie-
runku i rodzice będą zapisywać 
dzieci do żłobków w naszym mie-
ście. Nam bardzo zależy, aby dzie-
ci czuły się u nas dobrze i nabrały 
takich kompetencji – w tym spo-
łecznych – aby były gotowe do 
przestąpienia progu przedszko-
la, a później szkoły. Proszę pamię-
tać, że po reformie dzieci pięcio-

letnie objęte są obowiązkiem, tzw. 
zerówki i czasu na przygotowa-
nie jest znacznie mniej niż kiedyś. 
Nic tak nie rozwija dziecka, jak 
kontakt z innymi dziećmi i zaję-
cia przez nas proponowane. Myślę 
również, że ilość żłobków w na-
szym mieście jest wystarczająca i 
nie potrzeba tworzyć już nowych. 
Bardzo lubię to miasto i właśnie 
tu chcę pracować, dlatego wybór 
miejsca pracy był oczywisty.

Widzę, że dzieci jest bardzo 
wiele i czują się w tym miej-
scu bezpiecznie. Zabawki, pił-
ki  oraz  kolorowe ściany stwa-
rzają jak najbardziej bajkowy 
świat, w którym i my dorośli 
chcielibyśmy choć na chwilę tu 
pozostać?

W obecnych czasach jest bardzo 
duża dostępność do wyposaże-
nia w tego typu działalności, więc 
jest w czym wybierać. Bardzo się 
starałam, aby sale były koloro-
we, przyjazne dzieciom i spełnia-
ły wszystkie obowiązujące normy. 
Nawet dorośli, gdy przychodzą ze 
swoimi pociechami po raz pierw-
szy, są zauroczeni pięknem tego 
miejsca, co mnie bardzo cieszy.

 Bywa, że niektóre maluchy, a 
zwłaszcza te bardziej energicz-
ne,  nie są w stanie znieść po-
południowego leżakowania czy 
spania, bo np. nie są zmęczone 
i śpiące. Jak pani wówczas radzi 
sobie z takimi maluchami.

Przyznam szczerze, że taka sy-
tuacja bardzo rzadko się zdarza. 
Dzieci mają stały rytm dnia, a 
gdy przychodzą rano do żłobka, 
to w okolicach pory odpoczynku 

są już bardzo zmęczone i zasypia-
ją bez problemu. W razie trudno-
ści wystarczy dzieci pogłaskać lub 
zanucić kołysankę, dość często ten 
sposób się sprawdza.

 W czasach, kiedy coraz wię-
cej rodziców zostaje odprawio-
nych z  kwitkiem z  przedszko-
la publicznego, do którego sta-
rają się zapisać swoje dziecko, 
powstaje wiele alternatyw opie-
ki nad dzieckiem. Jedną z nich 
jest prywatna placówka przed-
szkolna czy żłobek, które może 
założyć dzisiaj praktycznie każ-
dy. Zapytam więc, jakie mu-
siała  pani spełnić wymagania, 
by powstał Malinowy Żłobek?

Muszę niestety pana zasko-
czyć, gdyż nie każdy może otwo-
rzyć taką działalność. Aby tego 
dokonać trzeba mieć odpowied-
nie wykształcenie oraz minimum 
trzy letnie doświadczenie w pracy 
z dziećmi w podobnych miejscach. 
Można oczywiście wybrać inną 
drogę, i zatrudnić kogoś z upraw-
nieniami na stanowisko dyrekto-
ra, ale wówczas jest to dodatko-
wy koszt do poniesienia przez pla-
cówkę. Oprócz tego jest szereg in-
nych wymagań – dotyczących np.  
lokalu, w którym ma się mieścić, 
ale to jest już długa historia do 
pokonania. Zatem myślę, że nie 
jest to takie łatwe, jakby z pozoru 
się wydawało.

 „Malinowy Żłobek” to  więc 
miejsce, w którym dzieci mogą 
spędzać miło czas. Jakie mu-
szą być spełnione warunki, by 
dziecko mogło być  przyjęte, i 
jaki jest koszt pobytu malucha 
w pani żłobku?

Podstawowym warunkiem 
przyjęcia jest dostarczenie wy-
pełnionej karty zgłoszenia, którą 
można otrzymać u nas w żłobku, 
lub pobrać ze strony internetowej 
www.malinowyzlobek.pl. Przyj-
mujemy dzieci od 20 tyg. życia do 
lat 3.W razie braku miejsca do-
konywana jest rezerwacja. Kar-
ty najlepiej składać z wyprzedze-
niem, wówczas mamy obraz ile 
miejsc jest wolnych na dany mie-
siąc. W roku 2015 koszt miesięcz-
ny to 450 zł czesnego oraz koszt 
wyżywienia. Łączna kwota poby-
tu nie przekracza 600 zł.

Funkcjonowanie żłob-
ka wymaga pracy kilku osób, 
oraz  podejmowania wielu róż-
nokierunkowych działań do-
tyczących zadań organizacyj-
nych, finansowych  czy   opie-
kuńczo – dydaktycznych, a tak-
że częstych kontaktów z ro-
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Witamy w krainie Malinwego Żłobka i zapraszamy do nas inne dzieci.

dzicami? Czy pani jako właści-
cielka „Malinowego Żłobka”, 
wszystkie te czynności wykonu-
je sama?

W chwili obecnej, z uwagi na 
ilość uczęszczających dzieci, pra-
cujemy w kulminacyjnej porze 
dnia we trzy. Oprócz mnie dzieć-
mi zajmują się Paulina Żabecka 
oraz Marcelina Serafińska, któ-
re mają w sobie dużo ciepła oraz 
zaangażowania i świetnie speł-
niają się w roli opiekunek – za 
co chciałabym im serdecznie po-
dziękować. Oprócz codziennej 
opieki zajmuję się również doku-

mentacją, sprawami finansowy-
mi i częściowo księgowymi. Stara-
my się codziennie znaleźć chwilę 
czasu na rozmowę z rodzicami i 
przekazywać im na bieżąco istot-
ne informacje o ich dziecku, np.: 
czy wszystko zjadło, jak się czuło 
i co robiło.

Kończąc  już nasz wywiad za-
pytam jeszcze, jakie ma pani   
plany na dalszą swoją dzia-
łalność w tej dziedzinie, któ-
ra mimo że jest   bardzo przy-
jemna to wymaga na pewno 
od pani i całego zespołu szcze-
gólnej odpowiedzialności i za-

angażowania?
Jak każdy, kto prowadzi wła-

sną firmę, liczę wyłącznie na 
rozwój. Chciałabym doposa-
żyć plac zabaw w nowe urządze-
nia, na bieżąco poszerzać gamę 
zabawek oraz w inne wyposaże-
nia. Jak pan zauważył jest to pra-
ca odpowiedzialna, choć dają-
ca całe mnóstwo satysfakcji i za-
dowolenia. Dlatego chciałabym 
dotrwać w tym miejscu, aż do 
końca mojej kariery zawodowej.                                                                                  

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Niebawem Dzień Wszystkich 
Świętych 

Kto sprząta na cmentarzu 
w Sikorkach?
To  niewielki Cmentarz, mimo to jest dość mocno zaniedba-
ny, wszędzie widać mnóstwo śmieci i niepograbionych liści. 
Nasza Czytelniczka prosi DN o pomoc, po bezskutecznej in-
terwencji w UM.

Do naszej redakcji zadzwoniła, na dyżurny telefon, zdenerwowana 
mieszkanka Sikorek, informując nas, że na cmentarzu zalegają sterty 
śmieci. – To nie do pomyślenia, żeby tak cmentarz wyglądał, szczegól-
nie przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych. Dlatego bardzo 
proszę o interwencję, by ktoś wreszcie uprzątnął teren, gdzie znajdują 
się mogiły naszych bliskich i znajomych - mówi mieszkanka wsi Sikor-
ki. Poinformowała ona nas również,  że sprawę tę kierowała już do kie-
rownika Wydziału GKMiOŚ UM, Tadeusza  Fiejdasza, ale tu niestety 
skończyło się tylko na sygnale, który najprawdopodobniej został, może 
niechcący, zapomniany. „Właśnie zamierzam wysłać zdjęcia zrobione w 
ostatnim czasie na naszym cmentarzu, który tonie w liściach. Rzecz ma 
miejsce nie tylko na cmentarzu, ale również przy mogiłach, które zara-
stają krzakami ! - grzmi przez słuchawkę rozmówczyni. Komentarz jest 
tu chyba niepotrzebny, wystarczą fotografie oraz cicha nadzieja, że jest 
ktoś, kto zainteresuje się tym problem, jeszcze przed dniem Wszyst-
kich Świętych. 

Jarek Bzowy 
foto nadesłane przez Czytelnika DN

Na wypadek pożaru!

Ćwiczenia ewakuacyjne w R-XXI
W dniu 16.10.2014 r., w Celowym Związku Gmin R-XXI, odbyły się ćwiczenia ewakuacyj-
ne na wypadek wybuchu pożaru. Udział w nich wzięły 4 jednostki gaśnicze, w tym jedna 
wspomagająca. 

Zadaniem  ćwiczących  jed-
nostek było trenowanie pro-
cedur gaszenia pożaru, który 
miałby zaistnieć  na terenie Za-
kładu Gospodarowania  Odpa-
dami w Słajsinie.  O tym jaki 
był szczegółowy cel ćwiczeń  
zapytaliśmy dyrektorkę, Re-
gionalnego Zakładu Gospoda-
rowania   Odpadami w Słajsi-
nie,  dr inż. Jolantę   Kamińską 
-Borak 

„Potwierdzam, że w dniu 
16.01. 2014 roku, na terenie 
Zakładu Gospodarowania Od-

padami w Słajsinie,   odbyły się 
ćwiczenia ewakuacyjne na wy-
padek wybuchu pożaru. Chcie-
liśmy sprawdzić, jak zadziała-
ją procedury na wypadek wy-
stąpienia nieprzewidzianych sy-
tuacji, a w szczególności właśnie 
pożaru i zminimalizować ryzy-
ko w związku podejmowaniem 
takich akcji. Na pewno wycią-
gniemy z dzisiejszych ćwiczeń 
odpowiednie wnioski tak, by być 
przygotowanym na ewentualne 
sytuacje. Chcę dodać, że ćwicze-
nia odbyły się na wyraźną suge-
stię zarządu i dyrekcji, a także 
Straży Pożarnej, która dziś wła-
śnie tu przybyła na ćwiczenia. 
Jednostek gaśniczych przyjecha-
ło cztery, w tym jedna dodatko-
wo wspomagająca. Ćwiczenia 
oczywiście zakończą się dziś, ale 

najpierw by tak się stało zostaną 
omówione wyniki przeprowa-
dzonych procedur. Jak pan wi-
dzi, załoga i dyrekcja jest bardzo 

zmobilizowana, a to dlatego, by 
wszystko wypadło jak najlepiej - 
finalizuje wypowiedź pani Dy-
rektor Regionalna. 

Ćwiczenia tego typu mają na 
celu usprawnić działania jed-
nostek oraz rozpoznanie obiek-
tu pod względem ewentual-
nych zagrożeń i rozmieszcze-
nia ważnych dla takich dzia-
łań zdań, jak również kompe-
tencji związanych z akcją ewa-
kuacyjną na wypadek pożaru. 
Dla postronnego reporterskie-
go oka myślę, że trening prze-
biegał sprawnie.

Jarek Bzowy 
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W okolicach ulicy Asnyka 

zaginęła 
suczka ciemnobrązowa 
dla znalazcy nagroda. 

880 132 032

OGŁOSZENIE

II LO w Nowogardzie

Wizyta w 21 Bazie Lotnictwa w Świdwinie
W ramach projektu ARISS, w piątek (10 października) 2014 r., uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, pod opieką p. Szymona Grygow-
skiego, odwiedzili 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. 

W programie wycieczki znala-
zły się takie elementy jak: zwie-
dzanie sali tradycji, zwiedzanie 
wystawy statycznej, przeloty sy-
mulatorem lotu Su-22 oraz wi-
zyta w hangarze remontowym z 
możliwością wejścia do samolotu. 
Niestety ostatni element progra-
mu, czyli starty i lądowania samo-
lotów, nie odbył się ze względów 
technicznych. 

W sali tradycji uczniowie zapo-
znali się z historią powstania Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Świdwi-
nie. Poznali również strukturę ka-
drową jednostki. W pomieszcze-
niu gdzie znajdował się symulator 
lotu Su-22, uczniowie mogli za-
smakować wirtualnego lotu, prze-

ćwiczyć start, lądowanie czy atak 
na cele powietrzne i naziemne. 

Najciekawszym punktem pro-
gramu okazała się wizyta w han-
garze remontowym, gdzie zaję-
li się nami technicy specjaliści od 
spraw silników i uzbrojenia. Od-
powiadali na nasze pytania i prze-
kazywali nam ciekawe informa-
cje dotyczące maszyn Su-22. Jed-
ną z ciekawostek było to, iż samo-

loty te są zdolne do przenosze-
nia rakiet z głowicami jądrowy-
mi. Niestety ze względu na nie-
bezpieczeństwo związane z tym, 
iż w kabinach fotele lotnicze mia-
ły uzbrojone katapulty, nie dane 
nam było zasiąść za sterami Su-
22. Do następnego spotkania na 
lotnisku...

info: własne

Będą z tego młode dęby 

Sezon na... żołędzie 
Są tacy, którzy ze zbieractwa żyją cały rok. Wczesną wiosną zaczynają od zbioru ślimaków. 
Później zbierają truskawki i borówki. A jak sezon na owoce się kończy, zostają leśne dary. 
Mowa tu nie tylko o grzybach, ale... o żołędziach. 

Okolice dworku w Kulicach. To sta-
łe miejsce, gdzie pan Stanisław wraz 
ze swoją żoną od lat zbierają żołędzie. 
Małżeństwo zajmuje się zbieractwem 
niemal zawodowo. 

-Od wiosny do jesieni jest praca. 
Najpierw zbiera się ślimaki, później 
truskawki, borówki, a jesienią żołędzie 
- mówi kobieta. 

Wprawiony zbieracz może dziennie 
nagromadzić nawet 100 kg żołędzi. Ile 
można z tego zarobić? 

-My sprzedajemy żołędzie do Siwko-

wic (gm. Resko). Za 1 kg płacą złotów-
kę - mówi pan Stanisław. 

W Siwkowicach, które położone są 
w obrębie Nadleśnictwa Resko, znaj-
duje się szkółka leśna. Z zebranych 
żołędzi zostaną wyhodowane sadzon-
ki dębów. 

Żołędzie do produkcji młodych 
drzewek wykorzystuje także nasze 
Nadleśnictwo. Z tym, że zbiór odbywa 
się na innych zasadach, niż w sąsied-
nim nadleśnictwie. Owoce dębu zbie-
ra się tylko w specjalnie do tego wy-

znaczonych fragmentach lasu - tzw. 
zbiór kontrolowany. Przyszły materiał 
siewny zbierają konkretne osoby, pra-
cujące w firmach świadczących usłu-
gi w tym zakresie dla nowogardzkiego 
nadleśnictwa. 

 Rocznie w ten sposób uzyskiwa-
nych jest u nas od 3 do 5 ton żołę-
dzi. Przeciętnie z jednego kg owo-
ców udaje się wyhodować 125 dębo-
wych sadzonek. To oznacza, że z ze-
branych tej jesieni na terenie naszego 
nadleśnictwa żołędzi leśnicy wyhodu-
ją nawet ponad 600 tys. sadzonek. Za-
nim zostaną one posadzone w lasach, 
będą dorastać przez dwa, trzy lata w 
szkółce. 

MS

- Przyjmę meble kuchenne i 
meblościankę pokojową, tel. 669 
517 964 lub 91 39 10762

- Przyjmę dwuosobowy tap-
czan i używany robot kuchenny, 
akordeon tel. 513 520 798

- Przyjmę używane meble ku-
chenne, tel. 694 509 752

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę segment kuchenny, 
stół i krzesła, tel. 692 302 754

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie – tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment tel. -  tel. 
692 302 754

- Oddam: w dobre ręce 3 mie-
sięczne szczeniaki - suczki – tel. 
723 916 319

- Przyjmę: krzesła kuchen-
ne, meble kuchenne i pokojowe 
oraz lodówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 

kuchenny, lodówkę i sofę – tel.    
783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-
kładany dla dziecka, pralkę, lo-
dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: pilnie wózek inwa-
lidzki dla chorego mężczyzny od 
zaraz  - tel. 690-495-78

- Oddam: za darmo, cztery 
ośmiotygodniowe szczeniaczki 
– tel. 693 925 093  

- oddam 9 tygodniowe kocięta 
- tel. 667766061

- oddam wózek spacerowy 
dostosowany jest również dla 
dziecka niepełnosprawnego 
od 3 do 4 lat - tel. kontaktowy 
535095829

- Oddam za darmo gruz, cegłę 
(wymagany jest własny trans-
port) - tel.729-477- 451 

- Oddam tapczan dwuosobo-
wy - tel.693-605-862  

Pomóżmy sobie!
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Fabian syn Ewy 
Borowskiej ur. 6.10.2014 
z Łobza

Ewa córka Moniki 
Łasińskiej ur. 14.10.2014 
z Wierzbięcina

Paulinka córka Joanny 
Tkaczyk ur. 4.10.2014 z 
Lisowa

Kazik syn Edyty 
Bajowskiej ur. 
10.10.2014 z Sielska

Tymoteusz syn Katarzyny 
Wagner ur. 3.10.2014 z 
Osiny

Lea córka Mileny 
Kwiatkowskiej ur. 
13.10.2014 z Rewala

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Zuzanna córka Pauliny 
i Patryka Kaciuba ur. 
1.10.2014 ze Starogardu

Antek syn Magdaleny 
Śmigiel ur. 6.10.2014 z 
Nowogardu

Oliwia córka Agnieszki 
Stolarczyk ur. 1.10.2014 z 
Drawska Pomorskiego

Marcelinka córka Emilii 
Augustyniak ur. 8.10.2014 
z Osowa

PKP ogłasza konkurs 
na happening

Można wygrać nawet 
9 tys. zł
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają konkurs na hap-
pening edukacyjny dla szkół podstawowych. 

Zasady są bardzo proste: razem 
z kolegami z klasy, przyjaciółmi 
ze szkoły, wystarczy zorganizo-
wać happening, dotyczący bez-
pieczeństwa kolejowego, przygo-
tować materiał audiowizualny z 
jego realizacji i wysłać organiza-
torowi do 30 listopada. Najlep-
sze pomysły zostaną nagrodzone 
czekami pieniężnymi: I miejsce: 9 
000,00 zł, II miejsce: 6 000,00 zł, 
III miejsce: 3 000,00 zł.

Dodatkowo w ramach konkur-
su przewidziane są trzy wyróżnie-
nia w kwocie po 1 000,00 zł.

Konkurs organizowany jest w 
ramach kampanii społecznej Bez-
pieczny przejazd – „Zatrzymaj się 
i żyj!”. Celem akcji, trwającej nie-
przerwanie od 2005 r., jest kształ-

towanie właściwych zachowań na 
przejazdach oraz terenach kolejo-
wych. Statystyki pokazują, że licz-
ba wypadków na przejazdach w 
ciągu ostatnich 10 lat spadła o po-
nad 10%. Nadal 98% z nich po-
wodują nieostrożni kierowcy – 
informuje Maciej Dutkiewicz, z 
Wydziału Prasowego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.  To już trze-
cia edycja konkursu. W ubiegłym 
roku w plebiscycie wzięły udział 
73 szkoły – o 62% więcej niż w 
pierwszej. Regulamin konkur-
su i formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronach interneto-
wych www.bezpieczny-przejazd.
pl i www.plk-sa.pl 

Info: własna

Przedszkole nr 1

Dzień Edukacji Narodowej
We wtorek (14 października), dzieci 6 -letnie przedstawiły 
program artystycznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Dzieci śpiewały piosenki przedszkolne, tańczyły „Moją Maryneczkę” 
i „ Na Jarmaku”  oraz recytowały wiersze; w ten sposób chciały wyra-
zić swoją wdzięczność za okazywaną cierpliwość, opiekę oraz codzien-
ny  trud, wszystkim Pra-
cownikom Przedszkola. 
Przedszkolaki składały 
życzenia płynące z głębi 
serca i wręczały skromne 
upominki. Uroczystość 
przebiegała w miłej i po-
godnej atmosferze. 

Jolanta Jackowiak 

SP w Strzelewie

Dzień Nauczyciela
W dniu 14 października, w Szkole Podstawowej w Strzelewie, odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Apel rozpoczął się o godzi-
nie 9.00, przywitaniem gości 
przez dyrektorkę szkoły, panią 
Agnieszkę Forgiel. Po przemó-
wieniu dzieci z klasy III, przygo-
towane przez wychowawczynię 
p. Katarzynę Nogala, wystąpiły 
w kilku scenkach ukazujących 
życie szkoły oczami ucznia, 
śpiewały piosenki i recytowały 
wiersze zadedykowane wszyst-
kim pracownikom oświaty. Na 
zakończenie wybrani uczniowie 
z klas I-VI złożyli swoim wy-
chowawcom najserdeczniejsze 
życzenia. Po występie, pani dy-
rektor wręczyła nauczycielom 
nagrody oraz złożyła piękne ży-

czenia - dużo radości, spoko-
ju, pogody ducha i słońca, któ-
re rozjaśni każdy dzień, pozwo-

li zapomnieć o troskach i kłopo-
tach.

Info: własna

Szkoła Muzyczna I st. filia w Nowogardzie

Pasowanie uczniów klasy pierwszej
13 października 2014 roku, o godz. 16:30, w Szkole  Muzycznej I st. w Goleniowie, Filia w 
Nowogardzie, odbył się koncert z pasowaniem uczniów klasy pierwszej.

W koncercie zaprezentowali się przedstawiciele każ-
dej klasy instrumentalnej: fortepian, skrzypce, klarnet, 

akordeon, gitara. Śpiewająco wystąpili również: chór 
szkolny i uczniowie klas I,II,III z piosenkami jesienny-
mi. W programie wystąpiło 12 wspaniałych Pierwsza-
ków, którzy zdali „egzaminy” przeprowadzone przez 
uczniów klas wyższych. Były zagadki, pytania i zadania, 
a na koniec, pan dyrektor uroczyście pasował smycz-
kiem uczniów pierwszej klasy. Tradycją stało się też, że 
Rada Rodziców nowo przyjętym uczniom wręcza upo-
minki w formie kluczy wiolinowych wykonanych z cia-
sta. Na pamiątkę Każdy uczeń klasy pierwszej musiał 
odrysować swoją dłoń na pamiątkowej tablicy. Wszyst-
kim Pierwszakom Szkoły Muzycznej życzymy dużo wy-
trwałości i sukcesów w nauce gry na instrumentach, no i 
czekamy na Wasze koncerty! Gratulujemy!

Info: własna

Sprostowanie

W związku z otrzymanym pismem dotyczącym sprostowa-
nia informacji zamieszczamy poniższy tekst. 

Nawiązując do materiału pra-
sowego pt. „ Niby doszło do „nie-
porozumienia”, ale pieniędzy nie 
oddają. Zarabiają na cmentarzu”, 
opublikowanego w  Dzienniku 
Nowogardzkim z dnia 8 sierpnia 
2014 r., nr 60 (2293) informuję, że 
nieprawdą jest, że Zakład Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Nowo-
gardzie (obecny zarządca cmenta-
rza w Nowogardzie) naliczył i po-
brał od mieszkanki Nowogardu 
opłatę w kwocie 108 zł za otwar-

cie bramy i wjazd na teren cmen-
tarza.

Redakcja
 
Zamieszczamy tę informację 

na  życzenie klienta ponieważ nie 
mamy z powodów obiektywnych 
na dzisiaj kontaktu z osobą która 
skarżyła się na w sprawie opłaty. 
Przypominamy że w tekście arty-
kułu  zamieściliśmy  również sta-
nowisko w sprawie aktualnego  
zarządcy..   
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UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.29-24.10

SKUP ZŁOMU 
I METALI KOLOROWYCH 

* gotówka od ręki
* ważymy na wagach elektronicznych
* cięcie złomu palnikiem 
* odbiór złomu na terenie miasta GRATIS!

Oferuje  NAJWYŻSZE  ceny złomu stalowego 
i metali kolorowych w mieście !

Czynne: pn-pt 7.00-17.00 • sob. 7.00-14.00;  tel. 503 119 036, 507 021 889

NOWOGARD ul. Młynarska 10
 (teren byłej mleczarni)

A.60.4.k.pt.26-17.10

W246.15.sk.17.10

Jan Szymaniak
Kandydat  

do Rady Miasta

Okręg Nr 9
ulice: 3 Maja od nr 29 do nr 38, 
Jana Kilińskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, 
Zielona

K WW  Partnerstwo i Rozwój

Sfinansowano przez KWW  Partnerstwo i Rozwój

Już od 22 października 2014 r.

Nowy Sklep Firmowy 
PIEKARNI KARSK

ul. Boh. Warszawy 103 
(przy Biedronce)

Grand Prix Polski Juniorów

Sebastian Jemilianowicz 
walczył z najlepszymi
W dniach 10-12 października, w Zielonej Górze, odbyło 
się pierwsze Grand prix Polski Juniorów. Zespół LUKS Top 
Wierzbięcin reprezentował Sebastian Jemilianowicz. 

Zawodnik z Wierzbięcina re-
prezentował nie tylko swój klub, 
ale również woj. zachodniopo-
morskie. 

Sebastian Jemilianowicz po 
bardzo dobrej i równej grze w tur-
nieju grupowym, wywalczył miej-
sce pośród 32 najlepszych junio-
rów w kraju i awansował z tej gru-
pa na drugim miejscu. Niestety 
następnie przyszła porażka w me-
czu z J. Załuskim 0:4, który repre-
zentował Wrocław. To jednak nie 
załamało młodego podopiecz-
nego Józefa Korkosza. W dalszej 
części zawodów, Sebastian wy-
grał w pięknym stylu kolejny swój 
mecz i ostatecznie ukończył swo-
ją rywalizację na 21. miejscu. Te-
raz przed zawodnikami z Wierz-
bięcina Grand Prix Polski Senio-

rów, które zostanie rozegrane w 
najbliższy weekend w Radomiu. 
O wynikach naszych reprezentan-
tów poinformujemy na bieżąco. 

KR
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Miasto nie pomoże, potrzebni są sponsorzy

Żaneta Zacharewicz chce wrócić na tor!
Jak udało się ustalić redakcji Dziennika Nowogardzkiego, utalentowana zawodniczka KM „Cisy” Nowogard, która z powodu braku funduszy musiała za-
kończyć karierę, planuje w najbliższym sezonie wrócić do walki na motocrossowych torach. To jednak uda się jedynie wtedy, gdy znajdą się sponsorzy chęt-
ni do wsparcia młodej zawodniczki z Nowogardu. 

Temat powrotu Żanety Zacha-
rewicz do sportu poruszył jeden 
z radnych, podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej. Przypomnij-
my, że Żaneta ma na swoim kon-
cie już nie lada sukcesy, m.in. 3. 
miejsce w klasyfikacji general-
nej w kategorii Kobiet w Mistrzo-
stwach Strefy Polski Zachodniej w 
2012 roku oraz niezliczoną ilość 
podium w przeciągu całej karie-
ry. Zawodniczka z Nowogardu, w 
2013 roku, zmagała się z proble-
mami technicznymi. Ostatecznie, 
z powodu braku funduszy, zosta-
ła zmuszona do zakończenia ka-
riery. W 2014 roku Klub Moto-
rowy „Cisy” Nowogard nie wal-
czył o dotację z miasta w otwar-
tym konkursie ofert, przez co No-
wogard niemal zniknął z moto-
crossowej mapy Polski. Być może 
dzięki Żanecie Zacharewicz nasze 

miasto znów zaistnieje w tej dys-
cyplinie sportu, która cieszy się w 
Nowogardzie wieloletnią tradycją. 
Zapytaliśmy Żanetę o to, co skło-
niło ją do powrotu na tor. – Tak 
się składa, że nic mnie nie skłoni-
ło... Po prostu dobroć mojego taty, 
który kupił mi nowy motor. Po-
czątkowo plan był taki, że dajemy 
sobie spokój z tym sportem na do-
bre, ponieważ brakuje nam fundu-
szy – opowiada Żaneta Zachare-
wicz. Jak przyznaje zawodniczka z 
Nowogardu w krótkiej rozmowie 
z DN, przez ten rok jedynie bie-
gała dla własnego samopoczucia, 
nie przeprowadzała żadnych tre-
ningów typowych dla tej dyscy-
pliny sportu. Sezon rozpoczyna 
się na przełomie marca/kwietnia, 
zatem ma jeszcze trochę czasu. 
Obecnie Żaneta uczy się w Szcze-
cinie, ale przyznaje, że plan lekcji 

ma tak rozłożony, że zajęcia nie 
powinny kolidować z treningami. 
Twierdzi, że będzie miała nawet 
więcej czasu na treningi, niż gdy 
była jeszcze w liceum. Żaneta po-
siada obecnie Hondę CRF 250, za-
pytaliśmy na ile ten motor pozwo-
li jej nawiązać walkę o podium, je-
śli zdoła powrócić na tor? Zawsze 
twierdziłam, że w życiu nie wsią-
dę na motocykl czterosuwowy. Nie 
wiem dlaczego tak mówiłam, chy-
ba dlatego, że nie miałam lepszej 
okazji, aby pojeździć takim moto-
cyklem. Teraz mogę śmiało powie-
dzieć, że jestem nawet w lepszej sy-
tuacji, niż jak miałam motocykl o 
mniejszej pojemności. Skoro dawa-
łam radę właśnie słabszym moto-
rem to myślę, że tu nie mam co po-
równywać. Poza tym, w tym spo-
rcie liczy się przede wszystkim tech-
nika. No i oczywiście, co do moje-
go nowego motocykla będę musiała 
włożyć więcej pracy, z tego wzglę-
du, że jest dużo cięższy i inaczej się 
go prowadzi. Jak dla mnie to lepiej 
– komentuje Żaneta Zacharewicz. 
Zatem ile pieniędzy zawodniczka 
z Nowogardu potrzebuje, aby po-
wrócić do rywalizacji? Zapytali-
śmy o to jej ojca, Tomasza Zacha-
rewicza. Żeby normalnie Żaneta 
była w formie, to musiałaby prze-
jechać cały sezon od kwietnia do 
października, a na to potrzebujemy 
sumę około 20-25 tys. zł. Na to się 
składają koszty wyjazdu, trenin-
gi, plus utrzymanie motocykla. Te 
pieniądze to kwota, która pozwo-
li nam jedynie wyjechać na zawo-

dy, bo motocykl kupiłem Żanecie 
sam, jest on używany i teraz przez 
zimę będę go „reanimował”, aby 
był gotowy do ewentualnych star-
tów – opowiada Tomasz Zacha-
rewicz. Ojciec Żanety przyznał, 
że wielokrotnie prosił o wsparcie 
przedstawicieli obecnych władz, 
jednak okazało się, że miasto nie 
jest w stanie sponsorować star-
tów naszej reprezentantki. Jedyną 
szansą do powrotu na tor Żanety, 
jest wsparcie ze strony sponsorów. 
Motocross jest w stanie zaofero-
wać takim ludziom przeróżne for-
my promocji. Sponsorów szuka-
my wszędzie gdzie się da, nie tyl-
ko w Nowogardzie. Szukamy kogo-
kolwiek, kto zechce pomóc, aby Ża-
neta mogła jeździć. Ewentualnemu 
sponsorowi możemy zaoferować 

reklamę na motocyklu i na stroju. 
Jeśli znalazłby się sponsor, który 
dołożyłby więcej pieniędzy, to wte-
dy się robi taką licencję sponsorską 
i dzięki temu sponsor widnieje na 
każdych zawodach w harmonogra-
mie, jest tam jego nazwa wypisa-
na, jak i przy oficjalnych wynikach 
w internecie – mówi Tomasz Za-
charewicz. Wierzymy, że pan To-
masz znajdzie sponsorów, a Żane-
ta zdoła powrócić na tor i nawią-
zać rywalizację z najlepszymi ry-
walkami. Na pytanie, czy po po-
wrocie na tor powalczy o miej-
sce na podium w klasyfikacji ge-
neralnej, Żaneta Zacharewicz od-
powiada bez wahania: Ależ oczy-
wiście! Przynajmniej będę robiła 
wszystko w tym kierunku. 

KR

Stryków 2012, na najwyższym stopniu podium Żaneta Zacharewicz.

Żaneta Zacharewicz podczas Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej - III Runda Rosó-
wek 2013 r.

Rozgrywki ligowe drużyn Pomorzanina

Utrzymają serię zwycięstw?
Tylko pierwszy zespół Pomorzanina zagra w weekend na własnym boisku. Co ciekawe, bę-
dzie to drugi mecz z rzędu u „siebie” i po raz drugi, stawką będzie 2. miejsce w tabeli. Ko-
biecy zespół wybierze się do Szczecina, aby walczyć o kolejne zwycięstwo z tamtejszą Viel-
govią. Natomiast Pomorzanin II bardzo potrzebuje punktów, w tym celu drugi zespół po-
walczy w Stepnicy z Zalewem. 

Podopieczni Roberta Kopa-
czewskiego na swoim rozkła-
dzie ostatnio mają rywali z gór-
nej półki. Przed tygodniem po-
konali Stal Lipiany. W najbliż-
szą sobotę przyjedzie do nich 
Błękit Pniewo, z kolei w 11. ko-
lejce, pojadą do Chociwla na 
mecz z niepokonanym Piastem. 
Błękit Pniewo to świetnie spisu-
jący się beniaminek, który zaj-
muje obecnie 3. miejsce w ta-
beli, ze stratą dwóch punk-
tów do Pomorzanina. Piłka-
rze z Pniewa na wyjeździe gra-
li jak dotąd czterokrotnie, no-
tując dwa zwycięstwa oraz je-
den remis i porażkę. Wszystko 
to przy 6 golach strzelonych i 4 
straconych. Pomorzanin z ko-
lei, wciąż nie stracił punktu na 
własnym boisku, strzelając w 
pięciu meczach 13 goli i tracąc 
tylko jedną bramkę. Statystyki 
jednak nie grają i jeśli ponow-
nie kadra Pomorzanina będzie 

bardzo „uszczuplona”, ciężko 
będzie podtrzymać tę świetną 
serię. Zapraszamy już dziś ki-
biców nowogardzkiej druży-
ny, w sobotę (18 października), 
na stadion przy ul. Wojska Pol-
skiego. Początek tego spotkania 
o godzinie 15:00.  

Tego samego dnia i o tej sa-
mej porze, swój mecz w Step-
nicy rozegra Pomorzanin II, 
w ramach 8. kolejki rozgry-
wek 3 grupy A Klasy. Zalew, 
tak jak Pomorzanin II, okupu-
je dolne rejony tabeli. Piłkarze 
ze Stepnicy zdobyli dotychczas 
6 punktów, po dwóch zwycię-
stwach w 7. meczach. Co cie-
kawe, Zalew te zwycięstwa no-
tował na wyjeździe, a na wła-
snym boisku nie zdołał jesz-
cze zapunktować. „Rezerwowi” 
po fatalnym początku punktów 
muszą szukać z każdym, a Za-
lew to już chyba jedyny 
zespół z dolnych rejonów Piłkarze Pomorzanina Nowogard jak dotąd pokonali wszystkich rywali goszczących na ich boisku.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Opiekunka osób starszych w Niemczech 
zarobki od 3300 zł do 1450 EUR na rękę, 

niemiecki. 

501 777 949
W179.2.scb.18.07-17.10

Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Wynajmę 
sklep spożywczy 
na ul. Wojska Polskiego 5 

przy SP nr 1 w Nowogardzie. 

607 288 835
(K50.1.CZB.29.09-17.10)

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.SCZ.3.10.DO

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

W związku z planowaną obsługą nowych tras krajowych i międzynarodowych 

poszukujemy osób do pracy jako KIEROWCA KAT. D
Zatrudnimy osoby zamieszkujące w rejonach: Koszalin, Szczecinek, Wałcz, 
Gorzów Wielkopolski, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, 

Świdwin, Złocieniec, Stargard Szczeciński, Gryfino, Police, Pyrzyce.
Zapewniamy:
- bezpłatne mieszkanie na terenie Szczecina 
- zarobki miesięczne w wysokości minimum 3.000 zł netto (podstawa + dodatki)
- pracę na najnowocześniejszych autokarach w regionie
- przejazdy liniowe i kilkudniowe turystyczne
- możliwość zatrudnienia na pełen etat, 3/4 lub 1/2 etatu
- możliwość bezpłatnej nauki j. angielskiego lub j. niemieckiego

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@interglobus.pl 
w temacie wpisując „KIEROWCA D”. www.interglobus.pl

B.P. Interglobus TourFollow me!
W.233.4.sczb.10.10

Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do 
podjęcia pracy w charakterze

MECHANIK 
MASZYN 

SZWALNICZYCH
Miejsce pracy: Nowogard
Wymagania: 

- wykształcenie techniczne o 
profilu mechanicznym,

- uprawnienia SEP do 1 kV 
- doświadczenie w naprawie 
oraz konserwacji parku maszy-
nowego do szycia.

Osoby zainteresowanie prosi-
my o kontakt pod numerem te-
lefonu 91 39 200 36.

W.234.sczb.2.10.10

Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w bu-

dynku Starostwa Powiatowego 
 w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku Urzędu 

Miasta i Gminy Nowogard, został wywieszony wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego Nr 175 o pow. 4942 m2, obręb 4 m. Nowogard, 
(KWSZ1O/00044710/9). Dodatkowe informacje dotyczące nie-
ruchomości można uzyskać w  Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami  (pokój 202 II piętro) lub tel. (91) 471-02-38. Wykaz 
znajduje się na stronie BIP spow.goleniow.ibip.pl.

 Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.10.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie-spławikowe 

(towarzyskie) w Kamieniu Pomorskim 
na kanale „Świniec”. 

Opłata startowa wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.10.2014r. 

Wyjazd o g. 6.00 z ul. 5 Marca. Uwaga zmiana czasu. 
 Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

       

Projekt dofinansowany ze środków programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Grupa nieformalna pod opieką Stowarzyszenia dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Serduszko zaprasza do udziału  

w projekcie pn. „Kino i teatr – miejsce dostępne także  
dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi”

Celem projektu jest integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 52 osób- minimum 13 rodzin, w których występuje problem 

niepełnosprawności (w zależności od liczby osób w rodzinie) w szczególności 
z terenu Gminy Nowogard poprzez organizację dwóch wyjazdów  
do ośrodków kultury tj. kina i Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie.

Wyjazdy odbędą się do:
- Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie - 
   19 października 2014r. (niedziela)
- kina w Szczecinie – 26 października 2014r. (niedziela)

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wszystkie koszty związane z wyjazdem pokrywamy ze środków 
pozyskanych na realizację projektu (dojazd z Nowogardu do Szczecina 
wynajętym autokarem, zakup biletu wstępu do teatru, kina, poczęstunek, 
powrót do Nowogardu)
Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt 
telefoniczny  pod nr tel. 694 161129  lub 503 734 075

Usługi  
elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców  

FUH Adam Fedeńczak 
przy ulicy 700-lecia 17

zaprasza na Kurs Prawa Jazdy 
kategorii B, 

który rozpocznie się  
22.10.2013 o godz. 16.00.
Zapisy od poniedziałku do piątku! 
Cena promocyjna! 
Ratalny system spłat! 
Jazdy w  Szczecinie!

Zapraszamy! 
Telefon 91 392 16 16

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Fedeńczak 

UWAGA!
Msza Św. w intencji wszystkich zmarłych 
sybiraków od 1946r. Do chwili obecnej 

odprawiona będzie dnia 2 listopada 2014 r. 
o godzinie 9.30 w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Nowogardzie 
po Mszy wypominki. 

Zarząd Koła

Autonaprawa 
Witold Dęga 

Boh. Warszawy 16 
zaprasza  

na BEZPŁATNE 
sprawdzanie jakości 

płynu w układzie 
chłodzenia  

w samochodach 
w godzinach od 8-18. 

666 094 990 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
10. kolejka:
Stal Lipiany – Gavia Choszczno   (18.10; 14:00)
Orkan Suchań – Flota II Świnoujście  (18.10; 14:00)
Jeziorak Szczecin – Zorza Dobrzany  (18.10; 14:00)
Sparta Węgorzyno – Piast Chociwel   (18.10; 15:00)
Pomorzanin Nowogard – Błękit Pniewo  (18.10; 15:00)
Kłos Pełczyce – Ina Ińsko    (18.10; 16:00)
Polonia Płoty – Unia Dolice   (18.10; 16:00)
Morzycko Moryń – Odrzanka Radziszewo   (19.10; 16:00)
A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
8. kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard  (18.10; 15:00) 
Chemik II Police – Vielgovia Szczecin  (18.10; 15:30)
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin Przybiernów (19.10; 12:00)
Orzeł Łożnica – Orzeł Grzędzice   (19.10; 14:00)
Znicz Niedźwiedź – OKS Euroinsbud Goleniów (19.10; 14:00)
Wicher Reptowo – Hanza Goleniów   (19.10; 15:00)
III Liga Kobiet 2014/2015
5. kolejka:
Olimpia II Szczecin – Zalew Stepnica  (19.10; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard  (19.10; 14:30)
Kotwicka Kołobrzeg – LUKS Przecław  (19.10; 15:00)
Orzeł 2010 Wałcz – Fala Międzyzdroje  ( Przełożone )

w tabeli, z którym piłkarze z 
Nowogardu będą mogli poku-
sić się o zwycięstwo. 

Podopieczne Pawła Błaszczy-
ka swój mecz rozegrają w nie-
dzielę (19 października), o go-
dzinie 14:30 w Szczecinie. Ich 
rywalkami będą piłkarki Viel-
govii Szczecin, które po czte-
rech kolejkach mają na koncie 
4. punkty. Po świetnym meczu 
z Olimpią II, piłkarki Pomo-
rzanina niespodziewanie oka-
zały się faworytkami do awan-
su, zatem takie mecze jak ten 
z Vielgovią, po prostu muszą 
wygrać. Jak będzie? Przekona-
my się już niebawem. Przy ar-
tykule prezentujemy komplet 
gier w poszczególnych roz-
grywkach. 

KR
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

TYLKO U NAS 
Dom w Nowogardzie, 260 m2,działka 997m2, cena 548000. 
Dom pod Nowogardem, 327 m2,działka 15000 m2, cena 547000. 
Dom okolice Rewala, 200m2, działka 6900, cena 450000. 
Dom do remontu okolice Pobierowa, 280 m2, działka 3170 m2, 
      cena 260000.

NIERUCHOMOŚCI
• Poszukuję domu do wynajęcia Nowo-

gardi okolice. 797 754 362.

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
88,36m parter bliźniaka z podwórkiem 
i garażem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny w No-
wogardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 606 
762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od 
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 44,4 
m2, III piętro ul; Żeromskiego, 145 tyś. 
do negocjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/maga-
zyn z osobną toaletą. Lokal po kapital-
nym remoncie. Dostępne media: prąd, 
woda, kanalizacja, CO. Obiekt monito-
rowany. Zapraszam na prezentację, tel. 
91/579-29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Karsku. 
Cena 210 tys. 691 664 658 

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe par-
ter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie uli-
ca Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 29,5m2, 
piwnica i budynek gospodar-
czy.913911069.

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, 
media. 602 267 382  

• Sprzedam kawalerkę w centrum Nowo-
gardu, ul. Warszawska. 513 236 499

• Do  wynajęcia trzypokojowe mieszka-
nie, centrum Nowogardu. W dobrym 
standardzie. Tel. 502632628.

• SPRZEDAM - Działkę  budowlaną, 800 
m2. Nowogard, wszystkie  media. Tel. 
662036172

• Nowogard centrum do wynajęcia lokal 
200 m2. Tel. 533 983 233

•	 Wynajmę czteropokojowe, parter, 
67,7m2 1000 zł+opłaty+kaucja. 504 
898 980 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 
277

• Wynajmę  mieszkanie  ul; Wiejska  /
nowe budownictwo/ 42 m2, 2 pokoje, 
4 piętro, w pełni umeblowane , 700 zł 
+ opłaty +  3000 zł. Od  1 października. 
Tel. 660424989.

• Sprzedam mieszkanie 58m2, 3 pokoje I 
piętro centrum. 693 344 807, 661 969 
006 cena do uzgodnienia 

• Wynajmę pokój jednej osobie niepalą-
cej. 798 382 886

• Sprzedam działkę  budowlaną w Ko-
ściuszkach o pow. 1200 m2. Wszystkie 
media. Cena 55000zł. 695 183 033 

• Sprzedam  garaż  na  ul: J. Pawła 
II.607580172.

• Domek  do  wynajęcia  .607289286.

• Wynajmę garaż w centrum miasta. 
603 705 682

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługo-
wy w centrum. 510 170 263 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 66,3m2, 
I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 515 241 
546, 91 39 14 018 

•	 Wynajmę 2 pokoje te. 601 642 390

•	 Tanio sprzedam pawilon handlowy 
601 642 390

MOTORYZACJA
• Kupimy auta przeznaczone do złomo-

wania, stan obojętny. 797 754 362.

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skó-
ra, alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissa-
na Almery z 2001 roku.  cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, go-
tówka od ręki. 791 337 976

• Sprzedam Forda K poj. 1,3 rok produk-
cji 1997, do oclenia 1000zł. 662 091 018 

• Sprzedam opony zimowe good year 
w dobrym stanie 165/70 R14, 4 sztu-
ki z felgami stalowymi cena 500 zł. 782 
314 410 

ROLNICTWO
• Sprzedam: kaczki, kury, gęsi. Tel. 

782429405.

• Sprzedam obornik. 505 405 357

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące 
róże pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz róże krzaczaste 15 zł./szt. a także 
wiele innych roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 39 
25 457 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

•	 SPRZEDAŻ ŚWIERZYCH KURZYCH 
JAJ. ul. Bohaterów Warszawy 21. Tel. 
91 39 20 307

•	 Sprzedam ziemniaki  Vinieta . Ża-
bówko  18 .Tel.605092517.

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414 

USŁUGI
•	 Korepetycje z Matematyki, Statysty-

ki i Ekonometrii Dla licealistów i stu-
dentów profesjonalne przygotowa-
nie do zaliczeń egzaminów matural-
nych oraz sesji egzaminacyjnych bar-
dzo wysoka zdawalność Tel. kom. 600 
924	128	•	email:	iwonand1@wp.pl

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Usługi budowlane.798147191.

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 
608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, hy-
drauliczne, przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY 
WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 
783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Ksero, 
także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 
, 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI SZYB-
KO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , dachów 
i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, liceum. 608 158 
430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajo-
we i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców gazowych 
Vaillant - serwis  tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Posprzątam mieszkanie po remoncie. 
781 377 038

• Umyje pomnik w dobrej cenie. 781 377 
038 

•	 Autonaprawa Witold Dęga Boh. War-
szawy 16 zaprasza na BEZPŁATNE 
sprawdzanie jakości płynu w ukła-
dzie chłodzenia w samochodach w 
godzinach od 8-18. 666 094 990 

PRACA
• Zatrudnimy do pracy biurowo-spedy-

cyjnych kreatywną i mobilną osobę ze 
znajomością j. niemieckiego, wykształ-
cenie min. średnie tel. 609 49 39 89

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail : 
biuro@arto-plus.pl  lub kontakt tel.  91 
39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo-
powe, emerytalne – Niemcy, Holandia, 
Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 
18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki 
Tel. 666096761, 666096774
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OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail:	poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

W tym tygodniu polecamy

Dom w Osinie
Cena: 205 000 zł

MOŻLIWA ZAMIANA NA 
MIESZKANIE W NOWOGARDZIE

POSIADAMY OK. 1300 OFERT DO SPRZEDAŻY 
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

• Zatrudnię murarza, zbrojarza, betonia-
rza. Tel. 695 264 594

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykanta do działu 
handlowego. 91 57 92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w Wę-
gorzycach. 606 271 499 lub 91 39 22 
308 

• Zatrudnię tokarza w zakładzie elektro-
mechanicznym w Nowogardzie może 
być emeryt lub rencista oferuje dobre 
warunki pracy. 601 57 77 24 

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane do-
świadczenie . CV na adres e-mail : biu-
ro@arto-plus.pl  lub kontakt tel.  91 39 
25 275.

• Zaopiekuję się małym dzieckiem czas 
godzinowy nieograniczony. 664 696 
177

• Firma zatrudni hydraulików lub osobę 
chętną nauczyć się zawodu. 696 698 
311

•	 Firma produkująca drewniane domy 
szkieletowe zatrudni pracowników  
produkcyjnych oraz budowlanych. 
Zainteresowane osoby prosimy o 
kontakt telefoniczny pod nr 881 464 
241 w godz. 9-17.

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania 
truskawek w Redle. Rozpoczęcie 
pracy około 10 listopada cena pęcz-
ka 40 groszy. Więcej informacji: 505 
149 049

INNE
• Sprzedam  drewno :  brzoza , olcha , so-

sna , przyczepka samochodowa  100 zł. 
880690659

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant z 
Niemiec do mieszkania, domu, sklepu 
tylko ogrzewanie c.o. cena od 850zl 
montaż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 450zl 
zapewniamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe c.o. tanio 
szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar sze-
rokość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opało-
we, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 
386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z Nie-
miec  uzywane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania,domu,sklepu,tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwu-
funkcyjne  cena od 1.000zl wersja ko-
minowa lub z zamknieta komora spa-
lania np.gdy brak komina lub wentyla-
cji zapewniamy czesci zamienne,serwis 
tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używa-
ne do mieszkania,domu,sklepu cena 
od 70 zl  oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 380V 
do lazienki,kuchni cana 200zl   tel  691 
686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. 
Vaillant z Niemiec do domu, pensjona-
tu gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny 
cena od 1.000 zl piec gazowy c.o. sto-

jacy, zeliwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl mon-
taz,serwis  tel  691 686 772

• Sprzedam  nowoczesny   wypoczynek, 
kolor łososiowy. Materiał: skóra  zamsz, 
stan idealny. za   połowę  ceny. Dowóz 
gratis. Tel. 785717853.

• Sprzedam   suknie  ślubne , używane , 
duży wybór. Tel. 532409614.

• Sprzedam ubranka dziecięce dla chłop-
ca, rozmiar 52-74 cm (1 miesiąc) + prze-
wijak + wanienka .660 206 866

• Zginęły  dwa  klucze  garażowe  na  
osiedlu  Gryfitów, przy placu zabaw. 
607580172

• KREDYT NA WYDATKI SZKOLNE. DUŻE  
KWOTY.BEZ  BIK. MAŁE  RATY. TEL. 
697082509, 601627044.

• KREDYTY  DLA  FIRM. 
607092509,697082509.

• Opony  sprzedam  zimowe  195/65  -15-  
Dobre. Tanio. Tel.605856538

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• Sprzedam monitor  Samsung 150 zł. 
607 850 180

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji 
jodła kaukaska. 602 101 118, 600 899 
289

• 50 sadzonek świerk 1,5 m 15 zł. 796 144 
225 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Kupując u lokalnych dostawców
Twoje Pieniądze zostają w Nowogardzie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (73): Są ludzie i ludziska
Anna Huget, Alicja Wypych, Danuta Borowik, Halina Szwal, Genowefa Maćkowska, Sławomir Skowroń-

ski, Urszula Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka, Ju-
styna Grenda, Adam Stefański, Krystyna Gęglawa, Andrzej Leszczyński, Grażyna Kosmalska, Edward Ba-
chor, Agata Kochelska

Zwycięzcy: Christiana Syfert, Stanisława Pokorska, Edward Bachor
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: listewka
Julia Furmańczyk, Oliwia Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Julia Bańkowska, Miłosz Wielgus, Igor Gren-

da, Amelia Wyczkowska, Karolinka Lewandowska, Marcel Głąbecki, Kacper Głąbecki, Maciej Płachecki, Ja-
kub Turek, Kacper Turek

Zwycięzca: Oliwia Feliksiak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

	e-mail:	dziennik@dzienniknowogardzki.pl.	Wy	daw	ca,	skład	i	druk:	„Dom	Judy”	Sp.	z	o.o.,	adres	jak	wyżej.	
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 P7.4.O.d/o

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

W.13.2.O.7.03.do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

A6.4.k.d/o

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

799 zł  
999 zł 

W.220.4.sk.26.09-12.12

P3.2.O.do

W12.4.SK.P.7.3.DO
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

s. 13

Pasowanie  
na ucznia 

w SP 2

Oddali  prawie 
22 l. krwi

s. 4

A6.4.k.d/o

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza

KWW 

Partnerstwo i Rozwój

Przywrócić rangę miastu
Finansowane ze środków KWW Partnerstwo i Rozwój

Czytaj s. 3

Kandydat na Burmistrza

Partnerstwo 
i Rozwój
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Odpowiedzialność i kompetencja

PIOTR 
SŁOMSKI

Zerwać, zakleić, 
zabić...

s. 5

Rozpoczęli 
kampanię

5 i 7

Czy 
pamiętamy? - 
zamordowali 
go SB-cy w PRL

2 i 4

Co to znaczy 
"propaganda 
sukcesu"?

6

Sport:
Pomorzanin 
wygrywa

Młode talenty 
piłkarskie

11
REKLAMA

Małżeństwa odznaczone przez Prezydenta RP

Złote gody nowogardzkich par
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policyjna

Nasza sonda

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia,  wykonałeś oryginalne zdjęcia,  
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do nas  o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Msza Święta w intencji
wszystkich zmarłych

nowogardzkich nauczycieli
odbędzie się w dniu 

2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 
w kościele pw. WNMP

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko szanował wolność człowieka, a także wolność jego sumienia 
- napisał w liście pasterskim metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, z okazji przypadają-
cej 30. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Dlatego zapytaliśmy naszych respondentów z  
Nowogardu, jak pamiętają te tragiczne dni? 

Zofia Pilarz - Pamiętam bardzo dokładnie to tragiczne wydarze-
nie, gdyż te dni przed znalezieniem ciała ks. Jerzego były dla mnie, i 
niewątpliwie całej Polski, bardzo trudne, oraz dramatyczne, jak rów-
nież bardzo szeroko komentowane. Mnie osobiście nadal bardzo boli 
fakt, że ludzka pamięć jest wybiórcza. Osoby, które naprawdę powin-
ny za to ponieść karę, nigdy właściwie jej nie poniosły. Inną kwestią są 
osoby, które były bezpośrednio zamieszane w ten bestialski mord ks. 
Jerzego. Są już na wolności i to pod zmienionymi personaliami, które 
ich całkowicie chronią w społeczeństwie. I żal, że są oni traktowani, 
jako zwykli obywatele. Ten fakt wydaje mi się najbardziej smutny w 
całej tej strasznej historii. 

Krzysztof Witkowski - Oczywiście, dobrze pamiętam ten okres. 
Dla mnie osobiście była to sprawa polityczna, która miała ofiarę, ale 
i oprawcę, a właściwe oprawców, którym zresztą wszystko  udowod-
niono. Ta zbrodnia była zaplanowana z premedytacją. To przykre, 
że SB miało taką władzę, że ludzie byli wobec tych działań bezsilni i 
bezradni. 

Pan Marian - To jest bardzo trudny temat, który w tamtych czasach 
był dramatyczny, bo jak wiemy ludzie byli zwyczajnie zastraszani, szy-
kanowani i zabijani tak jak w przypadku ks. Jerzego Popiełuszki. To 
była i jest sytuacja dramatyczna i nie do opisania. Kończąc - ten sys-
tem był i jest godny potępienia.  Dlatego nie ma, i nigdy nie powinno 
być, dla niego wytłumaczenia. 

Pani Karolina -  Byłam wtedy jeszcze we Włoszech i niewiele pa-
miętam z tego okresu. Nie miałam zbytnio świadomości, co się działo 
tu w naszym kraju. Ale ks. Jerzego było i jest mi bardzo szkoda, gdyż 
był bardzo porządny człowiek i mam nadzieję, że zostanie niebawem 
świętym. Dla mnie było to niewiarygodne, że ówczesna władza wy-
stępowała przeciwko człowiekowi, który staje w obronie podstawo-
wych praw człowieka, czyli prawa do wolności. 

Pani Jadwiga - Pamiętam, że to było straszne przeżycie. Ostatnio 
oglądałam film poświęcony właśnie ks. Jerzemu, scena wrzucenia go 
do rzeki była dla mnie bardzo dramatyczną. Ks. Jerzy Popiełuszko dla 
ludzi nigdy nie chciał źle, a jednak zginął z rąk polskiej Służby Bezpie-
czeństwa. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

13.10.2014 r.  
godz. 06.15
Policjanci Ruchu Drogowego Ko-

mendy Powiatowej Policji w Go-
leniowie, na ul. Poniatowskiego 
ujawnili, że kierujący samochodem 
marki Citroen, Stanisław Ż. znajdu-
je się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 0,32 mg/l, co stanowi ok. 0,64 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

godz. 06.30 
Na ul. Gen. Bema, podczas kon-

troli drogowej motoroweru marki 
TGB, ujawniono, że Lesław P. znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 0,64 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

godz. 07.40 
Policjanci Ruchu Drogowego Ko-

mendy Powiatowej Policji w Gole-
niowie na ul. Kościuszki zatrzyma-
li nietrzeźwego kierującego samo-
chodem marki Ford. Badanie na za-
wartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu wykazało u Marcina O. 
ok. 0,52 ‰.  

godz. 07.40 
Patrol Ruchu Drogowego KPP 

w Goleniowie, na ul. Gen. Bema 
ujawnił, że Daniel Z. znajduje się w 
stanie po użyciu alkoholu, kierując 
samochodem marki VW. 

godz. 07.45 
Na ul. Kościuszki, Ryszard G. 

znajdując się w stanie po użyciu al-
koholu z wynikiem 0,32 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu, 
kierował pojazdem marki Deawoo. 

godz. 07.45
Daniel Ł. znajdując się w stanie 

po użyciu alkoholu (0,32 ‰) kie-
rował samochodem marki Renault. 
Ujawniony został przez Patrol Ru-
chu Drogowego, Komendy Powia-
towej Policji w Goleniowie, na ul. 
Gen. Bema. 

godz. 08.00
Kolizja drogowa w miejscowości 

Wojcieszyn pomiędzy pojazdami: 
motorower marki Romet oraz Re-
nault. 

godz. 10.20
Patrol OPP KWP w Szczecinie, 

na ul. 15 Lutego, podczas kontroli 
drogowej ujawnił rowerzystę, Ry-
szarda M. znajdującego się w sta-
nie po użyciu alkoholu, z wynikiem 
0,40 promila alkoholu. 

godz. 12.30 
Eugeniusz L. znajdując się w sta-

nie nietrzeźwości (0,56 ‰) kiero-

wał rowerem na ul. Cmentarnej. 
godz. 15.20 
Na ul. Boh. Warszawy, Sebastian 

P. kierował rowerem znajdując się w 
stanie po użyciu alkoholu, 0,34 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.  

14.10.2014 r. 
godz. 00.30 
Kolizja drogowa w pobliżu miej-

scowości Żabowo, pomiędzy pojaz-
dem marki Ford Transit i zwierzy-
na leśną.

godz. 11.00
Patrol OPP Szczecin, w trakcje 

kontroli drogowej na ul  Dworco-
wej, zatrzymał nietrzeźwego rowe-
rzystę. Łukasz B. miał 0,96 promi-
la alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

godz. 15.00
Zgłoszenie oszustwa za pośred-

nictwem portalu internetowego Al-
legro. 

godz. 15.30 
Na ul. Mickiewicza, Patrol OPP 

Szczecin, ujawnił nietrzeźwego ro-
werzystę. Mateusz G. miał 0,70 pro-
mila alkoholu w wdychanym po-
wietrzu. 

15.10.2014 r. 
godz. 02.40 
Dyżurny Komendy Powiatowej 

Policji w Goleniowie, powiadomił 
o zdarzeniu drogowym w pobliżu 
miejscowości Słajsino, gdzie kie-
rujący pojazdem marki VW Passat 
uderzył w drzewo. 

godz. 14.20 
Kradzież elektronarzędzi z po-

mieszczenia gospodarczego przy ul. 
Wartckiej.

16.10.2014 r. 
godz. 14.20 
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interneto-
wego Allegro. 

godz. 14.30 
Kradzież alkoholu oraz kosmety-

ków w sklepie Polo Market. 
godz. 17.50 
Na drodze Dobra-Wierzbięcin 

zatrzymano nietrzeźwych kierują-
cych rowerem. Ryszard L. miał 1,93 
mg/l, Beata R. 1,64mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

19.10.2014 r. 
godz. 03.00
Kradzież torebki w restauracji 

Przystań. 
st. insp. Ref. Prewencji  

Klaudia Gieryń 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Małżeństwa odznaczone przez Prezydenta RP

Złote gody nowogardzkich par 
W dniu 17 października 2014 roku, w Nowogardzie, w restauracji „KAMENA”, odbyła się ceremonia uhonorowania medalami, nadanymi przez prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego, 19 parom, które przed 50 laty wstąpiły w związek małżeński. 

Uroczystość otworzyła z-ca 
kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego. 

Ślub to dobrowolny wybór 
dwojga ludzi, którzy raz się po-
brawszy stale muszą się odkry-
wać. Jak również przepraszać czy 
też szukać kompromisu i poro-
zumienia – mówiła do szanow-
nych jubilatów, Mariola Tyrcha. 
Aby w końcu polubić swoje wady 
i słabości. Celem życia małżon-
ków jest ich jedność. Razem w 
dobrej i złej doli, razem w zdro-
wiu i chorobie. Jednym słowem 
razem na dobre i na złe. Spotyka-
my się dziś, aby pochylić się nad 
ludzkim życiem realizowanym w 
konkretnym małżeństwie i rodzi-
nie, a także w lokalnej społeczno-
ści. Dlatego te wspólne 50 lat to 
dowód wzajemnej miłości, zro-
zumienia istoty związku mał-
żeńskiego i zbudowania trwałego 
gmachu, któremu na imię jest ro-
dzina.

Gratulacje z okazji złotych go-
dów i życzenia pomyślności na 
dalsze wspólne lata złożyli też, 
przewodniczący Rady Miasta, 
Antonii Bielida i burmistrz No-
wogardu, Robert Czapla. Na-
stępnie, wspólnie z obecnym na 
uroczystości wiceburmistrzem 
Krzysztofem Kolibskim, urzęd-
nicy udekorowali Złotych Jubi-
latów pamiątkowymi medalami, 

przyznanymi przez Prezydenta 
RP, Bronisława Komorowskiego 
(listę publikujemy przy tekście).

Uroczystość nie mogła od-
być się bez wzniosłego odśpie-
wania 100 lat, oraz wzniesienia 
lampki szampana za zdrowie Ju-
bilatów, którzy następnie stanę-
li wspólnie do pamiątkowej fo-

tografii. DN również gratuluje 
wszystkim parom złotych go-
dów i składa życzenia na dalsze 
lata szczęśliwego małżeństwa. A 
co należy zrobić, aby wspólnie 
przeżyć pół wieku i doczekać 
takich życzeń? O to spytaliśmy 
jedną z par, biorących udział w 
piątkowej uroczystości, państwa 
Barbarę i Czesława Paradziń-
skich. 

Naszą receptą na długowiecz-
ność w związku małżeńskim jest 
wspólne pokonywanie wszystkich 
niedogodności i trudności, a tak-

że starać się żyć w zgodzie i wy-
znawać sobie tak często jak to jest 
możliwe, miłość. My znaleźliśmy 
to uczucie, tu w Nowogardzie, 
dokładnie w kinie „Orzeł”, gdzie 
oglądaliśmy film, ale by było jesz-
cze bardziej interesująco, to po 
wyjściu z kina udaliśmy się jesz-
cze  na wieczorny spacer na sta-
ry poniemiecki cmentarz. Ten 
dzień jest także szczególny i bar-
dzo wyjątkowy dla innych jubile-
uszowych par, którym przy okazji 
również życzmy wszystkiego co 
najlepsze, na kolejne lata wspól-
nego życia. Ale nie możemy rów-
nież zapomnieć o naszych dzie-
ciach i wnukach, którym życz-
my doczekania także tego pięk-
nego jubileuszu, który my dziś tu 
przeżywamy – powiedziało nam 
małżeństwo Paradzińskich.

Jarek Bzowy

Pary odznaczone za długie pożycie małżeńskie: 

Maria i Ryszard  Bartoszyńscy 
Walentyna  i Kazimierz Baszukowie  
Mirosława i Jan Chojnowscy
Leokadia i Jan Gałkowie 
Justyna i Jerzy Giesowie 
Danuta i Józef Górzyńscy 
Weronika i Kazimierz Jankowscy
Maria i Zygmunt Knasiakowie
Gertruda i Stanisław Kolasińscy
Marianna i Stefan Kośmidrowie
Czesława i Adam Lutrowie
Barbara i Czesław Paradzińscy
Stefania i Maciej Sawiccy
Danuta  i Tadeusz Siembidowie
Danuta i Jan Stolarscy
Irena i Stanisław Waleryszakowie
Maria i Edward Wawrzyniakowie
Cecylia i Alojzy Wipplingerowie
Irena i Zbigniew Ziębolewscy

USC Nowogard - Mariola Tyrcha

Wspólny poczęstunek

Barbara i Czesław Paradzińscy
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Sonda z Osiny
Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, szanował wolność czło-

wieka, a także wolność jego sumienia - napisał w liście pasterskim 
metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, z okazji przypa-
dającej w 30. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Dla-
tego  tym razem zapytaliśmy naszych respondentów z Osiny, w co 
tygodniowej sondzie, jak pamiętają ten tragiczny okres? 

Jadwiga Grabowska - Nie-
wiele pamiętam z tamtych dni, 
przyznam, że nie bardzo się 
tym interesowałam. Natomiast 
wiem, że była to okrutna śmierć 
i niepotrzebna. 

Pani Leokadia - Pamiętam ten 
dzień, jako bardzo tragiczny i smut-
ny. Byłam wtedy w Nowogardzie 
wraz z mężem, (mój mąż jeszcze wte-
dy żył). Wówczas powiedziałam mu - 
oni go na pewno zabiją, i moje słowa, 
niestety, ale się potwierdziły.  Trzeba 
pamiętać o tym człowieku i mówić 
pokoleniom, kim był, i że zginął z rąk 
SB, a także modlić się za niego, by stał 
się wkrótce Świętym. 

Pan Józef - Pomimo, że je-
stem ateistą uważam, że śmierć 
ks. Jerzego była niepotrzebna. Ja-
sne jest też dla mnie, że to była 
sprawa typowo polityczna. Cięż-
ko jest mi coś więcej na ten te-
mat powiedzieć.  Ale uważam, że 
każda śmierć, a w szczególności 
tak okrutna i bestialska, zasługu-
je na nasze potępienie. 

Pani Teresa z synkiem Jaku-
bem - Mówiąc szczerze, niewiele 
wiem i pamiętam na temat tych 
wydarzeń, bo miałam wtedy tyl-
ko 5 lat. 

Teresa Pietras – Niestety, nie-
wiele pamiętam z tego dnia i nie 
bardzo wiem, co mogę panu po-
wiedzieć. Ale ostatnio widzia-
łam film o ks. Popiełuszce, i dało 
mi to trochę do myślenia. 

Wybory do Powiatu

Jak SLD „bada“ samą siebie
Ukazują się pierwsze programy wyborcze promujące listy kandydatów do Rady Powiatu. 
Swój program opublikował już KKW Partnerstwo i Rozwój. Leader tej listy powiatowej, Pa-
weł Słomski, znany jest m.in. z zainicjowania i zabiegania w ostatnich latach o zmianę na-
zwy powiatu, na powiat goleniowsko-nowogardzki. Także w tych dniach program powiato-
wy pokazało SLD. Dowiadujemy się z niego kilka rewelacji...

Listę SLD do powiatu, w okrę-
gu nr 2 obejmującym gminę No-
wogard, otwiera Robert Cza-
pla. Tuż za nim czai się Jerzy Ja-
błoński (były wicestarosta gole-
niowski i szef powiatowy SLD, 
a to czai się ma swoje uzasad-
nienie o czym dalej). Kolej-
ne miejsca zajmują dotychcza-
sowi radni powiatowi, dyrektor 
nowogardzkiego szpitala Kazi-
mierz Lembas i medyk Wojciech 
Włodarczyk. Ekipa jak widać z 
samych szczytów nowogardz-
kiej lewicy. W swoim programie 
SLD oczywiście zapowiada, za-
bieganie o sprawy nowogardzkie 
w powiecie, słusznie zauważając, 
jak niewiele dotychczas z tego 
powiatu mamy. Tak więc i drogi 
powiatowe liche i kolejne dzia-
łania degradujące instytucjonal-
nie i usługowo Nowogard wy-
magają, aby nowogardzcy rad-
ni powiatowi w kolejnej kaden-
cji dali zdecydowany odpór do-
tychczasowej polityce. SLD za-
uważa także, że w trakcie kaden-
cji, powiat nie wspomógł nigdy 
nowogardzkiego szpitala. Nieco 
się dziwimy, że SLD dopiero te-
raz przed wyborami tak wszyst-
ko rozumie, a przecież poprzez 
lata miało swój znaczący udział 
w tym, że powiat z siedzibą w 
Goleniowie zapomniał, że samo-
rząd powiatowy nie ogranicza się 
do tego, co widać gołym okiem 
z dachu budynku starostwa. Ale 
nasze małe zadziwienie zmie-
nia się w prawdziwe zdumie-
nie, gdy czytamy w programie 

SLD, że partia ta podejmie tak-
że… inicjatywę zmiany nazwy 
powiatu, i więcej, będzie badać 
jak do tego doszło, że inne gmi-
ny i Rada Powiatu nie poparła w 
minionych miesiącach w trakcie 
konsultacji wymaganych proce-
durą tego słusznego wniosku. To 
że dla SLD napisać cokolwiek to 
pryszcz, bo w propagandzie liczy 
się tylko skuteczność a nie praw-
da przekazu, to wiedzieliśmy od 
dawna (wszak DN robimy tu-
taj już lat 22 i obserwacji mamy 
co niemiara), ale że zrobi to tak 
nieprofesjonalnie, to i nas zasko-
czyło. Zapowiadane bowiem ba-
danie przyczyn braku pozytyw-
nych opinii rad innych gmin i 
rady powiatu, musi naprowadzić 
badaczy na ślady decydujących w 
sprawie działań obstrukcyjnych 
nikogo innego, jak..... leadera po-
wiatowej listy SLD, czyli Rober-
ta Czapli.Ten nie dość że nigdy 
nic nie zrobił w sprawie (poza 
wynikającą z prawa, a zatem za-
grożoną w przypadku niereali-
zacji karą wdrożeniem uchwały 
rady miejskiej o wysłaniu wnio-
sku), to w medialnych wypowie-
dziach dyskredytował publicznie 
projekt (pilotowany przez Paw-
ła Słomskiego i powszechnie po-
pierany przez mieszkańców na-
szej Gminy). Oto chociażby taka 
wypowiedź R. Czapli dla Głosu 
Szczecińskiego:

Uważam, że temat zmiany na-
zwy powiatu jest tematem zastęp-
czym. Ta inicjatywa jest moim 
zdaniem obliczona na dzielenie, 

nie na łączenie. Polecam nowo-
gardzkim radnym, aby zajęli się 
sprawami bieżącymi, ważnymi 
dla mieszkańców gminy.

Jakże inni, wójtowie, burmi-
strzowie czy rady z terenu powia-
tu mieli poprzeć nowogardzki 
projekt, skoro lokalny włodarz 
reprezentujący naszą gminę wy-
głasza publicznie takie zdania? 
Odpowiedź jest oczywista, a i 
badanie w jej kontekście, przy-
czyn negatywnych zewnętrznych 
opinii wydaje się zupełnie próż-
nym zajęciem. Pozostaje pyta-
nie, czy Czapla był odurzony i 
nie wiedział co mówi, jak mówił 
co wyżej, czy też przytrafiło mu 
się to samo, jak pisał program 
zwłaszcza w punkcie zmiany na-
zwy powiatu i szukania winnych 
braku pozytywnych opinii? Co 
do „czajenia się“ Jabłońskiego, 
to ten były starosta znany szer-
szej publiczności między inny-
mi z wypadu do Brukseli, ma po-
noć skonsumować „efekt Czapli“ 
tzn. gdy Czapla zostanie burmi-
strzem, to Jabłoński w konse-
kwencji zgarnie jego zwolnio-
ne „głosy“ i zwolniony mandat 
do powiatu. Niestety kalkulacje 
wyprzedzające decyzje wybor-
ców mogą okazać się kompletną 
klapą. Elektorat bowiem urządza 
podczas wyborów swój „efekt“, 
który często niewiele ma wspól-
nego z efektownymi mrzonka-
mi polityków, zwłaszcza butnych 
polityków. 

Redakcja 

Akcja na Placu Wolności 

Oddali prawie 22 litry krwi 
W minioną sobotę, na Placu Wolności, odbyła się akcja - „Twoja krew - darem życia”. W cią-
gu kilku godzin zebrano prawie 22 litry krwi.  

Krew pobierano w specjalnie do tego celu przy-
stosowanym autobusie, należącym do  Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szcze-
cinie. To właśnie personel medyczny tej placówki 
zabezpieczał akcję i pobierał krew do ratowania ży-
cia. Chętnych do oddawania krwi nie brakowała. - 
W ciągu zaledwie 4 godzin w akcji wzięło udział 50 
osób, z tego 49 zostało dopuszczonych do poboru krwi. 
Łącznie zebraliśmy 21 litrów i 960 mln krwi – mówi 
Zbigniew Dwornik, z Zarządu  Terenowego NSZZ  
Funkcjonariuszy  i Pracowników Więziennictwa w 
Nowogardzie, głównego organizatora sobotniej akcji 
pod hasłem „Twoja krew-darem życia”. 

MS

.

Pani Krsytyna Młynarska z Nowogardu zdecydowała się po 
praz pierwszy w życiu oddać krew.

Kandydat do Rady Powiatu

KWW  Partnerstwo i Rozwój

Miejsce nr 1

Paweł SŁOMSKI

Odzyskać Powiat  
dla Obywateli
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Wybory z tej i tamtej strony

Zerwać, zakleić, zabić...
Kampania wyborcza w pełni. Kandydaci na burmistrza Nowogardu i radnych różnych 
szczebli, starają się publicznie zaistnieć w świadomości wyborców. Jednak są tacy, którzy 
koncentrują się głównie na tym, aby innych wykreślić, zakleić, czy  zniszczyć wszystko co-
kolwiek świadczy o ich istnieniu.

Pierwszy tydzień kampanii wy-
borczej, w której kandydaci ze swo-
imi kampaniami zaistnieli zarówno 
w lokalnej prasie,  jak i na banerach 

czy plakatach, ujawnił szczegól-
ną nowogardzką specyfikę działań 
przedwyborczych. Charakterystycz-
ną jej cechą jest bowiem nachalny, 
nie szanujący konkurentów, sposób 
prowadzenia kampanii przez SLD. 
Do DN docierały stale przez te dni 
sygnały o zrywaniu i zaklejaniu pla-
katów konkurencji przez osoby na-
klejające w te miejsca plakaty obec-
nego burmistrza (kandydata SLD), 
czy SLD-wskich kandydatów na 
radnych. Zaklejali plakaty  konku-
rencji, mimo że na słupach pozosta-
wało wystarczająco wolnego miej-
sca, aby nakleić się obok. Zaklejano 
zwłaszcza plakaty Piotra Słomskie-
go, kandydata Partnerstwa i Rozwo-
ju, popieranego także przez PiS (wi-
dać kogo się obawiają).  

Właśnie obserwuję, jak  (tu pada 
nazwisko) z jakąś dziewczyną zakle-
jają  plakaty Piotra Słomskiego i wie-
szają na to miejsce Czaplę - mówi w 
niedzielę wieczorem do telefonu 
jedna z naszych Czytelniczek. Pani 
zgadza się podać nam swoje nazwi-
sko i poświadczyć w razie potrzeby 
sygnalizowane zdarzenie. To tylko 
jeden, ostatni przykład.

Oczywiście wymieniony przez 
Panią z telefonu z imienia i na-
zwiska to tylko człowiek od brud-
nej roboty (przypomnijmy zakle-
janie, zrywanie plakatów wybor-
czych, zagrożone jest karą do 1,5 
roku więzienia). Podobnie postę-
pował w poprzednich kampaniach 
wyborczych, o czym informowa-
li nas wówczas  przedstawiciele in-

Rozpoczęli w Willi Zbyszko

Kolejny kandydat na burmistrza 
odkrywa karty
W minioną sobotę, w Willi Zbyszko w Warnkowie, odbyła się konwencja wyborcza Komi-
tetu Wyborczego Wyborców Wspólny Nowogard. W ten sposób została zainaugurowana 
kampania kandydata na Burmistrza Nowogardu – Rafała Szpilkowskiego oraz kandydatów 
WN na radnych. 

„Twój sąsiad w Radzie Miej-
skiej” - to hasło, jakie będzie to-
warzyszyć kampanii prowadzo-
nej przez WN. Przedstawił je na 
samym początku sobotniego spo-
tkania T. Szafran, przewodniczą-
cy WN, który ubiegał się o fotel 
burmistrza w poprzednich wy-
borach samorządowych, w roku 
2010, ostatecznie zajmując 3 miej-

sce. Tym razem kandydatem WN 
na stanowisko włodarza gminy 
jest Rafał Szpilkowski. W trakcie 
wystąpienia kandydata, padły sło-
wa mające być mottem jego kam-
panii: „Nowogard powinien być 
wspólny dla nas wszystkich”. Szpil-
kowski wyjaśnił też, co kryje się 
pod tym hasłem.  - Chciałbym, 
jako burmistrz, korzystać z wie-

dzy i kompetencji wszystkich war-
tościowych obywateli naszej gminy. 
Chciałbym, aby każdy, kto przy-
chodzi z dobrym pomysłem, był 
traktowany równie otwarcie i przy-
chylnie. - mówił kandydat na bur-
mistrza z ramienia WN. 

Ostatnim punktem konwen-
cji była prezentacja kandydatek 
i kandydatów ubiegających się o 
mandat społeczny, do rady gminy 
i powiatu. Po zakończeniu części 
oficjalnej rozdane zostały mate-
riały wyborcze. 

Rafał Szpilkowski ma 38 lat. Ma 
żonę i dwoje dzieci. Z wykształce-
nia jest architektem. Prowadzi w 
Nowogardzie własną pracownię 
architektoniczną. Od dwóch ka-
dencji pełni rolę radnego Gminy 
Nowogard. Pierwszy raz zdobył 
mandat w roku 2006, wchodząc 
do rady z listy Platformy Obywa-
telskiej. W kolejnych wyborach 
wystartował z listy WN, uzyskując 
mandat po raz drugi. 

MS

nych sztabów wyborczych. Inny 
przykład z Długołęki, gdzie na du-
żych wrotach, na których pomie-
ścić można byłoby spokojnie kilku-
nastu kandydatów, zerwano  plaka-
ty P. Słomskiego, aby dokładnie na 
tym samym miejscu powiesić wize-
runki Czapli i  miejscowego dzia-
łacza SLD Jankowskiego. Tutaj nie 
wiemy kto to zrobił, ale na pewno 
nie ksiądz proboszcz, ponadto wia-
domo kto zawisł w zamian. Kolej-
nym przejawem tej nowogardz-
kiej specyfiki nacechowanej SLD-
-owską „kulturą”, jest zawłaszcza-
nie miejskiej przestrzeni publicz-
nej. Na zamieszonym obok zdję-
ciu mamy ilustrację, jak tegoroczna 
kampania wygląda w innych mia-
stach. Prezentowany obrazek po-
chodzi ze Stargardu, gdzie Rada 
Miejska i Prezydent ustalili, że słu-
py oświetleniowe należące do mia-

sta są nieodpłatnie dostępne dla 
wszystkich komitetów wyborczych. 
W ten sposób przestrzeń publicz-
na zostaje otwarta dla prowadzenia 
wyborczego dyskursu i swobodnej 
prezentacji oferty wyborczej. W 
Nowogardzie oczywiście, nie ma 
zgody burmistrza na wykorzysta-
nie słupów, o czym przekonali się 
już poszczególni kandydaci chcący 
skorzystać z tej formy przekazu. Je-
śli do tego dodać różne formy za-
straszania i presji wywieranej na 
różne osoby (na co mamy również 
dowody), to już chyba wystarczają-
ca całość demokracji w rozumieniu 
SLD i jej kandydata na burmistrza. 
Ale SLD i Czapli to   niech się boją 
zastrachani, normalni cenią sobie 
swoje zdrowie i godność.

Redakcja 

Zdjęcie wykonane w Stargardzie.

Zdjęcie wykonane w Nowogardzie

życzy 
Kochający mąż, 

córki z mężami, syn z żoną, wnuki 
oraz Mirek i Rysiek

W dniu imienin 

Urszuli Boratyńskiej 
wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia  

w totolotka oraz spełnienia najskrytszych marzeń 

ŻYCZENIA

Okradli złotnika 
Wczoraj, od samego rana, policja zabezpieczała ślady po 
włamaniu do pracowni złotniczej przy ul. Rzeszowskiego. 

Policja o włamaniu została powiadomiona nad ranem. Do włamania 
miało dojść najprawdopodobniej pod osłoną nocy. 

W tej chwili prowadzone są na miejscu czynności. Zabezpieczamy śla-
dy. Na tę chwilę nie mogę przekazać więcej informacji – powiedziała 
wczoraj redakcji DN, Julita Filipczuk, rzecznik prasowy policji.

Policja nie informo-
wała wczoraj o tym, 
czy właściciel pracow-
ni poniósł jakieś stra-
ty i czy złodziejom 
udało się skraść jakąś 
wartościową biżute-
rię.

MS

Śledczy przyjechali na miejsce zdarzenia nieoznaczo-
nym  samochodem.
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Paweł Słomski  dla DN:

Jesteśmy gwarancją przywrócenia właściwego miejsca 
Nowogardu w powiecie i regionie
  Partnerstwo i Rozwój, mimo że jest stosunkowo młodą formacją  to stanowi największy obywatelski komitet wyborczy w powiecie, który powstał na bazie 
stowarzyszenia skupiającego zwolenników zmiany nazwy powiatu.  Dzisiaj jest to ruch, w którego szeregi wchodzą przedstawiciele różnych grup społecz-
nych, stowarzyszeń i działaczy z całego powiatu. Nasz start w wyborach samorządowych zarówno do gmin, jak i do powiatu, jest po części konsekwencją 
niezaangażowania się lokalnych władz w procedurę zmiany nazwy powiatu i wynikającą stąd koniecznością zorganizowania szerszego zaplecza  dla dal-
szych działań mających na celu właściwe, korzystne dla wszystkich obywateli, ukierunkowanie funkcjonowania powiatu. 

Partnerstwo i Rozwój wy-
stawia  w tych wyborach  kan-
dydata na burmistrza No-
wogardu, Piotra Słomskiego, 
popieranego także przez PiS 
oraz komplet kandydatów do 
rady miejskiej (w porozumie-
niu z PiS) i kandydatów do 
rady powiatu  we wszystkich 
3  okręgach wyborczych. Po-
nadto nasz komitet wystawia 
listy kandydatów na radnych 
w Stepnicy i Osinie, oraz kan-
dydatów na burmistrza i wój-
ta w tych miejscowościach. 
Łącznie z list stowarzyszenia 
wystartuje 64 kandydatów w 
tym 31 do rady powiatu, czy-
ni to nas największym nie-
partyjnym komitetem wybor-
czym w powiecie.   

Partnerstwo i Rozwój to ko-
mitet, który wykazał inicjaty-
wę wobec wielu środowisk w 
Nowogardzie. Tworząc listy 

do rady miejskiej wykazali-
śmy się dużą elastycznością, 
na naszych listach znaleźli się 
między innymi szefowa fun-
dacji Zdrowie Pani Lidia Bo-
gus (okręg 2), Sołtysi Żabo-
wa Małgorzata Stańczyk (okr. 
18) i Ostrzycy Dariusz Olej-
nik (okr. 16), Danuta Topa 
(okr. 20)- działaczka walcząca 
z uzależnieniami od alkoholu, 
Andrzej Leszczyński działają-
cy w Civitas Christiana (okr. 
4),  członek zarządu w Spół-
dzielni „Cisy” oraz bramkarz 
zespołu Handball Nowogard 
Piotr Wojciechowski (okr. 12) 
i Dominik Tomczyk (okr .13) 
ze stowarzyszenia Serduszko. 
Na naszych listach są także 
obecny radny Marcin Nierad-
ka ( okr. 6) i była radna Anna 
Szkołuda (okr. 17).  

Rozumiejąc istotę nowej 
ordynacji wyborczej w wy-
borach do rady miasta pre-
ferującej koalicje i bloki wy-
borcze, zaproponowaliśmy w 
celu skumulowania głosów 
koalicję wyborczą Prawu i 
Sprawiedliwości, jego przed-
stawiciele będą kandydować 
w 8 okręgach do rady miasta 
oraz popierać kandydata na 
burmistrza Piotra Słomskie-
go. Lista będzie także popie-

rana przez Forum Samorzą-
dowe, które przez lata uczest-
niczyło w wyborach samorzą-
dowych w Nowogardzie. 

W wyborach do rady po-
wiatu wystawiamy też  31 
kandydatów we wszystkich 
okręgach wyborczych, jeste-
śmy pierwszym od 8 lat ko-
mitetem bezpartyjnym do 
rady powiatu. W okręgu obej-
mującym Nowogard, stoję na 
czele listy, na której znaleź-
li się również między innymi 
Marek Krzywania wieloletni 
radny miejski, Krzysztof Ko-
siński były radny i okulista, 
Monika Pękała sołtys Wierz-
bięcina, Grażyna Rynkiewicz 
działaczka Caritasu, była rad-
na. W okręgu Goleniowskim 
kandydują między innymi 
były kolarz Łukasz Harbace-
wicz, Grzegorz Arabski lekarz 
i Paweł Podgórski restaura-
tor z Klinisk Wielkich. Zaś w 
okręgu obejmującym  pozo-
stałe gminy powiatu, kandy-
dują Ryszard Torzewski we-
terynarz, były radny powia-
tu, Janusz Góral kandydat na 
wójta Osiny, Kornelia Silka-
-Lis kandydatka na burmi-
strza Maszewa i Monika Kliń-
ska dyrektorka szkoły z Przy-
biernowa. 

Wszystko to jest  zaczynem 
ogromnego zaplecza  dla na-
szego kandydata na burmi-
strza Nowogardu, w celu re-
alizacji jego programu wybor-
czego oraz wdrożenia koncep-
cji reorganizacji powiatu i do-
stosowania go do potrzeb za-
równo Goleniowa, Nowogar-
du, jak i pozostałych gmin.

 Lista Partnerstwo i Rozwój 
to wielka szansa  na wprowa-
dzenie spraw Nowogardu na 
właściwe tory. Chcemy, by 
w naszym mieście wreszcie 
znajdowali pracę także ludzie 
z wyższym wykształceniem. 
Stanie się to możliwym wów-
czas, gdy będziemy atrakcyj-
ni jako miasto pod względem 
instytucjonalnym i podatko-
wym, i takie miasto i powiat 
chcemy budować. W tym ty-
godniu rozpoczynamy wła-
ściwą kampanię wyborczą, za-
praszam wszystkich zwolen-
ników zmiany nazwy powiatu 
do pomocy naszym kandyda-
tom, tak jak zrobiliśmy to po-
nad rok temu, gdy rozpoczęli-
śmy inicjatywę zmiany nazwy 
powiatu. Wówczas to waszym 
wysiłkiem w konsultacjach na 
Tak dla zmiany nazwy powia-
tu, wzięło udział blisko 5 tysię-
cy mieszkańców naszego mia-

sta, dziś Nowogard potrzebuje 
tej ogromnej i niespotykanej 
w historii miasta mobilizacji, 
by projekt ten mógł być zreali-
zowany. Partnerstwo i Rozwój 
w tej kampanii poruszy także 
kwestie związane z warunka-
mi dla rozwoju lokalnego biz-
nesu. Mamy szerokie propozy-
cje odnośnie stawek podatko-
wych dla działających w No-
wogardzie firm, chcemy szyb-
ko znaleźć skuteczną recep-
tę systemową na trwałe funk-
cjonowanie nowogardzkiego 
szpitala. Chcemy także zwięk-
szyć pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na inwestycje 
i aktywizację osób bezrobot-
nych – jak dotąd Nowogard 
w tych statystykach (jak i in-
nych porównaniach ważnych 
czynników i kryteriów rozwo-
jowych) jest na szarym koń-
cu. Zachęcam do udziału w 
wyborach i głosowania na na-
szych kandydatów. Wykazali-
śmy już wcześniej  i będziemy 
w tej sprawie zdeterminowa-
ni nadal, że jesteśmy gwaran-
cją przywrócenia właściwego 
miejsca Nowogardu w powie-
cie i regionie.

Paweł Słomski - Pełnomocnik 
KWW Partnerstwo i Rozwój 

www.facebook.com/ Partnerstwo i 
Rozwoj

Co to znaczy „propaganda sukcesu”?
Jestem mieszkanką Kulic, i jak każdemu mieszkańcowi gminy, w dniu 16.10.2014r. (na miesiąc przed wyborami samorządowymi) wrzucono 

mi do skrzynki pocztowej tzw. „Roczne sprawozdanie z działalności gminy” (po raz pierwszy, a nie kolejny) - czyli „Propagandę sukcesu”. Szyb-
ko przejrzałam to coś i zatkało mnie. Strona 18 tego sprawozdania, to pozycja dotycząca budowy oświetlenia solarnego w Żabówku, i w Kulicach. 
Ręce i nogi, jak to się mówi, mi opadły: gdzie to oświetlenie jest? Na zebraniach jakie się odbywały w tym roku to tylko słyszałam, że mają być, ok. 
3 sztuki. Ale że już są? I że są wybudowane aż za kwotę 50 tys. zł. (w tym w samym Żabówku - 9 sztuk za 12 tys. zł)???

No i doszłam też do strony 26-„perspektywy inwestycyjne, planowane złożenie wniosków i pozyskanie dofinansowania”; tu w pozycji 11 napi-
sano: budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Kulice, kwota 37 802 tys. zł- dofinansowanie PROW na lata 2007-2014. Czyli co? 
Gmina 12 200 zł. wydała na...niebo? Panie burmistrzu – oszukują pana!!!

Ps. to dlatego nie ma zdjęcia z Panem przy tej pozycji. 
Z poważaniem, 

Mieszkanka Kulic
dane do wiadomości redakcji

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Na inauguracji, radnych zabrakło

Kulinicz chce normalności
W piątek, 17 października, w restauracji „Fantazja”, odbyło się spotkanie inaugurujące 
kampanię wyborczą Tomasza Kulinicza - kandydata na burmistrza Nowogardu z ramienia 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

W spotkaniu wzięło udział ok. 
50 osób. Byli to głównie lokalni 
działacze partii. Oprócz nich przy-
szło kilka osób, zwykłych miesz-
kańców, nie związanych z PSL. 

Tomasz Kulinicz, którego ha-
słem kampanii jest „Czas na nor-
malność” przedstawił kandyda-
tów PSL do rad gminy i rady po-
wiatu. Następnie zaprezentował 
swój program wyborczy. - Mój 
program jest oparty na mode-
lu „my”a nie „ja”. Mieliśmy ostat-
nio do czynienia z wieloma dzia-
łaniami, które ja osobiście odbie-
ram jako zamach na demokrację. 
Chcę, aby mieszkańcy naszej gmi-
ny mieli wpływ na to co dzieje się 
w ich mieście. Dlatego, gdy zostanę 

burmistrzem, zaproponuję Radzie 
Miasta stworzenie budżetu oby-
watelskiego. Nie może być bowiem 
tak, że burmistrz sprawuje rządy w 
sposób autokratyczny, nie licząc się 
z tym co myślą ludzie – mówił do 
zgromadzonych kandydat na bur-
mistrza, T. Kulinicz. 

Dalej przekonywał o koniecz-
ności „usprawnienia finansów 
publicznych gminy”, o stworze-
niu systemu ulg podatkowych dla 
przedsiębiorców, ożywieniu bu-
downictwa jednorodzinnego, a 
także dalszym inwestowaniu w 
oświatę, poprzez doposażenie pla-
cówek edukacyjnych. Nie zapo-
mniał także o terenach wiejskich, 
zapowiadając, że gdy zostanie bur-

mistrzem, sołtysi będą za swoją 
pracę otrzymywać wynagrodzenia, 
a ich rola w strukturze samorządu 
zostanie doceniona i wzmocniona. 

Sporym zaskoczeniem była sła-
ba frekwencja, jaką na spotkaniu 
odnotowali radni PSL. Z czterech, 
którzy jeszcze zostali w szeregach 
partii, po tym jak wykluczono z 
niej Jerzego Kubickiego i Mie-
czysława Laskowskiego, a wcze-
śniej sam odszedł Paweł Kolanek 
z Błotna (w najbliższych wybo-
rach  kandydat z ramienia SLD do 
Rady Miejskiej), w „Fantazji”  po-
jawił się tylko Stanisław Saniuk. 
Nieobecni byli natomiast Michał 
Bociarski, Robert Augustynek i 
Rafał Paśko. 

-Mogę jedynie ubolewać, że nie 
ma ich dzisiaj tutaj  – skomento-
wał absencję rajców T. Kulinicz, 
poproszony o to przez DN.

Tomasz Kulinicz ma 38 lat.  Jest 
żonaty. Pochodzi z Nowogardu, 
ale obecnie mieszka w Goleniowie. 
Ukończył pedagogikę na Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od 14 lat związany jest z sa-
morządem. Karierę zaczął od pra-

cy w Wydział Edukacji, Zdrowia 
Kultury i Sportu w Urzędzie Miej-
skim z Nowogardzie. Od 8 lat pełni 
funkcję wicestarosty goleniowskie-
go, a od 4 lat jest również radnym 
powiatowym. Politycznie związany 
jest z PSL, gdzie pełni funkcję szefa 
struktur tej partii w powiecie. Jest 
również we władzach powiatowych 
Ludowych Zespołów Sportowych. 

MS

Tomasz Kulinicz omawia swój program wyborczy podczas piątkowego spotkania 
inaugurującego kampanię do samorządu.

Dzień Papieski w SP 1 

Zawsze pamiętamy  
o Tobie - Święty Janie Pawle II
Październik, a szczególnie 12 i 16 dzień tego miesiąca, to dni w trakcie których wracamy w 
naszych myślach i sercach do postaci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Warto przypomnieć, iż pierw-
sza z wymienionych dat - to 
dzień papieski, któremu tym ra-
zem towarzyszyło hasło „Świę-
tymi Bądźcie”. Natomiast 16- 
to oczywiście rocznica wyboru 
na stolicę apostolską kardyna-
ła Karola Wojtyły, od tego mo-
mentu Jana Pawła II.

My dorośli byliśmy naoczny-
mi świadkami tych historycz-
nych wydarzeń. Są one nam 
bardzo bliskie, mimo iż minęło 
od tego momentu 36 lat. Nigdy 
na pewno nie zapomnimy tych 

wzruszających chwil, jakie nam 
było dane przeżyć w momencie, 
gdy usłyszeliśmy słowa, „Ha-
bemus Papam!”. - Zwiastu-
ję wam radość wielką: mamy 
papieża - w osobie kardynała 
świętego Kościoła rzymskiego, 
Wojtyły, który przybrał sobie 
imię Jan Paweł II” 

Chcemy i powinniśmy zadbać 
o to, aby i nasze dzieci pamięta-
ły, iż to właśnie Polska „wyda-
ła” tak znamienitą osobę, która 
patrzy na nas obecnie z pante-
onu świętych.

Właśnie dla tych najmłod-
szych, czyli klas 0-III został 
przedstawiony 16 października 
program artystyczny, przygoto-
wany przez uczniów klasy II a 
i II b Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Nowogardzie, poświęcony 
Janowi Pawłowi II.

Wypowiadane słowa, prezen-
tacja oraz śpiewane piosenki, to 
oczywiście hołd największemu 
człowiekowi naszych czasów - 
Janowi Pawłowi II. Jest on dla 
nas drogowskazem jak być lep-
szym. „Tak bardzo szukamy dzi-
siaj pięknych ludzi pięknem ser-
ca, tak bardzo chcielibyśmy, 
żeby świat był lepszy, bardziej 
sprawiedliwy, bezpieczny, przy-
jazny. Te wartości rozsiewał po 
całym świecie nasz Ojciec Świę-
ty, który nade wszystko ukochał 
Boga i ludzi.” 

Niełatwe były kwestię i my-
śli wypowiadane przez młodych 
artystów, ale sposób odbioru za-
skoczył nas wszystkich. Oczy-
wiście w sensie pozytywnym. 
Skupienie, spokój, zasłuchanie 
naszych uczniów w treści pro-
gramu, były największą nagro-
dą dla występujących,

` 
Nauczycielki SP 1

Róża Górczewska, Anna Tracz

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i 

meblościankę pokojową, tel. 669 
517 964 lub 91 39 10762

- Przyjmę dwuosobowy tap-
czan i używany robot kuchenny, 
akordeon tel. 513 520 798

- Przyjmę używane meble ku-
chenne, tel. 694 509 752

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę segment kuchenny, 
stół i krzesła, tel. 692 302 754

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie – tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment tel. -  tel. 
692 302 754

- Oddam: w dobre ręce 3 mie-
sięczne szczeniaki - suczki – tel. 
723 916 319

- Przyjmę: krzesła kuchen-
ne, meble kuchenne i pokojowe 
oraz lodówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-

ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę i sofę – tel.    
783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-
kładany dla dziecka, pralkę, lo-
dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: pilnie wózek inwa-
lidzki dla  chorego mężczyzny 
od zaraz  - tel. 690-495-78

- Oddam: za darmo, cztery 
ośmiotygodniowe szczeniaczki 
– tel. 693 925 093  

- oddam 9 tygodniowe kocięta 
- tel. 667766061

- oddam wózek spacerowy 
dostosowany jest również dla 
dziecka niepełnosprawnego 
od 3 do 4 lat - tel. kontaktowy 
535095829

oddam ryby z oczka wodnego 
693605862

Stanisława Piotrowska: lat 71, zmarła 17.10.2014 r., pogrzeb od-
będzie się 22.10.2014 r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Sebastian Furmańczyk

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Sprzedaż kompozycji na groby 
W najbliższą niedzielę, po każdej mszy św., przy kościele Wniebo-

wzięcia NMP w Nowogardzie, mieszkańcy Wojcieszyna będą sprze-
dawać kompozycje nagrobne przygotowane z okazji zbliżającego 
się Święta Wszystkich Świętych (1 listopada) i Dnia Zadusznych. 
Dochód ze sprzedaży „stroików” zasili konto budowy kościoła pw. 
Świętego Jana Pawła II w Wojcieszynie. 

Budowa świątyni ma ruszyć jeszcze w tym roku. Red.  
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Już od 22 października 2014 r.

Nowy Sklep Firmowy 
PIEKARNI KARSK

ul. Boh. Warszawy 103 
(przy Biedronce)

Ratownik Medyczny Artur Pietrzycki

STREETBALL

KONSULTACJE PROZDROWOTNE
GIMNASTYKA I MARSZ NORDIC WALKING

POKAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

POKAZY SZTUK WALKI AIKIDO ZUMBA

POKAZ AKCJI RATOWNICZEJ (WYPADEK)

G R A F I K A

OGNISKO

GODZ. 13:00 - 26.10.2014r.   
W PROGRAMIE:

Jacek Jackowski, 
Automyjnia Roman Kwiatkowski,    Małgorzata Szproch,    Joanna Kostrzewa

Zumba Dream Team

Sklep Rarytas Dorota Kulinicz,
Kraina Fantazji Elżbieta Kazimierczak,    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie

Gabinet Masażu Justyna Marciniak,

Wydruki koloroWe 
usługi graficzne

            W niskich cenach 
           tel. 91 392 21 65                        ul. Boh. Warszawy 7A
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Kandydat na Burmistrza

Partnerstwo 
i Rozwój
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Odpowiedzialność i kompetencja

PIOTR 
SŁOMSKI

Okręg nr 1

Okręg nr 3

ulice: 
Gen Józefa Bema od nr 26 do nr 34, Leśna

Okręg nr 4

Okręg nr 7

Okręg nr 10

Okręg nr 13

Okręg nr 9

Okręg nr 12

Okręg nr 15

Okręg nr 8

Okręg nr 11

Okręg nr 14

Okręg nr 6
Andrzej Leszczyński - PiR

ulice: 
Armii Krajowej od nr 1 do 49, Brzozowa, 

Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, Gen.Jó-
zefa Bema od nr 1 do 25B i od 35 do końca, 
Gen. Józefa Wybickiego, Lipowa, Stanisława 
Staszica

Ryszard Majdziński - PiS

ulice: 
5 Marca, 700 lecia od nr 1 do nr 5 i od nr 

20 do końca, Kowalska, Lutyków, Obodrytów, 
Osiedlowa, plac Wolności, Sądowa

Bogusław Dziura - PiS
ulice: 
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cmen-

tarna, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, 
Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Mi-
kołaja Reja, Nadtorowa, Polna Stefana Żerom-
skiego od nr 4 do nr 16, Władysława Reymonta i 
miejscowości: Radłowo, Sieciechowo

Dominik Tomczyk - PiR

ulice: 
Księcia Józefa Poniatowskiego od nr 1 do nr 

3 i od nr 5 do końca, Kwietniowa, Ogrodowa

Okręg nr 16
Dariusz Olejnik - PiR

miejscowości: 
Bromierz, Kulice, Ostrzyca,
Sąpole, Wierzbięcin

Okręg nr 19
Izabela Pacer - PiS

miejscowości: 
Glicko, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otrę-

by, Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wo-
łowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice

Jan Szymaniak - PiR

ulice: 
3 Maja od nr 29 do nr 38, Jana Kiliń-

skiego, Kazimierza Wielkiego, Ludwika 
Waryńskiego, Zielona

Piotr Wojciechowski - PiR

ulice: 
Bohaterów Warszawy od nr 71 do końca, 

Gryfitów, Jana Pawła II, Księcia Racibora I, 
Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 
21 do końca, Światowida

Marian Jeż - PiR

miejscowości: 
Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie, 

Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolnica, 
Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz 

Okręg nr 18

Małgorzta Stańczyk -PiR

miejscowości: 
Boguszyce, Brzozowo, Drzysław, Lestkowo, 

Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

Piotr Słomski - PiR
ulice: 
3 Maja od nr 1 do 28 i od nr 39 do końca, 

700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, Bata-
lionów Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dwor-
cowa, Fabryczna, Górna, Magazynowa, Mły-
narska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, 
Wartcka

Radosław Kluszczyński - 
PiS

ulice: 
Bohaterów Warszawy od nr 1 do 70, Krót-

ka, Łąkowa, Radosława

Stanisław Wiśniewski - PiS

ulice: 
15 Lutego, Księcia Józefa Poniatowskiego nr 

4, Stefana Żeromskiego od nr 17 do nr 20, Za-
ciszna

Okręg nr 17

Anna Szkołuda - PiR

miejscowości: 
Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino,
Konarzewo, Osowo, Słajsino

Okręg nr 20

Danuta Topa - PiR

miejscowości: 
Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy 

Las, Świerczewo, Trzechel

Marcin Nieradka - PiR

ulice: 
Blacharska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, 

Kościelna, Luboszan, plac Szarych Szeregów, 
Stefana Czarnieckiego, Stolarska, Szkolna, 
Warszawska od nr 1 do 12 i nr 14

Okręg nr 5

Daniel Gęglawy - PiS

ulice: 
Armii Krajowej od nr 50 do końca, 

Pustać, Warszawska nr 13, Zamkowa

ulice: 
Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikor-

skiego, Jarosława Dąbrowskiego, Marsz. Józefa Piłsud-
skiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda Traugut-
ta, Smużyny, Wileńska, Wojska Polskiego,

Okręg nr 21
Tadeusz Tracz - PiR

miejscowości: 
 Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa 

Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, 
Łęgno,Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, 
Wierzchęcino, Zakłodzie 

Kandydat na Burmistrza Nowogardu i kandydaci do Rady Miejskiej 
popierani przez Partnerstwo i Rozwój i Prawo i Sprawiedliwość Bożena Krawczyk - PiS

Okręg nr 2

ulice: 
Bartosza Głowackiego ,Jesionowa, Jodłowa, Kosynie-

rów, Macieja Rataja, Racławicka, Stefana Grota-Rowec-
kiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roose-
velta, Wiejska i miejscowość Warnkowo

Lidia Bogus - PiR

Jerzy Filipczak - PiS
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Nasz cykl - Dzieje nowogardzkich rodzin 

Historia Piotra Kozakowskiego i jego rodziny - część III
Dzieje nowogardzkich rodzin to nadal nieodkryty frapujący temat. Niestety tylko nieliczne są przypadki, gdy znajdują się tacy, którzy w jakikolwiek sposób spisują i 
utrwalają historie swoich najbliższych. Do nich  należy pan Czesław Kozakowski. Urodzony w naszej gminie i wiele lat tutaj mieszkający, opracował niezwykłą histo-
rię losu swojego ojca Piotra, który  trafił ,  na te nowogardzkie ziemie po II Wojnie Światowej . Historia spisana przez pana Czesława, otrzymała I nagrodę  w konkursie 
Szczecińskiego Towarzystwa Kultury „Dzieje Szczecińskich Rodzin” w roku 2008.  Monografia ma tytuł „Historia mojej  Rodziny 1860-2007”.  Jej część, dotycząca losów 
ojca autora, prezentujemy niżej w odcinkach na łamach DN. 

Jan Czesław Kozakowski
Autor o sobie: Urodziłem się 27 

stycznia 1948 r. w Nowogardzie. Ro-
dzice prowadzili gospodarstwo w No-
wych Wyszomierkach w gminie Wy-
szomierz, powiat Nowogard. Szko-
łę podstawową kończyłem w Długo-
łęce. Do Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie uczęszczałem w la-
tach 1962-1966. W latach 1966-1968 
uczyłem się w pomaturalnej Państwo-
wej Szkole Ekonomicznej przy Tech-
nikum Handlowym w Szczecinie. We 
wrześniu 1968 rozpocząłem pracę w 
firmie rzeczoznawczo-kontrolnej PO-
LCARGO w Szczecinie, w której prze-
pracowałem 40 lat. W tym okresie od-
byłem zasadniczą służbę wojskową 
oraz ukończyłem studia zaoczne na 
wydziale filologii angielskiej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od Wigilii 2008 r. jestem na 
emeryturze.  Mieszkam w Szczecinie 
od 1966 r. Od kilku lat biorę udział w 
Konkursie „Dzieje Szczecińskich Ro-
dzin” organizowanym przez Szczeciń-
skie Towarzystwo Kultury. Zajmuję 
się gromadzeniem i opracowywaniem 
dokumentacji dotyczącej mojej Rodzi-
ny oraz Ziemi Nowogardzkiej.

Moi Rodzice wraz z moimi 
braćmi (Robertem, Sewerynem i 
Wacławem) zostają przydzieleni 
do pracy u bauera (zwanego przez 
Polaków „bałorem”), Waltera Tol-
zmanna w miejscowości Wismar 
(do 1938 – Wissmar - dzisiaj Wy-
szomierz), Kreis Naugard (powiat 
Nowogard). Bauer miał żonę He-
dwig, córkę Inge i syna Friedricha 
Karla. 

1.05.1943 Piotr Kozakowski w 
Nowogardzie otrzymuje książkę 
pracy nr 76/335 (dokument kie-
dyś był dostępny w Urzędzie Gmi-
ny Nowogard).

W Wyszomierzu pracuje też ro-
dzina Albina Ważnego pochodzą-
cego z Rudy Różanieckiej w pow. 
Lubaczów w woj. rzeszowskim. 
Ojciec po wojnie utrzymywał ko-
respondencję z panem Ważnym 
do końca swoich dni. Albin Waż-
ny w jednym z listów narzekał na 
ból nóg, którego przyczyną było 
pobicie go przez Niemców w Za-
mościu [„te pały hitlerowskie”].

17/18.08.1943 - pierwszy na-
lot bombowy RAF na niemiec-
ki ośrodek badań rakietowych w 
Peenemünde na wyspie Uznam, 
przeprowadzony siłami 571 bom-
bowców. Była tam wytwórnia ra-
kiet V1 i V2, wykryta przez AK. 
Wybuchy bomb i łuny pożarów 
widoczne były nawet w Wyszo-
mierzu pod Nowogardem.

Najstarszy brat, Robert (miał 
wtedy 14 – 15 lat), został skiero-
wany do pracy w Redle, które wte-
dy nosiło nazwę Pflugrade. Być 
może Robert pracował u krew-
nych Tolzmanna z Wyszomierza, 
gdyż nazwisko Tolzmann spoty-
ka się również wśród niemieckich 
mieszkańców Redła, chociaż mó-
wiono, że Niemcy rozdzielali spra-
wiedliwie robotników.

Z Redła do Wyszomierza przez 
Nowe Wyszomierki przepływa 
rzeczka, potocznie zwana „Ro-
wem”. Stanisław Rzeszowski, no-
wogardzki nauczyciel historii i ba-
dacz dziejów Ziemi Nowogardz-
kiej, w jakimś opracowaniu na-
zwał ją Święta. W tamtych latach 
rzeczka była wypełniona wodą. 
Kilometr przed Wyszomierzem, 
płynąc w dolinie, przekształcała 
się w liczne groble, szerokie na 50 
metrów. W czasie zimy Święta za-
marzała. Podobno wtedy Robert 
jeździł do Redła na łyżwach. Opo-
wiadał również o tym Edmund 
Nowacki, późniejszy mieszkaniec 
i sołtys Wyszomierza.

W okolicach Nowogardu było 
więcej polskich robotników. W 
Redle pracowała rodzina Nowac-
kich, którzy po wojnie osiedli w 
Wyszomierzu; w Redle przebywał 
też Wojciech Dembowski, póź-
niejszy mieszkaniec Krasnołęki. 
W czasie wojny nasza rodzina za-
przyjaźniła się z rodziną Piotra i 
Bronisławy Piecków pracujących 
w Bernhagen (obecnie Ostrzyca). 
Po wojnie Pieckowie zamieszkali 
w Wojtaszycach. Mieli troje dzieci: 
2 synów i córkę. Synowie Edward i 
Henryk byli później taksówkarza-
mi w Nowogardzie. Piotr Piecka 
zmarł wiosną 1961 r. Pamiętam, 
że pojechaliśmy na jego pogrzeb 
do Wojtaszyc wozem konnym. 
Bronisława Piecka zmarła w 1982 
r. i pochowana jest w Jenikowie.

Ojciec bardzo dobrze posługi-
wał się językiem niemieckim, na-
tomiast Mamie wychodziło to go-
rzej. Kiedyś zapomniała się i do 
Frau Tolzmann powiedziała po 
polsku: - Idę na pole! Bauerin zro-
zumiała to inaczej i wykrzyknęła: 
- Nach Polen? Nein, nein! Es gibt 
keine Polen! (Do Polski? Nie, nie! 
Nie ma żadnej Polski!).  Z tamtych 
czasów w słownictwie używanym 
przez Rodziców został m.in.: „ko-
pel” (ogrodzone pastwisko), „kraj-
zega” - elektryczna piła tarczo-
wa, „szajba” - koło w silniku elek-
trycznym, na które zakłada się pas 
transmisyjny, „centryfuga” – wi-
rówka do odciągania śmietany z 
mleka.

05.03.1945 – zajęcie Nowogardu 
przez wojska radzieckie i polskie. 
Niemcy uciekają za Odrę. Do Wy-
szomierza wchodzą Rosjanie. Oj-
ciec częstuje ich spirytusem, który 
miał w gąsiorku. Jeden z żołnierzy 
upija pół kieliszka, a resztę wylewa 
z powrotem do gąsiorka. Słusznie 
przypuszcza, że Ojciec z obrzy-
dzenia odda im cały gąsiorek. W 
okolicy płoną obejścia, bo Rosja-
nie mają zwyczaj palić ogniska 
gdzie popadnie, nawet na klepisku 
w środku stodoły. Po polach i łą-
kach wałęsa się bezpańskie bydło, 
wypuszczone jeszcze przez Niem-
ców, którzy nie zdążyli ich zabrać. 
Pada ofiarą wojska albo zdycha 
od wzdęcia po zjedzeniu nadmia-
ru czerwonej koniczyny i napiciu 
się wody. Przez lata po wojnie nad 
rowami i stawami znajdowane są 
liczne czaszki i kości bydlęce.

PO II WOJNIE
Parę dni później Piotr Koza-

kowski z rodziną wyjeżdża do Je-
dlni-Letnisko. W dokumentach 
Państwowy Urząd Repatriacyjny 
napisał, że z przymusowych robót 
z Niemiec przybył 3 maja 1945 r. 
Zamieszkali w Jedlni na „Gdyni” - 
tak nazywa się dzielnica Jedlni w 
pobliżu cmentarza. 

21.08.1945, Jedlnia – rodzina 
Piotra Kozakowskiego wraz z za-
przyjaźnioną rodziną Rutkow-
skich wyjeżdża na Ziemie Odzy-
skane. Piotr Kozakowski dostaje 
Zaświadczenie Nr 10523 wydane 
przez Ministerstwo Administra-
cji Publicznej – Państwowy Urząd 
Repatriacyjny (PUR) dla uzyska-
nia ulgi na przewóz grupy przesie-
dleńców wraz z mieniem na prze-
jazd z miejscowości Jedlnia do 
miejscowości Starogród (obecnie 
Stargard Szcz.), uprawniające do 
biletu blankietowego zbiorowe-
go. Na zaświadczeniu wyszczegól-
nieni są: Piotr Kozakowski (jako 
przewodnik grupy) oraz: 1. Rut-
kowski Jan, 2. Kozakowska Hele-
na, 3. Kozakowski Seweryn, 4. Ko-
zakowski Wacław, 5. Rutkowska 
Józefa, 6. Rutkowski Jan, 7. Rut-
kowska Halina, 8. Rutkowski Ka-
zimierz, 9. Rutkowski Stefan. Wy-
jeżdżają 27 sierpnia 3 klasą. Na li-
ście nie ma Roberta Kozakowskie-
go. 

Wyjeżdżając z Jedlni rodzice 
moi załadowali dużą ilość „gra-
tów”, mebli itp.  - tak potem mówił 
o tym Józek, syn stryjka Jana. Gdy 
ich żegnał, miał wrażenie, że ich 
wszystkich już nie zobaczy. I rze-
czywiście, przeczucie go nie my-
liło.

Dom w Wyszomierzu, w któ-
rym Rodzice mieszkali w cza-
sie wojny i chcieli zamieszkać po 
wojnie, był już zajęty przez Kanto-
ra - wisiała biało-czerwona flaga. 
Wybuchła straszna awantura, ale 
to nic nie pomogło – Kantorowie 
byli pierwsi. Rodzice osiedlają się 
więc w Nowych Wyszomierkach 
[nazywanych wówczas Jastrzębie], 
kolonii Wyszomierza, w domu, 
który wypatrzył Robert jeżdżąc 
do pracy Niemców w Redle. Dom 
stał na wzgórzu, był najładniejszy 
w całej wsi; wszystkie budynki go-
spodarcze były murowane i kry-
te dachówką. Dom ochraniały z 
dwóch stron dwa olbrzymie, pra-
wie dwustuletnie, dęby. Gospo-
darstwo nosiło nr 6, potem nr 5, 
gdyż budynki z gospodarstwa z 
uprzednim nr 5 spaliły się pod-
czas przejścia frontu. Podobno 

rosyjscy żołnierze zabawiali się z 
mieszkającymi tam Niemkami.  Z 
pięknego obejścia pod siedmio-
ma potężnymi bukami zostały tyl-
ko mury z białej cegły, które po la-
tach rozsypały się w pył i porosły 
drzewami. Rutkowscy osiedlili się 
w pobliżu (500 m) – w gospodar-
stwie nr 12 pod lasem węgorzyc-
kim.   

 W latach 80. ub. wieku przeglą-
dałem w Urzędzie Gminy w No-
wogardzie dokumenty  dotyczą-
ce osiedlenia się mojej Rodziny w 
Nowych Wyszomierkach. Znala-
złem tam m.in.:

- Pismo nr 1744/45/0S: Nowo-
gród, 19.10.45 [44. urodziny Ojca! 
– JCK] – skierowanie na osad-
nika Piotra Kozakowskiego, ur. 
19.10.1901 r. do Jastrzębia  – pod-
pisał pełnomocnik Rządu RP na 
obwód Nowogród St. Ubik [na-
zwa Nowogród obowiązywała do 
7.05.1946 r. - JCK];

- Oświadczenie, podpisane prze 
świadków, o przywiezieniu z cen-
tralnej Polski do gr. Jastrzębie na-
czyń kuchennych, pościeli na 3 łóż-
ka, odzieży, bielizny, maszyny do 
szycia i 18 sztuk drobiu. Podpisy: 
Rutkowski Jan, Górak. Potwierdzo-
ne przez Zarząd Gminy Długołęka, 
Nowogród  (Pom. Zachodnie);

- Protokół No. 5. Przekazanie 
przez PUR repatriantowi – prze-
siedleńcowi gospodarstwa w po-
siadanie: Kozakowski Piotr ur. 
19.10.1901. Gleba średnia żytnia 
kartoflana. Dom mieszkalny: 19 m 
x 8 m (4 pokoje, kuchnia, 5 szaf, 2 
stoły, 1 kredens, 9 krzeseł, 3 łóżka, 
2 kozetki, 1 otomana). Stodoła: 20 
m x 12 m (1 młocarnia, sieczkar-
nia, kopaczka). Obora: 9,5 m x 6 
m; chlewy: 18 m x 6,5 m. 

- Wniosek Piotra Kozakowskie-
go o przyznanie prawa własności :

 Kozakowski Piotr, ur. 19,10.1901 
r., Budy Niemianowskie, gm. Kucz-
ki, pow. Radom. Przybycie na Zie-
mie Odzyskane: 15.7.1945. 5 klas 
szkoły podstawowej. W czasie woj-
ny robotnik w Niemczech.  Ro-
dzina: Robert: ur. 25.8.1930, He-
lena: ur. 11.4.1909, Seweryn: ur. 
08.9.1932, Wacław: ur. 16.9.1936. 

Grunty orne 10 ha, łąki 3 ha, pa-
stwisko 2 ha. Krowa za 32.000, 3 
cielęta, 2 prosięta, 3 gęsi, 4 kaczki, 
12 kur. Sołtys dopisuje: Prowadzi 
gospodarstwo starannie i wzorowo. 
Górak Jan. Opinia Komisji Wnio-
skowej: Gospodarz dobry, pracowi-
ty, obrotny, trochę handluje. Kupił 
za swoje pieniądze krowę. 

- Notatka: 20.09.1946, Nowo-
gród (obecnie Nowogard) - Piotr 
Kozakowski kupuje krowę czarno-
białą, lat 7, od Spółki Rzeźniczej 
Chałupczak i Sp. III, Nowogród, 
Al. Stalina 57, za 32.000 zł.

3.11.1945, Nowogard - Robert 
dostaje skierowanie do Szpita-
la Powiatowego w Nowogardzie 
Było to prawdopodobnie wtedy, 
kiedy brat postrzelił się z pistoletu 
w brzuch – całe szczęście, że przez 
kożuch. Były w domu dwa kożu-
chy: jeden bardzo duży i ciężki, 
pokryty ciemnobrązowym suk-
nem, drugi bezrękawnik z samej 
owczej skóry. I ten kożuch złago-
dził skutki postrzału [faksymi-
le skierowania znalazłem w Ka-
lendarium Nowogardu Franciszka 
Karolewskiego – JCK].

1946 (brak daty) – Robert pisze 
pismo do Inspektoratu Szkolne-
go w Nowogardzie -prośbę o do-
puszczenie do egzaminu z zakresu 
szkoły podstawowej.

cdn
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UWAGA!
Msza św. w intencji wszystkich zmarłych 
sybiraków od 1946 r. do chwili obecnej 

odprawiona będzie dnia 2 listopada 2014 r. 
o godzinie 9.30 w kościele 

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Nowogardzie. 

Po Mszy św. wypominki. 
Zarząd Koła

Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

Dnia 18.10.2014 rozpoczynają się rozgrywki 

Halowej Ligi Piłki Siatkowej 
Dnia 29.10.2014 wznawia swoją działalność 

Halowa Liga Piłki Nożnej LZS. Informacja 609 307 315. 

Pomorzanin wygrywa po pięknej bramce

Panują u „siebie”
W sobotę (18 września), w Nowogardzie, Pomorzanin Nowogard podejmował na własnym boisku trzecią drużynę w tabeli- Błękit Pniewo. Po bardzo za-
ciętym meczu i pięknym golu Huberta Pędziwiatra, zdobytym strzałem przewrotką, nowogardzianie przedłużają swoją zwycięską serię na własnym boisku 
i umacniają się na 2. pozycji w tabeli.

To już drugi z rzędu mecz Po-
morzanina, którego stawką było 
2. miejsce w tabeli. Tym razem 
trener Robert Kopaczewski, miał 
do dyspozycji większą liczbę pił-
karzy. Niestety ponownie zabra-
kło w składzie Rafała Makarewi-
cza, który wielokrotnie udowod-
nił już, jak ważnym jest piłka-
rzem dla nowogardzkiego zespo-
łu. Pierwsza połowa była bardzo 
wyrównana. Pomorzanin starał 
się zdobyć bramkę, jednak go-
spodarze nie zdołali stworzyć so-

bie stuprocentowej okazji. Bram-
karza gości starali się pokonać 
m.in. Wojciech Borek po strzale 
z dystansu oraz Paweł Galus ude-
rzeniem głową, po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego. Druga część 
spotkania niewiele różniła się od 
pierwszej, z tym, że w tej odsłonie 
Pomorzanin rozegrał najważniej-
szą akcję w tym meczu. W 77. mi-
nucie, Michał Soska precyzyjnie 
uderzył na bramkę gości, golkiper 
przyjezdnych efektownie obronił 
ten strzał, jednak był już bez szans 

wobec pięknego strzału „nożyca-
mi” w wykonaniu Huberta Pędzi-
wiatra. Przed tygodniem ten sam 
piłkarz, podwyższył potężnym 
uderzeniem z 20 metrów na 2:0 
w meczu ze Stalą Lipiany. Tym ra-
zem w jeszcze efektowniejszy spo-
sób, zdobył niezwykle cenną dla 
nowogardzian bramkę. To jed-
nak nie koniec emocji. Na boisku 
pojawił się Sławomir Paszkow-
ski, który w 83. minucie został 
sfaulowany w polu karnym. Sę-
dzia wskazał na „wapno”, a do pił-
ki podszedł Paweł Galus. Napast-
nik Pomorzanina nie wykorzystał 
„jedenastki”, ponieważ bramkarz 
Błękitu w ładnym stylu obronił 
jego strzał. Od początku sezonu 
wszystkie rzuty karne skutecznie 
wykonywał Konrad Winczew-
ski, który nieco wcześniej, z po-
wodu drobnego urazu, zmuszony 
został do opuszczenia boiska. Na 
szczęście ta niewykorzystana oka-
zja Pomorzanina, nie zemściła się 
w końcówce meczu i gospodarze 
odnieśli kolejne zwycięstwo na 
własnym boisku. To już 6. mecz 
w Nowogardzie, w którym Po-
morzanin wygrywa przed własną 
publicznością. Tak świetną serię 

zwycięstw u „siebie” ma już tyl-
ko Piast Chociwel, który dotych-
czas rozegrał w „domu” 5 spotkań 
i pięć razy wygrał. Co ciekawe, za 
tydzień Pomorzanin zagra wła-
śnie w Chociwlu. Więcej na temat 

tego meczu, w najbliższym wyda-
niu DN. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników 10. kolejki 
oraz aktualną tabelę.      

KR

Pomorzanin Nowogard – Błękit Pniewo 1:0 (0:0)
`77 min. Hubert Pędziwiatr
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski (Dawid Langner), Michał Soska (c) , Maciej Dobrowolski, Natan Wnuczyński – Wojciech Borek, Gracjan 

Wnuczyński, Dawid Kurek (Sebastian Suchy), Dominik Wawrzyniak (Sławomir Paszkowski) – Hubert Pędziwiatr, Paweł Galus.

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 10 28 28 6 9 1 0
2 Pomorzanin Nowogard 10 22 19 10 7 1 2
3 Morzycko Moryń 10 19 18 12 5 4 1
4 Kłos Pełczyce 10 19 14 16 6 1 3
5 Stal Lipiany 10 19 29 17 6 1 3
6 Błękit Pniewo 10 17 22 19 5 2 3
7 Jeziorak Szczecin 10 16 17 16 5 1 4
8 Polonia Płoty 10 14 24 17 4 2 4
9 Zorza Dobrzany 10 12 25 19 2 6 2
10 Sparta Węgorzyno 10 11 12 13 3 2 5
11 Unia Dolice 10 10 20 20 2 4 4
12 Gavia Choszczno 10 9 17 20 2 3 5
13 Flota II Świnoujście 10 9 12 31 3 0 7
14 Ina Ińsko 10 7 11 21 2 1 7
15 Odrzanka Radziszewo 10 6 14 27 1 3 6
16 Orkan Suchań 10 4 7 25 0 4 6

Hubert Pędziwiatr potwierdził swoją świetną grą, że jest piłkarzem potrzebnym w 
zespole Pomorzanina .

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
10 kolejka:
Sparta Węgorzyno – Piast Chociwel  0:1
Stal Lipiany – Gavia Choszczno   5:1
Orkan Suchań – Flota II Świnoujście  2:4
Jeziorak Szczecin – Zorza Dobrzany  2:1
Pomorzanin Nowogard – Błękit Pniewo  1:0
Kłos Pełczyce – Ina Ińsko   1:0
Polonia Płoty – Unia Dolice   4:1
Morzycko Moryń – Odrzanka Radziszewo  3:1

Piłkarski Turniej o Puchar Prezesa Sparty Gryfice

Młode talenty Pomorzanina
W niedzielę (12 października), w Gryficach, rozegrano Piłkarski Turniej Młodych Ta-
lentów o Puchar Prezesa MKS Sparta Gryfice. Udział w nim wzięli podopieczni Rober-
to Mendesa ze szkółki piłkarskiej Brasil da Bola, która współpracuje z Pomorzaninem 
Nowogard.  

Mecze rozgrywane były na gryfic-
kim „Orliku”. Do rywalizacji oprócz 
Pomorzanina Nowogard, przystąpili 
młodzi piłkarze z zespołów: Drawy 

Drawsko Pomorskie, Gryfa Kamień 
Pomorski, Mewy Resko oraz oczy-
wiście gospodarze - Sparta Gryfi-
ce. Zespoły rywalizowały w syste-

mie „każdy z każdym”, rozgrywając 
mecze na dystansie 10 minut. Ce-
lem oczywiście była dobra zabawa 
i kształtowanie umiejętności piłkar-
skich młodych zawodników. Pod-
opieczni Roberto Mendesa zdążyli 
przyzwyczaić nas do swoich sukce-
sów, tym razem jednak zwycięzcami 
byli wszyscy uczestnicy. Miejsca ze-
szły na drugi plan, a każdy z zespo-
łów otrzymał okazały puchar. W ze-
spole Pomorzanina, wystąpiło rów-
nież dwóch młodych zawodników 
ze stargardzkiej szkółki piłkarskiej 
Roberto Mendesa. Była to z pewno-
ścią kolejna świetna przygoda tych 
młodych piłkarzy i możliwość naby-
cia cennego doświadczenia. 

KR  
Od lewej- Robert  Mendes, (piłkarz ze Stargardu), Cyprian Marchewka, Maciej 
Gach, (piłkarz ze Stargardu), Miłosz Orpel, Max Labocha, Kacper Danicki, Hali Yah-
fouf, Michał Słowiński.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Zostań najlepszym mechanikiem!
9 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbyła się in-
auguracja I edycji Konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodach Technik Pojazdów Samo-
chodowych i Mechanik Pojazdów Samochodowych Nowogard 2014. 

W inauguracji konkursu 
wzięli udział: Wicestarosta Po-
wiatu Goleniowskiego Pan To-
masz Kulinicz, dyrektor ZSP 
Pan Stefan Sitkowski, wicedy-
rektor ZSP Pan Piotr Łąpieś,  
kierownik szkolnych warszta-
tów Pan Zdzisław Kostrzewski 
oraz nauczyciele i uczniowie 
klas mechanicznych.  Spotka-
nie  poprowadził organizator 
konkursu i szkolenia uczniów 
współwłaściciel firmy DOMIR 
PARTS s.c Pan Dominik Wul-
kiewicz, który przedstawił ze-
branym tematykę i harmono-
gram spotkań oraz zaprezento-
wał nagrody dla uczniów (ze-
stawy narzędzi renomowanych 
firm oraz pamiątkowe pucha-
ry). Uczniowie wezmą udział 
w następujących blokach szko-
leniowych:

•	 I	spotkanie		30.10.2014	
– budowa i działanie systemu 

EBS w pojazdach ciągnionych. 
Zajęcia poprowadzi przedsta-
wiciel patrona wspierającego 
firmy KNORR BREMSE.
•	 II	 spotkanie	

06.11.2014 r. - diagnostyka 
komputerowa na urządzeniach 
HELLA GUTMAN, budowa i 

zasady działania układów kli-
matyzacji w pojazdach mecha-
nicznych. Spotkanie popro-
wadzi przedstawiciel patrona 
wspierającego firmy HELLA 
POLSKA.
•	 III	 spotkanie	 (pod-

sumowujące) 08.11.2014. - 
podsumowanie szkolenia od-
będzie się w formie konkur-
su, który będzie składał się z 
trzech etapów:

- testu wyboru z zakresu od-
bytego szkolenia oraz materia-
łu nauczania w szkole,

-zadań praktycznych,

-sprawdzenia umiejętności 
manewrowania samochodem 
na placu ćwiczeń.

Na ten dzień planowane są 
ponadto inne atrakcje w po-
staci konkursów dla wszyst-
kich uczniów szkoły, nauczy-
cieli oraz mieszkańców Nowo-
gardu.

Uczniowie, którzy byli obec-
ni na spotkaniu nie kryli swo-
jego zainteresowania projek-
tem – będą mogli wziąć udział 
w interesujących szkoleniach 
oraz wezmą udział w rywaliza-
cji o atrakcyjne nagrody.

Sponsorem konkursu jest 
firma DOMIR PARTS s.c., pa-
tronami wspierającymi są fir-
my: KNORR BREMSE i HEL-
LA POLSKA. Patronat me-
dialny nad szkoleniem objął  
Dziennik Nowogardzki.

Uczniowie klas mechanicznych...

Wystąpienie dyrektora ZSP Pana Stefana Sitkowskiego

 ...słuchają z zaciekawieniem

 Prowadzący spotkanie Pan Dominik Wulkiewicz

Wystąpienie Wicestarosty Powiatu Goleniowskiego Pana Tomasza 
Kulinicza

Od prawej – Pan Piotr Łąpieś, wicestarosta Pan Tomasz Kulinicz, 
Pan Zdzisław Kostrzewski, Pan Stefan Sitkowski i Pan Dominik 
Wulkiewicz

Pamiątkowe puchary (nagrody w konkursie)

Zestawy narzędzi (nagrody w konkursie)
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

Zatrudnię elektryka
Proszę o kontakt  

w godz. 8:00-16:00  

tel: 91 39 23 887
W230.1.sczb.w-pt.7-14.10

 Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.10.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie-spławikowe 

(towarzyskie) w Kamieniu Pomorskim 
na kanale „Świniec”. 

Opłata startowa wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.10.2014r. 

Uwaga zmiana czasu. 
 Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDlA w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 B

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja)
prowadzony przez komisję przetargową 

Przedsiębiorstwa na sprzedaż:
Samochód osobowy Renault Megane pojemność l 598 cm3 z insta-

lacją LPG rok produkcji 2003, przebieg 236 000 km
Pojazd jest w pełni sprawny technicznie, 
dodatkowo komplet opon zimowych.
Cena wywoławcza wynosi 7 500 zł netto + podatek V AT
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8.00- 15.00 w sie-

dzibie Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

10% ceny wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferu-

je ceny wywoławczej.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zosta-
ną przyjęte, zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy 

przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu 05 listopada 2014 r. o 

godz. 11.00. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 39 25 570

Kompleksowe  
usługi instalacyjno- 

elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

DLA PAŃ “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” WYJAZD  
NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 8 listopad 2014r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. Oferta Składa się z kom-
pleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 

godz.8.30-14.00 tel.91 3921356  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 7 zł. 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Pasowanie na ucznia w SP 2 

Przyjęli ich do uczniowskiej braci 
16 października 2014 r. to pamiętna data dla „Pierwszoklasistów”. W tym dniu w murach 
Szkoły Podstawowej nr 2 odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. 

Punktualnie o godz. 16:00, prze-
wodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego, Julia Florczak, powitała przy-
byłych gości, dyrekcję, nauczycieli, 
rodziców i uczniów. Szczególnie go-
rąco powitała bohaterów uroczysto-
ści - uczniów klasy I a, I b, I c, którzy 
zaprezentowali program artystycz-
ny. Wspierani przez wychowawczy-
nie: Krystynę Gradzik, Urszulę Zajdę i 
Grażynę Potyrańską, recytowali wier-
sze, śpiewali piosenki i tym samym 
udowodnili, że są godni „Pasowania”. 

Obrzędu tego dokonała „magicznym 
ołówkiem” dyr. SP 2, mgr Lidia Wi-
znerowicz - Gliwna. Uczniowie klas 
I zostali przyjęci do braci uczniow-
skiej. Ukoronowaniem aktu pasowa-
nia było wręczenie pamiątkowych 
dyplomów i legitymacji szkolnych. 
Na zakończenie rodzice poszczegól-
nych klas przygotowali w salach słod-
ki poczęstunek dla swych dzieci. 

Inf. własne/opr. DN 



Nr 80 (2313)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

14

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 88,36m parter bliźniaka 
z podwórkiem i garażem. Tel. 504 
703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d 
w Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 
km. od N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena 28 tyś.
zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojo-
we tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 44,4 m2, III piętro ul; Żerom-
skiego, 145 tyś. do negocjacji. 
723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usłu-
gowy przy ul. Młynarskiej w No-
wogardzie. Powierzchnia ok. 
45m2, na którą składa się sala 
obsługi oraz zaplecze/magazyn 
z osobną toaletą. Lokal po kapi-
talnym remoncie. Dostępne me-
dia: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. Zapra-
szam na prezentację, tel. 91/579-
29-18

•	 Sprzedam nowy dom w Kar-
sku. Cena 210 tys. 691 664 658 

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 
33 m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybier-
nowie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 
29,5m2, piwnica i budynek go-
spodarczy.913911069.

• Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar, media. 602 267 382  

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, ul. Warszawska. 513 
236 499

• Nowogard centrum do wynaję-
cia lokal 200 m2. Tel. 533 983 233

•	 Wynajmę czteropokojowe, 
parter, 67,7m2 1000 zł+opłaty-
+kaucja. 504 898 980 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277.

• Sprzedam mieszkanie 58m2, 3 
pokoje I piętro centrum. 693 344 
807, 661 969 006 cena do uzgod-
nienia 

• Wynajmę pokój jednej osobie 
niepalącej. 798 382 886

• Sprzedam  garaż  na  ul: J. Pawła 
II.607580172.

• Domek  do  wynajęcia  
.607289286.

• Wynajmę garaż w centrum mia-
sta. 603 705 682

• Do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy w centrum. 
510 170 263 

• Sprzedam mieszkanie 3 poko-
je 66,3m2, I piętro, Wierzbięcin 
Osiedle. 515 241 546, 91 39 14 
018 

•	 Wynajmę 2 pokoje te. 601 642 
390

•	 Tanio sprzedam pawilon han-
dlowy 601 642 390

•	 Sprzedam	lub	wynajmę	mieszka-
nie	3	pokojowe,	parter,	 	w	nowo	
ocieplonym	 bloku	 przy	 ulicy	 Że-
romskiego.	Tel.	501	69	33	26	

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojo-
we w Nowogardzie. Tel. 697 972 
751 

• Sprzeda działki budowlane: od 
0,30 co 0,34h./lub w całości/Kra-
snołęka. Tel. 739 050 367 

• Wynajmę mieszkanie trzypoko-
jowe 600zł+ opłaty. Tel. 513 153 
577 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
180 m, ogrzewane. Tel. 609 245 
816

• Sprzedam ziemię rolną. Tel. 9139 
22 997 

• Poszukuję domu do wynajęcia 
Nowogard i okolice. 797 754 362

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD se-
dan rok prod. 2000, kolor srebrny 
metal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 
zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Miche-
lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 
sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 
sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.   cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D 
, rok prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908

•	 Skup aut, osobowe i dostaw-
cze, gotówka od ręki. 791 337 
976

• Sprzedam opony zimowe good 
year w dobrym stanie 165/70 
R14, 4 sztuki z felgami stalowymi 
cena 500 zł. 782 314 410 

• Kupimy auta przeznaczone do 
złomowania, stan obojętny. 797 
754 362

ROLNICTWO

• Sprzedam obornik. 505 405 357

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto wor-
kowane cena 70 zł za metr. 
692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje 
kwitnące róże pienne / drzew-
kowe / 25 zł./szt., oraz róże krza-
czaste 15 zł./szt. a także wiele in-
nych roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 
608 01 39 95 

• Sprzedam: miód pszczeli, mio-
darkę, wagę uchylną, silnik elek-
tryczny. 91 39 25 457 

•	 Koszenie, mulczowanie i belo-
towanie siana i słomy. 608 01 
39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 
3,5 tony. 785 04 19 62 

•	 SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH KU-
RZYCH JAJ. ul. Bohaterów War-
szawy 21. Tel. 91 39 20 307

•	 Sprzedam ziemniaki  Vinieta . 
Żabówko  18 .Tel.605092517.

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 
796 759 414 

• Sprzedam owijarkę samozała-
dowczą do sianokiszonki . 91 39 
17 -59, 668 542 996

• Sprzedam prosiaki. Tel. 508 211 
596 

• Sprzedam ziemniaki Bryza, Ol-
chowo 21. Tel. 91 39 21 595

• Prosiaki sprzedam okolice Gole-
niowa. 602 53 63 66

• Sprzedam pług Owenum 4-ski-
bowy zabezpieczenie hydrau-
liczne. Tur do C-380. Tel. 781 236 
981 

• Sprzedam pszenice jarą tanio. 
692 125 122

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykończe-
nia. Tel. 608 364 330 , 600 347 
308 

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, hydrauliczne, przyłącza 
wod-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 

szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Studio Re-
klamy Vizart. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blachar-
skie, podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazie-
nek , dachów i ogrodzeń . 
Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, li-
ceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, te-
rakota itp. i kostka polbrukowa. 
693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 
493 

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493 

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis  tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa okien i 
drzwi. 695 181 070 

PRACA

•	 Zatrudnimy	 do	 pracy	 biurowo-
-spedycyjnych	 kreatywną	 i	 mo-
bilną	osobę	ze	znajomością	j.	nie-
mieckiego,	 wykształcenie	 min.	
średnie	tel.	609	49	39	89

•	 Zatrudnimy	osobę	do	prowadze-
nia	 spraw	 kadrowych	 firmy,	 wy-
magane	 doświadczenie	 .	 CV	 na	
adres	 e-mail	 :	 biuro@arto-plus.
pl		lub	kontakt	tel.		91	39	25	275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Irlan-
dia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 
20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szcze-
cin. 734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - po-
mocnika od zaraz 508 290 657.

• Hurtpol przyjmie praktykan-
ta do działu handlowego. 91 57 
92 918

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 
607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377 

• Poszukuję osoby do prowadze-
nia domu i opieki nad chorą oso-
bą w Węgorzycach. 606 271 499 
lub 91 39 22 308 

• Zatrudnię tokarza w zakładzie 
elektromechanicznym w Nowo-
gardzie może być emeryt lub 
rencista oferuje dobre warunki 
pracy. 601 57 77 24 

• Zatrudnimy osobę do prowa-
dzenia spraw kadrowych firmy, 
wymagane doświadczenie . CV 
na adres e-mail : biuro@arto-
-plus.pl   lub kontakt tel.   91 39 
25 275.

• Zaopiekuję się małym dzieckiem 
czas godzinowy nieograniczony. 
664 696 177

• Firma zatrudni hydraulików lub 
osobę chętną nauczyć się zawo-
du. 696 698 311
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

OGŁO SZE NIA DROB NE
 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje	od	pon.	–	do	sob.) 9:51 (kursuje	od	6	–	7.X	i	od	

13.IX	–	11.X	w	sob.	i	w	niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje	od	pon.-	
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje	 od	 pon.-	 p-tku.),	 6:01,	 7:47,	 10:51,	 14:48 

(kursuje	od	pon.-	p-tku.	i	w	niedz.),	16:48,	18:25,	22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

•	 Firma produkująca drewnia-
ne domy szkieletowe zatrudni 
pracowników  produkcyjnych 
oraz budowlanych. Zaintere-
sowane osoby prosimy o kon-
takt telefoniczny pod nr 881 
464 241 w godz. 9-17.

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia truskawek w Redle. Rozpo-
częcie pracy około 10 listopa-
da cena pęczka 40 groszy. Wię-
cej informacji: 505 149 049

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 

Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, po-
cięte , porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, olcha, brzoza, niskie 
ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne  cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknie-
ta komora spalania np.gdy brak 
komina lub wentylacji zapewnia-
my czesci zamienne,serwis tel 
691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl  oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 

380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojacy VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z Nie-
miec do domu, pensjonatu 
gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomicz-
ny cena od 1.000 zl piec  gazo-
wy c.o. stojacy, zeliwny ze ste-
rowaniem vaillant moc od 11- 30 
kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772

• KREDYT NA WYDAT-
KI SZKOLNE. DUŻE  KWO-
TY.BEZ  BIK. MAŁE  RATY. 
TEL.697082509,601627044.

• KREDYTY  DLA  FIRM. 
607092509,697082509.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z 
plantacji jodła kaukaska. 602 101 
118, 600 899 289

• 50 sadzonek świerk 1,5 m 15 zł. 
796 144 225 

• Sprzedam drewno pocięte, ol-
cha, brzoza, sosna. 880 690 659
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-31.10

W12.4.SK.P.7.3.DO

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F  
tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 09:00-18:00, sob. 10:00-13:00

Marcin Nieradka
Kandydat do Rady Miasta

K o m i t e t 
Wyborczy Wyborców 
Partnerstwo 
i Rozwój

Okręg Nr 6

ulice: Warszawska, 
Blacharska, Kard. 
S. Wyszyńskiego, 
Kościelna, Luboszan, 
Pl. Szarych Szeregów, 
S. Czarnieckiego, 
Stolarska, Szkolna

Sfinansowane przez KW
W

 Partnerstwo i Rozwój

REKLAMA



Piątek 
24 października 2014 r. 
Nr 81 (2314) 
nakład 3000 
Rok XXI ISSN 1897-2640 

 Cena 2,00 zł

GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do
W72.4.P.P.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

P29.2.P.10.10.do

W213.4.P.10-31.pt

Pracują społecznie
i użytecznie s. 10

SKUP ZŁOMU 
I METALI KOLOROWYCH 

* gotówka od ręki
* ważymy na wagach elektronicznych
* cięcie złomu palnikiem 
* odbiór złomu na terenie miasta GRATIS!

Oferuje  NAJWYŻSZE  ceny złomu stalowego 
i metali kolorowych w mieście !

Czynne: pn-pt 7.00-17.00 • sob. 7.00-14.00;  tel. 503 119 036, 507 021 889

NOWOGARD ul. Młynarska 10
 (teren byłej mleczarni)

A.60.4.k.pt.26-17.10

Kandydat na Burmistrza

Partnerstwo 
i Rozwój
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Odpowiedzialność i kompetencja

PIOTR 
SŁOMSKI

Sfinansowane przez KW Partnerstwo i Rozwój

Takiej fontanny nie ma nikt

Tyle wody dookoła, 
a  urzędnik straż woła...

Czytaj s. 3

Z cyklu Nasi Przedsiębiorcy: 

s. 9s. 9

Węgorzyce:

Drugie  
życie świątyni

Ojciec  
i syn to dobry team

REKLAMA
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

W dniu 22 października, w Nowogardzie, przy ul. Boh. Warszawy (koło 
Biedronki), Piekarnia „Karsk”, otworzyła swój kolejny, bo drugi już sklep 
firmowy. Pierwszy taki punkt, przy ul. 700 – lecia (w pasażu koło Polo 
Marketu), firma otworzyła w zeszłym roku, w lipcu.  - Zapraszamy wszyst-
kich klientów i  gwarantujemy zarówno dobrej jakości pieczywo i wyroby 
cukiernicze, jak i miłą obsługę - mówi Bogumiła Lisiewicz współwłaści-
cielka Piekarni „Karsk”.  Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 6:30 do 19:00 i w soboty od 06:30 do 14:00. Warto dodać, 
że firma posiada również jeden swój punkt w Goleniowie. Na zdjęciu pra-
cownica sklepu pani Agnieszka (po lewej) oraz współwłaścicielka firmy ze 
swoim synem, Michałem, w dniu otwarcia nowego punktu.  

JB

W środę, ostatecznie dokończono remont przejazdu kolejowo-drogowe-
go przy ul. 700 Lecia. Pracownicy położyli brakujący pasek nawierzchni z 
płyt gumowych, które musiały być wykonane na wymiar. Cała operacja 
trwała zaledwie kilka godzin. W tym czasie ruch prowadzono wahadło-
wo. Zdemontowano też tymczasowe przejście dla pieszych, którym moż-
na było przechodzić przez tory, w czasie wcześniej prowadzonych prac re-
montowych. Przypomnijmy, że  inwestycja była w całości finansowana z 
programu krajowego PKP  i kosztowała ok. 700 tys. zł. Kolej zapowiada, że 
w przyszłym roku planuje modernizację drugiego przejazdu w Nowogar-
dzie, tego znajdującego się przy ul. Batalionów Chłopskich.  

MS

W Szkole Podstawowej w Błotnie rozpoczął się projekt zajęć z języka an-
gielskiego, w ramach Programu English Teaching (Uczymy angielskiego). 
Projekt finansowany jest przez Gminę Nowogard i Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności, której krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwo-
ju NIDA. Celem Programu  jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia 
się j. angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych 
miast i wsi, a także wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli j. angielskie-
go spoza dużych aglomeracji miejskich. Projekt realizowany w szkole został 
napisany przez p. Monikę Kolasińską, nauczycielkę j. angielskiego i nosi tytuł 
„Around the World in Eighty Hours” (Dookoła Świata w 80 godzin).  Projekt 
będzie trwał do końca grudnia przyszłego roku. Oprócz zajęć językowych, w 
działaniach projektu uwzględnione zostały przedstawienia teatralne, konkur-
sy, wycieczki, warsztaty oraz  obóz językowy.   Inf. własna 

Kolejny ranking bibliotek „Rzepy”

Nowogard trzyma fason
W ostatnich tygodniach, na łamach „Rzeczypospolitej”, opublikowano ranking najlepszych 
polskich bibliotek. W ubiegłym roku nowogardzka Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefa-
na Żeromskiego, zajęła 33. miejsce na 763 sklasyfikowane placówki. Również i tym razem 
udowodniła, że zasługuje na uznanie, co potwierdza wysoka pozycja w tegorocznym ran-
kingu „Rzepy”.

Niezmiennie od czterech lat dziennik „Rzeczpo-
spolita” raczy swoich czytelników renomowanym 
rankingiem najlepszych w Polsce bibliotek. Gdy w 
roku 2011 opublikowano go po raz pierwszy, okaza-
ło się, że w zestawieniu wzięły udział 602 placówki. 
Z roku na rok było ich coraz więcej. W miarę upły-
wu czasu ranking zyskał na wartości i zjednał sobie 
wielu popleczników. W konsekwencji, w roku 2014, 
chęć udziału w klasyfikacji zadeklarowały 802 biblio-
teki, a wśród nich oczywiście Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. 

Co roku pod uwagę branych jest kilka kryteriów: 
powierzchnia biblioteki w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców, liczba czytelników, wielkość księgo-
zbioru nabytego po 2003 roku, ilość zakupionych 
nowych książek w 2013 roku, dostępne stanowiska 
komputerowe, dostępność do Internetu czy posiada-
nie strony internetowej i katalogu on-line. Zacznij-
my od roku 2011, kiedy to nowogardzka bibliote-
ka znalazła się na 18. pozycji na 602 sklasyfikowane 
placówki. Rok później, na 650 bibliotek, które odpo-
wiedziały na ankietę, zajęliśmy miejsce 58. W ubie-
głym roku nowogardzka placówka wspięła się na po-
zycję 33. na 763 biblioteki. W tegorocznym rankingu 
uplasowaliśmy się na miejscu 39., które wywalczyli-
śmy spośród 802 bibliotek. Biorąc pod uwagę zmie-
niającą się z roku na rok liczbę placówek, biorących 
udział w rankingu, nie można tego traktować w ka-
tegorii spadku. – Liczba punktów, jakie utrzymuje-
my, co roku jest na tym samym poziomie, dlatego nie 
można tutaj powiedzieć jednoznacznie, że nasza bi-
blioteka spadła w całym zestawieniu. Po prostu wzra-
sta ogólna liczba placówek, które decydują się odpo-
wiedzieć na ankietę – mówi w rozmowie z DN Zofia 
Pilarz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Stefana Żeromskiego w Nowogardzie – Nie nazwa-
łabym tego tak wielkim spadkiem. Dyrektor Instytutu 
Książki i Czytelnictwa powiedział tak: „Samo znale-
zienie się w pierwszej setce to wielkie wyróżnienie dla 
biblioteki”. Wszystkich Bibliotek Publicznych w Polsce 

jest ok. 2,5 tys. Wydaje mi się, że 39 miejsce to bardzo 
dobra pozycja. Nigdy, w żadnym rankingu, nie zna-
leźliśmy się poza setką. Oczywiście, że nie ma pełnego 
zadowolenia, bo człowiek mówi sobie, że zawsze mo-
głoby być lepiej. Niemniej uważam, że lokata, na któ-
rej się znaleźliśmy, jest więcej niż satysfakcjonująca. 

Trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza po ana-
lizie wyników placówek z innych gmin, którym po-
stanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej. I tak np. go-
leniowska biblioteka w ubiegłym roku zajęła pozycję 
112, natomiast w tegorocznym rankingu musiała za-
dowolić się miejscem 323. Skoro tak łatwo o spadek 
w klasyfikacji, tym bardziej cieszy wysoka lokata no-
wogardzkiej placówki. – Chciałabym powiedzieć, że 
jest to zasługa wszystkich naszych pracowników. Bez 
nich z pewnością niemożliwym byłoby utrzymanie się 
na wysokim miejscu – mówi Zofia Pilarz – No i nasi 
czytelnicy, wśród których znajdują się nie tylko dzieci i 
młodzież ze szkół, ale także osoby dorosłe, które przy-
chodzą do naszej biblioteki z ogromną ochotą.

Pozostaje tylko pogratulować pracownikom no-
wogardzkiej MBP, jak również pani dyrektor, która 
trzyma wszystko w ryzach i stara się, by z roku na 
rok Nowogard był coraz lepszy pod względem czy-
telnictwa. Ranking pokazuje, że te starania nie idą na 
marne. Redakcja DN życzy dalszych sukcesów i co-
raz wyższych pozycji.   

Karolina Klonowska 

Giełda kolekcjonerska 
W najbliższą niedzielę, 26 października, w NDK (Plac Wolności) o godz. 16.00, odbędzie się Giełda 

Kolekcjonerska. Zapraszamy. 

Koło Numizmatyków i Klub Kolekcjonera w Nowogardzie 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Takiej fontanny nie ma nikt

Tyle wody dookoła, a  urzędnik straż woła...
Jak dowiedziała redakcja DN, strażacy z OSP w Orzechowie, w ostatnim czasie aż trzykrotnie byli wzywani przez Urząd Miasta... do uzupełniania wody w 
dopiero wyremontowanej fontannie nad jeziorem. 

Nowogard z odnowionej za ba-
gatela 160 tys. zł  fontanny, może 
być rzeczywiście dumny. Oka-

zuje się bowiem, że stanowi ona 
swoisty ewenement na tle innych 
tego typu budowli. Jej konstruk-

torzy nie przewidzieli kilku oko-
liczności. Przy lekko zacinającym 
wietrze, tryskająca woda z fon-
tanny oblewa przechodniów – to 
jedna wada. A druga, mająca pe-
wien związek z tą pierwszą to, to 
że atrakcja nie ma własnego za-
silania wody, co sprawia, że  po-
ziom w basenie fontanny trzeba 
uzupełniać, źródłem zewnętrz-
nym. I tu, urzędnicy poradzili so-
bie, jak zwykle w Nowogardzie, po 
swojemu – czytaj najmniejszej li-
nii oporu. 

- W ostatnim czasie straża-
cy z OSP w Orzechowie przynaj-
mniej trzy razy byli wzywani przez 
Urząd Miejski do uzupełniania 
wody w fontannie – mówi nam je-

den z działaczy ochotniczej straży. 
Kosztowne dostarczanie wody 

do fontanny położonej 10 metrów 
od pełnego jej jeziora, to oczywi-
ście swoisty absurd. Ale tych ab-
surdów wokół remontu fontan-
ny jest więcej. Chociażby taki, po-
wszechnie zauważany, że w pierw-
szej kolejności należało zmoder-
nizować sieć kanalizacyjną (roz-
dzielenie burzowej od sanitarnej), 
aby nie dopuszczać do gromadze-
nia się nieczystości wokół fon-
tanny, w trakcie pierwszej więk-
szej ulewy. Tego lata taka sytuacja 
miała miejsce pięciokrotnie. 

A co się stanie, gdy strażacy 
zobowiązani do zabezpieczenia 
przede wszystkim sytuacji zwią-

zanych z nagłymi wybuchami po-
żarów, odmówią tego angażowa-
nia sprzętu do takich, niewyni-
kających z ich obowiązków czyn-
ności? Proponujemy, aby miłośni-
cy fontanny, a zwłaszcza zachwy-
ceni jej nowym obliczem bur-
mistrz i jego świta („Efekt końco-
wy zaskoczył i zaskoczy nie jedne-
go(...)” – to fragment tekstu, któ-
ry pojawił się na stronie UM, re-
lacjonującego uruchomienie fon-
tanny przez urzędników) udawali 
się w jej pobliże z pełnymi wiader-
kami wody i sukcesywnie dolewa-
li ją do basenu. Mamy nadzieję, że 
z dziesięć wiaderek wody na dobę 
wystarczy... 

Marcin Simiński

Przy lekkich porywach wiatru woda tryska poza fontannę.

Kandydat do Rady Gminy Osina

Jerzy SALWA
KWW  Partnerstwo i Rozwój

 To dlatego nasz akcja „Nie daj kierować ćpunowi”  

Ćpał, zabił 6 osób, 
posiedzi 12,5 roku 

W środę, przed Sądem Okręgo-
wym w Szczecinie, zapadł wyrok 
w procesie Mateusza S. oskarżo-
nego o spowodowanie katastrofy 
w ruchu lądowym w zdarzeniu z 
1 stycznia tego roku, w Kamieniu 
Pomorskim. Kara dla sprawcy to 
12,5 roku bezwzględnego pozba-
wienia wolności oraz dożywot-
ni zakaz prowadzenia pojazdów. 
Oskarżony, 1 stycznia tego roku, 
z dużą prędkością wjechał swoim 
czarnym BMW w grupę pieszych 
tuż przed przejazdem kolejowym. 
W wyniku zdarzenia sześć osób, 
w tym dziecko, poniosło śmierć. 

Ranne zostały dwie kolejne osoby. 
Oskarżony Mateusz S. przed zda-
rzeniem spożywał alkohol oraz 
brał narkotyki amfetaminę i ma-
rihuanę. Proces Mateusza S. śle-
dziła niemal cała Polska. To więc 
kolejna okazja do przypomnie-
nia naszej akcji i związanego z 
nim apelu. Pomyśl, aby potem nie 
było za późno. Nie daj się nabrać 
na piękne słówka oszukującego 
Cię  narkomana (oni się nigdy nie 
przyznają do tego nałogu). Poczy-
taj jak rozpoznać ćpuna. 

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań 
sformułowanych w związku z akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego 
groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. 
Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania nałogu) jest kierowanie pod wpły-
wem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, którzy zażywają, 
wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każdym 
warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje doty-
czące innych ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić 
do tego, aby od ćpunów zależał w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją 
Zabierz kluczyki pijanemu, ogłaszamy i promujemy w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpu-
nowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych 
wnuków rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach o tym, co każdy z Was może zrobić, aby 
ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. Redakcja DN
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Jak zafundować sobie kampanię za publiczne pieniądze

Zasady... a co to takiego
Pełnienie funkcji publicznej musi być ściśle oddzielone od prowadzenia kampanii, wykonywanie obowiązków służbowych nie może się łączyć z prowadzeniem 
jakiejkolwiek agitacji. Taki rozdział musi być ściśle przestrzegany - podkreśla Krzysztof Lorentz, dyrektor zespołu kontroli finansowania partii politycz-
nych i kampanii wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym. A jak zamierzają oddzielić to Ci nowogardzcy kandydaci,  którzy pełnią funkcje publiczne 
i  jednocześnie biorą udział w samorządowej kampanii wyborczej? 

Kilkanaście osób zatrudnio-
nych na różnych stanowiskach w 
instytucjach podległych samo-
rządowi gminnemu czy powiato-
wemu, ubiega się u nas o manda-
ty w zbliżających się wyborach sa-
morządowych. Szczególne przy-
padki takiej sytuacji to kandydo-
wanie na burmistrza Nowogar-
du,  aktualnego kierownika magi-
stratu R. Czapli, czy wicestarosty 
T. Kulinicza. Oprócz nich  kandy-
dują też pracownicy urzędu mia-
sta w Nowogardzie czy starostwa 
w Goleniowie, oraz instytucji im 
podległych, jak chociażby NDK 
czy szkół. Interesujących opinie 
publiczną  problemów  związa-
nych z wykorzystywaniem czasu 
pracy i różnorakich publicznych 
okazji dla  prowadzenia  osobi-
stej kampanii wyborczej, nie ma 
w przypadku innych osób kandy-
dujących, tzn. tych którzy pracują 
na własny rachunek, czy też są za-
trudnieni u pracodawców prywat-
nych, jak np. kandydaci na burmi-
strza Nowogardu Piotr Słomski, 

czy Rafał Szpikowski. Prawo wy-
borcze zajmuje się więc w tym za-
kresie tylko kategorią osób kandy-
dujących pełniących jednocześnie 
funkcje publiczne.  

Pełnienie funkcji publicznej musi 
być ściśle oddzielone od prowadze-
nia kampanii, wykonywanie obo-
wiązków służbowych nie może się 
łączyć z prowadzeniem jakiejkol-
wiek agitacji. Taki rozdział musi 
być ściśle przestrzegany - podkre-
śla Krzysztof Lorentz, dyrektor ze-
społu kontroli finansowania partii 
politycznych i kampanii wybor-
czych w Krajowym Biurze Wybor-
czym. Dodaje, że każdy wyjazd i 
inne koszty prowadzenia kam-
panii, muszą być finansowane ze 
środków komitetu wyborczego. - 
Często się zdarza, że w czasie jed-
nej podróży służbowej, w tym sa-
mym miejscu odbywają się rów-
nież imprezy wyborcze. To wszyst-
ko powinno być rozliczone, jedno i 
drugie oddzielone - zwraca uwagę 
dyrektor Lorentz.

Jak to jest w praktyce szcze-

gólnie u nas w Nowogardzie?... 
Przedstawiony w periodyku sa-
morządowym Wspólnota obraz 
typowych zachowań różnych wło-
darzy w tym gorącym czasie,  wy-
daje się nam szczególnie znany 
z nowogardzkiej rzeczywistości 
ostatnich tygodni.

Wójtowie, burmistrzowie i pre-
zydenci miast wykazują się niejed-
nokrotnie w czasie kampanii i tuż 
przed, podejrzaną nadaktywnością - 
zauważa publicysta Wspólnoty- or-
ganizują różnego rodzaju imprezy, 
pod przykrywką oczywiście innych 
wydarzeń, ale przy okazji nie omiesz-
kają oni poinformować mieszkańców 
o dalszych (wykraczających poza rok 
2014) planach rozwoju gminy (mia-
sta). Dziwnym zbiegiem okoliczno-
ści nagle przyspieszają w niesamo-
witym tempie realizowane inwesty-
cje, tak aby jeszcze przed wyborami 
zostały domknięte. Chociaż wszyscy 
dobrze zdają sobie sprawę ze znacze-
nia takich działań, to oficjalnie nie 
mają one nic wspólnego z kampanią 
wyborczą.

No cóż nic ująć, ale dodać jesz-
cze można; prowadzenie działań 
kampanijnych wprost w godzi-
nach  pracy w urzędzie czy wyraź-
nie ponad racjonalną miarę  anga-
żowanie publicznych środków w 
produkowanie rzekomo gminnej, 
a faktycznie wychwalającej włoda-
rza propagandy. U nas np. w ostat-
nim czasie od początków września 
biuletyn samorządowy wydaje się 
już co tydzień (koszt jednego wy-
dania to ponad 3000 zł.), a w roz-
noszonych po domach  tzw. spra-
wozdaniu  kadencyjnym znalazły 
się również ulotki wyborcze bur-
mistrza (patrz „Halo redakcja”). 
Dla osób kandydujących pełnią-
cych zarazem funkcje publiczne 
pewnym honorowym wyjściem, a 
zarazem demonstracją szacunku 
dla prawa i zasad jest korzystanie 
na czas kampanii z urlopu w pra-
cy.  Pytamy więc lokalnych funk-
cjonariuszy publicznych. Startu-
jących w wyborach - czy mają za-
miar wziąć urlopy na czas kampa-
nii.    

W ciągu najbliższych dwóch ty-
godni nie planuję urlopu. Mam 
zbyt wiele obowiązków. Być może 
wykorzystam kilka wolnych dni, 
które mi zostały, na krótko przed 
samymi wyborami. Prowadzenie 
kampanii wyborczej nie kolidu-
je z moimi obowiązkami – plakaty 
wieszam po pracy, a bannery wie-
szam nawet w nocy – mówi Robert 
Czapla. 

Podobnie odpowiada nam To-
masz Kulinicz. 

Nie planuję urlopu, ponieważ 
mam za dużo pracy i zaplanowa-
nych wcześniej spotkań. A swo-
ją kampanię prowadzę po pracy – 
mówi wicestarosta. 

Jak z tego wynika wyborcy sami 
będą zmuszeni ocenić, na ile oso-
by pełniące funkcje publiczne po-
trafią być rzetelne i rzeczywiście 
rozdzielić to co opłacane z pienię-
dzy podatników od tego, co po-
winni czynić na własny koszt. 

Redakcja

Czy tak wolno robić? 
Kilka dni temu dwie kobiety roz-

nosiły po domach sprawozdanie 
z działalności gminy oraz wizy-
tówkę burmistrza Roberta Czapli. 
Po dwóch, trzech dniach, to samo 
sprawozdanie wylądowało w mo-
jej skrzynce pocztowej. O ile rozu-
miem, to sprawozdanie wydruko-
wała gmina na nasz koszt. Dlatego 
zatem roznosi się je jako materiał 
wyborczy, dokładając ulotkę pana 
Czapli, a do tego marnuje wydru-
kowane sztuki podwójnie dostar-

czając to samo sprawozdanie do 
naszych domów? Czy to jest zgod-
ne z prawem? 

Od redakcji:

Na zadane pytanie przez naszą 
czytelniczkę odpowiadamy – nie 
jest to działanie zgodne z prawem, 
aby materiały wydawane za pu-
bliczne pieniądze (czy to promo-
cyjne gminy, czy biuletyny) służy-
ły jako ulotki promujące kandy-

data startującego do władz samo-
rządowych, szczególnie gdy spra-
wuje on funkcję pozwalającą mu 
na podejmowania decyzji o dru-
ku takich materiałów z publicz-
nych środków. Wszystkie tego 
typu materiały mogą być finan-
sowane tylko z pieniędzy komite-
tu wyborczego. Muszą też być pra-
widłowo oznaczone jako materia-
ły wyborcze. 

Trzeba mieć tupet...
Dzwonię do państwa, bo wczo-

raj wpadła mi w ręce gazeta wy-
dawana przez SLD. Jestem oburzo-
na po tym, co napisał pan Włodar-
czyk, radny powiatowy, ponownie 
ubiegający się o mandat społecz-
ny. Chodzi o głośną sprawę reha-
bilitacji w Nowogardzie. Pan Wło-

darczyk pisze, że będzie zabiegał o 
jej przywrócenie. Osobiście brałam 
udział w akcji obrony naszego ga-
binetu. Zbierałam podpisy. Jestem 
zbulwersowana, że ten pan dzisiaj 
kradnie naszą pracę i próbuje się 
podpisać pod tą inicjatywą, kiedy 
jako radny nie zrobił nic w tej spra-

wie. Podobnie zresztą zachowywali 
się pozostali radni powiatowi z No-
wogardu, jak i nasze władze z bur-
mistrzem na czele. Trzeba dzisiaj 
mieć niezły tupet, aby tak się za-
chowywać. 

notował MS

 Halo redakcja 

Kampania w wykonaniu sołtysa...
Zdjęcie wykonane w Długołę-

ce jest kolejnym przykładem na to, 
w jaki sposób łamie się prawo wy-
borcze. Otóż w gablocie, która nale-
ży do gminy (a więc jest własnością 
publiczną) i służy tylko i wyłącznie 
do publikacji ogłoszeń urzędowych 
(obwieszczeń, informacji o zebra-

niach wiejskich itd.), a nie wyborczej 
agitacji, powieszono plakaty wybor-
cze kandydatów do władz samorzą-
du z ramienia SLD – w tym obecnego 
sołtysa wsi, Jacka Jankowskiego, któ-
ry jest w posiadaniu kluczy do tej ga-
bloty. Komentarz wydaje się zbędny. 
Ilustracja mówi sama za siebie.  (MS)

Pasowanie na ucznia 
w Strzelewie
W piątek, 17 października, uczniowie klasy I, Szkoły Pod-
stawowej w Strzelewie, przeżywali jeden z pierwszych, naj-
ważniejszych dni w życiu - a mianowicie wstąpili w poczet 
uczniów. 

Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 8.00. Wychowawczyni 
klasy, pani Małgorzata Burzyńska, 
przywitała wszystkich przybyłych 
na uroczystość - rodziców, dyrek-
torkę, nauczycieli oraz wszystkich 
uczniów. Następnie pierwszacz-
ki zaprezentowały swoje talenty 
w występie artystycznym. Po śpie-
wach i recytacji wierszyków, pani 
dyrektor, Agnieszka Forgiel, przy-
jęła do grona uczniów wszyst-

kich pierwszoklasistów, pasując 
ich wielkim, kolorowym ołów-
kiem. Później uczniowie odbili 
na pamiątkę swój kciuk w kroni-
ce szkolnej. 

Na zakończenie dzieci otrzyma-
ły małe prezenciki od: swoich ro-
dziców, pani dyrektor, rady rodzi-
ców, kolegów z klasy II oraz sołtys 
Strzelewa, pani Jolanty Bednarek. 

Inf. własne 
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Wiemy, że  jesteście szczęśliwi, 
jak  dwadzieścia  pięć lat temu. 
Czyta  się to w  waszych oczach   

i w uśmiechu.
Kochanym Jubilatom  

Anecie   
i  Krzysztofowi  

Kowalczyk  
w 25 rocznicę ślubu  

życzą:  
Rodzice  Teresa  i  Marian

Tym problemem trzeba się zająć

Młodzi uciekają z miasta
Studenci nie widzą perspektyw w powrocie do Nowogardu. Uczą się w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, a o powrocie do swojej małej ojczyzny myślą w 
ostateczności. Dlaczego? Główny powód jest prosty - brak pracy.

Bezrobocie w gminie Nowo-
gard wynosi 9,6%. Ten  wynik nie 
oddaje jednak skali problemu, po-
nieważ jednocześnie liczba miesz-
kańców stale się zmniejsza, mło-
dzi uciekają za pracą. Nawet, je-
śli chcieliby tutaj zostać ze wzglę-
du na rodzinę, przyjaciół, muszą 
z tego rezygnować, bo brak im tu 
szansy na rozwój. Pięć lat nauki, 
czasem nawet więcej, a potem po-
wrót do miasta, w którym osią-
dą z zasiłkiem dla bezrobotnych 
w ręku? Cieszymy się z nowych 
chodników, parkingów i ulic. 
Władze przecinają wstęgi i chwalą 
się sukcesami. Niech mamy i bab-
cie zastanowią się jednak, gdzie 
żyją lub planują przyszłość ich 
dzieci. Część zdolnych ludzi jest 
za granicą i pracuje np. na PKB 
Anglii. Część wyjechała do Po-
znania, Wrocławia. Ci którzy roz-
łąki z rodziną nie zniosą, osiedla-
ją się w Szczecinie. To tam, daleko 
od granic naszego miasta będą za-
kładać rodziny, płacić podatki, za-
rabiać i wydawać pieniądze.

– Bardzo bym chciała wrócić do 
Nowogardu po studiach, ale nie-
stety nie widzę możliwości rozwo-
ju. Prywatne przedsiębiorstwa na 
terenie naszej gminy raczej się za-
mykają niż rozwijają. Możliwość 

zdobycia pracy, która pozwoli mi 
wyróżnić swoje CV w takim przy-
padku w Nowogardzie mnie nie 
czeka – tłumaczy Karlotta Ol-
szewska, studentka piątego roku 
Uniwersytetu Szczecińskiego na 
kierunku ekonomii.

– Studenci z Nowogardu mimo 
wszystko mieli wiarę na poprawę 
warunków bytowych w mieście. 
Duże nadzieje pokładali w Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej i te-
renu, który miał stać się parkiem 
przemysłowym, pełnym nowych 
zakładów, zatrudniających nawet 
kilkaset osób. Zakładów jednak 
jak nie było, tak nie ma, a strefa 
istnieje tylko na papierze. W Urzę-
dzie Miejskim, czy to za kaden-
cji poprzedniego burmistrza, czy 
obecnego nie zatrudniono mło-
dych, znających języki fachowców, 
którzy pozyskiwaliby inwestorów.

- Chciałabym wrócić do swoje-
go rodzinnego miasta i pomóc ro-
dzinie. W zamian za całą pomoc 
w edukacji chciałabym się od-
wdzięczyć. Miejmy nadzieje, że w 
przyszłości w Nowogardzie będą 
warunki dla rozwoju zawodowego 
- dodaje Karlotta.

W Nowogardzie nie przyby-
wa mieszkań. Gmina znów zapo-
wiada budowę kolejnego budyn-

ku socjalnego, ale według ostat-
nich dostępnych danych Główne-
go Urzędu Statystycznego z 2011 
r. na 2012 r. przybyło ich ledwie 
25. Ten przyrost utrzymuje się, i w 
latach następnych prawie na sta-
łym poziomie, a znane są przykła-
dy, w których gmina utrudniała 
prywatnym firmom budowę no-
wych lokali. Mała liczba mieszkań 
oznacza ich wysokie ceny. I w po-
równaniu ze Szczecinem, czy Star-
gardem są relatywnie zbliżone, za-
chowując oczywiście proporcję 
np. wielkości miasta, konkuren-
cyjności rynku, poziomu zatrud-
nienia. Nowogard nie jest mia-
stem tanim.   

- Są powody, dla których chcia-
łabym wrócić, ale są też minusy w 
tej kwestii. Nie wiem czy na moje 
usługi w Nowogardzie będzie po-
pyt. Jest to raczej małe miasto i 
nie wiem czy opłaca się inwesto-
wać np. w prywatny gabinet, który 
jest moim marzeniem. Z tego co 
zauważyłam, to większość ludzi 
wyjeżdża z tego miasta, więc obie-
cująco raczej nie jest. Ciężko też  
jest znaleźć rozrywkę, która tra-
fia w moje gusta. Słaba jest oferta 
rekreacyjno - kulturalna, więc nie 
ma za bardzo się gdzie podziać w 
wolnym czasie - mówi Katarzyna 

Rucińska studentka piątego roku 
Dietetyki na Wydziale Nauk o 
Zdrowiu Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego.

Nowogard przez młodych oce-
niany jest jako miejsce nieodpo-
wiednio zagospodarowane, bez 
charakteru kulturalnego.

- Mam wrażenie, że plan zago-
spodarowania przestrzennego za-
pomniał o północno – wschodniej 
stronie miasta, czyli osiedlu Bema. 
Jest tam wiele terenów, które moż-
na przeznaczyć pod inwestycje, a 
nic się z nimi nie robi. Nawet pod-
stawowe czynności są utrudnio-
ne. Na zakupy mieszkańcy tych re-
jonów udają się do centrum - ko-
mentuje studentka ekonomii.

- Według mnie Nowogard nie 
jest miastem, do którego studenci 
często wracają. Życie w większym 
mieście jest znacznie bardziej in-
teresujące, więcej tam miejsc, do 
których można iść, więcej rze-
czy do pracy. Ja osobiście chęt-
nie tu wracam, bo lubię swoje 
miasto. Jest nieduże, ale ma swój 
urok, są tu ludzie i miejsca do któ-
rych lubię wracać. Jest tu znacz-
nie spokojniej, ludzie tak nie pę-
dzą. Myślę, że mogłabym tu za-
mieszkać, jeśli znalazłabym odpo-
wiednią pracę. Jestem przywiąza-

na do Nowogardu, w końcu tro-
chę tu mieszkałam. Plusy to na 
pewno spokój, atmosfera w mie-
ście, Nowogard ma swój klimat. 
Minusy - mało miejsc pracy, brak 
perspektyw, mało miejsc rozrywki 
- dodaje Agnieszka Oniszczenko, 
studentka Filologii Angielskiej na 
Uniwersytecie Szczecińskim.

- Miasto nie wykorzystuje swo-
ich możliwości, nie jest ukierun-
kowane w żaden sposób – choć-
by turystycznie. Mamy jezioro, ale 
co z tego skoro nie jest ono czy-
ste ? Pod względem budownictwa 
w centrum miasta stoi hotel, któ-
ry swoim smutkiem i szarością aż 
emanuje, obok pomnik, który też 
estetycznie nie zachwyca. To je-
śli chodzi o miejsca, które już są. 
A najbardziej brakuje miejsc dla 
młodzieży - mówią Vadim My-
siak, dziś już inżynier, a niedługo 
magister architektury.

Agencja pracy Otto Work For-
ce przeprowadziła badania, z któ-
rych wynika, że trzy czwarte osób, 
które planują emigrację, ma poni-
żej 40 lat. Spora część z nich wy-
chowuje dzieci i aż 64 proc. dekla-
ruje, że chce szybko ściągnąć do 
siebie swoje pociechy.

Marcin Nieradka
Partnerstwo i Rozwój

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 

964 lub 91 39 10762
- Przyjmę dwuosobowy tapczan i używany robot kuchenny, akor-

deon tel. 513 520 798
- Przyjmę używane meble kuchenne, tel. 694 509 752
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 

642 566
- Przyjmę segment kuchenny, stół i krzesła, tel. 692 302 754
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie – tel.91 39 23 419
- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 302 754
- Oddam: w dobre ręce 3 miesięczne szczeniaki - suczki – tel. 723 

916 319
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lo-

dówkę - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i ku-

chenny, lodówkę i sofę – tel.    783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i 

tapczan dwuosobowy- tel.     508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 

781679654
- Przyjmę: pilnie wózek inwalidzki dla  chorego mężczyzny od za-

raz  - tel. 690-495-78
- Oddam: za darmo, cztery ośmiotygodniowe szczeniaczki – tel. 693 

925 093  
- oddam wózek spacerowy dostosowany jest również dla dziecka 

niepełnosprawnego od 3 do 4 lat - tel. kontaktowy 535095829
oddam ryby z oczka wodnego 693605862
- oddam wykładzinę dywanową  3 na 5 m  607697849
- Przyjmę piec na węgiel 721791377 

Uwaga 
wędkarze 

Zarząd Koła Miejsko-Gminne-
go, organizuje w dn. 08.11.2014 r. 
zawody wędkarskie spiningowe z 
łodzi oraz spławikowe z brzegu. 
Zapisy w Sklepie „Wędkarz” do 
dn. 06.11.2014 r. Startowe 5 zł. 

Spotkanie zawodników k/Nep-
tuna o godz. 7.00. I nagroda na 
zawodach – silnik do łodzi. 

Zarząd Koła 

Czary mary, jesienne dary...
Wczoraj, w sali kinowej NDK, odbył się coroczny konkurs dla klas 

I-III szkół podstawowych, zorganizowany przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowaczy w Nowogardzie oraz Stowarzyszenie „Nasze 
Szanse” pn. „Czary mary, jesienne dary”. Na relację z wydarzenia zapra-
szamy do kolejnego, wtorkowego wydania DN. 

red. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

(Mt 22,34-40) 
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, 

że Jezus zamknął usta saduce-
uszom, zebrali się razem, a jeden 
z nich, uczony w Prawie, zapytał , 
wystawiając Go na próbę: Nauczy-
cielu, które przykazanie w Prawie 
jest największe? On mu odpowie-
dział: Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą 
swoją duszą i całym swoim umy-
słem. To jest największe i pierwsze 
przykazanie. Drugie podobne jest 
do niego: Będziesz miłował swe-
go bliźniego jak siebie samego. Na 
tych dwóch przykazaniach opiera 
się całe Prawo i Prorocy.

Miłość... Coś czego pragną 
wszyscy, przy czym zdecydowana 
większość z nas zupełnie nie wie 
czym ona jest. Tak, tak... Moi dro-
dzy, kojarzy nam się najczęściej z 
uczuciem a nim nie jest! Uczucia 
bowiem towarzyszą miłości ale 
kochać wcale nie znaczy czuć mi-
łość! 

Przykładem może być tutaj cho-
ciażby spracowana matka, któ-
ra przychodzi po kilku godzinach 
pracy do domu i której ze zmę-
czenia naprawdę nic się nie chce. 
Jak myślicie: przygotuje obiad 
dla męża i dzieci mimo poczucia 
zmęczenia i niechęci do wszyst-
kiego? Oczywiście, że tak. Przy-
gotuje wszystko bo kocha mimo, 
że jej się nic nie chce! Sam mam 
dość podobne uczucia kiedy wsta-
je rano na osobistą modlitwę. Bu-
dzik w komórce dzwoni i napraw-
dę nie ma we mnie entuzjazmu, że 
trzeba wstać ale wstaje bo chcę się 
modlić, chcę chłonąć miłość Boga 
w ciszy choć przyznam szczerze, 
że w czasie modlitwy doświad-
czam raczej oschłości, nie czuje 
nic. Po prostu trwam. Wierność... 
Ale czy to miłość, kiedy nic nie 
czuje do Boga? Może powinienem 
czuć? A jak nie czuje to może nie 
kocham Go i oszukuje wszystkich 
jako ksiądz? Na szczęście są takie 
piękne postaci jak bł. Matka Tere-
sa z Kalkuty, której historia mnie 
uspokaja. Wyobraźcie sobie, że 
nie czuła Ona obecności Boga w 

swoim życiu przez 50 lat! Poszła 
za głosem Jezusa w ciemno. W 
wołaniu ubogiego: “Pragnę” od-
czytała wolę Boga, który wielo-
krotnie przynaglał Ją w mistycz-
nych doświadczeniach by poszła 
do ubogich Kalkuty, by zamiesz-
kała na ulicy wśród odrzuconych 
i umierających, których nikt nie 
chce, by zanieść im miłość Jezu-
sa, by czuli się kochani... Przyna-
glana przez Niego, po otrzymaniu 
zgody władz Kościoła stała się mi-
sjonarką miłości, stała się ubogą 
z ubogimi Kalkuty i natychmiast 
kiedy rozpoczęła swoją misję Bóg 
niespodziewanie zniknął. Zupeł-
nie nie czuła Jego obecności. Do-
świadczyła długiej nocy ducha, 
która trwała przez  pięćdziesiąt 
lat. Nie czuła obecności Boga a 
zawsze była pierwsza w kaplicy na 
modlitwie, nie czuła nic a zawsze 
była pierwszą w niesieniu pomo-
cy najpierw ubogim Kalkuty a po-
tem całego świata, nie czuła rado-
ści a zawsze miała piękny uśmiech 
na swojej zmęczonej pracą twarzy. 
To fałsz? Była fałszywa? Okłamy-
wała wszystkich? Nie, nie... 

Albo jeszcze inna historia za-
czerpnięta z życia św. Teresy o 
Dzieciątka Jezus, Doktora Ko-
ścioła. Św. Teresa, we wspólnocie, 
w której była miała jedną z sióstr 
której nie cierpiała, po prostu 
zwyczajnie jej nie lubiła. Widząc 
swoją awersje do tej siostry po-
stanowiła sobie - uwaga! - że bę-
dzie się do niej uśmiechać ilekroć 
ją spotka. Po jakimś czasie nielu-
biana siostra podeszła do św. Te-
resy i powiedział: “Siostra Teresa 
to musi mnie bardzo lubić skoro 
tak często się do mnie uśmiecha!” 
A ona jej nie cierpiała! 

I znowu można spytać, czy czy-
nić dobro komuś kogo się nie lubi 
to coś fałszywego? Nie! Bo miłość 
to właśnie decyzja czynienia do-
bra drugiemu. Gotować obiad bli-
skim gdy nic się nie chce, trwać w 
wierności Bogu gdy nie czuje się 
Jego obecności, uśmiechać się do 
kogoś kogo się nie lubi to czynić 
dobro i to jest właśnie miłość. Mi-
łość jest czynieniem dobra dru-
giemu i wcale nie chodzi w niej o 
to by czuć. Moja bardzo boża zna-
joma powiada, że nie trzeba wca-
le czuć ochoty, żeby coś dobre-
go zrobić. Uczucia nie są waż-

ne... Pisze o tym Wanda Półtaw-
ska w książce pt. “Beskidzkie re-
kolekcje”, przytaczając słowa Ka-
rola Wojtyły, który pisał do niej: 
“Człowiek może odczuwać bar-
dzo różne rzeczy, ale to się nie li-
czy, chodzi o postawę woli.” (por. 
“Beskidzkie rekolekcje s. 48) De-
cyzje są ważne! Człowiek bowiem 
jest tym co decyduje a nie tym co 
czuje. Uczucia są przecież zmien-
ne i opieranie się na nich jest de-
likatnie mówiąc nierozsądne. Za-
tem, uczmy się dojrzałej miłości, 
która jest decyzją czynienia do-
bra drugiemu w wolności od swo-
ich uczuć, w wolności od siebie na 
wzór Jezusa, który złożył dar z sa-
mego siebie oddając życie z mi-
łości do nas,” abyśmy mieli ży-
cie w obfitości i abyśmy mieli ży-
cie wieczne”(por. J 10,10). Jego 
śmierć nie przyniosła Mu raczej 
miłych uczuć a przecież jest do-
wodem największej miłości. Mi-
łości, która jest darem dla drugie-
go... Amen.

A tak w temacie powyższe-
go chciałbym jeszcze przytoczyć 
piękną modlitwę, która jest pięk-
na i bardzo daje do myślenia:

“Kiedy ja jestem głodny, to racz 
przysłać mi kogoś, kogo mógłbym 
nakarmić. Kiedy jestem spragnio-
ny, przyślij mi kogoś, kogo mógł-
bym napoić. Kiedy jest mi zim-
no, przyślij mi kogoś, kogo mógł-
bym ogrzać. Kiedy jestem smutny, 
przyślij mi kogoś, kogo mógłbym 
pocieszyć. Kiedy jestem bied-
ny, przyślij mi kogoś jeszcze bar-
dziej ubogiego ode mnie. Kie-
dy nie mam czasu, przyślij mi ko-
goś, kogo powinienem wysłuchać. 
Kiedy jestem upokarzany, przy-
ślij mi kogoś, kogo mógłbym po-
chwalić. Kiedy jestem zniechęco-
ny, przyślij mi kogoś, komu mógł-
bym dodać odwagi. Kiedy czu-
ję się niezrozumiany, przyślij mi 
kogoś, kto potrzebowałby moje-
go zrozumienia. Kiedy potrzebu-
ję opieki, ześlij mi kogoś, o kogo 
mógłbym się troszczyć. Kiedy nie 
czuję się kochany, przyślij mi ko-
goś, kogo powinienem pokochać. 
Kiedy myślę tylko o sobie, skieruj 
moje myśli na innego człowieka” 
(Modlitwa japońskiego współpra-
cownika bł. Matki Teresy)...

Ks. Robert Szyszko

Marian Bedyński: lat 63, zmarł 
20.10.2014r., pogrzeb odbył się 
23.10.2014r., na cmentarzu w No-
wogardzie

Maria Rzechuła: lat 85, zmar-
ła 20.10.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 24.10.2014r., o godz. 15:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie

Marianna Łatka: lat 93, zmar-
ła 21.10.2014r., pogrzeb odbędzie 

się 24.10.2014r., o godz. 14:00 na 
cmentarzu w Sikorkach

Waldemar Piotrowski: lat 61, 
zmarł 22.10.2014r., pogrzeb od-
będzie się 25.10.2014r., o godz. 
14:00 na cmentarzu w Nowogar-
dzie

Informacje przekazał Zakład 
Usług Pogrzebowych, Sebastian 
Furmańczyk

Sprzedaż 
kompozycji na groby 

W najbliższą niedzielę, po każ-
dej Mszy św., przy kościele Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie, 
mieszkańcy Wojcieszyna będą 
sprzedawać kompozycje nagrob-
ne przygotowane z okazji zbliżają-
cego się Święta Wszystkich Świę-

tych (1 listopada) i Dnia Zadusz-
nych. Dochód ze sprzedaży „stro-
ików” zasili konto budowy ko-
ścioła pw. Świętego Jana Pawła II 
w Wojcieszynie. 

Budowa świątyni ma ruszyć 
jeszcze w tym roku. 

Red.  

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Obchodzili święto 
swojej szkoły 
Święto naszej szkoły, która nosi imię Jana Pawła II, miało miej-
sce 16 października, w 36 rocznicę wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na papieża, oraz w 9 rocznicę nadania imienia szkole. 

Towarzyszyła nam duma i radość, 
ponieważ w tym roku Jan Paweł II 
został ogłoszony świętym. Uro-
czystość rozpoczęliśmy przy obeli-
sku, poświęconym patronowi szko-
ły wspólnie z Publicznym Gimna-
zjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy 
w Nowogardzie, z udziałem przed-
stawicieli rodziców. Po odśpiewa-
niu hymnu zostały złożone kwiaty i 
zapalone znicze ufundowane przez 
Radę Rodziców. Przy dźwiękach 
„Barki” uczeń Dawid Tracz wypu-
ścił przywiezione przez siebie gołę-
bie, jako symbol naszej łączności ze 
świętym papieżem. 

Następnie uformował się koloro-
wy korowód z transparentami oraz 
pocztem sztandarowym na czele, 
który ruszył do Kościoła parafialne-
go pw. Matki Bożej Fatimskiej. Tam 
została odprawiona Msza świę-
ta w intencji szkoły, którą celebro-
wał proboszcz parafii ks. dr Irene-
usz Kamionka. Oprawę liturgicz-
ną przygotowali nauczyciele. Po po-
wrocie do szkoły rozpoczęła się ko-
lejna część uroczystości - zawody 
sportowe. Ciekawe i emocjonują-
ce konkurencje w formie wyścigów 
rzędów przygotował i przeprowa-

dził nauczyciel wychowania fizycz-
nego Wiesław Buczyński. Przeryw-
nikiem sportowych zmagań była 
grochówka, którą mogliśmy posi-
lić się dzięki szczodrości firmy pani 
Ewy Kasprzyk P.P.H.U. "Ewa" . 

Na zakończenie uroczystości dy-
rektor szkoły, pani Beata Kuligow-
ska przedstawiła zwycięzcę konkur-
su na nowe logo szkoły. Został nim 
Jakub Labocha z klasy VI, którego 
praca najbardziej zainspirowała ko-
misję konkursową. 

Ponadto, przez kilka dni trwała 
kwesta na Fundację Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia, która powstała 15 lat 
temu z inicjatywy naszego patrona, 
i wspiera zdolną młodzież z małych 
miejscowości. Wolontariusze kwe-
stowali i organizowali się pod opie-
ką nauczycieli: Irminy Lasoty-Ko-
walskiej, Anety Kaczmarek i Ewy 
Sawickiej. Wszystkim, którzy po-
mogli – DZIĘKUJEMY! Zebrana 
kwota  w łącznej wysokości 347 zł 
została wpłacona na konto funda-
cji. W ten sposób już piąty rok przy-
czyniamy się do budowania „żywe-
go pomnika” dla św. Jana Pawła II, a 
jest nim polska młodzież.

Inf. własne 
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Pani  Sylwii  
Święcickiej  

wyrazy  współczucia  
z  powodu  śmierci  

ojca 
składają  pracownicy  

Ośrodka  Pomocy  
Społecznej  w  Nowogardzie

Konsekracja kościoła w Węgorzycach 

Drugie życie świątyni 
Na tę chwilę, mieszkańcy Węgorzyc (gm. Osina) czekali kilkanaście lat.  W środę, 22 paź-
dziernika, arcybiskup Andrzej Dzięga, dokonał konsekracji miejscowego kościółka, który 
został odbudowany z ruin. 

Kościół powstał pod koniec XV 
wieku. Był to budynek z kamienia 
polnego i głazów narzutowych, uzu-
pełniany cegłą. W roku 1604 świą-
tynia została przebudowana. Dobu-
dowano wieżę. 300 lat później przy 
bocznym wejściu powstała ceglana 
kruchta.   Kościół w takiej formie 
przetrwał II Wojnę Światową. Zo-
stał lekko uszkodzony, gdy na Po-
morze Zachodnie w 1945 roku do-
tarły wojska radzieckie. Od tego 
momentu zaczęły się dla świątyni 
czarne dni.  O zabytek nikt nie dbał. 
Zabytek popadał w ruinę. Zachowa-
ły się tylko ściany szczytowe i wieża 
bez kopuły. 

Jesienią 2012 roku ruszyła odbu-
dowana kościoła. Od kilkunastu lat, 
u proboszcza parafii w Osinie (ks. 
Jerzy Labuda), zabiegali o nią sami 
mieszkańcy wsi. Dużą przeszko-
dą były finanse. Odbudowa świą-
tyni i jej wyposażenie (po wojnie 

z kościoła, w do dziś nie wyjaśnio-

nych okolicznościach, zniknął oł-
tarz i wszystkie obrazy oraz figurki) 
to „inwestycja” przekraczająca moż-
liwości finansowe parafian. Mimo 
to, ludzie wspierani przez probosz-
cza, podjęli się karkołomnej zbiór-
ki funduszu na odbudowę kościoła. 
Z czasem, początkowo nieosiągalna 
kwota zaczęła stawać się realna. Pie-
niądze dołożyła gmina Osina oraz 
rodzina, pochodząca z Węgorzyc, 
Niemców. Inicjatywę wsparł rów-
nież Urząd Marszałkowski, przeka-
zując w ramach Programu Obsza-

rów Wiejskich, dotację na kolejne 
etapy odbudowy kościółka. 

Po dwóch latach kościołowi przy-
wrócono dawny blask. Prace re-
montowe pochłonęły ponad 800 
tys. zł. 

Aby jednak świątynia mogła w 
pełni spełniać swoje zadanie sakral-
ne, konieczna była  konsekracja. 
Drugie życie świątyni,  przywróco-
no w środę, 22 października. Zgod-
nie z obrządkiem, zarezerwowanym 
tylko dla biskupa, Andrzej Dzięga, 
metropolita szczecińsko-kamień-
ski, poświęcił wnętrze świątyni i na-
maścił ołtarz oraz cztery zacheusz-
ki wmurowane w ściany kościoła. - 

Bóg jest skałą, na którą powstają ko-
ścioły. Jej symbolem jest ołtarz, cięż-
ki, stanowiący nierozerwalną całość 
ze świątynią. Dostrzegam, jak wielki 
trud włożyliście wszyscy, aby tak jak 
nakazał Bóg, odbudować tę świąty-
nię, dźwigać te ciężkie głazy, stano-
wiące jej ściany. Dzięki temu wysił-
kowi ofiarowanemu przez was Bogu, 
dziś możemy po raz drugi przywró-
cić jej życie, poprzez konsekrację – 
mówił do wiernych, którzy tłumnie 
wypełnili wnętrze odbudowanego 
kościoła, arcybiskup Dzięga. 

W uroczystości, oprócz parafian, 
miejscowych władz samorządo-
wych, sponsorów z Niemiec, wzię-
ło także udział wielu zaproszonych 
gości z zewnątrz m. in. wicemar-
szałek województwa Jarosław Rze-
pa, wojewódzki konserwator za-
bytków Ewa Stanecka. Był również 
przedstawiciel głównego wykonaw-
cy, spółki Calex ze Szczecina, spe-
cjalizującej się w odbudowywaniu 
zabytków sakralnych. W liturgii, 
której przewodniczył arcybiskup A. 
Dzięga, koncelebrowali  księża z te-
renu osińskiej parafii, na czele z ks. 
proboszczem J. Labudą. 

Kościół w Węgorzycach otrzy-
mał wezwanie św. Jana Pawła II. 
Znajdują się w nim relikwie Pa-
pieża Polaka, w postaci kawałka 
papieskiej sutanny. Teraz może w 
pełni już służyć parafianom przez 
kolejne stulecia. 

Marcin Simiński

Kościół w Węgorzycach w roku 2012 r. i dziś

KONDOLENCJE
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Kandydaci do Rady Powiatu KWW Partnerstwo i Rozwój w okręgu nr 2  
(gm. Nowogard)

Marek Krzywania  - Miejsce nr 2
Ekonomista. Doradca ubezpiecze-
niowy. Radny czterech kadencji

Krzysztof Kosiński - Miejsce nr 3
lekarz i właściciel przychodni, 
radny dwóch kadencji 

Gracjan Golema - Miejsce nr 5
Magister Wychowania Fizycz-
nego, trener piłkarski

Irena Czyżak - Miejsce nr 8
zaangażowana w promowa-
nie rodzicielstwa zastępczego

Janina Ujazda - Miejsce nr 9
Radna 2002-2006, działacz-
ka Rady Sołeckiej Jarchlina

Grażyna Rynkiewicz - Miejsce nr 6
Przedsiębiorca, radna 2002-2006 r., 
działaczka parafialnego Caritas

Monika Pękala - Miejsce nr 4
Pedagog. Pracownik DPS. 
Sołtys wsi Więrzbięcin 

Adrian Sawicki - Miejsce nr 7
Informatyk, współorganizator ma-
ratonu rowerowego

Danuta Błażejewska - Miejsce nr 10
Prowadzi gospodarstwo rolne w 
Strzelewie

Adrian Kierasiński - Miejsce nr 11
Fotograf, działacz społecz-
ny

Paweł Słomski - Miejsce nr 1
Geograf, politolog, inicator zmiany nazwy powiatu

Partnerstwo i Rozwój to dziś największy obywatelski komitet w powiecie go-
leniowskim wystawiający swoich kandydatów we wszystkich okręgach wybor-
czych do rady powiatu goleniowskiego wystawiamy także kandydatów w wy-
borach do rad gmin Nowogardu, Stepnicy i Osiny. Zgłaszamy także kandy-
datów na Burmistrzów Nowogardu i Stepnicy oraz wójta Osiny na naszych 
listach jest także kandydatka na burmistrza Maszewa. To dzięki inicjatywie 
Partnerstwa i Rozwoju możliwym była pierwszy raz od 8 lat niepartyjna lista 
do rady powiatu. Jako lider listy powiatowej przestawiam Państwu kandyda-
tów KWW Partnerstwo i Rozwój w wyborach do Rady Powiatu z okręgu nr 2 
obejmującym Gminę Nowogard.

KANDYDACI KWW PiR POPIERAJĄ PIOTRA SŁOMSKIEGO NA BURMISTRZA NOWOGARDU
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Nasi przedsiębiorcy: Marek i Marian Kowalczyk 

Ojciec i syn to dobry team
Początki  firmy  Kowalczyk  sięgają 1990 roku. Założył ją pan Marian Kowalczyk. Później dołączył do niego jego syn, Marek.  Przez prawie 25 lat firma za-
pracowała sobie na ugruntowaną pozycję na rynku wędliniarskim. W kolejnej odsłonie naszego stałego cyklu rozmawiamy z jej właścicielami na temat 
kulisów prowadzenia takiej działalności ale także trudnym rynku wyrobów mięsnych. 

Dziennik Nowogardzki: Oj-
ciec i syn to chyba dobry team 
(zespół) do tego rodzaju działal-
ności?

Marian Kowalczyk: Jest to do-
skonały układ, każdy z nas ma 
swoje obowiązki. Ja zajmuję 
się utrzymaniem zakładu od stro-
ny technicznej, syn zajmuje się pro-
dukcją i  sprzedażą.

Czy zakładając firmę, myślał 
pan, a późnej pański syn, że fir-
ma osiągnie dobry start i syn bę-
dzie go kontynuować?

Marian Kowalczyk: Paradok-
salnie, czasy w których zaczy-
nałem były o wiele łatwiejsze na   
prowadzenie działalności gospo-
darczej niż obecnie. Ale mimo 
trudnych czasów dla klientów, na-
sza firma wciąż cieszy się powo-
dzeniem, za co dziękuję serdecz-
nie wszystkim klientom w imieniu 
własnym  oraz mojego syna Mar-
ka.

Wchodząc już w temat zapy-
tam, wyczytałem, że w krajowej 
branży mięsnej doszło w ostat-
nich latach do wielu zmian w za-
kresie wymogów związanych z 
produkcją wyrobów wędliniar-
skich. Jak panowie oceniają te 
zmiany?

Marek Kowalczyk   W tej chwi-
li można powiedzieć, że każdy 
miesiąc przynosi zmiany w prze-
pisach dotyczących szczególnie za-
kładów produkcyjnych. Nieste-
ty ustawodawca wrzucił takie za-
kłady, jak nasz, do jednego worka 
z molochami i jest to ogromny pro-
blem. Szczególnie przepisy doty-
czące wykonywania badań, gdzie 
taki mały producent jak my, podle-
ga tym samym przepisom co wielki 
gracz. Inaczej rozkładają się kosz-
ty, gdy trzeba zbadać próbkę wę-
dliny z partii 50 kg. A inaczej, gdy 
robi się jej jednorazowo 2000 kg. 

Spełnienie tych wszystkich wy-
mogów było niezbędne, aby za-
kłady, taki jak panów, mogły 
uzyskać   prawo sprzedaży swo-
ich wyrobów na rynku państw 
Unii Europejskiej?

M.K Bywam w krajach, tzw. 
Starej Unii Europejskiej i za-
pewniam pana, iż tamtejsze  
przepisy są mniej rygorystyczne jak 
nasze. Tak naprawdę warunki wy-
musza na nas klient, to jest najlep-
szy kontrolujący. Ale przyznam, że 
faktycznie bardzo dużo się zmieni-
ło. Niestety wiele szczególnie ma-
łych firm nie wytrzymało finan-
sowo tempa zmian. Szkoda, dzięki 
temu na pewno społeczeństwo wie-
le traci. Każdy mały zakład to jest 

kilkanaście lub kilkadziesiąt miejsc 
pracy, proszę sobie to pomnożyć 
przez tysiące małych masarni, pie-
karni, cukierni.

 Jakie były początki hurtow-
ni i czy właśnie ta lokalizacja na 
obrzeżach miasta jest lokalizacją 
trafną? 

M.K.: Hurtownie przejąłem po 
usytuowanej w tym samym miej-
scu hurtowni Mc-Kwak, która nie 
poradziła sobie i zbankrutowa-
ła. Co do lokalizacji to jest to na-
sza „mała strefa handlowo-prze-
mysłowa”. 

Przedmiotem działania firmy 
jest dystrybucja różnego rodzaju 
mięsa- czy są to tylko wasze wy-
roby?

 M.K Sprzedajemy wyroby wła-
sne, jak również posiadamy w swo-
jej ofercie szeroki wachlarz asorty-
mentu firm zewnętrznych.

Kim są najczęściej klienci hur-
towni i co zamawiają?

M.K Naszymi klientami są głów-
nie właściciele sklepów spożyw-
czych z terenu gmin Nowogard, 
Osina  i  nie tylko. 

 Coraz częściej słyszy się na te-
mat złej jakości mięsa, np. dro-
biowego sprzedawanego w skle-
pach, dlaczego tak się dzieje?

M.K To jest bardzo złożony te-
mat. Przede wszystkim to klien-
ci pozwalają na obniżenie jako-
ści, kupując np. skrzydełka za 2, 
99zł., czy polędwicę za 11,99zł. 
Rozumiem, że wymagania klien-
ta są ściśle związane z zawartością 

jego portfela, ale kupowanie wyro-
bów, np. kiełbasy, z dużą zawarto-
ścią wody za 11, 99 zł/kg jest po-
zorną oszczędnością. Nigdy nie ko-
rzystam z cudownych okazji, gdzie 
można kupić mięso dużo taniej. 
Nie jest dzisiaj zabronione wstrzy-
kiwanie do mięsa wieprzowego czy 
drobiu wody, ale absolutnie klient 
powinien mieć bardzo czytelną in-
formację o takich praktykach.

Konsumenci coraz częściej 
mogą spotkać się z nowymi 
oznaczeniami na opakowaniach, 
informujące o tym, że produkt 
został stworzony w oparciu o pe-
wien system jakości. Czym wła-
ściwie są te systemy, co oznacza-
ją stosowane skróty i naklejki m. 
in. zawierające słowo “quality”.

M.K Każdy zakład produkcyj-
ny ma obowiązek wdrożyć systemy 
gwarantujące, że w zakładzie, w 
którym są one wdrożone, kupi pan 
żywność wyprodukowaną zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 
Znamy jednak przypadki, gdzie 
zakłady posiadały wszystkie moż-
liwe systemy i certyfikaty, a wyro-
by były odświeżane i przepakowy-
wane. Tam gdzie dużo zależy od lu-
dzi, jesteśmy narażeni na błędy, a  
każdy system ma je zminimalizo-
wać. Tak naprawdę nie ma lepsze-
go systemu kontroli jak klient, dzi-
siaj pozyskać go jest trudno, a stra-
cić można w jednej chwili.

Ilu pracowników zatrudnia-
cie państwo w sumie w hurtow-
ni drobiu i wędlin?

M.K Zatrudniamy w zakładzie 
od 20 do 25 pracowników. Aby 
mógł pan dokonać zakupu naszych 
towarów, trzeba go najpierw wy-
produkować, przewieźć, zaksię-
gować, wypełniając przy tym całe 
mnóstwo dokumentów, więc mu-
szą to być osoby z co najmniej kil-
koma specjalizacjami zawodowy-
mi.

Sklepy, masarnia w Krzemien-
nej, hurtownia w Nowogardzie, 
to cały potencjał firmy „Kowal-
czyk”- 

M.K Hurtownia jest stosunkowo 
“młoda” za nami dopiero trzy lata 
jej działalności, a sam zakład, w  
przyszłym roku będzie obchodził 
25 lecie działalności.

To ćwierć wieku! 
M.K Zgadza się.  Ale nie zwal-

niamy tempa i staramy się, by na-
sze wyroby były jedyne w swoim 
rodzaju, czyli dobrej jakości, po 
które klient będzie chciał chętnie 
sięgać. 

Nie jest tajemnicą Poliszynela, 
że jeden z panów prowadził nie-
spełna dwa lata temu, polemikę 
z obecnym burmistrzem R. Cza-
plą, której przedmiotem było 
kupowanie mięsa, w panów hur-
towni, przez przedszkola i szko-
ły? Dlatego zapytam, jaki jest fi-
nał tej sprawy?

M.K Zrobiło się sporo hała-
su, żeby wszystko zostało po sta-
remu. Przedszkola to niecały pro-
cent ogólnej sprzedaży, więc nie był 
to wielki problem finansowy, ale li-

czą się zasady, a te moim zdaniem 
zostały złamane. Myślę, że nie tym 
powinien zajmować się burmistrz 
dość sporego miasta i gminy. Zresz-
tą, czytając sprawozdania z kilku 
innych też gmin, nie mogę wyjść 
z podziwu dla naszego, że sku-
teczność pracy burmistrza jest ści-
śle związana li tylko z ilością po-
łożonych metrów chodnika czy  in-
nych drobnych prac budowlanych. 
Może teraz czas, by urząd objął 
ktoś z uprawnieniami budowlany-
mi, wtedy chodników, dróg, świetlic 
i ławeczek będzie więcej?  A wraca-
jąc do sedna sprawy myślę, że gdy-
by pan zapytał dzisiaj burmistrza, 
uzyskałby pan odpowiedź, jakiej 
udzieliłby panu każdy polityk, iż 
wszystko odbyło się zgodnie z pra-
wem i to chyba będzie najlepszy 
komentarz.

Finalizując nasz wywiad proszę 
powiedzieć, jakie są perspektywy 
dla działalności hurtowni drobiu 
i wędlin, która prowadzi swoją 
działalność w Nowogardzie, przy 
ul. Boh. Warszawy. Czy to do-
brze, panów zdaniem, że pozwa-
la się na obrót tego typu wyro-
bami w Nowogardzie, innym fir-
mom ościennym, której przykła-
dem jest firma ze Śmiłowa?

M.K Proszę sobie wyobra-
zić, co by było gdyby ktoś zabro-
nił sprzedaży zachodnich lub da-
lekowschodnich aut, jakoś dziw-
nie wyglądałyby nasze ulice. Pew-
nie, że dla nas konkurencja to spo-
re wyzwanie, szczególnie jeśli cho-
dzi o tak dużych graczy jak Śmi-
łowo, ale to motywuje nas do jesz-
cze bardziej wytężonej pracy, by 
czymś się na rynku wyróżniać i na 
pewno nie będzie to cena. Pracuje-
my  bardzo mocno nad jakością, a 
i to, że jesteśmy mali, lokalni, jest 
dla klientów chyba atutem. Nawet 
jak nam coś czasami nie wyjdzie, 
klient może dodzwonić się do szefa, 
któremu powie, co myśli o jego np. 
przewędzonej kiełbasie. 

W przyszłym roku firma ob-
chodzić będzie 25 lecie swo-
jej działalności. Co oznacza dla 
państwa ten jubileusz?

Hurtownia jest stosunkowo 
“młoda” za nami dopiero trzy lata 
jej działalności, a sam zakład, jak 
pan słusznie zauważył, w  przy-
szłym roku będzie obchodził 25 le-
cie działalności. Nie zwalniamy 
tempa i staramy się, by nasze wy-
roby były jedyne w swoim rodza-
ju, czyli dobrej jakości, po które 
klient będzie chciał chętnie sięgać.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                            

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Specjalizujemy się w sprzedaży mięsa, wędlin, drobiu - mówią właściele M.M Kowalczyk.
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Pracują społecznie i użytecznie
Grabią, sadzą kwiaty, zamiatają, koszą trawniki- słowem dbają o porządek i upiększają swoje najbliższe otoczenie. Mowa o mieszkańcach gminny, którzy  
wykonują prace społecznie użyteczne. 

Organizowanie i wykonywanie 
prac społecznie użytecznych od-
bywa się na podstawie porozu-
mienia zawartego między staro-
stą a gminą, na rzecz której prace 
społecznie użyteczne będą wyko-
nywane. 

- Na teren gminy Nowogard 
skierowanych jest 50 osób. Powia-
towy Urząd Pracy refunduje gmi-
nie, ze środków Funduszu Pracy, 
do 60% minimalnej kwoty świad-
czenia przysługującego bezrobot-
nemu, pozostała kwota finan-
sowana jest ze środków budżetu 
gminy – informuje Terasa Skib-
ska, kierownik Ośrodka Opieki 
Społecznej w Nowogardzie. 

Na prace społecznie użyteczne 
może zostać skierowana wyłącz-
nie osoba bezrobotna bez pra-
wa do zasiłku, a jednocześnie ko-
rzystająca ze świadczeń pomo-
cy społecznej. Prace te mogą być 
wykonywane w wymiarze do 10 
godzin tygodniowo, nie więcej 
niż 40 w miesiącu. Stawka za 1 
godzinę wynosi 8,10 zł, co daje 
324 zł na rękę miesięcznie. 

Co może robić osoba skiero-
wana do wykonywania takich 
prac? 

- Prace te obejmują prace po-
rządkowe wykonywane na tere-
nach wiejskich i miejskich, utrzy-
manie czystości, sprzątanie miej-
scowości na terenie gminy, utrzy-
manie zieleńców, oczyszczanie 
dróg, czyszczenie rowów melio-
racyjnych, jeziora, utrzymanie 
czystości na przystankach, prace 

konserwacyjno-remontowe. Poza 
tym, również są to prace porząd-
kowe i gospodarcze u podopiecz-
nych wymagających opieki osób 
drugich oraz wydawanie posił-
ków podopiecznym – odpowiada 
T. Skibska.

Jak to wygląda w praktyce?
O tym czy taka forma zatrud-

nienia jest efektowna, najlepiej 
zapytać samych beneficjentów 
tego systemu, czyli osób wyko-
nujących prace społecznie uży-
teczne oraz sołtysów, pod któ-
rych nadzorem osoby te pracuję 
na rzecz wsi. W tym celu redak-
cja odwiedziła dwie, z 19 miej-
scowości, których mieszkań-

cy podjęli się zatrudnienia w ta-
kiej formie: Świerczewo i Wierz-
bięcin. W tej pierwszej miejsco-
wości, prace społeczne wykonu-
ją dwie osoby, panie Monika Cej-
man i Anna Królik. 

- Sprzątamy wioskę, dbamy o 
porządek. Pracujemy 40 godzin 
w ciągu całego miesiąca – mó-
wią w rozmowie z DN mieszkan-
ki Świerczewa skierowane przez 
OPS do prac społeczno -użytecz-
nych. 

-Mamy małe dzieci, nie może-
my pracować na cały etat, a w ten 
sposób mamy szansę dorobienia 
kilku złotych – mówi pani Moni-

ka, chociaż twierdzi, że wolałaby 
pracować codziennie przez dwie 
godziny, niż dwa razy w tygodniu 
po 4 godziny. 

- Po sobocie chciałoby się po-
sprzątać przystanek, ale nam nie 
wolno, bo musimy się trzymać 
sztywno wyznaczonych godzin i 
dni, w których możemy wykony-
wać prace  – mówi pani Anna. 

Na „usztywnienie” systemu 
godzinowego narzeka też sołtys 
wsi, Armata Urszula. Mimo to 
jest zadowolona z takiej formy 
współpracy z gminą. 

- System nie jest może najlepszy, 
ze względu na ograniczenia czaso-
we, bo na przykład ciężko jest za-

planować na tydzień koszenie tra-
wy. Nigdy nie wiadomo jaka bę-
dzie pogoda. Ale jestem zadowo-
lona, że mam tutaj kogoś do po-
mocy. Na wsi nie jest łatwo namó-
wić ludzi do pracy – kończy Ur-
szula Armata. 

W Wierzbięcinie w ramach 
prac społecznie użytecznych o 
czystość na wsi dbają trzy oso-
by,  Wypych Maria oraz panowie 
Szczypek Sebastian i Rymarczyk 
Marek. Tutaj inaczej niż w Świer-
czewie, pracownicy społeczni 
pracują po 2 godziny dziennie, 
od poniedziałku do piątku.

- Pracuję w tym systemie od 

dwóch lat. Wspólnie z pozostały-
mi sprzątam okolicę, zbieram pa-
pierki, zamiatam, dbam o boisko 
– mówi pan Sebastian. 

Wszyscy zgodnie przyznają, że 
to jedyna szansa na podjęcie za-
trudnienia. 

- Jak człowiek nie ma pracy, to 
lepiej sprzątać niż siedzieć bez-
czynnie w domu – mówi M. Wy-
pych, która wykonuje prace w 
tym systemie najdłużej z pozo-
stałych pracowników, bo już od 
5 lat. 

 Każdy z pracowników ma 
„swoją działkę”. Jedna osoba zaj-
muje się koszeniem, inna dba o 
wiejskie rabatki, a trzecia zamia-
ta, grabi liście i zbiera śmieci.  

- Jestem bardzo zadowolona z 
tej formy współpracy. Gdyby nie 
było tych osób, z pewnością nie 
byłoby tak łatwo utrzymać po-
rządek na wsi. Zdarzało się wcze-
śniej, że musiałam kogoś prosić 
o wykonanie jakiegoś zadania i 
płacić za to z własnej kieszeni – 
przyznaje Monika Pękala i zwra-
ca uwagę, że grupa pracowników 
społecznych, poza swoimi obo-
wiązkami wynikającymi z umo-
wy podpisanej z OPS, angażu-
je się w inne działania na wsi np. 

pomagają przy organizacji im-
prez. 

Równie pozytywne działanie 
pracowników społecznych oce-
niają mieszkańcy wsi. 

- Wieś pięknieje i należy pod-
kreślić, że jest to zasługa zarówno 
tych osób, jak i pani sołtys, która 
potrafi z nimi współpracować – 
mówi Robert Wojtacki. 

Pracowników społecznych 
można spotkać nie tylko na te-
renach wiejskich, ale i w mie-
ście. Aktualnie w Nowogardzie 
pod nadzorem Zarządu Budyn-
ków Komunalnych, pracuje ak-
tualnie 12 osób, a w Ośrodku Po-
mocy Społecznej 3 osoby.

Warto o tym pamiętać, gdy wi-
dzimy jak dookoła pięknieje na-
sza okolica, by przypadkiem nie 
przypisać tych zasług komuś in-
nemu. 

Marcin Simiński

Pani Maria Wypych od 5 lat dba o to, aby na wsi było kolorowo.

Od lewej-M. Wypych, S.Szczypek, R. Wojtacki, M. Rymarczyk i sołtys wsi - Monika 
Pękala.

Panie Monika Cejman i Anna Królik ze swoimi dziećmi ze Świerczewa.

Dzięki pracownikom społecznym wsi pięknięją. Na zdjęciu chodnik przy kościele w 
Świerczewie, obsadzony kwiatami.

KOMUNIKAT   POLICJI
Komisariat policji w Nowogardzie, prowadzi postępowanie w sprawie 

wypadku drogowego. Do zdarzenia doszło w dniu 06.10.2014r.( poniedzia-
łek) około godz. 17:00 – 17:30 przy ul. 700 Lecia w Nowogardzie, na chod-
niku pomiędzy sklepem Polo Market, a Faraon. Mężczyzna jadący rowe-
rem w wieku około 50 lat, wzrost około 160-170 cm, średniej budowy cia-
ła, włosy siwe, średniej długości, tego dnia ubrany był w ciemne spodnie i 
ciemną kurtkę, na głowie miał czapkę koloru siwego, nie posiadał zarostu 
ani okularów (policja dysponuje wizerunkiem mężczyzny)

Mężczyzna jadąc chodnikiem, potrącił kobietę przewracając ją i powo-
dując obrażenia ciała, w wyniku czego została przetransportowana do szpi-
tala, gdzie przejdzie operację. Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia ja-
dąc w kierunku sklepu Netto. Wszystkie osoby, które były świadkiem tego 
zdarzenia, lub mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, proszone są o kontakt z 
prowadzącym postępowanie Tel. 091-57-92-334 lub 997.  
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OGŁOSZENIE

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA 
RAKA PIERSI" WYJAZD  

NA BADANIA  
MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU  

NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opie-

ki Medycznej "Zdrowie" dnia 8 
listopad 2014r. organizuje wy-
jazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRi-
DO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z komplekso-
wej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsulta-

cja lekarska Rejestracja i szczegó-
łowe informacje Samodzielny Pu-
bliczny Szpital Rejonowy w No-
wogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 
91 3921356  oraz u Lidii Bogus 
tel. 505393636 po godz 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele sta-
tutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE  
MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

MIKRODOTACJE – MAŁE INICJATYWY LOKALNE

SUPER DZIEŃ Z ATRAKCJAMI - INTEGRACJA I ZABAWA NA CAŁEGO
13 października 2014 r., będzie niewątpliwie niezapomnianym dniem dla grupy młodzieży, która wzięła udział w wycieczce zrealizowanej w ramach pro-
jektu „Super dzień z atrakcjami – integracja i zabawa na całego”, dofinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Dzięki uzyskanym funduszom 
z Mikrodotacji, członkowie Sto-
warzyszenia „Akademia w stro-
nę marzeń” przy współpracy z na-
uczycielami czynnymi zawodowo 
pracującymi z młodzieżą w wie-
ku gimnazjalnym, zorganizowa-
li wyjazd do Trzebiatowa i Par-
ku Rozrywki Aktywnej Piast w 
Chełmie Gryfickim, gdzie czeka-
ła na uczestników Militarna Przy-
goda. Projekt był skierowany do 
grupy młodzieży z  terenu osie-
dla popegeerowskiego i miejsco-
wości przyległych (Miętno) oraz 
ubogich wsi gminy Nowogard 
(Szczytniki, Wierzchy, Sikorki, 
Wołowiec, Orzesze, Orzechowo) 
– naznaczonych wysokim bezro-
bociem –  w których dzieci i mło-
dzież nie mają dużych perspek-
tyw rozwoju, pogłębiania swojej 
wiedzy i umiejętności oraz szans 

na zdobywanie różnych doświad-
czeń. Brak też na tym obszarze 
działań integrujących tę grupę. 
Wysokie bezrobocie na tym te-
renie przyczynia się do proble-
mu ubóstwa, izolacji środowi-
skowej i  bezradności. Ze wzglę-

du na problemy finansowe, mło-
dzież nie ma możliwości uczest-
niczenia w wielu zajęciach rozwi-
jających ich zainteresowania lub 
dających szansę poznania cze-
goś nowego. Jest to też grupa za-
grożona niedostosowaniem spo-
łecznym. Celem projektu była po-
moc społeczna, w tym pomoc ro-
dzinom i dzieciom w trudnej sy-
tuacji materialnej oraz wyrów-
nywanie szans tych osób, wspie-
ranie rozwoju społeczności lo-
kalnej, zorganizowanie aktywne-
go wypoczynku dzieci i młodzie-
ży (wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej). Celem projek-
tu była też promocja kultury re-
gionu, turystyki i  krajoznawstwa 
oraz ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego, a także inte-
gracja dzieci i młodzieży z Nowo-
gardu i okolicznych wsi poprzez 

zorganizowanie grupie młodzieży 
wycieczki do Trzebiatowa i Cheł-
mu Gryfickiego. 

Udział młodzieży w projekcie 
przyczynił się do integracji jed-
nej grupy wiekowej przez współ-
działanie i wspólną zabawę. Dał 
szansę zapoznania się z historią 
średniowiecza, Słowian i Wikin-
gów. Uczestnicy mieli szansę na 
naukę poprzez zabawę oraz ćwi-
czenie zręczności i sprawności na 
ściance wspinaczkowej, podczas 
manewrów wojskowych, biegu 
w średniowiecznych nartach, 
strzelania sytuacyjnego z kara-

binków paintballowych, walkach 
indywidualnych i w szykach bo-
jowych z użyciem miecza, topo-

ra i włóczni. Przejażdżka po po-
ligonie samochodem ciężarowym 
typu URAL,  poszukiwanie 
skarbów przy pomocy elek-
tronicznych wykrywaczy me-
talu czy test na trenażerze dla 
pilotów i  skoczków wojsko-
wych dostarczył każdemu nieza-
pomnianych wrażeń.  

Wszyscy uczestnicy mogli zdo-
być nowe ciekawe doświadczenia 
i miłe doznania. Możliwość wy-
równania szans edukacyjnych po-
prawi niewątpliwie pewność sie-
bie u młodzieży i wiarę we wła-
sne siły, co jest bardzo istotnym 
rezultatem projektu. Dzięki wy-
cieczce, 41 osób miało możli-
wość poznania kultury regionu, 
historii średniowiecza, aktyw-
nej zabawy i nauki, współpracy 
w grupach. Efektem tego projek-
tu jest zaszczepienie w uczestni-
kach chęci poznawania różnych 
części naszego kraju, rozwinięcie 
aktywności turystyczno-poznaw-
czej oraz chęć udziału w podob-
nych przedsięwzięciach. Pozytyw-
ne doznania tych 41 osób wpłyną 
na innych członków lokalnej spo-
łeczności, by zachęcić do wzięcia 
udziału w podobnych projektach, 
a tym samym odwrócić uwagę od 
substancji uzależniających czy In-
ternetu, które mają negatywny 
wpływ na wiele społeczności.

inf. własne
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Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Grażyna Gębala. Gratuluję.

Jesienne prezenty
Na początku mojego artyku-

łu chciałabym szczerze wyznać, 
dlaczego kolejny raz nawiązu-
je do pory roku. Otóż nie lubię 
jesieni. Nie lubię mokrych li-
ści, grzybów i życia według sche-
matów. Aczkolwiek pejzaż za 
oknem wprowadza mnie zawsze 
w nawet miły stan zadumy. Zwal-
niam i rozmyślam. Im więcej li-
ści tym temat trudniejszy i bar-
dziej egzystencjalny. Gdy tylko 

dodam do tego katar i deszcz to 
wychodzi “dół”. Na swoją obronę 
mam jedynie postanowienie. Ta-
kie “ni z gruszki, ni z pietruszki”, 
listopadowe, w środku tygodnia. 
Dam jej szansę, zrobię wszyst-
ko żebyśmy się polubiły. Jarzę-
bina, kasztany i kolorowe liście 
są ładne, ale wypadają słabo, gdy 
wspominam wakacje. Refleksyj-
ne spacery często psuje szal lub 
parasol. Znów narzekam. Dobra 

próbuję. Jabłka i gruszki prosto 
z sadu. Zbliża się importowane z 
zachodu Halloween, dzięki cze-
mu dynia jest bardzo popularna. 
Zupę z dyni uznaję za mocny ar-
gument. Mało kalorii, dużo wi-
tamin i minerałów: cynk, potas, 
fosfor, wapń, B-karoten, witami-
ny z grupy B. Pomaga w odchu-
dzaniu i leczeniu nadciśnienia. 
Wzmacnia układ odpornościo-
wy i odkwasza organizm. Nie 
traci właściwości nawet po ugo-
towaniu. 

Jesień to także trudny czas dla 
naszej cery. Ze względu na aurę, 
musimy szczególnie zwrócić uwa-
gę na nawilżenie. Chronimy nie 
tylko samopoczucie ale też skórę i 
włosy. Muszę niestety przyznać, że 
to najlepszy czas na mikroderma-
brazję. Wakacje, czyli nadmierne 
i zbyt długie korzystanie z kąpie-
li słonecznej mogły spowodować 
przebarwienia. Szczególnie latem 
skóra się poci, co zapycha gru-
czoły łojowe. Warto, więc zapew-

nić jej profesjonalny peeling. Po-
móc w złuszczeniu i regeneracji. 
Co najważniejsze nie musimy spe-
cjalnie się wysilać, żeby po zabie-
gu unikać promieni słonecznych. 
Nic tak nie poprawia nastroju jak 
uczucie gładkiej i czystej cery. I 
ta świadomość, że zadziałaliśmy 
ujędrniająco, przeciwzmarczcz-
kowo, a wszystkie składniki nało-
żonej maseczki wniknęły głębo-
ko w skórę. Dla wszystkich, którzy 
uważają, że można mikroderma-
brazję uznać za fajny jesienny za-
bieg ogłaszam promocję. Do koń-
ca listopada w gabinecie „Labora-
torium piękna” mikrodermabra-
zja w cenie 80 zł. Natomiast dla 
tych, którzy kochają jesień, a któ-
rym zrobiło się przykro czytając 
wstęp, gwarantuję dodatkowy 25 
% rabat na rzęsy. Podsumowując. 
Jemy pyszną zupę krem z dyni. Na 
deser jabłuszko. Fundujemy na-
szej cerze powakacyjną regenera-
cję. W miedzy czasie zastanawia-
my się czy do stroju czarownicy 

na imprezę Halloween pasują dłu-
gie czarne rzęsy i „korale z polnej 
jarzębiny...”. Myślę, że się udało. Z 
uśmiechem stwierdzam, że jeśli 
się postaram to moja przyjaciółka 
ma też silne mocne strony.

I Grand Prix Polski Seniorów

Słabe starty w Radomiu
W miniony weekend, w Radomiu, rozegrano I Grand Prix 
Polski Seniorów w tenisie stołowym. Udział w nim wzięło 
dwóch graczy klubu LUKS Top Wierzbięcin, byli nimi Se-
bastian i Bartosz Jemilianowiczowie. 

Podczas I Grand Prix Polski Se-
niorów, które odbyło się w Rado-
miu, województwo zachodniopo-
morskie reprezentowało trzech za-
wodników, w tym dwóch z LUKS 
Top Wierzbięcin. Niestety, żaden z 
nich swojego startu nie może zali-
czyć do najbardziej udanego. Seba-
stianowi Jemilianowiczowi nie uda-
ło się awansować z turnieju bara-
żowego do głównego, przegrywa-
jąc trzy mecze w grupie, natomiast 
starszy z braci- Bartosz, udział w 
turnieju głównym miał zapewniony 
z racji zajęcia drugiego miejsca na 
zawodach wojewódzkich. Wszystko 
zaczęło się dobrze i po myśli Barto-
sza Jemilianowicza, gdyż zwyciężył 
swój pierwszy pojedynek w „elicie” 
z Pawłem Włodyką ( Pegaz Łańcut 
1 liga ), jednak następnych dwóch 
rywali, nie był już w stanie pokonać 
i został sklasyfikowany w przedzia-
le 41-48. Warto dodać, że udział w 

zawodach brało aż 155 zawodni-
ków. Bartosz i Sebastian rywalizo-
wali z zawodnikami dużo starszy-
mi od siebie, ponieważ to nie jest 
ich kategoria wiekowa, a kwalifi-
kacja i udział na wyższych szcze-
blach Ogólnopolskich pokazuje, że 
są bardzo perspektywicznymi za-
wodnikami. Bardzo dużym plusem 
występu jest również to, że „Sebek” 
na II Wojewódzkim Turnieju Kwa-
lifikacyjnym seniorów, rozstawiony 
będzie z numerem 3. Jeszcze lepiej 
sprawa przedstawia się z Bartoszem 
Jemilianowiczem. Zawodnik LUKS 
Top Wierzbięcin, uplasował się wy-
żej niż trzeci reprezentant naszego 
województwa- Paweł Kibała ze Stali 
Szczecin (zwycięzca I WTK senio-
rów), przez co to tenisista z Wierz-
bięcina, będzie rozstawiony z nu-
merem 1, na II WTK seniorów. 

KR 

I Rodzinny Maszewski Maraton Rowerowy

„Chrabąszcze” w formie
W niedzielę (19 października), na Stadionie Miejskim w Maszewie, odbył się I Rodzinny 
Maszewski Maraton Rowerowy. Udział w nim wzięli kolarze z klubu „Chrabąszcze” Nowo-
gard, którzy odegrali znaczące role.

Maszewskie zawody rozpoczę-
ły się po godzinie 11:00. Naszą rela-
cję rozpoczniemy od najmłodszych 
kolarzy. W kategorii Żak młodszy 
startował Hubert Grygowski, któ-
ry nie miał sobie równych i zajął 
1. miejsce. W jego ślady poszli nie-
co starsi „Chrabaszcze”, startujący 
w kategorii Żak starszy. Jacek Fe-
cak jako pierwszy przekroczył linię 
mety, tym samym wygrał w tej ka-
tegorii, natomiast jego klubowy ko-
lega Paweł Zając, wywalczył 3. miej-
sce. Również bardzo dobrze zapre-
zentowali się kolarze z Nowogardu, 
którzy startowali w kategorii Mło-
dzik. Piotr Sowiński w pięknym 
stylu zajął 1. miejsce, natomiast na 
trzecim stopniu podium stanął Ad-
rian Zając. W pierwszej dziesiąt-
ce tej kategorii, znalazło się jesz-
cze troje reprezentantów Nowogar-
du. Mateusz Gliwka uplasował się 
na 7. miejscu, Szymon Kinasz zajął 
9. pozycję, natomiast Dominik Ołu-
biec wywalczył 10. miejsce. To jed-
nak nie koniec nowogardzkich ak-
centów. Adam Salamon wystarto-
wał w kategorii Open, z dużo star-
szymi od siebie zawodnikami i po 
zaciętej walce, zdołał zająć wyso-
kie 6. miejsce. Zwyciężył w tej ka-
tegorii inny mieszkaniec Nowogar-
du, Michał Urtnowski. Na trzecim 
miejscu rywalizację ukończył Ro-
bert Jakubowski, natomiast Arka-

diusz Pietruszewski zajął, to jak-
że nielubiane przez sportowców, 4. 
miejsce. W kategorii Open udział 
wziął również sklasyfikowany na 10. 
miejscu Janusz Pietruszewski oraz 
Jan Baran, który nie ukończył wy-
ścigu przez defekt koła. W kategorii 
Kobiety, wystartowały dwie repre-
zentantki Nowogardu, które bardzo 
ładnie się spisały. Zwyciężyła Anna 
Kłos, która pochodzi z Ujścia, jed-
nak wystartowała jako zawodniczka 
z naszego miasta. Natomiast tuż za 
nią, jako druga zawodniczka metę 
przekroczyła Iwona Pietruszewska. 

Nowogardzianie wystąpili tak-
że w sztafecie rodzinnej, którą 
tworzyła według przepisów oso-
ba dorosła z dzieckiem. Nieste-
ty Agnieszka Grygowska wraz z 
Hubertem Grygowskim zajęli 12. 
miejsce, ponieważ na trasie nowo-
gardzkiej sztafecie przytrafił się de-
fekt roweru. Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom wyścigów orga-
nizowanych w Maszewie, osiągnię-
tych wyników i pozostaje życzyć 
kolejnych udanych startów. 

KR  

Nowogardzkie podium w kategorii Młodzik, na najwyższym stopniu Piotr Sowiń-
ski, z lewej strony zdobywca 2. miejsca Adrian Zając.

Od lewej - Sebastian i Bartosz Jemilianowiczowie, wciąż są młodymi zawodnikami, 
którzy zdążą jeszcze odgrywać znaczące role podczas Grand Prix Polski.
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.29-24.10

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
              tel. 91 392 21 65                   ul. Boh. Warszawy 7A

Ratownik Medyczny Artur Pietrzycki

STREETBALL

KONSULTACJE PROZDROWOTNE
GIMNASTYKA I MARSZ NORDIC WALKING

POKAZ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

POKAZY SZTUK WALKI AIKIDO ZUMBA

POKAZ AKCJI RATOWNICZEJ (WYPADEK)

G R A F I K A

OGNISKO

GODZ. 13:00 - 26.10.2014r.   
W PROGRAMIE:

Jacek Jackowski, 
Automyjnia Roman Kwiatkowski,    Małgorzata Szproch,    Joanna Kostrzewa

Zumba Dream Team

Sklep Rarytas Dorota Kulinicz,
Kraina Fantazji Elżbieta Kazimierczak,    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie

Gabinet Masażu Justyna Marciniak,

Adresy Dealerów na www.stihl.pl

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL MS 362 C-M

2999,-
Moc: 3,5 kW / 4,8 KM
Prowadnica: 37 cm
Ciężar: 5,8 kg¹

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

W.13.2.O.7.03.do

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  

w miejscowościach: 
w Nowogardzie, Osinie, 

Przybiernowie i okolicach
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 

Tel. 58 554 80 80 
lub 801 800 400

finanse dla domu
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Mecz na szczycie w „okręgówce”

Pomorzanin zatrzyma Piasta?
Do niezwykle ciekawego meczu dojdzie w sobotę (25 października) w Chociwlu. Zagra tam 
lider „okręgówki” zespół Piasta, z wiceliderem, czyli Pomorzaninem Nowogard. Z kolei 
w niedzielę, drugi zespół z Nowogardu, podejmować będzie wicelidera A Klasy, piłkarzy 
Wołczkowa-Bezrzecze. 

Zespoły Piasta Chociwel i Po-
morzanina Nowogard, to dwie 
najlepsze drużyny w całej woje-
wódzkiej okręgówce. W drugiej 
grupie – koszalińskiej, lider po 10. 
meczach, ma na swoim koncie 20 
punktów, natomiast Piast zgro-
madził ich już 28, a Pomorzanin 
22. Nic więc dziwnego, że jest to 
mecz na szczycie, na tym szcze-
blu rozgrywek, a stadion w Cho-
ciwlu, zostanie zapełniony nie tyl-
ko miejscowymi kibicami, ale i 
przyjezdnymi z Nowogardu. W 
ostatnich latach, obydwa zespo-
ły rywalizowały ze sobą po awan-
sie Pomorzanina czterokrotnie. W 
sezonie 2012/2013 Piast zremiso-
wał u „siebie” z Pomorzaninem 
0:0, natomiast w Nowogardzie 
wygrał 2:3. W minionym sezo-

nie Piast wygrał na własnym bo-
isku 2:0, a w rewanżu padł remis 
1:1. Od dwóch sezonów gospoda-
rze sobotniego meczu bezskutecz-
nie walczą o awans do IV ligi, po 

10. kolejkach są jednak głównym 
ku temu kandydatem. Piast zwy-
ciężył 9 razy i w jednym meczu 
zremisował. Na własnym boisku 
gra tak jak Pomorzanin piekielnie 
skutecznie, odprawiając wszyst-
kich rywali z kwitkiem. Piast wy-
grał w „domu” pięciokrotnie, 
strzelając przy tym 21 goli i tracąc 
jedynie 4 bramki. Pomorzanin na-
tomiast na wyjazdach jak na razie 
rozczarowuje. Wobec takiej dys-
pozycji gości, to właśnie piłkarze 
z Chociwla nieznacznie mogą być 
traktowani jako faworyt tego me-
czu. Jeśli jednak w szeregach Po-
morzanina, wystąpią wszyscy go-
towi do gry piłkarze, to nowo-
gardzianie są w stanie przerwać 
świetną passę swoich rywali i wy-
wieźć z Chociwla punkty, jako je-

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
11. kolejka:
Błękit Pniewo – Stal Lipiany  (25.10; 11:00)
Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard (25.10; 13:00)
Odrzanka Radziszewo – Jeziorak Szczecin (25.10; 14:00)
Zorza Dobrzany – Sparta Węgorzyno (25.10; 15:00)
Unia Dolice – Orkan Suchań  (25.10; 15:00)
Ina Ińsko – Polonia Płoty  (25.10; 15:00)
Flota II Świnoujście – Morzycko Moryń (26.10; 13:00)
Gavia Choszczno – Kłos Pełczyce  (26.10; 14:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
9. kolejka:
Hanza Goleniów – Chemik II Police  (25.10; 12:00)
Euroinsbud Goleniów – Zalew Stepnica  (25.10; 15:00)
Pomorzanin Przybiernów – Wicher Reptowo (25.10; 16:00)
Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze (26.10; 14:00)
Orzeł Grzędzice – Znicz Niedźwiedź  (26.10; 14:00)
Vielgovia Szczecin – Orzeł Łożnica  (26.10; 14:00)

dyna jak dotąd drużyna. Jak bę-
dzie, przekonamy się już w naj-
bliższą sobotę. Mecz Piasta z Po-
morzaninem rozpocznie się o go-
dzinie 13:00. 

W niedzielę o godzinie 14:00 
w Nowogardzie, drugi zespół Po-
morzanina podejmować będzie 
Wołczkowo-Bezrzecze. Rywa-
le są rewelacją rundy jesiennej w 
A Klasie. Po 8. kolejkach zajmują 
drugie miejsce w tabeli, ze stratą 

trzech punktów do lidera. Goście 
zrobią wszystko aby Pomorzanin 
II nie odbił się od dna i przyjadą 
do Nowogardu po łatwe zwycię-
stwo. Zachęcamy wszystkich ki-
biców Pomorzanina aby w sobo-
tę wybrali się do Chociwla, nato-
miast w niedzielę przybyli na sta-
dion przy ul. Woj. Polskiego w 
Nowogardzie.

KR

Trudny mecz w Szczecinie i cenne zwycięstwo

„Pomorzanki” podtrzymują serię
W niedzielę (19 października), o godzinie 14:30, piłkarki Pomorzanina Nowogard, grały w 
ramach 5. kolejki w Szczecinie, z tamtejszą Vielgovią. Tym razem dziewczynom prowadzo-
nym przez Pawła Błaszczyka, nie było tak łatwo o zwycięstwo. Po bardzo trudnym boju, Po-
morzanin ostatecznie wywozi ze Szczecina trzy punkty.

Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 0:1 (0:1)
`30 min. Katarzyna Piotrowska (rzut karny)
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anita Nowakowska (Wiktoria 

Tupko), Anna Nowicka, Ada Szemiot – Małgorzata Wołk, Katarzyna Piotrowska 
(c) , Anita Skowrońska (Monika Krystkiewicz), Patrycja Bobik (Klaudia Duda) – 
Anita Piotrowska, Klaudia Korgiel (Patrycja Kozioł). 

III Liga Kobiet 2014/2015
5. kolejka:
Olimpia II Szczecin – Zalew Stepnica  8:0
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard 0:1
Kotwica Kołobrzeg – LUKS Przecław  1:3
Orzeł Women Wałcz – Fala Międzyzdroje  (przełożony)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 5 15 25 1 5 0 0
2 Olimpia II Szczecin 4 9 27 4 3 0 1
3 Zalew Stepnica 5 9 20 9 3 0 2
4 Fala Międzyzdroje 3 7 8 0 2 1 0
5 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 4 6 6 11 2 0 2
6 Vielgovia Szczecin 5 4 7 8 1 1 3
7 LUKS Przecław 5 3 4 22 1 0 4
8 AP Kotwica Kołobrzeg 5 0 1 43 0 0 5

Spoglądając na ligową tabelę, 
mogłoby się zdawać, że liderki z 
Nowogardu powinny bez proble-
mów rozprawić się z zawodniczka-
mi Vielgovii. Nic bardziej złudne-
go! Kobieca drużyna ze Szczecina, 
to solidny zespół, który już zebrał 
doświadczenie w rozgrywkach III 
Ligi Kobiet. Liderki z Nowogar-
du prezentowały się lepiej, jednak 
w pierwszej połowie, nie zdoła-
ły wypracować sobie zdecydowa-
nej przewagi. Co najważniejsze, 
zdołały jednak zdobyć bramkę. 
Po 25 minutach, plac gry musia-
ła opuścić Anita Skowrońska, a na 
jej miejsce weszła Monika Kryst-
kiewicz. To właśnie ta piłkarka, 
wykonywała rzut z autu, po któ-
rym dośrodkowała w pole karne, 
a defensorka Vielgovii zagrała pił-
kę ręką. W efekcie rzut karny dla 
Pomorzanina, który w 30. minu-
cie pewnym strzałem na gola za-
mieniła kapitan zespołu, Katarzy-
na Piotrowska. Po zmianie stron, 
podopieczne Pawła Błaszczyka już 
dominowały na boisku w Szczeci-

nie, a Vielgovia sporadycznie pró-
bowała atakować, jednak ataki go-
spodyń koń2czyły się na dobrze 
dysponowanej linii obrony zespo-
łu Pomorzanina. Wynik mogła 
jeszcze zmienić Anita Piotrowska, 
której niewiele zabrakło, aby bez-
pośrednio z rzutu rożnego poko-

nać bramkarkę Vielgovii. Później 
ta sama piłkarka próbowała za-
skoczyć bramkarkę miejscowych 
strzałem z rzutu wolnego, z oko-
ło 30 metrów, jednak również bez-
skutecznie. Najlepszą okazję do 
podwyższenia wyniku zmarno-
wała w ostatniej minucie regula-
minowego czasu gry, Patrycja Ko-
zioł, która nie znalazła sposobu na 
bramkarkę rywalek w sytuacji sam 
na sam. Co najważniejsze, „Pomo-
rzanki” osiągnęły swój cel. Przy-
wiozły ze szczecina 3. punkty i po 
pięciu wygranych meczach, zdecy-
dowanie przewodzą w ligowej ta-
beli. Teraz przed zespołem Pawła 
Błaszczyka dłuższa przerwa. Za-
wodniczki z Nowogardu wrócą na 
boisko 8 listopada, aby zagrać w 
Międzyzdrojach z bardzo groźną 
tamtejszą Falą. Wierzymy, że pod-
trzymają serię zwycięstw i wyko-
nają kolejny bardzo duży krok, w 
kierunku II ligi. Przy artykule pre-
zentujemy komplet wyników oraz 
aktualną tabelę. 

KR  

Kolejny mecz ligowy kobiecej druży-
ny za nami, a trener Paweł Błaszczyk, 
wciąż może cieszyć się z faktu, że pro-
wadzi niepokonaną drużynę

Piłkarki z Nowogardu wygrały z Vielgovią w Szczecinie, bo ponownie na boisku 
tworzyły kolektyw
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.SCZ.3.10.DO

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

W związku z planowaną obsługą nowych tras krajowych i międzynarodowych 

poszukujemy osób do pracy jako KIEROWCA KAT. D
Zatrudnimy osoby zamieszkujące w rejonach: Koszalin, Szczecinek, Wałcz, 
Gorzów Wielkopolski, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, 

Świdwin, Złocieniec, Stargard Szczeciński, Gryfino, Police, Pyrzyce.
Zapewniamy:
- bezpłatne mieszkanie na terenie Szczecina 
- zarobki miesięczne w wysokości minimum 3.000 zł netto (podstawa + dodatki)
- pracę na najnowocześniejszych autokarach w regionie
- przejazdy liniowe i kilkudniowe turystyczne
- możliwość zatrudnienia na pełen etat, 3/4 lub 1/2 etatu
- możliwość bezpłatnej nauki j. angielskiego lub j. niemieckiego

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@interglobus.pl 
w temacie wpisując „KIEROWCA D”. www.interglobus.pl

B.P. Interglobus TourFollow me!
W.233.4.sczb.10.10

Firma Irontech Sp. z o.o. 
poszukuje osób chętnych do 
podjęcia pracy w charakterze

MECHANIK 
MASZYN 

SZWALNICZYCH
Miejsce pracy: Nowogard
Wymagania: 

- wykształcenie techniczne o 
profilu mechanicznym,

- uprawnienia SEP do 1 kV 
- doświadczenie w naprawie 
oraz konserwacji parku maszy-
nowego do szycia.

Osoby zainteresowanie prosi-
my o kontakt pod numerem te-
lefonu 91 39 200 36.

W.234.sczb.2.10.10

 Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.10.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie-spławikowe 

(towarzyskie) w Kamieniu Pomorskim 
na kanale „Świniec”. 

Opłata startowa wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.10.2014r. 

Wyjazd o g. 6.00 z ul. 5 Marca. Uwaga zmiana czasu. 
 Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

Usługi  
elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

UWAGA!
Msza Św. w intencji wszystkich zmarłych 
sybiraków od 1946r. Do chwili obecnej 

odprawiona będzie dnia 2 listopada 2014 r. 
o godzinie 9.30 w kościele 

pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie 

po Mszy wypominki. 
Zarząd Koła

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDlA w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 B

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja)
prowadzony przez komisję przetargową 

Przedsiębiorstwa na sprzedaż:
Samochód osobowy Renault Megane pojemność l 598 cm3 z insta-

lacją LPG rok produkcji 2003, przebieg 236 000 km
Pojazd jest w pełni sprawny technicznie, 
dodatkowo komplet opon zimowych.
Cena wywoławcza wynosi 7 500 zł netto + podatek V AT
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8.00- 15.00 w sie-

dzibie Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

10% ceny wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferu-

je ceny wywoławczej.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zosta-
ną przyjęte, zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy 

przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu 05 listopada 2014 r. 

o godz. 11.00. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetar-
gu bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 39 25 570

A6.4.k.d/o
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

TYLKO U NAS 

2 pokoje w Nowogardzie, 55m2, cena 130000   
3 pokoje w Nowogardzie, 67m2,cena 190000   
6 pokoje w Nowogardzie, 175m2, cena 259000     
3 pokoje w Nowogardzie, 63m2, cena 160000

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie 88,36m parter bliźniaka z po-
dwórkiem i garażem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od 
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
44,4 m2, III piętro ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowogar-
dzie. Powierzchnia ok. 45m2, na któ-
rą składa się sala obsługi oraz zaple-
cze/magazyn z osobną toaletą. Lo-
kal po kapitalnym remoncie. Do-
stępne media: prąd, woda, kanali-
zacja, CO. Obiekt monitorowany. Za-
praszam na prezentację, tel. 91/579-
29-18

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 29,5m2, 
piwnica i budynek gospodar-
czy.913911069.

• Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar, media. 602 267 382  

• Sprzedam kawalerkę w centrum No-
wogardu, ul. Warszawska. 513 236 
499

• Nowogard centrum do wynajęcia lo-
kal 200 m2. Tel. 533 983 233

•	 Wynajmę czteropokojowe, parter, 
67,7m2 1000 zł+opłaty+kaucja. 
504 898 980 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277.

• Sprzedam mieszkanie 58m2, 3 poko-
je I piętro centrum. 693 344 807, 661 
969 006 cena do uzgodnienia 

• Wynajmę pokój jednej osobie niepa-
lącej. 798 382 886

• Sprzedam  garaż  na  ul: J. Pawła 
II.607580172.

• Domek  do  wynajęcia  .607289286.

• Wynajmę garaż w centrum miasta. 
603 705 682

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy w centrum. 510 170 263 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
66,3m2, I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 
515 241 546, 91 39 14 018 

•	 Wynajmę 2 pokoje te. 601 642 390

•	 Tanio sprzedam pawilon handlo-
wy 601 642 390

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
3 pokojowe, parter,  w nowo ocieplo-
nym bloku przy ulicy Żeromskiego. 
Tel. 501 69 33 26 

• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe w 
Nowogardzie. Tel. 697 972 751 

• Sprzeda działki budowlane: od 0,30 
co 0,34h./lub w całości/Krasnołęka. 
Tel. 739 050 367 

• Wynajmę mieszkanie trzypokojowe 
600zł+ opłaty. Tel. 513 153 577 

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 m, 
ogrzewane. Tel. 609 245 816

• Sprzedam ziemię rolną. Tel. 9139 22 
997 

• Sprzedam  dom  jednorodzinny  180 
m 2 w Nowogardzie.Tel.791869584

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11  500 zł do uzgod-
nienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 

Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe fel-
gi Do Nissana Almery z 2001 roku.   
cena do uzgodnienia, tel. 605 
522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, 
gotówka od ręki. 791 337 976

• Sprzedam opony zimowe good year 
w dobrym stanie 165/70 R14, 4 sztuki 
z felgami stalowymi cena 500 zł. 782 
314 410 

• Rocznik  1999  Nissan  Almera , kom-
plet  opon  zimowych. Radio Kenwo-
od. Oc  , przegląd  

• do  08/2015r.Zadbany.Elektryczne 
szyby, lusterka. Atrakcyjna  cena.Tel.
sms.513164203.

ROLNICTWO

• Sprzedam obornik. 505 405 357

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwit-
nące róże pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz róże krzaczaste 15 zł./
szt. a także wiele innych roślin. Tel. 
606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

•	 Koszenie, mulczowanie i beloto-
wanie siana i słomy. 608 01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

•	 SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH KURZYCH 
JAJ. ul. Bohaterów Warszawy 21. 
Tel. 91 39 20 307

•	 Sprzedam ziemniaki  Vinieta . Ża-
bówko  18 .Tel.605092517.

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414 

• Sprzedam owijarkę samozaładowczą 
do sianokiszonki . 91 39 17 -59, 668 
542 996

• Sprzedam prosiaki. Tel. 508 211 596 

• Sprzedam ziemniaki Bryza, Olchowo 
21. Tel. 91 39 21 595

• Prosiaki sprzedam okolice Golenio-
wa. 602 53 63 66

• Sprzedam pług Owenum 4-skibowy 
zabezpieczenie hydrauliczne. Tur do 
C-380. Tel. 781 236 981 

• Sprzedam pszenice jarą tanio. 692 
125 122

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Remonty mieszkań, wykończenia. 
Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
hydrauliczne, przyłącza wod-kan. 
Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z 
zajęciami komorniczymi, dochoda-

mi z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , da-
chów i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terako-
ta itp. i kostka polbrukowa. 693 730 
938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Usługi transportowe Ford Tranzit 
krajowe i zagraniczne. Tel. 500 297 
054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis   tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 

• Wywóz  drewna  wózkiem  z  HDS-
-em.Tel.781744340.

PRACA

• Zatrudnimy do pracy biurowo-spe-
dycyjnych kreatywną i mobilną oso-
bę ze znajomością j. niemieckiego, 
wykształcenie min. średnie tel. 609 
49 39 89

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

W tym tygodniu polecamy

Dom w Osinie
Cena: 205 000 zł

MOŻLIWA ZAMIANA NA 
MIESZKANIE W NOWOGARDZIE

POSIADAMY OK. 1300 OFERT DO SPRZEDAŻY 
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna 
organizacja wyjazdu, atrakcyjne za-
robki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomoc-
nika od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
Węgorzycach. 606 271 499 lub 91 39 
22 308 

• Zatrudnię tokarza w zakładzie elek-
tromechanicznym w Nowogardzie 
może być emeryt lub rencista oferu-
je dobre warunki pracy. 601 57 77 24 

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

• Zaopiekuję się małym dzieckiem 
czas godzinowy nieograniczony. 664 
696 177

• Firma zatrudni hydraulików lub oso-
bę chętną nauczyć się zawodu. 696 
698 311

•	 Firma produkująca drewniane 
domy szkieletowe zatrudni pra-
cowników  produkcyjnych oraz bu-
dowlanych. Zainteresowane oso-
by prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr 881 464 241 w godz. 9-17.

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia truskawek w Redle. Rozpoczę-

cie pracy około 10 listopada cena 
pęczka 40 groszy. Więcej informa-
cji: 505 149 049

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Budowlańca  z   doświadczeniem. Za-
trudnię. Tel. 606449702.

• Betoniarzy ,murarzy.  Zatrud-
nię  na  korzystnych  warunkach.
Tel.694440205.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wiszą-
ce f. Vaillant z Niemiec do miesz-
kania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z 
Niemiec   uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-
,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-

mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne,serwis tel 
691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary,z Niemiec 
malo używane do mieszkania,do-
mu,sklepu cena od 70 zl  oraz elek-
tryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V do la-
zienki,kuchni cana 200zl    tel  691 
686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 li-
trowy f. Vaillant z Niemiec do domu, 
pensjonatu gdzie sa 2- 3 lazien-
ki,ekonomiczny cena od 1.000 zl 
piec  gazowy c.o. stojacy, zeliw-
ny ze sterowaniem vaillant moc od 
11- 30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772

• KREDYT NA WYDATKI SZKOLNE. 
DUŻE  KWOTY.BEZ  BIK. MAŁE  RATY. 
TEL.697082509,601627044.

• KREDYTY  DLA  FIRM. 
607092509,697082509.

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z planta-
cji jodła kaukaska. 602 101 118, 600 
899 289

• 50 sadzonek świerk 1,5 m 15 zł. 796 
144 225 

• Sprzedam drewno pocięte, olcha, 
brzoza, sosna. 880 690 659

• Sprzedam  owczarki  niemieckie  8 
tyg.tel.691728464

• Sprzedam  sofę  dwuosobo-
wą  w b. dobrym  stanie. Cena 100 
zł.tel.722058901
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Kupując u lokalnych dostawców
Twoje Pieniądze zostają w Nowogardzie
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Gra karciana
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kowska

Rodzaj buta
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menu

Rozwalający
się budynek

Szpalta Rasowy koń

Wybieg dla koni
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Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (73): Przez nauki do honoru droga
Stanislawa Pokorska, Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Krystyna Gęglawa, Urszula Kacz-

marek, Maria Kloch, Natalia Furmańczyk, Grażyna Siedlecka, Teresa Januszonek, Marek Kozioł, Adam Ste-
fański, Anna Huget, Alicja Wypych, Edward Bachor

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Grażyna Siedlecka Barbara Bartosik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: długopis, huta szkła
Małgosia Ługowska, Kacper Skowroński, Julia Furmańczyk, Magdalena Skowrońska, Miłosz Wielgus, Wik-

toria Bańkowska, Marcel Głąbecki, Kacper Głąbecki, Julia Bańkowska, Amelia Wyczkowska
Zwycięzca:  Wiktoria Bańkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII),  11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursu-
je 18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

V.pin beauty dn 4m

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

489 zł  
599 zł 

Kanapa R 

W.220.4.sk.26.09-12.12

P3.2.O.do

W12.4.SK.P.7.3.DO

ZAPRASZAMY

Nowy Sklep Firmowy 
PIEKARNI KARSK

ul. Boh. Warszawy 103 
(przy Biedronce)
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

s. 16

"Czary mary, 
jesienne dary"

Fontanna się  
(w)pieniła

s. 5

A6.4.k.d/o

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania  
od 9 do 17,  CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza

KWW 

Partnerstwo i Rozwój

Przywrócić rangę miastu
Finansowane ze środków KWW Partnerstwo i Rozwój

Kandydat na Burmistrza

Partnerstwo 
i Rozwój
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Odpowiedzialność i kompetencja

PIOTR 
SŁOMSKI

Musztra na Placu Wolności

Uroczyste ślubowanie klasy 
o profilu policyjnym  

Czytaj s. 3

s. 7

Wielkie 
sprzątanie 

na cmentarzu

SPORT:

Obrali kurs  
na IV ligę! 

11

Zginął  
w Himalajach, 
dzisiaj 
pogrzeb

Zmarł Jerzy 
Postawa - 
Prezes Koła 
"Lis"

Władza 
straszy...

6

W piątek 24.10.2014, przed Ratuszem, na Placu Wolności w Nowogardzie, odbyło się już po raz 
IV  uroczyste ślubowanie uczniów klasy o profilu policyjnym I Liceum Ogólnokształcącego. 

REKLAMAOGŁOSZENIE WYBORCZE
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Nasza sonda

Byłeś świadkiem  ciekawego zdarzenia,  wykonałeś oryginalne zdjęcia,  
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do nas  o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych
nowogardzkich nauczycieli

odbędzie się w dniu 
2 listopada 2014 r. o godz. 11.00 

w kościele pw. WNMP

Jakie cechy powinien mieć kandydat na burmistrza Gminy Nowogard? Z takim pytaniem 
zwróciliśmy się do naszych respondentów w cotygodniowej sondzie. 

Pan Stefan – Powinien być operatywny i myśleć zawsze o tym, by dla 
miasta coś dobrego robić. A mam tu na myśli stworzenie np. miejsc pra-
cy dla młodych, którzy, jak widzę, uciekają z naszego miasta za granicę. 
Powinien również dbać o interesy naszego miasta i bronić interesu lo-
kalnych przedsiębiorców.

Pani Bożena – Myślę, że powinien być bardziej dostępny dla miesz-
kańców swojej Gminy i być pomocny w ciężkiej sytuacji, która spotka 
jakiegoś mieszkańca w jego Gminie.

Pani Krystyna – Dla mnie kandydat na burmistrza powinien być 
przede wszystkim dobrym i uczciwym człowiekiem. Ponadto powinien 
być przedsiębiorczy oraz robić tak, by mieszkańcom Gminy żyło się le-
piej. 

Pani Teresa z wnukiem Mikołajem – Dla mnie kandydat na bur-
mistrz powinien być uczciwy, odpowiedzialny i nade wszystko rzetel-
ny w swoich obowiązkach. Powinien także postępować uczciwe wobec 
drugiego człowieka. 

Pani Stanisława – Otóż uważam, że kandydat na burmistrza po-
winien być uczciwy wobec mieszkańców swojej Gminy. A tak w ogó-
le muszę powiedzieć, że nadchodzącymi wyborami się nie interesuję 
i mało co wiem na temat kandydatów, których wybór niewiele mnie 
obchodzą. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

19.10.2014 r. 
godz. 11.00
Wyłudzenie przejazdu pojazdem 

taxi przez Mateusza B. 
godz. 13.00
Kradzież drzewek z działki ogro-

dowej przy ul. 15 Lutego. 
godz. 17.40 
Powiadomienie o kradzieży kurt-

ki ze sklepu przy ul. Bema. 
20.10.2014 r. 
godz. 20.10 
Kolizja drogowa na ul. Boh. War-

szawy, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy: VW LT oraz Ford Transit. 

21.10.2014 r. 
godz. 08.10
Na ul. Wojska Polskiego doszło 

do kolizji drogowej, pomiędzy po-
jazdem marki Lublin oraz VW. 

godz. 20.20
Powiadomienie o oszustwie po-

przez portal internetowy Allegro 
przy zakupie telefonu komórkowe-
go.

godz. 21.50 
Kolizja drogowa w pobliżu miej-

scowości Żabowo, gdzie doszło do 
zderzenia samochodu marki Seat 
Toledo ze zwierzyną leśną. 

22.10.2014 r. 
godz. 09.30 
Powiadomienie o oszustwie za 

pośrednictwem portalu interneto-
wego Allegro. 

godz. 17.50 
Na ul. 700 Lecia, Patrol zatrzymał 

nietrzeźwego rowerzystę. Krzysz-
tof R. miał 1,59 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

23.10.2014 r. 

godz. 16.40 
Pracownik sklepu Intermarche 

powiadomił o zatrzymaniu sprawcy 
kradzieży sklepowej, którym oka-
zała się Mirosława K. Ukarana zo-
stała mandatem karnym. 

godz. 04.30 
Usiłowanie kradzieży paliwa z sa-

mochodu ciężarowego marki Mann 
w miejscowości Karsk. 

godz. 23.50 
W miejscowości Redostowo 

dwóch sprawców, używając siły fi-
zycznej dokonało kradzieży przed-
miotów z mieszkania. 

25.10.2014 r. 
godz. 16.10 
Policjanci Ogniwa Patrolowo In-

terwencyjnego, na drodze w miej-
scowości Sąpole zatrzymali nie-
trzeźwego kierującego samocho-
dem marki Opel Astra. Andrzej Ś. 
miał 0,65 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

26.10.2014 r. 
godz. 21.00
W miejscowości Osowo, Poli-

cjanci Ogniwa Patrolowo Inter-
wencyjnego, zatrzymali Andrzeja 
K., nietrzeźwego kierującego po-
jazdem marki VW Golf. Badanie na 
zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu wykazała u w/w 1,99 
promila. 

godz. 21.45 
Na ul. Wyszyńskiego doszło do 

kolizji drogowej pomiędzy pojaz-
dem marki Ford oraz TIR-em.

st. insp.  
Ref. Prewencji Klaudia Gieryń 

Jan Rosołowski: lat 77, zmarł 25.10.2014r., pogrzeb odbył się 
27.10.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Jerzy Postawa: lat 61, zmarł 24.10.2014r., pogrzeb odbędzie się 
29.10.2014r., o godz. 15:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Elżbieta Panasiuk: lat 65, zmarła 24.10.2014r., pogrzeb odbył się 
27.10.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Zofia Augustyniak: lat 87, zmarła 26.10.2014r., pogrzeb odbędzie się 
29.10.2014r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Robert Durski: lat 40, zmarł  śmiercią tragiczną 14.10.2014r., po-
grzeb odbędzie się 28.10.2014r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowo-
gardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Sebastian Furmańczyk

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

KOMUNIKAT POLICJI
Komisariat policji w Nowogardzie, prowadzi postępowanie w sprawie 

wypadku drogowego. Do zdarzenia doszło w dniu 06.10.2014r.( ponie-
działek) około godz. 17:00 – 17:30 przy ul. 700 Lecia w Nowogardzie, na 
chodniku pomiędzy sklepem Polo Market, a Faraon. Mężczyzna jadący 
rowerem w wieku około 50 lat, wzrost około 160-170 cm, średniej bu-
dowy ciała, włosy siwe, średniej długości, tego dnia ubrany był w ciemne 
spodnie i ciemną kurtkę, na głowie miał czapkę koloru siwego, nie po-
siadał zarostu ani okularów (policja dysponuje wizerunkiem mężczyzny)

Mężczyzna jadąc chodnikiem, potrącił kobietę przewracając ją i po-
wodując obrażenia ciała, w wyniku czego została przetransportowana do 
szpitala, gdzie przejdzie operację. Mężczyzna oddalił się z miejsca zda-
rzenia jadąc w kierunku sklepu Netto. Wszystkie osoby, które były świad-
kiem tego zdarzenia, lub mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, proszone 
są o kontakt z prowadzącym postępowanie Tel. 091-57-92-334 lub 997.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

Musztra na Placu Wolności

Uroczyste ślubowanie klasy o profilu policyjnym  
W piątek 24.10.2014, przed Ratuszem, na Placu Wolności w Nowogardzie, odbyło się już po raz IV uroczyste ślubowanie uczniów klasy o profilu policyj-
nym I Liceum Ogólnokształcącego. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
przemarszu spod budynku I LO 
na Plac Wolności, gdzie w towa-
rzystwie zaproszonych  gości, ro-
dziców, a także innych uczniów 
szkoły,  28 uczniów  złożyło uro-
czyste ślubowanie.  Tuż po tej uro-
czystej chwili, głos zabrał zastępca 
komendanta powiatowego policji 
w Goleniowie. 

 -  To już IV raz mam tę przy-
jemność być i uczestniczyć w tej 
podniosłej uroczystości. Jestem za-
szczycony tym, że jako były ko-
mendant Komisariatu Policji w 
Nowogardzie, bardzo blisko byłem 
przy narodzinach I klasy o profi-
lu policyjnym w tej szkole.  Podzi-
wiam w tych młodych ludziach pa-
sję i samodyscyplinę oraz chęć na-
uki. Z wielką satysfakcją słyszę o 
osiągnięciach tego profilu, a także 
poszczególnych uczniach czy też 
wykładowcach. Dlatego życzę tym 
najmłodszym i nowym uczniom 
klasy policyjnej, w imieniu wła-
snym i Komendanta Powiatowego, 
inspektora Krzysztofa Targońskie-
go, samych sukcesów, a także sa-
tysfakcji z podjętej decyzji o kształ-
ceniu się w klasie o profilu policyj-
nym – powiedział nadkomisarz 
Leszek Nowak.

Do ślubowania oraz defila-
dy młodzież została przygoto-
wana przez kom. Marcina Kra-

szewskiego, byłego funkcjonariu-
sza nowogardzkiego komisariatu, 
obecnie pracującego w komen-
dzie w Kamieniu Pomorskim. 

Po ślubowaniu i przemówie-
niach okolicznościowych, wszy-
scy udali się do Nowogardzkiego 
Domu Kultury, a tam z rąk wice-
starosty goleniowskiego,  Tomasza 
Kulinicza, oraz zastępcy komen-
danta  Powiatowego Policji w Go-
leniowe nadkom. Leszka Nowaka, 
uczniowie otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i stanęli do pamiątkowe-
go zdjęcia. 

Uroczystość  zwieńczyła część 
artystyczno–wokalna, przygoto-
wana przez uczniów z I LO, a tak-
że poczęstunek w szkole. 

Zapytaliśmy nowych adeptów 
klasy policyjnej, dlaczego  wybrali 
ten profil?

Jakub Tębłowski - Wybrałem 
ten profil, bo liczę na jakąś przy-
godę, nawiązanie nowych przyjaź-
ni i znajomości z zakresu bezpie-

czeństwa, które dla człowieka jest 
tak bardzo ważne. Do wyboru tego 
kierunku namówił mnie mój brat  
myśl o dalszej edukacji w szkole 
policyjnej. 

Jagoda Ptasińska -  Dzisiejszy 
dzień jest dla mnie bardzo ważny, 
choć nie brakowało przed inaugu-
racją stresu. Ale jako klasa daliśmy 
radę. Powodem zainteresowania 
się tym profilem była oczywiście 
chęć noszenia munduru. Dlatego 
mam nadzieję, że dam radę naj-

pierw zdać maturę, a późnej dostać 
się do szkoły policyjnej. 

Lista tegorocznych uczniów 
Klasy Policyjnej 

Klasa I C 
Antczak Adrian
Cichorek Roksana Anna
Dębowczyk Daria
Glanc Natalia Magdalena
Głazowski Kacper Tomasz
Karczewski Szymon
Kasicka Joanna
Kolankowska Izabela Katarzyna
Konieczny Jakub Jan
Kostrubiec Wiktor Marek
Kurszewski Wojciech
Michalski Artur
Pawłowska Paulina Iwona
Ptasińska Jagoda Barbara
Puchalska Patrycja Anna
Słomczewski Adrian
Stefańska Justyna
Suchecka Nikola Klaudia
Szafran Natalia Anna
Ślusarczyk Wiktoria
Tesarska Aleksandra
Tębłowski Jakub Marcin
Topolska Kornelia
Wąsik Bartłomiej
Wiśniewski Łukasz Robert
Wiśniewski Wiktor
Włodarczyk Natalia Patrycja 
Wysocka Roksana

Jarek Bzowy

Klasa I C.

Incydent przy Intermarche

Ranny mężczyzna  
leżał na chodniku
W sobotę, 25 października, ok. godz. 17:00, przy ul. Rze-
szowskiego, nieopodal marketu Intermarche, znaleziono 
mężczyznę, który z obrażeniami głowy leżał na chodniku. 
Niezwłocznie powiadomiono służby ratunkowe. Rannego 
przetransportowano do szpitala.

W ubiegłą sobotę, późnym po-
południem, służby ratunkowe zo-
stały powiadomione o leżącym 
na chodniku przy ul. Rzeszow-
skiego rannym mężczyźnie. Jako 
pierwsza na miejscu pojawiła się 
straż pożarna. – Zgłoszenie zostało 
przyjęte dokładnie o godz. 16:37. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
okazało się, że mężczyzna ma ob-
rażenia głowy. Działania podjęto 
ze względu na brak karetki. Pole-
gały one na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia oraz udzieleniu po-
mocy poszkodowanemu, którego w 
ostateczności przekazano Zespo-
łowi Ratownictwa Medycznego – 

informuje DN rzecznik Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, Arkadiusz Skrzypczak. 
Jak powiadomiła rzecznik KPP w 
Goleniowie, Julita Filipczuk, Po-
licja nie otrzymała żadnego zgło-
szenia. Po przekazaniu mężczy-
zny w ręce ratowników medycz-
nych, przystąpiono do opatrzenia 
ran. Poszkodowanego przetrans-
portowano do szpitala. 

Rannym mężczyzną okazał się 
bezdomny były listonosz, dosko-
nale znany tutejszej społeczności. 

Karolina Klonowska

Uwaga 
wędkarze 

Zarząd Koła Miejsko-Gminne-
go, organizuje w dn. 08.11.2014 r. 
zawody wędkarskie spiningowe z 
łodzi oraz spławikowe z brzegu. 
Zapisy w Sklepie „Wędkarz” do 
dn. 06.11.2014 r. Startowe 5 zł. 

Spotkanie zawodników k/Nep-
tuna o godz. 7.00. 

I nagroda na zawodach – silnik 
do łodzi. 

Zarząd Koła 

Dynie olbrzymy 
Te ogromne dynie wyhodował wspólnie ze swoimi dziadka-
mi 10-letni Wojtek Jarząb i postanowił się pochwalić dorod-
nymi zbiorami z redakcją DN. 

Dynie wyrosły w ogrodzie przy 
ul. Kilińskiego. Jedna ma 143, a 
druga 162 cm w obwodzie.

 Pozostaje życzyć Wojtkowi i 
jego rodzinie smacznego - wszak 

z tych niedocenianych dziś wa-
rzyw można sporządzić wiele 
smacznych specjałów. 

MS
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Sonda z Osiny

KANDYDAT NA WÓJTA GMINY OSINA

Robert Jurgielaniec

Dla dobra 
Mieszkańców Gminy

K WW
Samorządni 2014 
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Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na wójta gmi-
ny Osina. Z takim pytaniem zwróciliśmy się do naszych re-
spondentów w cotygodniowej sondzie. 

Piotr Nowak - Tak sobie myślę, 
że pan wójt powinien być przystoj-
ny, ale i bardzo oddany sprawom 
Gminy. Powinien także być ope-
ratywny i nie powinien oszukiwać 
ludzi. 

Pani Sylwia - Na pewno nie po-
winien być przystojny, by ludzie 
nie sugerowali się wyglądem. Po-
winien za to być bardzo zaradny, 
szczególnie tu, w Gminie Osina. 
Wójt swoją pracą powinien służyć 
gminie i jej mieszkańcom i nade 
wszystko być uczciwym człowie-
kiem. 

Pan Henryk - Nie wiem, co 
mogę panu powiedzieć w związku 
z tym pytaniem?  Może powinien 
być zaradny oraz pomocny dla 
mieszkańców swojej Gminy i mieć 
zawsze na uwadze ich dobro, a nie 
tylko swoje. 

Kamila Skamrot - Zdecydo-
wanie uważam, że wójt powinien 
być prawdomówny i nie obiecywać 
spraw, z których nie będzie póź-
niej mógł się rozliczyć. Ważną ce-
chą jest też szczerość oraz transpa-
rentność, ale nade wszystko cechą, 
która powinna go charakteryzo-
wać, jest operatywność powiązana 
ze skutecznością i wiedzą na temat 
samorządu. 

Pani Julia - Taka osoba, jak wójt 
Gminy, powinna być dostępna dla 
ludzi, pomocna, bo przecież w ja-
kimś stopniu jego funkcja jest uza-
leżniona od mieszkańców Gminy, 
którą on właśnie reprezentuje. 

W dniu imienin 
dla wszystkich – 

Tadeuszów – 
a szczególnie 

„kolekcjonerów  
i spadochroniarzy”,

 moc zdrowia, sukcesów 
w życiu i pracy, 

składa 
Tadeusz „Łukasz”

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Nasz felieton

Nie ma zamożności bez wolności 
Zbliżające się wybory to kolejna okazja do zademonstrowania w tak powszechny sposób 

konsekwencji korzystania z naszej wolności. Jednak nowogardzka kampania wyborcza 
pokazuje, że są kandydaci, którzy pragną nie świadomego uznania wyborców, ale chcieli-
by ich za wszelką ceną zagonić do urn i zmusić do głosowania na siebie. Pisaliśmy o tym i 
my w DN, i media regionalne (np. Kurier Szczeciński w piątek). Takie zachowania to oczy-
wisty gwałt na wolność i w rzeczywistości lekceważenie wyborców. 

Wolność bowiem to ten składnik rzeczywistości osobistej czy społecznej, o który narody zabiegają z wielką 
determinacją, a utrata wolności traktowana jest zawsze w kategoriach klęski i wielkiej przegranej. Tak więc 
społeczności dojrzałe bronią swoich praw do wolności i nie dopuszczają do sytuacji, w której mogłoby na-
stąpić realne zagrożenia jej utraty. Wolność jest cenna nie tylko jako wartość sama w sobie (co jest zrozu-
miałe tylko dla ludzi wrażliwych etycznie), ale także dlatego, że jej brak niesie katastrofalne skutki również 
w możliwości praktycznej realizacji zamożnego życia (ten aspekt jest rozumiany już znacznie szerzej). Uczy 
nas historia, że społeczności zamożne, dostatnio żyjące, to tylko te, które jednocześnie zażywały wolności w 
takim rozumieniu, jakim jest ona zdefiniowana jak składnik praw człowieka. Wszelkie totalizmy w różnych 
jego odmianach pozbawiały społeczności nie tylko wolności, ale także doprowadzały w rożnym tempie i w 
różnej skali do stopniowego zubożenia, i w końcu do biedy materialnej bądź nawet totalnej katastrofy eko-
nomicznej. Dwudziesty wiek, z jego głównymi ideologiami totalitarnymi, komunizmem i faszyzmem (no-
tabene faszyzm to również ideologia lewicowa – socjalizm narodowy), przyniósł najbardziej jaskrawe do-
wody tej prawidłowości. Jeśli więc ktoś, szczególnie będący u władzy (nawet na jej najniższym samorządo-
wym poziomie), zdradza objawy braku szacunku dla wolności i w jakikolwiek sposób dyskryminuje prawa 
innych, to gdzie jak gdzie, ale tutaj, w ciężko doświadczonej Polsce, powinien być natychmiast powstrzyma-
ny przez społeczność, w której funkcjonuje. Taka społeczność, która nie reaguje na objawy jakiegokolwiek 
gwałtu na wolności, zapłaci bowiem wysoką cenę, jeśli dla świętego spokoju z irracjonalnego strachu (przed 
kim i przed czym) pozwoli jakiemuś kandydatowi na drobnego wataszkę łamać nie tylko kodeksowe prawa 
innych, np. prawo do wolności poglądów, ale również prawo do zwykłego szacunku czy zachowania, któ-
re nie uwłacza godności innych ludzi (np. wymuszanie presją czy bardziej lub mniej zakamuflowaną groź-
bą zgody na wywieszanie plakatów wyborczych). Ta cena, którą zapłaci owa społeczność, będzie nie tylko 
ceną moralną, związaną z wątpliwą przyjemnością konieczności obcowania w życiu społecznym (zwłaszcza 
u władzy) z ludźmi obcesowymi, ale także ceną materialną – nie ma bowiem przykładów na zamożnych i 
szczęśliwych niewolników czy zastrachanych miernot bez charakteru. Nie namawiam nikogo do przyjmo-
wania na wiarę powyższego ostrzeżenia, zachęcam do wyciągnięcia prostych wniosków z historii i obser-
wowania tego, co wokół nas się dzieje. Warto też pamiętać, że wolność, ciężko wywalczona przez pokole-
nia Polaków, jednocześnie przez innych – także Polaków, była chętnie i gorliwie sprzeniewierzana za miskę 
soczewicy za partyjną pochwałę za przyjaźń polsko-radziecką. Dzisiaj w Nowogardzie przeżywamy swoiste 
odrodzenie tupetu towarzyszy, tych, którzy osobiście (starsi) brali jeszcze niedawno udział w trzymaniu w 
peerelowskim skansenie własnego narodu, albo tych młodszych, którzy i z braku podstawowej wiedzy (aby 
ją mieć, trzeba wszak coś skończyć – czyli szkołę, albo dysponować odrobiną inteligencji), a także z bra-
ku zwykłej kultury w niektórych zachowaniach (zwłaszcza w anonimowym słownictwie), przerośli swoich 
starszych partyjnych mentorów. Dla mnie osobiście, co prawda swoista „towarzyszkość” nowogardzkich 
towarzyszy nie jest niczym nowym. Jeszcze w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, jako nowo-
gardzki działacz „Solidarności”, pełniący ważne funkcje w tej formacji w Szczecinie, byłem wystawiony na 
szczególną nienawiść tutejszej postpezeperowskiej inteligencji. Dostarczano mi wówczas np. donosy, jakie 
przedstawiciel znanego nowogardzkiego małżeństwa dyrektorskiego i partyjnego słał na mnie do instytu-
cji w Szczecinie i prasy regionalnej, w tym Głosu Szczecińskiego. Już wtedy osoby, do których kierowano te 
wyssane z palca rewelacje, a bynajmniej niezwiązane ideowo z moim środowiskiem, były zażenowane po-
ziomem owych dyrektorskich pism. Od tego czasu niewiele się zmieniło, Panowie rozmawiają takim języ-
kiem i mają takie pojęcie o demokracji i wolności, które tylko między sobą odbierają. Jak ktoś się z tym za-
pozna z zewnątrz (i wystarczy tutaj najbliższa okolica np. Szczecin), to robi się żenada i zostaje tylko lokalny 
patriotyczny wstyd, że to u nas jest możliwe. Takich przykładów nowogardzkiej „sławy” mieliśmy w ostat-
niej kadencji wiele. Zawsze, jak osoby związane z lokalną władzą trafiały do mediów regionalnych czy kra-
jowych, to albo z powodu haniebnych wybryków (harcowiady czy może lepiej seksoparty), albo z powodu 
sądowych rozstrzygnięć (kłamstwa) czy jako outsiderzy poważnych rankingów, wskazujących na poziom 
rozwoju i sprawność samorządu (Rzeczpospolita Wspólnota). Także dosyć chyba tego wstydu, no chyba że 
się wstydu nie ma, ale wtedy to już – szkoda słów.

sm 
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Listopad 2012 rok. Obchody 65-lecia istnienia KŁ „Lis”. Jerzy Postawa przyjmuje 
nowy sztandar Koła z rąk prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej ze Szczecina. 

Foto. Archiwum DN. 

Myśliwska brać w żałobie 

Zmarł prezes Koła 
Łowieckiego „Lis”
W miniony piątek, 24 października, po ciężkiej choro-
bie zmarł Jerzy Postawa – prezes Koła Łowieckiego „Lis” z 
Błotna. Miał 61 lat. 

- Odszedł od nas wspaniały ko-
lega, myśliwy. Czego się nie do-
tknął, prowadził do samego końca. 
Był niezwykle aktywnym działa-
czem Koła. Kochał las i przyrodę – 
wspomina zmarłego prezesa, jego 
towarzysz z polowań i sekretarz 
KŁ „Lis”, Andrzej Pędziszczak.

Obu panów łączyło nie tylko 
zamiłowanie do myślistwa, ale też 
droga zawodowa. J. Postawa przez 
wiele lat związany był z Zakładem 
Karnym w Nowogardzie, gdzie 
pracował jako kierownik ochrony.  

- Jest mi podwójnie smutno. Że-
gnam zarówno dawnego kolegę z 
pracy, jak i z Koła – dodaje A. Pę-
dziszczak, były dyrektor okręgo-
wy Służby Więziennej. 

Jerzy Postawa był prezesem 
Koła od 2010. Jego kadencja wyga-

słaby w kwietniu 2015 roku. Nie-
stety ciężka choroba, rak trzustki, 
o której dowiedział się kilkanaście 
tygodni temu, nie pozwoliła mu 
dokończyć prezesowania. Zarząd 
Koła jeszcze nie zdecydował, kto 
go zastąpi na tym stanowisku do 
czasu zwołania walnego zebrania. 

Jerzy Postawa zostanie po-
chowany w najbliższą środę, na 
Cmentarzu Komunalnym w No-
wogardzie. Uroczystości pogrze-
bowe, z pełnymi honorami my-
śliwskimi, rozpoczną się Mszą 
świętą, w środę, o godz. 15.00. 
Dziś natomiast (wtorek), o godz. 
14.00, w cmentarnej kaplicy,  wy-
stawiona zostanie trumna z cia-
łem zmarłego. 

Marcin Simiński

Wieści z „Dwójki”

Poranek z książką 
W dniu 22 października, w 

Szkole Podstawowej nr  2, odby-
ło się cykliczne spotkanie „Po-
ranek z książką”, w ramach ak-
cji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
W tym roku zaprosiliśmy do 
wspólnego czytania uczniów z 
Gimnazjum nr 2 . Pani A. Sikor-
ska wraz z przybyłymi ucznia-
mi: Natalią Jesionką, Kamilą 
Jaszcz, Jakubem Kazubą, Zu-

zanną Buriak, przygotowali fragmenty książek dla najmłodszych dzieci 5-6 lat-
ków; „Trzy róże”, „Bajeczki  z obrazkami”, „Fredzia Phi-Phi”, „O skrzatach”. Naj-
wyraźniej trafili z wyborem, bo wszystkie dzieci słuchały czytających z wielką 
uwagą i zainteresowaniem. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym mie-
siącu. Tym razem do słuchania zostaną zaproszone klasy pierwsze.

Inf. własne 
opr. red.  

Weź ubrania, proszek już wsypali 

Fontanna się (w)pieniła 
Wczoraj, ku zdziwieniu przechodniów, z fontanny nad jeziorem zaczęły się wydobywać kłę-
by piany. 

Urzędnicy stwierdzili, że sko-
ro z fontanny i tak wciąż ubywa 
wody, a do jej napełnienia trze-
ba angażować straż pożarną (pi-
saliśmy o tym w poprzednim wy-
daniu DN), znajdą dla fontanny 
inne przeznaczenie. Wymyślili, że 
w miejsce świecącej nocą atrakcji 
będzie miejska pralnia. Proszek 
już wsypano (stąd piana), a każ-
demu chętnemu, przy fontannie, 
za darmo, będą rozdawane dłu-
gie kije. Wystarczy tylko wziąć 
ze sobą brudne ubrania. W naj-

bliższym czasie urząd ma także 
w pobliżu zorganizować system 
drutów, na których mokre ciuchy 
będą mogły się suszyć. A jak wia-
domo, nad jeziorem zawsze wieje, 
to i pranie szybko będzie schło. 

To oczywiście żart, choć w obli-
czu absurdów, które przynosi nam 
już od wielu lat zabawna atrakcja 
(do której strażacy muszą wodę 
dolewać, choć pod nosem jezio-
ro), pewnie wielu uznałoby, że to 
prawda. 

Teraz już na poważnie. Jak uda-

ło nam się ustalić, do fontan-
ny dostały się najprawdopodob-
niej jakieś detergenty. Pewnie zo-
stały tam przez kogoś wrzucone. 
Dzisiaj basen fontanny ma być 
oczyszczony, a woda trafić do ba-
dania. Trzeba sprawdzić, co za 
substancja spowodowała pienie-
nie się wody i czy po oczyszczeniu 
fontanny pozostałości chemika-
liów nie będą zagrażały ludziom. 

Marcin Simiński

Pasowanie w Przedszkolu nr 1
21 października 2014 roku, odbyło się uroczyste ,,Pasowanie na starszaka” pięciolatków z Niezapominaj-

ki. Dzieci wystąpiły w krótkim programie artystycznym, podczas którego śpiewały piosenki, recytowały wier-
sze i prezentowały układy taneczne do muzyki. Następnie pani dyrektor Jolanta Bielska, dokonała uroczyste-
go pasowania, a każde dziecko na pamiątkę tego wydarzenia  otrzymało dyplom. 

Karolina Grygowska
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6 listopada w DN  
uzyskasz dostęp do ZIP

Czym jest ZIP?

ZIP to ogólnopolski serwis in-
ternetowy NFZ 

- zintegrowany z aktualną bazą 
Funduszu

- udostępniony internautom 
1.07.2013 r.

Poza częścią przeznaczoną dla 
wszystkich użytkowników, jest 
w nim część dostępna wyłącznie 
dla osób mających w ZIP konto.

Dostęp do swojego konta w ZIP 
może mieć każda osoba pełnolet-
nia, niezależnie od tego, czy jest 
obecnie ubezpieczona, czy nie.

Mając konto w ZIP,
po zalogowaniu się do systemu,

otrzymujemy dostęp do informa-
cji o świadczeniach opieki zdro-
wotnej udzielonych nam od 2008 

roku, a także o ich kosztach.

Tutaj można znaleźć informacje
* Jak korzystać z opieki zdrowot-

nej?
* Jakie są prawa pacjenta?
* Gdzie się leczyć bezpłatnie?
* W jakich godzinach przyjmuje 

lekarz rodzinny i specjalista?
* Gdzie szukać pomocy w nagłych 

przypadkach?
* Gdzie wykonać badanie profi-

laktyczne?
* Jak dojechać do przychodni, 

szpitala?
* Gdzie jest to miejsce na mapie?
* Czy w budynku jest winda l pod-

jazd dla wózków, łazienka dla osób 
niepełnosprawnych ?

* Czy placówka ma parking?
* Adresy aptek i punktów aptecz-

nych
* Uprawnienia szczególne
* Zasady korzystania z opieki 

zdrowotnej w krajach UE/ EFTA

Mając dostęp do własnego kon-
ta w ZIP, w każdej chwili, siedząc 
w domu przed komputerem:

* dowiemy się, czy system 
eWUŚ potwierdza w danym dniu 
nasze prawo do świadczeń

* otrzymamy wykaz, gdzie i 
kiedy się leczyliśmy w ramach 
ubezpieczenia w NFZ od 2008 r., 
jakie badania nam wykonano, ja-
kie leki refundowano, ile to kosz-
towało,

* będziemy kontrolować, ile 
pieniędzy wydaje na nasze lecze-
nie NFZ

Prawo do 
świadczeń

zdrowotnych

Jakie są korzyści  
z posiadania konta w ZIP?

Co jeszcze znajdziemy w ZIP?
Część informacji w ZIP dostępnych jest dla wszystkich użytkowników 

Internetu.

@    Ludzie listy piszą  @ 
Władza straszy...
Na prośbę jednego z naszych Czytelników, skierowaną do redakcji DN drogą e-mail, publi-
kujemy list w sprawie oświadczenia, jakie wydał Krzysztof Kolibski, zastępca burmistrza 
Nowogardu. 

„Oburzył mnie tekst napisany 
przez zastępcę burmistrza Kolib-
skiego. Mam wrażenie, że cofnę-
liśmy się do głębokiego PRL-u. 
Burmistrz zgłasza ludzi, którzy go 
krytykują do prokuratury. Uru-
chamiany zostaje cały aparat inwi-

gilacji i namierzani są ludzie, któ-
rzy ośmielili się napisać, co myślą 
o Robercie Cz. Ludzie ginęli i sie-
dzieli w więzieniach po to, żeby 
była wolność słowa, a tu zamyka 
się ludziom usta. Obrzydliwe za-
chowanie. Ten tekst umieszczo-

no na portalu wnowogardzie.pl. 
Dziennik Nowogardzki czyta na 
pewno więcej ludzi, więc uważam, 
że powinniście o tym napisać.”

Waldek 
(nazwisko do wiadomości 

redakcji)

Od redakcji:

Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie...
Jak słusznie zauważa nasz Czytelnik, oświadczenie wiceburmistrza Kolibskiego zostało opu-

blikowane jedynie w internecie. Redakcja DN nie czuła się wobec tego w obowiązku, aby je ko-
mentować. Skoro jednak jesteśmy wywołani do „tablicy”, słów kilka na ten temat należy napisać. 
Otóż, jak trafnie zauważa nasz Czytelnik, treść oświadczenia to nic innego (co zresztą zauwa-
żyli też dziennikarze Kuriera Szczecińskiego i Gazety Goleniowskiej – tekst autorstwa Cezare-

go Martyniuka na temat stylu prowadzenia kampanii w Nowogardzie przez SLD publikujemy poniżej), jak 
próba zastraszenia obywateli, przy wykorzystaniu autorytetu organów ścigania (w tym przypadku proku-
ratury), jak rodem z postpeerelowskiego skansenu. Krzysztof Kolibski sprawia bowiem wrażenie, jakoby 
urzędników wiązała jakaś szczególna, wyróżniająca ich od pozostałych obywateli relacja ze śledczymi. Wy-
przedza zatem pan Kolibski wynik postępowania prokuratorskiego, stwierdzając w swoim oświadczeniu, że 
„Wkrótce będziemy znali imię i nazwisko niejakiego „jasia w”, natomiast przeciwko kolejnej firmującej się nic-
kiem „mieszkaniec” zostało wysłane zawiadomienie do prokuratora”. Pytanie, skąd pewność pana Kolibskie-
go, że prokuratura ustali dane owych forumowiczów internetowych – śledztwo tego nie gwarantuje. Proku-
rator może równie dobrze umorzyć śledztwo z powodu nieustalenia sprawcy. To, szczególnie w nieralnym 
świecie internetu, jest niestety możliwe i dość częste, gdyż wynika z pewnych, nazwijmy to, technicznych 
przeszkód, które to właśnie często sprawiają, że internetowi komentatorzy sprytnie chowają się za zasłoną 
anonimowości (co w przypadku prasy papierowej jest niemożliwe – za gazetę odpowiada z imienia i nazwi-
ska redakcja, a na jej czele redaktor naczelny). Ustalenie właściciela komputera, z którego dokonano jakie-
goś wpisu na forum internetowym, nie oznacza, że akurat ta osoba jest autorem obraźliwego komentarza. 
Niekiedy przecież z jednego komputera korzysta zbyt wiele osób, aby prokurator mógł z pełną odpowie-
dzialnością wskazać jednego winnego i postawić go w stan oskarżenia. Często więc ustalenie takiej osoby, 
jak przyznają sami prokuratorzy, jest trudne.

Panu Kolibskiemu, który, jak się domyślamy z formy oświadczenia, działał w imieniu burmistrza, Roberta 
Czapli, czującego się urażonym, być może zbyt daleko idącą w słowa, krytyką jego działań, marzy się powrót 
do czasów, gdy za wyrażania poglądów ludzi skazywało się na więzienia... i to najlepiej nie tylko bez posza-
nowania prawa domniemania niewinności, ale często jakiegokolwiek prawa. 

A jeśli już mowa o Internecie, to kto jak kto, ale to właśnie pan burmistrz, Robert Czapla, i firmowana jego 
nazwiskiem strona internetowa SLD (ostatnie opisywane przez nas paszkwile na DN i jego wydawcę – patrz 
także tekst C. Martyniuka), a także niekiedy jego koledzy, jak Paweł L., któremu swojego czasu udowodnio-
no wpisywanie nieprawdziwych komentarzy na forach internetowych na temat radnego Michała Wiatra i 
jego rodziny, dali przykład na to, jakiego języka można w mediach elektronicznych używać i do tego z tchó-
rzostwa się nawet pod tym nie podpisać. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie...

Marcin Simiński 
redaktor naczelny

Kraulem w szambie
NOWOGARD. SLD prowadzi w Nowogardzie wyjątkowo brudną kampanię wyborczą. Sięga 
po metody rodem z mroków stalinizmu, a nikt z kandydatów Sojuszu im się nie sprzeciwia.

Strona internetowa nowogardzkiego 
SLD... 15 października zamieszczo-
no na niej tekst pt. „Czy Słomscy roz-
poczną swą brudną kampanię?”. Już 
za sam tytuł można by wytoczyć pro-
ces o zniesławienie, bo wyraźnie z nie-
go wynika zarzut, choć póki co nie ma 
do niego żadnego powodu. Ale to jesz-
cze nic.

Anonimowy autor tekstu (podpis 
Aleksy Grabowski to oczywiście kamu-
flaż) otwiera dalej kran z gnojówką: 

„Znając dotychczasowy styl pisar-
ski, który uprawiają pseudo dzien-
nikarze spod sztandaru M. Słom-
skiego, spodziewać się należy jed-
nego – serii artykułów oczerniają-

cych innych kandydatów do fotela 
burmistrza i na radnych, a szcze-
gólnie tych, którzy mają korzenie 
lewicowe. W swej desperacji jest on 
wręcz gotowy obsmarować każde-
go, kto stanie jemu i jego dzieciom 
na drodze do „skoku” na gminną 
kasę. Obrzydliwe insynuacje, rzeko-
mo prawdziwe informacje na temat 
kandydatów, prefabrykowane do-
kumenty, zmyślone sensacje o kan-
dydatach – oto co rzekomo mają ro-
bić panowie Słomscy w swej gazecie 
w czasie kampanii wyborczej. Kam-
pania dopiero się rozkręca i lada 
moment należy się spodziewać tej 
brutalnej i „brudnej kampanii” w 

wykonaniu sztabu ludzi z „Dzien-
nika Nowogardzkiego”, bo tam 
gdzie nie ma rzeczowych argumen-
tów, a jedynym sukcesem jest brak 
sukcesu, tam językiem debaty stają 
się kłamstwa, oszczerstwa i mani-
pulacje faktami”.

Dalej jest jeszcze sugestia, że po-
dobnymi metodami ma działać 
również niewymieniony z nazwiska 
Tomasz Kulinicz, kandydat na bur-
mistrza z listy PSL. Pan Aleksy pi-
sze o nim tak: „ptaszki ćwierkają, że 
ten styl chce zastosować w swej kam-
panii inny kandydat na burmistrza - 
rodem z PSL, a dziś mieszkaniec Go-
leniowa”.

Zwracamy uwagę Czytelników na 
podkreślone frazy, z których jasno wy-
nika, że nie chodzi o zarzuty związa-
ne z jakimś popełnionym czynem, ale o 
fantazje niejakiego Aleksego Grabow-
skiego, z rzeczywistością nie mające nic 
wspólnego. To ordynarne opluwanie 
konkurentów startujących, podobnie 
jak osobnik chowający się pod pseudo-
nimem Aleksy Grabowski, w wyborach 
samorządowych w Nowogardzie. 

Pełen tekst eselowskiego paszkwilu 
do przeczytania na stronie interneto-
wej SLD Nowogard. W komitecie wy-
borczym SLD Nowogard próbowali-
śmy się dowiedzieć, kto personalnie 
odpowiada za ową stronę interneto-
wą i zamieszczane tam treści, no i kto 
je komponuje. Odpowiedziano nam, 
że takiej informacji może udzielić szef 
gminnych struktur partii, czyli bur-
mistrz Robert Czapla. Ten jednak ta-
kich informacji udzielić nie chciał. Na 
przesłaną mailem prośbę o kontakt 
do Aleksego Grabowskiego SLD No-
wogard odpowiedzi nie udzieliło. 

Plujący na lewo i prawo nowo-

gardzki SLD potrafi być jednak wy-
jątkowo wrażliwy, gdy idzie o god-
ność własnych działaczy. Burmistrz 
R. Czapla poczuł się dotknięty tym, 
co piszą o nim niezadowoleni w ko-
mentarzach na stronie wnowogar-
dzie  ze swoimi pretensjami poszedł 
do prokuratury. Informuje o tym 
Krzysztof Kolibski, zastępca Czapli, w 
tekście zamieszczonym na oficjalnej 
stronie internetowej gminy. Okazuje 
się, że pan burmistrz ściga interneto-
wych opluwaczy rękami prokuratora, 
ustala ich personalia i czeka na akty 
oskarżenia. Ostrzega też, że wrednych 
może ścignąć także na drodze cywil-
nej, choć „na razie” tego robić nie za-
mierza. Pan wiceburmistrz wyraża 
też nadzieję, że kampania wyborcza 
będzie prowadzona w sposób kultu-
ralny i merytoryczny. 

„Wyborów nie wygrywa się kłam-
stwami i oszczerstwami” – uważa 
pan Kolibski. Nie wierzy w wygraną 
SLD?

cm
Kurier Szczeciński, 24.10.2014 r. 
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Sprostowanie
W ostatnim wydaniu DN z dn. 24.10.2014 r., w rubryce „W skró-

cie…”, w tekście na temat „Piekarni Karsk”, omyłkowo podaliśmy nie-
właściwą liczbę sklepów firmowych, jakie do tej pory otworzyła firma 
na terenie Nowogardu. Funkcjonują nie dwa, a trzy sklepy tejże pie-
karni. Za pomyłkę przepraszamy.

Red.

Przygotowania do Wszystkich Świętych – fotoreportaż

Wielkie sprzątanie na cmentarzu 
Już w najbliższą sobotę obchodzić będziemy Dzień Wszystkich Świętych. Do tego czasu, jak co roku o tej porze, na cmentarzach prowadzone będą inten-
sywne prace porządkowe. Sprzątanie pomników, na dobre wpisane w tradycję okresu przed 1 listopada, niesie ze sobą również koszty obejmujące zakup 
zniczy, stroików itp. Postanowiliśmy sprawdzić, jak idą przygotowania do sobotniego święta. Z jakim wyprzedzeniem ludzie zabierają się za porządki na 
nowogardzkim cmentarzu i jakie kwiaty najczęściej stawiają na pomnikach swoich bliskich? W kwiaciarniach natomiast zapytaliśmy, po ile w tym roku 
można kupić znicze oraz stroiki.

By bliżej przyjrzeć się przed-
świątecznym pracom porządko-
wym, odwiedziliśmy nowogardzki 
cmentarz. Pomniki, za przyczyną 
zniczy i kwiatów, powoli zaczy-
nają mienić się wszystkimi kolo-
rami tęczy. Mimo że do 1 listo-
pada pozostało jeszcze kilka dni, 
ludzie, nie chcąc tracić cennego 
czasu, rozpoczęli już intensywne 
sprzątanie terenu wokół nagrob-
ków. – Jesienią to trochę syzyfowa 
praca, bo co człowiek posprząta, to 
zaraz trzeba znowu doprowadzać 

pomnik do porządku. Dzisiaj przy-
szłam trochę posprzątać, ale przed 
1 listopada na pewno jeszcze nie 
raz tu zawitam – mówi w rozmo-
wie z DN pani Wanda, którą spo-
tkaliśmy na nowogardzkim cmen-
tarzu – Grób mojego męża znajdu-
je się zaraz pod drzewem, więc po-
rządkowanie liści bywa nieco upo-
rczywe, ale nie ma wyjścia. Jakoś 
powoli praca idzie do przodu. Dziś 
jest piękny, słoneczny dzień, więc o 
tyle dobrze.

Nieodzownymi atrybutami 

Dnia Wszystkich Świętych są zni-
cze, stroiki i chryzantemy. Oczy-
wistym jest, że właściciele kwia-
ciarni odnotowują w tym okresie 
wzmożoną sprzedaż tych artyku-
łów. Jak każde święto, również i 
to pociąga za sobą pewne koszty. 
W celu zaznajomienia się z tego-
rocznymi cenami zniczy i kwia-
tów, udaliśmy się do jednej z no-
wogardzkich kwiaciarni, usytu-
owanej vis a vis cmentarza. I tak, 
najtańszy znicz kosztuje 1,80 zł, 
natomiast ceny najdroższych do-

chodzą nawet do 35 zł i więcej. 
Lampki ze średniej półki to koszt 
ok. 15–20 zł. Ceny stroików, któ-
re zaraz obok zniczy są najczę-
ściej kupowanymi przed 1 listo-
pada ozdobami na pomnik, waha-
ją się w granicach 20–70 zł. Koszt 
może być wyższy, w zależności od 
wymagań klienta. – Raz na jakiś 
czas bywam na cmentarzu w Poli-
cach, ponieważ tam również mam 
groby bliskich. Powiem szczerze, że 
stroiki są tam tańsze niż u nas, w 
Nowogardzie. A jakie ładne… Co 

roku zamawiam je w tym samym 
miejscu i nigdy się nie zawiodłam 
– wyznaje pani Wanda.

Jeśli mowa o Dniu Wszystkich 
Świętych, nie sposób zapomnieć o 
chryzantemach. Czy to doniczko-
we czy cięte, ich wartość nie prze-
kracza zazwyczaj 15–20 zł. 

Przy artykule prezentujemy fo-
torelację z naszej wczorajszej wy-
prawy na cmentarz. Jak widać, 
przygotowania do soboty idą peł-
ną parą.  

Karolina Klonowska

Już niebawem na pomnikach pojawią się stroiki, czy to ze sztucznych czy żywych 
kwiatów. Ich ceny są różne, wahają się w granicach od 20 do nawet 100 zł.

W okresie przed 1 listopada na cmentarzach jest wzmożony ruch. Ludzie sprzątają, 
zapalają znicze, ustawiają stroiki i wiązanki... Jednym słowem - praca wre.

Jesień to niewdzięczna pora, jeśli idzie o porządki na cmen-
tarzu. Liście lecą z drzew, bywa mokro, zimno... Ludzie korzy-
stają z każdej wolnej chwili, by uporządkować teren wokół 
nagrobków.

Trudno wyobrazić sobie Dzień Wszystkich Świętych bez zniczy. 
Tych w sklepach i kwiaciarniach nie brakuje, zwłaszcza teraz, 
gdy 1 listopada tak blisko. Do wyboru, do koloru...

Przygotowania do sobotniego święta idą pełną parą. Wczo-
rajsza pogoda w pełni sprzyjała pracom porządkowym.

Chryzantemy to nieodzowny symbol Dnia Wszystkich Świę-
tych. Ich ceny co roku są takie same - od 10 do 15 zł.

KONDOLENCJE

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.”

Wisława Szymborska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 października 2014 roku  
podczas wyprawy w Himalajach zginął nasz Syn, Brat, Szwagier i Wujek

śp. Robert Durski
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 28 
października 2014 o godzinie 13 na Cmen-
tarzu Komunalnym w Nowogardzie

Rodzina
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Serdecznie zapraszamy na  Finał I Edycji Konkursu na 
Najlepszego Ucznia w Zawodzie Mechanik, Technik Pojazdów 
Samochodowych, który rozpocznie się 8 Listopada 2014 o 
godz. 10  na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Nowogardzie. W finale weźmie udział 50 
uczniów klas Zawodowych i Technikum o profilu 
samochodowym. Nasze działania mają na celu wspieranie 
młodych ludzi chcących zdobywać zawody związane z 
motoryzacja.  

„WIDOCZNY = BEZPIECZNY” 
Podczas finału konkursu rozdamy elementy odblaskowe. 

Akcja skierowana jest do naszych najmłodszych uczestników 
ruchu drogowego.  

WSPÓLNIE ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO 
NASZYCH DZIECI  

 
 

Porażka w Stepnicy i zwycięstwo z wiceliderem

Lepiej późno niż wcale...
W sobotę (18 października), o godzinie 15:00, Pomorzanin II Nowogard rozgrywał swój mecz 
w Stepnicy. Po pierwszej połowie było już jasne, że „rezerwowi” poniosą kolejną wysoką po-
rażkę. Natomiast w niedzielę (26 października) było już inaczej. Pomorzanin II pokonał 1:0 
wicelidera tabeli, po bramce Andrzeja Piotrowicza, i odskoczył ostatniej drużynie w tabeli.  

Wyniki Pomorzanina II w run-
dzie jesiennej można opisać jednym 
słowem - tragedia! Nowogardzianie 
zdobyli tylko 4. punkty, a to na sku-
tek remisu z OKS-em Goleniów na 
własnym boisku 2:2 i wymęczonym 
zwycięstwem w ostatnich minutach, z 
najsłabszą drużyną rozgrywek Orłem 
Grzędzice 0:1. Choć prezes Pomo-
rzanina, Marcin Skórniewski, wciąż 
uspokaja, mówiąc, że spadek dru-
giemu zespołowi nie grozi, to kibi-
com zależy na lepszym wyniku, niż... 
przedostatnie miejsce w tabeli. W so-
botę (18 października), tym razem 
nowogardzian ośmieszyli piłkarze 
Zalewu Stepnica. Już po 8. minutach 
gry było 2:0 dla gospodarzy. Najpierw 
w 4. minucie piłkarz miejscowych 
wykorzystał nieporozumienie obroń-
ców z Nowogardu i zdobył bramkę po 
dośrodkowaniu. W 8. minucie kolej-

na wrzutka w pole karne, z którą nie 
potrafią sobie poradzić „rezerwowi” i 
jeden z piłkarzy Zalewu, korzystając z 
ich nieporadności, podwyższa na 2:0. 
Jeszcze przed przerwą gospodarze 
rozstrzygnęli losy tego spotkania. W 
30. minucie Zalew strzelił na 3:0 i Po-
morzanin II, wobec swojej słabej gry, 
mógł już powoli zbierać się do domu. 
Na skutek rozstrzygniętego wyni-
ku, druga część gry nie była już taka 
ciekawa. Zalew zdołał jeszcze po raz 
czwarty utrzeć nosa swoim rywalom i 
po bramce w 83. minucie, gospodarze 
ustalili wynik tego spotkania na 4:0. 

Tydzień później, drugi zespół ry-
walizował na własnym boisku z wi-
celiderem, drużyną Wołczkowa-Bez-
rzecze, z gminy Dobra. Choć zawod-
nicy z Nowogardu byli skazani na 
porażkę, wszystkich miło zaskoczy-
li. Pomorzanin II wygrał ten mecz 

po golu z 69. minuty autorstwa An-
drzeja Piotrowicza, który wcześniej 
pojawił się na placu gry, zastępując 
Kamila Lewandowskiego. To pierw-
sze zwycięstwo nowogardzian w A 
Klasie, odniesione na własnym bo-
isku. Jest o tyle cenniejsze, że pozwo-
liło już na 6 punktów odskoczyć ze-
społowi Orła Grzędzice, który zaj-
muje ostatnie miejsce i nieuchron-
nie zmierza do B Klasy. Przed „rezer-
wowymi” jeszcze dwa ligowe mecze. 
W niedzielę, 9 października, Pomo-
rzanin II zagra w Reptowie z tamtej-
szym Wichrem, który w tabeli zajmu-
je 5. pozycję. Na zakończenie rundy 
jesiennej, do Nowogardu przyjedzie 
lider, zespół Hanzy Goleniów, któ-
rego trenerem jest Mariusz Kuras. 
Wywalczenie choćby punktu w tych 
dwóch meczach będzie tak jak zwy-
cięstwo w niedzielnym meczu, sporą 

niespodzianką. Optymistycznym ak-
centem rundy jesiennej jest fakt, że w 
nowogardzkim drugim zespole wciąż 
występuje spora grupa młodych pił-

karzy, którzy stopniowo zdobywają 
cenne doświadczenie. Pozostaje wie-
rzyć, że już wkrótce zaowocuje... 

KR

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
8. kolejka:
Chemik II Police – Vielgovia Szczecin   4:1
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard   4:0
Wołczkowo-Bezrzecze – Pomorzanin Przybiernów  6:1
Orzeł Łoznica – Orzeł Grzędzice    2:0
Znicz Niedźwiedź – OKS Euroinsbud Goleniów  1:1
Wicher Reptowo – Hanza Goleniów   1:3
9. kolejka:
Hanza Goleniów – Chemik II Police   0:1
Pomorzanin Przybiernów – Wicher Reptowo   5:1
OKS Euroinsbud Goleniów – Zalew Stepnica   3:3
Pomorzanin II – Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze 1:0
Orzeł Grzędzice – Znicz Niedźwiedź   2:5
Vielgovia Szczecin – Orzeł Łożnica    1:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 9 22 25 8 7 1 1
2 Wołczkowo - Bezrzecze 9 19 25 10 6 1 2
3 Chemik II Police 9 18 45 13 6 0 3
4 Pomorzanin Przybiernów 9 17 24 17 5 2 2
5 Wicher Reptowo 9 14 22 15 4 2 3
6 Znicz Niedźwiedź 9 12 19 20 3 3 3
7 Vielgovia Szczecin 9 11 11 18 3 2 4
8 Orzeł Łożnica 9 11 11 15 3 2 4
9 Zalew Stepnica 9 10 20 30 3 1 5
10 OKS Euroinsbud Goleniów 9 10 22 23 2 4 3
11 Pomorzanin II Nowogard 9 7 6 28 2 1 6
12 Orzeł Grzędzice 9 1 5 38 0 1 8

Reklama
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Kandydaci do Rady Powiatu KWW Partnerstwo i Rozwój w okręgu nr 2  
(gm. Nowogard)

Marek Krzywania  - Miejsce nr 2
Ekonomista. Doradca ubezpiecze-
niowy. Radny czterech kadencji

Krzysztof Kosiński - Miejsce nr 3
Lekarz i właściciel przychod-
ni, radny dwóch kadencji 

Gracjan Golema - Miejsce nr 5
Magister Wychowania Fizycz-
nego, trener piłkarski

Irena Czyżak - Miejsce nr 8
zaangażowana w promowa-
nie rodzicielstwa zastępczego

Janina Ujazda - Miejsce nr 9
Radna 2002-2006, działacz-
ka Rady Sołeckiej Jarchlina

Grażyna Rynkiewicz - Miejsce nr 6
Przedsiębiorca, radna 2002-2006 r., 
działaczka parafialnego Caritas

Monika Pękala - Miejsce nr 4
Pedagog. Pracownik DPS. 
Sołtys wsi Więrzbięcin 

Adrian Sawicki - Miejsce nr 7
Informatyk, współorganizator ma-
ratonu rowerowego

Danuta Błażejewska - Miejsce nr 10
Prowadzi gospodarstwo rolne w 
Strzelewie

Adrian Kierasiński - Miejsce nr 11
Fotograf, działacz społecz-
ny

Paweł Słomski - Miejsce nr 1
Geograf, politolog, inicjator zmiany nazwy powiatu

Partnerstwo i Rozwój to dziś największy obywatelski komitet w powiecie go-
leniowskim wystawiający swoich kandydatów we wszystkich okręgach wybor-
czych do rady powiatu goleniowskiego wystawiamy także kandydatów w wy-
borach do rad gmin Nowogardu, Stepnicy i Osiny. Zgłaszamy także kandy-
datów na Burmistrzów Nowogardu i Stepnicy oraz wójta Osiny na naszych 
listach jest także kandydatka na burmistrza Maszewa. To dzięki inicjatywie 
Partnerstwa i Rozwoju możliwym była pierwszy raz od 8 lat niepartyjna lista 
do rady powiatu. Jako lider listy powiatowej przestawiam Państwu kandyda-
tów KWW Partnerstwo i Rozwój w wyborach do Rady Powiatu z okręgu nr 2 
obejmującym Gminę Nowogard.

KANDYDACI KWW PiR POPIERAJĄ PIOTRA SŁOMSKIEGO NA BURMISTRZA NOWOGARDU
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23.10.1946 - Robert zostaje za-
rejestrowany jako junak przez 
Powiatowy Urząd W.F. i  P.W. 
na powiat Nowogard w Dobrej i 
otrzymuje przydział do kompa-
nii w Długołęce. 

1.01.1947 – Piotr i Franciszek 
Kozakowscy zostają członkami 
Koła Gromadzkiego Związku 
Samopomocy Chłopskiej w No-
wych Wyszomierskich [nowa 
nazwa kolonii – JCK]. Wzmian-
ki wart jest fakt, że do 1954 r. gro-
mada była określeniem jednost-
ki administracyjnej na poziomie 
wsi, wyższą jednostką była gmi-
na. W latach 1954 - 1972 gminy 
zamieniono na gromady, a daw-
ne gromady stały się sołectwami. 
Tak więc Nowe Wyszomierki na 
początku były gromadą, a gmina 
była w Długołęce (z siedzibę w 
Wyszomierzu).

4.02.1947, Nowogard – Piotr 
Kozakowski składa do starostwa 
powiatowego w Nowogardzie 
wniosek o przyznanie praw wła-
sności gospodarstwa. Dostaje na 
to potwierdzenie nr 4/012822. 
Komisja do rozpatrzenia wnio-
sku miała zebrać się 5.03.1947 r.

2.09.1947, Nowogard - Pań-
stwowy Urząd Repatriacyjny 
Oddział Powiatowy w Nowo-
gardzie wydaje Zaświadczenie 
na zasadzie zeznania świadków, 
że Piotr Kozakowski jest repa-
triantem przybyłym ze wscho-
du – Pełcza, Dubno. Podpisał: 
Naczelnik Powiat. Oddziału: inż. 
Nanowski Roman.

20.11.1947, Nowogard – Piotr 
Kozakowski otrzymuje Orzecze-
nie o wyznaczeniu nabywcy nr 
1946 – przyznaniu gospodar-
stwa o powierzchni ok. 13 ha, in-
wentarz żywy i martwy, oprócz 1 
brony i motoru (!).

27 stycznia 1948 (wtorek) - 
przychodzę na świat w szpita-
lu powiatowym w Nowogardzie. 
Tymczasowe moje imię to Cze-
sław. Na chrzcie dodają mi: Jan. 
Moimi chrzestnymi są: Czesła-
wa Kozakowska, córka stryjka 
Franciszka, i Michał Kubiak, są-
siad mieszkający w Nowych Wy-
szomierkach pod numerem dru-
gim. Zmarł, zanim dorosłem do 
wieku, w którym można cokol-
wiek pamiętać. Ponoć zachoro-
wał i jakiś konował spuścił mu 
krew celem uleczenia. Upusz-
czono za dużo krwi i chrzestny 
opuścił ten świat. 

5.04.1948, Nowogard – mój 

najstarszy brat Robert Kozakow-
ski otrzymuje Książeczkę junaka 
Powszechnej Organizacji „Służ-
ba Polsce” (w 1954 SP zosta-
ła przekształcona w Hufce Pra-
cy). W pouczeniu dla właścicie-
la książeczki w pierwszym punk-
cie wpisano: „Książeczka junaka 
jest osobistym dowodem legity-
macyjnym, stwierdzającym sto-
sunek do powszechnego obo-
wiązku przysposobienia zawo-
dowego, wychowania fizycznego 
i przysposobienia wojskowego 
jej posiadacza”.

29.04.1948 - Robert zostaje 
wcielony do Brygady Młodzie-
żowej nr 9. Przebywa w obozie 
SP zorganizowanym wśród ja-
kichś bagien. Podobno to nega-
tywnie wpłynęło na stan zdrowia 
brata.

3.07.1948 - Robert otrzymu-
je stopień starszego junaka i od-
znaczenia „brązową” odznaką za 
zwycięstwo w wieloboju i strze-
laniu.  Na obozie było prowadzo-
ne także wyszkolenie P.W. (przy-
sposobienie wojskowe ogólne). 
Z zagadnień kulturalno-wy-
chowawczych Robert otrzymał 
„dst.”, z wychowania fizycznego 
„b.db.” i z wyszkolenia wojsko-
wego „b.db”. Wyszkolenia zawo-
dowego nie prowadzono na obo-
zie. Ojciec opowiadał, że Robert 
był dalekowidzem. Widział do-
brze daleko, natomiast nie roz-
różniał cegieł w ścianie stodo-
ły po drugiej stronie podwórka 
(około 15 metrów).

8.07.1948 -  Robert zostaje 
zwolniony ze służby w 9 bryga-
dzie „Służby Polsce”.

Lipiec 1948, Nowogard - mam 
pół roku i zapadam na odrę i za-
palenie płuc. Leżę z Mamą w 
szpitalu w Nowogardzie. Opie-
kuje się mną lekarz Mikołaj Ma-
zuryk (Mama mówiła: „Mazu-
rek”, bo mieliśmy sąsiada Ma-
zurka). Mazuryk był dyrektorem 
szpitala. Kazał mnie karmić ma-
słem. Powiedział, że jak to nie 
pomoże to tylko Pan Bóg pomo-
że. I pomógł.

8.04.1949, Długołęka – Robert 
dostaje legitymację Stronnictwa 
Ludowego. Koła SL i ZSCh po-
wstały w Wyszomierzu na jesieni 
1945. Wójtem w Długołęce był 
Ignacy Konkolewski, późniejszy 
poseł na Sejm, działacz Stron-
nictwa Ludowego, który nieraz 
odwiedzał Nowe Wyszomierki, 
w tym i moich Rodziców. 

28.06.1949, Długołęka – Se-
weryn otrzymuje świadectwo 
ukończenia  klasy VI, a Wacław 
– ukończenia klasy V Szkoły 
Ogólnokształcącej Stopnia Pod-
stawowego w Długołęce. Sewe-
ryn kończy podstawówkę w Dłu-
gołęce z nienajgorszymi wynika-
mi. W Długołęce było tylko 6 
klas, do VII klasy trzeba chodzić 
w Nowogardzie. Świadectwa 
podpisał nauczyciel i kierownik 
szkoły o nazwisku Dziechciak.

15.07.1949 – w wieku 19 lat 
umiera mój brat Robert. Zmarł 
na zapalenie opon mózgowych. 
Robert był bardzo dobrym spor-
towcem, na obozie SP dostał 
dwa wyróżnienia. Kolega Rober-
ta, Leopold Kopka z Krasnołę-
ki, powiedział mi niedawno, że 
zapalenie opon mózgowych za-
częło się od zakażenia w nodze. 
W tamtych czasach w zwyczaju 
było grać w piłkę siatkową boso. 
Robert gdzieś się wtedy skale-
czył, co doprowadziło do infek-
cji i wirusowego zapalenia opon 
mózgowych. W Polsce nie było 
wtedy odpowiedniego lekarstwa 
na taką chorobę, można było je 
ściągnąć ze Szwajcarii, ale wła-
dze szpitala powiatowego nie 
bardzo się kwapiły z zakupem. 
Podobno koledzy Roberta zaczę-
li zbierać pieniądze na zakup le-
karstwa zagranicą, ale nie zdą-
żyli zebrać odpowiedniej sumy. 
Robert został pochowany na 
cmentarzu w Wyszomierzu.

23.06.1950, Długołęka – brat 
Wacław kończy szóstą klasę 
szkoły ogólnokształcącej stop-
nia podstawowego z bardzo do-
brymi wynikami. Do legendy 
przeszła jego umiejętność bar-
dzo szybkiego czytania. Dostał 
promocję do klasy siódmej, ale 
musi do niej chodzić już do No-
wogardu. 

Tego samego dnia - brat Sewe-
ryn kończy 7 klasę szkoły ogól-
nokształcącej stopnia podstawo-
wego w Nowogardzie. We wrze-
śniu podejmuje naukę w szkole 
zawodowej przy Stoczni Szcze-
cińskiej, do której chodzi 3 lata 
– do czerwca 1953 r. Po jej za-
kończeniu pracuje w Stoczni 
Szczecińskiej im. Adolfa War-
skiego jako traser aż do pójścia 
do wojska. Seweryn miał bardzo 
duże (szkoda, że nie wykorzy-
stane) zdolności techniczne. Te 
zdolności były chyba po dziadku 

Franciszku Kozakowskim. Sewe-
ryn potrafił zbudować różne nie-
zwykłe, ale przydatne urządze-
nia, maszyny – był swojego ro-
dzaju racjonalizatorem. Gorzej 
mu szło w przedmiotach huma-
nistycznych, choć jeszcze w III 
klasie miał bardzo dobre i dobre 
stopnie.

23.06.1951 – Wacław Koza-
kowski kończy VII klasę Szkoły 
Ogólnokształcącej Stopnia Pod-
stawowego w Nowogardzie już 
ze znacznie gorszymi wynika-
mi. Czy to dlatego, że Ojciec nie 
chciał wstąpić do kołchozu, za-
łożonego w Wyszomierzu? Być 
może tak, gdyż Wacława, jako 
syna „kułaka” [11-hektarowe-
go!], nie przyjęto do Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie. Inną karą za niewstąpie-
nie do kołchozu było zabranie 
Ojcu przez tenże kołchoz ok. 3/4 
łąki. Po upadku kołchozu łąka 
wróciła do nas. 

Wacław próbuje sobie znaleźć 
miejsce w życiu: pomaga w go-
spodarstwie, kupuje w księgar-
niach podręczniki do nauki an-
gielskiego, włoskiego,esperanto, 
książki przyrodnicze. Zapisuje 
się na kursy korespondencyjne 
esperanta. W pokoiku na strychu 
pełno było książek zgromadzo-
nych przez mojego brata (była 
nawet bogato ilustrowana książ-
ka w płóciennej oprawie ukazu-
jąca życie „słońca narodów”, Jó-
zefa Wissarionowicza Stalina). 
Może gdyby Brat dostał się do 
Liceum, jego życie potoczyło-
by się inaczej. Dwa lata stracił 
siedząc w domu, jednocześnie 
przeżywając bunt nastolatka, co 
przy apodyktycznym charakte-
rze Ojca nie mogło obyć się bez 
żadnych konfliktów. Wyśmie-
wał się z różnych tabu i przesą-
dów. Za pomocą książki do bio-
logii wytłumaczył mi, że dzieci 
nie przynosi bocian. Podrwiwał 
z Mamy mówiącej, że pohukiwa-
nie puszczyka w nocy wróży nie-
szczęście. Czasami mówił coś o 
rozstajnych drogach. 

12.02.1952 – Ojciec zosta-
je zwolniony od powszechne-
go obowiązku wojskowego po 
przekroczeniu granicy wieku 
(19.10.1951 r. skończył 50 lat), w 
związku z czym dostaje z WKR 
Szczecin-Powiat stosowne za-
świadczenie.

Naszego konia, piękną kobyłę 
z UNRRA, Ojciec nazwał Kara, 

choć była ciemnobrązowej ma-
ści. Kara, biegająca w młodo-
ści po preriach Ameryki Pół-
nocnej, miała na boku wypalo-
ny znak U. Niestety, nie mogła 
mieć źrebiąt, gdyż przezorni Jan-
kesi wysterylizowali ją przed wy-
słaniem do Europy. Przecież ob-
darowani przez „Unrę” nie mo-
gli się za bardzo wzbogacać na 
otrzymanej pomocy. Scenę z fil-
mu Sami Swoi, gdzie Kargul do-
staje z „Unry” ogiera mogącego 
przysparzać źrebiąt polskim ko-
byłom, uważam za mocno nacią-
ganą.

Na tylnej ścianie długiego po-
koju Wacław w latach 40. nary-
sował kredą profil Roberta. Na-
kreślił wizerunek brata wykorzy-
stując cień padający na ścianę. 
Rysunek wyraźnie pokazywał li-
nię włosów, czoła, nosa i brody. 
Przez lata rysunek ten był trak-
towany przez Rodziców prawie 
jak święty obrazek. Wszystkie 
ściany wokół były co jakiś czas 
malowane, tapetowane, tylko to 
miejsce pozostawało nietknięte. 
Dopiero po śmierci Ojca zakle-
iliśmy z Mamą ten kawałek ścia-
ny tapetą.

Październik 1953 – brat Sewe-
ryn zostaje powołany do wojska 
(artyleria w Toruniu).

  

Nasz cykl - Dzieje nowogardzkich rodzin 

Historia Piotra Kozakowskiego i jego rodziny - część IV
Dzieje nowogardzkich rodzin to nadal nieodkryty frapujący temat. Niestety tylko nieliczne są przypadki, gdy znajdują się tacy, którzy w jakikolwiek sposób spisują i 
utrwalają historie swoich najbliższych. Do nich  należy pan Czesław Kozakowski. Urodzony w naszej gminie i wiele lat tutaj mieszkający, opracował niezwykłą histo-
rię losu swojego ojca Piotra, który  trafił ,  na te nowogardzkie ziemie po II Wojnie Światowej . Historia spisana przez pana Czesława otrzymała I nagrodę  w konkursie 
Szczecińskiego Towarzystwa Kultury „Dzieje Szczecińskich Rodzin” w roku 2008.  Monografia ma tytuł „Historia mojej  Rodziny 1860-2007”.  Jej część, dotycząca losów 
ojca autora, prezentujemy niżej w odcinkach na łamach DN. 

Jan Czesław Kozakowski

Autor o sobie: Urodziłem się 27 
stycznia 1948 r. w Nowogardzie. Ro-
dzice prowadzili gospodarstwo w No-
wych Wyszomierkach w gminie Wy-
szomierz, powiat Nowogard. Szko-
łę podstawową kończyłem w Długo-
łęce. Do Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie uczęszczałem w la-
tach 1962-1966. W latach 1966-1968 
uczyłem się w pomaturalnej Państwo-
wej Szkole Ekonomicznej przy Tech-
nikum Handlowym w Szczecinie. We 
wrześniu 1968 rozpocząłem pracę w 
firmie rzeczoznawczo-kontrolnej PO-
LCARGO w Szczecinie, w której prze-
pracowałem 40 lat. W tym okresie od-
byłem zasadniczą służbę wojskową 
oraz ukończyłem studia zaoczne na 
wydziale filologii angielskiej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od Wigilii 2008 r. jestem na 
emeryturze.  Mieszkam w Szczecinie 
od 1966 r. Od kilku lat biorę udział w 
Konkursie „Dzieje Szczecińskich Ro-
dzin” organizowanym przez Szczeciń-
skie Towarzystwo Kultury. Zajmuję 
się gromadzeniem i opracowywaniem 
dokumentacji dotyczącej mojej Rodzi-
ny oraz Ziemi Nowogardzkiej.
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Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

Dnia 18.10.2014 rozpoczynają się rozgrywki 

Halowej Ligi Piłki Siatkowej 
Dnia 29.10.2014 wznawia swoją działalność 

Halowa Liga Piłki Nożnej LZS. Informacja 609 307 315. 

WYPRZEDAŻ ! 
Likwidacja złotej biżuterii   

www.honi.pl   
ceny do negocjacji. 
Sklep Jubilerski

Ul. 700 Lecia  20F

SPRZEDAM 
– działkę ogrodową 

5 ar.  przy ul; Zamkowej 
zagospodarowaną ,z murowaną 
altanką, grill, huśtawki, domek 

ze zjeżdżalnią. Tel. 606642290.

Pomorzanin wygrywa z Piastem i z … sędzią

Obrali kurs na IV ligę!
W sobotę (25 października), o godzinie 13:00, rozpoczął się najciekawszy mecz w grupach wojewódzkiej okręgówki. W Chociwlu lider, zespół Piasta, po-
dejmował wicelidera Pomorzanin Nowogard. Podopieczni Roberta Kopaczewskiego rozegrali świetny mecz i pomimo wielu problemów, jako jedyny ze-
spół w tym sezonie, wygrali z Piastem na boisku w Chociwlu. Z taką grą Pomorzanin nie powinien mieć problemów z awansem do IV ligi.

Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard  1:2 (0:2)
`31 min. Wojciech Borek, `33. min. Hubert Pędziwiatr
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) , Natan Wnuczyński, Maciej Dobrowolski (Dawid Kurek) – Gracjan Wnuczyński, 

Wojciech Borek, Dawid Langner, Hubert Pędziwiatr (Sławomir Paszkowski), Dominik Wawrzyniak (Kamil Lewandowski) – Paweł Galus. 

Według statystyk, był to najcie-
kawszy mecz całej wojewódzkiej 
okręgówki, biorąc pod uwagę tak-
że koszalińską grupę. Piast Choci-
wel rozegrał na własnym boisku 
5 spotkań i w każdym z tych me-
czów pewnie wygrał. Mecz rozpo-
czął się z 10-minutowym opóź-
nieniem, za tym zamieszaniem 
stał sędzia tych zawodów. Powo-
dem były stroje. Chociwel wystą-
pił w jaskrawych zielonych ko-
szulkach, Pomorzanin w niebie-
skich. Problemem była koszul-
ka Sobolewskiego, którego strój 
bramkarski był zielony. Sędzia, za-
miast kazać przebrać się gospoda-
rzom, przyczepił się do bramkarza 
z Nowogardu, ten na zmianę miał 
tylko niebieską koszulkę, w której 
również nie mógł zagrać. W efek-
cie bramkarz Pomorzanina do-
stał koszulkę od gospodarzy i bro-
nił z napisem na plecach… Piast. 
Na trybunach zasiadło kilkudzie-
sięciu kibiców z Nowogardu, któ-
rzy głośno dopingowali Pomorza-
nin, nie byli im dłużni również ki-
bice Piasta, którzy jednak niezbyt 
licznie przybyli na ten szlagierowy 
mecz. Piast był faworytem, jednak 
od pierwszych minut to Pomorza-
nin przeważał na boisku w Cho-
ciwlu. Pierwsze 25 minut to skład-
ne akcje nowogardzian, jednak 
bez skutecznego wykończenia. 
Gospodarze w 26. minucie mogli 
wykorzystać błąd Michała Soski, 
jednak strzał zawodnika z Cho-
ciwla z narożnika pola karnego 
wyłapał Paweł Sobolewski. W 30. 
minucie nakładką w odległości 18 
metrów od bramki zagrał obrońca 
gospodarzy. Poszkodowanym był 
Wojciech Borek, który chwilę po-
tem, efektownym strzałem z rzutu 
wolnego, daje prowadzenie przy-
jezdnym. Gospodarze nie zdąży-
li się otrząsnąć, a akcję meczu za-
grał człowiek od pięknych goli w 
zespole Pomorzanina – Hubert 

Pędziwiatr. W 33. minucie za-
wodnik gości otrzymał podanie 
na prawe skrzydło, znajdując się 
w narożniku pola karnego, pilno-
wany był przez dwóch obrońców. 
Pędziwiatr, mając piłkę w koźle, 
efektownie przerzucił ją sobie na 
defensorami Piasta, całkowicie ich 
gubiąc, i bez zastanowienia ude-
rzył z powietrza po długim rogu 
bramki Piasta, podwyższając na 
0:2. Do końca pierwszej części go-
spodarze byli totalnie rozbici, Po-
morzanin miał okazję, by pod-
wyższyć na 0:3 i zakończyć już ten 
mecz, jednak ich nie wykorzystał. 
Po gwizdku sędziego, oznajmia-
jącym przerwę, wobec słabej gry 
gospodarzy trener Piasta wbiegł 
na boisko i zaczął długo, delikat-
nie mówiąc, dyskutować z arbi-
trem. Swoją drogą, nie wiadomo 
dlaczego, gdyż pierwsza połowa 
sędziowana była bardzo dobrze. 
Po zmianie stron jednak okazało 
się, że trener gospodarzy wiedział, 
co robi i wywarł na arbitrze sporą 
presję, ale o tym za chwilę... 

W drugiej połowie piłkarze z 
Nowogardu popełnili błąd i cof-
nęli się na swoją połowę, licząc na 
kontry. W 51 minucie, Piast stanął 
przed okazją do gola kontakto-
wego, jednak po dośrodkowaniu 
z prawej strony futbolówka prze-
szła wzdłuż bramki, a nikt z go-
spodarzy nie zdołał jej wepchnąć 
między słupki. Z minuty na mi-
nutę arbiter zaczął sędziować „ap-
tekarsko”. Głupią kartkę za kłót-
nie zarobił Paweł Galus. Widząc 
to, trener Robert Kopaczewski, 
przygotował do zmiany Sławomi-
ra Paszkowskiego, jednak pozwo-
lił Galusowi jeszcze trochę powal-
czyć. W 68. minucie okazało się, 
że był to błąd, gdyż sędzia już od 
dawna czekał na „potknięcie” na-
pastnika z Nowogardu. Po kolej-
nym naciąganym faulu, Galus nie-
potrzebnie podniósł piłkę, utrud-
niając gospodarzom wznowienie, 
sędzia pokazał za to piłkarzowi 
Pomorzanina drugą żółtą kartkę, 
przez co przyjezdni musieli grać 
w dziesiątkę. Chwilę potem Po-
morzanin wyprowadził kontrę, 
Dominik Wawrzyniak walczył 
na lewym skrzydle bark w bark z 
obrońcą gospodarzy. Filigrano-
wy pomocnik gości został sfau-
lowany, jednak sędzia stwierdził, 
że to Wawrzyniak pracował ręka-

mi. Piast, po tym rzucie wolnym, 
przetransportował piłkę z własnej 
połowy na lewe skrzydło, pomoc-
nik z Chociwla, będąc na wysoko-
ści pola karnego, idealnie dograł 
na 5 metr do swojego napastni-
ka, który tylko dostawił nogę i w 
70. minucie zdobył gola kontakto-
wego. Od tego momentu gra Po-
morzanina przypominała „obro-
nę Częstochowy”. Mimo wszyst-
ko, w 75. minucie goście wyszli z 
kontrą, a w roli głównej wystąpił 
Hubert Pędziwiatr, który popędził 
niczym „Struś Pędziwiatr”, wy-
przedzając całą linię defensywy i 
wpadł z piłką w pole karne. Jego 
strzał z prawej strony, z ostrego 
kąta trafił jednak w boczną siatkę.  
Następnie żółtą kartkę, za opóź-
nianie gry, otrzymał Paweł Sobo-
lewski, w sumie piłkarze z Nowo-
gardu obejrzeli aż 6 żółtych kar-
tek! W 84. minucie, po dośrod-
kowaniu z lewej strony, z pięciu 
metrów główkował piłkarz gospo-
darzy, jednak posłał piłkę nad po-
przeczką. Sędzia doliczył 4 minu-
ty do drugiej części gry, a Piast w 
92. minucie był o włos od dopro-
wadzenia do remisu. Gospoda-
rze wykonywali rzut wolny z le-
wej strony pola karnego. Na 18. 
metrze niepilnowany był zawod-
nik Piasta, do którego trafiła fut-
bolówka, ten bez zastanowienia 
precyzyjnie uderzył z „szesnast-
ki”, a piłka jeszcze lekko trąci-
ła nogi zawodnika Pomorzanina 
i o centymetry minęła słupek. To 
jednak nie koniec, czas doliczony 
się przedłużał, a w 96. minucie sę-
dzia  podyktował rzut wolny z 20 
metrów dla Piasta. Była to ostat-
nia szansa gospodarzy w tym me-
czu. Zawodnik z Chociwla ude-
rzył jednak wysoko nad poprzecz-
ką, arbiter zagwizdał po raz ostat-
ni i po niezwykle emocjonującym 

meczu, Pomorzanin, jako pierw-
szy zespół w tym sezonie, wywozi 
z Chociwla punkty. Teraz już tyl-
ko nowogardzkie boisko jest tym, 
na którym jeszcze nikt nie zdo-
łał choćby zremisować. Ten mecz 
kosztował nowogardzki klub spo-
ro kartek i pokazał, że jeśli Pomo-
rzanin ma pełną kadrę, to prezen-

tuje poziom, który pozwala spo-
kojnie rywalizować w IV lidze. 
Teraz przed zespołem Roberta 
Kopaczewskiego dłuższa przerwa, 
ze względu na święto. Na boisko 
Pomorzanin powróci 8 listopada, 
wówczas do Nowogardu przyjadą 
piłkarze Zorzy Dobrzany. 

KR

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 11 28 29 8 9 1 1
2 Pomorzanin Nowogard 11 25 21 11 8 1 2
3 Kłos Pełczyce 11 22 17 16 7 1 3
4 Morzycko Moryń 11 20 20 14 5 5 1
5 Błękit Pniewo 11 20 24 19 6 2 3
6 Stal Lipiany 11 19 29 19 6 1 4
7 Jeziorak Szczecin 11 19 20 18 6 1 4
8 Polonia Płoty 11 14 25 19 4 2 5
9 Unia Dolice 11 13 25 20 3 4 4
10 Zorza Dobrzany 11 13 25 19 2 7 2
11 Sparta Węgorzyno 11 12 12 13 3 3 5
12 Ina Ińsko 11 10 13 22 3 1 7
13 Flota II Świnoujście 11 10 14 33 3 1 7
14 Gavia Choszczno 11 9 17 23 2 3 6
15 Odrzanka Radziszewo 11 6 16 30 1 3 7
16 Orkan Suchań 11 4 7 30 0 4 7

Hubert Pędziwiatr strzela kolejną 
bramkę, ponownie jego trafienie było 
bardzo efektowne.

Mecz z Piastem był najeżony ostrymi 
starciami.

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
11. kolejka:
Błękit Pniewo - Stal Lipiany  2:0
Piast Chociwel - Pomorzanin Nowogard 1:2
Odrzanka Radziszewo - Jeziorak Szczecin 2:3
Zorza Dobrzany - Sparta Węgorzyno 0:0
Unia Dolice - Orkan Suchań  5:0
Ina Ińsko - Polonia Płoty   2:1
Flota II Świnoujście - Morzycko Moryń 2:2
Gavia Choszczno - Kłos Pełczyce  0:3

OGŁOSZENIE
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

Uczniowie ZSP na spotkaniu  
z zielarzem
8 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z zielarzem Panem 
Andrzejem Wojtkowskim, w którym wzięli udział Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. St. Staszica w Nowogardzie.

Obecni na spotkaniu ucznio-
wie i nauczyciele mogli posłu-
chać opowieści o uzdrawiają-
cym działaniu ziół, które mija-
my często będąc na spacerze w 
lesie czy na łące. Pan Andrzej 
Wojtkowski jest właścicie-
lem ekologicznego gospodar-
stwa zielarskiego, dlatego wie 
o tych roślinach i ich leczni-
czym działaniu bardzo wiele 
– jeżeli chcemy zadbać o swo-
ja urodę, powinniśmy pić wy-
war z wiesiołka, tatarak ukoi 
nasze nerwy a szałwia lekar-
ska zadziała antyseptycznie na 
rany. Współcześnie ludzie się-
gają najczęściej po leki synte-
tyczne, których działanie jest 
szybkie, ale  nie do końca do-
brze wpływa na organizm. W 
niektórych przypadkach moż-
na zastanowić się nad tym czy 
nie zastąpić pigułek środkami 
naturalnymi – ziołami, któ-
re rosną w naszym otoczeniu. 
Barwne opowieści Pana An-
drzeja Wojtkowskiego z pew-
nością zainspirowały słucha-
czy do innego spojrzenia na 
przyrodę, która oferuje czło-
wiekowi tak wiele dobra i od-
powiada na jego potrzeby.

Zebranie Samorządu 
Uczniowskiego
16 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych od-
było się spotkanie, w którym wzięli udział członkowie Sa-
morządu Uczniowskiego oraz trójki klasowe.

Spotkanie rozpoczęło się o 
godzinie 10.35 i trwało około 
15 minut. Na spotkaniu zosta-
ły poruszone problemy uczniów 
dotyczące szkoły. Zostały rów-
nież omówione warunki kon-
kursu „KOLOROWA SZKOŁA” 
, odbyło się losowanie kolorów 
przez gospodarzy klas. Spotka-
nie zakończyło się po podaniu 

przez uczniów pomysłów, ma-
jących na celu ulepszenie szko-
ły (w tym przeprowadzenie kil-
ku konkursów). Zebranie nad-
zorowała opiekunka Samorzą-
du Uczniowskiego Pani Patrycja 
Sierżant.

Żaneta Muszyńska klasa III TE

Pan Andrzej Wojtkowski

Uczniowie byli bardzo zaciekawieni wykładem

...wyrażali swoje opinie

Uczniowie wzięli udział w konkursie

Zdjęcie pamiątkowe – klasa IV TI

SPORTOWE WIEŚCI
Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców

3 października w Goleniowie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Goleniowskiego w sztafetowych 
biegach przełajowych w ramach 
licealiady, w których wzięli udział 
zawodnicy z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych.

Drużyna dziewcząt:
1. Katarzyna Piotrowska
2. Emilia Miłek
3. Wiktoria Polak
4. Aleksandra Sobczak
5. Agata Kisała
6. Martyna Fedak
7. Angelika Dynarska
8. Katarzyna Kozłowska
9. Aleksandra Andrzejczak
10. Patrycja Florczak
11. Kamila Budzich
12. Kamila Rusnak

Opiekun: Pani Joanna Wiatr-Gocałek

Drużyna chłopców:
1. Ryszard Rzepecki
2. Krystian Miłek
3. Piotr Wawrzyński
4. Tomasz Piotrowski
5. Radosław Zagórski
6. Adrian Chodor
7. Alan Banke
8. Adrian Bicz
9. Bartosz Łaba
10. Paweł Tesarski
11. Paweł Królik
12. Bartosz Urbański

Opiekun:  
Pani Małgorzata Pietruszewska

Klasyfikacja końcowa:
Drużyna dziewcząt zajęła III 

miejsce (32:39)
Drużyna chłopców zajęła II 

miejsce (28:12)

Uczniowie podczas spotkania...
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

Zatrudnię elektryka
Proszę o kontakt  

w godz. 8:00-16:00  

tel: 91 39 23 887
W230.1.sczb.w-pt.7-14.10

 Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.10.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie-spławikowe 

(towarzyskie) w Kamieniu Pomorskim 
na kanale „Świniec”. 

Opłata startowa wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.10.2014r. 

Uwaga zmiana czasu. 
 Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

Przedsiębiorstwo Państwowe GARDlA w Nowogardzie ul. Zamkowa 7 B

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja)
prowadzony przez komisję przetargową 

Przedsiębiorstwa na sprzedaż:
Samochód osobowy Renault Megane pojemność l 598 cm3 z insta-

lacją LPG rok produkcji 2003, przebieg 236 000 km
Pojazd jest w pełni sprawny technicznie, 
dodatkowo komplet opon zimowych.
Cena wywoławcza wynosi 7 500 zł netto + podatek V AT
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz. 8.00- 15.00 w sie-

dzibie Przedsiębiorstwa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

10% ceny wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferu-

je ceny wywoławczej.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zosta-
ną przyjęte, zostaną zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy 

przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Udział jednego oferenta w przetargu wystarczy do odbycia przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa w dniu 05 listopada 2014 r. o 

godz. 11.00. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 
bez podawania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 39 25 570

Kompleksowe  
usługi instalacyjno- 

elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

DLA PAŃ “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” WYJAZD  
NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 8 listopad 2014r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. Oferta Składa się z kom-
pleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 

godz.8.30-14.00 tel.91 3921356  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 7 zł. 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Kandydat 
do Rady Gminy

K o m i t e t 
Wyborczy Wyborców 
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWAJan Szymaniak

Kandydat  
do Rady Miasta

Okręg Nr 9
ulice: 3 Maja od nr 29 do nr 38, 
Jana Kilińskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, 
Zielona

K WW  Partnerstwo i Rozwój

szymaniak Sfinansowano przez KWW  Partnerstwo 
i Rozwój.

Kliniska Wielkie wygrywają w Nowogardzie

Turniej piłkarski „Orlików”
W niedzielę (19 października), na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych w Nowogardzie, odbył się turniej piłkarski młodych zawodników w kategorii wie-
kowej „Orliki”. Najlepszą drużyną okazali się piłkarze z Klinisk Wielkich.

W turnieju udział wzięło 7 ze-
społów. Wystąpiły dwie drużyny 
Pomorzanina Nowogard, Mario-
Gol Kliniska Wielkie, Sparta Gry-
fice, Mewa Resko oraz dwa zespo-
ły Brazil da Bola Stargard Szcze-
ciński. Dzieci rywalizowały ze 
sobą na wysokim poziomie. Przez 
cały czas ich zmaganiom przyglą-
dali się kibice oraz rodzice, którzy 
mieli również spory wkład w or-
ganizację, choćby za sprawą pysz-
nych wypieków, które czekały na 
wszystkich biorących udział w 
tym wydarzeniu. Tego dnia naj-
ważniejsi byli jednak młodziut-
cy piłkarze, którzy co chwilę po-
pisywali się udanymi zagrania-
mi. Najlepiej zaprezentowali się 
zawodnicy MarioGolu Kliniska 
Wielkie, którzy sięgnęli po pierw-
sze miejsce. Co ciekawe, ich opie-
kunem był Mariusz Kuras, obec-
ny trener A Klasowej Hanzy Go-
leniów i niegdyś kapitan Pogoni 
Szczecin oraz jej trener. Na dru-
gim miejscu uplasowali się star-
gardzcy podopieczni Roberto 
Mendesa ze szkółki piłkarskiej 
Brazil da Bola, natomiast pierw-
szy zespół Pomorzanina Nowo-
gard zajął 3. miejsce. Wobec takiej 
klasyfikacji końcowej nie może 
dziwić fakt, że najlepszym strzel-
cem turnieju został piłkarz Ma-
rioGolu Kliniska Wielkie, Kuba 
Wiatr. Najlepszym zawodnikiem 

wybrano Marcela Broniewskie-
go z Mewy Resko. Nie zabrakło 
również nowogardzkiego akcentu 
podczas przyznawania nagród in-
dywidualnych. Najlepszym bram-
karzem turnieju został wybrany 

Cyprian Marchewka z Pomorza-
nina Nowogard. Młodym piłka-
rzom życzymy kolejnych udanych 
występów podczas turniejów pił-
karskich.

KR

Na zdjęciu młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard.

Klasyfikacja końcowa:
1. MarioGol Kliniska Wielkie
2. Brazil da Bola Stargard Szczeciński I
3. Pomorzain Nowogard I
4. Sparta Gryfice
5. Mewa Resko
6. Brazil da Bola Stargard Szczeciński II
7. Pomorzanin Nowogard II
Najlepszy piłkarz: 
Marcel Broniewski (Mewa Resko)
Król strzelców:
Kuba Wiatr (MarioGol Kliniska Wielkie)
Najlepszy bramkarz:
Cyprian Marchewka (Pomorzanin Nowogard I)
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Posiadamy do  sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
88,36m parter bliźniaka z podwórkiem i 
garażem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowo-
gardzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 poko-
jowe mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfi-
tów. Tel. 913925552, 695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy szko-
le, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parterowy w No-
wogardzie z garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, 
przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obec-
ny skup złomu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 44,4 
m2, III piętro ul; Żeromskiego, 145 tyś. do 
negocjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Po-
wierzchnia ok. 45m2, na którą składa się 
sala obsługi oraz zaplecze/magazyn z 
osobną toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, woda, 
kanalizacja, CO. Obiekt monitorowany. 
Zapraszam na prezentację, tel. 91/579-
29-18

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 m2. 
Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, 
tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 29,5m2, piw-
nica i budynek gospodarczy.913911069.

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, 
media. 602 267 382  

• Sprzedam kawalerkę w centrum Nowo-
gardu, ul. Warszawska. 513 236 499

• Nowogard centrum do wynajęcia lokal 
200 m2. Tel. 533 983 233

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 
277.

• Sprzedam mieszkanie 58m2, 3 pokoje I 
piętro centrum. 693 344 807, 661 969 006 
cena do uzgodnienia 

• Wynajmę pokój jednej osobie niepalącej. 
798 382 886

• Domek  do  wynajęcia  .607289286.

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 
w centrum. 510 170 263 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 66,3m2, I 
piętro, Wierzbięcin Osiedle. 515 241 546, 
91 39 14 018 

•	 Wynajmę 2 pokoje te. 601 642 390

•	 Tanio sprzedam pawilon handlowy 
601 642 390

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3 po-
kojowe, parter,  w nowo ocieplonym blo-
ku przy ulicy Żeromskiego. Tel. 501 69 33 
26 

• Sprzeda działki budowlane: od 0,30 co 
0,34h./lub w całości/Krasnołęka. Tel. 739 
050 367 

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 m, 
ogrzewane. Tel. 609 245 816

• Sprzedam ziemię rolną. Tel. 9139 22 997 

• Sprzedam  dom  jednorodzinny  180 m2 
w Nowogardzie.Tel.791869584

• Wynajmę  mieszkanie ul. Wiejska /nowe 
budownictwo/ 42 m2, 2 pokojowe, 4 
piętro, w pełni umeblowane,700 zł.+ 
opłaty + kaucja 2500 zł. Od  01  XI  2014 
.Tel.660424989.

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, 
ropa, cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skó-
ra, alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Prima-
cy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Con-
ti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault 
Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana 
Almery z 2001 roku.  cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Megane rok 
97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 
576 908

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, go-
tówka od ręki. 791 337 976

• Pomogę sprowadzić samochód z zagra-
nicy. 693 344 678

ROLNICTWO

• Sprzedam obornik. 505 405 357

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane cena 
70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące 
róże pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz róże krzaczaste 15 zł./szt. a także 
wiele innych roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 39 
95 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 39 
25 457 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

•	 SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH KURZYCH JAJ. 
ul. Bohaterów Warszawy 21. Tel. 91 39 
20 307

•	 Sprzedam ziemniaki  Vinieta . Żabów-
ko  18 .Tel.605092517.

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 759 
414 

• Sprzedam owijarkę samozaładowczą do 
sianokiszonki . 91 39 17 -59, 668 542 996

• Prosiaki sprzedam okolice Goleniowa. 
602 53 63 66

• Sprzedam pszenice jarą tanio. 692 125 
122

• Sprzedam ciągnik C-360 i rębak do gałę-
zi. 696 807 922

USŁUGI

•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 
839

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 
608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, hy-
drauliczne, przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal 
na konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 
91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁO-
GOWYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WY-
KONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 
784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki 
A3-A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, lami-
nowanie A3-A4. Tylko u nas największy 
wybór okładek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, CV, 
listów motyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solidnie. Studio 
Reklamy Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, ma-
lowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działal-
nością przyjmie zlecenie na budowę do-
mów od podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, różne ro-
dzaje tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓRZA-
NEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁ-
NIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 373  143 
, 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI SZYBKO 
–TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , dachów i 
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła pod-
stawowa, gimnazjum, liceum. 608 158 
430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. 
i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 
493 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe 
i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 
665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców gazowych 
Vaillant - serwis  tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Wywóz  drewna  wózkiem  z  HDS-em.
Tel.781744340.

• Usługi  ogólnobudowlane – remonty.So-
lidnie.Tel.691879556.

• Usługi   ogólnobudowlane. Solidnie.
Tel.722360095.

• Docieplenia , malowanie, szpachlowa-
nie, glazura, hydraulika, regipsy  i podło-
gi. Adaptacja

• poddaszy.Tel.600626268.

PRACA

• Zatrudnimy do pracy biurowo-spedycyj-
nych kreatywną i mobilną osobę ze zna-
jomością j. niemieckiego, wykształcenie 
min. średnie tel. 609 49 39 89

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane do-
świadczenie . CV na adres e-mail : biuro@
arto-plus.pl  lub kontakt tel.  91 39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Wło-
chy, Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna orga-
nizacja wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika 
od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w 
transporcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia domu i 
opieki nad chorą osobą w Węgorzycach. 
606 271 499 lub 91 39 22 308  

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane do-
świadczenie . CV na adres e-mail : biuro@
arto-plus.pl  lub kontakt tel.  91 39 25 275.

• Zaopiekuję się małym dzieckiem czas go-
dzinowy nieograniczony. 664 696 177

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania tru-
skawek w Redle. Rozpoczęcie pra-
cy około 10 listopada cena pęczka 40 
groszy. Więcej informacji: 505 149 049
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

OGŁO SZE NIA DROB NE
 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

• Zatrudnię pracowników budowlanych. 
Tel. 695 264 594.

• Budowlańca  z   doświadczeniem. Za-
trudnię. Tel. 606449702.

• Betoniarzy ,murarzy.  Zatrudnię  na  ko-
rzystnych  warunkach.Tel.694440205.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe po-
cięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwaran-
cja i montażem wiszące f. Vaillant z Nie-
miec do mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części zamienne 
grzejniki panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe 
na życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szero-
kość 146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, 
dwuszybowe, białe, PCV, cena do uzgod-

nienia, stan bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – komin-
kowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , po-
rąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, 
olcha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-
miec   uzywane z gwarancja i monta-
żem do mieszkania,domu,sklepu,tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 900zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000zl wersja kominowa 
lub z zamknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapewniamy 
czesci zamienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, 
rozne rozmiary,z Niemiec malo używane 
do mieszkania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepływowy pod-
grzewacz wody na prad 380V do lazien-
ki,kuchni cana 200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. Va-
illant z Niemiec do domu, pensjonatu 
gdzie sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny cena 
od 1.000 zl piec  gazowy c.o. stojacy, 

zeliwny ze sterowaniem vaillant moc 
od 11- 30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772

• KREDYT NA WYDATKI SZKOLNE. 
DUŻE  KWOTY.BEZ  BIK. MAŁE  RATY. 
TEL.697082509,601627044.

• KREDYTY  DLA  FIRM. 
607092509,697082509.

• Sprzedam drewno opałowe i kominko-
we. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji jo-
dła kaukaska. 602 101 118, 600 899 289

• Sprzedam drewno pocięte, olcha, brzoza, 
sosna. 880 690 659

• Sprzedam  owczarki  niemieckie  8 tyg.
tel.691728464

• Sprzedam  drewno  pocięte  w  kloc-
ki. Przyczepka  samochodowa  100 
zł.Tel.880690659.

• Sprzedam piec żeliwny.Tel.698658426.

• Sprzedam  gołębie - Pawiki. 
Tel.667146812.

• Drewno  opałowe  olcha - sosna. Sprze-
dam pocięte  w  klocki.Tel.514740538.
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-31.10

Marcin Nieradka
Kandydat do Rady Miasta

K o m i t e t 
Wyborczy Wyborców 
Partnerstwo 
i Rozwój

Okręg Nr 6

ulice: Warszawska, 
Blacharska, Kard. 
S. Wyszyńskiego, 
Kościelna, Luboszan, 
Pl. Szarych Szeregów, 
S. Czarnieckiego, 
Stolarska, Szkolna

Sfinansowane przez KW
W

 Partnerstwo i Rozwój

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat… [J. Korczak]

„Czary mary, jesienne dary”
23 października 2014 r., w Nowogardzkim Domu Kultury, już po raz dziesiąty odbyło się jesienne nowogardzkie spotkanie uczniów klas I-III ze szkół pod-
stawowych  naszej gminy, pod nazwą "Czary mary, jesienne dary".  Organizatorami imprezy kierowała chęć sprawienia radości uczestnikom, bo nie ma 
niczego piękniejszego niż uśmiech dziecka...

Nauczyciele ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go oraz członkowie Stowarzysze-
nia na Rzecz Integracji Osób Nie-
pełnosprawnych „NASZE SZAN-
SE” mieli to na uwadze, organi-
zując tak piękną imprezę. Przy-
gotowania trwały długo, ale war-
to było, bo wszyscy opuszczali 
Nowogardzki Dom Kultury pełni 
emocji i wrażeń.

W tym roku do konkursu przy-
stąpiło 15 klas I-III ze szkół pod-
stawowych naszej gminy. Uczest-
nicy prezentowali się w trzech 
konkurencjach: jesienna piosen-
ka, jesienny pokaz mody, słodkie 
wypieki.

Poziom przygotowania szkół do 
konkursu był tak wysoki, że ko-
misja, w składzie: A. Drążewska,                    
D. Baran, J. Wardzińska,  A. Mu-
cek i T. Kulinicz, miała bardzo 
trudne zadanie i uznała, że wszy-
scy zasługują na nagrody, które 
zostały ufundowane przez:

Starostwo Powiatowe w Gole-
niowie

Celowy Związek Gmin R-XXI
Stowarzyszenie na Rzecz Inte-

gracji „NASZE SZANSE” w No-
wogardzie

Panowie: Jacek Cyboroń i Ja-
nusz Sienkiewicz, właściciele fir-

my „PRO-BUD”
Państwo Elżbieta i Kazimierz 

Chwiałkowie
Państwo Magdalena i Maciej 

Chwiałkowie
FARMA REDŁO
Pan Marcin Pietraszek, właści-

ciel firmy AGRO BUISSNES Ma-
szewo

Państwo Elwira i Jan Bąkowie, 
właściciele firmy „Bartek-Domet”

Pan Edward Gwiazdowski, wła-
ściciel firmy EDBA

Pan Jan Zugaj właściciel firmy 
Bicykl

Pan  Christian Baum, właściciel 
spółki Ekodan

Danuta i Bogdan Rekowscy
Pan Artur Frydenberg
Pani Krystyna Bil
Państwo Edyta i Sławomir We-

ncel, właściciele pizzerii „Neptun”
Oprócz zespołów biorących 

udział w konkursie, licznie przy-
byli rodzice i dziadkowie młodych 
artystów oraz zaproszeni goście: 
wicestarosta Powiatu Goleniow-
skiego, T. Kulinicz, dyrektor Wy-
działu Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Powiatu Gole-
niowskiego, A. Mucek, burmistrz 
Nowogardu - R. Czapla, kierow-
nik Oddziału Dziecięcego Miej-
skiej Biblioteki Publicznej – D. 

Baran, oraz przedstawiciele no-
wogardzkich przedsiębiorców.

Impreza przebiegała bez za-
kłóceń dzięki sprawnej organiza-
cji ze strony kadry pedagogicznej                         
i uczniów Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego, pra-
cowników Nowogardzkiego Domu 
Kultury oraz opiekuna i uczniów 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. St. Staszica w Nowogar-
dzie.

Wiele radości sprawił dzieciom 
strach na wróble, który rozdawał 
słodkości i rozśmieszał dzieci.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
każdego roku coraz więcej dzieci 
bierze udział w imprezie i coraz 
wyższy jest poziom ich prezen-
tacji, co świadczy o dużym zaan-
gażowaniu nauczycieli, uczniów i 
rodziców.

Organizatorzy imprezy dzięku-
ją wszystkim za wsparcie i po-
moc, bo bez tego jesienne spotka-
nia  byłyby niemożliwe. Patronat 
medialny nad imprezą sprawował 
„Dziennik Nowogardzki”- dzię-
kujemy. opr. redakcja 

foto: SOSW

Reklama

Reklama

Kandydat do Rady Powiatu

KWW  Partnerstwo i Rozwój

Miejsce nr 1

Paweł SŁOMSKI

Odzyskać Powiat  
dla Obywateli

FIRMA RADEX
Zatrudni

OSOBY  DO SPRZĄTANIA
HAL PRODUKCYJNYCH

w Nowogardzie
praca zmianowa

wymagana książeczka
sanitarno-epidemiologiczna.

Kontakt
515 157 436
513 062 558

kadry@radexserwis.pl
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

W5.4.P.p.7.3.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

P29.2.P.10.10.do

W213.4.P.10-31.pt

SKUP ZŁOMU 
I METALI KOLOROWYCH 

* gotówka od ręki
* ważymy na wagach elektronicznych
* cięcie złomu palnikiem 
* odbiór złomu na terenie miasta GRATIS!

Oferuje  NAJWYŻSZE  ceny złomu stalowego 
i metali kolorowych w mieście !

Czynne: pn-pt 7.00-17.00 • sob. 7.00-14.00;  tel. 503 119 036, 507 021 889

NOWOGARD ul. Młynarska 10
 (teren byłej mleczarni)

A.60.4.k.pt.26-17.10

Kandydat na Burmistrza

Partnerstwo 
i Rozwój
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Odpowiedzialność i kompetencja

PIOTR 
SŁOMSKI

Sfinansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój

s. 3s. 2

Groźny wypadek 
na obwodnicy

Skandal wokół  
"wyborczego 
porozumienia"

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

czyt. 14

czyt. 8

1 i 2 listopada

Spotkajmy się  
w "Świętych Obcowaniu"

Sprawdź  
gdzie  
i na kogo  
będziesz głosował

s. 10, 11

 24 stro
ny

REKLAMA
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

Tablica z rozkładem jazdy autobusu miejskiego na przystanku auto-
busowym przy ul. Woj. Polskiego w Nowogardzie jest zdewastowana. 
Zamazane są godziny przyjazdów i odjazdów autobusu, co dezorien-
tuje i denerwuje pasażerów. – Proszę podjechać na przystanek przy ul. 
Wojska Polskiego i zobaczyć, jaka jest ona zniszczona – skarżą się pasa-
żerowie. By to sprawdzić, udaliśmy się na miejsce – rzeczywiście, ta-
bliczka z rozkładem jest nieczytelna.

Potrzebne zakrętki dla Kuby! 
Akcja polega na zbiórce plasti-
kowych zakrętek. Całkowity do-
chód ze sprzedaży zostanie prze-
znaczony na pomoc niepełno-
sprawnemu chłopcu z Nowogar-
du. Kuba od urodzenia nie cho-
dzi samodzielnie, porusza się na 
wózku inwalidzkim. Chłopiec 
wymaga stałej opieki, a także re-
habilitacji, która dla jego zdro-
wia i sprawności ruchowej jest 
niezbędna. Kubuś, mimo choro-
by, jest bardzo pogodnym i rado-
snym dzieckiem. Wszystkie oso-
by, które chciałby mu pomóc, 
proszone są o dostarczanie zakrę-
tek do redakcji DN. 

W minioną środę, 29 października, pięciolatki z Przedszkola nr 1 w 
Nowogardzie im. Niezapominajki odwiedziły naszą redakcję. O tym, 
na czym polega praca w redakcji gazety, opowiadał dzieciom Marcin 
Simiński, redaktor naczelny Dziennika Nowogardzkiego. Przedszkola-
ki poznały poszczególne etapy produkcji gazety, od momentu napisa-
nia tekstu, przez skład komputerowy, po sam druk. Tym samym po-
znały kilka zawodów, które kto wie... być może w przyszłości będą wy-
konywać. 

Jeden z kierowców trafił do szpitala 

Groźny wypadek na obwodnicy 
Wczoraj, ok. godz. 13.05, na obwodnicy Nowogardu, doszło do groźnego zdarzenia drogo-
wego z udziałem czterech aut, w tym ciężarówki. Jeden z kierowców, mieszkaniec Gryfina, 
trafił do szpitala z obrażeniami ciała. Pozostałym uczestnikom nic poważnego się nie stało. 

Kierowca ciężarowego Merce-
desa (lat 53, zam. Płoty), jadąc ob-
wodnicą w stronę Goleniowa, na-
gle złapał gumę i zjechał na pobo-
cze. Za nim poruszał się kierowca 
osobowego Renault (58 lat, zam. 
Gryfino), który nie zachował bez-
piecznego odstępu od poprzedza-
jącego pojazdu. Nie zdążył omi-
nąć ciężarówki, w wyniku czego 
najechał na prawy tylny narożnik 
jej naczepy, po czym dachował. 
Jadący za Renault samochód mar-
ki Skoda (kierowca lat 44, zam. 
Słupsk), podczas omijania zda-
rzenia, uszkodzony został odłam-
kami uszkodzonego Renault. Za 
Skodą jechał pojazd marki Nis-
san (kierowca lat 27, zam. w gm. 
Stargard Szczeciński), widząc 

że Renault koziołkował, próbo-
wał uniknąć zderzenia z nim, od-
bił kierownicą i wjechał do rowu. 
Jak poinformowała DN rzecznik 

policji, Julita Filipczuk, uczestni-
cy zdarzenia byli trzeźwi. Jeden z 
nich, kierujący Renault mieszka-
niec Gryfina, został przetranspor-
towany karetką do szpitala. Pozo-
stałym osobom nic poważnego się 
nie stało. 

Przez kilka godzin fragment ob-
wodnicy na odcinku Wojcieszyn–
Karsk, był zamknięty dla ruchu 
pojazdów jadących w kierunku 
Szczecina. Samochody kierowano 
ulicami Nowogardu. Trwają czyn-
ności wyjaśniające okoliczności 
wypadku, które prowadzą nowo-
gardzcy policjanci. 

MS

Mieczysław Czuma 

NA ZADUSZKI 
Jeszcze krok. Jeszcze oddech. Jeszcze błysk powieki...
Potem nieba rozleje się czarny atrament. 
I cisza cię ogłuszy. I ciemność oślepi. 
I na zawsze zagaśnie wszelkiej myśl zamęt. 

But zostanie sierota. Bluzce braknie duszy. 
A wszystkie twoja słowa post uciszy wielki. 

Ziemia tylko nad tobą raz jeden się wzruszy, 
Gdy światłem cię posypią galaktyk iskierki. 

Wybrał Franciszek Tarczykowski
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
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Tomasz Kulinicz 
– kandydat na burmistrza 

Nowogardu 
SerdeCzNie zaPraSza 

wszystkich dyrektorów, 
nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi 
ze szkół prowadzonych 
przez gminę Nowogard 
na spotkanie dotyczące 

przyszłości nowogardzkiej 
oświaty, które odbędzie się 
w dniu 5 listopada 2014 r.

 o godz. 17.00 
w holu Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego 
w Nowogardzie przy 

ul. Poniatowskiego 17.  
Nie bójmy się rozmawiać, 
zapraszam do dialogu...

                       Tomasz Kulinicz

Podpisali, nie zapytali....

Skandal wokół „wyborczego porozumienia” 
Nie milkną komentarze po tym, jak kilkunastu prezesów organizacji pozarządowych, korzystających z gminnych dotacji, podpisało w miniony poniedzia-
łek „porozumienie wyborcze” z SLd w Nowogardzie. z dokumentu wynika, że organizacje pozarządowe mają w najbliższych wyborach popierać kandy-
datów tej partii do władz samorządowych, a po wyborach stworzyć jeden „front” koalicyjny. Okazało się, że zrobili to, nie pytając o zgodę zarządy organi-
zacji, a niektórzy nawet podpisali „cyrograf ” pomimo wyraźnego sprzeciwu członków stowarzyszeń. 

Tak było przynajmniej w przy-
padku Klubu Żeglarskiego „Kna-
ga”, którego prezesem (komando-
rem) jest Tadeusz Hołubowski. 
Ten, jak twierdzą inni członkowie 
organizacji, jeszcze godzinę przed 
spotkaniem miał jasno przez tele-
fon powiedziane, że nie ma zgody 
zarządu na podpisanie zapropo-
nowanego przez Roberta Czaplę 
(SLD) porozumienia wyborczego. 

– Nie było naszej zgody na pod-
pisywanie tego typu deklaracji. 
Niestety, Tadek zignorował na-
sze stanowisko – przyznaje Sła-
womir Skubij, pomysłodawca i je-
den z założycieli „Knagi”. Na dziś 
w Klubie zwołane jest posiedzenie 
Zarządu. Nieoficjalnie mówi się, 
że nastąpią w nim zmiany perso-
nalne. Po piątkowym spotkaniu, 
Klub ma wydać specjalne oświad-
czenie do mediów, w sprawie po-
rozumienia politycznego, jakie 
podpisał prezes Knagi. 

Podobnie jak T. Hołubowski, 
zachował się także Jan Tandec-
ki, radny z SLD i przewodniczą-
cy LZS w Gminie Nowogard. Ten 
również podpisał porozumienie, 
nie pytając zrzeszonych w klubie 
członków o zgodę, nawet tych za-
siadających w zarządzie. Wczoraj 
do redakcji kilku z nich przesłało 
oświadczenia, kategorycznie od-
cinając się od decyzji przewodni-
czącego. 

Jako członkowie organów statu-
towych Miejsko-Gminnego Zrze-
szenia Ludowych Zespołów Spor-
towych w Nowogardzie oświad-
czamy, iż stanowczo odcinamy się 
od samodzielnej i prywatnej de-

cyzji Przewodniczącego Zarzą-
du, Pana Jana Tandeckiego, któ-
ry nie miał zgody ani delegacji Za-
rządu do podpisania porozumie-
nia popierającego jednego z kan-
dydatów na burmistrza, kandyda-
tów do Rady Miejskiej czy też Rady 
Powiatu, do której sam kandyduje. 
Poglądy każdego z członków LZS-
-ów są jego prywatną sprawą, na-
tomiast reprezentowanie stowarzy-
szenia na zewnątrz jest oparte na 
podejmowaniu decyzji w sposób 
demokratyczny – to najważniej-
szy fragment oświadczenia, pod 
którym podpisał się Tomasz Ku-
linicz, sekretarz MGZ LZS w No-
wogardzie, Członek Rady Woje-
wódzkiej LZS, oraz Andrzej Siwy, 
członek Komisji Rewizyjnej MGZ 
LZS w Nowogardzie. 

Suchej nitki na zachowaniu J. 
Tandeckiego nie pozostawia też 
Damian Simiński, były wicebur-
mistrz Nowogardu, również za-
siadający we władzach gminne-
go LZS. 

– Nie przypominamy sobie i nic 
nie wiemy o uchwale zarządu, a 
nawet o jakimkolwiek postano-
wieniu zarządu udzielającym de-
legację Przewodniczącemu Za-
rządu, Panu Janowi Tandeckie-
mu, upoważniającej go do skła-
dania oświadczeń woli w imieniu 
naszej Organizacji, prowadzących 
do udzielania poparcia jakiejkol-
wiek organizacji politycznej, frak-
cji politycznej bądź ruchowi poli-
tycznemu na terenie Gminy Nowo-
gard – mówi Damian Simiński – 
Jestem zszokowany tym, co ujrza-
łem jako skan dokumentu podpisa-

nego z udziałem naszej Organiza-
cji. Ze swojej strony pragnę zapew-
nić wszystkich członków Ludowych 
Zespołów Sportowych, iż nie ma i 
nie będzie mojej zgody na upoli-
tycznianie społecznego ruchu, ja-
kim są Ludowe Zespoły Sportowe, 
apolitycznej z natury rzeczy Orga-
nizacji i używanie jej do celów nie-
zgodnych z jej statutem. Uważam, 
iż musimy wyciągnąć natychmia-
stowe konsekwencje wobec zaist-
niałych faktów. Jeszcze raz podkre-
ślam, iż Ludowe Zespoły Sportowe 
nie są w żaden sposób sygnatariu-
szem porozumienia politycznego, a 
oświadczenie złożone przez Pana 
Tandeckiego można traktować wy-
łącznie jako jego osobiste oświad-
czenie woli. W mojej ocenie ten do-
kument jest nieważny, gdyż przy-
najmniej ten jeden z sygnatariuszy 
użył nieprawomocnej delegacji. 

Największe zaskoczenie i obu-
rzenie wywołuje jednak fakt pod-
pisania porozumienia z SLD przez 
Franciszkę Kobylińską, prezesową 
nowogardzkiego Koła Ogólnopol-
skiego Związku Sybiraków. 

– Jestem tym oburzona. Nie spa-
łam całą noc. Pani Franciszka nie 
zapytała członków koła, czy so-
bie życzą, aby składała w naszym 
imieniu deklaracje polityczne. To 
skandal – powiedziała Krystyna 
Zieleśkiewicz, przyznając, że od 
kilku lat unika spotkań w Związ-
ku, ze względu na „autorytatyw-
ny” styl zarządzania organizacją, 
prowadzony przez F. Kobylińską. 
Twierdzi, że podobnie myśli wielu 
innych Sybiraków, z którymi roz-
mawiała. Z powodu na ogół po-

deszłego wieku nie mają oni jed-
nak zdrowia, aby komentować pu-
blicznie to, co się wydarzyło. Jest 
to dla nich zbyt trudne. – Nie mogę 
tego zrozumieć, jak tak można po-
traktować nas, którzy przeszliśmy 
w życiu już taką gehennę - mówi 
DN o zachowaniu przewodniczą-
cej Kobylińskiej pani Anna. 

Wszystko wskazuje też na to, że 
lojalnościową samowolę wobec 
obecnego włodarza miasta wyko-
nał też Ireneusz Kosmalski – świe-
żo upieczony, bo wybrany w nie-
dzielę, a więc dzień przed podpi-
saniem porozumienia z SLD, pre-
zes Stowarzyszenia Klubu Absty-
nenta „Hania”. 

– W czasie zgromadzenia spra-
wozdawczo-wyborczego, w czasie 
którego pan Kosmalski został pre-
zesem, nie było mowy o jakimś po-
rozumieniu. Na drugi dzień człon-
kowie Klubu dowiedzieli się, że or-
ganizacja ma popierać w wybo-

rach SLD – mówi jeden z anoni-
mowych alkoholików, związany 
z „Hanią”. Jak twierdzi, w Klubie 
odbyło się spotkanie w tej spra-
wie, przebiegające w dość ner-
wowej atmosferze. Padały na-
wet głosy o konieczności odwoła-
nia świeżo upieczonego prezesa. – 
Ten człowiek wykorzystał nas, cho-
rych ludzi, którzy przychodzą tam 
po pomoc, a nie bawić się w polity-
kę – dodaje nasz rozmówca. 

Nie wiadomo też, czy z podpi-
sanej umowy z Robertem Czaplą 
(SLD) nie będzie musiała się tłu-
maczyć Stanisława Jakubczak, pre-
zesowa Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, startująca zresztą z listy 
tej partii do sejmiku wojewódz-
twa. Związek zawodowy, który ma 
się zajmować obroną praw pra-
cowników (w tym wypadku pra-
cowników oświaty), powinien być 
apolityczny – szczególnie, że pra-
codawcą dla nauczy

ReklamaMATERIAŁ WYBORCZY

Stanisława Jakubczak wczytuje się w treść porozumienia, które za chwilę podpi-
sze, mimo iż nie uzgodniła tego z członkami ZNP. Tak samo zrobił T. Hołubowski, 
siedzący krzesło dalej, z komandor Klubu Knaga..
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Podpisali, nie zapytali....
cieli w szkołach jest gmina (poza 
placówkami podległymi powiato-
wi, czyli I LO, SOSW i ZSP). St. 
Jakubczak, nie zapytała jednak 
kilkudziesięciu nauczycieli nale-
żących do związku, czy chcą ko-
gokolwiek popierać, a jeśli już, 
to kogo. Choć nie udało nam się 
uzyskać oficjalnych wypowiedzi 
oburzonych pedagogów, z roz-
mów wynika, że w środowisku 
wrze. Zachowanie prezes ZNP w 
Nowogardzie jednak dziwi naj-
mniej spośród pozostałych pre-
zesów organizacji, którzy podpi-
sali polityczną umową z SLD. W 
zeszłych wyborach, St. Jakubczak 
pozwoliła sobie wykorzystać au-
torytet związku, stwierdzając, że 
„nauczyciele popierają w wybo-
rach na burmistrza Roberta Cza-
plę”. Już wówczas mówiło się, że 
najwyraźniej prezesowa Związku 

Nauczycieli używa nauczycieli w 
przedmiotowy sposób, naduży-
wając ich zaufania. 

Poza wymienionymi wyżej or-
ganizacjami, pod porozumie-
niem podpisali się jeszcze „sze-
fowie” następujących stowarzy-
szeń: Związku Emerytów i Ren-
cistów, Stowarzyszenia „Pokole-
nia”, Związek Emerytów Służby 
Więziennej, Stowarzyszenie „Ju-
trzenka” z Długołęki, Klub Mo-
torowy „Cisy”. Poza tym, co rzecz 
jasna nie dziwi, podpisał się pod 
nim Robert Czapla, przewodni-
czący SLD w Nowogardzie, oraz 
Agnieszka Grygowska z Forum 
Młodych Socjaldemokratów. Pod 
dokumentem podpis złożył rów-
nież Franciszek Karolewski z 
dawnego Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Nowogardzkiej. 

Większość z kilkudziesięciu 

czynnych organizacji, działają-
cych na terenie gminy, jednak 
odmówiła R. Czapli podpisania 
umowy. Tak zrobiło m.in. Koło 
Diabetyków z Nowogardu. 

– Otrzymaliśmy propozycję pod-
pisania porozumienia, ale odmó-
wiliśmy. Nasza organizacja zaj-
muje się bowiem profilaktyką 
zdrowotną dla ludzi chorych na 

cukrzycę, a nie polityką – powie-
dział DN Eugeniusz Tworek. 

W ostatniej chwili z podpisania 
porozumienia wycofało się tak-
że Stowarzyszenie Promocji Spor-
tu „Szansa”, które działa przy Cen-
trum Sportu „Fira” w Nowogar-
dzie. 

Burmistrz Czapla pytany przez 
redakcję DN, czy kluczem przy 

wyborze stowarzyszeń, którym 
zaproponował podpisanie poro-
zumienia wyborczego, było ko-
rzystanie przez te organizacje z 
gminnych dotacji, zaprzeczył, wy-
mieniając kilku sygnatariuszy po-
rozumienia, nigdy nie wnioskują-
cych o dofinansowanie z budżetu 
miasta. 

Marcin Simiński

Nasz komentarz 
Szczerze mówiąc, nie wiadomo, czy się śmiać czy płakać. Z jednej strony burmistrz, jako urzędnik, ma-

jący choć minimalną świadomość ładu panującego w społeczeństwach demokratycznych, w którym istot-
ną rolę pełnią organizacje pozarządowe, nawet nie powinien stawiać ich w tak dwuznacznej sytuacji, pro-
ponując podpisanie porozumienia politycznego. Z drugiej, samowolka prezesów stowarzyszeń, z jaką mie-
liśmy w poniedziałek do czynienia, jest dowodem na to, że albo niektórzy nie wiedzą, co to znaczy organi-
zacja pozarządowa, albo myślą, że dzięki temu zapewnią sobie jakieś laury. Każdy ma oczywiście prawo po-
pierać kogo chce. I nikt nie może za to być piętnowany. Ale już mieszanie w wybory, niekiedy bogu ducha 
winnych i nieświadomych nawet tego ludzi, Sybiraków, często starszych, schorowanych ludzi czy członków 
Knagi – klubu zbudowanego z myślą o dzieciach, a nie partyjnej egzekutywie, albo tych z Hani, chorych, 
próbujących wyrwać się ze szponów alkoholowego nałogu, jest po prostu obrzydliwe – niestety, jak się oka-
zało, nie dla wszystkich. Życzymy zatem dobrego samopoczucia. 

Redakcja 
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Najpierw remont, później przeprowadzka 

Nowe sale dla małych  
pacjentów
Szpital rozstrzygnął przetarg na remont pomieszczeń w starej bryle szpitala, 
do których ma zostać przeniesiony oddział pediatryczny. zadanie wykona za-
kład Ogólnobudowlany „Walbud” Waldemara Puszcza z Nowogardu. Firma 
zaproponowana, że wykona remont za 330 tys. 986 zł. 

Chodzi o gruntowny remont oddziału położ-
niczo-ginekologicznego, noworodkowego i blo-
ku porodowego, który przed otwarciem nowej 
części szpitala funkcjonował w starym budyn-
ku, na drugim piętrze. Przekazanie placu budo-
wy i podpisanie umowy z wykonawcą ma na-
stąpić 5 listopada. Inwestycja została podzielo-
na na dwa etapy. 

– Do końca tego roku ma zostać ukończony 
pierwszy etap, który my nazywamy „częścią ni-
ską”, czyli remont pomieszczeń bez bloku opera-
cyjnego. Drugi etap rozpocznie się już po nowym 
roku – mówi Kazimierz Lembas, dyrektor szpi-
tala w Nowogardzie. 

Remont będzie gruntowny. Wymieniona zo-
stanie cała instalacja wodno-kanalizacyjna i 
elektryczna. Położone zostaną nowe posadzki. 
Wyremontowane zostaną sanitariaty. Założone 
zostaną nowe drzwi i okna. Oprócz sal dla cho-
rych, w których, poza małymi pacjentami, no-
cować będą mogli też ich opiekunowie, powsta-

nie też świetlica i sala zabaw dla dzieci. Oddział 
będzie mieć 15 łóżek. 

Wyremontowane pomieszczenia mają być 
gotowe na przyjęcie pacjentów do końca marca. 
Zgodnie z wynikami przetargu, inwestycja bę-
dzie kosztowała 330 tys. 986 zł. Szpital nie bę-
dzie musiał jednak pokryć całej tej kwoty z wła-
snej kieszeni. Przypomnijmy, że w maju tego 
roku, 200 tys. zł w formie darowizny na ten cel 
przekazała spółka Bono Fur Farm z Nowogar-
du, należąca do Grzegorza Mieleńczuka i Grze-
gorza Koniecznego. 

Po zakończeniu remontu, w wyremontowa-
nych pomieszczeniach będą leczeni mali pa-
cjenci. Natomiast w budynku, gdzie dotychczas 
funkcjonuje oddział pediatryczny, szpital pla-
nuje stworzyć dzienne hospicjum. Na razie jed-
nak nie wiadomo, czy znajdą się na to pieniądze 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Marcin Simiński

Na Nadtorowej jak zwykle

regulacja ruchu  
czy zamieszanie
regulacja ruchu czy zamieszanie – takim tytułem w ubiegłym roku opa-
trzyliśmy tekst dotyczący uciążliwości zaistniałych przy okazji zmian 
organizacji ruchu wokół miejskiego cmentarza na czas świąt Wszyst-
kich Świętych. Okazuje się, że również teraz władze miasta nie wycią-
gnęły wniosków z ubiegłorocznych doświadczeń. Po co paraliżować 
ruch ciężarowy już od środy – pytają licznie usytuowani na Nadtorowej 
przedsiębiorcy.  

Oto wypowiedź sprzed roku: – To 
są dni, gdy na ogół w naszych firmach 
jest okres jeszcze intensywnej pracy i co 
za tym idzie, konieczności wjazdu i wy-
jazdu dużych samochodów ciężarowych. 
Niestety, realizowane regulacje w związ-
ku z 1 listopada, w praktyce uniemożli-
wiają nam swobodne działanie. Samo-
chody wjeżdżające muszą być wpusz-
czane na ul. Nadtorową (jedyny wjazd) 
po zawiadomieniu każdorazowo Poli-
cji, natomiast wyjazd zaplanowany uli-
cą Mickiewicza jest ograniczony do sa-
mochodów poniżej 20 ton. Uważamy, że 
zamykanie na odcinku 50 metrów ulicy 
Nadtorowej, przynajmniej w czasie, gdy 
są jeszcze dni pracy, przed 1 listopada, 
jest niepotrzebne. Odwiedzającym gro-
by nic nie ułatwia, a nam stwarza po-
ważne trudności – mówił wtedy jeden z 
przedsiębiorców. W tym roku dokład-
nie to samo – ruch ciężarowy zamknię-

to już w środę, a wyznaczony objazd jest 
w praktyce niedostępny dla ciężarówek, 
ponieważ ma niemożliwe do pokonania 
przez długą naczepę wąskie zakręty. – 
W tych dniach mamy właśnie szczyt na-
szego krótkiego sezonu – mówi nam za-
rządzająca firmą Floristik ( produku-
je tzw. stroiki) – A to oznacza, że w cią-
gu doby odprawiamy 10 do 15 ciężaró-
wek, a w trakcie ładowania kolejnej par-
tii nawet do 50-ciu – kończy pani Mał-
gorzata. Dopuszczono co prawda, wy-
dając dla firm tzw. zezwolenia, ruch cię-
żarówkami „pod prąd” na ulicy Nadto-
rowej, ale przedsiębiorcy nadal nie ro-
zumieją, po co ograniczenia wprowa-
dza się już trzy dni przed pierwszym. 
Jak nas poinformowano, problem sy-
gnalizowano urzędnikom już od dwu 
lat, ci obiecali zawsze przemyśleć roz-
wiązania. Ale jak można było się prze-
konać, w tych dniach pozostało po sta-
remu – czyli przedsiębiorcy mają pro-
blem, a urzędnicy nie bardzo. Orga-
nizacja ruchu na Nadtorowej i innych 
ulicach wokół cmentarza wzbudza za-
strzeżenia nie tylko w okresach świąt, 
ale także na co dzień. Jest tutaj ciasno w 
wielu miejscach, niebezpiecznie i, jak na 
razie, nikt z odpowiedzialnych nie kwa-
pi się do wyciągnięcia wniosków

Red.

Tu będzie się mieścił nowy oddział pediatryczny.
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Pod patronatem DN 

Konkurs dla mechaników w zSP 
W zespole Szkół Ponadgimnazjalnych trwa i edycja Konkursu na Najlepszego Ucznia w zawodach Technik Pojazdów Samochodowych i Mechanik Pojaz-
dów Samochodowych, którego organizatorem jest firma domir Parts z Nowogardu, zajmująca się zaopatrywaniem  producentów w podzespoły na pierw-
szy montaż maszyn rolniczych, naczep i przyczep. 

Czapla nawet ptaszka nie uszanuje…
Burmistrz Czapla jest szkodnikiem, który przez całą swoją kadencję prowadzi wojnę z pta-
kami…

1. Wycina drzewa i krzewy, a te, 
co ocalały, ogołaca z gałęzi, tak, że 
ptak na nim nie usiądzie. 

2. Ogołocił przybrzeżne wody 
jeziora z roślinności, przez co pta-
ki wodne nie mają co jeść (wy-
starczy tam pójść, aby zobaczyć, 
jak próbują coś z dna wyciągnąć 

i nie mają co), roślinność została 
wyrwana.

3. Postawił tablicę, aby nie do-
karmiać ptaków, czyli liczy na to, 
że pozdychają z głodu. 

O …(tutaj wyraz niecenzuralny 
– skreślone red.)burmistrza Cza-
pli świadczą też tabuny mężczyzn 

ze szczotkami do zamiatania, któ-
rzy krążą wokół ratusza i udają, że 
coś robią (nawet jak tego dnia jest 
ulewa). Oglądamy tę parodię już 
4. rok. 

Stała czytelniczka z Nowogardu 

@    Ludzie listy piszą  @ 

Zgodnie z harmonogramem, 
w czwartek, 30 października, od-
było się pierwsze szkolenie dla 
uczniów biorących udział w kon-
kursie. Prowadził je Bartłomiej 
Tarnowski, doradca techniczny z 
firmy Knorr-Bremse – niemiec-
kiego producenta zespołów ha-
mulcowych i sterujących w samo-
chodach. Młodzież zapoznała się 

z budową i działaniem systemu 
EBS w pojazdach ciągnionych. 

Drugi panel szkolenia odbę-
dzie się 6 listopada. Tematem bę-
dzie diagnostyka komputerowa 
na urządzeniach HELLA GUT-
MAN, budowa i zasady działania 
układów klimatyzacji w pojaz-
dach mechanicznych. Spotkanie 
poprowadzi przedstawiciel patro-

na wspierającego firmy HELLA 
POLSKA – projektant i produ-
cent systemów oświetlenia do po-
jazdów. 

Natomiast 8 listopada zapla-

nowano wielki finał konkursu. 
Uczniowie ZSP przystąpią do te-
stu wyboru, w którym będą mu-
sieli odpowiedzieć na kilkadzie-
siąt pytań na temat techniki po-
jazdów. Dla tych, którzy zdobędą 
najwięcej punktów czekają wspa-
niałe nagrody m.in. zestaw pro-
fesjonalnych narzędzi oraz szan-
sa na wzięcie udziału w kolejnych 
etapach konkursu już na etapie 
województwa, a później nawet i 
kraju. 

Patronem konkursu jest Dzien-
nik Nowogardzki. Przy tek-
ście publikujemy również pla-
kat z programem finału konkur-
su, na który organizatorzy tj. Do-
mir Parts i ZSP w Nowogardzie 
zapraszają wszystkich mieszkań-
ców Nowogardu. Warto z zapro-
szenia skorzystać, gdyż zaplano-
wano wiele atrakcji, nie tylko dla 
dorosłych miłośników motoryza-
cji, ale także dla dzieci. 

MS

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i me-

blościankę pokojową, tel. 669 517 
964 lub 91 39 10762

- Przyjmę używany robot ku-
chenny, akordeon tel. 513 520 798

- Przyjmę używane meble ku-
chenne, tel. 694 509 752

- Przyjmę: komodę, tapczan zwy-
kły i pralkę automatyczną, tel. 723 
642 566

- Przyjmę segment kuchenny, stół 
i krzesła, tel. 692 302 754

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym sta-
nie – tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 
302 754

- Oddam: w dobre ręce 3 mie-
sięczne szczeniaki - suczki – tel. 723 
916 319

- Przyjmę: krzesła kuchenne, me-
ble kuchenne i pokojowe oraz lo-
dówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i ku-
chenny, lodówkę i sofę – tel.    783 
469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkła-
dany dla dziecka, pralkę, lodówkę 
i tapczan dwuosobowy- tel.     508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę lub 
zamrażarkę  - tel. 530-456-369

- Oddam: za darmo, cztery 
ośmiotygodniowe szczeniaczki – 
tel. 693 925 093  

- Oddam 9 tygodniowe kocięta - 
tel. 667766061

Obwieszczenia wyborcze  
do poprawki

Błąd czy celowa pomyłka?
Po raz kolejny nowogardzki 

magistrat błędnie wydrukował 
obwieszczenia o okręgach wy-
borczych i adresach obwodów do 
głosowania. Błędy są na tyle po-
ważne, że uniemożliwiają wybor-
com prawidłowe zlokalizowanie 
swojego okręgu i swojego lokalu. 
To już kolejny błąd urzędu popeł-
niony przy organizacji wyborów. 
Podobna sytuacja miała miejsce 
podczas eurowyborów odbywa-
jących się w maju. Na stronie 10-
11 zamieszczamy prawidłową in-
formację o nr. okręgów, przydzie-
lonych do nich ulic, kandydatach 
w odpowiednich okręgów i adre-
sach lokali wyborczych. 



Nr 83 (2316)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

6

www.dzienniknowogardzki.pl

Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Wszystkim znajomym, 
przyjaciołom, sąsiadom, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Jana rosołowskiego 
serdeczne podziękowania 

składa 
żona, synowa i synowie

Składam 
podziękowania 

lekarzom i personelowi 
Oddziału Wewnętrznego 
Szpitala w Nowogardzie 

za profesjonalną, 
pełną ciepła 

i serdeczności opiekę 
pacjent 

Sławomir Kucal 

(J 11,32-45)
A gdy Maria siostra Łazarza, 

przyszła do miejsca, gdzie był Je-
zus, ujrzawszy Go upadła Mu do 
nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Gdy 
więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i 
Żydzi, którzy razem z nią przyszli, 
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i 
zapytał: Gdzieście go położyli? Od-
powiedzieli Mu: Panie, chodź i zo-
bacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: 
Oto jak go miłował! Niektórzy z nich 
powiedzieli: Czy Ten, który otworzył 
oczy niewidomemu, nie mógł spra-
wić, by on nie umarł? A Jezus po-
nownie, okazując głębokie wzru-
szenie, przyszedł do grobu. Była to 
pieczara, a na niej spoczywał ka-
mień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. 
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do 
Niego: Panie, już cuchnie. Leży bo-
wiem od czterech dni w grobie. Jezus 
rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem 
ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę 
Bożą? Usunięto, więc kamień. Jezus 
wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, 
dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja 
wiedziałem, że mnie zawsze wysłu-
chujesz. Ale ze względu na otacza-
jący Mnie lud to powiedziałem, aby 
uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. To po-
wiedziawszy zawołał donośnym gło-
sem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I 
wyszedł zmarły, mając nogi i ręce 
powiązane opaskami, a twarz jego 
była zawinięta chustą. Rzekł do 
nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwól-
cie mu chodzić. Wielu, więc spośród 
Żydów przybyłych do Marii ujrzaw-
szy to, czego Jezus dokonał, uwierzy-
ło w Niego.

W najbliższym czasie będzie-
my przeżywać dni modlitwy i re-
fleksji nad życiem, które „przemi-
ja, ale się nie kończy”(por. prefa-
cja ze mszy za zmarłych). Wszy-
scy będziemy świadczyć miłość 
wobec tych, którzy już odeszli do 
wieczności przez porządki na gro-
bach naszych bliskich i wołanie 
do Pana o wieczny odpoczynek 
dla nich... Każdy z nas, bardziej 
czy mniej świadomie nachyli się 
w ten sposób ku życiu wiecznemu, 
gdzie „ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, ani serce czło-
wieka nie zdołało pojąć, jak wiel-
kie rzeczy przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują”(1 Kor 2,9). W 
jakiś sposób będziemy mieli oka-
zję zatrzymać się i popatrzeć ku 
światłości nieprzemijającej, która 
stoi przed nami otworem dzięki 
męce, śmierci i zmartwychwsta-
niu Chrystusa. I choć tak po ludz-
ku w oku wielu z nas zakręci się 
łza po utracie bardzo bliskich i ko-
chanych osób, to jednak w sercu 
dotkniemy nadziei na spotkanie z 
nimi w Bogu, aby być już i żyć na 
zawsze razem w domu Ojca, tam 
gdzie każdy z nas ma przygoto-
wane „wieczne mieszkanie”(por. J 
14, 2), „dom nie ręką ludzką uczy-
niony, lecz wiecznie trwały w nie-
bie”(2 Kor 5,1). To będzie pięk-
ny czas, piękne rekolekcje, któ-
re przeżyjemy i które na nowo 
uświadomią nam, że tak jak nasi 
bliscy odeszli z tego świata, tak i 
my z niego odejdziemy. „Przemi-
ja, bowiem postać tego świata”(1 
Kor 7, 31), jesteśmy pielgrzyma-
mi, a „nasza prawdziwa Ojczy-
zna jest w niebie”(Flp 3,20). Tam 
zdążamy! To jest sens i cel nasze-
go życia. To jest nasza nadzieja! 
Tam, „nie będzie już ani cierpie-
nia, ani łez, ani śmierci, ale Bóg 
będzie wszystkim we wszystkich” 
w wiecznym „teraz”. Nie mów-

my jak Maria z pretensją do Boga: 
„gdybyś tu był mój mąż, żona, sio-
stra, brat by żył!” Oni żyją w Bogu 
i cieszą się oglądaniem Bożego 
oblicza. Ciesząc się wiecznością w 
Miłości, w domu Ojca czekają na 
nas upraszając nam wszelkie ła-
ski potrzebne nam do osiągnięcia 
zbawienia. Nie bójmy się! Chry-
stus po to wszedł w mękę i śmierć, 
aby nikt z nas nie był sam w swo-
im cierpieniu, umieraniu i śmier-
ci. On wszystko wypełnia swoją 
miłością. Nasi zmarli bliscy są w 
Miłości na wieki! Bóg śmierci nie 
uczynił i nie chce zguby żyjących, 
o czym przekonuje nas Chrystus, 
który zstąpił z nieba, o niebie za-
świadczył głosząc Królestwo Boże 
i po swej śmierci i zmartwych-
wstaniu zasiadł po prawicy Ojca 
w niebie. Tam patrzmy! Niebo ist-
nieje naprawdę! Wchodzimy tam 
przez śmierć, bo jak mówi Pi-
smo: „dane jest człowiekowi raz 
umrzeć, a potem sąd”(Hbr 9,27).

Obchodząc te piękne dni mo-
dlitwy, refleksji i zapatrzenia w 
wieczność pamiętajmy o swojej 
śmierci, która prędzej czy póź-
niej nastąpi, i po której każdy bę-
dzie musiał zdać rachunek ze swe-
go życia Bogu. „Ci, którzy pełni-
li dobre czyny pójdą na zmar-
twychwstanie ku życiu wieczne-
mu, ci zaś, którzy pełnili złe czyny 
na zmartwychwstanie ku potępie-
niu”! (por. J 5, 28nn) Śpieszmy się 
zatem kochać, czyniąc dobro tak-
że wobec naszych bliskich zmar-
łych, bo jak mówi św. Jan od Krzy-
ża: „U kresu naszych dni będzie-
my sądzeni z miłości”. Tylko ona 
będzie nas bronić na sądzie. Tyl-
ko miłość pozostanie... Na zawsze.

 
Ks, Robert Szyszko

Uroczystości liturgii w dniu 
1 i 2 listopada 2014 roku w 
poszczególnych Parafiach i ich 
kościołach filialnych

W sobotę, 1 listopada, Uro-
czystość Wszystkich Świętych.

 Na Cmentarzu w Nowogardzie 
zostaną odprawione Msze świę-
te w kaplicy o godz. 9.00, 10.00 i 
11.00.

  Około godz. 12.30 gromadzi-
my się więc przy bramie głównej, 
aby włączyć się do procesji i mo-
dlić się za zmarłych, leżących na 
naszym cmentarzu. 

O godz. 13.00 (po dojściu pro-
cesji z Kościoła pw. WNMP na 
cmentarz), Msza św. w intencji 
wszystkich zmarłych. 

  W tym roku to Parafia pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie jest odpowiedzialna za 
oprawę liturgiczną na cmenta-
rzu. Taca zbierana na cmentarzu 
będzie przeznaczona na świetlicę 
środowiskową przy Parafii pw. Św. 
Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie. Wypominki, które w tym 
roku będą złożone na cmentarzu, 
zostaną odczytane w Kościele Pa-
rafialnym pw. Św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie.

Msze św. w Parafiach w Nowo-
gardzie i ich kościołach filialnych

W Parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie, Msze 
św. w dniu 1 listopada 2014 r., tak 
jak w niedzielę, z wyjątkiem Mszy 
św. o godz. 12.30, której nie bę-
dzie.

Msze św. w kościołach filial-
nych Parafii w dniu 1 listopada:

- w kościele filialnym w Kuli-
cach o godz. 9.00 

- w kościele filialnym w Sąpol-
nicy o godz. 8.00 

- w kościele filialnym w Jarchli-
nie o godz. 10.00 

 - W niedzielę, 2 listopada 2014 
r., w Dzień Zaduszny, Msze św. 
w Parafii pw. Św. Rafała Kalinow-
skiego w Nowogardzie i w kościo-
łach filialnych Parafii tak jak w 
każdą niedzielę.

W Parafii pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie, w sobo-
tę – 1 listopada 2014 r., w uroczy-
stość Wszystkich Świętych, Msza 
św. w kościele parafialnym tylko 
jedna, o godz. 9.00. 

 Msze św. w kościołach filial-
nych Parafii w dniu 1 listopada:

- w kościele filialnym w Lestko-
wie o godz. 8.00 

- w kościele filialnym w Miętnie 
o godz. 10.00.

 
W niedzielę - 2 listopada 2014 r., 
w Parafii pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej w Nowogardzie i w ko-
ściołach filialnych Parafii, Msze 
św. tak jak w każdą niedzielę.

3. W Parafii pw. WNMP w No-
wogardzie, Msze święte w dniu 
1 listopada 2014 r., o godz.: 7.00; 
9.30; 11.00 i o 12,00 (po tej Mszy 
Św. z kościoła wyruszy procesja 
na cmentarz w Nowogardzie), ko-
lejna Msza św. w tym dniu w ko-
ściele o godz. 18.00; 

Msze św. w kościołach filial-
nych Parafii w dniu 1 listopada:

- w kościele filialnym w Karsku 
o godz. 9.00 

- w kościele filialnym w Olcho-
wie o godz. 11.00

- w kościele filialnym w Dąbro-
wie o godz. 10.00 

W niedzielę – 2 listopada 2014 
r., w Parafii pw. WNMP w Nowo-
gardzie, Msze św. tak jak w każdą 
niedzielę (Msza św. za zmarłych 
Sybiraków o godz. 9:30, Msza św. 
za zmarłych nauczycieli o godz. 
11.00, modlitwa wspominkowa o 
godz. 17:00).

2 listopada 2014 r., w kościo-
łach filialnych Parafii pw. WNMP, 
Msze św. tak jak w każdą niedzie-
lę.

Parafie wiejskie i ich Kościoły 
filialne

W Parafii pw. św. Anny w Dłu-
gołęce – dnia 1 listopada 2014r., 
Msza święta o godz. 9.30 

- w Godowie o godz. 15.00, 
 - w Wyszomierzu o godz. 8.30. 
 W niedzielę – 2 listopada 2014 

r., w Parafii pw. św. Anny w Dłu-
gołęce i w kościołach filialnych 
Parafii, Msze św. tak jak w każdą 
niedzielę.

2.  Dnia 1 listopada 2014r., w 
Parafii pw. św. Sylwestra w Strze-
lewie – Msza święta o godz. 10.30 
w kościele w Strzelewie, po Mszy 
świętej procesja na miejscowy 
cmentarz.

Msze św. w kościołach filial-
nych Parafii w dniu 1 listopada:

- w kościele filialnym w Ko-
ściuszkach – Msza święta o godz. 
13.00, po Mszy świętej procesja na 
miejscowy cmentarz.

- w kościele filialnym w Węgo-
rzach – o godz. 9.00 - Msza świę-
ta w miejscowym kościele. Modli-
twa za zmarłych na cmentarzu w 
Węgorzach o godz. 14,20.

W niedzielę – 2 listopada 
2014r., w Parafii pw. św. Sylwestra 
w Strzelewie i w kościołach filial-
nych Parafii -  Msze św. tak jak w 
każdą niedzielę. 

3. Dnia 1 listopada 2014 r., w 
Parafii pw. MB Różańcowej w Ża-
bowie – Msza św. o godz. 11.00 
w Kościele Parafialnym, po Mszy 
świętej procesja na miejscowy 
cmentarz.

W niedzielę – 2 listopada 2014 
r., w Parafii pw. MB Różańcowej w 
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Żabowie i w kościołach filialnych 
Parafii, Msze św. tak jak w każdą 
niedzielę. 

Dnia 1 listopada 2014 r., w Pa-
rafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Wierzbięcinie – Msza św. 
o godz. 11.15

Msze św. w kościołach filialnych 
Parafii w dniu 1 listopada:

 - w kościele filialnym w Benicz-
kach o godz. 9.45

- w kościele filialnym w Ostrzy-
cy o godz. 12.30

- w kościele filialnym w Słajsinie 
o godz. 8.30

 W dniu 2 listopada 2014 r., w 

Dzień Zaduszny, w kościele filialnym 
w Ostrzycy, Msza święta liturgicz-
na z wypominkami o godz. 12.30, 
po Mszy św. procesja na cmentarz w 
Ostrzycy do pięciu stacji. 

2 listopada 2014 r., Msze św. w 
Parafii pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP w Wierzbięcinie i w ko-
ściołach filialnych Parafii, tak jak 
w każdą niedzielę

5. W Parafii pw. św. Józefa ob-
lubieńca Najświętszej MP w Jeni-
kowie – w dniu 1 listopada 2014 r. 
o godz. 13.30 z kościoła w Jeniko-
wie wyruszy procesja na miejsco-
wy cmentarz, i ok. godz. 14,00 na 

cmentarzu rozpocznie się Msza 
święta. 

W kościołach filialnych Parafii 
- Msze święte w dniu 1 listopada 
2014 r.:

- w kościele filialnym w Koryto-
wie o godz. 8.00

- w kościele filialnym w Dębi-
cach o godz. 10.30

- w kościele filialnym w Ba-
gnach o godz. 12.00

- w kościele filialnym w Wojta-
szycach o godz. 9.00

W dniu 2 listopada 2014r. w 
Parafii pw. św. Józefa oblubień-
ca Najświętszej MP w Jenikowie - 

Msza św. o godz. 14.00
W kościołach filialnych Parafii
 - w kościele filialnym w Kory-

towie o godz. 13.00
- w kościele filialnym w Dębi-

cach o godz. 10.30
- w kościele filialnym w Ba-

gnach o godz. 12.00
- w kościele filialnym w Wojta-

szycach o godz. 9.00
6. Dnia 1 listopada 2014 r., w Pa-

rafii pw. św. Katarzyny w Trzech-
lu – Msza święta o godz. 10.00, na 
miejscowym cmentarzu, po Mszy 
św. procesja liturgiczna po cmen-
tarzu. 

- w kościele filialnym w Łoż-
nicy, w dniu 1 listopada 2014 r. 
– Msza św. odbędzie się o godz. 
12.00, na cmentarzu, po Mszy św. 
procesja liturgiczna po cmentarzu

2 listopada 2014r., w Parafii pw. 
św. Katarzyny w Trzechlu, Msza 
święta w kościele o godz. 9.00 

  W kościołach filialnych Para-
fii, Msze święte w dniu 2 listopa-
da 2014 r.:

- w kościele filialnym w Dzisnej 
o godz. 12.00

- w kościele filialnym w Łożnicy 
o godz. 10.30

opr. MR

Podziękowania za udział w kiermaszu 
 W dniu 26 października, na placu pod kościołem pw. Wniebowzięcia 

NMP w Nowogardzie, odbył się kiermasz ze stroikami na groby, 
przygotowanymi przez mieszkańców Wojcieszyna. Kiermasz cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem wśród parafian z 
Nowogardu. 

Stroiki wykonali mieszkańcy Wojcieszyna. W ten sposób chcieli 
zasilić konto budowy świątyni we wsi. 

Wszystkim ofiarodawcom i tym, którzy nabywając stroiki 
wspomogli budowę kościoła w Wojcieszynie, ks. proboszcz Grzegorz 
Legutko i rada budowy kościoła, składają za pośrednictwem DN 
serdeczne Bóg Zapłać. 

Warsztaty w Trzechlu 

W świecie legend Pomorza  
zachodniego 
W sobotę, 25 października, w Trzechlu, odbył się finał warsztatów artystycznych, zorgani-
zowanych w ramach projektu „W świecie legend Pomorza zachodniego”. 

W ramach projektu dzieci z Trzechla, Błotna i No-
wogardu brały udział w warsztatach plastycznych i 
teatralnych. Zajęcia z teatru prowadziła Martyna 
Rogala-Bator, natomiast plastyczne – wypalanie fi-
gur z gliny – Katarzyna Gnacińska-Olczyk. Oprócz 
tego odbyły się dwa spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Warsztaty odbywały się w trzech miejscowościach, 
z których pochodziły dzieci, biorące w nich udział. 
Oprócz zajęć artystycznych, dzieciaki miały też oka-
zję poznać ciekawych ludzi. 4 października odby-
ło się spotkanie z Franciszkiem Karolewskim, zna-
nym lokalnych kronikarzem, pasjonatem Ziemi No-
wogardzkiej i jej mieszkańców. Natomiast 25 paź-
dziernika, w czasie finału projektu, Trzechel odwie-
dził Wrzesław Mechło, autor książek o historii i le-
gendach Pomorza Zachodniego. Gość opowiadał o 
swojej pasji, zachęcając do odkrywania „skarbów”, 
których, jak twierdził, nie brakuje również w okoli-
cy Trzechla. Obiecał też, że na podstawie informacji 
i zaobserwowanych okazów ożywionej i nieożywio-
nej przyrody napisze o wsi legendę. 

W trakcie spotkania dzieci, biorące udział w 

warsztatach, wystąpiły w premierowym spektaklu, 
opowiadając jedną z regionalnych legend o rybaku, 
który przegonił z osady złe moce. Krótki, niezwykle 
profesjonalnie przygotowany i odegrany montaż ar-
tystyczny, zachwycił widownię, która nagrodziła ar-
tystów gromkimi brawami. Po występie zaproszono 
gości do obejrzenia prac, jakie dzieci stworzyły w ra-
mach warsztatów plastycznych. Tematem przewod-
nim były oczywiście legendy Pomorza Zachodniego. 
Tu, podobnie jak w trakcie występu teatralnego, też 

dostrzec można było niejeden talent...
Na zakończenie, na wszystkich czekało ognisko i 

kiełbaski. Częstowano także wyśmienitym, domo-
wej roboty, ciastem, gorącą zieloną herbatą i smacz-
ną kawą. 

Organizatorami projektu byli: Katarzyna Gnaciń-
ska-Olczyk, Martyna Rogala-Bator, Irena Czyżak 
oraz Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel”. Projekt 
dofinansowywany był w z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich i był realizowany od 19 września. 

Warto dodać, że to już nie pierwszy raz, kiedy w 
Trzechlu organizowane są warsztaty. Zdarza się też, 
że oprócz najmłodszych mieszkańców wsi, biorą w 
nich udział także dorośli. Tak było jakiś czas temu, 
gdy zorganizowano warsztaty z wikliniarstwa. Po-
wstałe w trakcie tych zajęć prace posłużyły jako 
ozdoby do dekoracji wsi. 

MS

Katarzyna Gnacińska-Olczyk oraz Wrzesław Mechło podczas 
spotkania w Trzechlu.

NAJLEPSZĄ ZE SZKÓŁ BYŁABY TA, 
KTÓRA BY UCZYŁA NIE BAĆ SIĘ 
ŚMIERCI

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Jutro Wszystkich Świętych, tra-
dycyjnie już pójdziemy odwiedzić 
naszych bliskich, przyjaciół, zna-
jomych. Zapalimy lampki, położy-
my kwiaty i będziemy wspominać. 
Bo śmierć i życie są ze sobą niero-
zerwanie złączone. Na listopado-
we długie wieczory polecam książ-
kę AGNIESZKI KALUGI „ZOR-
KOWNIA”. To książka na podsta-
wie wyjątkowego bloga. Porusza 
tematy – tabu, których nie lubimy, 
codzienności życia w hospicjum, 
które właśnie się kończy, rodzin to-
warzyszących swoim najbliższym 
w odchodzeniu. A.Kaluga zapisała 
na blogu skrawki myśli, wydarzeń, 
aby poukładać w sobie wrażenia z 
wolontariatu w poznańskim hospi-
cjum. Jest to część jej życia i zapis 
losów ludzi spotkanych w hospi-
cjum. Nigdy nie wiadomo, kiedy i 
czy w ogóle uda im się wygrać wal-
kę z chorobą. Często są to ich ostat-
nie chwile na ziemi. Dlaczego au-
torka decyduje się na uczestnicze-
nie w tej traumatycznej drodze i jak 
sobie z tym radzi? Czy jest to dla 
niej forma terapii?

„Zorkownia” opowiada o śmierci, 
obcowaniu z nią, przyzwyczajaniu 
się do niej, godzeniu się z odejściem 
i pomocy przy tym godzeniu się. Na 
tych kilkudziesięciu stronach jest 
taki ogrom nieszczęścia, tak wie-
le bólu, cierpienia, że aż trudno o 
tym czytać, co dopiero współprze-
żywać, patrzeć na to, dotykać tego. 
Ale „Zorkownia” to chyba przede 
wszystkim opowieść o ogromnym 
pragnieniu życia, walce o nie, chęci 

przeżycia każdego kolejnego dnia. I 
to przeżycia go godnie. Zazwyczaj 
z hospicjum się już nie wychodzi, 
nie o własnych siłach, ale autorka 
mówi też o przypadkach ludzi, któ-
rym się udało, którzy przeżyli, wy-
grali walkę. Dzisiaj przyjaźnią się z 
nią, spędzają wspólnie czas, rozma-
wiają. Ta książka przepełniona jest 
emocjami, poruszająca w nas naj-
czulsze struny, zmuszająca do przy-
stanięcia, do krótkiej chwili zadu-
my, do zastanowienia się nad tym 
„co ja bym zrobiła, jak zareagowa-
ła”. Ale także do docenienia tych 
chwil, których na co dzień nie do-
ceniamy, które przelatują gdzieś zu-
pełnie niezauważone, zlekceważo-
ne. Doceniamy dni, które przeży-
wamy z pewnością, że nam się one 
po prostu należą.

Czego możemy się nauczyć od 
wolontariuszki z hospicjum? Że 
od śmierci nie należy uciekać. Tyl-
ko tyle i aż tyle. Że ludzie spotka-
ni na drodze to skarb. Autorka jak 
w teatrze unosi zasłonę i pokazuje 
swoimi oczami hospicjum i śmierć, 
wyniszczającą chorobę, cierpienie i 
wielką miłość. Nie ma tu miejsca na 
strach, to co ma przyjść i tak przyj-
dzie. 

To taka książka, która zatrzymu-
je czas i po której trzeba się moc-
no otrząsnąć. Zamykamy ostatnią 
stronę i nie wiemy jak wrócić do 
życia, ale będzie nam łatwiej, bo już 
wiemy ile ono jest warte. 

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz
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Rozmowa z Piotrem Słomskim, kandydatem na burmistrza Nowogardu, startującym  
z komitetu Partnerstwo i Rozwój oraz popieranym przez PiS. 

Przywrócić rangę miastu!

Kandyduje pan pod hasłem – przywró-
cić rangę miastu. Jaki więc ma pan pomysł 
na Nowogard?

Tak, to jest hasło klucz tej kampanii wy-
borczej, charakteryzujące także specyfikę  
mojej kandydatury. W ramach przywróce-
nia rangi miasta rozumiem między inny-
mi realizację koncepcji zmiany nazwy po-
wiatu, o którą od 2 lat zabiega stowarzysze-
nie Partnerstwo i Rozwój, do którego nale-
żę. Jeśli zaś chodzi o pomysł na Nowogard, 
to chciałbym przede wszystkim skupić się na 
mieście, jako przestrzeni przyjaznej dla in-
westorów z korzystną polityką podatkową. 
Chciałbym również, by strefa ekonomiczna 
i związany z nią system ulg nie ograniczał 
się wyłącznie do inwestorów zewnętrznych, 
ale by był otwarty także dla nowogardzkich 
firm. 

Jakie są szanse, że zmiana nazwy powia-
tu dojdzie do skutku?

Szanse są spore. Ministerstwo admini-
stracji i cyfryzacji odpowiadając na wniosek 
gminy Nowogard, podało przyczynę nieza-
łatwienia sprawy w tym podejściu - był nią 
brak pozytywnej opinii ościennych władz 
samorządowych. Dlatego też Partnerstwo i 
Rozwój wystawiło listy we wszystkich okrę-
gach do rady powiatu, a także kandydatów 
na radnych gmin wchodzących w skład po-
wiatu, aby rozszerzyć krąg przyjaznych nam 
samorządowców na terenie powiatu.

W pana programie możemy wyczy-
tać kilka ciekawych rozwiązań i propozy-
cji dla nowogardzkiego biznesu, jednym z 
nich jest powołanie rady biznesu? Na czym 
miałaby polegać jej praca?

Społeczną radę biznesu widzę przede 
wszystkim, jako ciało doradcze dla decyzji 
związanych z poprawą funkcjonowania no-
wogardzkich firm i przedsiębiorstw. Przed-
siębiorcy powinni mieć większy wpływ na 
decyzje, które ich dotyczą. W skład rady biz-

nesu wchodziliby więc, przedsiębiorcy zrze-
szeni w działających stowarzyszeniach, jak i 
niezrzeszeni.  

W jaki sposób chciałby pan przyciągnąć 
inwestorów zewnętrznych do Nowogardu?

Obecnie w Nowogardzie brakuje około 1,5 
tysiąca miejsc pracy, to sytuacja, w której ist-
nieje pilna potrzeba szukania także inwesto-
rów zewnętrznych, mogących uzupełnić te 
ogromne braki. Jako burmistrz będę aktyw-
nie szukał płaszczyzn kontaktu z tymi in-
westorami, między innymi poprzez uczest-
nictwo w targach międzynarodowych, by 
tam przedstawiać ofertę inwestycyjną naszej 
gminy - tak robią dziś burmistrzowie odno-
szący sukcesy w pozyskiwaniu inwestorów. 
Ze względu na fakt, iż posługuję się trzema 
językami, kontakty takie mogą być szczegól-
nie efektywne. Wiele bowiem można osią-
gnąć w zupełnie bezpośrednich relacjach. 
Chcę więc być burmistrzem aktywnym, tak-
że poza granicami naszej gminy, by działać 
na jej rzecz. Oczywiście należy jak najszyb-
ciej uzbroić tereny wyznaczone pod Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną, by stworzyć możli-
wość lokowania tam inwestycji, oraz przy-
gotować nowe tereny.

Ważnym zadaniem gminy, wynikającym 
z ustawy, jest opieka społeczna. Jakich pro-
pozycji możemy się spodziewać w tej dzie-
dzinie?

To bardzo ważne zadanie gminy. Propozy-
cje moje, jak i komitetu, z którego startuję, 
to przede wszystkim wprowadzenie gminnej 
karty dużej rodziny i wynikający z niej sys-
tem ulg. Ich zakres i rodzaj będziemy chcie-
li skonsultować z rodzinami wielodzietny-
mi poprzez ankietę, która pozwoli odpowie-
dzieć na pytanie, jak najlepiej dostosować 
działania wspierające samorząd do ich po-
trzeb. W Nowogardzie istnieje potrzeba zu-
pełnie innego zajmowania się sprawami lu-
dzi, urząd musi być przyjazny dla obywateli. 

Organy samorządu i jego aparat administra-
cyjny nie są przede wszystkim władzą - mają 
zadbać głównie o funkcjonowanie, jako 
sprawna rozumiejąca potrzeby mieszkań-
ców instytucja usługowa. Choćby taki szcze-
gół - istnieje u nas potrzeba bezpłatnej po-
mocy prawnej, dlatego też chciałbym w bu-
dżecie gminy zabezpieczyć środki na ten cel. 

W Nowogardzie jest dużo osób niepeł-
nosprawnych. Jakie działania chciałby pan 
podjąć z myślą o nich? 

Pod tym względem są duże zaniedba-
nia. Przede wszystkim należy poprawić do-
stępność  budynków użyteczności publicz-
nej, w tym budynek urzędu miasta, do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Trzeba tak-
że naprawić zaniedbania w zakresie warun-
ków edukacji dzieci i młodzieży poprzez  
utworzenie  klas integracyjnych, dzisiaj wie-
le dzieci niepełnosprawnych musi dojeżdżać 
na zajęcia do Goleniowa czy Radowa Małe-
go.

Jaką przyszłość widzi pan dla funkcjo-
nowania nowogardzkiego szpitala?

Utrzymanie szpitala to trudne zadanie, 
które spadło na gminę, także jako jeden ze 
skutków reformy administracyjnej. Będę 
chciał zainicjować opracowanie realnego 
planu ekonomicznego zabezpieczenia wie-
loletniego funkcjonowania nowogardzkiego 
szpitala. Trzeba także zabiegać, aby uzyskać 
stałe wsparcie dla naszego szpitala ze strony 
powiatu - niezależnie bowiem od tego, że or-
ganem założycielskim dla nowogardzkiego 
szpitala jest gmina, to wykonuje on zada-
nia ustawowe powiatu na pewnym jego ob-
szarze.  Nowogard jest dużym w skali regio-
nu miastem, dlatego do swojego płynnego 
rozwoju potrzebuje szpitala z dobrym per-
sonelem medycznym. Bez wątpienia należy 
poszerzyć także ofertę usług dostępnych w 
szpitalu.

W swoim programie poświęca pan także 
uwagę  rozwojowi kultury i sportu.

Tak, od lat w pracy dziennikarskiej zaj-
muję się również tematyką kultury, widzę 
spore możliwości Nowogardu w tej dziedzi-
nie. Przede wszystkim mamy rozpoznawal-
ny w Polsce, w kręgach artystycznych, festi-
wal „Lato z Muzami”. Impreza ta daje gmi-
nie spore możliwości promocyjne, dlatego 
też chciałbym, by ten festiwal wyszedł poza 
dotychczasowe ograniczone oddziaływanie i 
był pokazywany w mediach ogólnopolskich. 
Jeśli chodzi zaś o rozwój sportu, uwagę na-
leży skupić przede wszystkim na inwesto-
waniu w młodych rokujących sportowców. 
Widzę także potrzebę dołożenia starań, by 
zachęcić nowogardzką młodzież do upra-
wiania dyscyplin olimpijskich i tu jest rola 
animatorów sportu, z którymi będę chciał 
współpracować. Chcemy także opracować 
koncepcję budowy ścieżek rowerowych na 
terenie gminy. Wiele gmin ościennych po-
zyskiwało w ostatnich latach na ich budowę 
duże środki zewnętrzne, chociażby ostatnio 

Stargard wykonał inwestycje w tym obsza-
rze za około 3 mln. Nasza ścieżka do Olcho-
wa to dobry kierunek zainicjowany jeszcze 
w poprzedniej kadencji, ale na dzisiaj to już 
przysłowiowa jaskółka co wiosny nie czyni. 
Należy dynamicznie pójść dalej. 

W gminie Nowogard znajduje się 36 so-
łectw, w których zamieszkuje  1/3 wybor-
ców. Jakie propozycje ma pan dla miesz-
kańców tych obszarów?

Na wsi bardzo ważne jest ustalenie pew-
nej hierarchii potrzeb. Dziś problemem 
mieszkańców obszarów wiejskich są przede 
wszystkim zaniedbania infrastrukturalne, 
jak: brak chodników, dróg, czy oświetlenia 
- to duży problem. Są miejscowości, jak np. 
Strzelewo, gdzie znajduje się szkoła i droga 
o sporym natężeniu ruchu, a brakuje chod-
nika. Należy także uporządkować sprawy 
związane z cmentarzami wiejskimi, np. w 
Orzechowie. Będziemy także chcieli opra-
cować koncepcję dokończenia kanalizacji 
wsi. Gminy ościenne takie jak Osina są już 
w tym elemencie o wiele dalej przed nami. A 
najważniejsze jest to, że co do konieczności  
realizacji tej czy innej inwestycji  na terenie 
wsi najlepsze rozeznanie mają sami miesz-
kańcy. Trzeba ich słuchać, a nie „uszczęśli-
wiać” zbędnymi, bądź  nie najważniejszymi 
podarkami. 

By móc ubiegać się o stanowisko burmi-
strza kandydat potrzebuje zaplecza poli-
tycznego w postaci formalnego wsparcia 
kandydatów na radnych z co najmniej po-
łowy okręgów wyborczych. Jest pan jedy-
nym kandydatem, którego popierają dwa 
komitety wyborcze.

Moja kandydatura ma szerokie poparcie. 
Oprócz Partnerstwa i Rozwoju, z którego 
startuję, otrzymałem także wsparcie ze stro-
ny Prawa i Sprawiedliwości, te ugrupowania  
zdecydowały się współtworzyć koalicję wy-
borczą w wyborach do rady gminy i popie-
rać moją osobę jako kandydata na burmi-
strza. Należy nadmienić to, iż w skład PiR 
weszła także grupa związana z Nowogardz-
kim Forum Samorządowym – przypomnę, 
że NFS przez lata z powodzeniem uczestni-
czył w nowogardzkich wyborach. Listy wy-
borcze tworzą także sołtysi - Żabowa, Wierz-
bięcina i Ostrzycy, są też lekarze i nauczycie-
le. Z Komitetu Partnerstwo i Rozwój startu-
je razem  63 osoby kandydujące do rady po-
wiatu goleniowskiego oraz do rad gmin No-
wogardu, Osiny i Stepnicy. Mamy, poza No-
wogardem, również kandydatów na burmi-
strzów w Stepnicy i Maszewie oraz kandy-
data na wójta w Osinie. To bardzo silne za-
plecze również dla mojej osoby, i planów by 
Nowogard odgrywał istotną rolę w regionie. 
Razem tworzymy silną koalicję wyborczą. 

Dziękuję za rozmowę

Marcin Simiński

MATERIAŁ WYBORCZY
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Uważam, że sprawowanie funkcji radnego to misja, a z drugiej strony to wielkie zobowiązanie względem mieszkańców

rozmowa z radnym rady Gminy Osina, Jerzym Salwą

red.: Kampania samorządowa 
nabiera tempa. Czy przyspieszenie 
czuje Pan w swojej gminie?

Jerzy Salwa: Jak najbardziej tak. 
Komitet Partnerstwo i Rozwój za-
rejestrował swoje listy w dziewięciu 
okręgach wyborczych. Nasi kan-
dydaci wystartują w Osinie, Ko-
ściuszkach, Węgorzy, Kikorzu oraz, 
rzecz jasna, Bodzęcinie. Wystawia-
my także kandydata na wójta Gmi-
ny Osina, Janusza Górala. Od po-
niedziałku zainaugurowaliśmy spo-
tkania z mieszkańcami poszczegól-
nych sołectw. Będziemy przekony-
wać mieszkańców do naszych po-
stulatów, gdyż nie wszystko w na-
szej Gminie wygląda tak, jak na-
leży. Ponadto uważam, że wybor-
cy powinni móc na bieżąco oceniać 
poczynania swoich przedstawicie-
li w radzie. Mam nadzieję, że efek-

ty mojej pracy były widoczne w Bo-
dzęcinie. 

Czy decyzja o ponownym kan-
dydowaniu do rady Gminy Osi-
na była dla Pana decyzją łatwą czy 
trudną? Co ostatecznie przesądzi-
ło o Pana starcie w zbliżających się 
wyborach?

Pracy w Bodzęcinie, jak również 
w Gminie Osina, jest mnóstwo. 
Chciałbym zakończyć kilka spraw, 
które zostały podjęte, a zabra-
kło woli w Gminie, jak i w powie-
cie, na finalizację np. moderniza-
cji drogi biegnącej przez Bodzęcin. 
Jest to zobowiązanie, które będzie 
dla mnie priorytetem w nadchodzą-
cej kadencji. Rozumiem, że nie bę-
dzie to sprawą łatwą ze względu na 
koszty, które będzie trzeba przezna-
czyć na ten cel. Z drugiej strony jest 
to sprawa najważniejsza dla miesz-
kańców, biorąc pod uwagę bezpie-
czeństwo nas wszystkich. Uważam, 
że sprawowanie funkcji radnego to 
misja, a z drugiej to wielkie zobo-
wiązanie względem mieszkańców.

W jaki sposób będzie Pan chciał 
przekonać mieszkańców sołectwa, 
aby powierzyli Panu po raz kolej-
ny sprawowanie funkcji radnego?

To wyborcy decydują. Można ich 

przekonać tylko pracą na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Przeprowadze-
nie takich spraw, jak: budowa bo-
iska do plażowej piki siatkowej, za-
montowanie lamp we wsi, uporząd-
kowanie terenu po byłym PGR-
-rze, który stanowi zagrożenie dla 
mieszkańców, czy utwardzenie dro-
gi w kierunku byłej szkoły wyma-
ga wielkiej determinacji. Pamiętam, 
jak jeszcze pod koniec poprzedniej 
kadencji usłyszałem wójta Wiesła-
wa Tomkowskiego, że nie jest moż-
liwa naprawa tej drogi. Jak się póź-
niej okazało, w czerwcu 2011, dzięki 
moim staraniom, droga była odda-
na i mieszkańcy nie musieli się już 
taplać w błocie w drodze do domu. 

Czy z wójtem i radnymi łatwo 
się współpracuje?

Mamy demokrację i każdy z rad-
nych chce przeforsować coś dla 
swojej miejscowości. Mam pełen 
bagaż doświadczeń, zarówno pozy-
tywnych, jak i negatywnych. Mimo 
wszystko liczę, w przypadku zdo-
bycia mandatu, na dalszą owocną 
współpracę z przyszłą Radą Gminy 
oraz wójtem. 

Jakie konkretne cele i zadania 
postawi Pan sobie do realizacji w 
radzie? Czym chciałby się Pan, w 

razie ponownego wyboru, zajmo-
wać w kolejnej kadencji?

Jednym z celów będzie rozbudo-
wa świetlicy wiejskiej. Wniosek do 
budżetu w tej sprawie już jest. Jako 
radny będę przekonywał o celowo-
ści tej inwestycji. Jednak główne za-
danie to modernizacja drogi powia-
towej. W sierpniu udało się zebrać 
blisko 100 podpisów. Petycja zosta-
ła złożona u starosty, Tomasza Sta-
nisławskiego. Pozytywem jest ujęcie 
modernizacji drogi w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym Powia-
tu Goleniowskiego. Jest to zasługa 
członków stowarzyszenia „Bodzę-
cin Razem”. Teraz czekamy na bu-
dżet powiatu na przyszły rok.

W międzyczasie został Pan pre-
zesem Stowarzyszenia „Bodzęcin 
razem”. Jaka była idea powstania 
tej organizacji?

Stowarzyszenie powstało na ba-
zie zespołu młodzieżowego „Bo-
dzęcinianie”. Uważałem, że pełnie-
nie funkcji radnego nie wyczerpuje 
mojej aktywności jako społecznika. 
Stowarzyszenie, którego zostałem 
prezesem, powstało we wrześniu 
2013 roku. Założenie stowarzysze-
nia dało możliwość przeprowadze-
nia wielu inicjatyw, na które moż-

na było pozyskać dodatkowe środ-
ki. Istotne jest, że fundusze na ten 
cel nie pochodziły z budżetu gminy, 
ale od darczyńców oraz instytucji, 
jak LGD Szanse Bezdroży Gmin Po-
wiatu Goleniowskiego czy Koszaliń-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego. 

Jakie są największe sukcesy sto-
warzyszenia?

Tych było sporo w ciągu pierw-
szego roku działalności stowarzy-
szenia. Zaczęliśmy od organizacji I 
Turnieju Tenisa Stołowego w świe-
tlicy wiejskiej. Potem przyszedł czas 
na organizację Dnia Dziecka. Dzię-
ki wkładowi finansowemu i pra-
cy społecznej członków, udało się 
przeprowadzić cykl konkurencji dla 
dzieci. Zorganizowaliśmy także coś 
dla młodzieży. Chodzi o warszta-
ty tańca Hip-Hop w sierpniu tego 
roku. Obecnie pracujemy nad pre-
zentacją multimedialną na temat 
rocznej działalności naszego stowa-
rzyszenia, a także nad zorganizowa-
niem konsultacji prawnych dot. sa-
morządności. Na każdym z tych wy-
darzeń przedstawiciele „Bodzęcin 
Razem” czynnie włączali się w ani-
mację życia w naszej miejscowości.

Red.

MATERIAŁ WYBORCZY

Ostatnie spotkania w kadencji

Pożegnania nadszedł czas...
Wczoraj odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja rady Powiatu. Pożegnalne posiedzenie odbyli też przed tygodniem radni w Gminie Osina. Nowogardzcy 
rajcy spotkają się po raz ostatni w obecnym składzie za tydzień. 

Poza przyjęciem informacji z 
realizacji zadań, jakie w ostatnim 
czasie wykonał powiat, radni gło-
sowali nad trzema uchwałami. 
Najważniejsza dotyczyła współ-
pracy powiatu z organizacjami 

pozarządowymi. Pozostałe mia-
ły charakter typowo „administra-
cyjny”. Na zakończenie obrad rad-
ni otrzymali pamiątkowe dyplo-
my ze zdjęciem oraz upominek w 
formie pióra do pisania. 

Osińscy radni pożegnalną se-
sję odbyli już w zeszłym tygodniu, 
w piątek. Tym razem spotkali się 
w świetlicy wiejskiej, bezspornie 
ładniejszym miejscu niż skrom-
na sala obrad. Radni przyjęli pięć 

uchwał. Jedna dotyczyła zmiany w 
budżecie, kolejne, drobne, urzę-
dowych spraw. Podobnie jak w 
Goleniowie, tak i w Osinie, sesję 
zakończyło wręczenie radnym dy-
plomów na pamiątkę sprawowa-
nej funkcji. Po sesji radni zebrali 
się pod Urzędem Gminy i zrobi-
li sobie również wspólne zdjęcie. 

Nowogardzcy radni spotkają się 
po raz ostatni w tej kadencji 7 li-
stopada, w piątek. Porządek ob-
rad podzielono na dwie części. 
W pierwszej, „nieuroczystej”, za-

planowano głosowanie nad dwo-
ma uchwałami. Radni będą mo-
gli również zadawać pytania, skła-
dać wnioski i interpelacje, co w tej 
kadencji należało do rzadkości – 
szczególnie w ostatnim roku. Na-
stępnie rozpocznie się część „uro-
czysta”. W tej zaplanowano m.in. 
wystąpienia przewodniczącego 
RM i burmistrza Nowogardu, a 
także wręczenie upominków rad-
nym kończącym kadencję. 

MS

Ostatnie zdjęcie w takim składzie - Rada Miejska w Osinie z wójtem gminy.

Ostatnia sesja Rady Powiatu.



Okręg Nr 1 - obejmujący ulice: Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, 
Jarosława Dąbrowskiego, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda 
Traugutta, Smużyny, Wileńska, Wojska Polskiego

Kandydaci:
1. KWIATKOWSKI Roman, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY PSL - lista nr 1
2. KRAWCZYK Bożena Ewa, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SURMA Karina, lat 46, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWA-

TELSKA RP - lista nr 4
4. WENCEL Edyta Ewa, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
5. SZPILKOWSKI Rafał Marek, lat 38, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY 

NOWOGARD - lista nr 13
6. ŻYTKO Ewa Barbara, lat 62, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW EWY ŻYTKO - li-

sta nr 17
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie, ul. 

Wojska Polskiego 6

Okręg Nr 3 - obejmujący ulice: Gen Józefa Bema od nr 26 do nr 34, Leśna
Kandydaci:
1. KOLLESS Katarzyna Monika, lat 38, zam. Lestkowo - zgłoszona przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. FILIPCZAK Jerzy Jan, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIE-

DLIWOŚĆ - lista nr 3
3. BUCZYŃSKI Wiesław, lat 59, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBY-

WATELSKA RP - lista nr 4
4. - WOLNY Marcin, lat 34, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
5. WASIAK Andrzej, lat 47, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NOWO-

GARD - lista nr 13Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie, ul. Ge-

nerała Bema 41

Okręg Nr 5 - obejmujący ulice: Armii Krajowej od nr 50 do końca, Pustać,Warszawska nr 
13, Zamkowa

Kandydaci:
1. SANIUK Stanisław Michał, lat 60, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY PSL - lista nr 1
2. GĘGLAWY Daniel Krzysztof, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. BORZESZKOWSKI Tadeusz, lat 65, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. SZAŁAGAN Stanisław Eugeniusz, lat 65, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD 

LEWICA RAZEM - lista nr 6
5. DZIEKANOWSKI Maciej Włodzimierz, lat 35, zam. Warnkowo - zgłoszony przez KWW 

WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
6. GIERACH Adam, lat 67, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole nr 4, ul. Kościuszki 3

Okręg Nr 7 - obejmujący ulice:  5 Marca, 700 lecia od nr 1 do nr 5 i od nr 20 do końca, Ko-
walska, Lutyków, Obodrytów, Osiedlowa, plac Wolności, Sądowa

Kandydaci:
1. PAŚKO Rafał Marcin, lat 32, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL - lista nr 1
2. MAJDZIŃSKI Ryszard Jerzy, lat 69, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SAWICKI Łukasz, lat 37, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWA-

TELSKA RP - lista nr 4
4. WOŹNIAK Adam Paweł, lat 40, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
5. PIETRZYCKI Artur Aleksander, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓL-

NY NOWOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7

Okręg Nr 9 - obejmujący ulice:  3 Maja od nr 29 do nr 38, Jana Kilińskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona

Kandydaci:
1. AUGUSTYNEK Andrzej, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY PSL - lista nr 1
2. FRANKOWSKI Stanisław Włodzimierz, lat 63, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW 

PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. SANIUK Krzysztof Mirosław, lat 50, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWI-

CA RAZEM - lista nr 6
4. SZYMANIAK Jan, lat 61, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I 

ROZWÓJ - lista nr 12
5. KIELAN Dariusz, lat 29, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NOWO-

GARD - lista nr 13
6. DUBINIECKI Tadeusz Marian, lat 60, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Prywatne Liceum Ogólnokształcące w No-

wogardzie , ul. 3 Maja 22

Okręg Nr 8 - obejmujący ulice:  3 Maja od nr 1 do 28 i od nr 39 do końca, 700 Lecia od nr 6 
do nr 19, Bankowa, Batalionów Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dworcowa, Fabryczna, Górna, 
Magazynowa, Młynarska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Wartcka

Kandydaci:
1. KWIATKOWSKI Tomasz Grzegorz, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. ZUGAJ Jan Józef, lat 45, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWA-

TELSKA RP - lista nr 4
3. SŁOMSKI Piotr, lat 30, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I 

ROZWÓJ - lista nr 12
4. MARCINKIEWICZ Marzena Agnieszka, lat 38, zam. Nowogard- zgłoszona przez KWW 

WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
5. LEMBAS Paweł Kazimierz, lat 26, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW JERZEGO KUBICKIEGO - lista nr 15
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Nowo-

gardzie , ul. 3 Maja 22

Okręg Nr 10 - obejmujący ulice:  Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cmentarna, Hen-
ryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Mikołaja 
Reja, Nadtorowa, Polna Stefana Żeromskiego od nr 4 do nr 16, Władysława Reymonta i miej-
scowości: Radłowo, Sieciechowo

Kandydaci:
1. AUGUSTYNEK Beata Elżbieta, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszona przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. DZIURA Bogusław Jan, lat 68, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. MĄKOWSKA Regina Eugenia, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFOR-

MA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. BĄK Jolanta, lat 50, zam. Nowogard - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - li-

sta nr 6
5. SZAREK Sylwia, lat 36, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW WSPÓLNY NOWO-

GARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żeromskiego 5

Okręg Nr 2 - obejmujący ulice: Bartosza Głowackiego ,Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, 
Macieja Rataja, Racławicka, Stefana Grota-Roweckiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teo-
dora Roosevelta, Wiejska i miejscowość Warnkowo

Kandydaci:
1. TOMKÓW Łukasz, lat 31, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL - lista nr 1
2. STASIK Nikodem Andrzej, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. BIELIDA Antoni, lat 67, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM 

- lista nr 6
4. BOGUS Lidia Marzena, lat 51, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW PARTNERSTWO 

I ROZWÓJ - lista nr 12
5. DWORNIK Zbigniew, lat 32, zam. Warnkowo - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole n 4, ul. Kościuszki 3

Okręg Nr 4 - obejmujący ulice: Armii Krajowej od nr 1 do 49, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema od nr 1 do 25B i od 35 do końca, Gen. Józefa Wybickie-
go, Lipowa, Stanisława Staszica 

Kandydaci:
1. MUCEK Andrzej Stanisław, lat 62, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. KALICZYŃSKA Jadwiga, lat 65, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. PIWOWARCZYK Renata, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
4. LESZCZYŃSKI Andrzej, lat 66, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
5. GAWĘCKI Kazimierz, lat 43, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie, ul. Ge-

nerała Bema 41

Okręg Nr 6 - obejmujący ulice: Blacharska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Lubo-
szan, plac Szarych Szeregów, Stefana Czarnieckiego, Stolarska, Szkolna, Warszawska od nr 1 
do 12 i nr 14

Kandydaci:
1. LUBERADZKI Ładysław Ryszard, lat 59, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. DANILEWSKI Artur Adam, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. JUREK Lech Józef, lat 67, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
4. NIERADKA Marcin Michał, lat 30, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7



Okręg Nr 11 - obejmujący ulice: Bohaterów Warszawy od nr 1 do 70 , Krótka, Łąkowa, Ra-
dosława

Kandydaci:
1. ANTCZAK Marek, lat 52, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL - lista nr 1
2. KLUSZCZYŃSKI Radosław Jerzy, lat 56, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. AUGUSTYNIAK Agata Beata, lat 29, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFOR-

MA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. HABERSKI Krzysztof Dariusz, lat 26, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LE-

WICA RAZEM - lista nr 6
5. KOZŁOWSKI Grzegorz, lat 31, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
6. DEMBICKI Józef, lat 70, zam. Nowogard, złożył następujące oświadczenie: byłem współ-

pracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy. 
- zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista 
nr 14

7. WIATR Michał Grzegorz, lat 33, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW MICHAŁA 
WIATRA - lista nr 16

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 3, Boh. Warszawy 78
Okręg Nr 13 - obejmujący ulice: Księcia Józefa Poniatowskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 5 

do końca, Kwietniowa, Ogrodowa
Kandydaci:
1. PAWLAK Jowita Agata, lat 40, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. KOSMALSKI Ireneusz Piotr, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LE-

WICA RAZEM - lista nr 6
3. TOMCZYK Dominik, lat 38, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
4. SZAFRAN Tomasz, lat 34, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
5. MICHOŃSKI Maciej, lat 33, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole nr 3, ul. Poniatowskiego 2a
Okręg Nr 15 - obejmujący miejscowości: Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie, 

Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz 
Kandydaci:
1. KOLADYŃSKI Jarosław Mirosław, lat 52, zam. Olchowo - zgłoszony przez KW 

PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. JANKOWSKI Jacek, lat 40, zam. Długołęka - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
3. JEŻ Marian, lat 59, zam. Osowo - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZ-

WÓJ - lista nr 12
4. KANIA Andrzej, lat 58, zam. Wyszomierz - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Długołęce
Okręg Nr 17 - obejmujący miejscowości: Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino, Konarzewo, 

Osowo, Słajsino
1. LIS Ryszard, lat 64, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL 

- lista nr 1
2. JURCZAK Jacek, lat 39, zam. Konarzewo - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBY-

WATELSKA RP - lista nr 4
3. LISOWSKA Marlena, lat 31, zam. Osowo - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
4. SZKOŁUDA Anna, lat 55, zam. Osowo - zgłoszona przez KWW PARTNERSTWO I 

ROZWÓJ - lista nr 12
5. CWAJDA Mirosława Teresa, lat 64, zam. Osowa - zgłoszona przez KWW WSPÓLNY 

NOWOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
Okręg Nr 19 - obejmujący miejscowości: Glicko, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otręby, 

Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice,
Kandydaci:
1. LUTER Zbigniew Stanisław, lat 52, zam. Glicko - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. PACER Izabela, lat 38, zam. Miętno - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŚĆ - lista nr 3
3. IWANÓW Karolina, lat 26, zam. Wierzchy - zgłoszona przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. BIAŁCZAK Marian, lat 65, zam. Orzechowo - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
5. CIECHANOWSKI Arkadiusz, lat 29, zam. Orzechowo - zgłoszony przez KWW 

WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Orzechowie

Okręg Nr 18 - obejmujący miejscowości: Boguszyce, Brzozowo,Drzysław, Lestkowo, 
Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

Kandydaci:
1. BANACHOMSKI Tadeusz, lat 54, zam. Nowogard zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. FEDEŃCZAK Adam, lat 61, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. RAFIŃSKI Jacek, lat 50, zam. Wojcieszyn - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
4. STAŃCZYK Małgorzata, lat 40, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
5. GAŁA Bogumił, lat 35, zam. Kulice - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NOWO-

GARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Żabowie

Okręg Nr 20 - obejmujący miejscowości: Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, 
Świerczewo, Trzechel

Kandydaci:
1. OWCZAREK Joanna Kazimiera, lat 41, zam. Ogorzele - zgłoszona przez KW PLAT-

FORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. BEDNAREK Jolanta, lat 52, zam. Strzelewo - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
3. TOPA Danuta, lat 56, zam. Czermnica - zgłoszona przez KWW PARTNERSTWO I 

ROZWÓJ - lista nr 12
4. SANIUK-GRZELAK Monika Natalia, lat 33, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW 

WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Okręg Nr 12 - obejmujący ulice: Bohaterów Warszawy od nr 71 do końca, Gryfitów, Jana 
Pawła II, Księcia Racibora I, Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 21 do końca, Świa-
towida

Kandydaci:
1. DĘGA Witold, lat 64, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - 

lista nr 1
2. JEMILIANOWICZ Joanna, lat 24, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. WIĄZ Anna Ewa, lat 59, zam. Nowogard - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM 

- lista nr 6
4. WOJCIECHOWSKI Piotr, lat 35, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
5. BŁASZCZYK Paweł Piotr, lat 32, zam. Nowogard zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
6. KORNILUK Kazimierz Marian, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 3, Boh. Warszawy 78
Okręg Nr 14 - obejmujący ulice: 15 Lutego, Księcia Józefa Poniatowskiego nr 4, Stefana 

Żeromskiego od nr 17 do nr 20, Zaciszna
Kandydaci:
1. WASYLUK Rafał, lat 35, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL - lista nr 1
2. WIŚNIEWSKI Stanisław, lat 65, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. KŁOSOWSKA Krystyna Bożena, lat 52, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLAT-

FORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. KOZIEŁ Czesław, lat 79, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
5. JURCZYK Dawid, lat 31, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
6. TCHÓRZEWSKI Grzegorz Franciszek, lat 53, zam. Sieciechowo - zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole nr 3, ul. Poniatowskiego 2a
Okręg Nr 16 - obejmujący miejscowości: Bromierz, Kulice, Ostrzyca, Sąpole, Wierzbię-

cin
Kandydaci:
1. KRATA Michał Ryszard, lat 35, zam. Wierzbięcin - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. BREYER Renata Ewa, lat 46, zam. Wierzbięcin - zgłoszona przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. GARGULIŃSKI Roman, lat 43, zam. Wierzbięcin - zgłoszony przez KW PLATFOR-

MA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. BANACH Dorota Irena, lat 42, zam. Wierzbięcin - zgłoszona przez KKW SLD LEWI-

CA RAZEM - lista nr 6
5. OLEJNIK Dariusz, lat 51, zam. Ostrzyca - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO 

I ROZWÓJ - lista nr 12
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

Okręg Nr 21 - obejmujący miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łęgno,Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Wierzchę-
cino, Zakłodzie 

1. BOCIARSKI Michał Jan, lat 36, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1  2. KANIA Kazimierz Andrzej, lat 59, zam. Dąbrowa Nowogardzka - 
zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4  3. KOLANEK Paweł Mikołaj, lat 31, zam. Błotno - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6 4. 
TRACZ Tadeusz Jan, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 12   5. KUBICKI Jerzy, lat 56, zam. Karsk - zgłoszony przez KOMITET WY-
BORCZY WYBORCÓW JERZEGO KUBICKIEGO - lista nr 15   Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Orzechowie
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Okręg nr 1

Okręg nr 3

ulice: 
Gen Józefa Bema od nr 26 do nr 34, Leśna

Okręg nr 4

Okręg nr 7

Okręg nr 10

Okręg nr 13

Okręg nr 9

Okręg nr 12

Okręg nr 15

Okręg nr 8

Okręg nr 11

Okręg nr 14

Okręg nr 6
Andrzej Leszczyński - PiR

ulice: 
Armii Krajowej od nr 1 do 49, Brzozowa, 

Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, Gen.Jó-
zefa Bema od nr 1 do 25B i od 35 do końca, 
Gen. Józefa Wybickiego, Lipowa, Stanisława 
Staszica

Ryszard Majdziński - PiS

ulice: 
5 Marca, 700 lecia od nr 1 do nr 5 i od nr 

20 do końca, Kowalska, Lutyków, Obodrytów, 
Osiedlowa, plac Wolności, Sądowa

Bogusław Dziura - PiS
ulice: 
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cmen-

tarna, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, 
Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Mi-
kołaja Reja, Nadtorowa, Polna Stefana Żerom-
skiego od nr 4 do nr 16, Władysława Reymonta i 
miejscowości: Radłowo, Sieciechowo

Dominik Tomczyk - PiR

ulice: 
Księcia Józefa Poniatowskiego od nr 1 do nr 

3 i od nr 5 do końca, Kwietniowa, Ogrodowa

Okręg nr 16
Dariusz Olejnik - PiR

miejscowości: 
Bromierz, Kulice, Ostrzyca,
Sąpole, Wierzbięcin

Okręg nr 19
Izabela Pacer - PiS

miejscowości: 
Glicko, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otrę-

by, Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wo-
łowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice

Jan Szymaniak - PiR

ulice: 
3 Maja od nr 29 do nr 38, Jana Kilińskie-

go, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Waryń-
skiego, Zielona

Piotr Wojciechowski - PiR

ulice: 
Bohaterów Warszawy od nr 71 do końca, 

Gryfitów, Jana Pawła II, Księcia Racibora I, 
Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 
21 do końca, Światowida

Marian Jeż - PiR

miejscowości: 
Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie, 

Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolnica, 
Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz 

Okręg nr 18

Małgorzta Stańczyk -PiR

miejscowości: 
Boguszyce, Brzozowo, Drzysław, Lestkowo, 

Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

Piotr Słomski - PiR
ulice: 
3 Maja od nr 1 do 28 i od nr 39 do końca, 

700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, Bata-
lionów Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dwor-
cowa, Fabryczna, Górna, Magazynowa, Mły-
narska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, 
Wartcka

Radosław Kluszczyński - 
PiS

ulice: 
Bohaterów Warszawy od nr 1 do 70, Krót-

ka, Łąkowa, Radosława

Stanisław Wiśniewski - PiS

ulice: 
15 Lutego, Księcia Józefa Poniatowskiego nr 

4, Stefana Żeromskiego od nr 17 do nr 20, Za-
ciszna

Okręg nr 17

Anna Szkołuda - PiR

miejscowości: 
Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino,
Konarzewo, Osowo, Słajsino

Okręg nr 20

Danuta Topa - PiR

miejscowości: 
Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy 

Las, Świerczewo, Trzechel

Marcin Nieradka - PiR

ulice: 
Blacharska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, 

Kościelna, Luboszan, plac Szarych Szeregów, 
Stefana Czarnieckiego, Stolarska, Szkolna, 
Warszawska od nr 1 do 12 i nr 14

Okręg nr 5

Daniel Gęglawy - PiS

ulice: 
Armii Krajowej od nr 50 do końca, 

Pustać, Warszawska nr 13, Zamkowa

ulice: 
Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikor-

skiego, Jarosława Dąbrowskiego, Marsz. Józefa Piłsud-
skiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda Traugut-
ta, Smużyny, Wileńska, Wojska Polskiego,

Okręg nr 21Tadeusz Tracz - PiR
miejscowości:   Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa 

Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łęgno,Ogary, Ogorze-
le, Olszyca, Ptaszkowo, Wierzchęcino, Zakłodzie 

Kandydat na Burmistrza Nowogardu i kandydaci do rady Miejskiej popierani 
przez Partnerstwo i rozwój i Prawo i Sprawiedliwość

Bożena Krawczyk - PiS

Okręg nr 2
ulice: 
Bartosza Głowackiego ,Jesionowa, Jodłowa, Kosynie-

rów, Macieja Rataja, Racławicka, Stefana Grota-Rowec-
kiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roose-
velta, Wiejska i miejscowość Warnkowo

Lidia Bogus - PiR

Jerzy Filipczak - PiS

Okręg nr 16
Renata Breyer - PiS

miejscowości: 
Bromierz, Kulice, Ostrzyca,
Sąpole, Wierzbięcin

Kandydat na Burmistrza
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Rozmowa z Tomaszem Kuliniczem – kandydatem PSL na burmistrza Nowogardu 

Chcę zakończyć proces wycofywania się przedsiębiorców 
z Gminy Nowogard 

dlaczego zdecydował się pan 
kandydować na Burmistrza No-
wogardu? 

Kandyduję na Burmistrza No-
wogardu, ponieważ mam inną od 
obecnej alternatywną wizję spra-
wowania władzy oraz rozwoju 
Gminy Nowogard. Można milczeć 
lub narzekać i mieć pretensje do 
władz, można, ale przede wszyst-
kim trzeba aktywnie działać i ten 
cel mi przyświeca. Od 14 lat pra-
cuję jako pracownik samorządowy 
i zawsze traktowałem swoją pracę 
jak misję. Jako mieszkaniec tej zie-
mi, chcę zmieniać na lepsze ota-
czającą nas rzeczywistość, ponie-
waż z Nowogardem wiążę swo-
ją przyszłość, mimo że tymczaso-
wo mieszkam w Goleniowie. W 
swoich działaniach zawodowych 
dałem się poznać jako osoba do-
świadczona, pracowita, niezależna 
i pozbawiona układów, a przede 
wszystkim jako osoba uczciwa i 
skuteczna. Dlatego mając obec-
nie już duże doświadczenie w pra-
cy samorządowej, pragnę powyż-
sze cechy i swoje zaangażowanie 
zaproponować mieszkańcom No-
wogardu jako alternatywę do dzi-
siejszych, często niezrozumiałych 
i nienormalnych, rozwiązań. Jako 
burmistrz, będę dążyć do szerokiej 
współpracy ze wszystkimi, któ-
rzy mogą wspierać proces rozwo-
ju naszego miasta i gminy, tj.: są-
siednimi gminami, powiatem, wo-
jewództwem, a nawet szczeblem 
rządowym, bo z doświadczenia 
wiem, że przy dobrej współpracy 
można osiągnąć wiele. 

Od 8 lat pełni pan funkcję wi-
cestarosty powiatu goleniowskie-
go, a od 4 także radnego rady Po-
wiatu – czy zdobyte w tym okre-
sie doświadczenie, pana zda-
niem, może być przydatne w peł-
nieniu funkcji Burmistrza No-
wogardu? 

Zdecydowanie tak. 8-letnia pra-
ca na stanowisku wicestarosty na-
uczyła mnie zarządzania jednost-
ką samorządu terytorialnego, 
m.in. pracy z budżetem samorzą-
dowym, jak racjonalnie wydatko-
wać i pozyskiwać środki publicz-
ne, profesjonalnego modelu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, dialo-
gu z pracownikami, sztuki kom-
promisu, umiejętności oddziela-
nia spraw prywatnych od zawodo-
wych i nietraktowania swej funk-
cji w kategoriach prywatnych in-
teresów, indywidualnych am-
bicji czy realizowania wskazó-
wek zwierzchnika partyjnego czy 
też jakiejś zainteresowanej grupy. 
Osobiście uważam, że nie zmar-

nowałem tego czasu. Udało mi się 
zrealizować więcej niż zapowiada-
łem. Inwestycje drogowe, remonty 
i modernizacje budynków oświa-
towych, nowe domki dla Domu 
Dziecka, pomoc bezrobotnym w 
ramach dobrej współpracy z Po-
wiatowym Urzędem Pracy, szero-
ka współpraca z wieloma podmio-
tami, samorządami, organizacjami 
pozarządowymi, stabilna sytuacja 
finansowa powiatu i bardzo dobra 
współpraca z koalicjantem, sztuka 
szukania i znalezienia kompromi-
su – to właśnie wizytówka ośmiu 
lat mojej kadencji. To dowód na 
to, że można pracować na rzecz 
społeczeństwa bez „dziwnych gie-
rek”, nacisków czy też innych me-
tod znanych z poprzedniej epoki, 
a dziś, w XXI wieku, nie do przyję-
cia, a wręcz uznawanych jako pa-
tologiczne.  

Oczywiście swoje zaangażowa-
nie i pracę zawodową, jako wice-
starosta czy radny powiatowy, na 
rzecz mieszkańców gminy Nowo-
gard mogłem realizować wyłącz-
nie w oparciu o zadania powia-
tu, które tak naprawdę skupiają się 
przede wszystkim na działaniach 
drogowych, oświatowych, opieki 
społecznej czy promocji zatrud-
nienia. Tak więc, doświadczenie 
zdobyte na stanowisku wicestaro-
sty stanowi bardzo dobre podłoże 
i będzie przydatne do zarządzania 
gminą, nie dając podstaw do me-
rytorycznych obaw.

Pańskie hasło wyborcze brzmi 
„Czas na normalność” – co pan 
ma na myśli? 

Normalność to dialog i współ-
praca, normalność to demokracja 
i obiektywizm, a brak normalno-
ści to autokratyzm, szantaż emo-
cjonalny, to wykorzystywanie po-
zycji do osiągnięcia własnych ce-
lów. Wyznaję zasady powszechnie 
respektowane w społeczeństwie, 
gdzie człowiek jest najważniejszy. 

Jako cała „drużyna”, czyli kan-
dydat na burmistrza oraz kandy-
daci do Rady Miejskiej, bo razem 
działamy w ramach hasła „Czas na 
normalność”, proponujemy zmia-
nę sposobu rządzenia z modelu 
„JA” na model „MY”, czyli model 
partnerstwa i współpracy realizo-
wany w oparciu o „Wieloletni Pro-
gram Rozwoju Gminy Nowogard”. 
My, czyli mieszkańcy gminy – stąd 
propozycja wprowadzenia bu-
dżetu obywatelskiego, my – Rada 
Miejska, urzędnicy i burmistrz 
działający w oparciu o szczegó-
łowy wieloletni plan ustalonych, 
przedyskutowanych i prioryteto-
wych działań, My – podejmujący 

decyzje w demokratyczny sposób, 
uwzględniający głosy wszystkich, 
w tym także opozycji. Odbieranie 
głosu opozycji, nie mówiąc o ko-
alicji, jest swoistym zamachem na 
demokrację. 

George Orwell mówił, że „Na-
leżenie do mniejszości, nawet jed-
noosobowej, nie czyni nikogo sza-
leńcem. Istnieje prawda i istnie-
je fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się 
przy prawdzie, nawet wbrew całe-
mu światu, pozostaje normalny”. 
Bez względu na wynik wyborów, 
taki właśnie pozostanę.

Jest pan kandydatem PSL, 
ugrupowania, środowiska, które 
przez niemal całą kadencję two-
rzyło z obecnym burmistrzem i 
radnymi z SLd szeroką koalicję 
– dziś konkuruje pan z robertem 
Czaplą o fotel burmistrza, wyty-
kając wiele zaniedbań w funk-
cjonowaniu Gminy Nowogard. 
Nie jest to łatwe, zważywszy, że 
właśnie radni z PSL brali przez 
ostatnie 4 lata współodpowie-
dzialność za rządzenie gminą? 

Gdyby rzeczywiście koalicja 
prawidłowo funkcjonowała, nie 
miałbym powodów, aby ją dziś 
krytykować czy też konkurować 
o fotel burmistrza. Jawnie nie zga-
dzam się i jestem przeciwny me-
todom stosowanym wobec innych 
przez obecnego Burmistrza No-
wogardu i osoby z jego najbliższe-
go otoczenia. Koalicja trwała do-
póty, dopóki radni byli posłuszni 
burmistrzowi i nie rozpoczęli dys-
kusji nad budżetem gminy na rok 
2014. To rozpoczęło lawinę dziw-
nych zdarzeń, w tym rozmowy o 
miejscach pracy członków rodzin 
poszczególnych radnych z PSL, a 
w konsekwencji doprowadziło do 
rozpadu koalicji. Dziś dwóch rad-
nych z Klubu PSL za niegodne za-
chowanie zostało wykluczonych z 
szeregów partii i stanowią wspar-
cie dla nowej koalicji, gdzie stali 
się tzw. „maszynkami do głosowa-
nia”, a opozycja nie ma prawa na-
wet zadać pytania. 

Prawdziwa koalicja polega na 
dialogu, na wspólnym i partner-
skim omawianiu ważnych spraw, 
szukając optymalnych rozwiązań, 
czego w tej koalicji po prostu nie 
było. Oczywiście zrealizowany zo-
stał program wyborczy, zapropo-
nowany przez Klub PSL, jednak 
wysokim kosztem braku możli-
wości dyskusji m.in. o innych ele-
mentach poszczególnych budże-
tów, które były „właściwe” i musia-
ły zostać wykonane.

Moje doświadczenie zdobyte w 
Radzie Powiatu oraz na stanowi-

sku wicestarosty nauczyło mnie 
innej jakości zarządzania zasoba-
mi ludzkimi i samorządem. We-
dług mnie i zapewne według wie-
lu urzędników, jak i radnych, dużo 
lepszego, a przede wszystkim me-
rytorycznego podejścia do pracy.

W swoim programie wiele 
miejsca poświęca pan przedsię-
biorcom. zapowiada pan stwo-
rzenie systemu ulg podatko-
wych, które mają ułatwić prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
lokalnym podmiotom, a jedno-
cześnie mówi pan o konieczności 
„uzdrowienia finansów publicz-
nych”. Proszę zdradzić, jak pan 
chce to osiągnąć? 

Faktem jest, że w ostatnim czasie 
wielu przedsiębiorców przeniosło 
swoją działalność do innych gmin, 
z uwagi na wysoki koszt prowa-
dzenia działalności gospodarczej 
w Gminie Nowogard, tj.: wysokie 
podatki i opłaty dla przedsiębior-
ców oraz brak wsparcia dla nich ze 
strony urzędu gminy. Kilku z nich 
znam osobiście. To stało się powo-
dem mojego zainteresowania tym 
problemem i ujęcia tej kwestii w 
programie wyborczym. Chcę za-
kończyć proces wycofywania się 
przedsiębiorców z Gminy Nowo-
gard, dlatego proponuję utworze-
nie dogodnych warunków do pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej, poprzez udzielenie prolon-
gaty spłat w sytuacjach kryzyso-
wych, poprzez udzielenie wsparcia 
w kwestii pozyskiwania środków 
UE, obniżenie podatków i opłat. 
W perspektywie wieloletniej po-
wyższe działania przyniosą real-
ne i tym samym większe dochody 
do budżetu Gminy, zwiększą za-
trudnienie, zmniejszą bezrobocie. 
Jednak przed nami czas oszczęd-
ności, spłaty i restrukturyzacji za-
dłużenia i niestety bardziej racjo-
nalnego wydatkowania pieniędzy 
publicznych. Jednak na szczegó-
ły dotyczące inwestycji przyjdzie 
czas po ukonstytuowaniu się no-
wej Rady Miejskiej i gruntownym 
przeanalizowaniu budżetu.

Mieszka pan od kilku lat w Go-
leniowie, co też często się panu 
zarzuca, mówiąc, że „opuścił pan 
Nowogard”. Jeśli uda się panu 
wygrać wybory, wróci pan znów 
do Nowogardu?

Ja nigdy Nowogardu nie opuści-
łem. Pracuję na rzecz mieszkań-
ców Nowogardu już od ponad 14 
lat, wykonując pracę na różnych 
szczeblach samorządu, najpierw 
w roli urzędnika Urzędu Miej-
skiego w Nowogardzie, a od 8 lat 
jako wicestarosta i radny powia-

towy. Tu się urodziłem, wycho-
wałem, chodziłem do szkół, tutaj 
mieszka moja rodzina: rodzice, ro-
dzeństwo, kuzyni i przyjaciele. Tu-
taj płacę podatki, mam meldunek, 
mieszkanie, a aktualnie rozpoczy-
nam proces budowy domu.

Czy to oznacza, że opuściłem 
Nowogard? Raczej nie. Zamiesz-
kuję w Goleniowie, ponieważ wraz 
z moją żoną tam pracujemy. Za-
mieszkiwanie poza granicami 
gminy Nowogard nie oznacza, że 
sercem nie pozostaję w ich grani-
cach. Gdyby było inaczej nie kan-
dydowałbym na Burmistrza No-
wogardu. 

Uważam, że kwestia miejsca 
zamieszkania nie powinna mieć 
wpływu na ocenę mojej osoby. 
Chcąc ocenić kandydata do peł-
nienia funkcji burmistrza, myślę, 
że wyborcy powinni rozpatrywać 
argumentację merytoryczną, o co 
apeluję.  

Gdyby miał pan w trzech zda-
niach przekonać mieszkańca 
gminy Nowogard, aby na pana 
zagłosował, to co by pan mu po-
wiedział? 

Proponuję zmianę relacji na li-
nii Społeczeństwo–Burmistrz–
Rada Miejska, na bardziej otwar-
te, oparte na dialogu i współpra-
cy, przyjazne i transparentne. Sta-
wiam na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego jedno- i wielo-
rodzinnego, który pozwoli oży-
wić całą koniunkturę, pobudzi go-
spodarczo Gminę Nowogard oraz 
przyniesie nowe miejsca pracy i 
dochody gminie, a to wszystko po-
zwoli na stworzenie warunków do 
realizacji wielu potrzeb w sferze 
inwestycyjnej, społecznej i oświa-
towej. Gmina potrzebuje burmi-
strza godnego zaufania, za którego 
mieszkańcy nie będą się wstydzić, 
a ja zapewniam, że będę godnie re-
prezentował naszą gminę i praco-
wał na rzecz jej mieszkańców.

Rozmawiał Marcin Simiński

MATERIAŁ WYBORCZY
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OGŁOSZENIEDLA PAŃ "PROFILAKTYKA 
RAKA PIERSI" WYJAZD  

NA BADANIA  
MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU  

NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opie-

ki Medycznej "Zdrowie" dnia 8 
listopada 2014 r. organizuje wy-
jazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRi-
DO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z komplekso-
wej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsul-

tacja lekarska Rejestracja i szcze-
gółowe informacje Samodziel-
ny Publiczny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 
tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bo-
gus tel. 505393636 po godz 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele sta-
tutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE  
MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Akademia Językowa „HELLO” otworzyła swoje podwoje 

Od dziecka uczyłam się kilku języków obcych... 
Moją misją było sprawić, by każdy mój słuchacz potrafił w przyszłości skutecznie porozumiewać się w języku angielskim. Dlatego otwarcie szkoły językowej 
planowałam, gdy byłam jeszcze w liceum. Oto kolejna odsłona nt. marzeń, jakie zrealizowała mieszkanka Gminy Nowogard, której pasją jest nauka języ-
ków obcych.

dziennik Nowogardzki: Jest pani wła-
ścicielką  akademii Językowej „Hello”  w 
Nowogardzie. Skąd pomysł na założenie 
takiej właśnie firmy? Czy był to pani jedy-
ny pomysł na taki właśnie biznes?

adriana Bonkowska, właścicielka aka-
demii Językowej „Hello” w Nowogardzie: 
Otwarcie szkoły językowej w Nowogardzie 
planowałam będąc jeszcze w liceum. Już od 
dziecinnych lat lubiłam uczyć się języków ob-
cych, dlatego podjęłam studia na kierunku fi-
lologia angielska z językiem niemieckim. W 
czasie studiów pracowałam przez trzy lata w 
jednej ze szczecińskich szkół językowych. Ta 
praca utwierdziła mnie w przekonaniu, że 
chcę się tym zajmować.

Biurokracja związana z założeniem wła-
snej firmy może przerażać. Brak wkładu 
własnego może być kolejnym problemem 
utrudniającym młodym przedsiębiorcom 
założenie własnego biznesu. Jak to wyglą-
dało w pani przypadku?

Rzeczywiście koszty otwarcia i prowadze-
nia działalności są wysokie i mogą być utrud-
nieniem dla młodych przedsiębiorców. W 
moim przypadku uzyskałam dotację z urzędu 
pracy na zakup niezbędnych sprzętów – dzię-
ki tej pomocy mogłam wyposażyć salę w ta-
blicę interaktywną. Wkład własny był rów-
nież potrzebny – koszty materiałów wykoń-
czeniowych, reklamowych i wielu innych rze-
czy musiałam pokryć sama. Jednakże, tak jak 
już wspominałam, pomysł na otwarcie szkoły 
zrodził się już dawno, więc liczyłam się z ta-

kimi kosztami i byłam na nie przygotowana.
Prowadzenie własnej firmy, zwłaszcza w 

naszym mieście, nie jest łatwe. Ma pani ja-
kieś konkretne rady, którymi chciałaby się 
pani podzielić z osobami, które myślą o za-
łożeniu własnego biznesu w Nowogardzie?

Prowadzę swoją działalność od niedawna, 
więc nie czuję się właściwą osobą do udzie-
lania rad innym. Uważam jednak, że każ-
dy, kto ma dobry pomysł na biznes, doświad-
czenie lub wykształcenie w danym kierunku, 
może spróbować otworzyć własną firmę. Biu-
rokracja wcale nie jest skomplikowana, nale-
ży jednak pamiętać, że prowadzenie działal-
ności wymaga dużego zaangażowania.

zauważyłem, że zainteresowanie języ-
kami obcymi rośnie zwłaszcza wśród mło-
dych ludzi, którzy coraz częściej podróżu-
ją w celach turystycznych czy też zarobko-
wych, ale i wśród dzieci, które uczęszczają 
na zajęcia, np. u pani.

Chęć nauki języków obcych wśród dzieci i 
młodzieży jest duża już od dawna. Ja również 
od dziecka uczyłam się kilku języków obcych. 
Ostatnio zainteresowanie językami obcymi 
rośnie przede wszystkim u osób dorosłych – 
coraz więcej ludzi podróżuje w celach tury-
stycznych i zarobkowych.

Mam wrażenie, że rodzice coraz czę-
ściej zdają sobie sprawę, że znajomość ję-
zyka zapewnia lepszy start życiowy dla ich 
dzieci.

Tak, wielu rodziców decyduje się zapisać 
swoje dzieci na dodatkowe zajęcia z języ-
ka obcego już od najmłodszych lat. W mojej 
szkole uczą się dzieci już od trzeciego roku ży-
cia. Przyswajanie języka obcego jest dużo bar-
dziej efektywne u dzieci niż u osób dorosłych. 
Ponadto, w dzisiejszych czasach znajomość 
języków obcych zdecydowanie ułatwia życie, 
a wręcz staje się niezbędna.

a jak ocenia pani funkcjonowanie szko-
ły w pryzmacie tych kilku tygodni, czy 
spełniają się pani założenia z chwili, gdy 

zakładała pani swoją szkołę językową?
Jest to dopiero początek mojej działalno-

ści, ale moje założenia się spełniły. Prowa-
dzę zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Oprócz kursów w siedzibie firmy przy ul. 3 
Maja 48 (II piętro budynku Domu Rzemio-
sła), prowadzę również zajęcia dla dzieci w 
Przedszkolu nr 1. Z rozmów z rodzicami wy-
nika, że dzieci nie mogą doczekać się zajęć w 
mojej szkole, co mnie bardzo cieszy, gdyż za-
dowolenie uczniów jest dla mnie niezmiernie 
ważne.

Nie zapytałem jeszcze o początki pani 
kariery związanej z nauką języka. dlacze-
go zdecydowała pani iść tą drogą biznesu 
i  czy od zawsze pani wiedziała, że będzie 
wykonywać ten zawód?

Odkąd pamiętam, nauka języków obcych 
sprawiała mi przyjemność – tak jak już wspo-
mniałam, od dzieciństwa uczyłam się kil-
ku języków obcych. Ponadto, miałam szczę-
ście i trafiłam na dobrych nauczycieli. Korzy-
stając z okazji, chciałabym im wszystkim po-
dziękować za przekazaną mi wiedzę. Pomysł 
na otwarcie mojej działalności pojawił się już 
kilka lat temu; z tego względu ukończyłam 
właściwe studia oraz uzyskałam dodatkowe 
wykształcenie pedagogiczne.

Bywa tak, że nie każda szkoła języko-
wa oferuje wysoki standard nauczania. Jak 
więc wybrać kurs tak, aby nie stracić zain-
westowanych w naukę pieniędzy i czasu?

Wybierając szkołę językową, należy spraw-
dzić, czy lektorzy mają odpowiednie wy-
kształcenie, tzn. studia wyższe, certyfikaty 
potwierdzające znajomość języka, a także czy 
mają przygotowanie pedagogiczne. Ponadto, 
dużym plusem jest nowoczesne wyposażenie 
sal lekcyjnych (takie jak tablica interaktyw-
na). Wybór kursu natomiast zależy od ocze-
kiwań, jakie ma uczeń, np. młodzież szkolna 
wybierze kursy przygotowujące do egzaminu 
gimnazjalnego lub do matury, a osoby dorosłe 
– kursy przygotowujące do wyjazdu za grani-

cę (w celach zarobkowych lub turystycznych).
Chciałbym powiedzieć, iż wybór meto-

dy nauki to pierwszy krok do poznania ob-
cego języka i nauczenie się go. Najpopular-
niejsze obecnie metody nauki to tzw. me-
toda tradycyjna oraz metoda Callana. Któ-
rą pani preferuje?

Metod nauczania języka obcego jest na-
prawdę wiele. Nie jestem w stanie wybrać jed-
nej metody, którą preferuję, sama stosuję ele-
menty różnych metod. Metoda Callana sta-
ła się bardzo popularna kilka lat temu, ale ja 
nie do końca pochwalam tę metodę, gdyż po-
lega ona na mechanicznym powtarzaniu fraz 
z podręcznika, co niekoniecznie prowadzi do 
swobodnego mówienia w przyszłości. Stosu-
ję elementy tej metody, ale łączę to z metodą 
tradycyjną, a w przypadku dzieci z TPR (me-
toda reagowania całym ciałem).

Uczestnicy zajęć są niewątpliwe najważ-
niejszymi postaciami pani szkoły. Pro-
szę powiedzieć, jakie muszą spełnić wa-
runki, by chodzić do pani na zajęcia i jaki 
jest szacunkowy koszt zajęć?

Prowadzę kursy dla dzieci od trzeciego roku 
życia oraz dla młodzieży i dorosłych. Wszyst-
kich nowych uczniów zapraszam na darmo-
wą pierwszą lekcję, aby sprawdzić, czy zaję-
cia i poziom uczestników kursu im odpowia-
dają. Koszt miesięczny zależy od ilości zajęć w 
miesiącu. Wszystkich chętnych zapraszam na 
fb.com/HelloAkademiaJezykowaNowogard, 
gdzie znajdą Państwo aktualny cennik, infor-
macje na temat wolnych miejsca w grupach 
oraz zdjęcia sali lekcyjnej.

O co zapytać w rozmowie wstępnej wła-
ściciela szkoły językowej, żeby właściwie i 
dobrze wybrać ?

Dobrze jest zapytać o liczebność grup, 
przygotowanie lektorów do nauczania oraz o 
wyposażenie sal lekcyjnych. Kończąc rozmo-
wę, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić 
wszystkich moich uczniów.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Do nauki języka niezbędne są podręczniki, plansze 
dydaktyczne, multimedialne i edukacyjne - mówi 
w rozmowie pani Adriana.
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Kandydat  
do Rady Powiatu

Paweł SŁOMSKI

Lista nr 12
Miejsce Nr 1

K WW

Partnerstwo 
i Rozwój

Odzyskać Powiat dla Obywateli
Nazywam się Paweł Słomski, urodziłem 

się w Nowogardzie w 1986 r. Tutaj też uczęsz-
czałem do szkoły średniej po czym rozpoczą-
łem i ukończyłem studia na wydziale nauk o 
ziemi US na kierunku Geografia. Następnie 
odbyłem studia magisterskie w zakresie po-
litologii na wydziale humanistycznym US. Od 
lat staram się aktywnie działać na rzecz spo-
łeczności lokalnej zarówno w Nowogardzie, 
jak i w regionie zachodniopomorskim. Między 
innymi opowiadałem się za budową obwod-
nicy południowej Nowogardu. Organizowa-
łem też wiele akcji społecznych. Przed dwoma 
laty założyłem stowarzyszenie „Partnerstwo 
i Rozwój”. Jestem pomysłodawcą inicjatywy 
zmiany nazwy powiatu z goleniowskiego na 
goleniowsko-nowogardzki. W trakcie proce-
dury związanej z przygotowaniem wniosku w 
tej sprawie odbyłem wiele spotkań z różnymi 
środowiskami na terenie całego powiatu. Po-
zwoliło mi to poznać rzeczywiste problemy, 
które są ważne dla mieszkańców tego ob-
szaru. Wnioski z tych spotkań posłużyły do 
sformułowania podstawowych tez prezento-
wanego tutaj programu w wyborach do Rady 
Powiatu. 

PROGRAM 
KKW PARTNERSTWO I ROZWÓJ 

W WYBORACH DO RADY POWIATU

Powiat wartością obywateli 
a nie partyjną synekurą. 

Powiatowa władza samorządowa musi re-
alizować w ramach przynależnych jej kom-
petencji, uprawnień i zakresu odpowiedzial-
ności cele uznane za ważne przez powiato-
wą wspólnotę samorządową. Nie wytyczne 
partyjnej egzekutywy a obywatelski głos 
decyduje więc o kierunku działań wybranych 
przedstawicieli i powiatowych instytucji. 
Wprowadzimy możliwość obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej. 

Aby być bezpiecznym trzeba się 
też czuć bezpiecznym.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tym 
zdrowotne szczególnie realizowana za pośred-
nictwem Powiatowej Policji. Straży Pożarnej, 
Placówek Medycznych wymaga wyjątkowej 
troski rady powiatu i urzędu starosty. Będzie-
my w tym zakresie realizować konsekwentne 
działania zapewniające zarówno obiektywne 
zabezpieczenie wymogów szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa jak i dające obywatelom 
subiektywne poczucie bezpieczeństwa.

Przyszłość naszych dzieci 
i rozwój kapitału ludzkiego.

Istotna poprawa efektów nauczania po-
przez stwarzanie nauczycielom i uczniom 
możliwości korzystania z oprzyrządowania 
najnowszych technik dydaktycznych, moty-
wowanie podległych jednostek edukacyjnych 
do pogłębiania zrozumienia potrzeb rynku 
pracy, wyrównywanie szans osób niepełno-
sprawnych (w różnych grupach wiekowych) 
to obszary ważne dla uruchomienia w pełni 
kapitału ludzkiego – podstawowego czynni-
ka rozwoju 

 To co łączy daje siłę 
To co łączy daje siłę społeczności i chodzi 

nie tylko o wzmacnianie więzi społecznych 
ale także „udrażnianie” tego wszystkiego co 
„łączy” gminy tworzące powiat w tym róż-
ne sieci komunikacyjne zwłaszcza drogowe. 
Drogi powiatowe to także istotny problem 
nadchodzącej kadencji na którego rozwiązy-
wanie trzeba pozyskać jak najwięcej środków 
zewnętrznych.

Urząd bliżej obywatela 
Starostwo i podległe mu instytucje realizu-

ją cały zestaw usług dla obywateli w zakresie 
wykonywania rożnych czynności o charakte-
rze administracyjnym. Trzeba istotnie popra-
wić dostępność korzystania z tych usług dla 
wszystkich mieszkańców powiatu - „powiat 
dla obywateli zarządzany przez obywateli” 

Wojciechowska
lista: 3  pozycja: 7

Barbara
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KeLLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS aGrO SerWiS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.29-24.10

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

 W niskich cenach 
              tel. 91 392 21 65                   ul. Boh. Warszawy 7A

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

W.13.2.O.7.03.do

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  

w miejscowościach: 
w Nowogardzie, Osinie, 

Przybiernowie i okolicach
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 

Tel. 58 554 80 80 
lub 801 800 400

finanse dla domu

W 46 - tą rocznicę  pożycia małżeńskiego

Krystyny i Tadeusza 
Roguskich

Wszystkiego dobrego wytrwałości 
w dążeniu do prawdy

życzy syn z żoną

Miłość niech będzie bez obłudy.
Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem
W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi.
W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie.
Nie opuszczajcie się w gorliwości.
Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu
                                                                          Rz. 12,9-11

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08 P3.2.O.do

FIRMA RADEX
Zatrudni

OSOBY  DO SPRZĄTANIA
HAL PRODUKCYJNYCH

w Nowogardzie
praca zmianowa

wymagana książeczka
sanitarno-epidemiologiczna.

Kontakt
515 157 436
513 062 558

kadry@radexserwis.pl

lista: 3  pozycja: 7

Marcin Nieradka
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Maria Magdalena córka 
Aleksandry Walkowiak 
ur. 23.10.2014 z Piasek

Nadia córka Darii 
Małachowskiej ur. 
18.10.2014 z Bezrzecza

Gabriel syn Andżeliki i 
Krzysztofa ur. 29.10.2014 
z Gołdyna

Antoś syn Agnieszki 
Pawlak ur. 19.10.2014 z 
Redła

 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: 

Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Adam syn Sylwi Smoroń 
ur. 16.10.2014 z Sielska

Franciszek syn Karoliny 
Latusz ur. 27.10.2014 z 
Dąbrowy Nowogardzkiej

Anna córka Włodek 
Katarzyny ur. 16.10.2014 
z Nowogardu

Laura siostra Ali córka 
Aliny i Krzysztofa ur. 
25.10.2014 z Nowogardu

Jakub syn Edyty 
Kołakowskiej ur. 
15.10.2014 z Łobza

Natan syn Emilii 
Kozioł ur. 23.10.2014 z 
Długołęki

Nadia córka Patrycji 
Michalik ur. 19.10.2014 z 
Suliszewic

Syn Karoliny Prońko ur. 
27.10.2014 z Miłogosza

Nadia córka Justyny 
Rąbalskiej ur. 16.10.2014 z 
Maszewa

Emilia córka Anny i 
Łukasza ur. 26.10.2014 z 
Radowa Małego

LUKS Top gromi rywali w II Lidze

Piękny mecz Witkowskiego
W sobotę (25 października) podopieczni Józefa Korkosza rozegrali kolejne dwa spotkania 
w ramach ii Ligi Mężczyzn. zawodnicy z Wierzbięcina ponownie zainkasowali dwa zwycię-
stwa, w ostatnim meczu dosłownie gromiąc swoich rywali. Na uwagę zasługuje wyczyn Ma-
teusza Witkowskiego, który w beznadziejnej sytuacji odwrócił losy swojego meczu. 

Zawodnicy z Wierzbięcina w 
sobotę rywalizowali na własnym 
terenie, w szkole Podstawowej w 
Wierzbięcinie, z drużynami UKS 
Chrobry Międzyzdroje i ATS Star-
gard Szczeciński. W pierwszym 
meczu rywale z Międzyzdrojów 
postawili tenisistom LUKS Top 
Wierzbięcin bardzo duży opór. 
Od początku żadna z ekip nie po-
trafiła wybić się na zdecydowa-
ne prowadzenie i po ośmiu par-
tiach z dziesięciu rozgrywanych 
był remis. W dwóch ostatnich po-
jedynkach Daniel Zubrzycki, jak i 
Mateusz Witkowski, pokonali po 
równych i emocjonujących poje-
dynkach swoich rywali, pieczętu-
jąc tym samym zwycięstwo swo-
jej drużyny 6:4 i zgarnięcie całej 
ilości punktów. Drugi mecz prze-
biegał już pod dyktando gospoda-

rzy i od początku do końca widać 
było pełną dominację nad rywa-
lem. Pomogło przy tym mądre i 
przemyślane rozstawienie zawod-
ników na poszczególnych stołach 

przez trenera, Józefa Korkosza, 
oraz realizacja założonego wcze-
śniej planu. Wzorem do naślado-
wania dla każdego tenisisty oka-
zał się Mateusz Witkowski, gdyż 
w ostatnim meczu z Mirosławem 
Dobrzańskim przegrywał w pią-
tym secie 1:9, aby ostatecznie wy-
grać 11:9, co potwierdza, że trze-
ba walczyć o każdy punkt do sa-
mego końca! Mecz ze Stargardem 
Szczecińskim zakończył się pew-
nym i efektownym zwycięstwem 
9:1. Przed ostatnimi dwoma kolej-
kami w pierwszej rundzie II Ligi 
mężczyzn, LUKS Top Wierzbię-
cin znajduje się wciąż na drugiej 
pozycji, ze stratą dwóch punktów 
do lidera.

KR 

Mistrzostwa Polski  
w kulturystyce i fitness

arkadiusz Siewior 
z brązem!
W miniony weekend, w katowickim „Spodku”, odbywały 
się Mistrzostwa Polski w kulturystyce i fitness. zakończyły 
się one bardzo miłym akcentem dla zawodnika z Nowogar-
du, reprezentującego sekcję kulturystyki Pomorzanina No-
wogard – arkadiusza Siewiora. Kulturysta z Nowogardu w 
swojej kategorii wywalczył brązowy medal.

Zawodnik z Nowogardu, trenu-
jący na co dzień w Centrum Spor-
tów „Fira”, po raz kolejny nie za-
wiódł podczas Mistrzostw Polski. 
W minioną sobotę i niedzielę, w 
Katowicach, w hali „Spodek”, o ty-
tuł Mistrza Polski w kulturystyce i 
fitness rywalizowali juniorzy i we-

terani. Arkadiusz Siewior starto-
wał w kategorii kulturystyka we-
teranów 40–49 lat do 80 kg. For-
ma, jaką zdołał wypracować, po-
zwoliła mu zdobyć do swojej ko-
lekcji kolejny medal. Tym razem 
reprezentantowi sekcji kultury-
styki Pomorzanina Nowogard 
przypadł brązowy krążek. Arka-
diusz Siewior stanął na podium 
obok Bogdana Nowakowskie-
go (złoty medal) i Bogdana Cha-
brosa (srebrny medal). To kolejny 
wielki sukces wywalczony przez 
sportowców reprezentujących na-
sze miasto w kulturystyce i fitness. 
Gratulujemy Arkadiuszowi Sie-
wiorowi jego wyniku i życzymy 
kolejnych medalowych startów.

KR

II Liga Mężczyzn (grupa północna)
I Runda
5. kolejka (25 października):
LUKS Top Wierzbięcin – UKS Chrobry Międzyzdroje 6:4
6. kolejka (25 października):
LUKS Top Wierzbięcin – ATS Stargard Szczeciński  9:1

M M P Suma pkt.
1 Stal Szczecin 6 12 46 – 14 
2 LUKS Top Wierzbięcin 6 10 37 – 23 
3 UKS Chrobry Międzyzdroje 6 7 36 – 24 
4 ATS Stargard Szczeciński 6 6 27 – 33 
5 Darz Bór Karnieszewice 6 6 30 – 30 
6 UKS Czarni Pieszcz 6 5 31 – 29 
7 UKS Nałęcz Ostroróg 6 2 29 – 31 
8 KTS Koszalinianin Koszalin 6 0 4 – 56 

Na zdjęciu zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin, od lewej - Mateusz Witkowski, Bar-
tosz Jemilianowicz, Daniel Zubrzycki, Sebastian Jemilianowicz, Szymon Rutkow-
ski.

Arkadiusz Siewior na scenie katowickie-
go Spodka, podczas startu w Mistrzo-
swach Polski w kulturystyce i fitness.

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła Miejsko-Gminne-

go, organizuje w dn. 08.11.2014 
r. zawody wędkarskie spiningowe 
z łodzi oraz spławikowe z brzegu. 
Zapisy w Sklepie „Wędkarz” do dn. 
06.11.2014 r. Startowe 5 zł. 

Spotkanie zawodników k/Nep-
tuna o godz. 7.00. 

I nagroda na zawodach – silnik 
do łodzi.   Zarząd Koła 
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Starosta Goleniowski 
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w 
budynku Starostwa Powiatowego 

 w Goleniowie przy ul. Dworcowej 1 oraz w budynku Mia-
sta i Gminy Nowogard, został wywieszony wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej Nr 67/1 o pow. 246 m2, 67/2 o pow. 3069 m2 obręb 
Glicko, gm. Nowogard  (KWSZ1O/00004280/3. Dodatkowe 
informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w  
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  (pokój 202 II pię-
tro) lub tel. (91) 471-02-38. Wykaz znajduje się na stronie 
BIP spow.goleniow.ibip.pl.

Impel zatrudni osobę 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 

do sprzątania obiektu biurowego w Łozienicy. 
Wymagania: dyspozycyjność w godz. 08.00-16.00, dokładność. 
Oferujemy: umowę o pracę, dodatek do dojazdów. 
Kontakt: 727 003 069 lub CV na adres: k1.piorkowska@impel.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 
ogłasza, że w dniu 03 grudnia 2014 r. o godz. 14. 

w Sądzie Rejonowym w Goleniowie odbędzie się pierwsza li-
cytacja lokalu mieszkalnego o pow. uż. 45,80 m2 położonego 
przy ul. 15 Lutego 11a/6 w Nowogardzie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 131.000,00 zł
I cena wywoławcza w licytacji wynosi 98.250,00 zł.
Rękojmia wynosi 13.100,00 zł.

Więcej informacji w biurze spółdzielni nr tel.91 39 25 261 lub 
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Goleniowie Norberta Korzeniewskiego

Oferujemy rehabilitację: ortopedyczną, reumatologiczną,
neurologiczną, laryngologiczną, onkologiczną

Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii   Jolanta Bąk
ul. Wojska Polskiego 7, Nowogard

Zaprasza pn- pt 8-16, tel. 600 809 312

Proponujemy konkurencyjne koszty terapii
J16.2.sczb.5,12,19;3,17,31

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.SCZ.3.10.DO

Zatrudnię kierowcę 
kategorii C+E. 

Również bez doświadczenia!
Transport międzynarodowy. 

Szczecin tel. 914693643
W228.1.sczb.w-pt.3-31.10

W związku z planowaną obsługą nowych tras krajowych i międzynarodowych 

poszukujemy osób do pracy jako KierOWCa KaT. d
zatrudnimy osoby zamieszkujące w rejonach: Koszalin, Szczecinek, Wałcz, 
Gorzów Wielkopolski, Choszczno, drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, 

Świdwin, złocieniec, Stargard Szczeciński, Gryfino, Police, Pyrzyce.
Zapewniamy:
- bezpłatne mieszkanie na terenie Szczecina 
- zarobki miesięczne w wysokości minimum 3.000 zł netto (podstawa + dodatki)
- pracę na najnowocześniejszych autokarach w regionie
- przejazdy liniowe i kilkudniowe turystyczne
- możliwość zatrudnienia na pełen etat, 3/4 lub 1/2 etatu
- możliwość bezpłatnej nauki j. angielskiego lub j. niemieckiego

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@interglobus.pl 
w temacie wpisując „KIEROWCA D”. www.interglobus.pl

B.P. Interglobus TourFollow me!
W.233.4.sczb.10.10

 Uwaga Wędkarze! 
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie 

informuje członków koła, że dnia 26.10.2014r. 
organizuje zawody wędkarskie-spławikowe 

(towarzyskie) w Kamieniu Pomorskim 
na kanale „Świniec”. 

Opłata startowa wynosi 10 zł. Zapisy w sklepie 
Tęczak ul. Waryńskiego 12 do dnia 24.10.2014r. 

Wyjazd o g. 6.00 z ul. 5 Marca. Uwaga zmiana czasu. 
 Zapraszamy Zarząd Koła Tęczak

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

UWAGA!
Msza Św. w intencji wszystkich zmarłych 
sybiraków od 1946 r. Do chwili obecnej 

odprawiona będzie dnia 2 listopada 2014 r. 
o godzinie 9.30 w kościele 

pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie 

po Mszy wypominki. 
Zarząd Koła

A6.4.k.d/o

Firma poszukuje 
kierowcy 

z uprawnieniami i doświadcze-
niem na ciągnik siodłowy. 

Tel. 500 069 821

Pasmanteria
Duży wybór kordonków 

włóczki, dodatków 
krawieckich 

ul. 700-lecia 20F 
(obok POLO)

GaBiNeT KOSMeTYCzNY 
"WiCHereK" i SOLariUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

POradY BezPŁaTNe
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

Udane starty zawodników LUKS Top Wierzbięcin 

ii WTK Kadetów 
W niedzielę (26 października), w Sianowie, odbył się ii Wojewódzki Turniej Kwalifikacyj-
ny Kadetów. Udział w nim wzięło dwóch młodych zawodników LUKS Top Wierzbięcin, ad-
rian Kurenda i Szymon rutkowski. 

Zawodnicy z Wierzbięcina 
zaprezentowali się w Sianowie 
z bardzo dobrej strony. Adrian 
Kurenda ukończył swoją ry-

walizację tuż za podium, na 4. 
miejscu, wygrywając we wcze-
śniejszej fazie turnieju z Barto-
szem Blatkiewiczem z UKS Za-

lew Stepnica, w stosunku seto-
wym 3:0. Dodajmy, że jego ry-
wal uchodził za jednego z głów-
nych faworytów do zwycięstwa. 
Natomiast Szymon Rutkowski 
zdobywa kolejne doświadcze-
nie w swoim pierwszym sezo-
nie startu, płacąc przy tym tzw. 
„frycowe”. Warto jednak dodać, 
że jego godna i wzorowa po-
stawa pozwoliła mu zająć naj-
wyższe miejsce w karierze (9) 
w zawodach wojewódzkich. Za-
znaczmy, że widoczny jest pro-
gres i odpowiedni tok trenin-
gu zawodników z Wierzbięcina, 
gdyż w I WTK Kadetów uplaso-
wali się na pozycjach: Adrian 6, 
Szymon 13. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

KR 

Adrian Kurenda podczas wykonywania serwisu.
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

W16.1.śczb.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

TYLKO U NAS 
Tanie domy blisko Nowogardu

pow. użytk. 100 m2, pow. działki 3824 m2 - cena 259 tys
pow. użytk. 90 m2, pow. działki 10 060 m2 - cena 235 tys
pow. użytk. 153 m2, pow. działki 1595 m2 - cena 239 tys
pow. użytk. 180 m2, pow. działki 4800 m2 - cena 265 tys

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-

dzie 88,36m parter bliźniaka z po-
dwórkiem i garażem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 po-
kojowe mieszkanie, 58 m kw. na os. 
Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, No-
wogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 606 
762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od 
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe ta-
nio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
44,4 m2, III piętro ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal po ka-
pitalnym remoncie. Dostępne media: 
prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 33 
m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam kawalerkę Osowo 29,5m2, 
piwnica i budynek gospodar-
czy.913911069.

• Sprzedam działki budowlane 12-15 

ar, media. 602 267 382  

• Sprzedam kawalerkę w centrum No-
wogardu, ul. Warszawska. 513 236 
499

• Nowogard centrum do wynajęcia lo-
kal 200 m2. Tel. 533 983 233

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277.

• Sprzedam mieszkanie 58m2, 3 poko-
je I piętro centrum. 693 344 807, 661 
969 006 cena do uzgodnienia 

• Wynajmę pokój jednej osobie niepa-
lącej. 798 382 886

• Domek  do  wynajęcia  .607289286.

• Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy w centrum. 510 170 263 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
66,3m2, I piętro, Wierzbięcin Osiedle. 
515 241 546, 91 39 14 018 

•	 Wynajmę 2 pokoje te. 601 642 390

•	 Tanio sprzedam pawilon handlowy 
601 642 390

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
3 pokojowe, parter,  w nowo ocieplo-
nym bloku przy ulicy Żeromskiego. 
Tel. 501 69 33 26 

• Sprzeda działki budowlane: od 0,30 
co 0,34h./lub w całości/Krasnołęka. 
Tel. 739 050 367 

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 m, 
ogrzewane. Tel. 609 245 816

• Sprzedam ziemię rolną. Tel. 9139 22 
997 

• Sprzedam  dom  jednorodzinny  180 
m2 w Nowogardzie.Tel.791869584

• Wynajmę  mieszkanie ul. Wiejska /
nowe budownictwo/ 42 m2, 2 po-
kojowe, 4 piętro, w pełni umeblowa-
ne,700 zł.+ opłaty + kaucja 2500 zł. 
Od  01  XI  2014 .Tel.660424989.

•	 Wynajmę czteropokojowe, parter, 
67,7m2 700 zł+opłaty+kaucja. 504 
898 980 

•  Sprzedam działki budowlane Karsk. 
509 349 642 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
67m2, nie wymagające remontu, par-
ter. 600 325 984

• Wynajmę kawalerkę. 691 887 533 

• Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogardzie 
ul. Kościuszki. 693 850 197

• Poszukuje domku do wynajęcia oko-
lice Nowogardu. 797 754 362 

• Wynajmę powierzchnię reklamo-
wą na WYBORY przy ul. 3 Maja 11 w 
Nowogardzie, wymiar 7,5 *1,2 m, tel. 
605522 340

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 

prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 

Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi Do 
Nissana Almery z 2001 roku.  cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel. 690071574

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

•	 Skup aut, osobowe i dostawcze, 
gotówka od ręki. 791 337 976

• Pomogę sprowadzić samochód z za-
granicy. 693 344 678

• Sprzedam koła zimowe rozmiar 
165/70/13 do opla lub WV. 693 344 
667 

• Sprzedam Opel Calibra w całości lub 
na części sprawny. 693 344 667

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wynajęcia 
w Nowogardzie. 728 497 124

•	  MASZ SAMOCHÓD niepotrzeb-
ny do złomowania kupimy go. 797 
754 362

• Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65/15. 607 289 902

• .Sprzedam 4 felgi stalowe 15 cali do 
Nissana Almery 2001 rok, tel. 605 522 
340

ROLNICTWO
• Sprzedam obornik. 505 405 357

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące 
róże pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz róże krzaczaste 15 zł./szt. a tak-
że wiele innych roślin. Tel. 606106142.

• Orka, talerzówka ciężka, siew. 608 01 
39 95 

• Sprzedam: miód pszczeli, miodarkę, 
wagę uchylną, silnik elektryczny. 91 
39 25 457 

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

•	 SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH KURZYCH 
JAJ. ul. Bohaterów Warszawy 21. 
Tel. 91 39 20 307

•	 Sprzedam ziemniaki  Vinieta . Ża-
bówko  18 .Tel.605092517.

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414 

• Sprzedam owijarkę samozaładowczą 
do sianokiszonki . 91 39 17 -59, 668 
542 996

• Prosiaki sprzedam okolice Golenio-
wa. 602 53 63 66

• Sprzedam pszenice jarą tanio. 692 
125 122

• Sprzedam ciągnik C-360 i rębak do 
gałęzi. 696 807 922

USŁUGI
•	 Remont na każdą kieszeń. Tel.609 

715 839

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 
608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, hy-
drauliczne, przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , da-
chów i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZ-
KI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis   tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 

• Wywóz  drewna  wózkiem  z  HDS-
-em.Tel.781744340.

• Usługi  ogólnobudowlane – remonty.
Solidnie.Tel.691879556.

• Usługi   ogólnobudowlane. Solidnie.
Tel.722360095.

• Docieplenia , malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy  i 
podłogi. Adaptacja

• poddaszy.Tel.600626268.

• SERWIS KOMPUTEROWY. Woj. Pol-
skiego 57. 787 482 763 

•	 TIPSY ŻEL-TANIO 791830506

•	 Transport - wywrotka 6t. z plande-
ką pod kwiaty. Tel.: 600 653 124

PRACA
• Zatrudnimy do pracy biurowo-spe-

dycyjnych kreatywną i mobilną oso-
bę ze znajomością j. niemieckiego, 
wykształcenie min. średnie tel. 609 
49 39 89

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

W tym tygodniu polecamy

Dom w Osinie
Cena: 205 000 zł

MOŻLIWA ZAMIANA NA 
MIESZKANIE W NOWOGARDZIE

POSIADAMY OK. 1300 OFERT DO SPRZEDAŻY 
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA

spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarob-
ki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomoc-
nika od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
Węgorzycach. 606 271 499 lub 91 39 
22 308  

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

• Zaopiekuję się małym dzieckiem czas 
godzinowy nieograniczony. 664 696 
177

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia truskawek w Redle. Rozpoczę-
cie pracy około 10 listopada cena 
pęczka 40 groszy. Więcej informa-
cji: 505 149 049

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Budowlańca  z   doświadczeniem. Za-
trudnię. Tel. 606449702.

• Betoniarzy ,murarzy.  Zatrud-
nię  na  korzystnych  warunkach.
Tel.694440205.

•	 Zatrudnię blacharza samochodo-
wego. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
605 276 271

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 

pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, skle-
pu tylko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż przeróbki 
cena 450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z 
Niemiec   uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-
,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknieta 
komora spalania np.gdy brak komina 
lub wentylacji zapewniamy części za-
mienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 pły-
towe, rozne rozmiary,z Niemiec malo 
używane do mieszkania,domu,skle-
pu cena od 70 zl   oraz elektryczny 
przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 li-
trowy f. Vaillant z Niemiec do domu, 
pensjonatu gdzie sa 2- 3 lazienki,eko-
nomiczny cena od 1.000 zl piec  ga-
zowy c.o. stojacy, zeliwny ze stero-

waniem vaillant moc od 11- 30 kw 
cena 1.200 zl montaz,serwis  tel  691 
686 772

• KREDYT NA WYDATKI SZKOLNE. 
DUŻE  KWOTY.BEZ  BIK. MAŁE  RATY. 
TEL.697082509,601627044.

• KREDYTY  DLA  FIRM. 
607092509,697082509.

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z planta-
cji jodła kaukaska. 602 101 118, 600 
899 289

• Sprzedam drewno pocięte, olcha, 
brzoza, sosna. 880 690 659

• Sprzedam  owczarki  niemieckie  8 
tyg.tel.691728464

• Sprzedam  drewno  pocięte  w  kloc-
ki. Przyczepka  samochodowa  100 
zł.Tel.880690659.

• Sprzedam piec żeliwny.
Tel.698658426.

• Sprzedam  gołębie - Pawiki. 
Tel.667146812.

• Drewno  opałowe  olcha - so-
sna. Sprzedam pocięte  w  klocki.
Tel.514740538.

• Sprzedam meble sklepowe czarno-
-białe tanio. 693 850 197 

• Sprzedam butle gazową 11 kg z pie-
cem gazowym do ogrzewania po-
mieszczeń. 693 850 197 

• Sprzedam butle gazową 11 kg. 693 
850 197

• Sprzedam stojak na rowery (stojący) 
693 850 197 

• Lodówki używane sprzedam. 693 
850 197 

•	 Karp zarybieniowi i jadalny. 91 39 
18 297 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Kupując u lokalnych dostawców
Twoje Pieniądze zostają w Nowogardzie

rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (73): Wybory czy wykopki
Adam Stefański, Iwona Kochelska, Mirosława Rutkowska, Justyna Grenda, Edward Bachor, Halina Szwal, 

Danuta Borowik, Barbara Bartosik, Andrzej Leszczyński, Grażyna Siedlecka, Maryla Piątek, Krystyna Gęgla-
wa, Michał Furmańczyk, Zdzisława Chocjan, Urszula Kaczmarek, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Anna 
Huget, Anna Husarz, Grażyna Kosmalska, Marek Kozioł, Błażej Śniegowski, Helena Urbaniak 

zwycięzcy:  Anna Huget, Marek Kozioł, Maryla Piątek
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Boberek majsterek, pajęcze konstrukcje 
Kacper Turek, Jakub Turek, Maciej Płachecki, Dominika Płachecka, Marcel Głąbecki, Kacper Głąbecki, 

Martyna Grenda, Kinga Feliksiak, Wiktoria Bańkowska, Julia Bańkowska, Bartek Feliksiak,  Julia Frumań-
czyk, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Małgosia Ługowska, Amelia Goc

zwycięzca:  Maciej Płachecki
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII),  11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursu-
je 18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30 P7.4.O.d/o

P4.2.O.d/oP6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

V.pin beauty dn 4m

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

489 zł  
599 zł 

Kanapa R 

W.220.4.sk.26.09-12.12

W12.4.SK.P.7.3.DO

Adresy Dealerów na www.stihl.pl

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL MS 362 C-M

2999,-
Moc: 3,5 kW / 4,8 KM
Prowadnica: 37 cm
Ciężar: 5,8 kg¹

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

A6.4.k.d/o

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza

KWW 

Partnerstwo i Rozwój

Przywrócić rangę miastu
Finansowane ze środków KWW Partnerstwo i Rozwój

Kandydat na Burmistrza

Partnerstwo 
i Rozwój
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Odpowiedzialność i kompetencja

PIOTR 
SŁOMSKI

2452 miejsce na 2479 
klasyfikowanych

Ale się 
napracował…

3
Zapraszamy w czwartek 
do redakcji DN

Załóż konto  
w ZIP!

5

Kampania, na której można tylko stracić

Zamiast podsumowania, 
upominki

PUWiS: Wszystko 
idzie zgodnie  

z planem
s. 3

Wielu obecnych radnych, czy to gminnych, czy powiatowych, kandyduje ponownie w zbliżających się wyborach. Niestety niewielu z 
nich dokonuje rozliczenia swoich osiągnięć w minionej kadencji. Zamiast tego w najbliższy piątek podczas ostatniej sesji w tej kadencji 
radni wręczą sobie upominki

Czytaj s. 4

s. 16

Stypendystki  
z Gimnazjum nr 3

s. 5

Za Karskiem czyha 
niebezpieczeństwo

Zgłoś się po darmowe 
wejściówki na mecz 
Polska - Niemcy

ZZPN rozdaje 
bilety!

11

SPORT:

Nie dość, że 
nabrudził, to 
jeszcze stworzył  
zagrożenie

7

REKLAMAOGŁOSZENIE WYBORCZE
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Nasza sonda
Plakaty i banery lokalnych kandydatów na burmistrza i na radnych gminy Nowogard, widnieją już na 

przydrożnych latarniach, drzewach, słupach, gablotach reklamowych, witrynach sklepowych, ogrodze-
niach i budynkach. Dlatego tym razemw cotygodniowej sondzie zapytaliśmy naszych respondentów w 
cotygodniowej sondzie, co myślą o formie agitacji wyborczej?

Dorota Sokolińska-Wąsik - Tyle kampanii wyborczych już przeży-
łam, że ta obecna, i te ubiegłe również, nie robią już na mnie jakiegoś 
specjalnego wrażenia. Ale dostrzegłam, że niektórzy kandydaci jednak 
trochę przesadzają w prezentowaniu swojej osoby. 

Pan Daniel - Uważam, że rozwieszonych plakatów na mieście jest 
stanowczo za dużo, zwłaszcza niektórych znanych nam już twarzy. 
Dlatego ta polityka lokalna zaczęła mnie coraz mniej interesować. Co 
do ekspozycji plakatowo-banerowej kandydatów na burmistrza czy do 
rady miasta, to niewiele mnie interesuje. 

Pan Roman - Ta kampania jest na „jedno kopyto”, ale na głosowa-
nie pójdę, bo przecież trzeba na kogoś zagłosować. Co do tych plaka-
tów, to jest ich chyba stanowczo za dużo

Pani Dorota - Ta kampania to nic innego, jak tylko zwykłe prześci-
ganie się kandydatów na zasadzie, kto lepszy. Co do samej kampanii, 
to jest jej wokół nas chyba już za dużo. Człowiek jedzie samochodem - 
widzi plakaty, idzie ulicą - widzi plakaty... Co do samych kandydatów, 
to apeluję do nich, że jeżeli coś już obiecują, to niech dotrzymają swo-
ich obietnic wyborczych. 

Pani Marzena - Nie wiem, co mam panu powiedzieć. Ostatnio bar-
dzo drażni mnie nie tyle kampania wyborcza kandydatów, co ten pro-
jekt przebudowy Placu Wolności, który widziałam. W tym mieście jest 
jeszcze tyle potrzeb, nie ma pracy, jest odczuwalne tak duże bezrobocie, 
a samorządowcy wywalą taką kasę na projekt, który zupełnie nie jest 
nikomu aż tak potrzebny. Co do samej kampanii, to jej przebieg kom-
pletnie mi nie przeszkadza.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

W dniach od 29.10.2014 r. do 
31.10.2014r.

Policjanci KP Nowogard zatrzy-
mali 3 poszukiwanych na podsta-
wie Nakazu Doprowadzenia do 
ZK celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności wydanego przez Sąd 
Rejonowy w Goleniowie, oraz 1 
któremu takowy nakaz wydał Sąd 
Okręgowy w Szczecinie. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

31.10.2014r. 
- o godz. 12.40 - dyżurny KP 

Nowogard został powiadomiony 
o kolizji drogowej. Postępowanie 
prowadzi KP Nowogard.

 
- o godz. 15.40 - dyżurny KP 

Nowogard został powiadomiony 
o zdarzeniu drogowym. Postępo-
wanie prowadzi KP Nowogard.

 
- o godz. 18.00 - dyżurny KP 

Nowogard został powiadomiony 
o kolizji drogowej ze zwierzyną 
leśną. Postępowanie prowadzi KP 
Nowogard.

- o godz. 21.35 - policjanci KP 
Nowogard podczas kontroli dro-
gowej ujawnili kierującego samo-
chodem osobowym będącym w 
stanie nietrzeźwości 0,82 promila 
w wydychanym powietrzu. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard. 

- o godz. 23.05 - policjanci KP 
Nowogard podczas kontroli dro-
gowej ujawnili kierującego samo-
chodem osobowym będącym w 
stanie nietrzeźwości 1,02 promila 
w wydychanym powietrzu. Postę-
powanie prowadzi KP Nowogard. 

02.11.2014r. 
- o godz. 01.35 - policjanci KP 

Nowogard podczas kontroli dro-
gowej kierującego samochodem 
osobowym ujawnili, że kierują-
cy posiada aktywny zakaz kiero-
wania pojazdami mechanicznymi 
wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Goleniowie. Postępowanie pro-
wadzi KP Nowogard.

Opr. St.asp. Sebastian Źróbek

Policja podsumowała świąteczny weekend 

Nie zabrakło pijanych kierowców i kolizji
Za nami Dzień Wszystkich Świętych. Jak wiadomo, wobec wzmożonego ruchu policja odnotowuje większą ilość kolizji i pijanych kierowców. Na szczęście 
w tym roku nie doszło do dramatycznych zdarzeń. W rejonie nowogardzkiego cmentarza służbę pełniło 50 policjantów. 

Akcja „Znicz” trwała jeszcze w poniedzia-
łek, do godziny 14:00. My, dzięki pomocy 
rzecznika policji, Julity Filipczuk, przedsta-
wimy statystyki od piątku (31 października) 
do niedzieli (2 listopada). W tym okresie, w 
rejonie cmentarza w Nowogardzie, służbę 
pełniła spora grupa, bo aż 50 policjantów. Być 
może dlatego w statystykach, które przedsta-
wiamy, nie widnieją notatki o kradzieżach na 
cmentarzu. Przez miniony weekend zatrzy-
mano dwóch nietrzeźwych kierowców. Mia-
ło to miejsce w miejscowościach: Boguszyce 
oraz Wierzbięcin. W pierwszym przypadku 
nietrzeźwym kierowcą był 19-leni mieszka-

niec gminy Nowogard, który kierował Volks-
wagenem, mając w organizmie 0,82 promi-
la alkoholu, dodatkowo nie posiadał upraw-
nień do kierowania pojazdami mechaniczny-
mi. Natomiast w Wierzbięcinie zatrzymano 
29-letniego mieszkańca powiatu goleniow-
skiego, który kierował Oplem z 1,96 promila 
alkoholu w organizmie. Do tego zatrzymano 
również jednego kierowcę, który złamał są-
dowy zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Sprawcę ujawniono w Nowogar-
dzie, przy ul. 15 Lutego. Okazał się nim kie-
rujący Volkswagenem 29-letni mieszkaniec 
powiatu goleniowskiego. Policja zatrzymała 

również w Nowogardzie, przy ul. Zamkowej, 
45-letniego mieszkańca powiatu kamieńskie-
go, który był poszukiwany listem gończym. 
Na szczęście podczas weekendu nie odnoto-
wano groźniejszych kolizji. Odnotowano je-
dynie drobne zdarzenia: przy ul. Bohaterów 
Warszawy, Dworcowej oraz 15 Lutego. W 
miejscowości Żabowo doszło do kolizji ze 
zwierzyną leśną. Do chwili złożenia tego wy-
dania DN nie otrzymaliśmy kolejnych zgło-
szeń, zatem wierzymy, że w poniedziałek na 
ulicach naszej gminy obyło się bez żadnych 
podobnych incydentów. 

KR

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 
 4 listopada br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie autorskie 
z Panem Andrzejem Soysalem Kapita-

nem Żeglugi Wielkiej
autorem książek: 

- „Kawaler Krzyża Lotaryngii” - „Rywale z podwórka” 
- „Tajemnica dalekich rejsów” - „Wilhelm Gustloff – 

zagłada przyszła z głębin” - „Zaręczyny na Transatlantyku” 
- „Tajemnica zagłady Heweliusza” - „Kapitanowie 

oceanicznych szlaków”
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

REKLAMA

Henryka Gudełajska: lat 57, zmarła 30.10.2014 r., pogrzeb odbył 
się 03.11.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Trwa budowa sieci w Warnkowie 

PUWiS: Wszystko idzie zgodnie  
z planem...

2452 miejsce na 2479 klasyfikowanych

Ale się napracował…

Powyższy tekst to jest wstęp au-
torów badania prezentowanego w 
rankingu publikowanym kilkana-
ście tygodniu temu przez Wspól-
notę (ogólnokrajowy periodyk sa-
morządowy). W rankingu uszere-

gowano wszystkie gminy w Polsce, 
analizując kilkadziesiąt kryteriów 
ukazujących efekty działania władz 
samorządowych. Na łamach DN w 
sierpniu szczegółowo też prezento-
waliśmy te wyniki. Przypomnijmy, 
Nowogard pod rządami R. Czapli 
zajął w tym zestawieniu 2452 miej-
sce na 2479 gmin w kraju. Ten wy-
nik, ukazujący rzeczywisty poziom 
porażki, jaką jest upływająca kaden-
cja nowogardzkiego samorządu i 
burmistrza jako jego organu, szcze-
gólnie polecamy tym, którym sjesta 
na miejskich ławeczkach odebrała 
możliwość realnej oceny zdarzeń. 

red

Szanowni Państwo, 
Niniejszy raport stanowi owoc kilkumiesięcznej pracy, dyskusji oraz me-

rytorycznych sporów, w których udział brał zespół analityków naszej firmy. 
Przedstawiamy ten dokument na Państwa ręce, chcąc uhonorować wła-

dze samorządowe, które ciężką, wytężoną i merytoryczną pracą zwyczajnie 
zasłużyły na odrobinę ciepłych słów. Przed opracowaniem poniższego ran-
kingu zadawaliśmy sobie pytanie – jak wyróżnić samorządowców, którzy 
realnie wpłynęli na rozwój jednostki, niezależnie od tego, czy na jej terenie 
znajdują się wielkie przedsiębiorstwa czy grunty rolne? 

Podjęta przez nas próba zaowocowała licznymi zestawieniami, zorien-
towanymi na zmiany, jakie zaszły w polskich samorządach w latach 2010–
2014. Wiele w naszym kraju zmieniło się w tym czasie. Wiele zmieni się też 
w kolejnych latach. Chcemy aktywnie wesprzeć lokalne wspólnoty tym, co 
umiemy najlepiej – obiektywną, ugruntowaną naukowo wiedzą. Będziemy 
dumni, jeśli raport ten choćby częściowo przyczyni się do chwili refleksji, tak 
potrzebnej w dzisiejszym, zabieganym Świecie. 

Przyjmijcie, drodzy Państwo, szczere gratulacje za włożony wysiłek. 
Z wyrazami szacunku, Mateusz Klupczyński

Trwa budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Warnkowie. In-
westycję wykonuje i w całości finansuje z własnych środków, 
a nie miasta, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitar-
nych. 

Długo wyczekiwana przez 
mieszkańców Warnkowa inwesty-
cja, która pochłonie około 1,6 mln 
złotych, ruszyła w drugiej połowie 
września. Zgodnie z przyjętym 
harmonogramem trwa pierwszy 
etap inwestycji realizowanej na 

drodze za Willą Zbyszko. 
-Budujemy kanalizację sani-

tarną, grawitacyjną. Dochodzimy 
do studni nr 79 – mówi Wojciech 
Woś, kierownik bazy techniczno-
-logistycznej w PUWiS, nadzoru-
jący budowę. 

Do tej pory w ziemi, na głębo-
kości 4 metrów, położono już ok. 
120 metrów bieżących rur z PCV, 
łącznie z niezbędnymi studniami. 
W kolejnym, II etapie realizowa-
nym na tym odcinku, obok kana-
lizacji sanitarnej, będzie kładziony 
wodociąg oraz kanalizacja tłocz-
na, ciśnieniowa (z której ścieki z 
poszczególnych posesji będą tło-
czone do jednego kanału). - Pra-
ce idą zgodnie z harmonogramem. 
Jeśli pogoda nam będzie sprzyja-
ła, do końca roku zakończymy ten 
etap, czyli włączymy się do głównej 
drogi biegnącej przez Warnkowo – 
zapewnia kierownik budowy. 

Kolejne dwa etapy mają być wy-
konane na przełomie pierwsze-

go i drugiego kwartału przyszłe-
go roku. Najpierw roboty zosta-
ną przeniesione na drugą stronę 
miejscowości, gdzie wykonany 
zostanie taki sam zakres prac, ja-
kie mają być wykonane na opisy-
wanym wyżej odcinku. Ostatnim, 
ale najpoważniejszym etapem bę-
dzie budowa głównego kolektora 
kanalizacji sanitarnej (sieci grawi-
tacyjnej i tłocznej z przepompow-
nią ścieków) wzdłuż drogi woje-

wódzkiej od ulicy Kościuszki do 
węzła drogowego (skrzyżowanie 
drogi wojewódzkiej z krajową, a 
obwodnica Nowogardu). 

Inwestycja pochłonie 1,6 mln zło-
tych. Wykona ją z własnych środ-
ków PUWiS, a nie gmina Nowogard. 

 Zakończenie całego przedsię-
wzięcia planowane jest na trzeci 
kwartał przyszłego roku. 

MS

Dajcie mi jeszcze cztery lata, a dopro-
wadzę Nowogard do... końca rankingu.

A parkingu ani widu, ani słychu

Co roku to samo...
Już po raz nie wiadomo który piszemy o tej sprawie. Problem braku parkingu przy cmenta-
rzu w Żabowie powraca na łamy DN jak bumerang. Niestety reakcji ze strony gminy jak nie 
było, tak nadal nie ma. Tym razem o problemach z bezpiecznym zaparkowaniem auta przy 
cmentarzu poinformował nas jeden z mieszkańców Żabówka.

Ostatni raz o sprawie informo-
waliśmy w ubiegłym roku, w wy-
daniu DN z dn. 25 października, w 
artykule pt. „Cmentarz w Żabowie 
– nie dla zmotoryzowanych. Nie 
ma gdzie parkować”. Jak się okazu-
je, również i w tym roku, w Dzień 
Wszystkich Świętych, brak parkin-
gów dał się we znaki kierowcom. – 
Czy to naprawdę aż taki problem, 
żeby raz na zawsze zrobić z tym po-
rządek? Dobrze, że mieszkam blisko, 
to mogę sobie dojechać na cmentarz 
rowerem, ale co mają powiedzieć ci, 
którzy przyjeżdżają na groby swoich 
bliskich z innych miejscowości? – do-
daje nasz Czytelnik – Snuje się plany 
na temat renowacji nowogardzkiego 
Placu Wolności, które tak naprawdę 
na realizację mogą jeszcze poczekać, 
a nie pamięta się o takich prostych, 
a jednocześnie bardzo ważnych spra-
wach. Kiedy w końcu ktoś się tym za-
interesuje?! 

Problem z brakiem miejsc po-
stojowych przy cmentarzu w Ża-
bowie można było zaobserwować 
1 listopada, kiedy kierowcy par-
kowali wszędzie gdzie się dało, co 
zresztą widać na zdjęciu przy arty-
kule. Z bezpieczeństwem miało to 

niewiele wspólnego. Ale nie tylko 
we Wszystkich Świętych kierow-
cy mają twardy orzech do zgryzie-
nia. Przypomnijmy, o czym zresztą 
pisaliśmy poprzednio, że tuż przed 
cmentarzem ustawiono znak „Za-
kaz postoju”, który uniemożliwia 
parkowanie gdziekolwiek, nawet 
tam, gdzie jest jakieś miejsce. Idąc 
za słowami bohatera polskiej kome-
dii z końca lat 90., aż chce się powie-
dzieć: „To co wolno, jak nic nie wol-
no?”. Chyba tylko podziwiać cmen-
tarz zza szyby samochodu, przejeż-
dżając obok.

A tak już całkiem na poważ-
nie, brak miejsc postojowym przy 
cmentarzu w Żabowie od lat bu-
dzi wiele kontrowersji. Jedynym 
wyjściem na zażegnanie problemu 
jest wykupienie i zagospodarowa-

nie niewielkiej części pola upraw-
nego, bezpośrednio sąsiadującego 
z nekropolią. Pewnym jest, że par-
king musi przy cmentarzu powstać. 
Tylko kiedy to nastąpi, skoro spra-
wa notorycznie bagatelizowana jest 
przez gminne władze? Widocznie 
są rzeczy ważne i ważniejsze. Oby-
watel do tych ostatnich niewątpli-
wie zaliczy budowę parkingu w Ża-
bowie, magistrat – renowację Placu 
Wolności. Cóż, priorytet prioryte-
towi nierówny. 

Karolina Klonowska

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy w tym wyjątkowo trudnym czasie 

dzielili z nami smutek i uczestniczyli 
w ostatniej drodze 

śp. Roberta Durskiego
składa Rodzina

PODZIĘKOWANIA
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Sonda z Osiny

KANDYDAT NA WÓJTA GMINY OSINA

Robert Jurgielaniec

Dla dobra 
Mieszkańców Gminy

K WW
Samorządni 2014 
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Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Plakaty i banery lokalnych kandydatów na burmistrza i radnych gmin 
Nowogard i Osina, widnieją już na przydrożnych latarniach, drzewach, 
słupach, gablotach reklamowych, witrynach sklepowych, ogrodzeniach 
i budynkach. Dlatego tym razem zapytaliśmy naszych respondentów w 
cotygodniowej sondzie, co myślą o takiej formie agitacji wyborczej?

 Pan Franciszek - Uważam, że 
tych plakatów wyborczych jest prze-
sadnie za dużo porozwieszanych po 
gminie. Ile musiało na tę kampa-
nię pójść papieru? Ale nie ma tego 
złego, bo przynajmniej są widocz-
ni, a wśród nich jest i mój kandydat 
na którego będę głosował. Niemniej 
uważam, że takie wielkie banery to 
chyba nie są aż tak potrzebne! 

Pani Leokadia - Jak byłam w 
Nowogardzie w Dniu Wszystkich 
Świętych, to widziałam te wszyst-
kie plakaty i banery, ale i tu u 
nas, w Osinie, też widać, że są po-
rozwieszane. Dlatego powiem, że 
one mi w ogóle nie przeszkadzają. 
Przecież od tego jest kampania wy-
borcza, więc jak chcą kandydaci, to 
niech się reklamują. Mi to zupełnie 
nie przeszkadza i mnie nie razi. 

Pani Albina - Dla mnie osobi-
ście to ta kampania nie ma znacze-
nia i postrzegam ją zupełnie obo-
jętnie. A wyborcze plakaty i hasła 
na nich nie przeszkadzają mi i nie 
rażą mnie. Kandydatów zbytnio 
nie znam, bo nigdzie nie chodzę i 
wiem tylko to, co usłyszę w swoim 
domu w radio czy telewizji. 

Pani Pelagia - Plakaty zamiast 
promować konkretne programy, pro-
mują raczej popularną „butę” kan-
dydujących. Dlatego jest mi trudno 
ocenić, co tak naprawdę te poszcze-
gólne programy są warte? Kampania 
w kontekście Osiny czy innych miast 
jest taka, jaka jest, i trudno jest mi ją 
ocenić. Będąc w Szczecinie, widzia-
łam, jak plakaty wiszą jeden przy 
drugim i zdecydowanie twierdzę, że 
jest ich za dużo. 

Pani Marianna - Absolutnie ta 
kampania i to, co mają do powie-
dzenia poszczególni kandydaci, czy 
to na radnego czy też wójta nie ob-
chodzi mnie. Jestem dość poważa-
nie chora, więc nie wolno mi się de-
nerwować, a mam już 80 lat i chcę 
żyć sobie w spokoju. Na plakaty wy-
borcze raczej nie zawracam uwagi. 

Nasz felieton

Kampania, na której można tylko 
stracić

Wielu obecnych radnych, czy to gminnych czy powiatowych, kandyduje ponownie w 
zbliżających się wyborach. Niestety niewielu z nich dokonuje rozliczenia swoich osiągnięć 
w minionej kadencji. Brak takiego rozliczenia radnych powiatu nie dziwi, ponieważ tu wy-
jątkowo nasi nowogardzcy radni ostatniej kadencji nie mają się czym pochwalić, dlatego 
też pewnie milczą. I tak chociażby, taki nowogardzki temat jak - niosąca nowe możliwości 

- akcja dotycząca zmiany nazwy powiatu, zainicjowana przez Pawła Słomskiego i Partnerstwo i Roz-
wój oraz powszechnie poparta przez nowogardzką społeczność, nie uzyskała ze strony radnych powia-
towych skutecznego wsparcia, mimo że dwoje z nich to szefowie klubów (K. Lembas i M. Fedeńczak), 
w tym jeden z nich to przewodniczący klubu rządzącego w powiecie (PO). Jeszcze inny radny to nie 
tylko członek koalicji rządzącej, ale także urzędujący wicestarosta (T. Kulinicz - PSL). Wszyscy wymie-
nieni ochoczo kandydują nadal do rady powiatu, a jeden jeszcze dodatkowo chce być burmistrzem… 
Nowogardu, mimo że od dawna zamieszkał w Goleniowie. Powiat powiatem, ale w gminie można by-
łoby spodziewać się choćby namiastki dyskusji, w której to opozycja i rządzący dokonują krytycznego 
rozbioru czterech lat. Niestety zamiast tego mamy tylko propagowane, za nasze pieniądze(roznoszo-
ne po domach), jednostronne sprawozdanie - samochwalstwo burmistrza, które na tle powszechnego 
„milczenia owiec” dudni, jak ów „cymbał brzmiący” z Pawłowego listu. Jak dotychczas swoistym wy-
jątkiem w tej sytuacji jest podejście radnego M. Nieradki, który opublikował w DN tekst rozliczający 
swoją kadencję. Zamiast więc refleksji nad dokonaniami lub ich brakiem, doczekaliśmy się (będące-
go nawet ewenementem w regionie) nasilenia ekspozycji oblicz kandydatów. Banery z ich wizerunka-
mi (nie mylić z kampanią wizerunkową) spotkać można nawet w najbardziej niespodziewanych miej-
scach: stoję w ostatnie święto na cmentarzu nad grobem bliskich - mówi jeden z naszych Czytelników 
- podnoszę wzrok, a tu z plakatu czy baneru ponad płotem spogląda na mnie kandydat i uśmiecha się 
szeroko, że bardziej już chyba nie można. Dla ułatwienia, któż - to taki? Dodajmy, że ten sam kandydat 
przekazuje radosną wieść, że oto kandyduje ponownie (i oczywiście swój post - amerykański opalony 
wizerunek) już pięć kilometrów przed granicami naszej gminy (choć w Osinie - o tę gminę chodzi - nie 
jest przecież wybierany), spoglądając śmiało w oczy przejezdnych z ustawionego w szczerym polu ste-
laża. Po sposobie odwoływania się do uwagi i uznania wyborców można odnieść wrażenie, że kandy-
daci bardziej niż na ocenę naszego krytycznego rozumu liczą na uznanie ich walorów fizycznych, a to 
u mężczyzn (to oni głównie na nośnikach wyborczych) zakrawa już na daleko posuniętą megalomanię, 
bądź niezbyt zdrowy stosunek do własnej fizyczności. Oczywiście nieco inaczej należy oceniać w tym 
względzie działania tych, którzy kandydują po raz pierwszy i oprócz programu, zamierzeń, powinny 
także zaprezentować publicznie swój wizerunek. Ale urzędujący burmistrz, wyglądający z każdej szy-
by - Przepraszam, to przesada. 

Marek Słomski

MATERIAŁ WYBORCZY

          Nowogard, dnia  24.10.2014 r.       

           

        BR.0002.XXXIX.2014   
 

            Pan 

                       .......................................................... 

                                                                    ..........................................................   

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXIX sesję Rady Miejskiej 
w Nowogardzie. Początek obrad: 
 
              7 listopada  2014 roku (piątek) o godzinie 1200  w sali obrad Rady Miejskiej  

w Nowogardzie, Plac Wolności 1.  

 

Porządek obrad:  
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 2. Zgłoszenie wniosków do porządku obrad. 
3. Przyjęcie  protokołu z sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2014 roku. 
 4. Informacje Przewodniczącego Rady. 
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania. 
 6. Sprawozdanie Burmistrza Nowogardu z działalności pomiędzy sesjami. 
7. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów 
ogrodów działkowych w Nowogardzie, 
b)  rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowogardzie.  

       8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania. 
       9. Komunikaty. 
 

   Część uroczysta 
 

10. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej 
11. Wystąpienie Burmistrza Nowogardu. 
12. Podziękowanie oraz wręczenie upominków. 

       13. Zakończenie obrad. 
 
 

                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                       Antoni Bielida  

 

W piątek, w samo południe 

Spotkają się ostatni raz...
Zakładając, że nie będzie powodów do zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym, w naj-
bliższy piątek, 7 listopada, w samo południe, odbędzie się ostatnie, 39 w tej kadencji posie-
dzenie Rady Miejskiej w Nowogardzie. 

Radni się jednak za wiele nie 
napracują. Zgodnie z porząd-
kiem obrad, będą głosować tylko 
nad dwiema uchwałami. Jedna 
będzie dotyczyć ustalenia planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów ogrodów dział-
kowych. Druga to rozpatrzenie 
skargi na działalność kierowni-
ka Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie. Wcześniej, co w 
tej kadencji, szczególnie w tym 
roku, należało do rzadkości, rad-
ni będą mogli składać interpela-
cje, wnioski i zapytania na „ręce” 
burmistrza. 

Pod koniec obrad odbędzie 
się część uroczysta sesji. W jej 
trakcie przemówić mają do raj-
ców burmistrz i przewodniczący 
RM. Później zaplanowano wrę-
czenie podziękowań i upomin-
ków dla radnych mijającej ka-
dencji. A następnie, ostatnie w 

tej kadencji obrady zostaną za-
kończone. 

Kolejne, już po wyborach sa-
morządowych, zapewne odbę-
dą się dopiero w grudniu. Kto 
wówczas zasiądzie w sali obrad? 

O tym już 16 listopada zdecydują 
wyborcy. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można napisać, że w 
takim samy składzie radni już się 
po wyborach nie spotkają...

MS
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Zapraszamy w czwartek do redakcji DN

Załóż konto w ZIP!
Już w najbliższy czwartek (6 listopada), w godzinach od 11:00 do16:00, w redakcji DN utworzone zostanie mobilne stanowisko Zintegrowanego Informa-
tora Pacjenta. Wszystkich gorąco zachęcamy do zabrania dowodu osobistego i zapoznania się z tą ofertą NFZ. Czym tak naprawdę jest ZIP oraz jak z nie-
go korzystać, przypominamy w poniższym tekście. 

 W połowie 2013 roku pojawi-
ły się informacje o tym, że Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, wycho-
dząc naprzeciw pacjentom, utwo-
rzył tzw. Zintegrowany Informa-
tor Pacjenta, dzięki któremu każ-
dy będzie mógł w domu, przy 
pomocy Internetu, śledzić swoją 
kartę pacjenta. Z informacji, jakie 
otrzymaliśmy od rzecznika NFZ 
w Szczecinie, dowiadujemy się, 
że Zintegrowany Informator Pa-
cjenta to nowoczesny, stale aktu-
alizowany dostępny w Internecie, 
poradnik Narodowego Funduszu 
Zdrowia – łatwy w użytkowaniu 
i przyjazny. Informator ma część 
ogólnodostępną oraz dostępną 
tylko po zalogowaniu się dla po-
siadaczy konta ZIP. Na własnym 
koncie zdrowotnym można zna-
leźć m.in. dane o tym, gdzie i kie-
dy się leczyliśmy, wykonanych ba-
daniach i zapisanych lekach oraz 
ich kosztach od 2008 roku. Do-
stęp do konta użytkownicy mają 
w każdej chwili, z każdego kom-
putera połączonego z Interne-

tem. Można sprawdzić, czy sys-
tem eWUŚ potwierdza nasze pra-
wo do świadczeń. Ponadto można 
kontrolować, ile pieniędzy na na-
sze leczenie wydaje NFZ. Wszyst-
ko brzmi bardzo ładnie, jednak 
nie do końca tak jest... 

Zintegrowany Informator Pa-
cjenta można założyć w siedzibie 
ZOW NFZ w Szczecinie (ul. Ar-
końska 45), w delegaturze ZOW 
NFZ w Koszalinie (ul. Konstytucji 
3 Maja 7), w sekcji obsługi Ubez-
pieczonych w Pyrzycach (ul. Li-
piańska 4). Są jeszcze tak zwane 
mobilne stanowiska ZIP, które na 
prośbę prywatnych firm lub urzę-
dów miast, wybierają się w okre-
ślonym terminie do danej miej-
scowości i w ten sposób ułatwia-
ją pacjentom utworzenie takiego 
konta. Dziennik Nowogardzki od 
kilku miesięcy zabiegał w Oddzia-
le Wojewódzkim NFZ o to, aby 
taki mobilny punkt ZIP powstał 
w naszej redakcji. Nasze stara-
nia doszły do skutku i już w naj-
bliższy czwartek (6 listopada), za-

praszamy wszystkich zaintereso-
wanych, do redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego, mieszczącej się 
przy ul. Boh. Warszawy 7A, aby 
zapoznać się z ofertą Zintegrowa-
nego Informatora Pacjenta. 

Wracając do podstawowych in-
formacji, dotyczących ZIP, aby 
uzyskać takie konto, potrzebne 
są dane dostępowe, czyli login i 
hasło. Wydawane są one przez 
uprawnionych pracowników NFZ 
w punktach, o których pisaliśmy 
powyżej, lub właśnie w dyżuru-
jących mobilnych stanowiskach. 
Warto jednak wcześniej wyko-
nać rejestrację w systemie ZIP 
(zakładka „zarejestruj się w ZIP” 
jest dostępna na stronie www.nfz-
-szczecin.pl), gdyż znacznie przy-
spieszy to wydanie danych dostę-
powych. Wypełniony i zatwier-
dzony wniosek rejestrowy, bę-
dzie już czekał w systemie do dnia 
osobistego odbioru loginu i hasła. 
Należy pamiętać, że podczas od-
bioru trzeba mieć przy sobie do-
kument wskazany we wniosku 

(dowód osobisty lub paszport). 
Konto w ZIP można założyć wy-
łącznie osobiście i tylko dla siebie, 
wyjątkiem są konta ZIP dla dzieci, 
które zakładać mogą rodzice. In-
formacje na koncie w ZIP są do-
stępne w ciągu 24 godzin od ak-
tywowania konta. Wierzymy, że 
taka forma uzyskiwania informa-

cji sprawdzi się i ułatwi pacjentom 
wiele spraw, bo w czasach zaawan-
sowanej technologii takie rozwią-
zanie jest jak najbardziej na miej-
scu. Zatem jeszcze raz gorąco za-
chęcamy do wizyty w redakcji 
DN, w czwartek (6 listopada), w 
godzinach od11:00 do16:00. 

KR

Na zdjęciu dyżur mobilnego stanowiska ZIP w Stargardzie, w dniach 02-04.10.2013. 
foto. www.nfz-szczecin.pl.

Za Karskiem czai się niebezpieczeństwo

Oby nie doszło do tragedii
W ostatnich dniach na adres mailowy DN dotarł sygnał naszej Czytelniczki, dotyczący niebezpiecznego uskoku na drodze pomiędzy miejscowościami 
Karsk i Ogorzele. Poniżej publikujemy treść nadesłanego do nas listu.

Przeczytałam ostatnio w Wia-
domościach Samorządowych o do-
tychczasowych osiągnięciach bur-
mistrza naszej gminy. O szpita-
lu, chodnikach, placach zabaw itp. 
Ale dlaczego od wielu lat nikt nie 
zainteresuje się uskokiem pomię-
dzy Karskiem a Ogorzelami, któ-
ry stwarza niebezpieczeństwo dla 
ruchu. Czy burmistrz miał okazję 

jechać tą drogą? Ja codziennie po-
konuję tę trasę, wiosną, latem, je-
sienią i zimą – pisze nasza Czy-
telniczka – Co z tego, że ustawio-
ne są ograniczniki prędkości, jak 
nieopodal są bagna i jakaś rzecz-
ka, która zamarza. Ten odcinek, 
na którym są dziury, przy ujem-
nych temperaturach marznie i jest 
oblodzony. Wielu kierowców nie 

wie, że ten fragment drogi jest nie-
bezpieczny. Wiele razy dochodzi-
ło tam do wypadków. Na szczęście 
nie były śmiertelne, ale ubiegłe-
go roku o mały włos nie doszło do 
tragedii, kiedy dzień przed Wigilią 
dachowały dwa samochody. Dziu-
ra dziurę pogania. Może pan bur-
mistrz zainteresuje się tym? Zbli-
ża się zima i padają deszcze. Mam 
nadzieję, że ktoś zajmie się tym 
uskokiem jeszcze w tym miesiącu, 
postawi barierki i załata dziury. Bo 
tak dłużej być nie może, że stawia-
ne są tylko ograniczniki, nie tędy 
droga, trzeba się tą sprawą zająć.

Nasz komentarz
Droga, o której pisze nasza Czytelniczka, to droga wojewódzka nr 106, prowadząca z Pyrzyc, przez Stargard 

Szczeciński, do miejscowości Rzewnowo (gm. Kamień Pomorski). W istocie, fragment pomiędzy Karskiem a 
Ogorzelami jest w opłakanym stanie. Nie jest to pierwszy sygnał w tej sprawie, bowiem niebezpieczeństwo, wy-
nikające z nierówności nawierzchni na tym odcinku, zwróciło uwagę niejednego już kierowcy. Status drogi suge-
ruje, że z prośbą o naprawę uskoku należy zwrócić się do magistratu województwa zachodniopomorskiego. Nie 
zapominajmy jednak, że interesy naszej gminy reprezentowane są przez jej włodarza i to nie obywatel, ale wła-
śnie burmistrz powinien interweniować w podobnych sprawach w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich z siedzibą w Koszalinie. A sprawa jest poważna. Kierowca, który nie zna specyfiki tej drogi, może to 
przypłacić w najlepszym wypadku koniecznością naprawy podwozia samochodu, w najgorszym – zdrowiem lub 
życiem, jeśli dojdzie do wypadku. Zwłaszcza teraz, kiedy mrozy za pasem, uskok jest szczególnie niebezpieczny. 
Wiadomość z prośbą o oficjalne stanowisko w tej sprawie wysłaliśmy już do ZZDW w Koszalinie

Karolina Klonowska
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Nowa rubryka w DN 
Począwszy od dzisiejszego wy-

dania, w każdy wtorek, będzie-
my publikować rubrykę autor-
stwa Franciszka Tarczykowskiego 
– emerytowanego nauczyciela ję-
zyka polskiego, polonisty, znaw-
cy i miłośnika literatury. Jak sama 
nazwa rubryki wskazuje, będzie 
to prezentacja wybranych i ulu-
bionych przez autora z domowego 
zbioru aforyzmów, przysłów, krót-
kich fraszek, kalambur, słownych 
gier i zabaw z językiem polskim, 

utrzymanych w lekkim, grotesko-
wym stylu. Mamy nadzieję, że na-
sza nowa rubryka przypadnie Pań-
stwu do gustu, a z czasem może 
sami zaczniecie przysyłać do niej 
ciekawe, krótkie formy językowe. 

Na bieżące wydanie pan Franci-
szek wybrał dla Państwa kilka afo-
ryzmów o tematyce śmierci oraz 
kilka fraszek. Zapraszamy do lek-
tury, witając jednocześnie pana 
Franciszka Tarczykowskiego na 
naszych łamach. 

Literacko-satyryczna 

mieszanka

Pana Franka

Aforyzmy o śmierci, kresie życia, zmarłych, grobach, 
cmentarzach i pamięci...

Człowiek ma nadzieję całe życie, i umiera mając nadzieję (Arounet Francois, 
Marie, pseudonim Wolter)

Im wyżej stawia się człowieka, tym straszniejsza jest śmierć (Soren Kierke-
gaard)

Człowiek, który nie jest gotów umrzeć za sprawę, nie zasługuje na to, by żyć 
(Luter King Martin) 

Trochę gazu na wirażu i już jesteś na cmentarzu (powiedzenie) 
Miał piękną śmierć. Zginął w burzy...oklasków (Klimek Jan) 
Pogrzeb to dowód na śmierć bliźnich (Gorzelski Roman, satyryk)
Zaglądając śmierci w oczu, nie robi się „perskiego oka” (Zbura Urszula, afo-

rystka, Kalisz)
Niekiedy jeden umarły, bywa ważniejszy od tysiąca żywych (Franciszek Tar-

czykowski) 
O wiecznym odpoczynku nawet leń nie marzy (Łukaszewicz Zenon, satyryk)

Fraszki śmiechu warte, Fraszki - igraszki 
„Żona do męża„ Sztaudynger Jan Izydor, ( 1904 - 1970), poeta satyryk 
1.Jeśli nie chcesz mojej zguby/Daj mi banknot, ale gruby. 
2.„Zbytnia Miłość„ - Zbytnia miłość do pieniędzy/To najgorszy rodzaj nę-

dzy (1960) 
3„Pamiętaj„ - Nawet święty/ Lubi prezenty. 
4.„ Salomon” - Wymyślił wiele mądrych spraw, ale niestety,/nie pokazał ra-

żącej głupoty kobiety 
5. „ Kuracja odchudzająca” - Rano keks,/wieczór sex. 
6. „ Krogom bez wstydna” - Nie tylko czoło ma z miedzi,/Lecz i to, na czym 

siedzi. 
7. „ Niech się pan przekona” - Jestem cnotliwa, niech się pan przekona!/i 

otworzyła mi ramiona
8. „ Nie Wanda” - Nie każda zaraz się topi,/ Gdy na nią lecą chłopi. 
9. „ Wymagającej” - Znowu pończoszki, moja droga,/ czyś ty 100 noga?... 
 Karski Gabriel (1895-1978) 
1. „ O Elegantce” - Prawdziwa elegantka wyzna, (gdy jest szczera), że się dla 

kobiet stroi, dla mężczyzn rozbiera 
2. „O pewnej biuralistce” - Nie barak jej inteligencji, / lecz woli swą pracę 

nową, gdzie zarabia więcej - / chociaż nie pracuje głową... 
Safrin Horacy (1899-11980) satyryk, 
1. „Filantropka” - Do gacha kolejnego przemówiła czule: „gotowam” zdjąć 

dla ciebie ostatnią koszulę!”
2. „Praktyczna Przyjaciółka” - Złożyłem dla niej piosenkę./ Najsubtelniej-

szych tonów. A ona szepce: „ To cienkie./ Lecz wolę parę nylonów!” 
Anonim 
1. „ Nic dziwnego” - Nie dziw, że harde urodziwe panie: / Im gładsze drzewo 

tym trudnej wleźć na nie 
Włodzimierz Słobodnik (1900/1991) ,poeta 
1. „Pytanie i odpowiedź” Kogo kochałaś przede mną ?/ Nie wiem, bo było 

ciemno 
2. „ Słowa Ukochanej” I jak miód popłynęły słowa ukochanej: „ Pokocham 

cię, gdy futro od ciebie dostanę. Bo przecież tchnąć miłością muszę gorącą / 
Zapłacę, kiedy zapłonę kiedy w futrze będzie mi gorąco”. 

3. „ O Pani skorej do miłości” Każdy o tej pani powie:/ Z niej miłosne po-
gotowie. 

Artur Maria Sfinarski, (1999-1965), poeta 
1. „ Na zabobonną” - Pająka nie lubisz rano/ W piątki kabałę stawisz. I jak 

mi opowiadano - / co 13 odmawiasz. 

l. Śp. Andrzejewski Konrad
2. Śp. Banuch Elżbieta
3. Śp. Barg Stanisława
4. Śp. Błażyńska Maria
5. Śp. Borczyk Krystyna
6. Śp. Brodniak Józef
7. Śp. Brzost Renata
8. Śp. Chodakowska-Ignasiak Halina
9. Śp. ChomińskaZuzanna
10. Śp. Chomiński Wojciech
11. Śp. Chudyk Teresa
12. Śp. Chudziński Edward
13. Śp. Czernikiewicz Teresa
14. Śp. Dajczak-Macikowska Józefa
15. Śp. Domnick Jadwiga
16. Śp. Doroba Tadeusz
17. Śp. Drabik Władysław
18. Śp. Dreling Stanisława
19. Śp. Fijałkowski Ryszard
20. Śp. Galińska Maria
21. Śp. Gałecki Andrzej
22. Śp. Garliński Stanisław
23. Śp. Gawłowski Henryk
24. Śp. Giedgowt Bożena
25. Śp. Gołębiowski Mieczysław
26. Śp. Gust Zbigniew
27. Śp. Górczewski Grzegorz
28. Śp. Gómicz Marianna
29. Śp. Grad Elżbieta
30. Śp. Gruchała Roman
31. Śp. Horyń Genowefa
32. Śp. Unicka Maria
33. Śp. Unicki Eugeniusz
34. Śp. Jaguś Stanisława
35. Śp. Jakubowiak Jan
36. Śp. Jawtoszuk Stanisław
37. Śp. Jeż Świetlana

38. Śp. Kamionka Stanisława
39. Śp. Karman Maria Magdalena
40. Śp. Kazimierowska Maria
41. Śp. Kępa Stanisława
42. Śp. Kondraciuk Aurelia
43. Śp. Kopyemski Ryszard
44. Śp. Kopyłowicz Aleksander
45. Śp. Korowaj Aneta
46. Śp. Kosman Jan
47. Śp. Kowalczyk Józef
48. Śp. Krzysztoszek Maryla
49. Śp. Kubaszewska Maria Barbara
50. Śp. KuźnickaMaria
51. Śp. Kwiatkowski Jan
52. Śp. Laboń Marceli
53. Śp. Laboń Leokadia
54. Śp. Lembas Janina
55. Śp. Litwin Janina
56. Śp. Litwin Władysław
57. Śp. Majewska Zenobia
58. Śp. Makowski Albin
59. Śp. Marcinkowski Krzysztof
60. Śp. Martyniuk Jan
61. Śp . Matysiak Ryszard
62. Śp. Mordzak Walentyna
63. Śp . Nanowska Nadzieja Elżbieta
64. Śp. Narewska Zofia
65. Śp. Nastawny Władysław
66. Śp. Nowak Anastazja
67. Śp. Ochman Alina
68. Śp. Pągowski Jan
69. Śp. Piątkowski Zenon
70. Śp. Pluskota Irena
71. Śp . Podemski Stanisław
72. Śp. Prawdzie Alicja
73. Śp. Piórowska Salomea
74. Śp. Rembacz Danuta

75. Śp. Reszka Jadwiga
76. Śp. Rożek Janina
77. Śp. Rudawski Antoni
78. Śp. Rymarczyk Anna
79. Śp. Rzeszowska Marzenna
80. Śp. Rzeszowski Stanisław
8l. Śp. Sawicki Wiesław
82. Śp. Seweryniak Jan
83. Śp. Sędłak Antoni
84 . Śp. Sowa Stanisław
85. Śp . Spurgiasz Konstanty
86. Śp. Staniewska Janina
87. Śp. Stec Halina
88. Śp. Stec Piotr
89. Śp. S teczek Stanisław
90. Śp. Suprynowicz Adolf
91. Śp. Susitko Alina
92. Śp. Szałkiewicz Antoni
93. Śp. Szczur Teresa
94. Śp. Szpytman Irena
95. Śp. Sztengiert Mirosława
96. Śp. Tabin-Białencka Regina
97. Śp. Urbański Tadeusz
98. Śp. Walczak Jan
99. Śp. Waleryszak Hanna
100. Śp. Wiercioch Stefania
101. Śp. Wierna Teresa
102. Śp. Wierszko Jan
103. Śp. Wróbel Weronika
104. Śp. ks. Zaklika Grzegorz
105. Śp. Zborowska Teresa
l 06. Śp. Zgieb Zofia
107. Śp. Ziemińska Romana
l 08. Śp. Siostra Zygmunta
109. Śp. Siostra Róża
110. Śp. Maria Chmielewska

Wspominamy zmarłych nauczycieli 
W niedzielę, 2 listopada, w Dzień Zaduszny, odbyła się Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli, w 

trakcie której odczytano nazwiska wszystkich śp. pedagogów nowogardzkich szkół. Poniżej lista na-
uczycieli, których polecamy Miłosierdziu Bożemu. 

Bal wszystkich świętych...
W miniony piątek, w kościele pw. WNMP, miała miejsce nietypowe, ostatnie już w paź-
dzierniku, nabożeństwo różańcowe. 

W wieczornej liturgii udział 
wzięły dzieci poprzebierane za 
postacie świętych. Była Matka 
Boża i Jan Paweł II. Nie mogło za-
braknąć też aniołów, za które tak 

chętnie przebierają się dziewczyn-
ki. W trakcie nabożeństwa dzieci 
tłumaczyły, dlaczego wybrały tę, 
a nie inną postać. Po zakończeniu 
liturgii, „wszyscy święci” zostali 

zaproszeni na bal do domu para-
fialnego, gdzie na każde dziecko 
czekał słodki poczęstunek.

Jarek Bzowy 
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Forum Pokrzywdzonych przez Państwo radzi:

Fotoradar i mandaty
Kilkukrotnie opisywaliśmy sytuację, w których nasi Czytelnicy otrzymywali mandaty wystawiane przez Straż Miejską na podstawie zdjęcia z fotoradaru. 
Swojego czasu wynikło spore zamieszanie w Polsce, związane z tym czy płacić za takie mandaty czy też nie. Tym razem Forum Pokrzywdzonych przez Pań-
stwo przyjrzało się właśnie temu zagadnieniu, wyjaśniając niektóre kwestie. 

Od pewnego czasu popular-
nym tematem stało się karanie 
właścicieli pojazdów za nie wska-
zanie kierowcy, który był spraw-
cą wykroczenia drogowego. Jeśli 
otrzymywaliśmy mandat z foto-
radaru, to przesyłano nam druk, 
w którym mieliśmy trzy warian-
ty ukarania do wyboru i jed-
nym z nich zawsze było przyjęcie 
mandatu w większej kwocie bez 
punktów. Trybunał Konstytucyj-
ny orzekł już, że zgodny z kon-
stytucją jest przepis przewidujący 
grzywnę dla właściciela pojazdu, 
którym popełniono wykrocze-
nie drogowe, za nie wskazanie, 
kto kierował autem. Trybunał 
wskazał, że nie wskazanie przez 
właściciela pojazdu osoby kieru-
jącej jest wykroczeniem odręb-
nym od wykroczenia drogowego 
i zgodnie z zasadami postępowa-

nia w sprawach o wykroczeniach, 
osoba obwiniona ma zapewnio-
ne wszelkie prawa postępowania 
przed sądem, w tym możliwości 
do obrony. 

W dalszym ciągu wątpliwa po-
zostawała kwestia uprawnień 
straży miejskiej w zakresie skła-
dania do sądu wniosków o uka-
ranie właściciela pojazdu, który 
odmówił wskazania, kto kierował 
jego samochodem w czasie, gdy 
popełniono wykroczenie. Orga-
nem uprawnionym do wystawie-
nia mandatu z foto radaru jest 
ITD – Inspekcja Transportu Dro-
gowego. Uprawnienia te inspek-
cja zyskała na skutek nowelizacji 
Prawa o Ruchu Drogowym z paź-
dziernika 2010 r., odnoszącej się 
głównie do Inspekcji Transpor-
tu Drogowego. Po tej noweliza-
cji nie było jednoznacznie wiado-

mo, czy wnioski do sądu w takich 
sprawach może kierować straż 
miejska, czy uprawniona jest je-
dynie policja. W uchwale 7 sę-
dziów SN orzekło, że straże miej-
skie mogą wnosić do sądu o uka-

ranie właściciela pojazdu, który 
odmówił wskazania, kto kierował 
jego autem w czasie, gdy popeł-
nione zostało wykroczenie dro-
gowe.

Zgodnie z zapisem Kodeksu 
Wykroczeń, karze grzywny pod-
lega właściciel pojazdu, który 
„wbrew” obowiązkowi, nie wska-
że na żądanie uprawnionego or-
ganu, komu powierzył pojazd do 
kierowania lub używania w ozna-
czonym „czasie”. Chodzi głów-
nie o przypadki zarejestrowania 
przekroczenia prędkości przez 
fotoradar. Natomiast zgodnie z 
Kodeksem Postępowania w spra-
wach o wykroczenia, strażom 
miejskim, uprawnienia oskarży-
ciela publicznego przysługują tyl-
ko wtedy, gdy ujawniły wykro-
czenia mieszczące się w zakre-
sie ich działania. Pojęcie „zakres 

działania” straży miejskiej jest 
pojęciem bardzo szerokim. Je-
śli mowa o zakresie działania to 
przyjmujemy, że chodzi nie tyl-
ko o zadania, które strażnik miej-
ski wykonuje, ale również o na-
rzędzia którymi się posługuje na 
mocy ustawowego upoważnie-
nia. Niewątpliwie takim narzę-
dziem są również czynności wy-
jaśniające – tak w ustnym uza-
sadnieniu argumentowano pod-
jęcie uchwały. Sąd wskazał także, 
że żądanie od posiadacza pojaz-
du udzielenia określonych infor-
macji jest czynnością wyjaśniają-
cą, której prowadzenie mieści się 
w zakresie działania straży miej-
skiej. Powyższa uchwała SN ma 
moc zasady prawnej - są nią więc 
związane inne składy Sądu Naj-
wyższego.

Red.

Szkoła Podstawowa nr 4

Zwycięstwo w międzyszkolnym 
konkursie o patronie
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie wzięła udział w 
III Międzyszkolnym Konkursie wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów szkół podstawowych. 

Finał odbył się 24.10.2014 r. w 
Katolickiej Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Szczecinie. 
Oprócz nas i gospodarzy, w kon-
kursie uczestniczyły dzieci ze szko-
ły w Marianowie, SP nr 8 w Poli-
cach i SP nr 35 w Szczecinie. Naszą 
szkołę reprezentowali: Aleksandra 
Borkowska, Emilia Machocka, Ga-
briela Rybicka, Kacper Dudek, Oli-
wier Dudek oraz Kaja Kowalska. 
O godz. 9.00 w sali gimnastycznej 

odprawiona została Msza święta, 
która w tej szkole odbywa się raz 
w tygodniu. Następnie rozpoczęto 
pierwszy etap konkursu. Uczniowie 
rozwiązywali test indywidualny, po 
uprzednim podziale na grupy wie-
kowe. Przerwa na poczęstunek, od-
dzielała piszących od drugiej części 
rywalizacji. Następnie uczniowie 
wzięli udział w drużynowej grze 
planszowej odpowiadając na pyta-
nia dotyczące życia Karola Wojtyły 

i pontyfikatu Jana Pawła II. Chociaż 
poziom wiedzy poszczególnych 
drużyn był wyrównany, to jednak 
szczęście nam sprzyjało. Przypa-
dały nam pytania trudne, ale za to 
wyżej punktowane. Organizatorzy 
przygotowali również pytania twór-
cze, które miały pozwolić dzieciom 
na zdobycie dodatkowych punktów.  
Drużyna z naszej szkoły wygra-
ła rywalizację zespołową zdobywa-
jąc puchar przechodni. Dodatko-
wą radość sprawiły uczennice kl. 
III Aleksandra Borkowska i Emi-
lia Machocka, zajmując w swojej 
grupie wiekowej (równorzędnie) 
pierwsze miejsce w klasyfikacji in-
dywidualnej. Za rozwiązanie te-
stu wiedzy otrzymały maksymalną 
ilość punktów. Wszyscy otrzyma-
li dyplomy uczestnictwa oraz upo-
minki. Każda drużyna otrzyma-
ła też nagrodę książkową. Nasza 
książka pt. „24 historie przed nasta-
niem Wigilii” znajduje się w świetli-
cy szkolnej. Przygotowania do kon-
kursu przebiegały pod kierunkiem 
katechety i rodziców. Mamy na-
dzieję, że w przyszłorocznej edycji 
konkursu uda się naszym uczniom 
utrzymać tak wysoki poziom.

Inf. własna 

Nie dość, że nabrudził, 
to jeszcze stworzył  
zagrożenie
Wczoraj jeden z naszych Czytelników przesłał nam na 
skrzynkę e-mail zdjęcie dzikiego wysypiska śmieci, jakie 
znów rośnie na drodze przy byłej przesypowni. 

- Witam, w załączeniu przesy-
łamy zdjęcie zrobione dzisiaj rano 
przy terenie byłej przesypowni. 
Śmieci rozrzucone prawie na pół 
drogi, czy naprawdę nikt nie ma 
pomysłu na idiotów, którzy się ich 
pozbywają w taki sposób? Może 
wyznaczyć jakąś nagrodę dla ko-
goś, kto przyczyniłby się do rozwi-
kłania tej trudnej dla miasta za-
gadki? - pisze, nie oszczędzając 
słów, Czytelnik.

Emocje są tutaj jednak zrozu-
miałe. Tym bardziej, że odkąd 

obowiązują nowe przepisy o go-
spodarce odpadami, wyrzucanie 
śmieci poza miejscami przezna-
czonymi do ich składowania jest 
pozbawione sensu – każdy i tak 
jest obciążony śmieciowym po-
datkiem. Pozostaje tylko liczyć, 
że po naszej publikacji odpo-
wiedzialne za porządek w mieści 
służby usuną zagrażające bezpie-
czeństwu odpady z drogi. 

Red. 

@  Sygnały Czytelników @ 
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Kandydat 
do Rady Gminy Osina

K o m i t e t 
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i Rozwój
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OKRĘG 15

Sfinansowano przez KWW Partnerstwo i Rozwój.

Jan Szymaniak
Kandydat  

do Rady Miasta

Okręg Nr 9
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Jana Kilińskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, 
Zielona

K WW  Partnerstwo i Rozwój

Andrzej Leszczyński
Kandydat do Rady Miasta
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Kandydaci do Rady Powiatu KWW Partnerstwo i Rozwój w okręgu nr 2  
(gm. Nowogard)

Marek Krzywania - Miejsce nr 2
Ekonomista. Doradca ubezpiecze-
niowy. Radny czterech kadencji

Krzysztof Kosiński - Miejsce nr 3
Lekarz i właściciel przychod-
ni, radny dwóch kadencji 

Gracjan Golema - Miejsce nr 5
Magister Wychowania Fizycz-
nego, trener piłkarski

Irena Czyżak - Miejsce nr 8
zaangażowana w promowa-
nie rodzicielstwa zastępczego

Janina Ujazda - Miejsce nr 9
Radna 2002-2006, działacz-
ka Rady Sołeckiej Jarchlina

Grażyna Rynkiewicz - Miejsce nr 6
Przedsiębiorca, radna 2002-2006 r., 
działaczka parafialnego Caritas

Monika Pękala - Miejsce nr 4
Pedagog. Pracownik DPS. 
Sołtys wsi Więrzbięcin 

Adrian Sawicki - Miejsce nr 7
Informatyk, współorganizator ma-
ratonu rowerowego

Danuta Błażejewska - Miejsce nr 10
Prowadzi gospodarstwo rolne w 
Strzelewie

Adrian Kierasiński - Miejsce nr 11
Fotograf, działacz społecz-
ny

Paweł Słomski - Miejsce nr 1
Geograf, politolog, inicjator zmiany nazwy powiatu

Partnerstwo i Rozwój to dziś największy obywatelski komitet w powiecie go-
leniowskim wystawiający swoich kandydatów we wszystkich okręgach wybor-
czych do rady powiatu goleniowskiego. Wystawiamy także kandydatów w wy-
borach do rad gmin: Nowogard, Stepnica i Osina. Zgłaszamy również kandy-
datów na Burmistrzów Nowogardu i Stepnicy oraz wójta Osiny. Na naszych 
listach jest także kandydatka na burmistrza Maszewa. To dzięki inicjatywie 
Partnerstwa i Rozwoju możliwym była pierwszy raz od 8 lat niepartyjna lista 
do rady powiatu. Jako lider listy powiatowej przestawiam Państwu kandyda-
tów KWW Partnerstwo i Rozwój w wyborach do Rady Powiatu z okręgu nr 2 
obejmującego Gminę Nowogard.

KANDYDACI KWW PiR POPIERAJĄ PIOTRA SŁOMSKIEGO NA BURMISTRZA NOWOGARDU
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Nasz cykl - Dzieje nowogardzkich rodzin 

Historia Piotra Kozakowskiego i jego rodziny - część V
Dzieje nowogardzkich rodzin to nadal nieodkryty frapujący temat. Niestety tylko nieliczne są przypadki, gdy znajdują się tacy, którzy w jakikolwiek sposób spisują i 
utrwalają historie swoich najbliższych. Do nich należy pan Czesław Kozakowski. Urodzony w naszej gminie i wiele lat tutaj mieszkający, opracował niezwykłą historię 
losu swojego ojca Piotra, który trafił , na te nowogardzkie ziemie po II Wojnie Światowej . Historia spisana przez pana Czesława otrzymała I nagrodę w konkursie Szcze-
cińskiego Towarzystwa Kultury „Dzieje Szczecińskich Rodzin” w roku 2008. Monografia ma tytuł „Historia mojej Rodziny 1860-2007”. Jej część, dotycząca losów ojca 
autora, prezentujemy niżej w odcinkach na łamach DN. 

Jan Czesław Kozakowski

Autor o sobie: Urodziłem się 27 
stycznia 1948 r. w Nowogardzie. Ro-
dzice prowadzili gospodarstwo w No-
wych Wyszomierkach w gminie Wy-
szomierz, powiat Nowogard. Szko-
łę podstawową kończyłem w Długo-
łęce. Do Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie uczęszczałem w la-
tach 1962-1966. W latach 1966-1968 
uczyłem się w pomaturalnej Państwo-
wej Szkole Ekonomicznej przy Tech-
nikum Handlowym w Szczecinie. We 
wrześniu 1968 rozpocząłem pracę w 
firmie rzeczoznawczo-kontrolnej PO-
LCARGO w Szczecinie, w której prze-
pracowałem 40 lat. W tym okresie od-
byłem zasadniczą służbę wojskową 
oraz ukończyłem studia zaoczne na 
wydziale filologii angielskiej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od Wigilii 2008 r. jestem na 
emeryturze. Mieszkam w Szczecinie 
od 1966 r. Od kilku lat biorę udział w 
Konkursie „Dzieje Szczecińskich Ro-
dzin” organizowanym przez Szczeciń-
skie Towarzystwo Kultury. Zajmuję 
się gromadzeniem i opracowywaniem 
dokumentacji dotyczącej mojej Rodzi-
ny oraz Ziemi Nowogardzkiej.

23.10.1946 - Robert zostaje 
zarejestrowany jako junak przez 
Powiatowy Urząd W.F. i P.W. na 
powiat Nowogard w Dobrej i 
otrzymuje przydział do kompa-
nii w Długołęce. 

1.01.1947 – Piotr i Franciszek 
Kozakowscy zostają członkami 
Koła Gromadzkiego Związku 
Samopomocy Chłopskiej w No-
wych Wyszomierskich [nowa 
nazwa kolonii – JCK]. Wzmian-
ki wart jest fakt, że do 1954 r. 
gromada była określeniem jed-
nostki administracyjnej na po-
ziomie wsi, wyższą jednost-
ką była gmina. W latach 1954 - 
1972 gminy zamieniono na gro-
mady, a dawne gromady stały się 
sołectwami. Tak więc Nowe Wy-
szomierki na początku były gro-
madą, a gmina była w Długołę-
ce (z siedzibę w Wyszomierzu).

4.02.1947, Nowogard – Piotr 
Kozakowski składa do staro-
stwa powiatowego w Nowo-
gardzie wniosek o przyznanie 
praw własności gospodarstwa. 
Dostaje na to potwierdzenie nr 
4/012822. Komisja do rozpa-
trzenia wniosku miała zebrać 
się 5.03.1947 r.

2.09.1947, Nowogard - Pań-
stwowy Urząd Repatriacyjny 
Oddział Powiatowy w Nowo-
gardzie wydaje Zaświadczenie 
na zasadzie zeznania świadków, 
że Piotr Kozakowski jest repa-
triantem przybyłym ze wscho-
du – Pełcza, Dubno. Podpisał: 
Naczelnik Powiat. Oddziału: inż. 
Nanowski Roman.

20.11.1947, Nowogard – Piotr 
Kozakowski otrzymuje Orze-
czenie o wyznaczeniu nabyw-
cy nr 1946 – przyznaniu gospo-
darstwa o powierzchni ok. 13 
ha, inwentarz żywy i martwy, 
oprócz 1 brony i motoru (!).

27 stycznia 1948 (wtorek) - 
przychodzę na świat w szpita-
lu powiatowym w Nowogar-
dzie. Tymczasowe moje imię 
to Czesław. Na chrzcie dodają 
mi: Jan. Moimi chrzestnymi są: 
Czesława Kozakowska, córka 
stryjka Franciszka, i Michał Ku-
biak, sąsiad mieszkający w No-
wych Wyszomierkach pod nu-
merem drugim. Zmarł, zanim 
dorosłem do wieku, w którym 
można cokolwiek pamiętać. Po-
noć zachorował i jakiś konował 
spuścił mu krew celem ulecze-
nia. Upuszczono za dużo krwi i 
chrzestny opuścił ten świat. 

5.04.1948, Nowogard – mój 

najstarszy brat Robert Koza-
kowski otrzymuje Książeczkę 
junaka Powszechnej Organiza-
cji „Służba Polsce” (w 1954 SP 
została przekształcona w Hufce 
Pracy). W pouczeniu dla wła-
ściciela książeczki w pierwszym 
punkcie wpisano: „Książeczka 
junaka jest osobistym dowodem 
legitymacyjnym, stwierdzają-
cym stosunek do powszechnego 
obowiązku przysposobienia za-
wodowego, wychowania fizycz-
nego i przysposobienia wojsko-
wego jej posiadacza”.

29.04.1948 - Robert zostaje 
wcielony do Brygady Młodzie-
żowej nr 9. Przebywa w obozie 
SP zorganizowanym wśród ja-
kichś bagien. Podobno to nega-
tywnie wpłynęło na stan zdro-
wia brata.

3.07.1948 - Robert otrzymu-
je stopień starszego junaka i 
odznaczenia „brązową” odzna-
ką za zwycięstwo w wielobo-
ju i strzelaniu. Na obozie było 
prowadzone także wyszkolenie 
P.W. (przysposobienie wojsko-
we ogólne). Z zagadnień kultu-
ralno-wychowawczych Robert 
otrzymał „dst.”, z wychowania fi-
zycznego „b.db.” i z wyszkolenia 
wojskowego „b.db”. Wyszkolenia 
zawodowego nie prowadzono 
na obozie. Ojciec opowiadał, że 
Robert był dalekowidzem. Wi-
dział dobrze daleko, natomiast 
nie rozróżniał cegieł w ścianie 
stodoły po drugiej stronie po-
dwórka (około 15 metrów).

8.07.1948 - Robert zostaje 
zwolniony ze służby w 9 bryga-
dzie „Służby Polsce”.

Lipiec 1948, Nowogard - mam 
pół roku i zapadam na odrę i za-
palenie płuc. Leżę z Mamą w 
szpitalu w Nowogardzie. Opie-
kuje się mną lekarz Mikołaj Ma-
zuryk (Mama mówiła: „Mazu-
rek”, bo mieliśmy sąsiada Ma-
zurka). Mazuryk był dyrekto-
rem szpitala. Kazał mnie kar-
mić masłem. Powiedział, że jak 
to nie pomoże to tylko Pan Bóg 
pomoże. I pomógł.

8.04.1949, Długołęka – Ro-
bert dostaje legitymację Stron-
nictwa Ludowego. Koła SL i 
ZSCh powstały w Wyszomierzu 
na jesieni 1945. Wójtem w Dłu-
gołęce był Ignacy Konkolewski, 
późniejszy poseł na Sejm, dzia-
łacz Stronnictwa Ludowego, 
który nieraz odwiedzał Nowe 
Wyszomierki, w tym i moich 
Rodziców. 

28.06.1949, Długołęka – Se-
weryn otrzymuje świadectwo 
ukończenia klasy VI, a Wacław 
– ukończenia klasy V Szkoły 
Ogólnokształcącej Stopnia Pod-
stawowego w Długołęce. Se-
weryn kończy podstawówkę w 
Długołęce z nienajgorszymi wy-
nikami. W Długołęce było tyl-
ko 6 klas, do VII klasy trzeba 
chodzić w Nowogardzie. Świa-
dectwa podpisał nauczyciel i 
kierownik szkoły o nazwisku 
Dziechciak.

15.07.1949 – w wieku 19 
lat umiera mój brat Robert. 
Zmarł na zapalenie opon mó-
zgowych. Robert był bardzo do-
brym sportowcem, na obozie SP 
dostał dwa wyróżnienia. Kolega 
Roberta, Leopold Kopka z Kra-
snołęki, powiedział mi niedaw-
no, że zapalenie opon mózgo-
wych zaczęło się od zakażenia 
w nodze. W tamtych czasach w 
zwyczaju było grać w piłkę siat-
kową boso. Robert gdzieś się 
wtedy skaleczył, co doprowa-
dziło do infekcji i wirusowe-
go zapalenia opon mózgowych. 
W Polsce nie było wtedy od-
powiedniego lekarstwa na taką 
chorobę, można było je ściągnąć 
ze Szwajcarii, ale władze szpita-
la powiatowego nie bardzo się 
kwapiły z zakupem. Podobno 
koledzy Roberta zaczęli zbierać 
pieniądze na zakup lekarstwa 
zagranicą, ale nie zdążyli zebrać 
odpowiedniej sumy. Robert zo-
stał pochowany na cmentarzu w 
Wyszomierzu.

23.06.1950, Długołęka – brat 
Wacław kończy szóstą klasę 
szkoły ogólnokształcącej stop-
nia podstawowego z bardzo do-
brymi wynikami. Do legendy 
przeszła jego umiejętność bar-
dzo szybkiego czytania. Dostał 
promocję do klasy siódmej, ale 
musi do niej chodzić już do No-
wogardu. 

Tego samego dnia - brat Se-
weryn kończy 7 klasę szkoły 
ogólnokształcącej stopnia pod-
stawowego w Nowogardzie. We 
wrześniu podejmuje naukę w 
szkole zawodowej przy Stoczni 
Szczecińskiej, do której chodzi 3 
lata – do czerwca 1953 r. Po jej 
zakończeniu pracuje w Stoczni 
Szczecińskiej im. Adolfa War-
skiego jako traser aż do pójścia 
do wojska. Seweryn miał bardzo 
duże (szkoda, że nie wykorzy-
stane) zdolności techniczne. Te 

zdolności były chyba po dziad-
ku Franciszku Kozakowskim. 
Seweryn potrafił zbudować róż-
ne niezwykłe, ale przydatne 
urządzenia, maszyny – był swo-
jego rodzaju racjonalizatorem. 
Gorzej mu szło w przedmiotach 
humanistycznych, choć jeszcze 
w III klasie miał bardzo dobre i 
dobre stopnie.

23.06.1951 – Wacław Koza-
kowski kończy VII klasę Szko-
ły Ogólnokształcącej Stopnia 
Podstawowego w Nowogardzie 
już ze znacznie gorszymi wyni-
kami. Czy to dlatego, że Ojciec 
nie chciał wstąpić do kołchozu, 
założonego w Wyszomierzu? 
Być może tak, gdyż Wacława, 
jako syna „kułaka” [11-hektaro-
wego!], nie przyjęto do Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowo-
gardzie. Inną karą za niewstą-
pienie do kołchozu było zabra-
nie Ojcu przez tenże kołchoz 
ok. 3/4 łąki. Po upadku kołcho-
zu łąka wróciła do nas. 

Wacław próbuje sobie znaleźć 
miejsce w życiu: pomaga w go-
spodarstwie, kupuje w księgar-
niach podręczniki do nauki an-
gielskiego, włoskiego,esperanto, 
książki przyrodnicze. Zapisuje 
się na kursy korespondencyjne 
esperanta. W pokoiku na stry-
chu pełno było książek zgro-
madzonych przez mojego brata 
(była nawet bogato ilustrowa-
na książka w płóciennej opra-
wie ukazująca życie „słońca na-
rodów”, Józefa Wissarionowicza 
Stalina). Może gdyby Brat dostał 
się do Liceum, jego życie po-
toczyłoby się inaczej. Dwa lata 
stracił siedząc w domu, jedno-
cześnie przeżywając bunt nasto-
latka, co przy apodyktycznym 
charakterze Ojca nie mogło 
obyć się bez żadnych konflik-
tów. Wyśmiewał się z różnych 
tabu i przesądów. Za pomocą 
książki do biologii wytłumaczył 
mi, że dzieci nie przynosi bo-
cian. Podrwiwał z Mamy mó-
wiącej, że pohukiwanie pusz-
czyka w nocy wróży nieszczę-
ście. Czasami mówił coś o roz-
stajnych drogach. 

12.02.1952 – Ojciec zosta-
je zwolniony od powszechne-
go obowiązku wojskowego po 
przekroczeniu granicy wieku 
(19.10.1951 r. skończył 50 lat), 
w związku z czym dostaje z 
WKR Szczecin-Powiat stosow-
ne zaświadczenie.

Naszego konia, piękną kobyłę 

z UNRRA, Ojciec nazwał Kara, 
choć była ciemnobrązowej ma-
ści. Kara, biegająca w młodości 
po preriach Ameryki Północnej, 
miała na boku wypalony znak 
U. Niestety, nie mogła mieć źre-
biąt, gdyż przezorni Jankesi wy-
sterylizowali ją przed wysła-
niem do Europy. Przecież ob-
darowani przez „Unrę” nie mo-
gli się za bardzo wzbogacać na 
otrzymanej pomocy. Scenę z fil-
mu Sami Swoi, gdzie Kargul do-
staje z „Unry” ogiera mogącego 
przysparzać źrebiąt polskim ko-
byłom, uważam za mocno na-
ciąganą.

Na tylnej ścianie długiego po-
koju Wacław w latach 40. nary-
sował kredą profil Roberta. Na-
kreślił wizerunek brata wyko-
rzystując cień padający na ścia-
nę. Rysunek wyraźnie pokazy-
wał linię włosów, czoła, nosa i 
brody. Przez lata rysunek ten 
był traktowany przez Rodzi-
ców prawie jak święty obrazek. 
Wszystkie ściany wokół były co 
jakiś czas malowane, tapetowa-
ne, tylko to miejsce pozostawa-
ło nietknięte. Dopiero po śmier-
ci Ojca zakleiliśmy z Mamą ten 
kawałek ściany tapetą.

Październik 1953 – brat Sewe-
ryn zostaje powołany do wojska 
(artyleria w Toruniu).
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Dnia 18.10.2014 rozpoczynają się rozgrywki 

Halowej Ligi Piłki Siatkowej 
Dnia 29.10.2014 wznawia swoją działalność 

Halowa Liga Piłki Nożnej LZS. Informacja 609 307 315. 

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

14 drużyn z Nowogardu i Osiny
W ostatnim tygodniu października rozegrane zostaną pierwsze mecze XV Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Do jubileuszowej edy-
cji zgłoszonych zostało ponad 270 tys. dzieci z całej Polski, w tym oczywiście z gminy Nowogard i gminy Osina, które rywalizować będą w trzech katego-
riach wiekowych. Zwycięzców poznamy w maju przyszłego roku, podczas Wielkiego Finału na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

Turniej „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” to naj-
większe rozgrywki piłkarskie dla 
dzieci w Europie. Sukces ostatniej 
edycji, której finał po raz pierw-
szy miał miejsce na Stadionie Na-
rodowym w Warszawie spowodo-
wał, że kolejna XV odsłona turnie-
ju spotkała się z rekordowym za-
interesowaniem. W rozpoczynają-

cych się 27 października rozgryw-
kach, szansę rywalizacji o Puchar 
Tymbarku dostało ponad 270 tys. 
dzieci z całego kraju. Od obecnej 
edycji turniej po raz pierwszy roz-
grywany będzie aż w trzech kate-
goriach wiekowych: U-8, U-10 i 
U-12, co oznacza, że może wziąć w 
nim udział już niemal każdy uczeń 
szkoły podstawowej. W sumie, na 

przestrzeni 14 lat, w Turnieju wy-
startowało już ponad milion dzie-
ci, dodajmy, że jest to największy 
turniej piłkarski dzieci w całej Eu-
ropie. XV edycja Turnieju „Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku”, którą honorowym patrona-
tem objęła małżonka Prezydenta 
RP, Anna Komorowska, swoją in-
augurację będzie miał już 27 paź-
dziernika. Rozgrywki podzielone 
są na trzy etapy rywalizacji. Pierw-
szy z nich to zmagania w gminach 
i powiatach, które wyłonią uczest-

ników finałów wojewódzkich. Mi-
strzów województw poznamy na 
przełomie marca i kwietnia 2015 
roku. Na tym etapie zakończy się 
również rywalizacja dzieci do lat 
8. Natomiast zwycięzców w kate-
goriach U-10 i U-12 poznamy 2 
maja, na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. Wierzymy, że w te-
gorocznej edycji, młodzi piłkarze 
z gmin Nowogard i Osina zapre-
zentują się z jak najlepszej strony 
w turnieju, zgłoszonych zostało aż 
14 drużyn, spośród których 5 ze-

społów tworzą dziewczęta. To spo-
ra liczba, tym bardziej, że w całym 
powiecie goleniowskim zgłoszono 
24 drużyny. Imponująco prezen-
tuje się województwo zachodnio-
pomorskie, w którym do udziału 
w rywalizacji zgłosiła się 717 dru-
żyn. Przy artykule prezentujemy 
listę wszystkich zespołów z Nowo-
gardu i Osiny, wartym uwagi jest 
fakt, że niektóre szkoły wystawiły 
kilka swoich reprezentacji. 

KR

Koniec rundy jesiennej w I Lidze Oldbojów

Sarmata wiceliderem
W sobotę (25 października), rundę jesienną zakończyli oldboje Sarmaty Dobra, w której 
szeregach występuje spora grupa piłkarzy z Nowogardu. W miniony weekend rywalizowali 
w Białogardzie z tamtejszą Iskrą o 1. miejsce w tabeli. Niestety, gospodarze okazali się zbyt 
silni i rozbili Sarmatę 5:0. 

Przed meczem o fotel lidera, 
Iskra straciła 3 punkty, przegry-
wając ze Zrywem Kretomino. Sar-
mata natomiast zremisowała z Iną 
Ińsko. Zatem Iskra zajmowała 2. 
miejsce w tabeli z 18 punktami, 
natomiast Sarmata była liderem z 
19. punktami na koncie. Remis w 
Białogardzie pozwoliłby zawodni-
kom z Dobrej pozostać mistrzem 
jesieni. Zawodnicy z Białogar-
du zagrali jednak świetne zawo-
dy i pewnie pokonali gości z Do-
brej 5:0. Po 9. kolejkach doberscy 

piłkarze muszą zadowolić się po-
zycją wicelidera, z bilansem 25. 
goli strzelonych i 17. straconych, 
6. zwycięstw, 1. remis i 2. poraż-
ki. Co najważniejsze, Sarmata tra-
ci tylko dwa punkty do lidera, za-
tem wszystko jeszcze może zmie-

nić się wiosną. Przy artykule pre-
zentujemy wyniki trzech ostat-
nich spotkań oraz tabelę po run-
dzie jesiennej.

KR

Zgłoś się po darmowe wejściówki 
na mecz Polska - Niemcy

ZZPN rozdaje bilety!
We wtorek (18 listopada), o godzinie 17:00, na stadionie 
Pogoni Szczecin, mieszczącym się przy ul. Twardowskiego, 
reprezentacje Polski i Niemiec do lat 20, rozegrają mecz w 
ramach Turnieju Czterech Narodów. Jak informuje ZZPN, 
wejście na stadion będzie bezpłatne, jednak należy najpierw 
zgłosić się po wejściówkę. 

Zachodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej zapowiedział, że na 
kibiców czeka 10 tysięcy wejśció-
wek. Aby wejść w jej posiadanie 
należy wysłać zamówienie na ad-
res biuro@zzpn.pl. W wysła-
nej wiadomości w tytule, należy 
wpisać „Polska-Niemcy U20”, na-
tomiast w treści maila, ilość zama-
wianych biletów, a także imiona i 
nazwisko osób, które się po nie 
zgłoszą. Należy się spieszyć, gdyż 
te10 tysięcy biletów może się ro-
zejść dość szybko, a mecz repre-
zentacji Polski i Niemiec do lat 20, 

to nie lada gratka dla kibiców pił-
ki nożnej. 

Oprac: KR

Tegoroczna edycja turnieju Z Podwórka na Stadion, cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem (fot. A.Kraszewski).

Szkoła Kategoria wiekowa
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie U-12 chłopcy
Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie U-12 chłopcy
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie U-12 dziewczęta
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie U-12 chłopcy
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie U-10 chłopcy
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie U-12 chłopcy
UKS Bronek Osina U-12 chłopcy
UKS Bronek Osina U-12 chłopcy
UKS Bronek Osina U-12 dziewczęta
UKS Bronek Osina U-12 dziewczęta
Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie U-12 chłopcy
Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie U-12 dziewczęta
Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie U-10 chłopcy
Zespół Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie U-10 dziewczęta

I Liga Oldbojów 2014/2015
7. kolejka:
Pomorzanin Sławoborze – Sarmata Dobra  1:2
8. kolejka:
Sarmata Dobra – Ina Ińsko   0:0
9. kolejka:
Iskra Białogard – Sarmata Dobra   5:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Iskra Białogard 9 21 31 13 7 0 2
2 Sarmata Dobra 9 19 25 17 6 1 2
3 Zryw Kretomino 9 18 21 12 6 0 3
4 Sparta Gryfice 9 18 33 21 6 0 3
5 Olimp Złocieniec 9 13 29 26 4 1 4
6 Ina Ińsko 9 12 19 19 3 3 3
7 Strażak Świeszyno 9 12 18 26 4 0 5
8 Pomorzanin Sławoborze 9 10 13 22 3 1 5
9 Amator Kołobrzeg 9 5 16 25 1 2 6
10 Pamet Świdwin 9 3 18 42 1 0 8
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Ka-
tar z yna K i jana Redakcja 
"WBREW": Weronika Daćkow-
ska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Roma-
słowska, Hanna Siemierz, Kry-
styna Skubała 

Pokoloruj mój świat, czyli II edycja 
konkursu „KOLOROWA SZKOŁA”
22 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zrobiło się kolorowo, a to za sprawą 
konkursu „KOLOROWA SZKOŁA”, którego organizatorem był Samorząd Uczniowski po-
zostający pod opieką Pani Patrycji Sierżant.

Podobnie jak przed rokiem 
konkurs spotkał się z dużym za-
interesowaniem – wzięło w nim 
udział aż 27 klas. Każda klasa 
wzięła udział w losowaniu kar-
teczek z nazwami kolorów (np. 
granatowy, różowy, żółty, niebie-
ski), które miały stanowić pod-
stawę ubioru uczniów w umó-
wiony dzień. W tym roku koloro-
wy dzień przypadł na środę – już 
od rana klasy prezentowały swo-

je pomysły na przebranie i trzeba 
przyznać, że nie ustępowały one 
w niczym tym z roku poprzednie-
go. Komisja w składzie Pani Jowi-
ta Pawlak, Pani Katarzyna Kijana, 
Pani Monika Sipajło i członkowie 
Samorządu Uczniowskiego nie 
miała łatwego zadania. Po długich 
naradach wyniki przedstawiły się 
następująco:

Pan Marek Pietrasik podczas prowadzenia warsztatów o cyberprzemocy

Czym jest cyberprzemoc?
Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczniowie ZSP, któ-
rzy 27 października wzięli udział w warsztatach pt.: „Cyber-
przemoc -uświadomienie uczniom konsekwencji nieodpo-
wiedzialnych zachowań w sieci” prowadzonych przez Pana 
Marka Pietrasika.

Prelekcje, które poprowadził 
zaproszony specjalista Pan Ma-
rek Pietrasik (terapeuta, seksu-
olog, nauczyciel wychowania do 
życia w rodzinie, pedagog) oka-
zały się jak zwykle bardzo cieka-
we. Rozwój techniki niesie ze sobą 
liczne korzyści, ale też zagroże-
nia. Współczesnemu człowieko-
wi bardzo trudno byłoby żyć bez 
komputera, Internetu i telefonu 
komórkowego, z których korzysta 
codziennie. Internet to prawdzi-

wa kopalnia informacji oraz moż-
liwości – bardzo ułatwia nam ży-
cie. Jest jednak druga strona me-
dalu, o której wiedzą ci, którzy 
stali się ofiarami przemocy w sie-
ci, czyli cyberprzemocy. Nieste-
ty, ale jest to zjawisko, o którym 
słyszy się coraz częściej. Powinni-
śmy wiedzieć, że jesteśmy odpo-
wiedzialni za swoje czyny wszę-
dzie, również w sieci a obraźliwe 
komentarze, zdjęcia oraz sms-y z 
pogróżkami to już przestępstwo.

Klasa IV THO

Klasa II THE

 Klasa III TPS

Dyplomy wręczyła dyrekcja ZSP: 
Pani Alicja Jaklińska i Pan Piotr Łą-
pieś. Nagrodą za zajęcie I miejsca 
było zwolnienie z kartkówek (przez 
cały tydzień) oraz otrzymanie 15 

punktów z zachowania. Zdobywcy 
II i III miejsca otrzymali 10 punk-
tów z zachowania, ponadto wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali 
5 punktów z zachowania.

 Pani Alicja Jaklińska i Pan Piotr Łąpieś podczas wręczania dyplomów

Zdjęcie pamiątkowe

Klasa III TE

 Klasa I TE

I miejsce – Klasa IV THO i III 
TE

II miejsce – Klasa III K
III miejsce – Klasa III TPS i II 

THE
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A9.4.ś-czb.d/o

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne

W niskich cenach 
ul. Boh. Warszawy 7A tel. 91 392 21 65

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Kompleksowe  
usługi instalacyjno- 

elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

DLA PAŃ “PROFILAKTYKA RAKA PIERSI” WYJAZD  
NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC 

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej “Zdrowie” dnia 8 listopada 2014 r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. Oferta Składa się z kom-
pleksowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w 

godz.8.30-14.00 tel.91 3921356  oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata 
na cele statutowe 7 zł. 

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

SPRZEDAM 
– działkę ogrodową 

5 ar. przy ul; Zamkowej 
zagospodarowaną ,z murowaną 
altanką, grill, huśtawki, domek 

ze zjeżdżalnią. Tel. 606642290.

WYPRZEDAŻ ! 
Likwidacja złotej biżuterii 

www.honi.pl 
ceny do negocjacji. 
Sklep Jubilerski
Ul. 700 Lecia 20F

K55.1.czb.4.11-7.11

2014 r. 1

AGENCJA

PKO Bank Polski

- poszukuje pracowników na stanowisko:
DORADCA KLIENTA z obsługą transakcyjną

Miejsce pracy: NOWOGARD

Forma zatrudnienia: umowa o prace

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna  
będzie za:
•	 Kompleksową	obsługę	klientów.
•	 Realizację	planów	sprzedażowych.
•	 Pozyskiwanie	klientów	oraz	zapewnianie	efektywnej	sprze-

daży	oferowanych	produktów.
•	 Realizację	transakcji	kasowych	zleconych	przez	klientów,	

rozliczanie	kasy.
•	 Zapewnienie	wysokiego	poziomu	jakości	obsługi	klientów.
•	 Prowadzenie	ewidencji	realizowanych	operacji	w	odpowied-

nich	systemów	informatycznych.

Zgłoszenia	(cv	i	list	motywacyjny)	prosimy	kierować	na	skrzyn-
kę	e-mail:	praca.nowogard@wp.pl	z	dopiskiem	w	polu	"Temat"	
wiadomości	Doradca	Klienta	w	terminie	do	15.11.2014

W	nadsyłanych	dokumentów	prosimy	o	dopisanie	klauzuli:	Wyrażam	zgodę	no	przetwarzanie	
moich	danych	osobowych	dla	potrzeb	niezbędnych	do	realizacji	procesu	rekrutacji	przez	firmę	
PKO	BP	SA	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych(Dz.	U.	z	
2002	r.,	Nr	101,	poz.	926,	z	późn.	zm.).

W248.12.scb.04-07.11.

Znaleziono klucze
W ostatnim czasie, do redakcji DN dostarczono cztery pary kluczy, które są widoczne na zdjęciach. Wła-

ścicieli prosimy o odbiór w redakcji Dziennika Nowogardzkiego.

Uwaga wędkarze 
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego, organizuje w dn. 08.11.2014 r. za-

wody wędkarskie spiningowe z łodzi oraz spławikowe z brzegu. Zapi-
sy w Sklepie „Wędkarz” do dn. 06.11.2014 r. Startowe 5 zł. 

Spotkanie zawodników k/Neptuna o godz. 7.00. I nagroda na zawo-
dach – silnik do łodzi. Zarząd Koła 

OGŁOSZENIE
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 88,36m parter bliźniaka 
z podwórkiem i garażem. Tel. 504 
703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 
km. od N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena 28 tyś.
zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojo-
we tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 44,4 m2, III piętro ul; Żerom-
skiego, 145 tyś. do negocjacji. 
723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usłu-
gowy przy ul. Młynarskiej w No-
wogardzie. Powierzchnia ok. 
45m2, na którą składa się sala 
obsługi oraz zaplecze/magazyn 
z osobną toaletą. Lokal po kapi-
talnym remoncie. Dostępne me-
dia: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. Zapra-
szam na prezentację, tel. 91/579-
29-18

• Sprzedam kawalerkę w Kulicach, 
33 m2. Cena 43000. 512 131 562 

• Sprzedam kawalerkę w Przybier-
nowie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar, media. 602 267 382 

• Sprzedam kawalerkę w centrum 
Nowogardu, ul. Warszawska. 513 
236 499

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277.

• Sprzedam mieszkanie 58m2, 3 
pokoje I piętro centrum. 693 344 
807, 661 969 006 cena do uzgod-
nienia 

• Wynajmę pokój jednej osobie 
niepalącej. 798 382 886

• Do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy w centrum. 
510 170 263 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
66,3m2, I piętro, Wierzbięcin Osie-
dle. 515 241 546, 91 39 14 018 

•	 Wynajmę 2 pokoje te. 601 642 
390

•	 Tanio sprzedam pawilon han-
dlowy 601 642 390

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 3 pokojowe, parter,  w nowo 
ocieplonym bloku przy ulicy Że-
romskiego. Tel. 501 69 33 26 

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m, ogrzewane. Tel. 609 245 816

• Sprzedam ziemię rolną. Tel. 9139 
22 997 

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny 180 m2 w Nowogardzie.
Tel.791869584

•	 Wynajmę czteropokojowe, 
parter, 67,7m2 700 zł+opłaty-
+kaucja. 504 898 980 

•  Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• Sprzedam mieszkanie 3poko-
jowe 67m2, nie wymagające re-
montu, parter. 600 325 984

• Wynajmę kawalerkę. 691 887 533 

• Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowo-
gardzie ul. Kościuszki. 693 850 
197

• Sprzedam kawalerkę. 697 574 
832 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł 
do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 
sztuki, cena do uzgodnienia, tel. 
605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 
Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.   cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D 
, rok prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia Opel 
Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908

• Pomogę sprowadzić samochód z 
zagranicy. 693 344 678

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wy-
najęcia w Nowogardzie. 728 497 
124

•	  MASZ SAMOCHÓD niepo-
trzebny do złomowania kupi-
my go. 797 754 362

• Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65/15. 607 289 902

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto wor-
kowane cena 70 zł za metr. 
692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwit-
nące róże pienne / drzewkowe / 
25 zł./szt., oraz róże krzaczaste 15 
zł./szt. a także wiele innych roślin. 
Tel. 606106142.

•	 Koszenie, mulczowanie i belo-
towanie siana i słomy. 608 01 
39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 
3,5 tony. 785 04 19 62 

•	 SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH KU-
RZYCH JAJ. ul. Bohaterów War-
szawy 21. Tel. 91 39 20 307

•	 Sprzedam ziemniaki Vinieta . 
Żabówko 18 .Tel.605092517.

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 
796 759 414 

• Sprzedam ziemniaki BRYZA . Ol-
chowo 21.Tel.913921595

• 

• Prosiaki sprzedam okolice Gole-
niowa. 602 53 63 66

•	 KURY nioski 1,5 roczne. 
WYPRZEDAŻ. Żabowo 13 
Tel.502530452, 913910666.

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykończe-
nia. Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, hydrauliczne, przyłącza 
wod-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-

cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, zasiłkami i ali-
mentami 600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , da-
chów i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZ-
KI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis   tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 

695 181 070 

• Wywóz drewna wózkiem z 
HDS-em.Tel.781744340.

• Usługi ogólnobudowla-
ne – remonty.Solidnie.
Tel.691879556.

• Usługi ogólnobudowlane. 
Solidnie.Tel.722360095.

• Docieplenia , malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy i 
podłogi. Adaptacja

• poddaszy.Tel.600626268.
• SERWIS KOMPUTEROWY. 

Woj. Polskiego 57. 787 482 
763 

PRACA

• Zatrudnimy do pracy biurowo-spedy-
cyjnych kreatywną i mobilną osobę 
ze znajomością j. niemieckiego, wy-
kształcenie min. średnie tel. 609 49 
39 89

• Zatrudnimy osobę do prowa-
dzenia spraw kadrowych firmy, 
wymagane doświadczenie . CV 
na adres e-mail : biuro@arto-
-plus.pl  lub kontakt tel.  91 39 
25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna 
organizacja wyjazdu, atrakcyjne za-
robki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomoc-
nika od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
Węgorzycach. 606 271 499 lub 91 39 
22 308 

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

• Zaopiekuję się małym 
dzieckiem czas godzinowy 
nieograniczony. 664 696 
177

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia truskawek w Redle. Rozpoczę-
cie pracy około 10 listopada cena 
pęczka 40 groszy. Więcej informa-
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

Trasa NOWOGARD – GOLENIÓW – SZCZECIN 
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 5:05(A); 5:55(A); 6:40(7); 7:00(A); 7:50(A); 8:05(7); 8:35(A); 
9:05(2, 4, 6); 9:10(1, 3, 5, 7); 10:05(A); 10:30(A, 7); 1:31(A); 11:40(7); 12:15(A); 12:25(A); 13:00(A); 
13:15(A, 7); 14:05(A); 14:20(A, 7); 15:41(A); 16:00(7); 16:20(A, 7); 16:50(A); 17:50(A, 7); 18:20(A, 7)
TRASA SZCZECIN – NOWOGARD
Szczecin ul. Św. Ducha: 6:20(A); 7:35(A); 8:40(A, 7); 9, 00(7, R); 9:25(A); 10:05(A, 7); 10:40(A, 
7); 11:40(A); 11:55(A, 7); 12:20(A, 7); 13:00(7); 13:35(A); 14:00(A, 7, R); 14:20(7); 14:30(1, 3, 5, 7); 
14:35(2, 4, 6); 14:45(A, 7); 15:15(A, 7); 16:00(A); 16:35(A); 17:40(A, 7); 18:05(A, 7, R); 19:05(A, 7); 
19:25(A, 7); 19:40(A, 7); 20:15(A, 7), 
Goleniów, Dworzec PKP: 7:05(A); 8:20(A); 9:25(A, 7); 9:45(7, R); 10:10(A); 10:50(A, 7); 11:29(A, 
7); 12:26(A); 12:41(A, 7); 13:05(A, 7); 13:45(7); 14:20(A); 14:45(A, 7, R); 15:05(7); 15:15(1, 3, 5, 7); 
15:20(2, 4, 6); 15:30(A, 7); 15:55(A); 16:40(A); 17:15(A); 18:26(A, 7); 18:50(A, 7, R); 19:50(A, 7); 
20:10(A, 7); 20:35(A, 7); 21:00(A, 7)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:20(S); 15:15(S)
Trasa MASZEWO – NOWOGARD Maszewo: 6:55(S); 16:00(S)
Trasa NOWOGARD – MASZEWO – STARGARD SZCZECIŃSKI
Nowogard ul. Rzeszowskiego: 6:50(D), 11:20(D), 13:40(D), 
Trasa STRAGARD SZCZECIŃSKI – MASZEWO - NOWOGARD
Stargard Szcz. Oś. Tysiąclecia: 9:00(D), 12:30(D), 14:55(D)
A - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt; D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 
świąt; S – kursuje w dni nauki szkolnej; 7 – kursuje w niedziele niebędące świętami; 1, 3, 5 – kur-
suje w poniedziałki, środy, piątki oprócz świąt; 2, 4, 6 – kursuje we wtorki, czwartki, soboty oprócz 
świąt; 4, 5, 6, 7 – kursuje w czwartki, piątki, soboty, niedziele oprócz świąt; R – kurs do Reska
NOWOGARD-RESKO-NOWOGARD
ND-Resko: 6:30(D); 7:50 (D); 10:10(7x); 12:30(D); 14:45(D); 15:10(E); 19:15(E)
Resko-ND: 6:45(7x); 7:10(D); 7:15(E); 8:30(D); 11:35(7x); 13:00(D); 15:15(D); 15:40(E); 15:50(7x)
D - kursuje od pon. do pt. oprócz św.; E- kursuje od pon. dosob. oprócz św.; 7x- kursuje w niedz. oprócz św. 

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

OGŁO SZE NIA DROB NE
 Rozkład jazdy pociągów 

ważny od 01.IX – do 11.X.2014 r.
Odjazdy pociągów z Nowogardu do:
KOŁOBRZEGU
7:45 (kursuje od pon. – do sob.) 9:51 (kursuje od 6 – 7.X i od 

13.IX – 11.X w sob. i w niedz.), 12:08, 13:47 (kursuje od pon.- 
p-tku.), 15:48, 17:48, 21:11 

SZCZECINA Głównego
5:12 (kursuje od pon.- p-tku.), 6:01, 7:47, 10:51, 14:48 

(kursuje od pon.- p-tku. i w niedz.), 16:48, 18:25, 22:01
Pociągi jadące do Szczecina w godz. 7:47 i 18:25, jadą przez 

Port Lotniczy w Goleniowie

cji: 505 149 049

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 264 
594.

• Betoniarzy ,murarzy. Za-
trudnię na korzystnych wa-
runkach.Tel.694440205.

•	 Zatrudnię blacharza samochodo-
wego. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
605 276 271

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vail-
lant z Niemiec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z 
Niemiec   uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-
,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknieta 
komora spalania np.gdy brak komina 
lub wentylacji zapewniamy czesci za-
mienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary,z Niemiec malo 
używane do mieszkania,domu,skle-
pu cena od 70 zl   oraz elektryczny 
przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 li-
trowy f. Vaillant z Niemiec do domu, 
pensjonatu gdzie sa 2- 3 lazien-
ki,ekonomiczny cena od 1.000 zl 

piec  gazowy c.o. stojacy, zeliwny 
ze sterowaniem vaillant moc od 11- 
30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772

• KREDYT NA WYDATKI SZKOLNE. 
DUŻE KWOTY.BEZ BIK. MAŁE RATY. 
TEL.697082509,601627044.

• KREDYTY DLA FIRM. 
607092509,697082509.

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z planta-
cji jodła kaukaska. 602 101 118, 600 
899 289

• Sprzedam drewno pocięte, olcha, 
brzoza, sosna. 880 690 659

• Sprzedam drewno pocięte w kloc-
ki. Przyczepka samochodowa 100 
zł.Tel.880690659.

• Sprzedam piec żeliwny.
Tel.698658426.

•	 Karp zarybieniowi i jadal-
ny. 91 39 18 297 

• Wózek głęboki ze space-
rówką oraz łóżeczko – tanio 
sprzedam. 692 361 374
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UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

Reklama

Zachodniopomorskie talenty... 

Trzy stypendystki 
z Gimnazjum nr 3
Projekt „Zachodniopomorskie Talenty - regionalny program stypendialny” to pomoc skie-
rowana w stronę uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa zachodniopo-
morskiego, którzy zostali objęci wsparciem stypendialnym. W Publicznym Gimnazjum nr 
3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie, w bieżącym roku szkolnym uczą się trzy sty-
pendystki, które uzyskały taką pomoc od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

Stypendystkami są Klaudia Pasik 
z klasy II b, oraz Jowita Barszcz i Ka-
mila Kędzierska z klasy II a. Klaudia 
stypendium z WUP- u miała także 
w poprzednim roku szkolnym. 

Stypendium przyznawane jest 
uczniom szczególnie uzdolnio-
nym z przedmiotów matematycz-
no – przyrodniczych, gdy spełnio-
ne są następujące kryteria: średnia 
ocen, status materialny, indywidu-
alny plan rozwoju ucznia oraz miej-
sce zameldowania (miejscowość do 
25 tys. mieszkańców).

Dziewczyny w roku szkolnym 

2014/2015 będą realizowały IPRE 
(Indywidualny Program Rozwo-
ju Edukacyjnego) napisany przez 
panią Jolantę Mielewczyk, która 
jest jednocześnie opiekunem sty-
pendystek. IPRE jest monitorowa-
ny na bieżąco przez WUP poprzez 
sprawozdania składane co pół roku 
przez opiekuna. Stypendium ma 
charakter motywacyjny i jest wy-
płacane co miesiąc. 

Taka forma wsparcia umożliwi 
uczennicom rozwój ich kompeten-
cji w zakresie przedmiotów mate-
matyczno – przyrodniczych, wy-

równa szanse edukacyjne i podnie-
sie jakość kształcenia w regionie. 
Jak głosi motto Ludwika Hirszfel-
da „Najlepszy mikroskop nie przy-
czyni się do rozwoju nauki, gdy go 
się trzyma w szafie”. Życzymy za-
tem naszym uczennicom, aby dzię-
ki pomocy uzyskanej przez WUP w 
Szczecinie, doskonaliły swoje umie-
jętności i zgłębiały wiadomości oraz 
dążyły do pełnego rozwoju oraz 
zrealizowania marzeń związanych 
z nauką oraz osiągnęły wiele suk-
cesów.

Inf. własna 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

P29.2.P.10.10.doW213.4.P.10-31.pt

Kandydat na Burmistrza

Partnerstwo 
i Rozwój
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Odpowiedzialność i kompetencja

PIOTR 
SŁOMSKI

Sfinansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój

s. 5 s. 3

Udana akcja  
DN i NFZ

Złote Gody  
w Osinie

czyt. 14

czyt. 8

 24 stro
ny

Pierogi domowe  
Ceny już od  

14,90 zł za 1kg.  
Przyjmujemy zamówienia 

na święta.  

887 709 903.  
Dowóz gratis. 

12 listopada 2014 r.
od 11.00 - 12.00 (środa)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

s. 16  

Nasi 
przedsiębiorcy:

Wanda i Jan Toboła

Stracił obie ręce, ale nie utracił wiary w życie

Pomyślałem sobie: 
Mirek, nie będzie tak źle,  
masz jeszcze nogi

Czytaj s. 4,
REKLAMA
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

We wtorek, 4 listopada, o godz. 13:00, w sali kinowej NDK, odbyło 
się szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych z terenu 
Gmin: Nowogard i Osina. Komisje wybrały też ze swojego grona prze-
wodniczącego i zastępcę. W tym roku wybory samorządowe (16.11) w 
gminie Nowogard obsługuje 19 komisji (15 zwykłych i 4 zamknięte – 
DPS-y, Szpital i ZK), w których pracować będą łącznie 154 osoby. W 
gminie Osina powołano dwie komisje (jedna w Osinie, druga w Węgo-
rzy), które liczą razem 19 osób. MS

Nowe chodniki, wjazdy do garaży, odwodnienie i zielone nasadzenia 
– w czwartek, po dwóch miesiącach, oficjalnie zakończono i odebra-
no prace na osiedlu przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 22. Wykonaw-
cą wszystkich robót była lokalna firma „GRZEŚ BUD”. Inwestycja kosz-
towała 200 tys. zł i została sfinansowana ze środków SM „Gardno” oraz 
Gminy Nowogard. Na zdjęciu wykonawca i przedstawiciele Spółdziel-
ni "Gardno". JB

W środę, 5 listopada, w restauracji „Kamena”, odbyło się spotkanie praso-
we kandydatów do Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia PSL – Damianem 
Simińskim i Zygmuntem Dziewguciem. Obaj panowie, w czasie spotkania, 
wiele mówili o roli i zadaniach stojących przed samorządami – strukturą 
państwa, będącą najbliżej obywateli. Zwracali uwagę na rozdźwięk pomię-
dzy komfortem życia w mieście i na wsi, jaki pojawił się po latach kumulo-
wania konsumpcji środków unijnych przez duże aglomeracje. Ich zdaniem, 
teraz trzeba postawić na rozwój obszarów wiejskich, w szczególności na in-
westycję w obszarze komunikacji publicznej, dróg, szkolnictwa zawodowe-
go i technicznego oraz bezpieczeństwo. To zatrzyma negatywną dla małych 
gmin tendencję odpływu mieszkańców prowincji, szczególnie młodych, do 
dużych ośrodków miejskich, a w konsekwencji poprawi dochodowość sa-
morządów i wyrówna poziom życia obywateli w całym regionie. MS

REKLAMA

Komunikat organizatorów obchodów

Uroczystości Dnia Niepodległości
11 listopada obchodzimy Dzień 

Niepodległości – święto nawią-
zujące do przyjętej daty odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości w 
wyniku rozstrzygnięć, jakie przy-
niosła I Wojna Światowa. Jak co 
roku, tego dnia czcimy trud wie-
lu pokoleń Polaków, który pozwa-
la nam się cieszyć suwerennym 
państwem i wolną od obcej domi-
nacji Ojczyzną. Właśnie refleksja 
nad wolnością to szczególny wy-
różnik klimatu obchodów 11 li-
stopada. Wolność nie jest bowiem 

dana raz na zawsze i jej utrzyma-
nie wymaga stałej troski, zarówno 
w wymiarze działań osobistych, 
jak i zaangażowania w sprawy pu-
bliczne. Tego roku święto odbywa 
się w przededniu wyborów, co do-
datkowo uwypukla wolnościowy 
charakter obchodów – pamiętaj-
my, że jesteśmy ludźmi wolnymi i 
powierzamy władzę tym, którzy i 
naszą osobistą i Ojczyzny wolność 
szanują! 

Ksiądz Dziekan Kazimierz Łu-
kjaniuk zaprasza na uroczystą 

Mszę Świętą za Ojczyznę, która 
odbędzie się w dniu 11 listopada, 
o godzinie 9.00, w kościele pw. św. 
Rafała Kalinowskiego. Natomiast 
o godzinie 10.30 odbędzie się 
uroczyste złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Niepodległości przy 
ulicy 3 Maja. Zapraszamy wszyst-
kich, dla których słowa Ojczyzna i 
wolna Ojczyzna mają stale aktual-
ne i poruszające najgłębsze uczu-
cia znaczenie. 

 
red

Przetarg na komunikację miejską 

Zamiast PKS-u po mieście  
będzie jeździł Fedeńczak?
Od 1 grudnia do końca listopada przyszłego roku, to najprawdopodobniej firma Adama 
Fedeńczaka, a nie jak dotychczas gryficki PKS, będzie obsługiwać linię komunikacji miej-
skiej w Nowogardzie.  

Do przetargu na świadczenie 
usług przewozowych w ramach 
transportu zbiorowego dla potrzeb 
komunikacji miejskiej, który ogło-
siła gmina, stanęło trzech przewoź-
ników. Poza firmą Adama Fedeń-
czaka, oferty złożył jeszcze gryfic-
ki PKS oraz firma Mariana Mo-
dzelewskiego z Goleniowa, ta sama 
która obsługuje już gminę Nowo-
gard w ramach dowozów szkol-
nych. 

W miniony wtorek odbyło się 
otwarcie ofert złożonych przez fir-
my przewozowe. Najtańszą złoży-
ła nowogardzka firma, wyceniając 
wykonanie usługi łącznie na 177 
tys. 888 zł. Niewiele więcej zadekla-
rowało przedsiębiorstwo PKS Gry-
fice, składając ofertę na 178 tys. 705 
zł. Najwięcej zaproponował gole-
niowski przewoźnik – 202 tys. 361 
zł. To o 7 tys. zł więcej niż chciała 
przeznaczyć na to gmina. Teraz po-
zostaje jeszcze ocena formalna zło-
żonej oferty, której dokonają miej-
scy urzędnicy. Dopiero wówczas 
ogłoszą wyniki przetargu. 

Firma AF pierwszy raz będzie 
świadczyć usługi w ramach komu-

nikacji miejskiej. Dotychczas ob-
sługiwała pasażerów na liniach 
międzymiastowych. Jej właściciel 
deklaruje pełną gotowość do wyko-
nania zlecenia. Zapowiada też za-
trudnienie dodatkowych pracow-
ników do obsługi linii autobusowej. 

- Mamy w taborze autokar przy-
stosowany do obsługi takiej linii. Je-
steśmy też przygotowani na zatrud-
nienie dwóch kierowców, którzy 
będą jeździć autobusem miejskim – 
mówi Adam Fedeńczak.

Firma już w zeszłym roku star-
towała w przetargu na komunika-
cję miejską, i to dwukrotnie. Osta-

tecznie przegrała z PKS Gryfice o 
18 złotych. 

Warto dodać, że zgodnie z uchwa-
łą, jaką na wniosek radnego Micha-
ła Wiatra przyjęli we wrześniu tego 
roku radni, mieszkańcy gminy No-
wogard (tylko osoby zameldowa-
ne na pobyt stały, potwierdzony w 
dowodzie osobistym) od 1 grudnia 
będą mogli korzystać z komunikacji 
miejskiej bezpłatnie. Pozostali będą 
musieli zapłacić za przejazd autobu-
sem 1,40 zł. Nie zmieni się za to tra-
sa, jaką dotychczas woził pasażerów 
miejski autobus. 

MS

Jeden z busów firmy Adam Fedeńczak,ale to nie takim będziemy jeździć po mieście. 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

REKLAMA

Oddam 
trzymiesięczne 

kocurki. 
609 272 720

Wspólna akcja Dziennika Nowogardzkiego i NFZ

80 osób założyło konto w ZIP
W czwartek (6 listopada), w redakcji Dziennika Nowogardzkiego, z mobilnym stanowiskiem gościli pracownicy z Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. 
Od godziny 11:00 do 16:00, w naszej redakcji, mieszkańcy Nowogardu mieli możliwość darmowego założenia konta w Zintegrowanym Informatorze Pa-
cjenta. Z tej okazji skorzystało aż 80 osób. Jak przyznała Anna Makuchowska z NFZ, to bardzo dobry wynik. 

Po publikacji artykułu, w któ-
rym na prośbę jednego z Czytelni-
ków wyjaśnialiśmy, w czym może 
pomóc pacjentowi założenie kon-
ta w ZIP, Dziennik Nowogardzki 
postanowił zaprosić do swojej re-
dakcji pracowników NFZ. Okaza-
ło się, że istnieje możliwość zorga-
nizowania mobilnego stanowiska, 
które to ułatwi, w naszej redakcji. 
Dodajmy, że osoby, które chcia-
łyby założyć takie konto, mogą to 
zrobić w placówkach w Szczeci-
nie, Koszalinie lub Pyrzycach oraz 
właśnie w takich mobilnych punk-
tach. Zatem w czwartek, o godzi-
nie 11:00, swoją pracę w jednym 

z naszych biur rozpoczęła Anna 
Makuchowska z Biura Prasowego 
NFZ Zachodniopomorskiego Od-
działu Wojewódzkiego w Szczeci-
nie. Towarzyszył jej informatyk, 
Robert Czajka. Od razu można 
było dostrzec, że pomysł ze zorga-
nizowaniem mobilnego punktu w 
Nowogardzie był strzałem w dzie-
siątkę. Chętni do założenia kon-
ta w ZIP musieli przynieść jedy-
nie dowód osobisty, a cała reje-
stracja nie trwała dłużej niż 5 mi-
nut. Co godzinę poprawiała się 
statystyka osób, które odwiedziły 
naszą redakcję i założyły konto w 
ZIP. Dlaczego mieszkańcy Nowo-
gardu się na to zdecydowali, od-
powiedź zawsze była taka sama. 
– Dlaczego się zdecydowałam? Bo 
dzięki temu mam dostęp do wszyst-
kich moich danych, mogę w każdej 
chwili sprawdzić to, co mnie intere-
suje. Na pewno zachęcam inne oso-
by do tego, by utworzyły konto w 
ZIP. Sama przyszłam tutaj zachę-
cona przez znajomych, spieszyłam 
się, żeby zdążyć przed zamknię-

ciem mobilnego punktu, aby zała-
twić to w Nowogardzie, a nie jechać 
do Szczecina – mówi pani Elżbieta. 

Jak przyznaje Anna Makuchow-
ska, na powodzenie i dobry wynik 
pracy mobilnego stanowiska skła-
da się kilka czynników. – Na wy-
nik składa się dużo różnych czyn-
ników, np. pogoda lub to, kto nas 
zaprasza i w jakiej lokalizacji, czy 
jesteśmy w centrum czy na obrze-
żach miasta, lub np. w przychodni, 
gdzie jest spora grupa ludzi, którzy 
przypadkowo się dowiadują o na-
szym mobilnym stanowisku – tłu-
maczy Anna Makuchowska. 

Po zakończeniu pracy, można 
było spokojnie policzyć, ile osób 
zdecydowało się tego dnia odwie-
dzić naszą redakcję i założyć kon-
to w ZIP. Jak się okazało, Nowo-
gard wypadł bardzo dobrze. – Dzi-
siaj poszło całkiem nieźle, konto w 
ZIP założyło dokładnie 80 osób. Je-
śli uwzględnić przy tym niesprzyja-
jącą pogodę, która nie zachęca do 
spacerów, to wynik ten jest napraw-
dę nie najgorszy. Trudno porówny-

wać go z wynikami innych miast. 
Podsumowując, w Nowogardzie 
ta liczba jest jak najbardziej taka 
uśredniona, ani więcej, ani mniej. 
80 osób to taki standard, do które-
go dążymy – podsumowuje Anna 
Makuchowska z Biura Prasowego 
NFZ, przyznając jednocześnie, że 
ludzie już się oswoili z ZIP. Dlate-
go w tym roku mobilne stanowi-
ska mają nieco mniej wyjazdów. 
W ostatnim czasie pracownicy 
NFZ kilkukrotnie odwiedzili Poje-
zierze Drawskie, powiat gryfiński, 
a wkrótce wybierają się do Łobza. 
– Nieważne, czy to jest gmina, po-
wiat, placówka medyczna czy, tak 
jak w waszym przypadku, redak-
cja. Nie odmawiamy i bardzo chęt-
nie przyjeżdżamy, niekiedy po kil-
ka razy, bo zdajemy sobie sprawę, 
że taka jest potrzeba społeczna – 
mówi Anna Makuchowska.

Wygląda na to, że ZIP przypadł 
do gustu Polakom. Już prawie mi-
lion osób w całym kraju zdecydo-
wało się na założenie swojego kon-
ta, natomiast w samym wojewódz-

twie zachodniopomorskim, nieba-
wem w ZIP zalogowanych będzie 
już ponad 50 tys. pacjentów. 

- W Polsce mamy dokładnie 978 
tys. kont założonych, więc lada 
moment będzie milion osób, które 
mają dostęp do tych informacji o 
świadczeniach, a przede wszystkim 
mogą się same sprawdzić w eWUŚ, 
czyli w każdej chwili mogą wejść 
na swoje konto i sprawdzić, czy w 
naszym systemie wyświetlają się 
jako osoby ubezpieczone czy jako 
nieubezpieczone. Krótko mówiąc, 
to, co robią przychodnie i lekarze, 
teraz pacjenci, którzy mają dostęp 
do ZIP, mogą sobie zrobić sami. Je-
śli chodzi o nasze województwo za-
chodniopomorskie, to na tą chwilę 
jest 48 500 kont założonych w Zin-
tegrowanym Informatorze Pacjen-
ta – kończy Anna Makuchowska. 

Wobec dużego zainteresowania 
akcją mieszkańców Nowogardu, 
już dziś możemy zapowiedzieć, że 
jeszcze zaprosimy pracowników 
NFZ z mobilnym punktem ZIP 
do naszej redakcji. 

KR

Anna Makuchowska przy swoim mobil-
nym stanowisku ZIP, przygotowanym 
w jednym z biur redakcji DN.

Trop zaprowadził policjantów do Gryfic

Paser i diler wpadł przez kradzież
Działania policjantów z Nowogardu doprowadziły do zatrzymania 21-letniego mężczyzny, który złamał przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Funkcjonariusze podczas przeszukania, zabezpieczyli w jego mieszkaniu 23 gramów marihuany. Dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna handlował nar-
kotykami oraz podejrzewany jest o paserstwo.

Policjanci z Nowogardu od pew-
nego czasu realizowali czynno-
ści związane z ustaleniem spraw-
ców kradzieży laptopa i telefonu 
komórkowego z mieszkania przy 
ul. Poniatowskiego, do której do-
szło we wrześniu. Działania ope-
racyjne pozwoliły funkcjonariu-
szom na wytypowanie osób, mogą-
cych mieć związek z tą sprawą. Ze-
brany materiał wskazywał, że jed-
ną z takich osób mógł być 21-letni 
mieszkaniec Gryfic. Mężczyzna w 
chwili zatrzymania był kompletnie 

zaskoczony. Okazało się, że kupił 
skradzione przedmioty od złodzie-
ja. Oprócz zarzutu paserstwa odpo-
wie również za posiadanie środków 
odurzających, gdyż podczas prze-
szukania w jego mieszkaniu, poli-

cjanci znaleźli 2 lufki oraz susz ro-
ślinny, który po wykonanych bada-
niach okazał się marihuaną. Krymi-
nalni zabezpieczyli 23 gramów nar-
kotyku. Przy okazji wyszło na jaw, 
że mężczyzna zajmował się han-

dlem środkami odurzającymi. Grozi 
mu do 10 lat pozbawienia wolności. 
Sprawcą kradzieży mieszkaniowej 
okazał się 34-letni gryficzanin. On 
również został zatrzymany, usłyszał 
zarzuty. Przyznał się do popełnione-

go przestępstwa. Grozi mu do 5 lat 
więzienia. O dalszym losie miesz-
kańców Gryfic zadecyduje sąd. 

asp. Julita Filipczuk 
Oprac: Red.
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Stracił obie ręce, ale nie utracił wiary w życie

Pomyślałem sobie: Mirek, nie będzie tak źle,  
masz jeszcze nogi...
Ludzie często wyobrażają sobie, że osoba z wysokim stopniem niepełnosprawności jest uległa, przygnębiona, a i bywa, że wycofana z życia. Nasz bohater 
z Nowogardu zdecydowanie przełamuje ten stereotyp, pokazując, że potrafi normalnie sobie radzić, mimo że od chwili, gdy w nieszczęśliwym wypadku 
stracił dwie ręce, jego życie zmieniło się diametralnie. 

Dziennik Nowogardzki: Spo-
glądając na pana na ulicy, czy 
choćby teraz tu, w domu, zas ta-
nawiam się, dlaczego ja, który 
ma dwie sprawne ręce, chociaż 
mniej sprawne nogi, uśmie-
cham się rzadziej niż pan? 

Mirosław Kwiatkowski – 
Mogę tylko powiedzieć tyle, że 
ma pan nieco więcej obowiązków, 
które wydaje mi się, że nie należą 
do łatwych. Często pana widać na 
mieście, gdy przeprowadza pan 
sondy czy robi zdjęcia.

Powróćmy do przeszłości. 
Czy mieszka pan w naszym 
mieście od urodzenia? Jak to się 
stało, że został pan osobą nie-
pełnosprawną? 

Zacznę od tego, że mieszkam w 
Nowogardzie od niespełna 20 lat 
i nigdy bym nie przypuszczał, że 
będzie pan ze mną chciał poroz-
mawiać. Przecież jest tu tyle in-
nych osób, ważniejszych ode mnie. 
Co do mojej niepełnosprawności, 
to powiem, że nie była to choro-
ba, ale nieszczęśliwy wypadek, 
jeszcze wtedy, gdy pracowałem w 
kółku rolniczym, gdzie obsługiwa-
łem maszynę rolniczą, a konkret-
nie rozrzutnik do obornika. Co do 
samego wypadku, to nie pamię-
tam zbyt wiele, poza tym, że było 
to 13 grudnia 1972 roku, około 
godz. 12:00. Naprawiałem wałek 

przekaźnika w maszynie, który 
„chwycił” od tyłu i wciągnął moje 
ręce, wyrywając mi je. 

Aż boję się zapytać, co było 
dalej… 

Nic. Zwyczajnie obudziłem się 
już po tym wypadku w szpitalu w 
Człuchowie, gdzie lekarze opero-
wali moje rany po rękach. Obra-
żenia były bardzo rozległe. Dla-
tego nie było mowy o ponownym 
złożeniu kości czy przyszyciu rąk. 
Miałem wtedy tylko 22 lata i by-
łem krótko po odbytej służbie woj-
skowej. 

Był pan młodym człowie-
kiem. Z pewnością było panu 
bardzo trudno?

Tak, ale na szczęście miałem 
przy sobie siostrę, mamę i wiele 
przyjaznych mi osób, które mnie 
wspierały. Najdziwniejsze było to, 
że świadomość utraty rąk przy-
szła do mnie po 14 dniach. Na 
szczęście rany w obojczyku goiły 
się bardzo szybko i już na nowy 
rok mogłem wyjść do domu na 
przepustkę.

Mimo młodego wieku, do-
świadczył pan bardzo ciężkiej 
dysfunkcji. Z jakimi reakcja-
mi ze strony ludzi spotykał się 
pan po wypadku, któremu pan 
uległ? 

Na to jakoś nie zwracałem 
uwagi i nie zwracam do dnia dzi-

siejszego, ponieważ jestem taki, 
jaki jestem. Czasu już nie cofnę. 
Choć nie powiem, na ulicy no-
wogardzianie, szczególnie ci star-
si, czasami patrzą na mnie i py-
tają, czy uczestniczyłem w jakichś 
działaniach wojennych i żartobli-
we sobie mówią o mnie „ żołnierz 
z Wietnamu”. Tutaj muszę dopo-
wiedzieć jeszcze, że mój stan nie 
byłby taki dobry, gdyby nie mój 
lekarz, który zawiózł mnie do Po-
znania, do kliniki, i tam pokazał, 
że oprócz mnie, są jeszcze inne 
tego typu przypadki. Przyznam 
się, że wówczas myślałem, że tylko 
mnie to spotkało. Rzeczywistość 
okazała się inna. Zobaczyłem, 
że są też inne osoby, które mają 
podobną do mojej przypadłość. 
Wtedy pomyślałem sobie: „Mirek, 
nie będzie tak źle, bo masz jeszcze 
nogi. Dasz sobie radę”.

Czy czuje się pan akceptowa-
ny przez ludzi w takim normal-
nym, codziennym życiu?

Wydaje mi się, że jestem akcep-
towany i to, że nie mam rąk, nie 
zmienia mojego podejścia do czło-
wieka czy życia. Ludzie bardzo 
normalnie na mnie reagują i za-
wsze chętnie mi pomagają, czego 
potwierdzeniem są zakupy np. w 
osiedlowym sklepie. Ja tylko mó-
wię, co potrzebuję, a panie ekspe-
dientki zajmują się resztą. A mam 
tu na myśli spakowanie zakupów i 
wyciągnięcie pieniędzy z portfela. 
Dlatego korzystając z okazji, bar-
dzo serdecznie każdej z pań eks-
pedientek, które mnie obsługują, 
dziękuję za pomoc i życzliwość, 
która dla takiej osoby, jak ja, jest 
naprawdę bardzo ważna. Co do 
marketów, to chodzę już w asyście 
osoby drugiej, ponieważ tam to-
war trzeba włożyć samemu do ko-
szyka, a w moim przypadku może 
to stanowić utrudnienie.

Często, gdy dotyka nas jakieś 
nieszczęście, mówimy: Dlacze-
go to właśnie ja? Dlaczego Pan 
Bóg mnie tak ukarał? Czy pan 
również zadaje sobie jeszcze ta-
kie pytania?

Takie pytania naszły mnie kilka 
dni po wypadku. Pamiętam swo-
je pierwsze zakupy w sklepie. Nie 
mogłem spakować zakupionych 
artykułów. Zwyczajnie się wte-
dy popłakałem. Później przyszły 
inne rzeczy, jak zamykanie drzwi, 
ubieranie się, czyli to, co osobom 
w pełni sprawnym wydaje się ba-
nalne. Nie było mi łatwo, ale stop-

niowo jakoś coraz lepiej, z dnia na 
dzień, radziłem sobie z sytuacją. 
Oswajałem się z nią. Co do Pana 
Boga, to kocham Go i wierzę w 
Niego, ale nie ukrywam, że czasa-
mi miałem do Niego pretensje. Ale 
ostatecznie staram się żyć z rado-
ścią i nie przejmuję się tym zbyt-
nio. Po prostu wiem, że nie warto. 
To nic nie zmieni.

Proszę mi wybaczyć to py-
tanie, ale jak pan radzi sobie 
w codziennym życiu? Wiado-
mym jest, że polega ono na ty-
powo egzystencjalnych czynno-
ściach… 

Zaczynam dzień od godz. 7:00. 
Wstaję i robię poranną toale-
tę, oczywiście z pewnymi różni-
cami. Na przykład nie szczotkuję 
zębów, tylko płuczę płynem. Golę 
się sam, ale do tego używam ma-
szynki elektrycznej, która ma spe-
cjalną przystawkę pozwalającą ją 
zamontować do stołu. Może to za-
brzmi dziwnie, ale do wielu czyn-
ności używam swoich stóp, któ-
rymi ubieram nawet skarpet-
ki, spodnie noszę nieco większe i 
są one nie na pasku, ale szelkach, 
przez co mi nie spadają. Guziki 
od marynarki też zapinam noga-
mi. Co do jedzenia, to najczęściej 
chodzę do mojej siostry na posił-
ki, która oprócz tego, że smacznie 
gotuje, pomaga mi jeść. Ale bywa, 
że czasami sam jem. Staram się 
również samodzielnie dbać o czy-
stość w domu. Za pomocą nóg od-
kurzam, wieszam pranie. Staram 
się jednak stosować wiele rozwią-
zań, które ułatwiają mi codzien-
ne funkcjonowanie. Na przy-
kład nie używam kluczy, bo mam 
drzwi zatrzaskowe. Unikam rów-

nież kupowania ubrań, które trze-
ba prasować.

Następną czynnością, któ-
ra mnie zastanawia, jest pana 
podpis, którym czasami musi 
się pan posługiwać, np. w urzę-
dzie czy na poczcie… 

Nie jest pan pierwszą osobą, 
która zadaje mi to pytanie. Dla-
tego już tłumaczę, że podpisuję się 
albo przy pomocy osoby, którą wy-
znaczam, np. kogoś z rodziny, lub 
podpisuję się sam, biorąc długopis 
w usta, ale tę czynność robię bar-
dzo rzadko, gdyż mam z nią dość 
duży kłopot, ale daję radę i podpis 
wychodzi w miarę czytelnie.

A co sprawia panu największy 
kłopot?

Moją jedyną przeszkodą, z 
jaką sobie nie radzę, to są np. na-
sze urzędy, gdzie są drzwi, któ-
re mają klamki. Czytając gazetę 
DN, zauważyłem, że wiele się pi-
sze o marketach w naszym mie-
ście. Jest jedna szczególna rzecz, 
która mi bardzo w nich odpowia-
da – są tam automatyczne drzwi, 
które dla mnie stanowią po prostu 
idealne rozwiązanie. Dlatego nie 
do końca zgadzam się z twierdze-
niem, że nasze miasto jest przy-
jazne osobom niepełnoprawnym. 
Jest wiele barier, które dla nas są 
nie do przejścia.

Jakie ma pan marzenia?
Chciałbym przejechać się sam 

samochodem i kierować nim oso-
biście, a także przejechać się na 
takim normalnym rowerze... Ko-
lejną sprawą, która przychodzi mi 
do głowy, to w przyszłości zała-
twienie sobie opiekunki, która po-
mogłaby mi w takim codziennym 
życiu. Póki co, mam jeszcze siostrę 
i brata, ale wszyscy się starzejemy 
i nie wiadomo, jak będzie w przy-
szłości. Korzystając z okazji, ser-
decznie pragnę podziękować mo-
jemu rodzeństwu za poświęcenie 
się mi i za to wszystko, co dla mnie 
robili i nadal robią.

Chciałby pan powiedzieć coś 
czytelnikom DN?

By szanowali swoje zdrowie, bo 
ono jest najważniejsze, a także, 
aby szanowali siebie w takim co-
dziennym życiu, które nie jest ła-
twe dla nikogo – zarówno dla cho-
rego, jak i zdrowego człowieka. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie życie bez rąk? Pan Mirosław radzi sobie 
świetnie i jest najbardziej inspirującym człowiekiem, jakiego w ostatnim czasie 
spotkałem.

Rower stacjonarny jest bardzo dobry, 
ale Pan Mirek marzy o jeździe normal-
nym rowerem i samochodem, którymi 
mógłby sam pokierować.
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Złote Gody w Osinie 

Nie wystarczy się pokochać...
W środę, 5 listopada br., w Osinie, miała miejsce podniosła uroczystość. Państwo Teresa 
i Roman Grygowscy oraz Stanisława i Jan Wiśniewscy otrzymali prezydenckie odznaki z 
okazji 50 rocznicy ślubu. Złote gody w tym roku obchodzili również państwo Maria i Wie-
lisław i Pakulscy, którym odznaki wręczono we wrześniu, podczas prywatnej uroczystości 
zorganizowanej przez rodzinę jubilatów. 

Oficjalna, choć kameralna i nie-
zwykle wzruszająca uroczystość 
odbyła się w sali ślubów Urzędu 
Gminy w Osinie. 

-Nie wystarczy się pokochać. 
Trzeba jeszcze umieć wziąć tę mi-
łość w ręce i przenieść ją przez całe 
życie – tak, słowami Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, przywi-
tał Jubilatów obchodzących złote 
gody, wójt Osiny Krzysztof Szwe-
do, składając jednocześnie gra-
tulacje i życzenia na kolejne lata 
wspólnego życia. 

Podniosłym momentem jubi-
leuszu było odznaczenie obu par 
medalami przyznanymi przez 

Prezydenta RP za długoletnie po-
życie małżeńskie. Niespodzianką 
dla Jubilatów był krótki program 
artystyczny przygotowany przez 
uczniów klas I i II Zespołu Szkół 
Publicznych w Osinie. Dzieci wrę-
czyły Jubilatom także własnoręcz-
nie przygotowane laurki. Na za-
kończenie zaproszono Jubilatów 
na słodki poczęstunek, w trakcie 
którego wzniesiono toast symbo-
liczną lampką szampana i odśpie-
wano im tradycyjne „Sto lat”. 

Nie wiedzą, co to znaczy „ci-
che dni”...

Państwo Grygowscy poznali się 
w 1960 roku, podczas zabawy w 

szkole w Ostrzycy, gdzie pierw-
sze kroki w zawodzie nauczyciela 
stawiała pani Teresa. Pan Roman 
mieszkał w Sąpolnicy. Do Osiny 
przeprowadzili się, na początku 
lat 70-tych. Wówczas pani Teresa 
została oddelegowana do urucho-
mienia budowanej szkoły w Osi-
nie, stając się jej pierwszym dy-
rektorem. Pan Roman otrzymał 
natomiast pracę w miejscowym 
kombinacie rolnym. Małżeństwo 
obecnie mieszka w Szczecinie – 
Płoniach, wraz z synem, ks. Ma-

riuszem Grygowskim, probosz-
czem parafii pw. Najświętszej Ro-
dziny – notabene obchodzącym w 
tym roku 25 lecie posługi kapłań-
stwa. Państwo Grygowscy mieli 
jeszcze jednego syna, również du-
chownego. Niestety zmarł przed 
kilkoma laty, zaledwie w wieku 38 
lat, na zapalenie trzustki. Przed 
śmiercią sprawował posługę w 
miejscowości Kania koło Chociw-
la, będąc proboszczem tamtejszej 
parafii pw. św. St. Kostki. 

Małżeństwo pytane o recep-
tę na długoletnie pożycie mał-
żeńskie mówi, że najważniejszym 
jest aby być wobec siebie toleran-
cyjnym i żyć w zgodzie. Twierdzą, 
że nie wiedzą co to znaczy „ciche 
dni”. A gdy zapytaliśmy, co im ży-
czyć z okazji złotego jubileuszu – 
zdrowia, bo resztę już mamy i nic 
nie potrzebujemy- odpowiedzie-
li zgodnie. 

Najpierw pisali do siebie listy 
Państwa Wiśniewskich zeswa-

tała siostra pana Jana, która po-
znała jego przyszłą żonę w Zgie-
rzu koło Łodzi. Obie panie pra-
cowały w tamtejszym szpitalu. 
Pan Jan mieszkał w Wierzbięci-
nie. Najpierw, przyszła para pisa-
ła do siebie listy. Po jakimś czasie, 
otrzymując przepustkę z wojska, 

Państwo Wiśniewscy odznaczani za długoletnie pożycie małżeńskie.

Wójt Krzysztof Szwedo odznacza medalami prezydenckimi państwa Grygowskich.

Prezent dla par obchodzących złote gody - występ artystyczny uczniów z ZSP w Osi-
nie.

Państwo Pakulscy podczas wspólnego tańca w 50 rocznicę ślubu. foto prytwane..

pan Jan wyruszył w drogę do od-
ległego Zgierza, by osobiście spo-
tkać pannę Stasię. Młodzi od razu 
przypadli sobie do gustu i tak za-
częło się trwające już 50 lat ich 
wspólne życie. Dziś mają dorosłe 
dzieci, syna i córkę. Mieli jeszcze 
trzecie dziecko, córeczkę. Nieste-
ty dziewczynka zmarła zaledwie 
w wieku 3 miesięcy. Mieszkają w 
Osinie. Są sąsiadami wójta gmi-
ny, Krzysztofa Szwedo. Pytani o 

sposób na dobre, długoletnie mał-
żeństwo, zgodnie odpowiadają, że 
trzeba się wspierać i pomagać so-
bie nawet w najdrobniejszych, co-
dziennych sprawach. Mają jedno 
marzenie, takie wspólne. - Chcie-
libyśmy być do końca razem, żeby 
Bóg nie zostawił jednego z nas sa-
mego – powiedzieli pytani o to, 
czego sobie życzą w tym uroczy-
stym dniu. 

Trzeci jubilaci 
W Osinie, w tym roku jeszcze 

jedna para obchodziła złote gody. 
To państwo Wielisław i Maria Pa-
kulscy. Małżeństwu wręczono me-
dale od Prezydenta RP we wrze-
śniu, podczas uroczystości pry-
watnej, zorganizowanej przez ro-
dzinę w restauracji Hotel „15 Po-
łudnik” w Kikorzu. Małżeństwo w 
dzień uroczystości odnawiało tak-
że śluby małżeńskie. 

DN gratuluje wszystkim parom 
złotych godów i składa życzenia 
na dalsze lata szczęśliwego mał-
żeństwa. 

Marcin Simiński 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i 

meblościankę pokojową, tel. 669 
517 964 lub 91 39 10762

- Przyjmę używany robot ku-
chenny, akordeon tel. 513 520 798

- Przyjmę używane meble ku-
chenne, tel. 694 509 752

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, tel. 
723 642 566

- Przyjmę segment kuchenny, 
stół i krzesła, tel. 692 302 754

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie – tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment tel. - tel. 
692 302 754

- Oddam: w dobre ręce 3 mie-
sięczne szczeniaki - suczki – tel. 
723 916 319

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe oraz 
lodówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy 
i kuchenny, lodówkę i sofę – tel. 
783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkła-
dany dla dziecka, pralkę, lodówkę 
i tapczan dwuosobowy- tel. 508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-369

- Oddam: za darmo, cztery 
ośmiotygodniowe szczeniaczki – 
tel. 693 925 093 

- Oddam 9 tygodniowe kocięta 
- tel. 667766061
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W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

(J 2,13-22)
Zbliżała się pora Paschy żydow-

skiej i Jezus udał się do Jerozolimy. 
W świątyni napotkał siedzących 
za stołami bankierów oraz tych, 
którzy sprzedawali woły, baran-
ki i gołębie. Wówczas sporządziw-
szy sobie bicz ze sznurków, powy-
pędzał wszystkich ze świątyni, tak-
że baranki i woły, porozrzucał mo-
nety bankierów, a stoły powywra-
cał. Do tych zaś, którzy sprzeda-
wali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, 
a z domu mego Ojca nie róbcie tar-
gowiska! Uczniowie Jego przypo-
mnieli sobie, że napisano: Gorli-
wość o dom Twój pochłonie Mnie. 
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rze-
kli do Niego: Jakim znakiem wyka-
żesz się wobec nas, skoro takie rze-
czy czynisz? Jezus dał im taką od-
powiedź: Zburzcie tę świątynię, a 
Ja w trzech dniach wzniosę ją na 
nowo. Powiedzieli do Niego Ży-
dzi: Czterdzieści sześć lat budo-
wano tę świątynię, a Ty ją wznie-
siesz w przeciągu trzech dni? On 
zaś mówił o świątyni swego ciała. 
Gdy więc zmartwychwstał, przy-
pomnieli sobie uczniowie Jego, że 
to powiedział, i uwierzyli Pismu i 
słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kilka lat temu miałem okazję 
odwiedzić we Francji, w miejsco-
wości Châteauneuf-de-Galaure, 
dom Marty Robin (czyt. Robę), 
zwanej „Martą od męki Pań-
skiej”. Marta żyła w latach 1902-
1981. Była ona wielką mistyczką 
i stygmatyczką XX wieku. Przez 
50 lat swojego życia nic nie piła, 
nie jadła i nie spała. Z medyczne-
go punktu widzenia cierpiała na 
tzw. inedie - niemożność prze-
łykania. To, że żyła nie przyjmu-
jąc żadnego pokarmu, wskazuje 
na działanie Boga, który jest „Pa-
nem rzeczy niemożliwych”, i któ-

ry w swojej wszechmocy podtrzy-
mywał tę „piękną kruszynę” przy 
życiu. Raz w tygodniu, w czwar-
tek, przyjmowała komunię świę-
tą. To był jedyny pokarm... Księ-
ża, którzy przynosili Pana Jezu-
sa Marcie zaświadczają, że czasa-
mi hostia sama zeskakiwała im z 
rąk już na 20 centymetrów od ust, 
po czym w nadzwyczajny sposób 
znikała. Marta po prostu chłonę-
ła Boga. Z powodu inedii pozo-
staje tajemnicą jak się to w niej 
dokonywało. Jak wspomniałem, 
Marta Robin nosiła na swoim cie-
le stygmaty - znaki męki Chry-
stusa na stopach, dłoniach, sercu 
i głowie. Stygmaty, które krwawi-
ły nieustannie przez 50 lat Jej mi-
stycznego życia. Kolejny cud! Jak 
można żyć nieustannie cierpiąc i 
krwawiąc, nie przyjmując żadne-
go pokarmu? Dla Boga jak widać 
wszystko jest możliwe! Marta jest 
tego dobitnym dowodem. Zwy-
kła kobieta, która sparaliżowana, 
leżąca w zaciemnionym pokoju 
przyjęła 100.000 osób. Wszyscy, 
którzy mieli łaskę Ją spotkać do-
świadczyli światła, miłości i po-
koju, często także przeżywali oso-
biste nawrócenie. Piszę o Niej, bo 
jest Ona niewątpliwie przykładem 
zjednoczenia z Jezusem, który żył 
w Niej i któremu pozwoliła żyć w 
sobie. Marta miała głęboką świa-
domość obecności Boga w Jej ser-
cu. Bardzo pięknie mówiła: „Nie 
szukajmy Jezusa gdzieś daleko! Je-
zus - hostia jest w nas. Bóg jest w 
nas!” I właśnie tej prawdy doty-
ka także powyższa Ewangelia. Nie 
tylko bowiem świątynie są miej-
scem obecności Boga! Każdy z 
nas jest świątynią Boga. Jak mówi 
św. Paweł:” Czyż nie wiecie, żeście 
świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś znisz-
czy świątynię Boga, tego zniszczy 
Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a 
wy nią jesteście.” (1 Kor 3,16) No-
simy w sobie Obecność. Jesteśmy 
nosicielami Chrystusa! Warto w 
tym kontekście postawić sobie 
pytanie o to czy czasem nami Pan 

Jezus nie powinien potrząsnąć, by 
rzeczywiście świątynia jaką jeste-
śmy stała się domem modlitwy. 
Jezus mówi z całą mocą: ”«Napi-
sane jest: Mój dom będzie domem 
modlitwy, a wy uczyniliście z nie-
go jaskinię zbójców»”. (Łk. 19,46) 
Co tak naprawdę jest w naszych 
sercach? W moim odczuciu coraz 
bardziej widać, że wszystko jest 
ważne dla nas, tylko nie Bóg. Czy 
nie dostrzegamy w tym jakiegoś 
demonicznego odwrócenia po-
rządku rzeczy? Przecież to Jezus i 
troska o świątynie, jaką jesteśmy, 
ma być na pierwszym miejscu. Jak 
konkretnie ta troska wygląda? Ja-
kie miejsce zajmuje w naszym ży-
ciu modlitwa? Jak często i czy w 
ogóle się spowiadamy? Czy je-
steśmy wierni niedzielnej Eucha-
rystii? Nie trzeba długo nad tym 
się zastanawiać, żeby zobaczyć, że 
nasza duchowość (w istocie rze-
czy: miłość) pozostawia wiele do 
życzenia. Bez budowania tej wię-
zi z Bogiem daleko jednak nie za-
jedziemy... Patrząc chociażby na 
historię można zobaczyć, że sys-
temy polityczne, które odrzuca-
ły Boga, prędzej czy później za-
mieniały się w totalitaryzmy, któ-
re niosły ze sobą ogrom ludzkich 
cierpień. Patrząc z kolei na świę-
tych, wielu świętych, chociaż-
by Jana Pawła II, czy wspomnia-
ną Martę Robin (Jej proces be-
atyfikacyjny powoli dobiega koń-
ca) możemy zobaczyć, że zmieni-
li oni bieg historii i przyczynili się 
do dobra ogromnej rzeszy ludzi i 
narodów. 

Nie ma zatem innej drogi do 
odnowy jak osobista troska każ-
dego z nas o świątynię swojego 
serca! Odnowa serca owocuje bo-
wiem odnową moralną a ta z ko-
lei przyczynia się do postępu spo-
łeczeństw, narodów i świata. Za-
tem: do roboty! Nie czekajmy aż 
Jezus nami potrząśnie ale w wol-
ności, przez dobre decyzje walcz-
my o piękno świątyni naszego ser-
ca, w którym mieszka Bóg... 

Ks. Robert Szyszko

Henryka Gudełajska: lat 57, zmarła 30.10.2014 r., pogrzeb odbył się 03.11.2014 r., na cmentarzu w Dobrej
Jadwiga Dziuk-Stawińska: lat 55, zmarła 30.10.2014 r., pogrzeb odbył się 06.11.2014 r., na cmentarzu w 

Nowogardzie 
Jan Jarochowicz: lat 67, zmarł 04.11.2014 r., pogrzeb odbędzie się 07.11.2014 r., o godz. 14:00 na cmenta-

rzu w Nowogardzie
Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, Sebastian Furmańczyk

Apel do absolwentów – dostarczajcie 
zdjęcia

Przygotowania do 70 lecia  
I LO w Nowogardzie
W miniony wtorek odbyło się spotkanie komitetu organi-
zacyjnego, przygotowującego obchody 70 lecia I Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowogardzie. 

Oprócz nauczycieli liceum, 
do komitetu zaproszono absol-
wentów szkoły. W czasie pierw-
szego spotkania ustalono kilka 
technicznych spraw związanych 
z organizacją jubileuszu. Przede 
wszystkim ustalono konkretną 
datę obchodów 70. urodzin I LO. 
Jubileusz odbędzie się 6 listopa-
da 2015 roku. Debatowano rów-
nież nad formą promocji uroczy-
stości i kwestiach związanych z fi-
nansami. Rozdano pierwsze za-
dania i przydzielono osoby odpo-
wiedzialne za ich realizację. Po-
dobne spotkania będą się odby-

wać cyklicznie. 
Za pośrednictwem DN, komi-

tet organizacyjny zwraca się do 
wszystkich absolwentów szkoły z 
prośbą o dostarczanie zdjęć, które 
zostaną wykorzystane do multi-
medialnej kroniki tworzonej spe-
cjalnie na 70-lecie I LO. Uprasza 
się, aby materiały (opisane) były 
dostarczane do sekretariatu szko-
ły, przy ul. Wojska Polskiego 8, 
osobiście, pocztą tradycyjną, lub 
za pośrednictwem adresu e-ma-
il szkoły: l1@lo1.nowogard.ids.pl. 

MS

Pierwsze spotkanie komitetu organizującego 70 lecie I LO.

Zapraszamy młodzież z gimnazjum, szkoły średniej z naszej para-
fii i miasta, na nocne czuwanie modlitewne do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Myśliborzu, w terminie 14/15 listopad (piątek- sobota). 
Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Roberta Dąbrowskiego w domu 
parafialnym przy kościele pw. WNMP przy ul. Kościelnej 2 lub pod nu-
merem telefonu 664 744 570. Zgłoszenia do udziału w czuwaniu przyj-
mowane są do środy, 12 listopada. 



07-11.11.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

KOMENTARZE, OPINIE

Słów kilka o 11 listopada…
Niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę odzyskania długo wyczekiwanej i upragnio-
nej wolności. Pamiętna data – 11 listopada. Dzień ten na pewno powinien zostać uczczony z 
największymi możliwymi honorami.

Nie inaczej, a może jednak ina-
czej ma to miejsce w naszym mie-
ście. Nie muszę tłumaczyć, na 
czym polega specyfika Nowogar-
du i od niemalże początku może-
my ją obserwować…

Dlaczego o tym piszę? Otóż 
podczas przeglądania jednego z 
portali społecznościowych na-
trafiłam na ulotkę zachęcają-
cą do wzięcia udziału w obcho-
dach Dnia Niepodległości. Od 
razu mój wzrok przykuł mi frag-
ment dotyczący zaproszenia bur-
mistrza. Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że wło-
darz miasta zapraszał (uwaga!)… 
do kościoła. Jakoś dziwi mnie sy-
tuacja, w której, aby wziąć udział 

we Mszy św. trzeba by było wrę-
czać specjalne zaproszenia, i to 
jeszcze przez kogo, przez samego 
burmistrza, jakby to co usłyszymy 
w ogłoszeniach duszpasterskich 
nie było wystarczające… Jak da-
lej można przeczytać „w progra-
mie: Kościół p.w. Wniebowzięcia 
N.M.P.”. To ja pójdę o krok dalej i 
zapytam czy dopuszczalnym jest, 
by w programie zawierać kościół? 
Brzmi to, co najmniej jakby owy 
kościół stał się dodatkową atrak-
cją. Może tak jest. Może świątynia 
z miejsca kultu religijnego staje się 
właśnie taką dodatkową atrakcją? 
Dla tych, którzy nawiedzają ją raz 
do roku lub przed wyborami – na 
pewno. W celu poprawy czy to wi-

zerunkowej czy też próby pokaza-
nia, że jest się przywiązanym do 
tradycji, jak się okazuje wszyst-
kie chwyty są dozwolone… Oczy-
wiście można wtrącić tu słowa Pi-
sma Św., w których mowa jest o 
tym: „By oddać Bogu, co Boskie, a 
cezarowi, co cesarskie”, ale nie za-
pominajmy, że w innym fragmen-
cie przeczytamy: „Wówczas spo-
rządziwszy sobie bicz ze sznur-
ków, powypędzał wszystkich ze 
Świątyni”.

Nie byłoby to szokujące, gdy-
by nie fakt, że stajemy teraz w 
przededniu wyborów, w którym 
jak się okazuje, każde miejsce sta-
je się dobre do pokazu wizerun-
ku. Należy jednak zaznaczyć, że 
kościół to nie wiec wyborczy. Je-
śli chodzi o to drugie, to myślę, że 
są inne miejsca, w których poka-
zywać się wypada.

Zatem pytanie do wszystkich, 
którzy biorą czynny udział w kre-
owaniu takiego porządku: Czy to 
na pewno jest właściwa droga?

PS. Można jeszcze popracować 
nad stylistyką i ortografią, gdyż 
plakat, o którym mowa w/w tek-
ście, zawiera błędy, które dodat-
kowo rażą w oczy.

K.S.
Fragment ogłoszenia gminy z programem obchodów dnia 11 Listopada.

Macie ochotę na dobry koncert rockowy? To co powiecie 
na energetyczny występ grupy SPECYFICZNI z Goleniowa. 
Na koncert zaprasza restauracja Caffe Piwnica, 15 listopada 
start 20.30, bilety w cenie 17zł/osoba.

Tradycyjnie mamy też dwa podwójne zaproszenia na koncert dla na-
szych Czytelników. Bilety rozlosujemy wśród wszystkich, którzy do 13 
listopada, do godz. 15.00, prześlą sms na numer 513 088 309 o treści 
„Specyficzni” i podadzą swoje imię i nazwisko. Wyniki losowania po-
damy w dniu 14 listopada, w piątkowym wydaniu DN. Zapraszamy!

Red. 

Spotkanie z Andrzejem Soysalem 

Morskie i nie tylko... opowieści 
O niezwykłych historiach z pobytów w różnych miejscach na świecie, które spisał w swoich 
książkach, opowiadał kapitan Żeglugi Wielkiej Andrzej Soysal, który 4 listopada odwiedził 
Nowogard. 

Spotkanie z autorem odbyło 
się oczywiście w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej im. Stefana Że-
romskiego, w ramach cyklu spo-
tkań organizowanych z myślą o 
nowogardzkich seniorach. Cie-
szyło się dość sporym zaintere-
sowaniem mieszkańców. Zapro-
szony gość opowiadał o przygo-
dach, które przytrafiły mu się gdy 
pływał na statkach. W trakcie rej-
sów po całym świecie zgromadził 
nie tylko wiele fascynujących hi-

storii, ale poznał też mnóstwo in-
teresujących postaci ze świata po-
lityki. Wszystkie te wydarzenia 
udokumentował w swoich książ-
kach oraz felietonach i wywia-
dach (m.in. z Fidelem Castro) pu-

blikowanych na łamach wielu ga-
zet. Do tej pory A. Soysal napisał 
siedem książek. Wszystkie można 
było zakupić w trakcie spotkania 
z autorem. 

Jarek Bzowy 

Caffe Piwnica zaprasza na koncert
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Media Expert to jeden z liderów w branży RTV, AGD, IT/MM. 
Posiadamy blisko 300 własnych salonów sprzedaży w całej Polsce. 

Nasi pracownicy to zespół profesjonalistów. W związku z dynamicznym 
rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Sprzedawca – Prezenter Handlowy
Miejsce pracy: Nowogard

Sprzedawca - Prezenter Handlowy odpowiedzialny jest za:
•	 kompleksową obsługę Klienta według standardów firmy
•	 realizacje planu sprzedaży na jak najwyższym poziomie
•	 fachowe doradztwo Klientom w wyborze odpowiedniego sprzętu
•	 dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
•	 pomoc Klientom w załadunku towaru
Od kandydatów oczekujemy:
•	 chęci poszerzania wiedzy z zakresu technik sprzedaży oraz 

wiedzy produktowej 
•	 umiejętności pracy w zespole
•	 łatwości w nawiązywaniu kontaktów
•	 umiejętność radzenia sobie ze stresem 
•	 niekaralności
Twoimi dodatkowymi atutami będą:
• zainteresowanie branżą RTV, AGD, IT/MM 
•	 doświadczenie w sprzedaży usług telekomunikacyjnych
•	 doświadczenia w sprzedaży, bezpośredniej obsłudze Klienta
Naszym pracownikom oferujemy:
•	 umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
•	 stabilną pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
•	 atrakcyjne wynagrodzenie
•	 możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń 

Prosimy o składanie swojej aplikacji (CV i listu 
motywacyjnego) poprzez stronę www.mediaexpert.pl. 

W zakładce INFORMACJE- PRACA (zamieszczona na dole 
strony internetowej) proszę o wybranie interesującej Państwa 
oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb 
niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”

W 7.11

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.29-24.10

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

• SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
• OBUWIE ORTOPEDYCZNE

PROFI-MED sp. z o.o.

Lokalizacja: Nowogard, ul. T. Kościuszki 2f 
 Tel/fax.: 91 392 11 05  •  (na przeciwko PLUS GSM)

OFERTA DLA GABINETÓW 
I PRAKTYK PRYWATNYCH

Refundacja

• MATERIAŁY MEDYCZNE
• ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE

Godziny otwarcia pn.-pt. 9.00- 17.00

ARTYKUŁY  
MEDYCZNE I ORTOPEDYCZNE

W.155.4 sk,pt.1-26.09

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

W.13.2.O.7.03.do

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  

w miejscowościach: 
w Nowogardzie, Osinie, 

Przybiernowie i okolicach
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 

Tel. 58 554 80 80 
lub 801 800 400

finanse dla domu

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08 P3.2.O.do

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

REKLAMA

Znaleziono zegarek, portfelik i samochodzik 
typu „resorak”. Przedmioty przyniesiono do redak-
cji DN, we wtorek. Właściciel proszony jest o ich 
odbiór w redakcji Dziennika Nowogardzkiego.

Znaleziono klucze

W poniedziałek (3 listopada) w okolicy Przed-
szkola przy ul. Poniatowskiego znaleziono pęk 
kluczy (na zdjęciu). Zguba czeka na odbiór w re-
dakcji Dziennika Nowogardzkiego.

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 

PSÓW i KOTÓW:
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Kandydaci do Rady Powiatu KWW Partnerstwo i Rozwój w okręgu nr 2  
(gm. Nowogard)

Marek Krzywania - Miejsce nr 2
Ekonomista. Doradca ubezpiecze-
niowy. Radny czterech kadencji

Krzysztof Kosiński - Miejsce nr 3
Lekarz i właściciel przychod-
ni, radny dwóch kadencji 

Gracjan Golema - Miejsce nr 5
Magister Wychowania Fizycz-
nego, trener piłkarski

Irena Czyżak - Miejsce nr 8
zaangażowana w promowa-
nie rodzicielstwa zastępczego

Janina Ujazda - Miejsce nr 9
Radna 2002-2006, działacz-
ka Rady Sołeckiej Jarchlina

Grażyna Rynkiewicz - Miejsce nr 6
Przedsiębiorca, radna 2002-2006 r., 
działaczka parafialnego Caritas

Monika Pękala - Miejsce nr 4
Pedagog. Pracownik DPS. 
Sołtys wsi Więrzbięcin 

Adrian Sawicki - Miejsce nr 7
Informatyk, współorganizator ma-
ratonu rowerowego

Danuta Błażejewska - Miejsce nr 10
Prowadzi gospodarstwo rolne w 
Strzelewie

Adrian Kierasiński - Miejsce nr 11
Fotograf, działacz społecz-
ny

Paweł Słomski - Miejsce nr 1
Geograf, politolog, inicjator zmiany nazwy powiatu

Partnerstwo i Rozwój to dziś największy obywatelski komitet w powiecie go-
leniowskim wystawiający swoich kandydatów we wszystkich okręgach wybor-
czych do rady powiatu goleniowskiego. Wystawiamy także kandydatów w wy-
borach do rad gmin: Nowogard, Stepnica i Osina. Zgłaszamy również kandy-
datów na Burmistrzów Nowogardu i Stepnicy oraz wójta Osiny. Na naszych 
listach jest także kandydatka na burmistrza Maszewa. To dzięki inicjatywie 
Partnerstwa i Rozwoju możliwym była pierwszy raz od 8 lat niepartyjna lista 
do rady powiatu. Jako lider listy powiatowej przestawiam Państwu kandyda-
tów KWW Partnerstwo i Rozwój w wyborach do Rady Powiatu z okręgu nr 2 
obejmującego Gminę Nowogard.

KANDYDACI KWW PiR POPIERAJĄ PIOTRA SŁOMSKIEGO NA BURMISTRZA NOWOGARDU
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Rozmowa z Pawłem Słomskim, kandydatem do rady powiatu z 1 miejsca listy KWW Partnerstwa  
i Rozwoju, inicjatorem zmiany nazwy powiatu oraz założycielem stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój

Doprowadzić sprawy do końca...

Partnerstwo i Rozwój to dziś 
największy komitet obywatel-
ski w powiecie goleniowskim, 
jak powstał?

Komitet powstał na bazie sto-
warzyszenia o tej samej na-
zwie, skupiającego zwolenni-
ków zmiany nazwy powiatu. Z 
czasem rozszerzyliśmy swoje za-
plecze i dołączały do nas kolej-
ni działacze i grupy z terenu ca-
łego powiatu. Dziś KWW Part-
nerstwo i Rozwój wystawia peł-
ne listy w wyborach do rady po-
wiatu we wszystkich okręgach 
wyborczych, będąc jednocze-
śnie pierwszym od 8 lat komi-
tetem obywatelskim w wybo-
rach do rady powiatu. Ponad-
to wystawiamy kandydatów do 
rad gmin Nowogardu, Osiny i 
Stepnicy, a także kandydatów na 
burmistrzów Nowogardu i Step-

nicy oraz na wójta gminy Osina 
z list naszego komitetu do rady 
powiatu, mamy także kandydat-
kę na burmistrza Maszewa. 

Kandyduje Pan pod hasłem 
"Przywrócić powiat Obywate-
lom", co to oznacza?

Ostatnie dwie kadencje sa-
morządu powiatowego pokaza-
ły, że zdominowana przez par-
tyjnych radnych rada powia-
tu realizuje głównie progra-
mowe i personalne cele par-
tii, zwłaszcza tych posiadają-
cych większość w radzie, i od-
bywa się to często kosztem za-
niedbywania bądź braku reak-
cji na rzeczywiste problemy i 
potrzeby społeczności powia-
towej. Przywrócić powiat Oby-
watelom oznacza więc koniecz-
ność innego diagnozowania 
problemów - ważne jest to, co 
ważne dla mieszkańców powia-
tu - i innego sposobu określania 
celów, czyli zapewnienie kadry 
nie opartej na kluczu przyna-
leżności, ale maksymalnie pro-
fesjonalnej, dającej gwarancje 
właściwej, oczywiście w zakre-
sie ustawowych zadań, obsłu-
gi ludności i wykonania funkcji 
instytucji powiatowych. 

Jaki więc ma być powiat i ja-
kie jest miejsce Nowogardu w 
zamierzeniach programowych 
Partnerstwa i Rozwoju?

Dotychczas powiat goleniow-
ski charakteryzują dwie pręd-
kości rozwojowe: dynamicz-

na obejmująca Goleniów i naj-
bliższe jego okolice, wchodzą-
ce w obszar układu metropoli-
tarnego Szczecina, oraz druga, 
spowolniona, obejmująca pra-
wie wszystkie pozostałe gmi-
ny, także Nowogard. Trzeba 
to szybko zmienić i zapewnia-
jąc zrównoważony rozwój ca-
łego powiatu, zatrzymać pro-
ces wzrastania dysproporcji 
pomiędzy obszarami wzrostu i 
stagnacji. Nowogard posiada w 
naszym powiecie bardzo duży 
potencjał, jest to przecież naj-
większe miasto niepowiatowe 
w województwie. Niestety do-
tychczasowe podejście również 
władz powiatu charakteryzu-
je stałe zaniedbywanie tego po-
tencjału. Zamiast więc jego za-
gospodarowywania i rozwija-
nia naszych możliwości, spoty-
kamy raczej degradowanie no-
wogardzkich instytucji, pod-
ległych powiatowi. Takim kla-
sycznym przykładem jest np. 
sprowadzenie sprzętowe i 
funkcjonalne nowogardzkiej 
jednostki straży pożarnej do 
poziomu niewiele większego 
od średniego OSP. Z najnow-
szych przykładów mamy też 
los nowogardzkiej rehabilita-
cji. Wstępem do procesu przy-
wracania właściwych prioryte-
tów w działaniach samorządu 
powiatowego jest projekt zmia-
ny nazwy powiatu z goleniow-
skiego na powiat goleniowsko 

– nowogardzki, zainicjowany 
przez nas dwa lata temu.

No właśnie inne ugrupowa-
nia wpisały sobie też teraz ten 
projekt do programów wybor-
czych….

To dobrze, że inni również 
chcą się przyłączyć do tego 
słusznego i potrzebnego nasze-
mu miastu projektu. Oby nie 
były to tylko deklaracje wybor-
cze i nie skończyło się tak, jak 
już doświadczyliśmy w ostat-
nich miesiącach, gdy za oświad-
czeniami „za” nowogardzkich 
polityków, obawiających się re-
akcji opinii publicznej, nie tyl-
ko nie poszły skuteczne czyny, 
ale niektórzy wręcz, co ujawnili-
śmy, posuwali się do ukrytej ob-
strukcji projektu. Bardzo ważne 
w tej sprawie jest także zapew-
nienie dla niej przychylności 
wśród przedstawicieli innych 
gmin. Partnerstwo i Rozwój 
jako jedyny zadbał o stworze-
nie takiego zaplecza dla przy-
szłych decyzji, świadczą o tym 
nasze listy do powiatu w tych 
wyborach. Także tylko my z list 
niepartyjnych wystawiamy kan-
dydatów we wszystkich trzech 
okręgach wyborczych, co stwa-
rza realne szanse przekroczenia 
obowiązującego progu wybor-
czego (trzeba otrzymać 5 % od-
danych głosów liczonych w sto-
sunku do sumy głosujących na 
terenie całego powiatu - dop. 
red) i uzyskania mandatów. 

Jakie jeszcze rozwiązania 
przewiduje stowarzyszenie na 
polepszenie funkcjonowania 
powiatu?

Władze powiatowe muszą za-
cząć traktować szpital w Nowo-
gardzie jako jednostkę wykonu-
jącą część zadań powiatu z za-
kresu opieki zdrowotnej. Trze-
ba także opracować wraz ze 
starostami z innych powiatów 
koncepcję pozyskiwania środ-
ków na remonty dróg powia-
towych. Należy także poprawić 
regularną komunikację mię-
dzygminną, zwłaszcza pomię-
dzy gminami Nowogard i Ma-
szewo. Chcemy także wprowa-
dzić zmiany w statucie powia-
tu, tak, by móc wdrożyć obywa-
telską inicjatywę uchwałodaw-
czą, to przybliży powiat oby-
watelom. Należy również okre-
ślić i wdrożyć pakiet w ramach 
karty dużej rodziny oraz podjąć 
szereg działań z zakresu bezpie-
czeństwa, w tym bezpieczeń-
stwa środowiskowego. Mamy 
szczegółowe plany w wielu za-
kresach – możliwość ich reali-
zacji zależy jednak od wyni-
ku wyborów. To Państwo zade-
cydujecie, kto i co będzie mógł 
podjąć i wykonać w trakcie naj-
bliższej kadencji. Dlatego też 
gorąco zachęcam wszystkich do 
głosowania 16 listopada na listę 
Partnerstwa i Rozwoju. 

rozmawiał Marcin Simiński

Mój raport z mijającej kadencji
Czytając w ostatnim wydaniu Dziennika Nowogardzkiego artykuł pana Marka Słomskiego odnośnie braku rozliczania się radnych z ostatniej kadencji, 
poczułem się trochę jak uczeń wywołany do tablicy. Dlatego dziś składam czytelnikom i wyborcom swoisty raport mojej aktywności z ostatnich czterech 
lat w Radzie Miejskiej. Nigdy nie uchylałem się od odpowiedzi na podstawowe pytanie każdego wyborcy: „A co Pan zrobił?”. Na to pytanie z pełną świa-
domością mogę każdemu odpowiedzieć, że jako radny starałem się zawsze aktywnie działać na rzecz tych, którzy mi zaufali i popierali. Robiłem wszyst-
ko, by wywiązać się ze swoich deklaracji. W ostatniej kadencji złożyłem ponad 250 interpelacji, byłem zawsze obecny i aktywny na wszystkich sesjach Rady 
Miejskiej:

Aktywne działałem na rzecz 
powstania żłobków w Nowogar-
dzie, byłem pomysłodawcą ak-
cji  Żłobek dla NOWOGARDU, 
dzięki której udało nam się na-
świetlić problem braku miejsc dla 
najmłodszych. Następnie w Ra-
dzie Miejskiej zabiegałem o wpro-
wadzenie przepisów pozwalają-
cych zakładać żłobki, niepublicz-
ne, dotowane przez gminę. Dzi-
siaj w Nowogardzie działają dwa 
niepubliczne żłobki założone 
przez panią Bernadettę Pająk i 
panią Agatę Malinowską. 

Byłem autorem uchwa-

ły w sprawie obniżenia opłat w 
przedszkolach dla drugiego i ko-
lejnego dziecka oraz dla dzieci 
niepełnosprawnych. Była to je-
dyna uchwała w tej kadencji napi-
sana przez radnego opozycji, któ-
ra została jednogłośnie poparta 
przez całą radę i burmistrza.

Aktywnie i z uporem działa-
łem na rzecz mieszkańców osie-
dla Radosław i ulicy Bohate-
rów Warszawy. Złożyłem wie-
le interpelacji, które doprowadzi-
ły do uporządkowania terenu wo-
kół stawu, ustawienia nowych ła-
wek, a staw stał się atrakcyjnym 

miejscem do spędzania wolne-
go czasu. Zabiegałem o poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców uli-
cy przez usunięcie niebezpiecz-
nych topoli, rosnących przy głów-
nej drodze naprzeciw osiedla „Po-
mowskiego”

Udało mi się przekonać bur-
mistrza i wszystkich radnych do 
zmiany uchwały i wprowadzenia 
bezpłatnej komunikacji miej-
skiej w Nowogardzie, która bę-
dzie obowiązywać od 1 grudnia 
2014. 

Zawsze byłem przeciwny pod-
wyżkom podatków, zdecydowa-

nie sprzeciwiałem się podwyż-
szaniu pensji burmistrza. 

Zabiegałem o pomoc mia-
sta dla Mistrzyni Olimpijskiej, 
Ewy Durskiej oraz prowadziłem 
zbiórkę środków na przygotowa-
nia wśród nowogardzkich przed-
siębiorców i przyjaciół z siłowni. 

Jako członek komisji rewizyjnej, 
zawsze walczyłem o zapewnienie 
przejrzystości wydawanych środ-
ków publicznych i przestrzeganie 
prawa przez burmistrza. 

Nie wszystkie rzeczy, o które za-
biegałem zakończyły się pozytyw-
nie, ale nadal zamierzam uparcie 

o nie walczyć, jeśli wyborcy obda-
rzą mnie ponownie swoim zaufa-
niem. 

Myślę, że każdy, kto mnie zna, 
kto obserwował moje zaangażo-
wanie lub zwracał się do mnie o 
pomoc czy radę, wie, że nigdy nie 
odmówiłem i zawsze chętnie sta-
rałem się pomóc. Dlatego dziś 
mogę zapewnić, że głos oddany 
na moją osobę 16 listopada nie 
będzie głosem zmarnowanym. 

Michał Wiatr
Niezależny Radny Rady Miejskiej 

w Nowogardzie 

Warto się rozliczyć

MATERIAŁ WYBORCZY
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Konwencja wyborcza PO
We wtorkowy wieczór na konwencji wyborczej spotkali się kandydaci Platformy Obywatel-
skiej w wyborach samorządowych 2014. 

W czasie konwencji przedsta-
wiono kandydatów PO do władz 
samorządowych na szczeblu gmi-
ny i powiatu. 

- Priorytetami będzie edukacja i 
przedsiębiorczość, szczególnie roz-
wój szkolnictwa zawodowego, bez-
pieczeństwo, kontynuacja progra-
mu remontu dróg, aktywna dzia-
łalność na rzecz rodziny – prezen-
tował program wyborczy radnych 
do powiatu, Zygmunt Heland. 

Swój program przedstawił tak-
że kandydat na burmistrza Nowo-
gardu.

- Nie może być tak, że w naszej 
gminie są równi i równiejsi, będę 
burmistrzem równowagi, w tej gmi-
nie powinno być dobre miejsce do 
życia dla każdego. Bo gmina dobrze 
i sprawiedliwe zarządzana przycią-
ga inwestorów, a to oznacza polep-
szenie warunków życia jej miesz-
kańców - mówił Artur Danilewski. 

Konwencje poprowadził Mar-
cin Fedeńczak, kandydat do rady 
powiatu goleniowskiego. Na spo-
tkanie przybyli także zaproszeni 
goście: Henryk Zajko, wicebur-
mistrz Goleniowa oraz kandydat 
do sejmiku wojewódzkiego, oraz 
Łukasz Mituła - dyrektor wydzia-
łu inwestycji w Starostwie Powia-
towym. 

Red. 

Nowości w sprawie planowanej budowy fermy norek koło Glicka

Postępowanie ruszyło
W dniu 23 października otrzyma-

łem od Kierownika Wydziału Archi-
tektury Budownictwa i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w 
Nowogardzie, Pana Pawła Krugłego, 
zawiadomienie, że "postępowanie w 
przedmiocie ustalenia warunków za-
budowy dla inwestycji - budowy fer-
my norek w obsadzie 59 DJP, pawilo-
nów hodowlanych, budynku socjal-
nego, silosów paszowych wraz z urzą-
dzeniami budowlanymi oraz budowie 
płyty obornikowej ze zbiornikiem na 
odcieki parkingu, placów, dróg we-
wnętrznych oraz zjazdu w zabudo-
wie zagrodowej na terenie dz. nr 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 i 145 
w obrębie Glicko, gm. Nowogard, nie 
może być załatwione przez Burmi-
strza w terminie zgodnym z art. 35 
Kodeksu postępowania administra-
cyjnego... Powodem nie załatwienia 
sprawy w terminie jest złożony cha-

rakter sprawy oraz wynikła koniecz-
ność dokonania wymaganych uzgod-
nień zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami z art. 53 i 60 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). Wo-
bec powyższego, przewiduje się ter-
min załatwienia sprawy w przed-
miocie warunków zabudowy do dnia 
15.12.2014 r." 

Nasze Stowarzyszenie wniosło już 
ponad rok temu całą dokumentację 
jednoznacznie wykluczającą lokaliza-
cję fermy norek inwestora Pana An-
drzeja Piątaka, koło Glicka. Jedną z 
najważniejszych jest wpuszczanie od-
chodów z fermy do studzienek w zie-
mi, a ferma graniczy ze strefą ochro-
ny zasilania studni głębinowej w Glic-
ku. Cztery miejscowości straciły-
by wodę. Planowana ferma stanąć by 
miała na terenie chronionego krajo-

brazu i kolidowałaby ze strefą zabu-
dowy turystycznej i terenami rekre-
acyjnymi koło jeziora Orzechowskie-
go, naniesionymi na mapy w Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard. 
Uciążliwość zapachowa - szczególnie 
latem przy pełnej obsadzie, doskwie-
rałaby okolicznym miejscowościom 
szczególni, że z dokumentacji inwe-
stora można wyczytać, że ferma no-
rek będzie rozbudowywana, a teren 
pozwala na hodowlę kilkuset tysięcy 
norek! Tylko powyższe fakty powinny 
uświadomić inwestora, że ferma no-
rek w tym miejscu i na taką skalę nie 
powinna nigdy powstać. 

Tekst: 
mgr inż. Eugeniusz Korneluk - 

Przedstawiciel Nowogardzkiego Koła 
„Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony 

Środowiska”, bezpartyjny kandydat 
do Rady Powiatu, startujący z listy 

PiS-u.

Echa porozumienia wyborczego

„Knaga” oświadcza 
Zgodnie z zapowiedzią, zarząd Klubu Żeglarskiego „Knaga” wydał oświadczenie, w którym odciął się od 

porozumienia wyborczego z SLD, jakie bez zgody klubu podpisał jego prezes Tadeuszu Hołubowski - który 
zresztą złożył rezygnację ze stanowiska. Treść oświadczenia w oryginale publikujemy poniżej. 

Dołącz do Nas !

Przyjdź 14 listopada 2014 o godz. 11:00  
na Plac Wolności w Nowogardzie na Światowy 

Dzień Walki z Cukrzycą 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to globalna kampania 
ustanowiona w 1991 roku przez Międzynarodową Federację 
Diabetologiczną i Światową Organizację Zdrowia w odpowiedzi na 
niepokojący wzrost przypadków cukrzycy na całym świecie. Każdego 
roku Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest 14 listopada.   
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich 
kręgów społeczeństwa na zagrożenie jakim jest epidemia cukrzycy. 

Udziel nam pomocy w zorganizowaniu 
- DiabeDance© 

na Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie opinii publicznej 
na problem, jakim jest rosnąca liczba zachorowań na cukrzycę i 
promowanie aktywności fizycznej, jako jednej z form prewencji 
cukrzycy u osób zdrowych i skuteczną pomoc w kontrolowaniu 
cukrzycy u osób chorych, poprzez zorganizowanie 14 listopada – 
w dniu Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, DiabeDance©, którego 
ideą jest zabawa, spontaniczność działania oraz jednoczenie się 
pokoleń.

Zabierz z sobą dowolny detal w  kolorze niebieskim! 
Niebieski kolor jest symbolem walki z cukrzycą

W dniu 14 listopada charakterystyczne budowle i obiekty 
zmieniają kolor na niebieski. Podejmowane wszelkiego typu 
działania zawierają również w sobie detale koloru niebieskiego 
symbolizujące i przypominające wszystkim widzom o chorobie 
milionów ludzi na całym świecie i ich codziennym zmaganiu się 
z cukrzycą.

Wszelkie informacje o organizowanym dnia 14 listopada 
2014 Światowym Dniu Walki z Cukrzycą w Nowogardzie 

można uzyskać pod nr tel.  500 553 190 lub za pośrednictwem 
e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

W imieniu Diabetyków z Nowogardu zapraszam do czynnego 
udziału w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą. 
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Odpowiedzialność i kompetencja

PIOTR 
SŁOMSKI

Okręg nr 1

Okręg nr 3

ulice: 
Gen Józefa Bema od nr 26 do nr 34, Leśna

Okręg nr 4

Okręg nr 7

Okręg nr 10

Okręg nr 13

Okręg nr 9

Okręg nr 12

Okręg nr 15

Okręg nr 8

Okręg nr 11

Okręg nr 14

Okręg nr 6
Andrzej Leszczyński - PiR

ulice: 
Armii Krajowej od nr 1 do 49, Brzozowa, 

Cypriana Kamila Norwida, Dębowa, Gen.Jó-
zefa Bema od nr 1 do 25B i od 35 do końca, 
Gen. Józefa Wybickiego, Lipowa, Stanisława 
Staszica

Ryszard Majdziński - PiS

ulice: 
5 Marca, 700 lecia od nr 1 do nr 5 i od nr 

20 do końca, Kowalska, Lutyków, Obodrytów, 
Osiedlowa, plac Wolności, Sądowa

Bogusław Dziura - PiS
ulice: 
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cmen-

tarna, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, 
Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Mi-
kołaja Reja, Nadtorowa, Polna Stefana Żerom-
skiego od nr 4 do nr 16, Władysława Reymonta i 
miejscowości: Radłowo, Sieciechowo

Dominik Tomczyk - PiR

ulice: 
Księcia Józefa Poniatowskiego od nr 1 do nr 

3 i od nr 5 do końca, Kwietniowa, Ogrodowa

Okręg nr 16
Dariusz Olejnik - PiR

miejscowości: 
Bromierz, Kulice, Ostrzyca,
Sąpole, Wierzbięcin

Okręg nr 19
Izabela Pacer - PiS

miejscowości: 
Glicko, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otrę-

by, Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wo-
łowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice

Jan Szymaniak - PiR

ulice: 
3 Maja od nr 29 do nr 38, Jana Kilińskie-

go, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Waryń-
skiego, Zielona

Piotr Wojciechowski - PiR

ulice: 
Bohaterów Warszawy od nr 71 do końca, 

Gryfitów, Jana Pawła II, Księcia Racibora I, 
Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 
21 do końca, Światowida

Marian Jeż - PiR

miejscowości: 
Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie, 

Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolnica, 
Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz 

Okręg nr 18

Małgorzta Stańczyk -PiR

miejscowości: 
Boguszyce, Brzozowo, Drzysław, Lestkowo, 

Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

Piotr Słomski - PiR
ulice: 
3 Maja od nr 1 do 28 i od nr 39 do końca, 

700 Lecia od nr 6 do nr 19, Bankowa, Bata-
lionów Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dwor-
cowa, Fabryczna, Górna, Magazynowa, Mły-
narska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, 
Wartcka

Radosław Kluszczyński - 
PiS

ulice: 
Bohaterów Warszawy od nr 1 do 70, Krót-

ka, Łąkowa, Radosława

Stanisław Wiśniewski - PiS

ulice: 
15 Lutego, Księcia Józefa Poniatowskiego nr 

4, Stefana Żeromskiego od nr 17 do nr 20, Za-
ciszna

Okręg nr 17

Anna Szkołuda - PiR

miejscowości: 
Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino,
Konarzewo, Osowo, Słajsino

Okręg nr 20

Danuta Topa - PiR

miejscowości: 
Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy 

Las, Świerczewo, Trzechel

Marcin Nieradka - PiR

ulice: 
Blacharska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, 

Kościelna, Luboszan, plac Szarych Szeregów, 
Stefana Czarnieckiego, Stolarska, Szkolna, 
Warszawska od nr 1 do 12 i nr 14

Okręg nr 5

Daniel Gęglawy - PiS

ulice: 
Armii Krajowej od nr 50 do końca, 

Pustać, Warszawska nr 13, Zamkowa

ulice: 
Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikor-

skiego, Jarosława Dąbrowskiego, Marsz. Józefa Piłsud-
skiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda Traugut-
ta, Smużyny, Wileńska, Wojska Polskiego,

Okręg nr 21Tadeusz Tracz - PiR
miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa 

Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łęgno,Ogary, Ogorze-
le, Olszyca, Ptaszkowo, Wierzchęcino, Zakłodzie 

Kandydat na Burmistrza Nowogardu i kandydaci do Rady Miejskiej popierani 
przez Partnerstwo i Rozwój i Prawo i Sprawiedliwość

Bożena Krawczyk - PiS

Okręg nr 2
ulice: 
Bartosza Głowackiego ,Jesionowa, Jodłowa, Kosynie-

rów, Macieja Rataja, Racławicka, Stefana Grota-Rowec-
kiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roose-
velta, Wiejska i miejscowość Warnkowo

Lidia Bogus - PiR

Jerzy Filipczak - PiS

Okręg nr 16
Renata Breyer - PiS

miejscowości: 
Bromierz, Kulice, Ostrzyca,
Sąpole, Wierzbięcin

Kandydat na Burmistrza
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Jerzy Jabłoński kandydat do Rady Powiatu w Goleniowie. Lista Nr 6, pozycja Nr 2

Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu?
Kandyduję na radnego do Rady Powiatu w Goleniowie gdyż chcę jak najlepiej wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte przez 8 lat pracy radne-
go w Radzie Powiatu, w tym 4 lata na stanowisku starosty goleniowskiego.

Zawsze starałem się pomagać lu-
dziom w rozwiązywaniu różnych pro-
blemów dnia codziennego. Dzięki 
wsparciu i zrozumieniu mojej rodzi-
ny, dalej dużo czasu poświęcam pra-
cy społecznej. Wspieram działalność 
organizacji pozarządowych. Pracu-
ję społecznie w Stowarzyszeniu Na 
Rzecz Szpitala w Nowogardzie, Ra-
dzie Samorządowej Fundacji ,,Zdro-
wie” i Radzie Oddziału Wojewódzkie-
go NFZ w Szczecinie. Byłem jednym 
z inicjatorów utworzonego w 2010 
roku Klubu Żeglarskiego ,,Knaga” w 
Nowogardzie. Pełnię funkcję Prze-
wodniczącego Rady Powiatowej SLD 
w Goleniowie. 

 Mieszkańcy gminy Nowogard za-
sługują na to aby profesjonalnie za-
jąć się problemami, które należą do 
zadań samorządu powiatowego, gdyż 
mają one bezpośredni wpływ na ja-
kość naszego codziennego życia. Sa-
morząd powiatowy musi być przy-
jazny dla każdego obywatela. Żadna 
gmina nie może być marginalizowa-
na. Powiat to nie tylko Goleniów. Dla-
tego będę chciał skupić się na tych za-
gadnieniach programu wyborczego, 
które dotyczą: Pracy-Zdrowia-Edu-
kacji-Pomocy Społecznej i Bezpie-
czeństwa obywateli.

Praca. Powiat odpowiedzialny jest z 
mocy prawa za przeciwdziałanie bez-
robociu. Dlatego będę podejmował 
działania w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych na: wspieranie 
finansowe przedsiębiorców tworzą-
cych nowe miejsca pracy; pomoc fi-
nansową i lokalową w uruchamianiu 
własnej działalności gospodarczej dla 

bezrobotnych i zagrożonych bezrobo-
ciem; kształcenie ustawiczne i przy-
gotowywanie ludzi do wykonywania 
nowych zawodów na ciągle zmienia-
jącym się rynku pracy.

Będę zabiegał o to, żeby powiato-
wa administracja zapewniała szybką i 
kompetentną obsługę obywateli i in-
westorów tworzących nowe miejsca 
pracy. Powiat musi udzielać wszelkiej 
niezbędnej pomoc inwestorom , któ-
rzy zamierzają budować swoje zakła-
dy w specjalnej strefy ekonomicznej 
w Nowogardzie. Dzięki temu możli-
we będzie zwiększenie zatrudnienia w 
Nowogardzie, tak jak to miało miej-
sce w Goleniowie, kiedy byłem staro-
stą powiatu.

Zdrowie. Jednym z zadań powia-
tu jest ciągłe umacnianie publicznej 
i niepublicznej służby zdrowia za-
pewniającej dobrą opiekę zdrowot-
ną mieszkańców powiatu niezależ-
nie od ich sytuacji majątkowej. Nie 
może stać się prawdziwa, często po-
wtarzana przez ludzi opinia, że „aby 
chorować trzeba być zdrowym i bo-
gatym”. Dlatego jestem za przywró-
ceniem przyszpitalnej rehabilitacji 
i fizykoterapii finansowanej przez 
NFZ. Działając w organizacjach 
prozdrowotnych zrobię wszystko 
aby mieszkańcy naszej gminy lecze-
ni byli w jak najlepszych warunkach, 
przez wykształcony ,dobrze opłaca-
ny i życzliwy dla pacjenta personel 
medyczny, który będzie korzystał z 
wysokiej klasy sprzętu diagnostycz-
nego. Szansę taką stworzyło dokoń-
czenie nowej części nowogardzkiego 
szpitala. 

Edukacja. Powiat odpowiada za 
edukację na poziome ponadgimna-
zjalnym oraz szkoły specjalne i arty-
styczne. W Nowogardzie jest pięć ta-
kich placówek: Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych (dawny rolniczak), LO 
nr 1 przy ul. Wojska Polskiego, Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy, Filia szkoły muzycznej I-go 
stopnia, Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna dla dzieci i ich rodzin.

Wszystkie te placówki wymagają 
ciągłego wsparcia i pomocy radnych 
powiatowych. Dlatego będę zabie-
gał aby rozpoczęte już, a także przy-
gotowane nowe projekty i koncepcje 
ich modernizacji, zostały w całości 
wykonane w nadchodzącej kadencji. 
Dla uczniów szkoły muzycznej a tak-
że innych osób, w tym osób niepeł-
nosprawnych, korzystających z usług 
powiatowych jednostek administra-
cji publicznej mieszczących się w by-
łym hotelu „Cisy”, niezbędne jest pil-
ne uruchomienie windy.

Będę zabiegał o ciągłe rozszerza-
nie oferty edukacyjnej szkół powiato-
wych, dostosowanej do zmieniające-
go się rynku pracy. W związku z trud-
ną sytuacją materialną wielu rodzin 
muszą być podejmowane przez po-
wiat działania w zakresie pozyskiwa-
nia środków na stypendia dla mniej 
zamożnych uczniów i studentów z te-
renu powiatu.

Pomoc społeczna. Będę wspie-
rał Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, Domy Pomocy Społecznej i 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, których 
zadaniem jest zapewnienie pomocy 
ludziom i rodzinom będącym w trud-

nej sytuacji życiowej osobom chorym 
i niepełnosprawnym.

Ważnym zadaniem powiatu jest też 
zapewnienie dobrych warunków wy-
chowania i rozwoju dla dzieci opusz-
czonych i pozbawionych opieki ro-
dziców, poprzez tworzenie rodzin za-
stępczych i rodzinnych domów dziec-
ka.

Bezpieczeństwo obywateli . Dużo 
uwagi pragnę poświęcić bezpieczeń-
stwu obywateli. Będę zabiegał o to 
aby bardziej skutecznie walczyć z 
przestępczością i narastającym chuli-
gaństwem. Kiedy byłem starosta po-
wiatu II kadencji, powołane zosta-
ło Stowarzyszenie na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu .Zro-
bię wszystko aby umacniać Stowarzy-
szenie, którego celem jest wspieranie 
działań policji i straży pożarnej oraz 
pomoc w pozyskiwaniu dla nich no-
woczesnego sprzętu i środków tech-
nicznych. Będę dążył do tego aby każ-
da szkoła powiatowa wyposażona 
była w system monitoringu. Bezpie-
czeństwo w szkołach to także stwo-
rzenie młodzieży lepszych warunków 
do uprawiania sportu, rozwoju zain-
teresowań kulturalnych, lepszego za-
gospodarowania czasu wolnego w 
szkole i poza szkołą.

Na bezpieczeństwo obywateli duży 
wpływ ma także jakość dróg powiato-
wych. Będę starał się o to, aby w nad-
chodzącej kadencji pozyskano wię-
cej pieniędzy na drogi i ulice powiato-
we z Unii Europejskiej. Nie mogą być 
dalej pomijane w powiatowych pla-
nach inwestycyjnych modernizacje 
ulic: Wojska Polskiego, 15-go Lutego , 

Mickiewicza i Lubuszan w Nowogar-
dzie. Dokończona musi być moder-
nizacja drogi powiatowej Nowogard 
– Truskolas i włączona do planu mo-
dernizacji droga powiatowa Nowo-
gard-Świerczewo-Strzelewo.

Nowogard potrzebuje dzisiaj sku-
tecznego wsparcia i obrony swoich in-
teresów w powiecie. Wspólnie z przy-
szłymi radnymi SLD i innych ugrupo-
wań, będę czynił starania o zwiększe-
nie rangi naszej gminy m.in poprzez 
działania na rzecz zmiany nazwy po-
wiatu. Jestem przekonany, że moja 
praca jako radnego powiatu przyczy-
ni się do przeciwdziałania margina-
lizacji gminy Nowogard oraz pomo-
że rozwiązać przynajmniej część na-
szych problemów. Aby to było moż-
liwe, proszę Państwa o głos w wybo-
rach 16 listopada 2014 roku.

POWIAT MUSI BYĆ PRZYJA-
ZNY DLA OBYWATELI 

Jurek Jabłoński to dobry wybór
Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki 

- Poseł do Parlamentu Europejskiego: 
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Zawody wędkarskie Koła PZW „Tęczak”

Hattrick Wojtka Kaźmierczaka 
Koło PZW „Tęczak” zorganizowało w Trzebieszewie ostatnie w tym roku zawody wędkarskie. Rywalizacja należała do Wojciecha Kaźmierczaka, który 
zgarnął trzy nagrody.

Ostatnie zawody w sezonie 
wędkarskim 2014 Koło PZW „Tę-
czak” rozegrało w Trzebieszewie i, 
rzec by można, szczęśliwie. Pier-
wotnie zawody te miały się od-
być w Kamieniu Pomorskim, ale z 
uwagi na fakt, iż Koło PZW z Gry-
fic zajęło miejsce przy moście już 
dzień wcześniej „na gorąco”, trze-
ba było szukać miejsca zastępcze-
go, które dla wszystkich zawodni-
ków okazało się szczęśliwe. 

Dodatkowo dopisała pogoda, 
prawdziwa złota polska jesień, 
przecudnej urody. Do tego brania 
naprawdę dużej płoci, a od czasu 
do czasu grubego leszcza, popra-
wiały wszystkim wędkarzom hu-
mory. 

Przy linii brzegowej ustawiło się 
36 zawodników, aby rywalizować 
o laur króla wędkarskich ostat-
ków. 

Walka trwała do ostatniego 
gwizdka. Niektórzy nawet ciepłej 

herbatki nie zdążyli siorbnąć. Po 
dokładnym zważeniu ryb, okazało 
się, że zawody po raz kolejny wy-
grał Wojtek Kaźmierczak z wyni-
kiem 6840 pkt i, rzec można, bez 
kozery o włos wyprzedził Huberta 
Gwizdałę – 6500 pkt, któremu do 
wygranej zabrakło jednej płoci. 

III miejsce Mieczysław Saja – 
5660 pkt, IV m. Daniel Bartos 
– 4920 pkt, V m. Adam Rogoś – 
4900 pkt, VI m. Wiesław Wawrzy-
niak – 4440 pkt. 

Dodatkową nagrodę (kij węd-
karski) dla zawodnika, który za-
jął I miejsce w zawodach, zgar-

nął także Wojtek Kaźmierczak, 
notabene, oboje z żoną, Marzeną, 
ufundowali tę nagrodę. 

Jakby tego było mało, Wojtko-
wi trafiła się największa ryba za-
wodów (leszcz 39 cm), która tak-
że była premiowana nagrodą, któ-
rą ufundował sklep wędkarski 

„Spławik” Adama Rogosia. W tym 
miejscu jednak Wojtek okazał się 
dobrym kolegą i oddał nagrodę 
(wagę, nóż i spławik) Hubertowi 
Gwizdale, który złapał rybę nieco 
mniejszą (leszcz 37 cm). 

Zawody obsługiwali: Jan Lip-
ski, Ryszard Patyk, Ryszard Pale-
ta i Zygmunt Heland. 

Zawodnicy w pięknych okolicz-
nościach trzebieszewskiej przyro-
dy konsumowali smaczne kiełba-
ski i kaszanki ze sklepu „Promyk” 
Joanny Łuczak i gawędzili o stra-
conych szansach. Oczywiście, i 
to jest święta wędkarska prawda, 
wszystkie największe ryby to te, 
które nam zwiały. I dobrze, bo ta-
kie ich szczęście. Do następnego 
spotkania nad wodą. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zygmunt Heland

prezes PZW „Tęczak” 
w Nowogardzie 

Przedszkole nr 1

Spotkanie z pszczelarzem
Dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka w Nowogardzie, w dniu 4 listopada, 
gościły u siebie państwa Ewę i Tadeusza Olszewskich, którzy od 30 lat zajmują się hodow-
lą pszczół. 

Pan Tadeusz ciekawie opowia-
dał dzieciom o życiu i zwycza-
jach pszczół, które mają ogrom-
ne znaczenie dla przyrody i czło-
wieka. Pszczelarz pokazał dzie-
ciom wiele ciekawych rzeczy jak: 
strój ochronny, narzędzia, jaki-
mi posługuje się on w swojej pra-
cy. Przedszkolaki obejrzały ram-
ki z pustym plastrem i porówna-
ły go z ramką wypełnioną mio-
dem, przekonując się, jak bardzo 
jest ona ciężka. Gość pokazał też, 
w jaki sposób zdejmuje się wosk 
pokrywający wypełnione mio-
dem komórki plastra, a następ-
nie dzieci same próbowały „od-

sklepić” wosk, czyli przygotować 
ramkę, którą potem wkłada się 
do miodarki, w celu odwirowania 

miodu. Zapoznały się z produk-
tami wyrabianymi przez pszczo-
ły tj.: miodem, kitem pszczelim, 
pyłkiem kwiatowym i woskiem. 
Państwo Ewa i Tadeusz Olszewscy 
przygotowali dzieciom wiele cie-
kawych atrakcji m.in. obejrzenie 
zdjęć z pasieki podczas ich pracy, 
przebranie się w strój ochronny 
pszczelarza, degustacje miodów, 
dzieci mogły spróbować rożne ich 
rodzaje. Każde dziecko otrzymało 
też na pamiątkę świecę wykonaną 
z wosku. Wszystkie nasze dzieci 
6-letnie serdecznie dziękują pań-
stwu Ewie i Tadeuszowi Olszew-
skim za tak miłe i bardzo ciekawe 
spotkanie. 

Wychowawca grupy  
Jolanta Jackowiak

Informuje o realizacji projektu zat.

„Poznawanie świata kultury, historii i sztuki”
kierowanego do dzieci niepełnosprawnych w wieku od 6 do 13 lat 

i ich rodzin.
Przed nami wyjazdy do:
- Filharmonii w Szczecinie – 10 listopada 2014 r.
– Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie - 16 listopada 2014 

r.
– Opery w Szczecinie - 06 grudnia 2014 r.

W ramach projektu zorganizowane zostały wyjazdy do:
– Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie – 8 czerwca 2014 r.
– Teatru Współczesnego w Szczecinie – 23 czerwca 2014 r.
– Nadmorskiego Parku Miniatur i Kolejek w Dziwnowie – 14 wrze-

śnia 2014 r.

Celem projektu jest ułatwienie 30-ciorga dzieciom (15 dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzeństwu) dostępu do szeroko pojętej kul-
tury.

Termin realizacji projektu: od 15 maja do 31 grudnia 2014r.
 Zapraszamy do udziału w projekcie!
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie moż-

na uzyskać pod nr tel. 503-734-075

Projekt realizowany jest w ramach 
współpracy z Fundacją PZU
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OGŁOSZENIEDLA PAŃ "PROFILAKTYKA 
RAKA PIERSI" WYJAZD  

NA BADANIA  
MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU  

NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opie-

ki Medycznej "Zdrowie" dnia 8 
listopada 2014 r. organizuje wy-
jazd na badania mammograficz-
ne do NZOZ Medical Care CRi-
DO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z komplekso-
wej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsul-

tacja lekarska Rejestracja i szcze-
gółowe informacje Samodziel-
ny Publiczny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 
tel. 91 3921356 oraz u Lidii Bo-
gus tel. 505393636 po godz 14-ej.

Dobrowolna wpłata na cele sta-
tutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE  
MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Weekendowe mecze nowogardzkich drużyn

Pomorzanin powalczy o lidera?
Przed pierwszym zespołem Pomorzanina bardzo aktywnych kilka dni. Najpierw w sobotę podopieczni Roberta Kopaczewskiego na własnym boisku po-
dejmować będą Zorzę Dobrzany. Natomiast we wtorek nowogardzianie wybiorą się do Radziszewa na mecz z tamtejszą Odrzanką. Drugi zespół Pomorza-
nina powalczy o punkty w niedzielę, w Reptowie, z miejscowym Wichrem. Natomiast kobieca drużyna w niedzielę wybierze się do Międzyzdrojów, aby po-
walczyć o przedłużenie serii zwycięstw z nieobliczalną drużyną Fali. 

Za oknem coraz chłodniej, za-
tem nie może dziwić fakt, że wo-
jewódzka okręgówka na dobre 
przyspiesza. Przed Pomorzani-
nem dwa mecze, najpierw sobotni 
pojedynek z Zorzą Dobrzany, na-
stępnie, w Dniu Niepodległości, 
zespół prowadzony przez Roberta 
Kopaczewskiego zagra w Radzi-
szewie z Odrzanką. Mecz z Zorzą 
nie będzie należał do najłatwiej-
szych. Rywale zajmują 10. miejsce 
w tabeli z 13 punktami na koncie. 
Zorza gra słabo na własnym bo-
isku, na 6 rozegranych spotkań 
wszystkie zremisowała. Na wyjaz-
dach natomiast mogą się pochwa-
lić takim samym bilansem jak Po-
morzanin Nowogard, czyli 2 zwy-
cięstwa, 2 porażki i 1 remis. Przy-
pomnijmy, że nowogardzianie na 
własnym boisku wygrali wszyst-
kie sześć spotkań, notując przy 

tym 14 strzelonych goli i tylko 2 
stracone bramki. Sobotni mecz z 
Zorzą Dobrzany rozpocznie się o 
godzinie 13:00. O tej samej porze 
we wtorek, Pomorzanin zagra w 
Radziszewie z tamtejszą Odrzan-
ką. Rywale bronią się przed spad-
kiem, zajmują przedostatnie miej-
sce w tabeli i zdołali do tej pory 
wywalczyć jedynie 6 punktów. 
Odrzanka „u siebie” wygrała tylko 
raz, zanotowała jeden remis oraz 
trzy porażki. Jeśli podopieczni 
Roberta Kopaczewskiego wygrają 
dwa najbliższe mecze, wobec stra-
ty punktów przez Piast Chociwel, 
który na rozkładzie ma bardziej 
wymagających rywali, Pomorza-
nin może wskoczyć na fotel lidera. 
Należy jednak pamiętać, że za ple-
cami nowogardzkiej drużyny cze-
ka Kłos Pełczyce, który ma tylko 
3 punkty straty do nowogardzian. 

W niedzielę, o godzinie 14:00, 
Pomorzanin II zagra w Reptowie 
z tamtejszym Wichrem. Gospo-
darze tego meczu zajmują obec-
nie 5. miejsce w tabeli, z 14 punk-
tami na koncie. Przypomnijmy, 
że „rezerwowi” są przedostatnim 
zespołem w ligowej tabeli. Wi-
cher na własnym boisku gra bar-
dzo dobrze. Dotychczas piłkarze z 
Reptowa wygrali 4 mecze, notując 
tylko 1 porażkę. Mogą się również 
pochwalić świetną skutecznością 
przed własną publicznością, 20 
strzelonych goli i 5 straconych. 
Wywalczyć w Reptowie punkty na 
pewno nie będzie łatwo. 

Z kolei kobieca drużyna Pomo-
rzanina pojedzie do Międzyzdro-
jów i zrobi wszystko, aby przedłu-
żyć swoją świetną serię i przybli-
żyć się do II ligi. Przypomnijmy, 
że podopieczne Pawła Błaszczy-
ka wygrały wszystkie swoje 5 spo-
tkań, strzelając przy tym 25 goli i 
tracąc tylko jedną bramkę. Fala na 
razie zagrała w 4 meczach, uzbie-
rała 7 punktów, strzelając 8 goli 
i tracąc tylko 1 bramkę. Piłkar-
ki z Międzyzdrojów to nieprzewi-
dywalny zespół, który najsilniej-
szym rywalkom potrafi napsuć 
sporo krwi. Bez wątpienia nie bę-
dzie to łatwy mecz, jednak piłkar-
ki z Nowogardu zdają sobie spra-
wę, że zwycięstwo z Falą może się 
okazać niezwykle ważne na ko-
niec sezonu. 

O wynikach naszych drużyn 
poinformujemy na bieżąco w naj-
bliższym wydaniu DN. 

KR
 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015

12. kolejka:
Polonia Płoty – Gavia Choszczno  (08.11; 13:00)
Jeziorak Szczecin – Flota Świnoujście  (08.11; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany (08.11; 13:00)
Stal Lipiany – Kłos Pełczyce   (08.11; 14:00)
Orkan Suchań – Ina Ińsko   (08.11; 14:00)
Morzycko Moryń – Unia Dolice  (08.11; 14:00)
Sparta Węgorzyno – Odrzanka Radziszewo (08.11; 14:00)
Błękit Pniewo – Piast Chociwel   (08.11; 14:00)

13. kolejka:
Zorza Dobrzany – Błękit Pniewo  (11.11; 11:00)
Flota II Świnoujście – Sparta Węgorzyno (11.11; 11:00)
Piast Chociwel – Stal Lipiany   (11.11; 13:00)
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard (11.11; 13:00)
Ina Ińsko – Morzycko Moryń   (11.11; 13:00)
Gavia Choszczno – Orkan Suchań  (11.11; 13:00)
Unia Dolice – Jeziorak Szczecin   (11.11; 14:00)
Kłos Pełczyce – Polonia Płoty   (11.11; 14:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015

10. kolejka:
Hanza Goleniów – Pomorzanin Przybiernów (08.11; 16:00) 
Chemik II Police – Orzeł Łożnica  (09.11; 12:00) 
Wołczkowo-Bezrzecze – OKS Goleniów  (09.11; 12:00) 
Znicz Niedźwiedź – Vielgovia Szczecin  (09.11; 13:30) 
Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard (09.11; 14:00) 
Zalew Stepnica – Orzeł Grzędzice  (09.11; 14:00) 

III Liga Kobiet 2014/2015

6. kolejka:
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin  (08.11; 14:00)
LUKS Przecław – Olimpia II Szczecin  (09.11; 11:00) 
UKS Orzeł Wałcz – Kotwica Kołobrzeg  (09.11; 11:00)
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard (09.11; 12:00) 
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Opony. Zakład wulkanizacyjny – Jan i Wanda Toboła

Jakość opon z Żabowa jest oczywista!
Firma z Żabowa funkcjonuje na lokalnym rynku od 1995 roku. Przez lata swojej działalności jej właścicielom i pracownikom udało się przyswoić fachową 
wiedzę, a także nabyć praktykę w dziedzinie napraw i wymiany różnego rodzaju ogumienia.

Dziennik Nowogardzki: Fir-
ma, choć jest niewielka, ma już 
swoją tradycję i wyrobioną mar-
kę wśród kierowców, prawda? 

Jan Toboła – To prawda. Na-
sza firma istnieje na rynku już od 
1995 roku, przez lata naszej dzia-
łalności udało nam się zgromadzić 
wiedzę, a także doświadczenie do-
tyczące napraw i wymiany ogu-
mienia od opony i dętki rowerowej, 
poprzez wszelkie opony do samo-
chodów osobowych, dostawczych, 
terenowych, ciężarowych   aż po 
sprzęt rolniczy. W początkowej fa-
zie działalności, oprócz tego, że fir-
ma zatrudniała więcej osób, miała 
również charakter szkoleniowy dla 
uczniów, gdzie pracowało i szkoli-
ło się aż pięć osób. Obecnie jest to 
firma już typowo rodzinna, gdzie 
pracuje czterech członków rodziny 
i dwie osoby z zewnątrz.

Co roku wszyscy kierowcy za-
dają sobie pytanie – kiedy zmie-
nić opony letnie na „zimówki”?

Powiem tak. Choć nakazu nie 
ma, to wiadomo, że przy fatalnych 
warunkach na drodze, opony zi-
mowe mogą być bardzo przydat-
ne, a wręcz niezbędne. A dlaczego? 
Są one wyprodukowane z materia-
łów (mieszanek) przystosowanych 
do niższych temperatur. Trzeba 
także pamiętać, że to temperatura 
jest głównym wyznacznikiem, kie-
dy taką oponę należy wymienić w 
naszym aucie. Dlatego apeluję do 
kierowców, by z decyzją o wymia-
nie ogumienia z letniego na zimo-
we nie czekali zbyt długo, gdyż na-
rażeni będą na długie kolejki i nie-
potrzebne nerwy, komentarze typu 
– „ja byłem pierwszy”. Gdy tempe-
ratura utrzymuje się pomiędzy 7 a 
10 stopni Celsjusza, to powinniśmy 
niezwłocznie udać się do zakładu 
wulkanizacyjnego. 

Znalazłem informację, że pro-
ducenci ogumienia zgodnie za-
lecają trzymać się zasady sied-

miu stopni – gdy temperatura 
w ciągu dnia jest niższa, należy 
czym prędzej zamontować „zi-
mówki”. Dlaczego? 

Opona zimowa gwarantuje 
większą przyczepność w warun-
kach jesienno-zimowych, ponie-
waż jest zupełnie inaczej zbudo-
wana niż opona letnia. Ma inne 
odprowadzanie wody w tempera-
turach zimowych, głównie przez 
to, że wykonana jest z innych ma-
teriałów, a bieżnik jest większy i 
głębszy, dzięki temu zachowuje 
przyczepność na nawierzchniach 
śliskich i zaśnieżonych. Dlatego 
gdy teraz jest zmrok i często pie-
si chodzą drogą bez odblasków, 
taka opona oraz sprawne hamul-
ce mogą spowodować, że droga 
hamowania auta będzie zdecydo-
wanie krótsza. Korzystając z oka-
zji, namawiam, by piesi ubierali 
odzież z elementami odblaskowy-
mi, które o tej porze roku są szcze-
gólnie ważne i ich posiadanie 
zdecydowanie zwiększa bezpie-
czeństwo. Miejmy przy sobie od-
blaski lub kamizelki odblaskowe. 

Wiem, że w Polsce nie ma 
jeszcze obowiązku zakładania 
opon zimowych. Pana zdaniem, 
to źle czy dobrze?

To wszystko i tak uzależnione 
jest od umiejętności kierowcy. Nie-
którzy kierowcy sobie myślą, że jak 
założą oponę zimową, to mogą so-
bie jechać bez problemu – nic po-
dobnego. Ja zachęcam do jazdy 
ostrożnej z oponami dostosowany-
mi do pory roku. A mam tu na my-
śli zimę czy lato. 

Oferta państwa firmy jest bar-
dzo interesująca dla kierowców. 
Proszę o niej opowiedzieć?

Naszą ofertę kierujemy do 
wszystkich posiadaczy samocho-
dów, czy to osobowych, ciężaro-
wych, oraz maszyn rolniczych itp. 
Ponadto wyważamy każdy ro-
dzaj koła, w tym felgi bezprzelo-
towe, które mają samochody fran-
cuskie. Kolejną usługę w naszej fir-

mie stanowi wymiana olejów. Dla-
tego mamy w ofercie oleje wiodą-
cych producentów, zarówno w ory-
ginalnych opakowaniach, jak i lu-
zem. Ostatnia grupa usług to, jak 
zwykliśmy z żoną mawiać, „prze-
chowalnia opon” – każdy kierow-
ca, który zastanawia się i boryka z 
problemem przechowywania opon 
zimowych latem i letnich zimą, 
może skorzystać w naszej firmie 
z usługi magazynowania opon. 
Warto dodać, że po zakończonym 
sezonie takie koło jest u nas myte, 
wyważane i umieszczane na pół-
ce w magazynie, które czeka sobie 
na kolejny sezon. Dlatego ta ofer-
ta wydaje nam się bardzo atrak-
cyjna i godna polecania kierow-
com, których garaże czy piwnice są 
niewielkich rozmiarów. Dokonuje-
my również drobnych napraw typu 
wymiana tłumika czy klocków ha-
mulcowych. W firmie jest także 
sklep, w którym klient może zaopa-
trzyć się w potrzebne mu akcesoria, 
wycieraczki, akumulatory samo-
chodowe…

Firma ma w ofercie jeszcze 
całą gamę opon, zgadza się?

Jak pan widzi, w firmie jest wie-
le różnego rodzaju opon, od rowe-
ru po duży kombajn czy samochód 
typu TIR. Klient ma do wyboru ta-
kie firmy jak: Kleber, Fulda, Go-
odyear, Kormoran, Michelin, Sava, 
Yokohama, Barum, Bridgestone, 
Continental, Dębica, Dunlop...

Wiem, że przedstawiciele han-
dlowi grup oponiarskich co jakiś 
czas wykrywają proceder podra-
biania swoich opon na te chiń-
skie, o bardzo niskiej jakości. To 
prawda?

Myślę, że więcej na ten temat po-
wie moja małżonka, która w tym 
zakresie ma dużo większą wiedzę.

Wanda Toboła – W Chinach 
czy krajach, gdzie produkcja jest 
tańsza, są fabryki, oczywiście te 
oryginalne, które produkują opo-
ny o prawidłowych parametrach i 
z odpowiednich mieszkanek, które 
gwarantują bardzo dobrą jakość. 
Ale są też i takie opony, które pro-
dukowane są metodą garażową. 
W składzie takiej opony producen-
ci „firmy krzak” stosują najrozma-
itsze składniki, od śmieci po two-
rzywo sztuczne i plastik, które na-
stępnie są mielone i przetwarzane 
do produkcji tzw. „opony”. Aż dziw 
bierze, że takie sytuacje mają miej-
sce, ale w istocie tak się dzieje, to-
też osobiście polecam, by opony ku-
pować zawsze w autoryzowanych 
punktach, które mają sprawdzo-
ny towar, wykwalifikowanych pra-
cowników i specjalistyczny sprzęt. 

Zwróćmy uwagę na takie kwestie 
jak: odpowiedni rozmiar kupowa-
nej opony, właściwy indeks prędko-
ści, markę oraz koniecznie termin 
jej ważności (w naszej firmie to mi-
nimum 3 lata).

Opona nowa to jedna sprawa, 
ale jest jeszcze ta używana...

W.T. – Dewizą naszej firmy 
jest przede wszystkim bezpieczeń-
stwo kierowców. Dlatego osobiście 
nie zalecamy opon używanych, ale 
wiem, że i takie opony są stosowa-
ne przez kierowców. 

Rozmawiamy sobie miło, a ja 
nie zapytałem jeszcze, jakie były 
początki państwa firmy?

J.T., W.T. – Cała historia była 
dość zabawna – zaczęła się ona od 
zdarzenia w pewnym zakładzie w 
Nowogardzie, gdzie podjechałem 
w krawacie i czystym garniturze, 
by szybko dokonać wymiany ogu-
mienia. Jak się okazało, częściowo 
musiałem zrobić to sam, gdyż wła-
ściciel zakładu, popatrzywszy na 
mnie, stwierdził krótko „odkręcisz 
sobie koło, a ja tylko włożę koło i 
zakręcę śruby”. Na te słowa bar-
dzo się zdziwiłem, bo byłem w roli 
klienta, który oprócz tego, że chciał 
dokonać wymiany ogumienia, to 
jeszcze był ładnie ubrany. To w rze-
czywistości sympatyczne zdarzenie 
spowodowało, że założyłem wła-
sną firmę, która funkcjonuje już 
od 19 lat i nadal z powodzeniem. 
Przyjeżdżają do nas klienci zarów-
no z Nowogardu i Osiny, jak i bar-
dziej odległych miast. Wszystkim 
klientom bardzo serdecznie dzię-
kujemy za współpracę. Jakość na-
szych usług jest na wysokim po-
ziomie, a sprawność i niezawod-

ność urządzeń, wymienianych re-
gularnie co dwa lata, godna uzna-
nia. Świat technologii mknie bar-
dzo szybko do przodu, toteż musi-
my dotrzymywać mu kroku.

O tej porze ruch już jest wzmo-
żony, jak widzę… 

W.T. – Na rynku lokalnym 
mamy już wyrobioną markę, a 
także dwóch pracowników, którzy 
znają się na swoim fachu i bardzo 
dobrze wypełniają swoje obowiąz-
ki. Korzystając z okazji, chcieliby-
śmy również i im za tę współpracę 
serdecznie podziękować. Nigdy nie 
liczymy, ilu klientów nas odwie-
dza, ale gwarantuję, że każdy ob-
sługiwany jest sprawnie i dobrze – 
czyli tak, by nie miał uwag i był za-
dowolony. Usługi, jakie proponu-
jemy, są wykonywane w zasadzie 
„od ręki”, np. naprawy opon, choć 
zdarzają się też takie przypadki, że 
naprawa wymaga więcej czasu. Za 
wykonaną usługę klient może za-
płacić u nas przelewem, gotówką i 
kartą płatniczą. 

Firma na rynku usług działa 
nieprzerwanie od wielu lat. Jakie 
będą dalsze perspektywy dla jej 
działania w kolejnych latach?

J.T. – Cóż, nadal chcemy się roz-
wijać. Dlatego planujemy otworzyć 
jeszcze jedną usługę – wyjazdową. 
Jej wyjątkowość będzie polegała na 
tym, że powołany przez nas zespół 
interwencyjny będzie dojeżdżał 
do kierowców dużych samocho-
dów ciężarowych na miejsce, gdy 
np. złapią gumę. Opona natych-
miast będzie wymieniana lub na-
prawiana. Realizacja tej usługi bę-
dzie możliwa w zasięgu do 50 km. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Nie ma dla nas opony, której nie potrafilibyśmy naprawić - mówią pracownicy fir-
my z Żabowa.

Wanda i Jan Toboła
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MATERIAŁ WYBORCZY

MATERIAŁ WYBORCZY

Marcin Nieradka

Kandydat do Rady Miasta

K WW
Partnerstwo 
i Rozwój

Okręg Nr 6

Sfinansow
ane przez KW

W
 Partnerstw

o i Rozw
ój

Magdalena Zarębska-Kulesza  
Miejsce nr 1- kandydatka 
do Rady Powiatu

Edward Gibki - Miejsce nr 2 - 
kandydat do Rady Powiatu

Magdalena Magierecka - 
Miejsce nr 4 - kandydatka 
do Rady Powiatu

Krystyna Oświęcimska - 
Miejsce nr 3 - kandydatka 
do Rady Powiatu

Tomasz Majdziński - 
Miejsce nr 6 - kandydat do 
Rady Powiatu

Barbara Wojciechowska - Miejsce nr 7 
Kandydatka do Sejmiku Zachodniopo-
morskiego

Eugeniusz Korneluk - 
Miejsce nr 5 - kandydat do 
Rady Powiatu

KANDYDACI KW PiS 
POPIERAJĄ 

PIOTRA SŁOMSKIEGO 
NA BURMISTRZA 

NOWOGARDU

Kandydatka do Sejmiku Zachodniopomorskiego oraz kandydaci  
do Rady Powiatu KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 2 (gm. Nowogard)
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 Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Milena córka Patrycji 
Tomczyk ur. 3.11.2014 z 
Lisowa

Bartosz syn Justyny 
i Grzegorza Śluz ur. 
30.10.2014 z Osowa

Aleksander syn Pauliny 
Piotrowskiej ur. 
30.10.2014 ze Szczecina

Fabian syn Karoliny i 
Wojciecha ur. 5.11.2014 z 
Karska

Nikola córka Moniki i 
Bronisława Pękala ur. 
2.11.2014 z Olchowa

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Halina Stefańska. Gratuluję.

Bohater młodości
Tym razem na tapetę bierze-

my tajemniczy kwas hialurono-
wy. Na pewno każda z Pań koja-
rzy go chociażby z reklam, że na 
zmarszczki, że w drogich kremach 
i tym podobne. Ale co to właści-
wie jest i na czym polega jego fe-
nomen ? Mama Wikipedia mówi, 
że to glikozoaminoglikan, któ-
ry występuje we wszystkich orga-
nizmach żywych i należy do naj-
liczniejszej grupy związków mają-
cych identyczną budowę chemicz-

ną tak u bakterii, jak i człowieka. 
Kwas hialuronowy jest biopoli-
merem, mówi nam dalej. I jak to 
zwykle bywa ma rację. Zapamię-
tać warto jednak, że jest to zwią-
zek, który wiąże wodę w skórze 
właściwej. Może być bezpiecznie 
stosowany bez konieczności wy-
konywania testów skóry. Młoda 
skóra ma go bardzo dużo i dlatego 
jest jędrna i sprężysta. Z wiekiem, 
ale też pod wpływem nadmierne-
go opalania, jego ilość znacznie 

się zmniejsza, co powoduje wszel-
kie zło widoczne najbardziej na 
twarzy. Zwiotczenie, wysuszenie, 
brak jędrności. Swoją objętość 
tracą policzki i usta. 

Na szczęście żyjemy w czasach, 
w których zdawałoby się można 
wszystko. Co prawda nie potra-
fimy oszukać przeznaczenia, ale 
jak już wielokrotnie wspomina-
łam możemy przedłużyć swoją ze-
wnętrzną młodość. A co najważ-
niejsze wyglądać tak, jak byśmy 
chcieli. Kwas służy głównie do 
wypełniana zmarszczek, zwięk-
szenia nawilżenia skóry oraz mo-
delowania i powiększania ust. 
Najbardziej skuteczny jest, gdy 
wstrzykniemy go bezpośrednio w 
skórę. Wyprzedzając pytanie in-
formuję: zabieg nie jest bezbole-
sny. Odbywa się jednak bez pa-
sów bezpieczeństwa i udziału pie-
lęgniarki przytrzymującej głowę 
pacjenta. Odpowiednio wcześnie 
przed zabiegiem wybrane miej-
sce smarujemy preparatem znie-
czulającym. Ot filozofia :). Za-
strzyk wykonywany jest bardzo 

cienką igłą co dodatkowo zmniej-
sza doznania bólowe. Preparat 
jest bardzo plastyczny. Praktycz-
nie zaraz po wprowadzeniu wy-
pełnia zmarszczkę, dzięki czemu 
efekty są widoczne natychmiast. 
Po wstrzyknięciu w bruzdę czy 
usta kwas hialuronowy łączy się z 
wodą i powiększa objętość wybra-
nej okolicy. Czas trwania zabiegu 
mieści się w granicach 30 minut. 
Zarówno wadą, jak i zaletą, stoso-
wania wypełniaczy z kwasem hia-
luronowym jest konieczność po-
wtórzenia go po około 9-12 mie-
siącach. Zaletą w tym wypadku 
jest bezpieczeństwo oraz gwaran-
cja, że efekt jest w 100% odwra-
calny. Bezpośrednio po zabiegu 
staramy się nie podrażniać oko-
licy zabiegowej. Stosujemy zim-
ne okłady. Przez pewien czas po-
winniśmy też unikać silnego na-
słonecznienia oraz miejsc, gdzie 
ilość bakterii jest znaczna, jak sau-
na czy basen. Niepożądane obja-
wy jak obrzęk, zaczerwienienie, 
opuchnięcie, a nawet niewielkie 
siniaczki ustępują zwykle w cią-

gu 72 godzin. Często kiedy mamy 
dość patrząc na zmarszczki, bruz-
dy, opadnięte kąciki albo marząc 
o pełnych ustach, strzykawka staje 
się wytęsknionym, może ciut bru-
talnym, ale bohaterem.

Eliminacje powiatowe w piłce nożnej dziewcząt

„Jedynka” tryumfuje
Piłkarki z Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie zajęły 1. miejsce w turnieju eliminacyjnym po-
wiatowych finałów. Zawodniczki z „jedynki” pokonały kolejno swoje rówieśniczki z Gole-
niowa, Maszewa i Przybiernowa. 

Opiekunem dziewcząt z Gim-
nazjum nr 1 jest pan J. Raczyński. 
Turniej rozgrywany był na bo-
isku „Orlik” przy ZSO w Nowo-
gardzie. Piłkarki z „Jedynki” wy-
grały wszystkie swoje mecze, po-
konując odpowiednio rówieśnicz-
ki z Goleniowa, Przybiernowa i 
Maszewa. 2. miejsce przypadło 
zawodniczkom z Gimnazjum w 
Maszewie, natomiast na trzecim 
stopniu podium stanęły piłkarki 
z Przybiernowa. Kapitanem ko-
biecej drużyny piłkarskiej z Gim-
nazjum nr 1 w Nowogardzie jest 
Daria Furmańczyk, która opowie-
działa o tym, jak ocenia występy 
swojej drużyny oraz o swoich od-

czuciach po wygranej kwalifika-
cji. – Jestem bardzo dumna ze swo-
jej drużyny. Naprawdę dały z sie-
bie wszystko. Jestem szczęśliwa, 
że mogę prowadzić taką druży-
nę, dziewczyny naprawdę świetnie 
grają. Poza tym, co najważniejsze, 
dogadują się zarówno na boisku, 
jak i poza nim. Dostrzegam duże 
postępy naszej drużyny, szczególnie 
po wynikach, które osiągamy. Cza-
sami zdarzają się upadki, ale wzlo-
ty są częstsze, i to jest piękne – opo-
wiada młodziutka kapitan gimna-
zjalnej drużyny, Daria Furmań-
czyk. Często tak bywa, że młodzi 
sportowcy, bardziej niż ci starsi, 
doceniają wyróżnienie, jakim jest 

wybór na kapitana drużyny. Jak 
opowiada Daria, dla niej to rów-
nież duża odpowiedzialność. – 
Rola kapitana w drużynie jest bar-
dzo ważna, szczególnie gdy zosta-
je ona powierzona przez drużynę, 
tak jak było to w moim przypad-
ku. Jeśli chodzi o odczucia, to czu-
ję się odpowiedzialna za atmosferę 
w drużynie i poderwanie zespołu 
w odpowiednim momencie do wal-
ki. Moja drużyna zaskakuje mnie 
przede wszystkim swoją determi-
nacją i siłą walki, dzięki której zo-
stajemy zwycięzcami – kończy Da-
ria Furmańczyk. 

Życzymy podopiecznym J. Ra-
czyńskiego z Gimnazjum nr 1 

w Nowogardzie kolejnych zwy-
cięstw w następnym etapie roz-
grywek. Piłkarkom z „jedynki” 
pozostaje życzyć tego, aby w dal-

szym ciągu świetnie się bawiły 
swoją grą i rozwijały swoje umie-
jętności. 

KR

Wyniki:
Gimnazjum Goleniów – Gimnazjum nr1 w Nowogardzie 0:4
Gimnazjum nr1 w Nowogardzie – Gimnazjum Maszewo 2:1
Gimnazjum nr1 w Nowogardzie – Gimnazjum Przybiernów 2:1

Klasyfikacja końcowa:
1. Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie
2. Gimnazjum Maszewo
3. Gimnazjum Przybiernów
4. Gimnazjum Goleniów



07-11.11.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cisy” w Nowogardzie 
ogłasza, że w dniu 03 grudnia 2014 r. o godz. 14. 

w Sądzie Rejonowym w Goleniowie odbędzie się pierwsza li-
cytacja lokalu mieszkalnego o pow. uż. 45,80 m2 położonego 
przy ul. 15 Lutego 11a/6 w Nowogardzie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 131.000,00 zł
I cena wywoławcza w licytacji wynosi 98.250,00 zł.
Rękojmia wynosi 13.100,00 zł.

Więcej informacji w biurze spółdzielni nr tel.91 39 25 261 lub 
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Goleniowie Norberta Korzeniewskiego

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Firma poszukuje 
kierowcy 

z uprawnieniami i doświadcze-
niem na ciągnik siodłowy. 

Tel. 500 069 821

Pasmanteria
Duży wybór kordonków 

włóczki, dodatków 
krawieckich 

ul. 700-lecia 20F 
(obok POLO)

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie

INFORMACJA!!

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie przypomina, że praco-
dawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek 
na Fundusz Pracy:

1. za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 
lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy 
od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu 
wychowawczego (zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 17 czerwca 
2013 r. – Kodeks Pracy)

2. przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po 
zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 
50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w 
ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy

3. przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca 
po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych 
bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. (zgodnie 
ze zmianą ustawy z dnia 27 maja 2014 r. – Ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

W248.12.scb.04-07.11.

Impel zatrudni osobę 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 

do sprzątania obiektu biurowego w Łozienicy. 
Wymagania: dyspozycyjność w godz. 08.00-16.00, dokładność. 
Oferujemy: umowę o pracę, dodatek do dojazdów. 
Kontakt: 727 003 069 lub CV na adres: k1.piorkowska@impel.pl

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.SCZ.3.10.DO

W związku z planowaną obsługą nowych tras krajowych i międzynarodowych 

poszukujemy osób do pracy jako KIEROWCA KAT. D
Zatrudnimy osoby zamieszkujące w rejonach: Koszalin, Szczecinek, Wałcz, 
Gorzów Wielkopolski, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gryfice, 

Świdwin, Złocieniec, Stargard Szczeciński, Gryfino, Police, Pyrzyce.
Zapewniamy:
- bezpłatne mieszkanie na terenie Szczecina 
- zarobki miesięczne w wysokości minimum 3.000 zł netto (podstawa + dodatki)
- pracę na najnowocześniejszych autokarach w regionie
- przejazdy liniowe i kilkudniowe turystyczne
- możliwość zatrudnienia na pełen etat, 3/4 lub 1/2 etatu
- możliwość bezpłatnej nauki j. angielskiego lub j. niemieckiego

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@interglobus.pl 
w temacie wpisując „KIEROWCA D”. www.interglobus.pl

B.P. Interglobus TourFollow me!
W.233.4.sczb.10.10

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

GABINET KOSMETYCZNY 
"WICHEREK" i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

SPRZEDAM 
– działkę ogrodową 

5 ar. przy ul; Zamkowej 
zagospodarowaną ,z murowaną 
altanką, grill, huśtawki, domek 

ze zjeżdżalnią. Tel. 606642290.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

OGŁOSZENIE
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

TYLKO U NAS 
Tanie domy blisko Nowogardu

pow. użytk. 100 m2, pow. działki 3824 m2 - cena 259 tys
pow. użytk. 90 m2, pow. działki 10 060 m2 - cena 235 tys
pow. użytk. 153 m2, pow. działki 1595 m2 - cena 239 tys
pow. użytk. 180 m2, pow. działki 4800 m2 - cena 265 tys

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie w No-

wogardzie 88,36m parter bliź-
niaka z podwórkiem i gara-
żem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 
3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 
57 m2 + użytkowe poddasze 
Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

•	 Najtańsze działki budowla-
ne obok szkoły Trójki. 00 33 
78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Kupię kawalerkę 
.Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z gara-
żem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d 
w Łobzie, obecny skup złomu 
u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 
km. od N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena 28 tyś.
zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2po-
kojowe tanio sprzedam. 
501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe 44,4 m2, III piętro ul; Że-
romskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-
-usługowy przy ul. Młynarskiej 
w Nowogardzie. Powierzchnia 
ok. 45m2, na którą składa się 
sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal 
po kapitalnym remoncie. Do-
stępne media: prąd, woda, ka-
nalizacja, CO. Obiekt monito-
rowany. Zapraszam na prezen-
tację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam kawalerkę w Przy-
biernowie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie ulica Gryfitów. 91 
39 27 272 

• Sprzedam działki budowlane 
12-15 ar, media. 602 267 382 

• Sprzedam dom 130 m2 Kiko-
rze. 668 411 277.

• Sprzedam mieszkanie 58m2, 

3 pokoje I piętro centrum. 
693 344 807, 661 969 006 
cena do uzgodnienia 

• Wynajmę pokój jednej oso-
bie niepalącej. 798 382 886

• Do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy w centrum. 
510 170 263 

• Sprzedam mieszkanie 3 po-
koje 66,3m2, I piętro, Wierz-
bięcin Osiedle. 515 241 546, 
91 39 14 018 

•	 Wynajmę 2 pokoje te. 601 
642 390

•	 Tanio sprzedam pawilon 
handlowy 601 642 390

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie 3 pokojowe, parter,   w 
nowo ocieplonym bloku przy 
ulicy Żeromskiego. Tel. 501 69 
33 26 

• Do wynajęcia pomieszczenie 
180 m, ogrzewane. Tel. 609 
245 816

• Sprzedam ziemię rolną. Tel. 
9139 22 997 

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny 180 m2 w Nowogardzie.
Tel.791869584

•	 Wynajmę czteropokojowe, 
parter, 67,7m2 700 zł+opła-
ty+kaucja. 504 898 980 

•  Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• Sprzedam mieszkanie 3poko-
jowe 67m2, nie wymagające 
remontu, parter. 600 325 984

• Wynajmę kawalerkę. 691 887 
533 

• Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w No-
wogardzie ul. Kościuszki. 693 
850 197

• Sprzedam kawalerkę. 697 574 
832 

• Mieszkanie do wynajęcia. 722 
300 700

• Sprzedam garaż murowany 
z prądem przy ul. Zamkowej. 
607 804 921 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 
300 700 

• Sprzedam sklep spożywczy w 
Szczytnikach. 660 238 541

•	 Sprzedam dom w stanie su-
rowym ul. Sikorskiego. 604 
955 769 

•	 DOMY NA WSI 
-DZIAŁKI - GRUNTY.  
www.dworek44.pl

• Nowogard wyjazd na Szczecin 
– 5HA ziemi. 889 133 882 

• Działka rolna pod KRUS – 1.43 
HA po 13 500 ha. 725 899 426 

MOTORYZACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD 

sedan rok prod. 2000, kolor 
srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11 500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Berto-
ne rok prod. 1994, poj. 2.0 ben-
zyna, skóra, alufelgi imobili-
zer pełna elektryka, gotowe 
do zarejestrowania w Polsce. 

721 618 393
• Sprzedam opony letnie Miche-

lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 
do Renault Laguna I, oraz 4 
stalowe felgi Do Nissana Alme-
ry z 2001 roku.  cena do uzgod-
nienia, tel. 605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 
124 200D , rok prod. 1991.
Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault 
Megane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na 
części. 605 576 908

• Pomogę sprowadzić samo-
chód z zagranicy. 693 344 678

•  Mieszkanie 2 pokojowe do 
wynajęcia w Nowogardzie. 
728 497 124

•	  MASZ SAMOCHÓD niepo-
trzebny do złomowania ku-
pimy go. 797 754 362

• Sprzedam komplet kół zimo-
wych 195/65/15. 607 289 902

ROLNICTWO
• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 

400KG TEL. 783 678 070
•	 Sprzedam pszenżyto wor-

kowane cena 70 zł za metr. 
692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferu-
je kwitnące róże pienne / 
drzewkowe / 25 zł./szt., oraz 
róże krzaczaste 15 zł./szt. a 
także wiele innych roślin. Tel. 
606106142.

•	 Koszenie, mulczowanie i be-
lotowanie siana i słomy. 608 
01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrot-
kę 3,5 tony. 785 04 19 62 

•	 SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH KU-
RZYCH JAJ. ul. Bohaterów 
Warszawy 21. Tel. 91 39 20 
307

•	 Sprzedam ziemniaki Vinieta . 
Żabówko 18 .Tel.605092517.

• Sprzedam kaczki, gęsi sku-
bane. 796 759 414 

• Sprzedam ziemniaki BRYZA 
. Olchowo 21.Tel.913921595

• Prosiaki sprzedam okolice Go-
leniowa. 602 53 63 66

•	 KURY nioski 1,5 roczne. 
WYPRZEDAŻ. Żabowo 13 
Tel.502530452,913910666.

• Sprzedam prosiaki. 668 434 
849 

• Sprzedam ciągnik C-360 
cena 8500 zł, rębak do gałę-
zi na 320v 280 zł, betoniar-
kę 100 l. 400 zł. 696 807 922 

USŁUGI
• Remont na każdą kieszeń. 

Tel.609 715 839
• Remonty mieszkań, wykoń-

czenia. Tel. 608 364 330 , 600 
347 308 

•	 Usługi remontowo-budow-

lane, hydrauliczne, przyłą-
cza wod-kan. Tel. 603-219-
478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• Usługi remontowe 601 
567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWE J/SKÓRZ ANE J 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ 
/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529
• Szybka pożyczka również dla 

osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPRO-
WADZKI SZYBKO –TANIO. 
TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazie-
nek , dachów i ogrodzeń . 
Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 
• Glazurnik – fachowo i solidnie. 

Tel.721988735.
• Docieplenia, dekarstwo, po-

lbruk. 785 931 513 
• Korepetycje z matematyki. 

Szkoła podstawowa, gimna-
zjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, 
terakota itp. i kostka polbruko-
wa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 
053 493 

• Usługi remontowo-budowla-
ne. 784 053 493 

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagraniczne. 
Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant - serwis  tel 
691 686 772

• Regulacja, naprawa okien i 
drzwi. 695 181 070 

• Wywóz drewna wózkiem z 
HDS-em.Tel.781744340.

• Usługi ogólnobudowla-
ne – remonty.Solidnie.
Tel.691879556.

• Usługi ogólnobudowlane. 
Solidnie.Tel.722360095.

• Docieplenia , malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy i podłogi. 
Adaptacja

• poddaszy.Tel.600626268.
• SERWIS KOMPUTEROWY. Woj. 

Polskiego 57. 787 482 763 \
•	 Remonty mieszkań. 798 

147 191
• Solidną budę dla psa wyko-

nam. 502 103 432 

PRACA
• Zatrudnimy do pracy biuro-

wo-spedycyjnych kreatywną 
i mobilną osobę ze znajomo-
ścią j. niemieckiego, wykształ-
cenie min. średnie tel. 609 49 
39 89
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OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

3 pokojowe, Nowogard 69,3 m2 cena 169.000 zł

3 pokojowe, Dobra 56,26 m2 cena 69.000 zł

4 pokojowe Nowogard 97,14 m2 cena 219.000 zł

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

OKAZJA CENOWA !!! 
DOM WOLNOSTOJĄCY, DZIAŁKA 3400 M2 

POŁOŻONY POD NOWOGARDEM 
                                                                 CENA: 410 tys. zł

• Zatrudnimy osobę do prowa-
dzenia spraw kadrowych fir-
my, wymagane doświadcze-
nie . CV na adres e-mail : biu-
ro@arto-plus.pl   lub kontakt 
tel.  91 39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – 
Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szcze-
cin. 734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - 
pomocnika od zaraz 508 290 
657.

• Zatrudnię dysponenta-spedy-
tora w transporcie drogowym, 
tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
886 456 377 

• Poszukuję osoby do prowa-
dzenia domu i opieki nad 
chorą osobą w Węgorzycach. 
606 271 499 lub 91 39 22 308 

• Zatrudnimy osobę do prowa-
dzenia spraw kadrowych fir-
my, wymagane doświadcze-
nie . CV na adres e-mail : biu-
ro@arto-plus.pl   lub kontakt 
tel.  91 39 25 275.

• Zaopiekuję się małym dziec-
kiem czas godzinowy nieogra-
niczony. 664 696 177

•	 Zatrudnię kobiety do sor-
towania truskawek w Re-
dle. Rozpoczęcie pracy 
około 10 listopada cena 
pęczka 40 groszy. Więcej 
informacji: 505 149 049

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Betoniarzy ,murarzy. Za-
trudnię na korzystnych wa-
runkach.Tel.694440205.

•	 Zatrudnię blacharza sa-
mochodowego. Atrakcyj-

ne wynagrodzenie. 605 
276 271

INNE
• Sprzedam drewno bukowe i 

dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe 
– kominkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębo-
we, pocięte , porąbane. Tel. 
603353789. 

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe, olcha, brzoza, ni-
skie ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci za-
mienne,serwis tel 691 686 
772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepły-
wowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki,kuchni 
cana 200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojacy VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z 
Niemiec do domu, pensjo-
natu gdzie sa 2- 3 lazienki,e-
konomiczny cena od 1.000 zl 
piec gazowy c.o. stojacy, ze-
liwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 
zl montaz,serwis  tel  691 686 
772

• KREDYT NA WYDAT-
KI SZKOLNE. DUŻE KWO-
TY.BEZ BIK. MAŁE RATY. 
TEL.697082509,601627044.

• KREDYTY DLA FIRM. 
607092509,697082509.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z 
plantacji jodła kaukaska. 602 
101 118, 600 899 289

• Sprzedam drewno pocięte, ol-
cha, brzoza, sosna. 880 690 
659

• Sprzedam drewno pocięte w 
klocki. Przyczepka samocho-
dowa 100 zł.Tel.880690659.

• Sprzedam piec żeliwny.
Tel.698658426.

•	 Karp zarybieniowi i jadal-
ny. 91 39 18 297 

• Wózek głęboki ze space-
rówką oraz łóżeczko – tanio 
sprzedam. 692 361 374

• Sprzedam betoniarkę 350 
stan idealny. 662 678 895

• Sprzedam rusztowanie me-
talowe 360m2 kompletne z 
podestami. Cena do nego-
cjacji. 606 63 77 35

• Odsprzedam taniej dachów-
kę karpiówkę półokrągłą 
Koramic, kolor miedziany 
sztuk 2200 oraz cegłę klin-
kier – jopek kolor czerwony 
sztuk 500. 91 39 20 272, 515 
269 567 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (73): Wiatr nie ma ojczyzny
Pelagia Feliksiak, Anna Huget, Alicja Wypych, Helena Urbanek, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Ha-

lina Szwal, Grażyna Kosmalska, Stanisława Pokorska, Grażyna Siedlecka, Agnieszka Skowrońska, Christiana 
Syfert, Urszula Kaczmarek., Halina Stefańska, Andrzej Leszczyński, Krystyna Gęglawa, Teresa Januszonek. 
Jolanta Gruszczyńska, Edward Bachor, Wiesława Sławek

Zwycięzcy: Helena Urbanek, Grażyna Siedlecka, Christiana Syfert
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Kalkulatory, parowce
Jakub Turek, Marcel Głąbecki, Kacper Głąbecki, Mateusz Pisarek, Maciej Płachecki, Dominika Płachecka, 

Kaceper Turek, Julia Bańkowska, Wiktoria Bańkowska, Kacper Skowroński, Bartek Feliksiak, Julia Furmań-
czyk, Miłosz Wielgus, Kinga Lewandowska

Zwycięzca: Julia Furmańczyk 
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.
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 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursu-
je 18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P6.2.O.d/o

P.26.2.O.20.06-do

V.pin beauty dn 4m

489 zł  
599 zł 

Kanapa R 

W.220.4.sk.26.09-12.12

W12.4.SK.P.7.3.DO

Adresy Dealerów na www.stihl.pl

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL MS 362 C-M

2999,-
Moc: 3,5 kW / 4,8 KM
Prowadnica: 37 cm
Ciężar: 5,8 kg¹

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę

Jerzy Jabłoński

lista nr 6 

pozycja nr 2

Kandydat do Rady Powiatu
Powiat przyjazny obywatelom
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

A6.4.k.d/o

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Przed 11 listopada 
Rozdziobią nas 
kruki, wrony…

4

Ta rada przeszła 
już do historii
Ostatnie 
głosowania

3

s. 7
Dzień Seniora 
w Węgorzys. 6

Finał konkursu 
na najlepszego 
mechanika

Fatalny mecz 
Pomorzanina

12

SPORT:

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

Syn śmiertelnie ranił ojca

Rodzinny dramat 
na Mickiewicza

Czytaj s. 2

s. 3

Ile tej kampanii 
za publiczne 
pieniądze?

Czytaj s. 5Jak zobaczyć miarę czynu? Porównajmy…

12 listopada 2014 r.
od 11.00 - 12.00 (środa)

udzielane będą bezpłatne

porady prawne 
w redakcji

ul. Boh. Warszawy 7A

Nasza sonda:
Czym jest 
dla nas 
niepodległość?

2,4

Uwaga! Wyjątkowo w najbliż-
szy czwartek tj. 13.11 adwokat R. 
Marzec nie będzie udzielał porad 
prawnych  Zapraszamy w kolej-
nym terminie

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

11 listopada 

 Święto Niepodległości

REKLAMA
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Nasza sonda
W dniu 11 listopada obchodzić będziemy Święto Niepodległości. Zapytaliśmy naszych re-

spondentów, co dla nich oznaczają takie słowa, jak niepodległość i suwerenność? I czy do-
ceniamy fakt, że żyjemy w wolnym kraju?

Danuta Pietrzyk – Jestem dumna, że żyję w wolnym i niepodległym 
kraju. Patriotyzm postrzegam w taki sposób, że przestrzegam pewnych 
zasad narodowych, szanuję symbole narodowe oraz hymn polski. Co 
dzisiaj znaczą słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna? Dla mnie znaczą bardzo 
wiele. Myślę więc, że niepodległość jest dla naszego kraju najważniejsza. 
Dlatego musimy jej bronić, gdyż  jest  naszą własną wolnością.  

Jan Konior - Oczywiście bardzo się cieszę z faktu, że żyję w wolnej 
Polsce, która oprócz tego, że jest wolna, to jest i niepodległa. Cieszę się, 
że jest możliwość swobodnego mówienia i wygłaszania swoich poglą-
dów, które jeszcze kilkanaście lat temu były zakazane i kontrolowa-
ne przez cenzurę. Kolejną sprawą jest fakt, że nie jesteśmy pod dykta-
tem innych państw, chociaż współczesny świat dąży do jednoczenia się 
państw i globalizacji. Przykładem jest choćby jednocząca się Europa. 
Suwerenność, no cóż, jest, ale chyba już nie tak do końca, ponieważ za-
leżności państw i tak są, chociażby przez gospodarkę. 

Kazimierz Milczarek – Ja postrzegam wolność narodową przez sze-
roką opiekę państwa nad obywatelem, który powinien zawsze mieć 
wsparcie w swoim kraju. Z kolei obywatel powinien wyrażać wolność 
względem państwa przez konkretne czyny, które, no cóż, są u niektó-
rych osób bardzo mało widoczne i nawet naganne. Przykładem tego są 
np. naganne zachowania niektórych naszych posłów czy też zachowa-
nia naszych młodych ludzi, którzy nie chcą m.in. pracować w kraju i za 
wszelką cenę wyjeżdżają za granicę, szukają byle jakiej pracy, nawet za 
marne pieniądze i uwłaczającej ich godności. Razi mnie też, że dzisiej-
sza młodzież chodzi czasami bez celu po mieście i zwyczajnie grandzi. 
Dlatego uważam, jako były podoficer Wojska Polskiego, że ponownie 
powinna wrócić służba wojskowa, która zdecydowanie by tę młodzież 
nauczyła posłuszeństwa i szacunku do drugiego człowieka, a szczegól-
nie do naszego kraju. 

Wacław i Alfreda Gałęscy - Cieszmy się z małżonką, że wolność 
przyszła również do nas, i że jest nadal na polskiej ziemi.  Bardzo się 
z tego cieszmy…, a także jesteśmy  bardzo wzruszeni, że nasz kraj jest 
wolnym państwem, gdzie obywatel może wyrażać swoje poglądy i do-
konywać własnych  wyborów. Nie mniej bardzo byśmy chcieli, aby Pol-
ska była krajem silnym gospodarczo, jak również,  żeby zjawisko bez-
robocia u nas, było w jak najmniejszym stopniu odczuwalne. Ale moż-
na też zauważyć,  że jest duże zubożenie naszego społeczeństwa, co 
bardzo nas smuci. Co do 11 listopada, to będziemy na pewno śledzić 
transmisję z Warszawy, ponadto jeżeli będzie ładna pogoda ,to pój-
dziemy sobie na spacerek. 

Zbigniew  Kolibski - Wolność i suwerenność to dla mnie terminy 
bardzo złożone w dzisiejszym  świecie. Fakt, niby jesteśmy wolni! Ale 
„kaganiec” gospodarczy mamy założony na „gębę”. Militarnie jesteśmy 
wolni, ale już gospodarczo, w moim odczuciu, zwyczajnie zgnębieni. 
Kolejną sprawą, która wywołuje u mnie żal i pretensje, to to, że nie 
jest dostatecznie dobrze hołubiony fakt popularyzacji Święta Niepod-
ległości w środkach masowego przekazu. Media najczęściej zamiesz-
czają tylko niewielkie wzmianki na ten temat lub transmitują urywki 
z obchodów, np. z Warszawy. Dlatego nie dziwi mnie fakt, że mówi się, 
iż młodzi Polacy mało znają historię naszego kraju. Pytam więc, jak 
mają ją znać- skoro niewiele się o niej mówi. Dlatego zachęcam media, 
szkoły, przedszkola do zdecydowanie większej kampanii informacyj-
nej na rzecz naszego Święta Niepodległości. Nośmy kotyliony i ciszmy 
się z tego, że jesteśmy wolnymi obywatelami w wolnym i suwerennym 
państwie. Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Apel do młodzieży!!!
Zapraszamy młodzież z gimna-

zjum i szkół średnich z naszej pa-
rafii oraz z miasta na nocne czuwa-
nie modlitewne w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Myśliborzu, w 
dniach 14/15 listopada (piątek- so-
bota). 

Szczegółowe informacje i zapi-

sy u ks. Roberta Dąbrowskiego w 
domu parafialnym przy kościele 
pw. WNMP przy ul. Kościelnej 2, 
lub pod numerem telefonu 664 744 
570. 

Zgłoszenia do udziału w czuwa-
niu przyjmowane są do środy, 12 li-
stopada. 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i me-

blościankę pokojową, tel. 669 517 
964 lub 91 39 10762

- Przyjmę używany robot kuchen-
ny, akordeon tel. 513 520 798

- Przyjmę używane meble kuchen-
ne, tel. 694 509 752

- Przyjmę: komodę, tapczan zwy-
kły i pralkę automatyczną, tel. 723 
642 566

- Przyjmę segment kuchenny, stół i 
krzesła, tel. 692 302 754

- Przyjmę: sprawną lodówkę i me-
ble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym sta-
nie – tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 
302 754

- Oddam: w dobre ręce 3 miesięczne 
szczeniaki - suczki – tel. 723 916 319

- Przyjmę: krzesła kuchenne, me-
ble kuchenne i pokojowe oraz lodów-
kę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatyczną, 
kanapę, segment pokojowy i kuchen-
ny, lodówkę i sofę – tel.    783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkłada-
ny dla dziecka, pralkę, lodówkę i tap-
czan dwuosobowy- tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę lub 
zamrażarkę  - tel. 530-456-369

- Oddam: za darmo, cztery ośmio-
tygodniowe szczeniaczki – tel. 693 
925 093  

- Oddam 9 tygodniowe kocięta - tel. 
667766061

Jeszcze o „Akcji Znicz”
We wtorkowym wydaniu DN przedstawiliśmy statystyki 
policyjne dotyczące „Akcji Znicz”,  nie uwzględniliśmy jed-
nak poniedziałku (2 listopada), gdyż nie otrzymaliśmy peł-
nych danych. Rzecznik policji, Julita Filipczuk, przysłała do 
redakcji krótką notkę dotyczącą „Akcji Znicz”

Podczas trwania „Akcji Znicz” 
2014, od 31 października do 3 li-
stopada, na drogach powiatu go-
leniowskiego doszło do 9 ko-
lizji drogowych, policjanci za-
trzymali 6 nietrzeźwych kieru-
jących pojazdami mechanicz-
nymi i 2 pijanych rowerzystów.  
W związku ze Świętem Zmarłych, 

na drogach w całym powiecie oraz 
w okolicach nekropolii wzmożo-
na liczba policyjnych patroli dbała 
o bezpieczeństwo odwiedzających 
groby na cmentarzach i w ich po-
bliżu. W rejonie nekropolii służbę 
pełniło 197 policjantów.

Red.

Syn śmiertelnie ranił ojca 

Rodzinny dramat  
na Mickiewicza 
Tragedia rodzinna w jednym z domów przy ul. Mickiewicza 
w Nowogardzie. Najprawdopodobniej nastoletni syn śmier-
telnie ranił nożem swojego ojca. Zarówno policja, jak i pro-
kuratura, odmawiają udzielania jakichkolwiek informacji 
w tej sprawie. 

Z nieoficjalnych informacji, do 
jakich dotarliśmy przy pomocy 
swoich źródeł, wynika, że męż-
czyzna miał zginąć na skutek za-
danych ostrym narzędziem ran 
w okolicy szyi. Wiemy też, że w 
szpitalu przebywa syn zmarłego. 
Prawdopodobnie po zdarzeniu 
wyskoczył z okna piętrowej willii 
i doznał urazów kostnych. 

Nie wiadomo jednak, czy dzia-
łanie nastolatka było zamierzone 
czy też był to nieszczęśliwy wy-
padek. Prokuratura nałożyła na 

śledztwo embargo informacyj-
ne, odmawiając na razie dzienni-
karzom udzielania informacji o 
okolicznościach tragicznych wy-
darzeń. 

Wiadomość o tragedii wywo-
łała wśród mieszkańców miasta 
ogromne poruszenie. Trudno so-
bie również wyobrazić cierpienie, 
jakie taka sytuacja musiała wywo-
łać w rodzinie tragicznie zmarłe-
go...

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

REKLAMA

Władysław Wawryczuk: lat 59, zmarł 03.11.2014r., pogrzeb odbył 
się 07.11.2014r., na cmentarzu w Maszewie

Wojciech Siemionko: lat 57, zmarł 08.11.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 12.11.2014r., o godz. 14,30 na cmentarzu w Nowogardzie 

Krzysztof Gralak: lat 57, zmarł 05.08.2014r., pogrzeb odbędzie się 
12.11.2014r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Ta rada przeszła już do historii

Ostatnie głosowania
W miniony piątek, 7 listopada, odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Radni przyjęli sześć uchwał, w tym trzy jeszcze o zmianie tegorocz-
nego budżetu. Obrady zakończyła krótka uroczystość, w trakcie której podziękowano oficjalnie radnym za pracę. 

Radni przyjęli projekt uchwały 
zwiększający budżet o 746.528,19 
tys. zł, z tego 642 tys. zł zostanie 
wydane na zakup średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego 
z napędem 4x4 dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Błotnie. Pienią-
dze pochodzą z trzech źródeł, tj. 
400 tys. to dotacja z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego, 35 tys. zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (środki na 
wkład własny), 207 tys. zł dołoży-
ła gmina w ramach zwiększonych 
wpływów z tytułu środków pozy-
skanych na przebudowę części ka-
nalizacji nad jeziorem. Pozostałe 
środki, w kwocie 104 tys. zł, radni 
zdecydowali przeznaczyć na do-
datki mieszkaniowe. 

Pozostałe dwie uchwały budże-
towe, dotyczyły wprowadzenia 
kwoty z dotacji na realizację pro-
jektu pn. „Szkoły nowogardzkiej 
gminy na edukacyjne wyżyny” w 
kwocie 120 tys. zł oraz przenie-
sienia wolnych środków budże-
towych w kwocie 5 tys. 393 zł na 
dokonanie zwrotu podatku VAT 
wraz z odsetkami za rok 2009 na 

podstawie decyzji Urzędu Skar-
bowego. 

Poza finansowymi uchwała-
mi, radni przyjęli także plany 
miejscowego zagospodarowa-
nia przestrzennego dla trzech 
zespołów ogrodów działkowych 
w Nowogardzie. W tym tema-
cie radni opozycji mieli wiele za-
strzeżeń. Dotyczyły one nie tyl-
ko faktu braku dołączenia pla-
nów do uchwały, którą przedło-
żono im pod głosowanie, ale sa-
mego faktu uchwalania tych pla-
nów dla terenu ogrodów. Zda-
niem R. Szpilkowskiego, na razie 
nie ma żadnego zagrożenia, jako-
by ktoś chciał zmienić charakter 
tych obszarów np. na przemysło-
wy. Opracowywanie więc kosz-
townych planów, w celu rzeko-
mej ochrony ogrodów, jest jedy-
nie elementem kampanii mającej 
wypromować obecnego burmi-
strza w środowisku działkowców. 
Radni, większością głosów, osta-
tecznie przyjęli plany. 

Procedowaniem nad uchwa-
łą dotyczącą ogrodów przysłu-
chali się prezes ROD w Nowo-
gardzie, Ryszard Wajk oraz wice-

prezes okręgowego zarządu PZD 
w Szczecinie, Józef Romanowski. 
Ten ostatni podziękował radnym 
za przyjęcie uchwały, informując, 
że podobne dokumenty funkcjo-
nują już na 63% obszarach dział-
kowych. 

Ostatnią uchwałą, którą radni 
podjęli w tej kadencji, było roz-
patrzenie skargi na działalność 
kierownica OPS w Nowogardzie. 
Radni skargę uznali za bezzasad-
ną. 

Po przerwie i odpowiedzi na 
kilka pytań, zadanych na począt-
ku obrad, odbyła się część uro-
czysta - czyli pożegnanie rady. W 
swoich wystąpieniach burmistrz 
i przewodniczący RM dzięko-
wali rajcom za współpracę. Rad-
ny Marcin Nieradka osobno po-
dziękował Markowi Krzywani, 
radnemu czterech kadencji, a w 
latach 2008-2010 przewodniczą-
cemu RM, który przynajmniej w 
następnej kadencji nie będzie za-
siadał w radzie – w najbliższych 
wyborach ubiega się o mandat 
radnego w powiecie z listy Part-
nerstwa i Rozwoju. Radny, ofi-
cjalnie jako jedyny, podziękował 

też mediom, w tym DN, za rela-
cjonowanie obrad na łamach ga-
zety. 

Na zakończenie przewodniczą-
cy i wiceprzewodniczący RM, w 
towarzystwie burmistrza, wręczyli 
radnym pamiątkowe podziękowa-
nia. Otrzymali je również kierow-
nicy wydziałów Urzędu Miejskie-
go i dyrektorzy podległych gminie 
jednostek, m.in. NDK i Szpitala. 

W kończącej się kadencji, która 
oficjalnie wygasa 17 listopada, od-
było się 39 sesji, podczas których 

radni przyjęli 373 uchwały. Rad-
ni odnotowali również całkiem 
niezłą frekwencją, która wynosi 
96,98%. W ostatnim posiedzeniu 
udziału nie wzięli radni: Robert 
Augustynek oraz Paweł Kolanek. 

A już za tydzień poznamy listę 
nazwisk osób, które będą praco-
wać w radzie w kolejnej kadencji 
2014-2018. W niedzielę, 16 listo-
pada, wybieramy władze samo-
rządowe. 

Marcin Simiński

Radny Marek Krzywania, przynajmniej na kolejne 4 lata, pożegnał się z salą obrad 
Rady Miejskiej w Nowogardzie. Teraz ubiega się o mandat do rady powiatu.

Ile tej kampanii za publiczne pieniądze?
Sposób prowadzenia kampanii wyborczej przez urzędującego burmistrza i nowogardzkie SLD wzbudza nie tylko komentarze w Nowogardzie, ale także 
żywe reakcje zewnętrzne. Te ostatnie cechuje swoiste rozbawienie, takie, z jakim traktowane są dzisiaj eksponaty w muzeum czasów PRL, kiedy to, jak pa-
mietamy, wszelka władza publiczna była całkowicie podporządkowana PZPR (babcia SLD). Niestety inni mogą się podśmiewać, ale tutaj to nie niegroź-
na martwa wystawa, tylko ponura, nadzwyczaj ożywiona rzeczywistość.

Oto kilka szczególnych obraz-
ków

   1. Dzień roboczy, w listopa-
dzie, około południa, burmistrz 
dzwoni z urzędu do jednego z soł-
tysów i załatwia świetlicę wiej-
ską na spotkanie wyborcze SLD. 
Wszystko w czasie godzin pracy 
i z wykorzystaniem urzędników i 
sprzętu gminnego. Relacja, świa-
dek zdarzenia.

2. Początek listopada. Do re-
dakcji DN, z ratusza, w godzinach 
pracy, dzwoni z-ca kierownika 
Wydziału Gospodarki i Nierucho-
mości, Geodezji i Rolnictwa, Ka-
rol Brzeczek. Zaprasza, z polece-
nia burmistrza, redaktora naczel-
nego DN na dwa wydarzenia, ja-
kie organizuje SLD. Jedno to kon-
wencja wyborcza partii, która ma 
się odbyć w weekend, w jeden z 
nowogardzkich restauracji. Dru-
gie, podpisanie słynnego już po-
rozumienia SLD z organizacjami 
pozarządowymi. 

3. Inna sprawa, opisana przez 
jedną z gazet lokalnych: Oficjal-
nie, było to spotkanie z mieszkań-
cami wsi. Jaki charakter miało to 

zebranie, pokazują opublikowane 
z tekstem zdjęcia. A na nich widać 
kilka osób, pewnie mieszkańców 
Wołowca, z ulotkami wyborczymi 
Czapli w rękach. Mało prawdopo-
dobne, że znaleźli je na ulicy, a na 
spotkanie przyszli tylko po auto-
graf pana burmistrza - pisze Gaze-
ta Goleniowska.

4. Sąd w Szczecinie, dzień robo-
czy, przed godziną 9.00. R. Czapla, 
pozywający w trybie wyborczym, 
czyli jako osoba prywatna, a nie 
burmistrz, pojawia się w sądzie w 
obecności wiceburmistrza Kolib-
skiego, sekretarz gminy Biegań-
skiej-Sawickiej i radczyni urzę-
du, czyli magistrat został pusty, 
bez najważniejszych funkcyjnych 
,i to nieobecnych w Nowogardzie 
bynajmniej nie z powodu sprawy 
gminnej. Rozprawa zajmuje po-
nad dwie godziny plus droga. Re-
lacja świadek zdarzenia.

5. Przykładem ewidentnej pró-
by postawienia znaku równości 
między gminą Nowogard a SLD 
jest też konstrukcja pewnego ma-
teriału wyborczego, który zresztą 
nie jest sygnowany jako materiał 

wyborczy. Na pierwszej stronie, 
winiecie, widnieje herb Nowogar-
du, jakby był to materiał urzędu, a 
w środku, jak się okazuje, mamy 
prezentację kandydatów SLD.

6. I jeszcze jeden przykład... z 
ulicy. Gdy jeden z kandydatów na 
radnych (z komitetu Partnerstwo 
i Rozwój) przywiesił na słupach 
swoje plakaty, otrzymał telefon z 
UM, że ma natychmiast to zdjąć, 
gdyż nie ma na to zgody burmi-
strza. Najwyraźniej zgodę tę or-
trzymali kandydaci z SLD, czyli 
partii, której przewodniczącym w 
Nowogardzie jest Robert Czapla, 
gdyż szybko opanowali słupy swo-

imi plakatami. Przykład? Wystar-
czy się przejsć po ulicy Boh. War-
szawy bądź Bankowej. 

To tylko przykłady. Wiele in-
nych zachowań w wykonaniu 
SLD-owskiego komitetu, które nie 
pozostawiają wątpliwości co do 
ich oceny, znane są naszym Czy-
telnikom. Warto też tutaj przypo-
mnieć, że zgodnie z ordynacją wy-
borczą, komitety wyborcze muszą 
dokumentować wszystkie wydat-
ki i obowiązują je także limity wy-
datków, które na cele wyborcze 
można ponieść. I tak np. limit wy-
datków kandydata na burmistrza 
wynosi 10 000 złotych. Wbrew 

myśleniu niektórych, w Nowogar-
dzie mamy jednak dużo ludzi in-
teligentnych, którzy myślą, szybko 
dodają i porównują. 

Red. 

Ulotka, jaką w ostatnim czasie dysty-
buuje SLD - materiał wygląda jakoby 
byłby sfinansowany z budżetu miasta.
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Sonda z Osiny

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

W dniu 11 listopada, obchodzić będziemy Święto Niepod-
ległości. Zapytaliśmy naszych respondentów, co dla nich 
oznaczają takie słowa, jak niepodległość i suwerenność? I 
czy doceniamy fakt, że żyjemy w wolnym kraju?

Bogusław Grodź - Cóż mogę po-
wiedzieć? Może to, że 11 listopada to 
data dla nas, Polaków, bardzo szcze-
gólna, bo po ponad 120 latach Polska 
odzyskała  niepodległość. Myślę, że 
przez dziesięciolecia udowodniliśmy, 
że jesteśmy Narodem, który wie, co 
to jest wolność i umie o nią walczyć. 
Cieszy mnie też fakt, że żyję w wolnej 

Polsce, w której sam o sobie mogę decydować i wyrażać swoje przekona-
nia czy poglądy  polityczne, za które nie będę prześladowany czy  więziony. 

Pan Mariusz - Cieszę się, że 
nasz kraj jest krajem wolnym i 
nie musimy się bić o wolność, tak 
jak np. ludzie na Ukrainie. Fajnie 
jest żyć w kraju, gdzie nie ma na-
cisków ze strony władzy. Dlatego 
myślę, że Polak  swojej wolności 
bronił i dalej będzie bronił cepem, 
kosą czy bronią. 

Damian Kobus -  Uważam, że nie-
podległość w naszym kraju na szczę-
ście dalej jest niezaprzeczalna. Co do 
patriotyzmu, to bywa tak, że więk-
szość ludzi deklaruje, że jest patrio-
tami, ale bywa też tak, że niektórym 
słowo patriotyzm myli się z nacjona-
lizmem. Jeśli chodzi o dzień 11 listo-
pada, to życie w naszym kraju nie po-

zwala specjalnie go świętować, gdyż  wszyscy gdzieś się spieszą i mają coś 
do roboty. Dlatego prawdopodobnie będzie tak, że przez chwilę człowiek 
się zastanowi nad tym dniem i wróci do swoich codziennych spraw. 

Czesław Dadeło - Powiem 
panu, że nie wiem, jak mam po-
strzegać ten dzień, bo w naszym 
kraju jest tak, jak jest, czyli mało o 
tym święcie pamiętamy. Ale mimo 
to, bardzo się cieszę, że żyję w wol-
nym i niepodległym kraju. 11 li-
stopada będę spędzał zwyczajnie, 
czyli w pracy. 

Pani Janina - Jestem już przygo-
towana na Święto Niepodległości, 
bo mam już przygotowaną w pa-
mięci 100-letnią pamiątkę, kopię 
obrazu Matki Boskiej Bolesnej, na 
której jest odezwa do narodu. Dla-
tego w dniu 11 listopada na pew-
no ją wyjmę. Oczywistym jest, że 
cieszę się, że żyję w wolnym kraju, 
a patriotyzm jest dla mnie bardzo 
ważny. 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Przed 11 listopada 

Rozdziobią nas kruki, wrony…
To tytuł noweli wielkiego polskiego pisarza okresu pozytywizmu, St. Żeromskiego. Histo-

ria opisana w tej noweli jest szczególną metaforą losu Polski, nadal zniewolonej po upadku 
powstania styczniowego 1863-64 i losu powstańców walczących o niepodległość Ojczyzny. 
Bohater noweli, Szymon Winrych, przewozi zaopatrzenie dla niedobitków powstańczych 
oddziałów. W pewnym momencie natyka się na rosyjskich żołnierzy i zostaje przez nich 
zabity. Porzucone ciało powstańca jest rozrywane przez grupę wron. W kolejnej odsłonie 
pojawia się polski chłop, który bezcześci zwłoki powstańca, okradając je także z wszelkich 

wartościowych przedmiotów. Akcja utworu kończy się rzuceniem przez chłopa do przydrożnego rowu cia-
ła Winrycha oraz jego martwego konia. Przekaz, jaki wynika z treści tego opowiadania Żeromskiego, jest 
oczywisty - ciało zabitego, rozrywanego przez wrony, to alegoria męczeństwa Polski rozszarpanej przez za-
borców. Ale chyba jeszcze bardziej poruszający jest stosunek do powstańców i ich poświęcenia, zobrazowa-
ny zachowaniem okradającego ciało Winrycha chłopa. To pozbawione wszelkiego szacunku i nacechowane 
jakąś zwierzęcą instynktownością traktowanie przez szerszą społeczność (tę symbolizuje tutaj chłop) po-
wstańców styczniowych, ale i szerzej elit gotowych oddać życie za Ojczyznę to temat, który Żeromski poru-
sza często także w innych swoich utworach. Ale nie tylko Żeromski opisywał i nie tylko powstańcy stycznio-
wi doznawali w naszej historii tej szczególnej „wdzięczności” części narodu za pełną oddania, poświęcenia 
dla sprawy wolności Ojczyzny postawę. Podobnie było chociażby po drugiej wojnie światowej z żołnierza-
mi wojennej konspiracji, związanych z legalnym polskim rządem londyńskim. Nie dość, że oddawali życie 
za kraj podczas niemieckiej okupacji, to natychmiast w rzekomo wolnej Polsce trafili do ubeckich więzień, 
gdzie wielu z nich zamordowano, wielu też straciło tam zdrowie i długie lata, często młodego życia. Pominę 
już szykany, jakich doznawali Ci z nich, którym udało się uniknąć pozbawienia wolności. Wierność warto-
ściom jest zawsze wymagająca i zawsze płaci się jakąś cenę tej wierności. Również dzisiaj, w czasach w mia-
rę spokojnych, postawy wierności wartościom ludzkim, patriotycznym, religijnym, są okupione jakąś ceną. 
Bowiem zło nie znika, zmienia tylko postać zewnętrzną i nawet jak nie ma bezpośredniego zagrożenia życia 
czy nawet małej przesłanki takiego zagrożenia różnej maści koniunkturaliści – jak ten chłop u Żeromskie-
go - znajdą powód, aby coś szlachetnego uświnić, coś cennego zaprzedać, coś świętego sponiewierać. Czyni 
się to wtedy w imię albo swojej wygody, pustej chwalby czy też dla zaspokojenia innej żądzy, a niekiedy na 
dodatek jeszcze się udrapuje jakąś bajką dla naiwnych, aby uwierzyli ukrytemu świadomie kłamstwu. Nie-
stety niewielu stać na co dzień na płacenie cen za przyzwoitość, stać na to tylko ludzi... przyzwoitych. Ale 
„nie bądźcie bezpieczni, poeta pamięta”, a „Rozdziobią nas kruki wrony” u Żeromskiego to ostrzeżenie, roz-
dziobią nie tylko ciało patrioty - jak się wydaje różnym drobnym cwaniaczkom - rozdziobią nas jako spo-
łeczność, jeśli zapomnimy, co jest najważniejsze, a co tylko strachem o utratę rzeczy przemijających, w tym 
miłego ciepełka w blasku jakiejkolwiek władzy. Niech mowa Wasza będzie tak tak , nie nie. 

Wszystkim, zwłaszcza braciom i siostrom w wierze dobrej, a nie tylko „wygodnej”, refleksji w dniu 11 li-
stopada. 

Marek Słomski 

ZZDW odpowiada ws. groźnego uskoku

Coś z tym zrobią…
W wydaniu DN z dn. 4 listopada br. opublikowaliśmy sygnał Czytelniczki, uskarżającej się 
na niebezpieczny uskok na odcinku drogi pomiędzy Karskiem a Ogorzelami. Zgodnie z 
obietnicą, prośbę o oficjalne stanowisko w tej sprawie skierowaliśmy do zarządcy drogi – 
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Koszalinie. Odpowiedź 
na nasze zapytanie w całości publikujemy poniżej.

Powstały uskok o długości ok. 80 metrów na dro-
dze wojewódzkiej nr 106, w okolicach m. Ogorze-
le, spowodowany jest zmianą w strukturze grun-
tów znajdujących się w  nasypie drogowym. Obec-
nie przygotowywana jest dokumentacja techniczna 
przez Biuro Projektowe Janusz Raczyński ze Szcze-
cinka. W jej ramach zostanie wykonana ekspertyza, 
na podstawie której zostanie przyjęte odpowiednie 
rozwiązanie techniczne. Niestety, sporządzenie do-

kumentacji przedłuża się, gdyż wystąpiły trudności 
z uzgodnieniem decyzji wodno-prawnej z właścicie-
lami sąsiadujących gruntów.

Wspomniany uskok ma wieloletnia historię, ist-
niał jeszcze przed powstaniem ZZDW. Co kilka lat 
nierówność na nawierzchni była likwidowana, ale 
niestety pojawiała się ponownie. 

Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalny-
mi wykonawcami, gdyż zaplanowano do końca tego 
roku sfrezowanie uskoku.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego 
na tym odcinku, to odpowiednie oznakowanie wy-
starczająco sygnalizuje i przestrzega przed zagro-
żeniem. Miejsce uskoku jest oznakowane znakami 
pionowymi: A-30 „inne niebezpieczeństwo” z ta-
bliczką „USKOK” oraz B-33 „ograniczenie pręd-
kości” do 60 km/h i do 40 km/h – obustronnie.

Opr. Karolina Klonowska
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Bałagan na przystanku
Taki (nie)porządek na przy-

stanku przy ul. Wojska Polskiego 
panuje często. Pasażerowie ocze-
kujący tu na przyjazd autobusu 
poskarżyli się do DN, prosząc o 
to, aby służby odpowiedzialne za 
porządek w naszym mieście czę-
ściej zwracały na to miejsce uwa-
gę. Mamy nadzieję, że od teraz już 
tak będzie. 

Jarek Bzowy 

 

Przystanek jest bardzo zaśmiecony..

Bądź widoczny na drodze 
Pieszy ma obowiązek zakładania odblasków!
W dniu 31 sierpnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, która  na-
kłada na pieszego, poruszającego się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, obo-
wiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Do tej pory obowiązek nosze-
nia odblasków miały jedynie dzieci 
do 15. roku życia. Zgodnie z nowy-
mi przepisami, przychodzień będzie 
mógł się poruszać bez elementów 
odblaskowych po zmierzchu jedynie 
po drodze przeznaczonej wyłącznie 
dla niego lub  po chodniku czy też 
w strefie zamieszkania. Nowe prze-

pisy mają na celu ograniczenie licz-
by wypadków drogowych z udzia-
łem przychodniów. O tej porze roku 
właśnie oni bardzo często stają się 
ofiarami wypadków na drodze, któ-
re kończą  się  kalectwem, a czasami 
i śmiercią . Jeżeli kierowca wcześniej 
zauważy pieszego, jest w stanie szyb-
ciej zareagować. Jadąc z prędkością 

80 km/h, widzi pieszego ubranego 
na ciemno z odległości 30-40 me-
trów. Już jeden element odblaskowy 
powoduje, że pieszy widoczny jest z 
odległości 120-160 metrów.

opr. Jarek Bzowy 

Jak zobaczyć miarę czynu?

Porównajmy…
Trwająca kampania wyborcza obfituje, zwłaszcza ze strony rządzących, w samochwalcze prezentacje własnych dokonań. Żeby jednak dokonać obiektywnej 
oceny jakości tych dokonań, należy je zobaczyć we właściwym świetle. Jednym z bardzo dobrych sposobów osiągnięcia właściwej miary oceny jest porów-
nanie z innymi. Oto ilustracje, które wiele mówią o rzeczywistej wadze działań władz samorządowych w minionej kadencji. 

Nowogard zresztą aplikuje bar-
dzo niewiele, a pozyskuje środ-
ków zewnętrznych na poziomie 
klasyfikującym go na jednym z 
ostatnich miejsc w kraju (patrz np. 
ranking Wspólnoty). W ostatnich 
przedwyborczych doniesieniach 
reklamowano np. refundację 800 

tys. zł za wykonane w czasie ka-
dencji prace. Dla porównania, 
tylko w tych samych dniach np. 
Resko podpisało umowę na po-
nad 2 mln dofinansowania insta-
lacji solarnych na obiektach miej-
skich, a Stargard otrzymał ponad 
3 mln na  ścieżki rowerowe. Jed-

ną z przyczyn mizerii w pozyski-
waniu środków zewnętrznych jest 
nie tylko marnotrawienie środ-
ków na zbędne rzeczy (np. choin-
ka z 50 000 zł), które można by-
łoby przeznaczyć na ewentualny 
wkład własny, ale także zaniedba-
nie utworzenia profesjonalnego 

działu pozyskiwania środków ze-
wnętrznych. Za to rozbudowano 
ponad jakąkolwiek rozsądną mia-
rę tzw. dział propagandy, gdzie 
na ogół aż cztery osoby opiewa w 
różnych technikach przekazu rze-
kome sukcesy burmistrza. No cóż 
u nas dalej obowiązuje stara so-

wiecka zasada, nieważne, co jest 
ważne, co się mówi, że jest. Przy 
okazji dla członków komisji wy-
borczych przypominamy jesz-
cze inną zasadę życia towarzy-
szy „nieważne, kto głosuje, ważne 
,kto liczy głosy”.    

sm

Dla porównania molo w Szczecinku, oddane również w tym roku, gdzie miasto włożyło około 600 tys. 
złotych (pozyskało także fundusze zewnętrzne). Komentarz zbyteczny.

Molo nowogardzkie – jedna z większych inwestycji miejskich (ponad 600 tys. zł). Nietrafiony projekt (nie w 
tę stronę zwrócone) i też kompletna dysfunkcjonalność  -  ani to spacerniak, za wąski i bez barier z jednej 
strony, co wywołuje dyskomfort, u tych co ewentualnie chcieliby tu pospacerować. Ani to marina dla łóde-
czek czy kajaków, ani pomost dla kąpiących się, ponieważ wewnątrz tafli jeziora ograniczonej molem nie 
można się kąpać (struktura dna).    

Wygląd nowogardzkiego targowiska doskonale symbolizuje jakość dbałości ustępującej władzy o lokal-
nych przedsiębiorców.

Dla porównania oddane w tym roku targowisko w Goleniowie. Wcześniej pokazywaliśmy jeszcze bardziej 
okazałe targowiska z krytymi boksami w hali, oddawane w ramach unijnego programu „Nasze targowi-
sko” w wielu miastach w kraju. Nowogard nawet do tego programu nie aplikował.
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Dołącz do Nas !
Przyjdź 14 listopada 2014 o godz. 11:00 na Plac Wolności  

w Nowogardzie na Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to globalna kampania 
ustanowiona w 1991 roku przez Międzynarodową Federację 
Diabetologiczną i Światową Organizację Zdrowia w odpowiedzi na 
niepokojący wzrost przypadków cukrzycy na całym świecie. Każdego 
roku Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest 14 listopada.   
Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich 
kręgów społeczeństwa na zagrożenie jakim jest epidemia cukrzycy. 

Udziel nam pomocy w zorganizowaniu  - DiabeDance© 
na Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie opinii publicznej 
na problem, jakim jest rosnąca liczba zachorowań na cukrzycę i 
promowanie aktywności fizycznej, jako jednej z form prewencji 
cukrzycy u osób zdrowych i skuteczną pomoc w kontrolowaniu 
cukrzycy u osób chorych, poprzez zorganizowanie 14 listopada – 
w dniu Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, DiabeDance©, którego 
ideą jest zabawa, spontaniczność działania oraz jednoczenie się 
pokoleń.

Zabierz z sobą dowolny detal w  kolorze niebieskim! 
Niebieski kolor jest symbolem walki z cukrzycą

W dniu 14 listopada charakterystyczne budowle i obiekty 
zmieniają kolor na niebieski. Podejmowane wszelkiego typu 
działania zawierają również w sobie detale koloru niebieskiego 
symbolizujące i przypominające wszystkim widzom o chorobie 
milionów ludzi na całym świecie i ich codziennym zmaganiu się 
z cukrzycą.

Wszelkie informacje o organizowanym dnia 14 listopada 2014 
Światowym Dniu Walki z Cukrzycą w Nowogardzie można uzyskać pod nr 
tel.  500 553 190 lub za pośrednictwem e-mail: cukrzycanowogard@wp.pl

W imieniu Diabetyków z Nowogardu zapraszam do czynnego 
udziału w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą. 

Prezez Koła Diabetyków w NowogardzieEugeniusz Tworek

Pod patronatem DN 

Finał konkursu na najlepszego mechanika 
W sobotę, 8 listopada, odbył się I Finał Konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodach Technik Pojazdów Samochodowych i Mechanik Pojazdów Samo-
chodowych Nowogard 2014. 

W konkursie, którego organi-
zatorem była firma Domir Parts z 
Nowogardu, brali udział ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. St. Staszica. Młodzież 
najpierw wzięła udział w dwóch 
szkoleniach. Podczas pierwszego, 
który odbył się 30 października, 
uczniowie zapoznali się z budową 
i działaniem systemu EBS w po-
jazdach ciągnionych. Zajęcia po-
prowadził przedstawiciel patro-

na wspierającego - firmy KNORR 
BREMSE –  producent zespołów 
hamulcowych i sterujących.

Drugi panel szkolenia w ramach 
konkursu odbył się 6 listopada. 
Tematem tego spotkania była dia-
gnostyka komputerowa na urzą-
dzeniach HELLA GUTMAN, bu-
dowa i zasady działania układów 
klimatyzacji w pojazdach mecha-
nicznych. Spotkanie poprowadził 
przedstawiciel patrona wspierają-

cego konkurs firmy HELLA POL-
SKA – projektant i producent sys-
temów oświetlenia do pojazdów. 

I 8 listopada, w minioną sobo-
tę, odbył się wielki finał konkur-
su. Złożony był z trzech części. 
Najpierw uczniowie napisali test z 
wiedzy zdobytej podczas szkoleń. 
20-tu tych, którzy uzyskali najwię-
cej punktów, przeszło do kolej-
nego etapu, czyli zadań praktycz-
nych. Uczniowie, podzieleni na 

dwie grupy, zmieniali w samocho-
dzie koła na czas oraz sprawdzali 
swoje umiejętności manewrowa-
nia samochodem na placu ćwi-
czeń z byłą egzaminatorką prawa 
jazdy.  

Po całym dniu zmagań komisja 
ogłosiła wyniki konkursu. Wygrał 
Maciej Forgiel. Drugi był Kry-
stian Podgórski, a trzeci Przemy-
sław Byczyk. Wręczono też na-
grodę dla najbardziej „ambitnego 
ucznia”, ufundowaną przez wice-
starostę goleniowskiego, Tomasza 
Kulinicza.  Nagrodami głównymi 
były zestawy profesjonalnych na-
rzędzi oraz puchary i  pamiątko-
we dyplomy.

W tym dniu organizatorzy 
konkursu przygotowali też wie-
le atrakcji. Do wspólnej zabawy 
zaprosili nie tylko społeczność 
ZSP, ale wszystkich mieszkańców 
miasta. Każdy, kto przyszedł, nie 
mógł narzekać na nudę. Dla naj-
młodszych przygotowano sektor 
zabaw. Były gry, zabawy, malowa-
nie twarzy, a także darmowy po-
częstunek. Milusińskim wręczono 
też kamizelki odblaskowe. 

Starsi również nie mogli narze-
kać na brak atrakcji. Dużym zain-
teresowanie cieszył się symulator 
jazdy samochodem 3D. Dla mi-
łośników motoryzacji przygoto-
wano nie lada gratkę – prezenta-
cję najnowszej Hondy Civic CR-V. 
Młodzież mogła również spraw-
dzić, jak na percepcję człowieka 
wpływa alkohol, wykonując zada-
nia w alkogoglach (okulary symu-
lujące obraz człowieka pod wpły-
wem procentowych trunków). Nie 
zabrakło również emocji sporto-
wych, podczas bitwy „nauczyciele 
kontra uczniowie”. 

Organizatorami Konkursu byli 
ZSP i Domir Parts. Partnerami 
byli: Hella Polska, Knorr Bremse, 
grupa Polmozbyt Szczecin, Hon-

da, firma Adam Fedeńczak, Silver 
Event. Patronat medialny sprawo-
wał Dziennik Nowogardzki. 

Dominik Wulkiewicz, właści-
ciel firmy Domir Parts, za pośred-
nictwem DN dziękuję uczestni-

kom konkursu, nauczycielem, dy-
rekcji szkoły, partnerom i wszyst-
kim, którzy pomogli przy organi-
zacji imprezy.

Marcin Simiński

Zadania w Alkogoglach.

Symulator jazdy 3D.

Finaliści konkursu wraz z komisją.

Uczniowie kontra nauczyciele w przeciąganiu liny (fot. Katarzyna Kijana).

Zwycięzcy konkursu na najlepszego mechanika (fot. Katarzyna Kijana).
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Dzień Seniora w Węgorzy

60 lat minęło…
W sobotę, 8 listopada, o godz. 17:00, w Węgorzy (Gm. Osina), odbyło się uroczyste spotkanie mieszkańców wsi z okazji Dnia Seniora. Gość-
mi honorowymi imprezy byli Państwo Dymała, którzy w tym roku obchodzą 60-lecie pożycia małżeńskiego. Sobotni wieczór uświetnił występ 
kabaretu „Ramol” z Goleniowa. 

Spotkanie odbyło się w świe-
tlicy wiejskiej. Zaproszenie na 
uroczystość otrzymali wszyscy 
mieszkańcy Węgorzy. – Cie-
szę się, że ludzie młodzi dbają 
o seniorów. Fajnie, że organizu-
jecie takie spotkania, by wspól-
nie się pobawić, wymienić do-
świadczenia, posłuchać cieka-
wych historii – powiedział w 
swoim wystąpieniu wójt Gmi-
ny Osina, Krzysztof Szwedo 
– W szczególny sposób chciał-
bym podziękować za przyby-
cie seniorom spośród seniorów. 
Mam tu na myśli Państwa Ja-
ninę i Teodora Dymałę, któ-
rzy w tych dniach obchodzą 
60-lecie pożycia małżeńskiego. 
60 lat to naprawdę szmat cza-
su. Niektórym młodym trudno 
to sobie nawet wyobrazić. Tak 
długie lata wspólnego życia z 
pewnością okupione są nie tyl-
ko wzlotami, ale też upadkami, 
nie tylko radością, ale również 
troskami. Życzę Państwu zdro-
wia oraz tego, by wasi bliscy ni-
gdy nie zapominali o opiece nad 

wami i umilali wam te piękne 
dni waszego życia – zakończył 
swoje przemówienie wójt, po 

czym wręczył Jubilatom drob-
ne upominki. 

Jak to leży w naszym zwy-
czaju, zapytaliśmy gości ho-
norowych o receptę na 60 lat 
wspólnego życia. – Jak wytrzy-
małem tak długo z żoną? Jest 
na to jeden sposób – jak najda-
lej od domu – powiedział nam 
żartobliwie pan Teodor Dy-
mała, uśmiechając się szero-
ko. – Wyrozumiałość i gwaran-
cja wzajemnego wspierania się 
– to właśnie przepis na sukces 
– dodała, już całkiem poważ-
nie, pani Janina – Ponadto jed-

no musi opiekować się drugim. 
Mój mąż bardzo ostatnio cho-
rował. Trzeba było nieustan-
nie przy nim chodzić i poma-
gać mu w codziennych czynno-
ściach. No i pomagałam. Chyba 
bym go nie zamieniła na niko-
go innego – mówi pani Dyma-
ła, przekornie akcentując sło-
wo „chyba” – Raz było dobrze, 
a raz źle – jak to w życiu.

Po słowach wstępu, przy-
szedł czas na atrakcję główną 
wieczoru, czyli występ kabare-
tu „Ramol” z Goleniowa. Pół-
toragodzinne show spotkało 
się z wielkim entuzjazmem au-
dytorium. Śpiewy, tańce i ske-
cze niewątpliwie przypadły do 
gustu uczestnikom imprezy. 

Po wszystkim, członkowie ka-
baretu zostali zaproszeni do 
stołu, do wspólnego biesiado-
wania.

Organizatorzy Dnia Seniora 
zadbali o każdy, nawet najdrob-
niejszy szczegół, a wszystko po 
to, by umilić czas zaproszonym 
gościom. Na stołach nie zabra-
kło ciast, słodyczy, ciepłych i 
zimnych napojów. Zgromadzo-
nym towarzyszyła muzyka, a 
niektórzy pokusili się nawet o 
piruety na parkiecie. Nam nie 
pozostaje nic innego jak życzyć 
wszystkim seniorom z Węgorzy 
kolejnych lat życia w zdrowiu, 
szczęściu i pomyślności. A pani 
Janinie i panu Teodorowi dodat-
kowo wytrwałości i wzajemnej 
miłości, bo to właśnie ona jest 
receptą na długie pożycie mał-
żeńskie. 

Karolina Klonowska   

Wszyscy uczestnicy imprezy świetnie się bawili.

Wójt Gminy Osina, K. Szwedo, składa Jubilatom życzenia.

Państwo Janina i Teodor Dymałowie - małżeństwo z 60-letnim stażem.

Kabaret "Ramol" z Goleniowa swoimi występami rozbawił wszystkich do łez.Upominki w postaci zabawnych jabłuszek otrzymał każdy uczestnik uroczystości.

Mieszkaniec Węgorzy w tańcu z człon-
kinią kabaretu "Ramol".
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Sfinansowano przez KWW Partnerstwo i Rozwój.

Jan Szymaniak
Kandydat  

do Rady Miasta

Okręg Nr 9
ulice: 3 Maja od nr 29 do nr 38, 
Jana Kilińskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, 
Zielona

K WW  Partnerstwo i Rozwój

Andrzej Leszczyński
Kandydat do Rady Miasta
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Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza
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Przywrócić rangę miastu

kandydat do Rady Miasta
z okręgu nr 8

Marcin Nieradka
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Kandydaci do Rady Powiatu KWW Partnerstwo i Rozwój w okręgu nr 2  
(gm. Nowogard)

Marek Krzywania - Miejsce nr 2
Ekonomista. Doradca ubezpiecze-
niowy. Radny czterech kadencji

Krzysztof Kosiński - Miejsce nr 3
Lekarz i właściciel przychod-
ni, radny dwóch kadencji 

Gracjan Golema - Miejsce nr 5
Magister Wychowania Fizycz-
nego, trener piłkarski

Irena Czyżak - Miejsce nr 8
zaangażowana w promowa-
nie rodzicielstwa zastępczego

Janina Ujazda - Miejsce nr 9
Radna 2002-2006, działacz-
ka Rady Sołeckiej Jarchlina

Grażyna Rynkiewicz - Miejsce nr 6
Przedsiębiorca, radna 2002-2006 r., 
działaczka parafialnego Caritas

Monika Pękala - Miejsce nr 4
Pedagog. Pracownik DPS. 
Sołtys wsi Więrzbięcin 

Adrian Sawicki - Miejsce nr 7
Informatyk, współorganizator ma-
ratonu rowerowego

Danuta Błażejewska - Miejsce nr 10
Prowadzi gospodarstwo rolne w 
Strzelewie

Adrian Kierasiński - Miejsce nr 11
Fotograf, działacz społecz-
ny

Paweł Słomski - Miejsce nr 1
Geograf, politolog, inicjator zmiany nazwy powiatu

Partnerstwo i Rozwój to dziś największy obywatelski komitet w powiecie go-
leniowskim wystawiający swoich kandydatów we wszystkich okręgach wybor-
czych do rady powiatu goleniowskiego. Wystawiamy także kandydatów w wy-
borach do rad gmin: Nowogard, Stepnica i Osina. Zgłaszamy również kandy-
datów na Burmistrzów Nowogardu i Stepnicy oraz wójta Osiny. Na naszych 
listach jest także kandydatka na burmistrza Maszewa. To dzięki inicjatywie 
Partnerstwa i Rozwoju możliwym była pierwszy raz od 8 lat niepartyjna lista 
do rady powiatu. Jako lider listy powiatowej przestawiam Państwu kandyda-
tów KWW Partnerstwo i Rozwój w wyborach do Rady Powiatu z okręgu nr 2 
obejmującego Gminę Nowogard.

KANDYDACI KWW PiR POPIERAJĄ PIOTRA SŁOMSKIEGO NA BURMISTRZA NOWOGARDU
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 Nasz cykl - Dzieje nowogardzkich rodzin 

Historia Piotra Kozakowskiego i jego rodziny - część VI
Dzieje nowogardzkich rodzin to nadal nieodkryty frapujący temat. Niestety tylko nieliczne są przypadki, gdy znajdują się tacy, którzy w jakikolwiek sposób spisują i 
utrwalają historie swoich najbliższych. Do nich należy pan Czesław Kozakowski. Urodzony w naszej gminie i wiele lat tutaj mieszkający, opracował niezwykłą historię 
losu swojego ojca Piotra, który trafił , na te nowogardzkie ziemie po II Wojnie Światowej . Historia spisana przez pana Czesława otrzymała I nagrodę w konkursie Szcze-
cińskiego Towarzystwa Kultury „Dzieje Szczecińskich Rodzin” w roku 2008. Monografia ma tytuł „Historia mojej Rodziny 1860-2007”. Jej część, dotycząca losów ojca 
autora, prezentujemy niżej w odcinkach na łamach DN.

Jan Czesław Kozakowski

Autor o sobie: Urodziłem się 27 
stycznia 1948 r. w Nowogardzie. Ro-
dzice prowadzili gospodarstwo w No-
wych Wyszomierkach w gminie Wy-
szomierz, powiat Nowogard. Szko-
łę podstawową kończyłem w Długo-
łęce. Do Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie uczęszczałem w la-
tach 1962-1966. W latach 1966-1968 
uczyłem się w pomaturalnej Państwo-
wej Szkole Ekonomicznej przy Tech-
nikum Handlowym w Szczecinie. We 
wrześniu 1968 rozpocząłem pracę w 
firmie rzeczoznawczo-kontrolnej PO-
LCARGO w Szczecinie, w której prze-
pracowałem 40 lat. W tym okresie od-
byłem zasadniczą służbę wojskową 
oraz ukończyłem studia zaoczne na 
wydziale filologii angielskiej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od Wigilii 2008 r. jestem na 
emeryturze. Mieszkam w Szczecinie 
od 1966 r. Od kilku lat biorę udział w 
Konkursie „Dzieje Szczecińskich Ro-
dzin” organizowanym przez Szczeciń-
skie Towarzystwo Kultury. Zajmuję 
się gromadzeniem i opracowywaniem 
dokumentacji dotyczącej mojej Rodzi-
ny oraz Ziemi Nowogardzkiej.

06.12.1953 w Warszawie umie-
ra Konstanty Ildefons Gałczyń-
ski, a w lesie za Osiną ginie mój 
brat Wacław. Miał 17 lat. Była 
to niedziela, dzień św. Mikoła-
ja, który nam taki prezent przy-
niósł. Od tego czasu nie lubię 
tego dnia. Wacław zginął pora-
żony prądem. Poszedł tam z sy-
nem sąsiadów, Stefanem, któ-
ry powiedział, że PGR w Węgo-
rzycach skupuje stare przewody 
elektryczne. Używane były głów-
nie do tzw. lebiodek

W lasach, przy rozstajnych 
drogach za Osiną były uszko-
dzone w czasie wojny linie ener-
getyczne. Wacław był na ziemi 
i ciągnął drut owijając go wo-
kół swojego ciała. Stefan wszedł 
na słup i zdejmował drut z izo-
latorów. Gdy go zrzucał na dół, 
ten spadł na przechodzące niżej 
przewody elektryczne, w których 
był prąd. Brat zginął na miejscu. 
Jedna ręka była tak uszkodzona, 
że trzymała się tylko na skórze. 

Grudzień 1953 - Seweryn 
przyjeżdża na przepustkę na po-
grzeb Wacka tydzień po pogrze-
bie. Ponieważ jest przed przysię-
gą, zjawia się pod opieką żołnie-
rza starszego rocznikiem. Pamię-
tam, akurat wyglądałem przez 
okno na podwórko i nagle zoba-
czyłem wychodzących zza stodo-
ły dwóch ludzi w mundurach. Se-
weryn dostał tydzień przepustki.

Wacław został pochowany 
na cmentarzu w Wyszomierzu, 
obok Roberta (obaj na zdjęciu 
obok). Cmentarz znajduje się na 
wzgórzu położonym na wschód 
od Wyszomierza. Stanisław Rze-
szowski nazywa je ze słowiań-
ska „Swiatnica”. Wzgórze ciągnie 
się w kierunku południowym w 
stronę Nowych Wyszomierek. U 
jego podnóża jest dolina rzecz-
ki płynącej z Redła. Na cmentarz 
idzie się od stawu pod górę dro-
gą wysadzaną lipami. Na szczy-
cie wzgórza droga tworzy kształt 
krzyża dzieląc cmentarz na 4 czę-
ści. W jednej z nich była część 
niemiecka (barbarzyńsko splan-
towana w latach 60.), w drugiej 
część polska. Pomnik na grobie 
Roberta wybudował wujek Leon 
Świercz. Chowania zmarłych na 
cmentarzu w Wyszomierzu za-
przestano ok. 1960. W roku 1999 
zleciłem firmie p. Furmańczy-
ka ekshumację szczątków braci i 
przeniesienie ich na cmentarz w 
Jenikowie, gdzie zostały złożone 

w grobie Mamy. Przypadek spra-
wił, że ekshumacja została prze-
prowadzona 19 października – w 
dniu urodzin Ojca. Mama przez 
lata przychodziła do Wyszomie-
rza na cmentarz. Zawsze płaka-
ła stając przy grobach Roberta i 
Wacka. 

Naprzeciw nas mieszkali Ma-
zurkowie. Mieli syna Józefa i 
dwie córki; jedna miała na imię 
Aniela, imienia drugiej nie pa-
miętam. Jedna z nich miała cór-
kę Anię. Lubiłem się z nią bawić, 
była to pierwsza dziewczyna, z 
którą miałem do czynienia. W II 
połowie lat 50. Mazurkowie, po 
kłótniach z moim ojcem o stud-
nię, wyprowadzili się do Nowo-
gardu. Ania miała wtedy 5 lat.

Wspólna studnia była za na-
szym sadem Po awanturze Ojciec 
postanowił mieć własną studnię 
na podwórku. Zamówił firmę, 
która prowadziła takie roboty. 
Wiercenia na podwórku pod sto-
dołą nic nie dały. Dopiero dru-
gie, w pobliżu budynku miesz-
kalnego, zakończyły się sukce-
sem. Powstała pompa, która jed-
nakże bardzo ciężko działała. 

5.07.1954 – Piotr Kozakowski 
otrzymuje z Powiatowej Komi-
sji Ziemskiej Akt nadania gospo-
darstwa rolnego w Nowych Wy-
szomierkach, gmina Długołęka, 
pow. Nowogard (Akt Nadania nr 
078201 z 3.07.54 r. wydany przez 
Powiatową Radę Narodową w 
Nowogardzie: orne 8,30 ha, pa-
stwisko 0,40 ha, łąki 0,44 ha, nie-
użytku 0,28 ha [tym nieużytkiem 
był chyba tzw. Dębowy Dół - tak 
nazywaliśmy nasz niewielki las 
rosnący w wielkim dole powsta-
łym po wybraniu stamtąd piasku 
na budowy]).

W Redle był GS czyli Gminna 
Spółdzielnia. Wtedy Redło nale-
żało do Gminy w Długołęce. Na 
wielkim podwórku (prawdopo-
dobnie pozostałość po jakimś 
folwarku) stał długi budynek. 
Tam odbierano zboże i żywiec 
dostarczane przez rolników. Jeź-
dziłem tam parę razy z Ojcem. 
W 1955 r. GS przeniesiono do 
Osiny. „Odstawiając” zwierzę do 
punktu skupu rolnik wiedział, 
czy je tam zostawi czy z nim wró-
ci. Zwierzęta to wyczuwały i bar-
dziej się broniły, gdy miała to być 
ich ostatnia podróż. 

Produkty rolne i zwierzęta 
można też było zbyć na targowi-
sku w Nowogardzie, gdzie handel 

odbywał się w tzw. dni targowe, 
tzn. wtorek i piątek..

Ojciec nie owijał w bawełnę, 
potrafił powiedzieć wprost co 
myśli. Stryjek Franciszek opo-
wiedział taką historię o moim 
Ojcu (było to w latach 50. ub. 
wieku, kiedy w Krasnołęce dzia-
łał kołchoz, oficjalnie zwany 
spółdzielnią produkcyjną): „Za-
prosiłem tych kołchoźników na 
ucztę, żeby mnie dali troszki wol-
ności, żeby sobie coś trzymać, 
żeby mnie nie za bardzo ściskali. 
Jak raz budowali ten dom kultu-
ry w Warszawie z wieżą, ten szpic 
taki. No i przemowę taką powie-
dział jeden z tych kołchoźników: 
„Za zdrowie nasze, naszych do-
brych przyjaciół, naszej spółdziel-
ni co by nam się szczęśliwie roz-
wijała”. A brat [Piotr – JCK] jak 
wstał ze złością, zerwał się tak, 
kielicha o ziemię trzasnął: „Psia-
krew! Żeby się rozwijała? Żeby 
ją pierun strzelił – żeby strze-
lił w sam szpic, w wasz kołchoz! 
Widzicie tę Matkę Bosku [obraz, 
który Stryjek miał na Syberii ze 
sobą - JCK] – on przeszedł tajgę 
sybirsku!. On przeszedł różne tam 
i żyje, i on będzie żył, a wy zgi-
niecie z tym wszystkim!”. Tak im 
powiedział, a ci się śmieją, przy-
znają mu rację. I rozleciało się to 
wszystko. Pierun strzelił w ten 
szpic, w tamten dom kultury, tu-
taj kołchoz się rozleciał”. 

Opowiadał mi niedawno ko-
lega z podstawówki o wyborach 
sołtysa w Wyszomierzu po tzw. 
odwilży październikowej. Po re-
formie administracyjnej w 1954 
r. Nowe Wyszomierki utraciły 
status gromady i sołectwo miało 
być jedno dla Wyszomierza i No-
wych Wyszomierek. Na sołtysa 
pretendował jeden z mieszkań-
ców. Mój Ojciec zabrał głos: „On 
chce być sołtysem? Kiedyś przy-
szedł do mnie z czarną opaską na 
ręku. Myślałem, że ktoś z rodziny 
mu zmarł, a on żałobę po Stali-
nie nosił! I on ma być sołtysem?”.

Z drugiej strony Ojciec nie lu-
bił urażać ludzi bez potrzeby. 
Kiedyś obsztorcował mnie za to, 
że głośno wyraziłem swoją nega-
tywną opinię na temat nowego 
konia sąsiada w jego obecności. 
Była też sytuacja, że kazał mi od-
dać dwa złote, które dał mi inny 
sąsiad za to, że podwiozłem mu 
swoim wózkiem worek z nasio-
nami.

W latach 50. ub. wieku ludzie 
z głębi Polski uważają Ziemie 

Zachodnie i Północne (Ziemie 
Odzyskane) za tymczasowo pol-
skie, sądząc, że wkrótce wrócą 
tu Niemcy. Siostra Matki, Janka, 
mieszkająca pod Opolem, nama-
wia w liście moich Rodziców do 
zamieszkania na Opolszczyźnie. 
Wujek Kazimierz, brat Matki, 
nalega na porzucenie gospodar-
stwa na Ziemiach Odzyskanych 
i osiedlenie się w Kieleckiem i 
bardzo dziwi sie, że moi Rodzice 
chcą tutaj budować nową oborę.

Ojciec rzeczywiście zaczął bu-
dować oborę w stodole, gdyż 
„oficjalna” obora zawaliła się. 
Zaciągnął nawet w tym celu po-
życzkę w wysokości 10.000 zł po-
twierdzoną skryptem dłużnym. 
Pierwszą ratę pożyczki miał 
spłacić do 1.10.1957, a ostatnią 
do 1.04.1963. W murarce poma-
ga syn sąsiadów, Józek Antczak. 
Antczakowie zamieszkali w 1955 
r. w gospodarstwie po Rutkow-
skich. Jest także wynajęty maj-
ster, który śpi w pokoju Ojca na 
podłodze (podobno sikał w po-
ściel). Za stodołą wykopano po-
tężny dół, w którym lasowało 
się wapno. Miejsca w stodole nie 
brakowało, gdyż był to bardzo 
duży budynek, kryty dachów-
ką, o nietypowym układzie - po-
siadał czworo wrót. Można było 
przez nią przejeżdżać wozem za-
równo w poprzek jak i wzdłuż. 
Później wrota w szczytach za-
murowano, gdyż nie były już po-
trzebne. Widać było, że nowe 
mury stodoły powstały wokół 
starych konstrukcji, ściany są-
sieków były z pruskiego muru: 
obelkowanie wypełnione gliną 
zmieszaną z trzciną. Stodoła u 
Mazurka też była pokryta strze-
chą z trzciny. Po jej rozbiórce z 
tej trzciny robiliśmy wspaniałe 
strzały do łuków. 

Ojciec zbudował bardzo no-
woczesne pomieszczenie dla 
krów, z chodnikiem wzdłuż ko-
ryt, którym można było wozić 
pasze taczką, a wlana woda rów-
nomiernie wypełniała koryta. 
Brakowało tylko urządzenia, któ-
re doprowadzałoby wodę do ko-
ryt. Na razie trzeba było ją nosić 
wiadrami. Po zakończeniu obory 
Ojciec wybudował jeszcze w sa-
dzie od południa podwójny silos, 
w którym robiono kiszonkę z ku-
kurydzy lub jej pastewnej odmia-
ny – końskiego zębu. Było to no-
watorskie rozwiązanie jak na owe 
czasy. Pocięta w sieczkarni kuku-
rydza ładnie pachniała, gdy się ją 

ubijało. Potem, w miarę kiszenia 
jej zapach stawał się coraz mniej 
przyjemny.

Stelmach w Ostrzycy zrobił dla 
nas wóz – jeszcze na żelaznych 
obręczach (wozy na gumowych 
kołach są wtedy jeszcze mało po-
pularne). Ojciec zabrał mnie na 
wyprawę po odbiór tego pojaz-
du. Później Ojciec kupił od ko-
goś uszkodzoną, ale elegancką 
bryczkę. Nie zdążył jej jednak 
wyszykować. Stała przez lata za 
stodołą i marniała.

Październik 1955 – Seweryn 
kończy służbę wojskową. Oj-
ciec już nie pozwolił Bratu wró-
cić do Szczecina, do stoczni. 
Obawiał się, że Seweryn ulegnie 
złym wpływom portowego mia-
sta [„mewki”]. Wkrótce Seweryn 
uległ urokowi dziewczyny z Wy-
szomierza o imieniu Ludwika i 
20.10.1956 wziął z nią ślub (zdję-
cie obok) w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Nowogardzie 
(Wyszomierz należał wówczas 
do parafii Nowogard). Probosz-
czem parafii nowogardzkiej w 
latach 1951-1957 był ksiądz Sta-
nisław Woronowicz, który przed 
wojną pełnił posługę kapłańską 
w parafii Młynów (również pw. 
Wniebowzięcia NMP) niedaleko 
Pełczy, miejsca urodzenia Sewe-
ryna. 
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„Rezerwowi” pechowo przegrywają w Reptowie

Samobój w ostatniej minucie...
Pomorzanin II Nowogard, w niedzielę (9 listopada), o godzinie 14:00, w Reptowie, rywa-
lizował z tamtejszym Wichrem. Nowogardzianie byli bliscy wywalczenia punktów, jednak 
stracili bramkę po golu samobójczym w doliczonym czasie gry...

Halowy Turniej Piłki Nożnej, rocznik 2006

Młodzi nowogardzianie najlepsi
W niedzielę (26 października) młodzi podopieczni Roberto Mendesa rywalizowali w Stargardzie Szczecińskim w Halowym Turnieju Piłki Nożnej, rocznik 
2006. Piłkarze z nowogardzkiej szkółki piłkarskiej Brazil Da Bola byli bezkonkurencyjni i zajęli pierwsze miejsce.

W sumie w Stargardzkim tur-
nieju wystąpiło 8 drużyn. Zagra-
ły dwa zespoły Roberto Mende-
sa, szkółki piłkarskie Brazil Da 
Bola ze Stargardu i Nowogardu. 
Oprócz nich do rywalizacji przy-
stąpiły jeszcze następujące ze-
społy: SP Barlinek, Smyk I Star-
gard, Smyk II Stargard, Smyk 
III Stargard, Soccer Przelewice 
i Samson Szczecin. Rywalizo-
wano systemem „każdy z każ-
dym”, przez co rozegranych zo-
stało aż 28 meczów. Najlepiej za-
prezentowali się młodzi piłkarze 
z Nowogardu, którzy po 7 spo-
tkaniach uzbierali 19 punktów, 
strzelając przy tym 17 goli i tra-
cąc tylko 2 bramki. Drugie miej-
sce przypadło zawodnikom Soc-
cer Przelewice, a na najniższym 
stopniu podium stanęli piłkarze 
zespołu Smyk I Stargard. 

Po raz kolejny podopieczni 
Roberto Mendesa udowodni-
li, jak pod jego czujnym okiem 
szybko się rozwijają. Rodzice, 

którzy chcieliby zapisać swo-
je pociechy na zajęcia do brazy-
lijskiego trenera, mają nie lada 
okazję. Obecnie trwają zapisy do 
szkółki Brazil Da Bola dla dzie-
ci w wieku 4-7 lat. Zapisy i in-
formacje można otrzymać bez-
pośrednio od trenera, Roberto 
Mendesa, pod nr tel. 730-400-
077. Gratulujemy młodym pił-
karzom z Nowogardu i życzymy 
kolejnych zwycięstw w najbliż-
szych turniejach. 

KR

Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard  2:1 (1:1)
`25 min. Dariusz Iwaniuk
Skład: Michał Piątkowski – Krzysztof Domanowski (c) , Maciej Grzejsz-

czak, Paweł Królik, Grzegorz Skrzecz (Patryk Marcinkowski) – Andrzej 
Piotrowicz, Marcin Skórniewski, Max Pokorski, Sebastian Suchy (Grze-
gorz Żyła), Jakub Szczypień – Dariusz Iwaniuk.  

Po niespodziewanym zwycię-
stwie Pomorzanina II nad wiceli-
derem, piłkarze z Nowogardu je-

chali do Reptowa z zamiarem za-
inkasowania kolejnych punktów. 
Wszystko zaczęło się bardzo do-

brze. Po 25 minutach gry, „rezer-
wowi” rozegrali na prawym skrzy-
dle składną akcję, po której Jakub 
Szczypień dograł piłkę w pole kar-
ne do Dariusza Iwaniuka, który z 
zimną krwią wykończył akcję i 
zdobył gola dla gości. Wicher nie 
miał zbyt wiele argumentów do 
tego, aby odmienić losy tego spo-
tkania. Gospodarze grali głównie 
długie piłki pod pole karne Pomo-
rzanina. Niestety w 44. minucie 
piłkarze z Nowogardu sprokuro-
wali rzut wolny z narożnika pola 
karnego. Zawodnik z Reptowa 
spróbował bezpośrednio pokonać 
Michała Piątkowskiego i uderzył 
w światło bramki. Golkiper z No-
wogardu mógł nieco lepiej zacho-
wać się na linii bramkowej, jednak 
nie zdołał zatrzymać tego strzału 
i futbolówka wpadła między słup-

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
10. kolejka:
Hanza Goleniów – Pomorzanin Przybiernów 5:0
Chemik II Police – Orzeł Łożnica   6:0
Wołczkowo-Bezrzecze – OKS Goleniów  3:0
Znicz Niedźwiedź – Vielgovia Szczecin  4:0
Zalew Stepnica – Orzeł Grzędzice   5:1
Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard   2:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 10 25 30 8 8 1 1
2 Wołczkowo - Bezrzecze 10 22 28 10 7 1 2
3 Chemik II Police 10 21 51 13 7 0 3
4 Pomorzanin Przybiernów 10 17 24 22 5 2 3
5 Wicher Reptowo 10 17 24 16 5 2 3
6 Znicz Niedźwiedź 10 15 23 20 4 3 3
7 Zalew Stepnica 10 13 25 31 4 1 5
8 Vielgovia Szczecin 10 11 11 22 3 2 5
9 Orzeł Łożnica 10 11 11 21 3 2 5
10 OKS Euroinsbud Goleniów 10 10 22 26 2 4 4
11 Pomorzanin II Nowogard 10 7 7 30 2 1 7
12 Orzeł Grzędzice 10 1 6 43 0 1 9

Młody bramkarz Pomorzanina, Michał Piątkowski, tak jak Andrzej Piotrowicz 
może mówić o dużym pechu przy swojej interwencji, po której gospodarze zdobyli 
bramkę.

ki bramki przyjezdnych. Po zmia-
nie stron drugi zespół Pomorza-
nina stwarzał sobie kolejne oka-
zje, jednak brakowało ostatniego 
podania lub wykończenia. Gdy 
wydawało się, że mecz zakończy 
się sprawiedliwym remisem, Wi-
cher przeprowadził jeszcze jedną 
akcję. Antybohaterem okazał się 
Andrzej Piotrowicz, czyli boha-
ter meczu z Wołczkowiem-Bez-
rzecze. Pomocnik Pomorzanina, 
próbując wybić dośrodkowanie, 
uczynił to tak pechowo, że skie-
rował piłkę do własnej bramki... 
Można by rzec, z nieba do piekła. 

Piotrowicz w meczu z wicelide-
rem zdobył zwycięską bramkę dla 
Pomorzanina, ale w niedzielę jego 
samobójcze trafienie przesądziło 
o kolejnej porażce Pomorzanina 
II. W ligowej tabeli drugi zespół 
wciąż pozostaje na przedostatniej 
pozycji w tabeli. Przed „rezerwo-
wymi” jeszcze tylko jeden mecz. 
W najbliższy weekend Pomorza-
nin II na własnym boisku podej-
mować będzie najlepszą obecnie 
drużynę w A Klasie – Hanzę Go-
leniów. 

KR

W górnym rzędzie stoją piłkarze ze stargardzkiej szkół Brazil Da Bola, natomiast w dolnym rzędzie zwycięzcy zawodnicy z 
Nowogardu.

Klasyfikacja Końcowa:

1. Brazil Da Bola Nowogard 
2. Soccer Przelewice
3. Smyk I Stargard 
4. Brazil Da Bola Stargard 
5. Samson Szczecin
6. Smyk II Stargard 
7. Smyk III Stargard 
8. SP Barlinek
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Zorza Dobrzany zdobyła stadion w Nowogardzie

Fatalny mecz Pomorzanina
Piłkarze Pomorzanina Nowogard rozegrali najgorszy mecz w tym sezonie... Przez pełne 90 
minut nie potrafili zagrozić bramce gości, którzy tego dnia zdecydowanie byli do ogrania. 
W efekcie Zorza w sobotę zaaplikowała nowogardzianom trzy gole i jako jedyny zespół w 
„okręgówce” zdołała wywalczyć punkty na boisku w Nowogardzie. 

Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany 0:3 (0:1)
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c), Maciej Dobrowol-

ski, Natan Wnuczyński – Gracjan Wnuczyński, Wojciech Borek, Hubert Pędziwiatr, Da-
wid Langner (Michał Łukasiak), Kamil Lewandowski (Patryk Marcinkowski) – Sławo-
mir Paszkowski. 

Pomorzanin przystąpił do 
tego meczu w osłabionym skła-
dzie, zabrakło: Pawła Galusa 
(pauzuje za kartki), Rafała Ma-
karewicza, Dominika Wawrzy-
niaka i Dawida Kurka, na ław-
ce za to usiadł Michał Łukasiak, 
który powrócił już do trenin-
gów po kontuzji i w drugiej po-
łowie zameldował się na boisku. 
To jednak jedyna optymistyczna 
wiadomość po meczu z Zorzą... 
Pomorzanin rozegrał najgorszy 
mecz w tym roku, ustępując go-
ściom z Dobrzan niemal w każ-
dym elemencie gry. Już w 6. mi-
nucie goście udowodnili, że po-
trafią szybko wymienić kilka po-
dań. Po ładnej „klepce” jeden z 
zawodników przyjezdnych, bę-
dąc przy linii końcowej w polu 
karnym, odegrał na 15. metr 
do swojego kolegi, który ude-
rzył mocno na bramkę, jednak 
Sobolewski był na posterunku i 
obronił ten strzał. Dwie minuty 
później kolejny strzał zawodni-
ka gości trafił w nogi defensora 
z Nowogardu i minął bramkę, 
wychodząc na rzut rożny. W 13. 
minucie Pomorzanin wykony-
wał rzut rożny, dośrodkowanie 
Wojciecha Borka trafiło do nie-
pilnowanego Sławomira Pasz-
kowskiego, który nie zdołał trą-
cić głową futbolówki i nie skie-
rował jej do bramki. W 16. mi-
nucie Pomorzanin zmarnował 
swoją najlepszą okazję. Maciej 
Dobrowolski bardzo ładnie do-
środkował z prawego skrzydła 
na 5. metr, wprost na głowę Ka-
mila Lewandowskiego, którego 
strzał efektownie wybronił gol-
kiper gości. 

To by było na tyle jeśli chodzi 
o zagrożenie ze strony Pomo-
rzanina, a do gry zabrali się go-
ście. W 33. minucie po dośrod-
kowaniu w pole karne gospoda-
rzy, zakotłowało się pod bramką 

Sobolewskiego, a najprzytom-
niej zachował się piłkarz z Do-
brzan, który uderzył z około 14 
metrów, jednak obok bramki. 
W 36. minucie Zorza dosłownie 
„rozklepała” obronę Pomorza-
nina, w decydującym podaniu 
zawodnik gości wycofał piłkę 
spod linii końcowej na 5. metr, a 
tam napastnik z Dobrzan strze-
lił do pustej bramki, dając pro-
wadzenie gościom. Pomorzanin 
odpowiedział na bramkę strza-
łem z 16 metrów Huberta Pę-
dziwiatra, który minął słupek. 
Po zmianie stron w 47. minucie, 
Dawid Langner uderzył z „szes-

nastki”, jednak wprost w bram-
karza. Następnie przez dłuższy 
okres gra toczyła się w środku 
pola, a przełomowa okazała się 
64. minuta, w której wydarzyło 
się dużo złego dla gospodarzy. 
Najpierw w polu karnym gości 
przewrócił się Sławomir Pasz-
kowski wraz z obrońcą Zorzy, 
nie wiedząc czemu Paszkowski 
zachował się bardzo  nieodpo-
wiedzialnie i leżąc kopnął swo-
jego rywala. Całe zdarzenie do-
skonale widział sędzia, który bez 
zastanowienia pokazał napast-
nikowi Pomorzanina czerwoną 
kartkę. Paszkowski szybko opu-
ścił murawę, a Zorza wznowiła 
grę. Po dwóch szybkich poda-
niach w sytuacji „sam na sam” 
znalazł się napastnik gości, jego 
strzał obronił Paweł Sobolew-

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
12. kolejka:
Polonia Płoty – Gavia Choszczno    7:2
Jeziorak Szczecin – Flota Świnoujście   3:0 (walkower)
Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany  0:3
Stal Lipiany – Kłos Pełczyce   2:1
Orkan Suchań – Ina Ińsko   0:1
Morzycko Moryń – Unia Dolice   0:0
Sparta Węgorzyno – Odrzanka Radziszewo 6:0
Błękit Pniewo – Piast Chociwel   1:4
13. kolejka:
Zorza Dobrzany – Błękit Pniewo  (11.11; 11:00)
Flota II Świnoujście – Sparta Węgorzyno (11.11; 11:00)
Piast Chociwel – Stal Lipiany  (11.11; 13:00)
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard (11.11; 13:00)
Ina Ińsko – Morzycko Moryń  (11.11; 13:00)
Gavia Choszczno – Orkan Suchań (11.11; 13:00)
Unia Dolice – Jeziorak Szczecin  (11.11; 14:00)
Kłos Pełczyce – Polonia Płoty  (11.11; 14:00)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 12 31 33 9 10 1 1
2 Pomorzanin Nowogard 12 25 21 14 8 1 3
3 Stal Lipiany 12 22 31 20 7 1 4
4 Kłos Pełczyce 12 22 18 18 7 1 4
5 Jeziorak Szczecin 12 22 23 18 7 1 4
6 Morzycko Moryń 12 21 20 14 5 6 1
7 Błękit Pniewo 12 20 25 23 6 2 4
8 Polonia Płoty 12 17 32 21 5 2 5
9 Zorza Dobrzany 12 16 28 19 3 7 2
10 Sparta Węgorzyno 12 15 18 13 4 3 5
11 Unia Dolice 12 14 25 20 3 5 4
12 Ina Ińsko 12 13 14 22 4 1 7
13 Flota II Świnoujście 12 10 14 36 3 1 8
14 Gavia Choszczno 12 9 19 30 2 3 7
15 Odrzanka Radziszewo 12 6 16 36 1 3 8
16 Orkan Suchań 12 4 7 31 0 4 8

ski, ale był bezradny wobec do-
bitki i goście podwyższyli na 
0:2. Nowogardzianie ambitnie 
starali się odrobić straty, jednak 
przypominało to bicie głową w 
mur. Tego dnia nic nie udawa-
ło się podopiecznym Roberta 
Kopaczewskiego, inaczej było 
z zespołem gości. W 82. minu-
cie kolejne prostopadłe poda-
nie minęło defensywę Pomorza-
nina, a w sytuacji „sam na sa-
m”,Sobolewskiemu nie dał szans 
zawodnik z Dobrzan, który tym 
samym ustalił wynik tego meczu 
na 0:3. 

O tym meczu należy jak naj-

szybciej zapomnieć! Najlepsza 
ku temu okazja zdarzy się już 
w najbliższy wtorek, kiedy Po-
morzanin zagra z przedostatnią 
drużyną w tabeli, Odrzanką Ra-
dziszewo. Gospodarze wtorko-
wego meczu notują słabe wy-
stępy i od 1. kolejki trudnią się 
głównie dostarczaniem punk-
tów. Trzeba powiedzieć sobie 
jednak szczerze, że jeśli zespół 
prowadzony przez Roberta Ko-
paczewskiego zagra tak jak z 
Zorzą, to może przegrać nawet z 
piłkarzami z B Klasy... 

KR 

Pomorzanin nie gościł zbyt często pod bramką rywali.

Podczas sobotniego meczu kotłowało się w polu karnym Pomorzanina.

Mecz obfitował w brutalne zagrania. 
Na zdjęciu  zwija się z bólu Maciej Do-
browolski, wcześniej jeden z piłkarzy 
gości z kontuzją został przetransporto-
wany do szpitala.
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Kompleksowe  
usługi instalacyjno- 

elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

WYPRZEDAŻ ! 
Likwidacja złotej biżuterii 

www.honi.pl 
ceny do negocjacji. 
Sklep Jubilerski
Ul. 700 Lecia 20F

Znaleziono zegarek, portfelik i samochodzik typu „resorak”. 
Przedmioty przyniesiono do redakcji DN- we wtorek. Właściciel 
proszony jest o ich odbiór w redakcji Dziennika Nowogardzkiego.

W ostatnim czasie do redakcji DN dostarczono klucze, które są wi-
doczne na zdjęciu. Właściciela prosimy o odbiór w redakcji Dziennika 
Nowogardzkiego.

ZNALEZIONO

REKLAMA

REKLAMA

Piłkarki Pomorzanina wciąż niepokonane

W Międzyzdrojach bez bramek
W niedzielę (9 listopada), o godzinie 12:00, piłkarki Pomorzanina Nowogard walczyły o 
ligowe punkty w Międzyzdrojach z tamtejszą Falą. Mecz był bardzo ciężki z okazjami dla 
obydwu drużyn, ostatecznie zakończył się bezbramkowym remisem. Podopieczne Pawła 
Błaszczyka wciąż są niepokonane i zajmują 1. miejsce w tabeli. 

Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  0:0
Skład: Paulina Torun – Karolina Kowalczuk, Anita Nowakowska, Anna 

Nowicka, Ada Szemiot – Małgorzata Wołk, Katarzyna Piotrowska (c) , Ani-
ta Piotrowska, Anita Skowrońska (Patrycja Bobik), Oliwia Czerewacz – Klau-
dia Korgiel.  

Zawodniczki z Nowogar-
du straciły w Międzyzdrojach 
pierwsze punkty, ale co jednak 
najważniejsze, wciąż są nie-
pokonane. Defensywa Pomo-
rzanina ponownie zagrała bez 
zarzutów, co rusz przerywa-
jąc akcję rywalek i wygrywając 
pojedynki o górne piłki. Wię-
cej klarownych sytuacji stwo-
rzyły piłkarki Pomorzanina. W 
pierwszej części gry doszło do 
dwóch spornych sytuacji. Sę-
dzia tego meczu dwukrotnie  
odgwizdał „naciągane” spa-
lone, gdy w sytuacji „sam na 
sam” znajdowała się Anita Pio-
trowska i jej siostra, Katarzy-
na. Najlepszą okazję do zdo-
bycia gola dla podopiecznych 
Pawła Błaszczyka zmarnowa-
ła Anita Piotrowska, która w 
drugiej części spotkania, będąc 

„oko w oko” z bramkarką ry-
walek, nie zdołała jej pokonać. 
Fala również miała swoją oka-
zję na wagę 3 punktów. Na pięć 
minut przed końcem, zawod-
niczka gospodyń oddała bar-
dzo ładny strzał w „okienko” z 
około 25 metrów, jednak efek-
towną paradą popisała się Pau-
lina Torun, ratując swój zespół. 
Ostatecznie mecz zakończył 
się podziałem punktów. - Nie 
zawsze się wygrywa, cieszę się, 
że nie straciliśmy bramki i wy-
walczyliśmy punkt na ciężkim 
terenie – mówił na gorąco po 
meczu trener kobiecej druży-
ny Pomorzanina, Paweł Błasz-
czyk. Pomorzanin wciąż pozo-
staje niepokonany. Po 6. ko-
lejkach nowogardzianki mają 
na koncie pięć zwycięstw i je-
den remis, do tego świetny bi-

lans bramkowy 25 strzelonych 
i 1 stracony gol. Do momen-
tu złożenia tego wydania DN, 
nie udało nam się ustalić pozo-
stałych wyników spotkań. Jed-
no jest jednak pewne, nieważ-
ne, jakim rezultatem zakończy 
się pojedynek wiceliderek, pił-
karki z Nowogardu wciąż po-
zostaną na 1. miejscu w tabe-
li. Przed podopiecznymi Paw-
ła Błaszczyka już tylko jeden 
mecz. W najbliższy weekend 
Pomorzanin przed własną pu-
blicznością podejmować bę-
dzie piłkarki Zalewu Stepnica. 
Wierzymy, że po tym pojedyn-
ku „Pomorzanki” przezimu-
ją na fotelu lidera w III Lidze 
Kobiet. 

KR

Caffe Piwnica zaprasza 
na koncert
Macie ochotę na dobry koncert rockowy? To co po-
wiecie na energetyczny występ grupy SPECYFICZ-
NI z Goleniowa. Na koncert zaprasza restauracja 
„Caffe Piwnica”,  15 listopada start 20.30, bilety w 
cenie 17zł/osoby.

Tradycyjnie mamy też dwa podwójne zaproszenia na kon-
cert dla naszych Czytelników. Bilety rozlosujemy wśród 
wszystkich, którzy do 13 listopada, do godz. 15.00,  prześlą 
sms na numer 513 088 309 o treści „Specyficzni” i podadzą 
swoje imię i nazwisko. Wyniki losowania podamy w dniu 14 
listopada, w piątkowym wydaniu DN.  Zapraszamy!

Red. 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 88,36m parter bliźniaka 
z podwórkiem i garażem. Tel. 504 
703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowa-
ny duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Kupię kawalerkę .Tel.695266928. 

• Sprzedam dom 110 m2 , partero-
wy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 
km. od N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena 28 tyś.
zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojo-
we tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojo-
we 44,4 m2, III piętro ul; Żerom-
skiego, 145 tyś. do negocjacji. 
723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Paw-
ła. Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowo-
gardzie. Powierzchnia ok. 45m2, 
na którą składa się sala obsługi 
oraz zaplecze/magazyn z osobną 
toaletą. Lokal po kapitalnym re-
moncie. Dostępne media: prąd, 
woda, kanalizacja, CO. Obiekt mo-
nitorowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam kawalerkę w Przybier-
nowie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam działki budowlane 12-
15 ar, media. 602 267 382 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277.

• Sprzedam mieszkanie 58m2, 3 po-
koje I piętro centrum. 693 344 

807, 661 969 006 cena do uzgod-
nienia 

• Wynajmę pokój jednej osobie 
niepalącej. 798 382 886

• Do wynajęcia lokal handlo-
wo-usługowy w centrum. 
510 170 263 

• Sprzedam mieszkanie 3 pokoje 
66,3m2, I piętro, Wierzbięcin Osie-
dle. 515 241 546, 91 39 14 018 

•	 Wynajmę 2 pokoje te. 601 642 
390

•	 Tanio sprzedam pawilon han-
dlowy 601 642 390

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie 3 pokojowe, parter,   w nowo 
ocieplonym bloku przy ulicy Że-
romskiego. Tel. 501 69 33 26 

• Do wynajęcia pomieszczenie 180 
m, ogrzewane. Tel. 609 245 816

• Sprzedam ziemię rolną. Tel. 9139 
22 997 

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny 180 m2 w Nowogardzie.
Tel.791869584

•	 Wynajmę czteropokojowe, par-
ter, 67,7m2 700 zł+opłaty+kau-
cja. 504 898 980 

•  Sprzedam działki budowlane 
Karsk. 509 349 642 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
67m2, nie wymagające remontu, 
parter. 600 325 984

• Wynajmę kawalerkę. 691 887 533 

• Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowo-
gardzie ul. Kościuszki. 693 850 
197

• Sprzedam kawalerkę. 697 574 832 

• Mieszkanie do wynajęcia. 722 300 
700

• Sprzedam garaż murowany z prą-
dem przy ul. Zamkowej. 607 804 
921 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 
700 

• Sprzedam sklep spożywczy w 
Szczytnikach. 660 238 541

•	 Sprzedam dom w stanie suro-
wym ul. Sikorskiego. 604 955 
769 

•	 DOMY NA WSI -DZIAŁ-
KI - GRUNTY.  
www.dworek44.pl

• Nowogard wyjazd na Szczecin – 
5HA ziemi. 889 133 882 

• Działka rolna pod KRUS – 1.43 HA 
po 13 500 ha. 725 899 426 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11  500 zł 
do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin 
Primacy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam opony letnie Continen-
tal Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztu-
ki, cena do uzgodnienia, tel. 605 
522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do 

Renault Laguna I, oraz 4 stalowe 
felgi Do Nissana Almery z 2001 
roku.   cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , 
rok prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia Opel 
Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908

• Pomogę sprowadzić samochód z 
zagranicy. 693 344 678

•  Mieszkanie 2 pokojowe do wyna-
jęcia w Nowogardzie. 728 497 124

•	  MASZ SAMOCHÓD niepotrzeb-
ny do złomowania kupimy go. 
797 754 362

• Sprzedam komplet kół zimowych 
195/65/15. 607 289 902

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto wor-
kowane cena 70 zł za metr. 
692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwit-
nące róże pienne / drzewkowe / 
25 zł./szt., oraz róże krzaczaste 15 
zł./szt. a także wiele innych roślin. 
Tel. 606106142.

•	 Koszenie, mulczowanie i belo-
towanie siana i słomy. 608 01 
39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 
3,5 tony. 785 04 19 62 

•	 SPRZEDAŻ ŚWIEŻYCH KU-
RZYCH JAJ. ul. Bohaterów War-
szawy 21. Tel. 91 39 20 307

•	 Sprzedam ziemniaki Vinieta . 
Żabówko 18 .Tel.605092517.

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 
796 759 414 

• Sprzedam ziemniaki BRYZA . Ol-
chowo 21.Tel.913921595

• Prosiaki sprzedam okolice Gole-
niowa. 602 53 63 66

•	 KURY nioski 1,5 roczne. 
WYPRZEDAŻ. Żabowo 13 
Tel.502530452,913910666.

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849 

• Sprzedam ciągnik C-360 cena 
8500 zł, rębak do gałęzi na 320v 
280 zł, betoniarkę 100 l. 400 zł. 
696 807 922 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykończenia. 
Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
hydrauliczne, przyłącza wod-
-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 

Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , da-
chów i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, tera-
kota itp. i kostka polbrukowa. 693 
730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 
493 

• Usługi remontowo-budowlane. 
784 053 493 

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis   tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 

• Wywóz drewna wózkiem z HDS-
-em.Tel.781744340.

• Usługi ogólnobudowlane – re-

monty.Solidnie.Tel.691879556.

• Usługi ogólnobudowlane. Solid-
nie.Tel.722360095.

• Docieplenia , malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydraulika, 
regipsy i podłogi. Adaptacja

• poddaszy.Tel.600626268.

• SERWIS KOMPUTEROWY. Woj. Pol-
skiego 57. 787 482 763 \

•	 Remonty mieszkań. 798 147 
191

• Solidną budę dla psa wykonam. 
502 103 432 

PRACA

• Zatrudnimy do pracy biurowo-
-spedycyjnych kreatywną i mo-
bilną osobę ze znajomością j. nie-
mieckiego, wykształcenie min. 
średnie tel. 609 49 39 89

• Zatrudnimy osobę do prowadze-
nia spraw kadrowych firmy, wy-
magane doświadczenie . CV na 
adres e-mail : biuro@arto-plus.pl   
lub kontakt tel.  91 39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki 
Osób Starszych, wyjazdy od zaraz, 
pełna organizacja wyjazdu, atrak-
cyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - po-
mocnika od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
Węgorzycach. 606 271 499 lub 91 
39 22 308 

• Zatrudnimy osobę do prowadze-
nia spraw kadrowych firmy, wy-
magane doświadczenie . CV na 
adres e-mail : biuro@arto-plus.pl   
lub kontakt tel.  91 39 25 275.

• Zaopiekuję się małym dzieckiem 
czas godzinowy nieograniczony. 
664 696 177

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia truskawek w Redle. Rozpo-
częcie pracy około 10 listopada 
cena pęczka 40 groszy. Więcej 
informacji: 505 149 049

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

• Betoniarzy ,murarzy. Zatrud-
nię na korzystnych warunkach.
Tel.694440205.

•	 Zatrudnię blacharza samocho-
dowego. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. 605 276 271
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

OGŁO SZE NIA DROB NE
INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocię-
te , porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, 

opałowe, olcha, brzoza, niskie 
ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT  z 
Niemiec  uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-
,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamienne,ser-
wis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 
litrowy f. Vaillant z Niemiec do 
domu, pensjonatu gdzie sa 2- 3 
lazienki,ekonomiczny cena od 
1.000 zl piec gazowy c.o. stojacy, 
zeliwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 zl 
montaz,serwis  tel  691 686 772

• KREDYT NA WYDATKI SZKOL-
NE. DUŻE KWOTY.BEZ BIK. MAŁE 
RATY. TEL.697082509,601627044.

• KREDYTY DLA FIRM. 

607092509,697082509.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z 
plantacji jodła kaukaska. 602 101 
118, 600 899 289

• Sprzedam drewno pocięte, olcha, 
brzoza, sosna. 880 690 659

• Sprzedam drewno pocięte w 
klocki. Przyczepka samochodowa 
100 zł.Tel.880690659.

• Sprzedam piec żeliwny.
Tel.698658426.

•	 Karp zarybieniowi i jadalny. 91 
39 18 297 

• Wózek głęboki ze spacerówką 
oraz łóżeczko – tanio sprzedam. 
692 361 374

• Sprzedam betoniarkę 350 stan 
idealny. 662 678 895

• Sprzedam rusztowanie metalowe 
360m2 kompletne z podestami. 
Cena do negocjacji. 606 63 77 35

• Odsprzedam taniej dachówkę 
karpiówkę półokrągłą Koramic, 
kolor miedziany sztuk 2200 oraz 
cegłę klinkier – jopek kolor czer-
wony sztuk 500. 91 39 20 272, 515 
269 567 

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursuje 
18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

UWAGA ROLNICY
TALERZÓWKA ŁAŃCUCHOWA KELLY 

HIT TARGOWY XXI ŻUŁAWSKICH TARGÓW ROLNYCH 2014
Oferujemy Państwu wynajem talerzówki łańcuchowej 

KELLY6000 do uprawy pościerniskowej.
Szerokość robocza 6 m, zapotrzebowanie mocy ok 150 kM, 
zużycie paliwa ok. 4 litry/1ha. Cena netto wynajmu 40 zł/1ha.

JMS AGRO SERWIS Sp. z o.o. 
Biuro Olchowo 85, Nowogard 

tel/fax 91 39-10-582, 
502 422 020, 502 422 001

www.j-m-s.pl 
e-mail: office@j-m-s.pl

W.187.4.sk.19-5.09

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 
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OGŁOSZENIE

Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i MTB

Pojadą po raz ósmy!
Sezon kolarski dobiegł końca, jednak nie w Nowogardzie. Wszystko za sprawą grupy osób, które już po raz ósmy zorganizują Mikołajkowy Wyścig Kolar-
ski. Tym razem odbędzie się on akurat w Mikołajki, bo 6 grudnia. Już dziś wszystkich gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tej imprezie.

Głównym organizatorem jest 
klub kolarski „Chrabąszcze” No-
wogard, a pomaga mu Bank BGŻ, 
Dom Pomocy Społecznej, Pomo-
rzanin Nowogard, LUKS JF Duet 
Goleniów, LZS Nowogard, UM 
w Nowogardzie i Dziennik No-
wogardzki, który od lat obejmuje 
to wydarzenie swoim patronatem 
medialnym. Wyścig odbędzie się 
w sobotę (6 grudnia), na terenie 
Stadionu Miejskiego w Nowo-
gardzie. Pierwsza grupa kolarzy 
wystartuje o godzinie 11:00. W 
wyścigu mogą startować zawod-
niczki i zawodnicy w kategoriach: 
Żak, Młodzik, Junior młodszy, 
Junior (z aktualnymi książeczka-
mi zdrowia) i starsi oraz zawod-
nicy Domu Pomocy Społecznej. 

Kolarze nie posiadający licencji 
muszą otrzymać zgodę rodziców 
na udział w zawodach. Zawodni-
ków obowiązują kaski kolarskie. 
Cele wyścigu wciąż pozostają ta-
kie same. Przede wszystkim orga-
nizatorom chodzi o podtrzymy-
wanie tradycji kolarstwa przeła-
jowego i MTB na terenie miasta 
i gminy Nowogard oraz uczcze-
nie pamięci zmarłych kolarzy: 
Pawła Zugaja, Artura Komisarka 
oraz działacza LZS, Franciszka 
Palenicy. Wyścigiem tym organi-
zatorzy chcą również przyczynić 
się do przeciwdziałania patologii 
wśród dzieci i młodzieży, integra-
cji z mieszkańcami Domu Pomo-
cy Społecznej, oceny szkolenia 
w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. Wyścig jest również 
świetnym sposobem na rekla-
mę sponsorów tego wydarzenia. 
Przypomnijmy, że w minionym 
roku Mikołajkowe ściganie się na 
Stadionie Miejskim wypadło bar-
dzo dobrze. Impreza zgromadziła 
wielu uczestników spoza naszej 
gminy, spodziewamy się, że w 
tym roku będzie podobnie. 

Zgłoszenia do wyścigu będą 
przyjmowane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej posacki-
ryszard@onet.pl lub bezpośred-
nio przed wyścigiem, od godziny 
8:00 do 10:45, w Biurze Wyścigu 
,na stadionie Pomorzanina. Za-
chęcamy wszystkich do wspólnej 

zabawy na trasie, która rozpoczy-
na się na stadionie i ciągnie przez 
pobliski las. Przy artykule prezen-
tujemy mapę trasy wyścigu Miko-
łajkowego.

KR 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

P29.2.P.10.10.doW213.4.P.10-31.pt

s. 5 s. 2,10 i 11

„Czy w Karsku 
powstanie ferma 
norek?”

czyt. 14

czyt. 8

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

W72.4.P.P.4-25.04

Szybka pożyczka 
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z zajęciami komorniczymi, 
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666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

Poszedł do sądu i...

Czapla przegrywa  
ze Słomskim

Przewodnik 
wyborcy

Nowogard straci 
miejsca pracy? 

2
W Ratuszu ani 
nawet dzwonka 
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II Rodzinny Bieg 
Niepodległości 
w Kościuszkach 
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Przetarg  
na wodę okaże się 
nieważny?
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Wystawa o 
wyjątkowym 
człowieku 
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LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

Reklama

W minioną środę, 12 listopada,  o godz. 12.00, na cmentarzu w No-
wogardzie, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Krzysztofa Grala-
ka -  zmarłego w sierpniu tego roku w Niemczech mieszkańca nasze-
go miasta. Śp. Krzysztof na początku lat 2000 pracował w firmie wyda-
jącej Dziennik Nowogardzki. Przez większość zawodowej kariery był 
jednak związany z branżą rolniczą. Pracował w PGR Radosław, później 
stając się prezesem powstałej na bazie tego majątku spółki rolnej. W 
późniejszych latach zajmował kierownicze stanowisko w fabryce bio-
paliw, w REM, przy ul. 3 Maja i Celowym Związku Gmin RXXI. Póź-
ny termin pochówku śp. Krzysztofa Gralaka podyktowany był  kwestia-
mi formalnymi. 

MS

Pomysł utworzenia siłowni na powietrzu, na trawiastym placu przy 
ul. Waryńskiego, w lipcu br., okazał się dość trafiony. Mieszkańcy chęt-
nie odwiedzają to miejsce i ćwiczą na zamontowanych urządzeniach.  
Jednak w okresie jesienno-zimowym, kiedy robi się ciemno już ok. go-
dziny 16:00, ćwiczenie w tym miejscu jest raczej niemożliwe. Powód? 
Brak oświetlenia. Może warto pomyśleć, aby temat „rozjaśnić”, wów-
czas w okresie zimy również można by korzystać z atrakcji. 

JB 

W dniu 12 listopada, w Szkole Podstawowej w Strzelewie, odbył się 
uroczysty apel upamiętniający rocznicę odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Dzieci z klas IV-VI, przygotowane przez p. Martę Jasek-Nowak, 
przypomniały historię trudnej drogi do wolności, jaką musieli pokonać 
Polacy. Wiersze oraz treści historyczne przeplatane były pieśniami pa-
triotycznymi. Apel był wspaniałą lekcją historii, którą z całą pewnością 
uczniowie naszej szkoły zapamiętają na bardzo długo.

 Info. własna 

Przewodnik wyborcy
16 listopada udamy się do urn, aby wybrać nowe władze samorządowe. 

W trakcie głosowania dokonamy 
czterech rożnych wyborów:

1. Wybierzemy burmistrza (w 
Osinie wójta). W tym celu otrzy-
mamy kartę do głosowania w ko-
lorze różowym, a na niej umiesz-
czone w kolejności alfabetycznej 
nazwiska wszystkich kandydatów. 
Wybieramy tylko jednego, stawia-
jąc krzyżyk na kratce przy wybra-
nym nazwisku. 

2. Radnych do Rady Miejskiej 
(w Osinie do Rady Gminy) będzie-
my wybierać spośród nazwisk kan-
dydatów umieszczonych na kar-
cie białej. Uwaga! Tylko do Rady 
Miejskiej i Gminnej obowiązu-
je po raz pierwszy zmiana ordy-
nacji, dlatego głosujemy inaczej 
jak poprzednio. Nazwiska są tu-
taj uszeregowane według kolejno-
ści numerów nadanych poszczegól-
nym komitetom wyborczym przez 
PKW. Na karcie znajdują się nazwi-
ska wszystkich kandydatów, po jed-
nym z poszczególnych komitetów. 

Głos oddajemy tylko na jednego 
kandydata z listy.Na stronie 10-11 
umieściliśmy nazwiska kandydatów 
z poszczególnych nowogardzkich 
okręgów wyborczych (jest ich 21, 
czyli tyle, ile miejsc w Radzie) wraz 
z nazwami ulic i miejscowości przy-
porządkowanych odpowiedniemu 
okręgowi i adresami lokali wybor-
czych, gdzie dany okręg głosuje. 

3. Na radnych do Rady Powiatu 
głosujemy, oddając głos na karcie 
żółtej. Znajdują się na niej listy ze 
wszystkimi kandydatami poszcze-
gólnych komitetów, uszeregowane 
według kolejności numerów nada-
nych poszczególnym komitetom 
przez PKW. Głosujemy, stawiając 
krzyżyk przy tylko jednym nazwi-
sku, z tylko jednej listy.

4. Wybory do samorządu woje-
wódzkiego dokonywane są na kar-
cie niebieskiej. Tutaj obowiązują za-
sady jak do Rady Powiatu, wybiera-
my więc tylko jedno nazwisko, z tyl-
ko jednej listy uszeregowanych we-

dług numerów PKW list poszcze-
gólnych komitetów wyborczych.

Jak wynika z tego krótkiego in-
struktażu, w Nowogardzie i Osinie, 
aby głos był ważny, możemy posta-
wić  krzyżyk tylko przy jednym na-
zwisku na każdej z 4 otrzymanych 
w lokalu wyborczym kart. Do lo-
kalu wyborczego należy zabrać ze 
sobą dokument tożsamości. 

Wybory będą trwały od godziny 
7:00 do godziny 21:00. 

Od godziny 0:00 w piątek, do za-
kończenia wyborów, obowiązu-
je cisza wyborcza. Zabronione są 
więc w tym czasie jakiekolwiek for-
my agitacji wyborczej. Nie wolno 
jej prowadzić pod karą grzywny 
również w autobusach, którymi 
gmina będzie dowozić do lokali 
mieszkańców wsi! 

W celu dokumentowania wy-
padków ewentualnej agitacji, w au-
tobusach będą znajdowały się oso-
by wyznaczone przez pełnomocni-
ków KW!

Uciekną do parku w Goleniowie?

Nowogard straci miejsca pracy? 
Jak wynika z naszych informacji, zatrudniająca 40 osób firma, szyjąca pokrycia na deski do 
prasowania, rozważa przeniesienie swojej działalności z Nowogardu do Parku Przemysło-
wego pod Goleniowem. 

Chodzi o spółkę Irontech, któ-
ra posiada swój zakład przy ul. 
Wojska Polskiego (tuż za komi-
sariatem policji). Jak poinformo-
wała nas jedna z pracownic szwal-
ni, w miniony piątek o planowa-
nej „przeprowadzce” miał poin-
formować załogę jeden z prze-
łożonych. Ma to być związane z 
planowanym zwiększeniem pro-
dukcji, co w obecnie zajmowa-
nych pomieszczeniach byłoby 
niemożliwe. Firma czekała po-
noć na propozycję nowej lokali-
zacji ze strony władz Nowogardu 
lub możliwość rozbudowania za-
kładu na terenie podstrefy ekono-
micznej. Wobec braku propozy-
cji od miasta oraz faktu, że stre-
fa jest nieprzygotowana na przy-
jęcie inwestorów (brak jakiego-

kolwiek uzbrojenia terenu) miała 
w końcu postanowić, że przenie-
sie działalność do goleniowskiego 
parku przemysłowego. Taka de-
cyzja dla Nowogardu oznaczała-
by nie tylko utratę wpływów z ty-
tułu podatków, ale i miejsc pracy. 
Szwaczki obawiają się bowiem, że 
nie będzie ich stać na dojazdy do 
pracy w Goleniowie, jeśli ich pra-
codawca nie zorganizuje bezpłat-
nych dojazdów. 

Wczoraj skontaktowaliśmy się z 
firmą Irontech, z prośbą o udzie-
lenie oficjalnego komentarza w tej 
sprawie. Dyrektor Zakładu Pro-
dukcyjnego w Nowogardzie po-
wiedziała, że decyzja ma zostać 
podjęta w przeciągu najbliższych 
dni. - To prawda, że planujemy 
rozwój przedsiębiorstwa. Finalnie 

żadne decyzje o przeniesieniu za-
kładu jednak nie zapadły. Nastą-
pi to w ciągu dwóch, trzech tygo-
dni. Wówczas na pewno poinfor-
mujemy o naszych zamiarach - 
powiedziała Pola Kryża. Odniosła 
się również do informacji DN  o 
rzekomym braku determinacji 
władz miasta w kwestii zatrzyma-
nia zakładu w Nowogardzie – Po-
trzebujemy zwiększyć możliwości 
produkcyjne zakładu, współpraca 
firmy z władzami Nowogardu nie 
ma tu znaczenia - dodała Dyrek-
tor.

Przypomnijmy, że firma Iron-
tech jest wymieniana przez bur-
mistrza Roberta Czaplę, jako je-
dyne osiągnięcie w zakresie „ko-
mercyjnych” miejsc pracy, jakie 
powstały w tej kadencji. 

MS
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Oddam 
trzymiesięczne 

kocurki. 
609 272 720

Poszedł do sądu i….

Czapla przegrywa ze Słomskim
Oddalić w całości – tak brzmi wydane w tych dniach w trybie wyborczym orzeczenie Sądu 
Okręgowego w Szczecinie, dotyczące wniosku, w którym Robert Czapla oskarża wydawcę 
Dziennika Nowogardzkiego.  Rozstrzygnięcie publikujemy teraz, ponieważ czekaliśmy na 
uprawomocnienie się wyroku.

Rozprawa w Sądzie Okręgowym 
odbywała się w trybie wyborczym, 
tzn. Sąd na wydanie orzeczenia 
miał  24 godziny od momentu 
wpłynięcia pozwu. Robert Czapla 
oskarżał Marka Słomskiego, jako 
reprezentującego wydawcę DN, a 
zarazem ojca kandydata na burmi-
strza, Piotra Słomskiego (rzekomą 
istotność dla sprawy tej rodzinnej 
relacji podniósł w uzasadnieniu 
autor pozwu, czyli Robert Czapla), 
że w tekście zamieszczonym w DN 
w dniu 09.09.2014r. (tekst doty-
czył relacji ze spotkania kandyda-
ta na burmistrza, Piotra Słomskie-
go, z nowogardzkimi przedsiębior-
cami, na początku września tego 
roku)  niewłaściwie stwierdzono, 
że Piotr Słomski jest autorem za-
prezentowanego na tym spotkaniu 
pomysłu powołania Rady Biznesu, 
ponieważ w rzeczywistości auto-
rem jest Robert Czapla, który taki 
pomysł przedstawił w kampanii w 

2010 roku. Robert Czapla oprócz 
sprostowania i przeprosin na ła-
mach prasy, zażądał od wydawcy 
DN nawiązki w kwocie razem 10 
000 zł na cele organizacji pożyt-
ku publicznego (w trybie wybor-
czym tylko na te cele można żądać 
świadczeń pieniężnych). Pozwany 
miałby też ponieść koszty procesu. 
Sąd w swoim orzeczeniu nie uznał 
ani pozwu, ani argumentacji Ro-
berta Czapli, i oddalił jego wnio-
sek w całości. W uzasadnieniu 
orzeczenia podano m.in. że Robert 
Czapla nie wykazał, że był pomy-
słodawcą Rady Biznesu nie tylko w 
tym czasie, czyli we wrześniu tego 
roku, gdy przedstawiał ten pomysł 
Piotr Słomski, ale również nie wy-
kazał, że był tym pomysłodaw-
cą w przedstawionym przez niego 
materiale wyborczym SLD z 2010 
roku. Należy dodać, że R. Czapla 
oprócz wspomnianej ulotki SLD z 
2010 roku, nie przedstawił do akt 

sprawy żadnego dokumentu, który 
świadczyłby o tym, że pomysł ta-
kiej rady rzeczywiście w trakcie ka-
dencji realizował. Ogłoszenie o na-
borze do rady ukazało się na stro-
nie UM dopiero w październiku 
tego roku, czyli po około miesią-
cu od spotkania, na którym Piotr 
Słomski utworzenie takiej rady w 
przypadku wyboru zapowiedział. 
Stało się to wtedy w obecności 
m.in. szefa nowogardzkiego cechu, 
który był uczestnikiem spotkania 
z Piotrem Słomskim. Na uwagę w 
sprawie zasługują jeszcze inne fak-
ty. Otóż na bądź co bądź, prywat-
nej sprawie Roberta Czapli pojawi-
li się, oprócz burmistrza, w Sądzie 
w Szczecinie, o godzinie dziewiątej 
rano, w dzień roboczy, także inni 
pracownicy nowogardzkiego urzę-
du, byli to wiceburmistrz K. Ko-
libski, sekretarz A. Biegańska-Sa-
wicka oraz pracująca dla urzędu 
radczyni prawna. To postępowa-

nie wpisuje się w sekwencję wie-
lu podawanych przez nas już przy-
kładów, gdy to w kampanię wy-
borczą R. Czapli w różny sposób 
angażowani są pracownicy magi-
stratu i wykorzystywany poten-
cjał materialny urzędu (patrz wy-
danie wtorkowe DN). Ciąganie się 
z obywatelami po Sądach to tak-
że szczególny rys kadencji burmi-
strza Czapli. Przypomnijmy, zaczął 

kadencję od przegranej także spra-
wy, w której wykazano, że kłamał 
w tzw. sprawie wojcieszyńskiej. 
Ale tak to jest, gdy się komuś spra-
wowanie władzy, rozumiane jako 
pełnienie służby publicznej wobec 
mieszkańców, pomyliło z „rządze-
niem” wolnymi i myślącymi oby-
watelami. 

sm   

Dla niepełnosprawnych bez zmian 

W Ratuszu ani nawet dzwonka
Dobiegła końca kadencja władz samorządowych. Niestety i ta kadencja nie przyniosła dla osób niepełnosprawnych rozwiązania ważnych dla nich proble-
mów z barierami architektonicznymi do urzędu i instytucji oraz miejsc mu podległych. W dalszym ciągu, osoby cierpiące na różne dysfunkcje ruchowe 
nie mają dostępu do siedziby gminy przy Placu Wolności. 

Problem ten wielokrotnie poru-
szany był na łamach DN. Choć w 
tej kadencji wiele mówiło się o li-
kwidacji barier dla niepełnospraw-
nych, to niewiele się zmieniło w tej 
kwestii. Szanowna władzo, osoba 
z dysfunkcją ruchową to też oby-
watel i czasem musi pójść do urzę-
du. Niestety do naszego ratusza nie 
ma możliwości wejścia ze względu 
na bariery architektoniczne – brak 
podjazdu dla wózka inwalidzkiego 
i brak windy w ratuszu. Wiemy, że 
w budynku, ze względu na archi-
tekturę (zbyt wąskie wejście) oraz 
stan prawny (budynek jest zabyt-
kiem), nie ma jak zbudować win-
dy dla osób niepełnosprawnych. 
Ale nic jednak nie stoi na prze-
szkodzie, by zamontować cho-
ciażby dzwonek, za pomocą któ-
rego osoba taka mogłaby wywołać 
przed ratusz urzędnika, by ten zajął 
się sprawą, którą ma do załatwienia 
osoba niepełnosprawna. 

Takie i podobne rozwiązania 
zastosowały już niektóre instytu-
cje, działające na terenie Nowo-
gardu, jak np. Policja czy Poczta 
Polska – patrz zdjęcia. 

JB

Urząd Gminy w  Nowogardzie. Urząd Pocztowy na ul. 3 Maja. Komisariat Policji w Nowogardzie.
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Ministerstwo wydało wykładnię 

Przetarg na wodę okaże się nieważny?
W prowadzącym od 2012 r. przetargu na wodę, o czym pisaliśmy wielokrotnie, wystąpiło wiele wątpliwości o charakterze prawnym. Jednym z przykładów 
na to jest fakt, że inny podmiot (Wasserverband Lausitz Betriebsführung GmbH z Niemiec) został wybrany przez gminę na partnera prywatnego w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na podstawie złożonej oferty, natomiast inny podmiot (spółka Wodociągi Nowogardzkie WAL-
-Betrieb z siedzibą w Warszawie) podpisał z gminą umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poniżej publikujemy wykładnię, jaką w tej sprawie prze-
słało do PUWiS-u Ministerstwo Infrastruktury z Warszawy, a także zastrzeżenia, jakie otrzymaliśmy od znanego prawnika Jerzego Owczarka z Warszawy, 
który zainteresował się szczególnie sprawą nowogardzkiego przetargu na administrowanie przez najbliższe 15 lat siecią wod.-kan. 

W świetle powyższych informacji nie sposób nie postawić pytania, czy 
umowa partnerstwa publiczno–prywatnego jest nieważna, jak wyraź-
nie sugeruje wyżej Ministerstwo Infrastruktury. Chyba czas na poważ-
ną dyskusję publiczną w tej sprawie w Gminie Nowogard, gdyż może 
ona mieć brzemienne skutki dla wszystkich mieszkańców. 

Niejasności w umowach Gminy Nowogard z doradcą 

Publikujemy również wątpliwości, jakie w zakresie przetargu na wodę, któ-
ry jak na razie sprowadza się do przekazania przez nasze władze we włada-
nie nowogardzkiej sieci wod.-kan. Niemcom, zsyntetyzował Jerzy Owczarek, 
prawnik, ekspert w dziedzinie „przetargów sieciowych” z Warszawy. Mecenas 
w rozmowie z DN powiedział, że od kilku miesięcy przyglądają się prowa-
dzonemu przez naszą gminę postępowaniu w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego. Zwrócił się też do gminy (na podstawie ustawy do informa-
cji publicznej) o przekazanie wielu dokumentów, na podstawie których sfor-
mułował wiele zastrzeżeń nie tylko co do samej procedury przetargowej, ale 
przede wszystkim co do umowy, jaką gmina podpisała na obsługę prawną te-
goż postępowania. Przypomnijmy tylko, jak pisaliśmy, z tego tytułu z naszego 
budżetu wydano ponad 103  tys. zł (dane na koniec września). 

Komentarz Jerzego Owczarka 
Na terenie Gminy Nowogard trwa 

obecnie eksperyment prawny i tech-
niczny bez precedensu w skali całe-
go kraju. W listopadzie 2012 r. Bur-
mistrz Nowogardu wszczął specjalne 
postępowanie w sprawie wyboru pod-
miotu, który miałby świadczyć na te-
renie Gminy Nowogard usługi zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzenia ścieków, a w lutym 
2014 r. wybrał na partnera, prywatną 

do świadczenia tych usług, firmę z sie-
dzibą w Niemczech, o nazwie – Was-
serverband Lausitz Betriebsführung 
GmbH. Następnie w dniu 30.05.2014 
r. zawarł z tą firmą umowę partner-
stwa publiczno – prywatnego. Sprawa 
budzi sporo emocji w Gminie Nowo-
gard, gdyż na dobrą sprawę nikt nie 
wie, jak będą wyglądały dostawy dla 
mieszkańców wody i odbiór od nich 
ścieków od nowego roku. 

Nie są to jedyne niejasności zwią-
zane ze sprawą, bo równie ich wiele 
rodzi treść 3 umów o doradztwo w tej 
sprawie zawartych przez Burmistrza 
Nowogardu z pominięciem procedu-
ry zamówień publicznych w latach 
2012 – 2014 z firmą Centrum Kon-
sultingu BUSINESS EXPERT Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią Spółka komandytowa z siedzi-
bą w Poznaniu.  Są to umowa z dnia 
31.05.2012 r., aneks do niej z dnia 
19.02.2013 r., oraz kolejna umowa z 
dnia 14.05.2014 r. Są to kolejne do-
kumenty: 

Umowa nr GKMiOŚ.272.1.2012.
AN z dnia 31.05.2012 r., w której na 
co należy zwrócić uwagę Burmistrz 
Nowogardu zgodził się na wynagro-
dzenie doradcy w kwocie 56.580 zł 
powiększone o należny podatek VAT 
(zgodnie z § 3 ust. 1 tej umowy), co 
było pretekstem dla odstąpienia od 
przeprowadzenia w tym zakresie po-
stępowania przetargowego; 

Już w tym miejscu należy zwró-
cić uwagę na wartość wynagrodze-
nia doradcy, gdyż wyraźnie zosta-
ło ustalone minimalnie poniżej pro-
gu wyłączającego stosowanie przepi-
sów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych prze-
widzianego w art. 4 pkt. 8, który w 
dacie podpisywania umowy wynosił 
14.000 EURO. Już choćby na tym tle 
za budzące wątpliwości uznać można 
„aneksowanie” tej umowy z dorad-
cą już na początku 2013 roku, któ-
rej głównym celem było przyznanie 
temu podmiotowi dodatkowego wy-
nagrodzenia. 

Aneks nr 1/2013 z dnia 19.02.2013 
r. do ww. umowy z dnia 31.05.2012 r., 
w której Burmistrz Nowogardu zgo-
dzi się podwyższyć wynagrodzenie 
doradcy od dnia 30.04.2013 r. (zgod-
nie z § 2 ust. 2 tego aneksu) bez pre-
cyzyjnego określenia jego wysokości, 
bo nie było ustalone już ryczałtowo, 
lecz miało być ustalane miesięcznie w 
oparciu o stawkę 490 zł netto (a za-
tem powiększoną o podatek VAT) za 
każdy dzień pracy prawnika w siedzi-
bie Zleceniodawcy, a ponadto zwrot 
kosztów podróży w zryczałtowanej 
wysokości 235 zł netto (a zatem po-
większonej o podatek VAT), przy za-
warciu tej umowy (czy też udzieleniu 
nowego zlecenia) także odstąpiono od 
przeprowadzenia w tym zakresie po-
stępowania przetargowego; 

Umowa nr GKMiOŚ.272.3.2014.
AW z dnia 15.04.2014 r., w której 
Burmistrz Nowogardu udzielił temu 
samemu doradcy formalnie nowego 
zlecenia, ponownie bez precyzyjnego 
jego określenia, bo nie było ono okre-
ślone ryczałtowo, ale miało być usta-

lane miesięcznie w oparciu o wysokie 
stawki godzinowe (zgodnie z § 3 ust. 
1 tej umowy), to jest  oparciu o staw-
kę 300 zł netto (a zatem powiększo-
ną o podatek VAT) za godzinę pra-
cy Zleceniobiorcy, a ponadto w opar-
ciu o stawkę 2000 zł netto (a zatem 
powiększoną o podatek VAT) za każ-
dą wizytę w siedzibie Zleceniodaw-
cy albo innym miejscu na terenie RP, 
przy udzielaniu tego zlecenia także 
odstąpiono od przeprowadzenia w 
tym zakresie postępowania przetar-
gowego. 

Przywołane powyżej w pkt. 1 fakty, 
wynikające z dostępnych dokumen-
tów źródłowych wskazują na to, że 
Burmistrz Nowogardu odpowiednio 
w latach 2012, 2013 i 2014 r. zlecał 
usługi doradcze (co do zasady o cha-
rakterze prawnym) związane z postę-
powaniem w trybie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, bez zachowa-
nia przepisów ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych. Treść 3 podpisanych kolejno 
przez Burmistrza Nowogardu umów 
z doradcą prawny wskazuje, że mogło 
mieć miejsce obejście prawa w drodze 
tzw. „podziału” przedmiotu zamó-
wienia, a łączna wartość wypłacone-
go na rzecz doradcy prawnego wyna-
grodzenia znacznie może przekraczać 
próg kwotowy przewidziany w art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych.

Sporo niejasności ujawnia również 
sama treść zawartych umów z dorad-
cą prawnym. 

Okazuje się, że w umowie z 
dnia 31.05.2012 r. i umowie z dnia 
14.05.2014 r. można znaleźć niety-
powe postanowienia, zgodnie z który-
mi odpowiedzialność doradcy za nie-
wykonanie lub nienależyte ich wyko-
nanie została ograniczona do kwoty 
zaledwie 100.000 Euro. Jest to kwo-
ta żenująco niska, jeśli uwzględnimy, 
że wartość księgowa urządzeń wod-
no-kanalizacyjnych będących przed-
miotem doradztwa tej firmy to wie-
le milionów złotych. Na przykład 
w załączniku do umowy partner-
stwa publiczno – prywatnego z dnia 
30.05.2014 r. wartość księgową brut-
to tych urządzeń określono na ponad 
30 milionów złotych. Trudno zrozu-
mieć dlaczego Burmistrz Nowogar-
du zgodził się na to, aby doradzała 
mu firma, która nie bierze odpowie-
dzialności za skutki swoich ewentual-
nych błędów. Taka umowa raczej nie 
zabezpiecza w odpowiedni sposób in-
teresów majątkowych Gminy Nowo-
gard. Kto zapłaci, jeśli doradca po-
pełnił błędy? Mieszkańcy ze swoich 
podatków? 

Zważywszy, że w świetle powszech-
nie dostępnych danych rejestrowych 
firma - Centrum Konsultingu BUSI-
NESS EXPERT Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością Spółka ko-
mandytowa z siedzibą w Pozwaniu, 
ma 4 wspólników – komplementariu-
sza Bissiness Expert Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością o ka-
pitale zakładowym – 50.000 zł, któ-
ry ponosi odpowiedzialność za zobo-
wiązania ww. spółki komandytowej, 
oraz 3 komandydatariuszy – osoby fi-
zyczne, ponoszące ograniczoną odpo-
wiedzialność do wysokości tzw. sumy 
komandytowej (7.500 zł). Już sama 
struktura kapitałowa doradcy zatem 
istotnie ogranicza ewentualną odpo-
wiedzialność doradcy wobec Gmi-
ny Nowogard, niezależnie od trud-
nego do racjonalnego wytłumacze-
nia ograniczania wprowadzonego do 
umów.  

W ostatniej z zawartych przez Bur-
mistrza umów z dnia 14.05.2014 r. 
uwagę zwraca też to, że nie zosta-
ło w niej precyzyjnie określone wy-
nagrodzenia doradcy. Stawki mają-
ce być podstawą dla jego ustalania co 
miesiąc po podpisaniu tej umowy ro-
bią jednak wrażenie. Z umowy wyni-
ka, że będzie to następować w opar-
ciu o stawkę 300 zł plus podatek VAT 
za godzinę pracy doradcy, a w przy-
padku konieczności wizyty doradcy 
w Nowogardzie lub innym miejscu 
w kraju poza Poznaniem w oparciu o 
stawkę 2000 zł powiększoną o poda-
tek VAT. Powyższe stawki wydają się 
być mocno wygórowane, biorąc pod 
uwagę, że w świetle umowy doradca 
bierze odpowiedzialność za swoje błę-
dy tylko do kwoty 100.000 Euro. 

Całość powyższych faktów wska-
zuje, że przy zawieraniu umów z do-
radcą przez Burmistrza Nowogardu, 
nie zachowano należytej staranności, 
stosownej do nietypowego przedmio-
tu zlecenia. Jednocześnie w umowach 
znalazły się nietypowe postanowienia 
i szereg niejasności, które wskazują, 
że interesy majątkowe Gminy Nowo-
gard w relacjach z doradcą nie zostały 
zabezpieczone. Powoduje to, że ewen-
tualne pociągnięcie doradcy do odpo-
wiedzialności za błędy w toku świad-
czenia usług związane z postępowa-
niem w trybie partnerstwa publicz-
no – prywatnego, może być w prakty-
ce trudne lub niemożliwe. Jest to zu-
pełnie niezrozumiałe w sytuacji, gdy 
chodzi o sieci wodociągowe i kanali-
zacyjne na terenie Gminy Nowogard 
o wielomilionowej wartości, a także 
zapewnienie jej Mieszkańcom ciągło-
ści dostaw wody i obioru ścieków. 

Jerzy Owczarek 
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Zaproszenie
Dnia 14 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 18.00. w Szkole 

Podstawowej w Wierzbięcinie odbędzie się spotkanie 
przedwyborcze KW Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Partnerstwo i Rozwój. Podczas spotkania przedstawieni 
zostaną Kandydaci do Rady gminy, powiatu i sejmiku. 

W spotkaniu weźmie udział także Kandydat na Burmistrza 
Pan Piotr Słomski. Uczestnictwo w spotkaniu będzie okazją 
do omówienia problemów naszej społeczności i dokonania 
wstępnych uzgodnień co do działań w okresie nowej kadencji. 
Serdecznie zapraszam na spotkanie

Renata Breyer - Kandydatka do Rady Miejskiej w Nowogardzie

Dlaczego burmistrz nie odpowiedział

„Czy w Karsku powstanie ferma norek?”
Z takim pytaniem zwróciła się do burmistrza Roberta Czapli działaczka Stowarzyszenia Otwarte Klatki, podczas spotkania z mieszkańcami Karska. Za-
miast odpowiedzi, miała usłyszeć od włodarza miasta... że „pomyliła zebrania”. Teraz pyta o to samo za pośrednictwem mediów.

Spotkanie odbyło się w zeszły 
piątek, 7 listopada. Było jednym 
z wielu zebrań o charakterze wy-
borczym, jakie organizował in-
tensywnie w ostatnich dwóch ty-
godniach Robert Czapla (SLD). 
W świetlicy wiejskiej obecna była 
także Alicja Skrzypińska, dzia-
łaczka Stowarzyszenia Otwar-
te Klatki, działającego na rzecz 
ochrony praw zwierząt. 

„W zeszły piątek 7 listopada - 
wraz z mieszkanką sąsiadującej 
wsi - zjawiłyśmy się na spotkaniu 
z mieszkańcami wsi Karsk” – pisze 
do redakcji DN, A. Skrzypińska.  
„Informacja o tym spotkaniu była 
upubliczniona w postaci rozwie-
szonych na terenie wsi zaproszeń. 
Spotkanie odbyło się również w 
miejscu publicznym, to jest w wiej-
skiej świetlicy. Oznacza to, że w 
tym czasie i tym miejscu pełnił Pan 
funkcję publiczną. Podczas spotka-
nia wyraził Pan swoje niezadowo-
lenie związane z ewentualnym na-
grywaniem spotkania. W związku 
z tym chciałabym Pana poinfor-
mować, że zgodnie z ustawą o pra-
wie autorskim i prawach pokrew-
nych z dnia 4. lutego 1994 r., Art. 
81, zezwolenie na rozpowszechnia-
nie wizerunku nie wymagane jest 
w przypadku osoby powszechnie 
znanej, jeżeli wizerunek wykona-
no w związku z pełnieniem przez 
nią funkcji publicznych, w szcze-
gólności politycznych. W paragra-
fie Art. 13 określono również, że 
funkcjonariuszem publicznym jest 
osoba będąca pracownikiem samo-
rządu terytorialnego. Oznacza to, 
że mam pełne prawo nie tylko na-
grywać Pana podczas wystąpień, 
ale również je upublicznić. Kolej-
na sprawa dotyczy wypowiedzi 
Pana Mieczysława Laskowskiego, 
wiceprzewodniczącego Pana Rady 

Miejskiej, który podczas spotkania 
w dniu 7 listopada w świetlicy wsi 
Karsk stwierdził, że spotkanie było 
„półprywatne”. Jeśli spotkanie Bur-
mistrza Nowogardu z mieszkańca-
mi jest publicznie ogłaszane ozna-
cza to, iż jest to spotkanie publicz-
ne, a nie prywatne.” - czytamy da-
lej.

  Kobieta zdecydowała się jed-
nak napisać do mediów jeszcze z 
innej przyczyny. Jak twierdzi, bur-
mistrz Robert Czapla odmówił 
odpowiedzi na pytanie związane 
z mającą powstać w Karsku fer-
mą norek (pisaliśmy o tym kilka 
miesięcy temu). Przypomnijmy, 
że inwestor złożył w UM wnioski 
o wydanie odpowiedniej doku-
mentacji zmierzającej do wydania 
pozwolenia na budowę zakładu.  
„Podczas spotkania zadałam Panu 
jedno pytanie: Czy w Karsku po-
wstanie ferma norek? Uchylił się 
Pan od odpowiedzi twierdząc, że 
pomyliłam zebrania i że jeśli chcę 
poznać Pana stanowisko to mam 
zgodnie z prawem wysłać Panu 
maila, którego adres znajdę na 
stronie internetowej”. - twierdzi A. 
Skrzypińska. 

W związku z powyższym sko-
rzystała z tej drogi i w dniu 10 li-
stopada wysłała pocztą e-mail do 
R. Czapli następujące pytania: 

„1) Czy we wsi Karsk (gm. No-
wogard) powstanie planowana fer-
ma norek? Na początku bieżącego 
roku w mediach pojawiły się infor-
macje na temat planowanej inwe-
stycji oraz sprzeciwu mieszkańców 
(odnoszę się do artykułu z Dzien-
nika Nowogardzkiego z dnia 11. 
lutego 2014 oraz do artykułu ze 
strony internetowej 24kurier.pl z 
dnia 14. lutego 2014). Z artykułów 
wynika, że planowana ferma norek 
miała mieć wielkość 39 DJP. Ozna-

cza to, że inwestor nie potrzebuje 
dokumentacji o wpływie inwestycji 
na środowisko, a decyzja o tym, czy 
ferma powstanie czy nie, ma zostać 
podjęta przez Urząd Miejski. Stąd 
pytanie - czy decyzja została podję-
ta? Czy w Karsku powstanie plano-
wana ferma norek? Czy i jeśli tak, 
to jakie kroki podjął Pan jako Bur-
mistrz by powstrzymać toczące się 
postępowanie administracyjne w 
sprawie uzyskania warunków za-
budowy oraz pozwolenia na budo-
wę fermy zwierząt futerkowych we 
wsi Karsk po wpłynięciu do urzę-
du pisma z podpisami mieszkań-
ców wyrażającymi brak zgody na 
powstanie tej fermy?

2) Czy Pana plan wyborczy obej-
muje ściągnięcie do strefy ekono-
micznej inwestorów związanych z 
przemysłem futrzarskim? W Pana 
programie wyborczym widnie-
je punkt, w którym obiecuje Pan 
wyborcom ściągnięcie inwestorów 
i utworzenie co najmniej 100 no-
wych miejsc pracy. Czy inwestycje 

o których Pan wspomina obejmują 
przemysł futrzarski?

3) Czy zajmie się Pan wylewi-
skami ścieków z ferm zwierząt fu-
terkowych? W kolejnym z punk-
tów pańskiego programu wybor-
czego obiecuje Pan zlikwidowa-
nie wylewisk ścieków. Czy obietni-
ca ta obejmuje również obecnie ist-
niejące i ewentualnie przyszłe fer-
my zwierząt futerkowych? Jeśli tak, 
to jako jedną z nich proponuję fer-
mę firmy BonoFur umiejscowioną 
w Wołowcu. W załączniku prze-
syłam Panu zdjęcia zza bramy tej 
fermy wykonane w dniu 2. listopa-
da. Na zdjęciu znajduje się gnojo-
wica wypływająca z fermy firmy 
Bono Fur w Wołowcu.

4) W gminie Nowogard istnieje 
7 ferm zwierząt futerkowych (dane 
Głównego Inspektoratu Weteryna-
rii z września 2014). Jak zapatru-
je się Pan na tego typu inwestycje? 
Czy uważa Pan, że fermy zwierząt 
futerkowych wpłyną pozytywnie 
na rozwój gospodarczy gminy No-

wogard? Co sądzi Pan o budowie 
nowych ferm oraz rozbudowie już 
istniejących ferm zwierząt futerko-
wych? Czy ma Pan informacje na 
temat ewentualnych zagranicznych 
inwestorów w przemysł futrzarski 
na terenie gminy Nowogard?

Bardzo proszę o szybką odpo-
wiedź - Pana wyborcy chcieliby po-
znać Pana zdanie na ten temat.

Z uszanowaniem
Alicja Skrzypińska, 

„Stowarzyszenie Otwarte Klatki”

Do wczoraj, tj. czwartek 13 li-
stopada, burmistrz Nowogardu 
nie udzielił kobiecie odpowiedzi 
na pytania w sprawie planowanej 
budowy fermy norek w Karsku. 
Ekolożka ponowiła więc prośbę o 
zajęcie stanowiska w tej sprawie, 
przypominając R. Czapli, że ten 
sam zaprasza do zadawania pytań 
na swojej stronie, gdzie promu-
je swoją osobę jako kandydat na 
burmistrza. 

Marcin Simiński

Felieton DN w skrócie
Oby nam nie przysłoniono realnej stawki 
tych wyborów

Otacza nas w tych tygodniach morze plakatów, banerów i innych nośników, gdzie 
prezentowane są uśmiechające się do nas wizerunki kandydatów na funkcje samo-
rządowe na kolejne lata . Wiele z tych uśmiechających się twarzy już zarządzało na-
szymi sprawami, i w Gminie i w Powiecie. Pamiętajmy więc, kto zacz i jaka jest praw-
dziwa stawka tych wyborów, a ta to zwłaszcza pozycja Nowogardu wewnątrz powia-
tu i perspektywy dla młodzieży do pozostania i urządzania swojego życia tutaj, w tej 
Gminie. Czy podejmą to zadanie ci, którzy dotychczas przez lata wykazali, że urzą-
dzić to potrafią tylko samych siebie i swoje partyjne zaplecze? Dzisiaj słyszymy, że 

już się poumawiali, jak się podzielą władzą. Pamiętajmy, nie dla szerokiego uśmiechu i nie dla próżnej 
pychy, ale dla realizacji zadań ważnych dla przyszłości tej społeczności wybieramy ludzi 16 listopada. 

Marek Słomski

Karsk do tej pory słynął ze świeżego powietrza, czy to się wkrótce zmieni?
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Janina Głowacka: lat 79, zmarła 10.11.2014r., pogrzeb odbył się 

13.11.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie
Stefania Krawczyńska: lat 86, zmarła 11.11.2014r., pogrzeb odbędzie 

się 14.11.2014r., o godz. 14,00 na cmentarzu w Nowogardzie 

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Sebastian Furmańczyk

„Relatio Synodi” III Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów: „Wyzwania duszpasterskie 
dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” 

CZĘŚĆ II: Ewangelia rodziny

Rodzina w Bożym planie zba-
wienia

Słowa życia wiecznego, które 
Jezus pozostawił swoim uczniom, 
obejmowały naukę o małżeństwie 
i rodzinie. To nauczanie Jezusa 
pozwala nam wyróżnić trzy pod-
stawowe etapy w planie Bożym 
wobec małżeństwa i rodziny. Na 
początku jest rodzina źródeł, gdy 
Bóg Stwórca ustanowił małżeń-
stwo pierwotne Adama i Ewy jako 
solidny fundament rodziny. Bóg 
nie tylko stworzył człowieka męż-
czyzną i kobietą (Rdz 1, 27), lecz 
także im pobłogosławił, aby byli 
płodni i się rozmnażali (Rdz 1, 
28). Dlatego „mężczyzna opusz-
cza ojca swego i matkę swoją i łą-
czy się ze swą żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 
24). Ta jedność została zniszczona 
przez grzech i stała się historyczną 
formą małżeństwa w Ludzie Bo-
żym, i dlatego Mojżesz dał moż-
liwość wystawienia listu rozwo-
dowego (Pwt 24, 1 nn.). Ta forma 
była powszechna w czasach Jezu-
sa. Wraz z Jego przyjściem i po-
jednaniem upadłego świata, dzię-
ki dokonanemu przez Niego zba-
wieniu, zakończyła się era zaini-
cjowana przez Mojżesza.

Jezus, który pojednał wszyst-
ko w sobie, doprowadził małżeń-
stwo i rodzinę do ich pierwotnej 
postaci (por. Mk 10, 1-12). Ro-
dzina i małżeństwo zostały odku-
pione przez Chrystusa (Ef 5, 21-
32), odtworzone na obraz Trójcy 
Świętej. Z tej tajemnicy wypływa 
wszelka prawdziwa miłość. Oblu-
bieńcze przymierze, które zosta-
ło zainaugurowane w chwili stwo-
rzenia i objawione w historii zba-
wienia, otrzymuje pełne objawie-
nie swego znaczenia w Chrystusie 
i Jego Kościele. Od Chrystusa za 
pośrednictwem Kościoła małżeń-
stwo i rodzina otrzymują niezbęd-
ną łaskę do świadczenia o miło-
ści Boga i życia życiem komunii. 
Ewangelia rodziny przenika histo-
rię świata od stworzenia człowie-
ka na obraz i podobieństwo Boga 
(Rdz 1, 26-27) aż do wypełnienia 

tajemnicy Przymierza w Chry-
stusie na końcu czasów z Goda-
mi Baranka (Ap 19, 7; Jan Paweł 
II, „Katechezy na temat ludzkiej 
miłości”).

Nierozerwalność małżeństwa i 
radość życia razem

Wzajemny dar, konstytutyw-
ny dla sakramentalnego mał-
żeństwa jest zakorzeniony w ła-
sce chrztu, ustanawiającego fun-
damentalne przymierze każdej 
osoby z Chrystusem w Kościele. 
Przyjmując siebie nawzajem i za 
łaską Chrystusa, nowożeńcy przy-
rzekają sobie całkowity dar, wier-
ność i otwartość na życie. Uzna-
ją oni za elementy konstytutyw-
ne małżeństwa dary, jakimi obda-
rza ich Bóg, podejmując na serio 
swoje wzajemne zobowiązanie, w 
Jego imię i wobec Kościoła. Otóż 
w wierze możliwe jest podjęcie 
dóbr małżeństwa jako zobowią-
zania łatwiejszego do uniesienia 
dzięki pomocy łaski sakramentu. 
Bóg uświęca miłość małżonków i 
umacnia jej nierozerwalność, da-
jąc im pomoc, aby żyć wierno-
ścią, wzajemnym zintegrowaniem 
i otwartością na życie. Dlatego 
spojrzenie Kościoła kieruje się na 
małżonków jako na serce całej ro-
dziny, która także kieruje swoje 
spojrzenie ku Jezusowi.

Z tej samej perspektywy, po-
sługując się nauczaniem Aposto-
ła mówiącego, iż całe stworzenie 
przez Chrystusa i dla Niego zosta-
ło stworzone (por. Kol 1, 16), So-
bór Watykański II zechciał wyra-
zić uznanie dla małżeństwa natu-
ralnego i dla wartościowych ele-
mentów obecnych w innych re-
ligiach (por. „Nostra aetate”, 2) i 
kulturach, mimo ich ograniczeń 
i braków (por. „Redemptoris mis-
sio”, 55). Obecność ziarna słowa w 
kulturach (patrz: „Ad gentes”, 11) 
można byłoby zastosować w pew-
nym sensie także do rzeczywisto-
ści małżeńskiej i rodzinnej wie-
lu kultur i niechrześcijan. Istnieją 
więc elementy wartościowe także 
w niektórych formach poza mał-
żeństwem chrześcijańskim – jed-
nakże budowanych na stabilnej 
i prawdziwej relacji mężczyzny i 

kobiety – zawsze zmierzających 
jednak do małżeństwa. Kierując 
wzrok ku ludzkiej mądrości naro-
dów i kultur, Kościół uznaje także 
taką rodzinę jako podstawową ko-
mórkę niezbędną i płodną ludz-
kiego współżycia.

CZĘŚĆ III: perspektywy dusz-
pasterskie

Wyzwanie wychowania i rola 
rodziny w ewangelizacji

 Jednym z podstawowych wy-
zwań stojących przed dzisiejszy-
mi rodzinami jest z pewnością 
sprawa wychowania, którą jeszcze 
bardziej zobowiązującą i złożoną 
czyni obecna rzeczywistość kultu-
rowa i na którą wielki wpływ mają 
środki przekazu. Z należnym sza-
cunkiem odniesiono się do wy-
magań i oczekiwań rodzin zdol-
nych do bycia w życiu codzien-
nym miejscami rozwoju, kon-
kretnego i istotnego przekazywa-
nia cnót, które nadają kształt ist-
nieniu. Oznacza to, że rodzice 
mogą swobodnie wybierać rodzaj 
wychowania, jaki chcą przekazać 
dzieciom zgodnie ze swymi prze-
konaniami.

Kościół odgrywa cenną rolę we 
wspieraniu rodzin, począwszy od 
inicjacji chrześcijańskiej przez go-
ścinne wspólnoty. Wymaga się od 
niego, dziś jeszcze bardziej niż 
wczoraj, zarówno w sytuacjach 
złożonych, jak i w zwyczajnych 
wspierania rodziców w ich trudzie 
wychowawczym, towarzysząc 
dzieciom dorastającym i młodzie-
ży w ich wzrastaniu za pośrednic-
twem dróg spersonalizowanych, 
będących w stanie wprowadzić do 
pełnego sensu życia oraz wzbu-
dzić decyzje odpowiedzialności, 
przeżywane w świetle Ewangelii. 
Maryja w swej czułości, miłosier-
dziu i macierzyńskiej wrażliwo-
ści może zaspokoić głód człowie-
czeństwa i życia, dlatego przywo-
łują Ją rodziny i lud chrześcijań-
ski. Duszpasterstwo i pobożność 
maryjna są właściwym punktem 
wyjścia do głoszenia Ewangelii 
rodziny.

(żródło KAI)
opr. ks. Robert Szyszko

WACŁAW KORABIEWICZ – lekarz z wy-
kształcenia, etnograf  -zbieracz z przypad-
ku, badacz z zainteresowania, pisarz z racji 
talentu, podróżnik z zamiłowania, rasowy 
włóczęga z krwi i kości.

Są książki, które nigdy nie tra-
cą na swojej aktualności i atrak-
cyjności. Do takich niewątpliwie 
należy „SŁOŃCE NA AMBACH” 
Wacława Korabiewicza. Nie jest 
to typowa książka podróżnicza 
napisana przez „zawodowego” 
globtrotera, ale przez doktora me-
dycyny i etnografa przebywające-
go w Etiopii w latach 40 i 50 ubie-
głego wieku. Pracował jako lekarz 
w szpitalu w Gorie. „SŁOŃCE NA 
AMBACH” to jedna z najważniej-
szych książek napisana na temat 
Etiopii, która przybliżyła Pola-
kom ten daleki kraj. Korabiewicz 
zgromadził pokaźny zbiór krzyży 
noszonych przez etiopskich mni-
chów, które przekazał w darze 
Muzeum Narodowemu w War-
szawie w latach 70-tych XX wie-
ku. Dzięki środkom otrzymanym 
ze skarbca cesarskiego opubliko-
wał w Etiopii album na temat tych 

tradycyjnych krzyży.
Korabiewicz nazwał Etiopię 

„krainą zaczarowanej baśni”, cho-
ciaż na co dzień spotykała się z 
niewolnictwem, poniżaniem in-
nych, lenistwem, niedbalstwem, 
brudem, to jednak widział wciąż 
uśmiechniętych i życzliwych lu-
dzi. Nazywał Etiopczyków „naj-
piękniejszymi i najdzielniejszymi 
ludźmi na ziemi”. We wstępie czy-
tamy: „Etiopia – ziemia obiecana, 
kolebka ludzkości, biblijny Eden”. 
Korabiewicz każdym słowem 
ożywia jej barwy, zapachy i sma-
ki. Rozwikłuje tajemnice ukry-
te w bezcennych skarbach histo-
rii i kultury. A jest ich całe mnó-
stwo - od starożytnego cesarskie-
go miasta Gonder nieopodal Gór 
Semien, przez wykłuty w skałach 
kompleks sakralny w Lalibeli, aż 
do Aksun z Arką Przymierza, któ-
rą według legendy przywiózł z Je-
rozolimy do Etiopii Menelik, syn 
króla Salomona i królowej Saby.

Etiopia opisana przez Kora-
biewicza to wiele twarzy kolo-
rów, wszędobylski uśmiech i cie-
kawe spojrzenia ludzi, słońce i 
deszcz, upał i mróz. Miejsce gdzie 
wciąż życie człowieka harmonij-
nie przenikane jest przez naturę. 
Rytm dnia i nocy, pora deszczo-
wa i sucha, religia a w tym wszyst-
kim człowiek. To kraj, gdzie ktoś 
nie ma nic, a tym NIC podzieli się 
z Tobą.  

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz

Jesteś gotowy? Ratuj Braci!

ANDRZEJKOWE MŁODZIEŻOWE NOCNE 
CZUWANIE 28.11.2014

                    

Dębno par. MB Fatimskiej

PANIE RATUJ BRACI MĘKĄ SWOJĄ

21.00 – Wprowadzenie s.Wiktoria i p.Radek
Apel Jasnogórski s. Marianna
21.45 – Adoracja/ks. Mariusz Wencławek SDB
23.00 – Konferencja / /ks. Witold Seredyński
0.00 – Eucharystia
1.00 – Zabawa Andrzejkowa
3.00 – Spotkanie dzielenia/ s.Rut

ZAKOŃCZENIE
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PODZIĘKOWANIA

Za wszystko. Za uratowanie mi zdrowia i życia oraz serdeczną 
opiekę w czasie mojego pobytu w Szpitalu Rejonowym  
w Nowogardzie składam gorące podziękowanie zespołowi lekarzy 
na czele z doktorem nauk medycznych Markiem Kowalczykiem, 
Ordynatorem Oddziału Chirurgii. Wyrazy wdzięczności łączę dla 
pań pielęgniarek i salowych. 

Mam za co dziękować - w Nowogardzie podarowano mi drugie 
życie.

Pozostaję z wyrazami szacunku.

Wdzięczny pacjent - Edward Stefanowski z Łobza

miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a 

 18 listopada br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie
z Panem Jackiem Stróżyńskim

(dyrektorem  katolickiego Stowarzyszenia  
Civitas Christiana w Zielonej Górze)

na temat naszych symboli narodowych 
GODŁA, HYMNU I FLAGI. 

Biblioteka Miejska w rocznicę swojego patrona 

Poznać bliżej Stefana Żeromskiego
W tym roku przypada 150. rocznica urodzin patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej w No-
wogardzie Stefana Żeromskiego (1864-1925). Z tej okazji, w piątek 7 listopada, odwiedziła 
nas pani Cecylia Judek sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej  w Szczecinie, aby zapre-
zentować wykład o życiu i twórczości naszego wybitnego pisarza. 

W spotkaniu  uczestniczy-
li uczniowie klasy IIa i IIIa z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
ppor. Emilii Gierczak w Nowo-
gardzie wraz z opiekunami panią 
Dorotą Borzeszkowską-Buriak i 
panią Katarzyną Mańkowską, któ-
rym dziękujemy za przybycie. Jest 
to już kolejna wizyta pani Cecy-
lii w naszej Bibliotece i za każdym 
razem dobra okazja do poszerze-
nia swojej wiedzy o wybitnym 
twórcy polskiej literatury. O każ-
dym z nich opowiada z prawdzi-
wą pasją przenosząc słuchaczy w 
czasy współczesne bohaterów wy-
kładu. Tym razem mieliśmy oka-
zję do zgłębienia życiorysu wiel-
kiego człowieka i pisarza.  Szcze-
gólną uwagę pani Cecylia zwraca-
ła na głęboki patriotyzm Stefana 
Żeromskiego, był społecznikiem 
bardzo zaangażowanym w sprawy 
społeczne, zwłaszcza te dotyczą-
ce ubóstwa warstwy robotniczej i 
chłopów. Udzielał się we wszyst-
kich istotnych sprawach dla pol-
skiej kultury, często sam podej-

mując inicjatywę. Bardzo ciekawy 
wykład o niezwykłym człowieku. 
Na następny o życiu i twórczości 
innego wybitnego literata czeka-
my z niecierpliwością. 

Z tej okazji można obejrzeć w 
Bibliotece wystawę ze zbiorów 
własnych, poświęconą Stefanowi 
Żeromskiemu. Znajdziemy tam 
m.in. list Moniki Żeromskiej do 

Biblioteki w Nowogardzie z 1964 
r., komplet dzieł zebranych pisa-
rza wydanych w 10. rocznice Od-
zyskania Niepodległości przez 
Państwo Polskie, reprinty niektó-
rych dzieł wydanych w okresie 
międzywojennym i zdjęcia z CAF. 
Chętnych serdecznie zapraszamy. 

Sylwia Twarowska

Uwaga wędkarze 
 
Koło PZW „Tęczak” organi-

zuje dnia 23.11.2014 r. impre-
zę wędkarską pn. „Wyjazd na 
ryby z grillem” do Kamienia 
Pomorskiego. Wyjazd z ul. 5 
Marca, o godz. 6:00. Wpisowe 
10 zł. Zapisy w sklepie węd-
karskim „Tęczak”. 

 
Zarząd Koła 

Z okazji 11 listopada

Wystawa o wyjątkowym 
człowieku 
Jan Karski był emisariuszem Polskiego Państwa Podziem-
nego. To on przekazał informację alianckim przywódcom  o 
zagładzie Żydów na terenach okupowanych przez Niemców.  
W Miejskiej Bibliotece, od 11 listopada do połowy grudnia, 
można zwiedzać wystawę wielkiego polskiego patrioty. 

Jego postać związana jest z Ho-
lokaustem i dramatyczną historią 
okupowanej Polski. Dlatego Sejm 
RP ustanowił rok 2014, rokiem 
prof. Jana Karskiego. 

-To szczególna wystawa. Zwie-
dzający może zobaczyć wiele cie-
kawych książek, które napisał Jan 
Karski, a w szczególności ta pozy-
cja specjalna, którą jest książka pt. 
„Tajne Państwo” - mówi dyrektor 
Biblioteki, pani Zofia Pilarz, za-
praszając na wystawę. 

Jan Karski (wł. Jan Romuald 
Kozielewski) ur. 24 kwietnia 1914 

r. w Łodzi, zm. 13 lipca 2000 r. w 
Waszyngtonie. W międzywojen-
nej Polsce ukończył prawo, stu-
dium dyplomacji oraz szkołę pod-
chorążych. Podczas wojny działał 
w konspiracji, został emisariu-
szem władz Państwa Podziemne-
go. Ryzykując własne życie, dwu-
krotnie przedostawał się do war-
szawskiego getta, a także do obo-
zu przejściowego w Izbicy, z któ-
rego Żydzi kierowani byli do obo-
zów zagłady. 

Opr. Jarek Bzowy 

Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim, autorem znakomitego 
programu telewizyjnego „Kossakowski. Szósty zmysł.”

W niedzielę, 30 listopada, o godz. 
16.00, zapraszamy na spotkanie z 
Przemkiem Kossakowskim, au-
torem znakomitego programu te-
lewizyjnego „Kossakowski. Szó-
sty zmysł.” emitowanego na kana-
le TTV. W połowie listopada bieżą-
cego roku w księgarniach pojawi się 
reporterski debiut Kossakowskiego 
„Na granicy zmysłów”. Spotkanie z 
autorem nawiązywać będzie do te-
matyki książki, podróży na Wschód 
oraz poddawaniu się licznym prak-
tykom ludowych uzdrowicieli. Bile-
ty w cenie 20 PLN już do nabycia w 
kasie NDK. 

Przemek Kossakowski - rocznik 
1972. Autor cyklu programów „Kos-
sakowski. Szósty zmysł” (emitowa-
ny na kanale TTV), dokumentują-

cych jego podróże po Ukrainie, Ro-
sji, Bałkanach i Polsce, podczas któ-
rych doświadczał praktyk znacho-
rów, uzdrawiaczy i wróżbitów. Zako-
pywany w grobie, obkładany wnętrz-
nościami barana, poddawany prak-
tykom podcinania języka… Krót-
ko mówiąc człowiek od zadań spe-
cjalnych. Zwolennik kontaktu bezpo-
średniego i pracy w terenie. Wielbiciel 
malarstwa flamandzkiego, boksu, ba-
letu i polskiego hip-hopu. W wolnym 
czasie chętnie rysuje i eksperymentu-
je z grafiką.

W połowie listopada bieżącego 
roku w księgarniach pojawi się re-
porterski debiut Kossakowskiego „Na 
granicy zmysłów”. Spotkanie z auto-
rem nawiązywać będzie do tematy-
ki książki, podróży na Wschód oraz 

poddawaniu się licznym praktykom 
ludowych uzdrowicieli. Forma spo-
tkania multimedialna, z dużą ilością 
materiału fotograficznego.

inf. NDK
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zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  

w miejscowościach: 
w Nowogardzie, Osinie, 

Przybiernowie i okolicach
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 

Tel. 58 554 80 80 
lub 801 800 400

finanse dla domu

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

P3.2.O.do

Reklama

P6.2.O.d/o

Kandydat do Rady Powiatu

Reklama

Kandydat do Rady Gminy Osina

K WW
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA

OKRĘG 15 obejmujący 
miejscowość Bodzęcin

Kandydat do Rady Gminy Osina

K WW
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA

OKRĘG 15 obejmujący 
miejscowość Bodzęcin

Kandydat do Rady Gminy Osina

K WW
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA
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miejscowość Bodzęcin

Kandydat do Rady Gminy Osina
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Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA

OKRĘG 15 obejmujący 
miejscowość Bodzęcin

Kandydat do Rady Gminy Osina

K WW
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA
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miejscowość Bodzęcin

Kandydat do Rady Gminy Osina

K WW
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA

OKRĘG 15 obejmujący 
miejscowość Bodzęcin

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 
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BreyerRenata
Okręg nr 16
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MajdzińskiRyszard 
Okręg nr 7

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i SprawiedliwośćDo Rady Miasta

Kandydat 
do Rady Gminy Osina

K o m i t e t 
Wyborczy Wyborców 
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA

OKRĘG 15

Sfinansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój
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Lidia Bogus o Fundacji „ZDROWIE” w rozmowie z DN

Im więcej ruchu, tym więcej zdrowia!
Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie” jest organizacją non-profit. To Fundacja pożytku publicznego, której celem jest kształtowanie w społeczeństwie aktywnych po-
staw prozdrowotnych, poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki, a także promocji zdrowia. Na temat działalności Fundacji rozmawiamy z jej prezesem - Lidią Bogus.

Dziennik Nowogardzki: Sło-
wo „zdrowie” niejedno ma imię. 
Czym, w pani rozumieniu, jest 
to zdrowie i jak rozumie pani 
jego ochronę?

Lidia Bogus, prezes funda-
cji „Zdrowie”: Tak, rzeczywiście 
zdrowie niejedno ma imię, dla każ-
dego może oznaczać co innego – dla 
jednego to cnoty zdrowego życia, w 
pięknym otoczeniu, ideał „zdrowy 
duch w zdrowym ciele”, wiarę w to, 
że człowiek może być zdrowy, jeśli 
żyje zgodnie z rozumem, dla dru-
giego zaś to medycyna naprawcza, 
która koncentruje się głównie na le-
czeniu chorób i przywracaniu zdro-
wia. W moim rozumieniu, zdro-
wie jest wartością najwyższą, jaką 
posiada każdy człowiek, przynaj-
mniej na początku swojego życia. 
Według WHO, zdrowie jest stanem 
pełnego dobrego samopoczucia fi-
zycznego, psychicznego i społeczne-
go, a nie wyłącznie brakiem choro-
by lub niepełnosprawności. Ogólnie 
mówiąc, każdy obywatel ma prawo 

do ochrony zdrowia, do korzysta-
nia z usług medycznych – niezależ-
nie od sytuacji materialnej, równy 
dostęp do świadczeń opieki zdro-
wotnej, finansowanej ze środków 
publicznych, gwarantuje nam kon-
stytucja.

Skąd pomysł na założenie 
Fundacji „Zdrowie”?

W latach reformy zdrowotnej, 
dostanie się do lekarzy specjalistów 
graniczyło niemal z cudem. Toteż 
narodził się pomysł, aby utworzyć 
organizację – Fundację „Zdrowie”, 
której zadaniem byłoby prowadze-
nie poradni specjalistycznych.

Celem Fundacji jest promo-
cja zdrowia na terenie Gminy 
Nowogard, a także kształtowa-
nie w społeczeństwie aktywnych 
postaw zdrowotnych poprzez 
wspieranie rozwoju profilakty-
ki i promocji zdrowia. Przyzna 
pani, że to brzmi chyba dość pa-
tetycznie w czasach, gdy każdy 
człowiek gdzieś się spieszy i spę-
dza wiele godzin w pracy?

Mogło brzmieć to patetycznie na 
samym początku mojej działalno-
ści w Fundacji, gdzie samo znacze-
nie profilaktyki i promocji zdrowia 
było mało znane i najwygodniejsza 
była wymówka, że „nie mam cza-
su, bo dużo pracuję”. Dziś, po sied-
miu latach działalności, świado-
mość naszej lokalnej społeczności 
jest tak ogromna, że sami narzu-
cają mi pewne pomysły i zawsze 
zorganizują sobie czas, aby brać 
udział w badaniach.

W jakim celu została stworzo-
na Fundacja „Zdrowie” i jakie 
były jej głów ne zadania, a także 
obszar działania?

Fundacja została utworzona w 
celu zwiększenia dostępu społeczeń-
stwa do opieki medycznej – lekarzy 
specjalistów, a także działalności w 
tym zakresie. Głównym zadaniem 
fundacji było zorganizowanie, przy 
współudziale wybranej firmy me-
dycznej, systemu opieki medycznej 
uzupełniającej, alternatywnej wo-
bec systemu zdrowotnego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, dostoso-
wanego do możliwości finansowych 
społeczności Gminy Nowogard oraz 
okolicznych gmin. Zakładano, że 
zwiększy się dostępność mieszkań-
ców do lekarzy specjalistów oraz do 
diagnostyki medycznej.

Jednym z obszarów dzia-
łań Fundacji jest propagowanie 
zdrowia, a także badania profi-
laktyczne. W jaki sposób przeko-
nuje pani pacjentów, że warto się 
badać i poświęcać swój czas wła-
śnie sprawności i zdrowiu?

Rozmowy, rozmowy i jeszcze raz 
rozmowy, prelekcje, spotkania, wy-
korzystanie każdego miejsca i cza-
su, jeśli jest zainteresowanie. A za-

interesowanie jest ogromne, ludzie 
zaczynają się otwierać, chcą wie-
dzieć coraz więcej, często sami za-
chęcają swoich znajomych, żeby 
wzięli udział w akcji profilaktycz-
nej.

Kwiecień 2004 to data szcze-
gólna dla Fundacji „Zdrowie”. 
Jak podsumuje pani te lata w 
kontekście działalności Funda-
cji? 

Tak, w kwietniu 2004 roku po-
wstała Samorządowa Funda-
cja Opieki Medycznej „Zdrowie” 
z inicjatywy ówczesnego Burmi-
strza Gminy Nowogard oraz Sto-
warzyszenia na Rzecz Szpitala. 
Jest pierwszą i, jak do tej pory, je-
dyną Fundacją w Polsce utworzo-
ną przez Samorząd Gminy. Dziś 
jestem pełna podziwu dla osób, 
które wpadły na pomysł utworze-
nia Fundacji po to, aby w tak trud-
nym okresie reformy zdrowia, z de-
terminacją dążyć do tego, aby uła-
twić pacjentom dostęp do lekarzy 
specjalistów, a przecież wszystko 
co nowe rodzi się w bólach i niesie 
mnóstwo niewiadomych.

Ważną rolę w realizacji mi-
sji Fundacji odgrywają badania. 
Jakie są to badania? Jak trafiają 
do Was pacjenci, którzy chcą się 
przebadać? 

Na samym początku mojej dzia-
łalności, czerwiec 2008 rok, zaczę-
łam od profilaktyki raka piersi. Ba-
dania te odbywają się raz w mie-
siącu przez cały rok. Później pro-
filaktyka raka szyjki macicy, pro-
filaktyka raka jelita grubego, pro-
filaktyka raka prostaty, profilakty-
ka chorób układu krążenia. Z ini-
cjatywy Fundacji zostało utworzo-
ne Stowarzyszenie Kobiet z Proble-

mami Onkologicznymi „Lila-Róż” 
oraz Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków Koło Nowogard. Wiado-
mość o realizacji programu prze-
kazywana jest na stronie Fundacji, 
rozklejamy plakaty, wysyłamy za-
proszenia, podawana jest również 
informacja w naszej lokalnej gaze-
cie, Dzienniku Nowogardzkim.

Samorządowa Fundacja Opie-
ki Medycznej „Zdrowie” to Fun-
dacja z perspektywami, które są 
konsekwencją sprawnego działa-
nia, ale też zaangażowania pani 
jako prezesa?

Z perspektywami to oczywiście 
jest tak, że głowę mam zawsze peł-
ną pomysłów, ale to nie wystarczy. 
To tak jak w zarządzaniu doskona-
łym wg Kuca – nie wystarczy „wie-
dzieć, umieć i chcieć”, trzeba jesz-
cze „móc” realizować działania, no 
i oczywiście „nadążać” za zmiana-
mi i starać się je „wyprzedzać”.

Kończąc, posłużę się cytatem: 
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie 
dowie, jako smakujesz, aż się ze-
psujesz” – tak pisał Jan Kocha-
nowski. O tym, jak wielka jest 
wartość zdrowia, dowiadujemy 
się najczęściej wtedy, gdy je nie-
oczekiwanie tracimy. Pani zda-
niem, czy tak musi być?

Oczywiście że nie musi tak być, 
np. na wiele zdarzeń losowych nie 
mamy wpływu, a wielu chorobom 
możemy zapobiec, przynajmniej 
zminimalizować ich przebieg już w 
profilaktyce pierwszorzędowej, czy-
li poprzez badania przesiewowe we 
wczesnej fazie, ale warunek jest je-
den – ludzie muszą chcieć się zba-
dać i zgłaszać na badanie przesie-
wowe zwane inaczej skriningowe.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Caffe Piwnica zaprasza 

Kto wygrał bilety  
na koncert? 

Informujemy, że podwójne za-
proszenia na koncert grypy Specy-
ficzni, który odbędzie się już w tę 
sobotę (15 listopada) w „Caffe Piw-
nica” wygrały panie Justyna Grzelak 
i Małgorzata Pawelec. Gratulujemy! 
Zwycięzcy proszeni są o zgłoszenie 
się do restauracji 15 minut przed 
koncertem lub telefoniczny kontakt 
w celu potwierdzenia przybycia pod 
nr tel. 608053371. 

Przypomnijmy, że koncert roz-
pocznie się o godz. 20.30. Bilety na 
koncert w cenie 17 zł/osoby. 

Życzmy przyjemnego słuchania i 
dobrej zabawy.    Red. 

Komunikat Policji 
Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie oznakują Twój rower oraz inne 

wartościowe przedmioty w ramach programu prewencyjnego „Świadomi i bez-
pieczni”. W tym celu, skontaktuj się z tutejszą jednostką Policji i umów na dogod-
ny termin – tel. 91-57-92-311. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i 

meblościankę pokojową, tel. 669 
517 964 lub 91 39 10762

- Przyjmę używany robot ku-
chenny, akordeon tel. 513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, tel. 
723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment tel. -  tel. 
692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe oraz 
lodówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy 
i kuchenny, lodówkę i sofę – tel.    
783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkła-
dany dla dziecka, pralkę, lodówkę 
i tapczan dwuosobowy- tel.     508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę lub 
zamrażarkę - tel. 530-456-369

- Oddam: za darmo, 1 ośmioty-
godniowego szczeniaczka – tel. 693 
925 093  



WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. Lista kandydatów, okręgi i siedziba obwodowej komisji wyborczej
Okręg Nr 1 - obejmujący ulice: Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, 

Jarosława Dąbrowskiego, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Promenada, Romualda 
Traugutta, Smużyny, Wileńska, Wojska Polskiego

Kandydaci:
1. KWIATKOWSKI Roman, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY PSL - lista nr 1
2. KRAWCZYK Bożena Ewa, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SURMA Karina, lat 46, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWA-

TELSKA RP - lista nr 4
4. WENCEL Edyta Ewa, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
5. SZPILKOWSKI Rafał Marek, lat 38, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓL-

NY NOWOGARD - lista nr 13
6. ŻYTKO Ewa Barbara, lat 62, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW EWY ŻYTKO - 

lista nr 17
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie, ul. 

Wojska Polskiego 6

Okręg Nr 3 - obejmujący ulice: Gen Józefa Bema od nr 26 do nr 34, Leśna
Kandydaci:
1. KOLLESS Katarzyna Monika, lat 38, zam. Lestkowo - zgłoszona przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. FILIPCZAK Jerzy Jan, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. BUCZYŃSKI Wiesław, lat 59, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. WOLNY Marcin, lat 34, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM 

- lista nr 6
5. WASIAK Andrzej, lat 47, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NOWO-

GARD - lista nr 13Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie, ul. Ge-

nerała Bema 41

Okręg Nr 5 - obejmujący ulice: Armii Krajowej od nr 50 do końca, Pustać,Warszawska nr 
13, Zamkowa

Kandydaci:
1. SANIUK Stanisław Michał, lat 60, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. GĘGLAWY Daniel Krzysztof, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. BORZESZKOWSKI Tadeusz, lat 65, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFOR-

MA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. SZAŁAGAN Stanisław Eugeniusz, lat 65, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD 

LEWICA RAZEM - lista nr 6
5. DZIEKANOWSKI Maciej Włodzimierz, lat 35, zam. Warnkowo - zgłoszony przez 

KWW WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
6. GIERACH Adam, lat 67, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole nr 4, ul. Kościuszki 3

Okręg Nr 7 - obejmujący ulice:  5 Marca, 700 lecia od nr 1 do nr 5 i od nr 20 do końca, Ko-
walska, Lutyków, Obodrytów, Osiedlowa, plac Wolności, Sądowa

Kandydaci:
1. PAŚKO Rafał Marcin, lat 32, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL - lista nr 1
2. MAJDZIŃSKI Ryszard Jerzy, lat 69, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. SAWICKI Łukasz, lat 37, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWA-

TELSKA RP - lista nr 4
4. WOŹNIAK Adam Paweł, lat 40, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
5. PIETRZYCKI Artur Aleksander, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW 

WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7

Okręg Nr 9 - obejmujący ulice:  3 Maja od nr 29 do nr 38, Jana Kilińskiego, Kazimierza 
Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, Zielona

Kandydaci:
1. AUGUSTYNEK Andrzej, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY PSL - lista nr 1
2. FRANKOWSKI Stanisław Włodzimierz, lat 63, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW 

PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. SANIUK Krzysztof Mirosław, lat 50, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LE-

WICA RAZEM - lista nr 6
4. SZYMANIAK Jan, lat 61, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I 

ROZWÓJ - lista nr 12
5. KIELAN Dariusz, lat 29, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NOWO-

GARD - lista nr 13
6. DUBINIECKI Tadeusz Marian, lat 60, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Prywatne Liceum Ogólnokształcące w No-

wogardzie , ul. 3 Maja 22

Okręg Nr 8 - obejmujący ulice:  3 Maja od nr 1 do 28 i od nr 39 do końca, 700 Lecia od nr 6 
do nr 19, Bankowa, Batalionów Chłopskich,Dąbrowszczaków, Dworcowa, Fabryczna, Górna, 
Magazynowa, Młynarska, Pocztowa, Stanisława Rzeszowskiego, Wartcka

Kandydaci:
1. KWIATKOWSKI Tomasz Grzegorz, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. ZUGAJ Jan Józef, lat 45, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWA-

TELSKA RP - lista nr 4
3. SŁOMSKI Piotr, lat 30, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I 

ROZWÓJ - lista nr 12
4. MARCINKIEWICZ Marzena Agnieszka, lat 38, zam. Nowogard- zgłoszona przez KWW 

WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
5. LEMBAS Paweł Kazimierz, lat 26, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY WYBORCÓW JERZEGO KUBICKIEGO - lista nr 15
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Nowo-

gardzie , ul. 3 Maja 22

Okręg Nr 10 - obejmujący ulice:  Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Cmentarna, Hen-
ryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Mikołaja 
Reja, Nadtorowa, Polna Stefana Żeromskiego od nr 4 do nr 16, Władysława Reymonta i miej-
scowości: Radłowo, Sieciechowo

Kandydaci:
1. AUGUSTYNEK Beata Elżbieta, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszona przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. DZIURA Bogusław Jan, lat 68, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRA-

WIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. MĄKOWSKA Regina Eugenia, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFOR-

MA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. BĄK Jolanta, lat 50, zam. Nowogard - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - li-

sta nr 6
5. SZAREK Sylwia, lat 36, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW WSPÓLNY NOWO-

GARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Żeromskiego 5

Okręg Nr 2 - obejmujący ulice: Bartosza Głowackiego ,Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów, 
Macieja Rataja, Racławicka, Stefana Grota-Roweckiego, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teo-
dora Roosevelta, Wiejska i miejscowość Warnkowo

Kandydaci:
1. TOMKÓW Łukasz, lat 31, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL - lista nr 1
2. STASIK Nikodem Andrzej, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. BIELIDA Antoni, lat 67, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM 

- lista nr 6
4. BOGUS Lidia Marzena, lat 51, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
5. DWORNIK Zbigniew, lat 32, zam. Warnkowo - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole n 4, ul. Kościuszki 3

Okręg Nr 4 - obejmujący ulice: Armii Krajowej od nr 1 do 49, Brzozowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Gen. Józefa Bema od nr 1 do 25B i od 35 do końca, Gen. Józefa Wybickie-
go, Lipowa, Stanisława Staszica 

Kandydaci:
1. MUCEK Andrzej Stanisław, lat 62, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. KALICZYŃSKA Jadwiga, lat 65, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. PIWOWARCZYK Renata, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszona przez KKW SLD LEWI-

CA RAZEM - lista nr 6
4. LESZCZYŃSKI Andrzej, lat 66, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
5. GAWĘCKI Kazimierz, lat 43, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie, ul. Ge-

nerała Bema 41

Okręg Nr 6 - obejmujący ulice: Blacharska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Lubo-
szan, plac Szarych Szeregów, Stefana Czarnieckiego, Stolarska, Szkolna, Warszawska od nr 1 
do 12 i nr 14

Kandydaci:
1. LUBERADZKI Ładysław Ryszard, lat 59, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY PSL - lista nr 1
2. DANILEWSKI Artur Adam, lat 44, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFOR-

MA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. JUREK Lech Józef, lat 67, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
4. NIERADKA Marcin Michał, lat 30, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7
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Okręg Nr 11 - obejmujący ulice: Bohaterów Warszawy od nr 1 do 70 , Krótka, Łąkowa, Ra-

dosława
Kandydaci:
1. ANTCZAK Marek, lat 52, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL - lista nr 1
2. KLUSZCZYŃSKI Radosław Jerzy, lat 56, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. AUGUSTYNIAK Agata Beata, lat 29, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFOR-

MA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. HABERSKI Krzysztof Dariusz, lat 26, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LE-

WICA RAZEM - lista nr 6
5. KOZŁOWSKI Grzegorz, lat 31, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY 

NOWOGARD - lista nr 13
6. DEMBICKI Józef, lat 70, zam. Nowogard, złożył następujące oświadczenie: byłem współ-

pracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy. 
- zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista 
nr 14

7. WIATR Michał Grzegorz, lat 33, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW MICHAŁA 
WIATRA - lista nr 16

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 3, Boh. Warszawy 78
Okręg Nr 13 - obejmujący ulice: Księcia Józefa Poniatowskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 5 

do końca, Kwietniowa, Ogrodowa
Kandydaci:
1. PAWLAK Jowita Agata, lat 40, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. KOSMALSKI Ireneusz Piotr, lat 42, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD 

LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. TOMCZYK Dominik, lat 38, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
4. SZAFRAN Tomasz, lat 34, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
5. MICHOŃSKI Maciej, lat 33, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole nr 3, ul. Poniatowskiego 2a
Okręg Nr 15 - obejmujący miejscowości: Długołęka, Gardna, Krasnołęka, Miękkie, 

Nowe Wyszomierki, Olchowo, Sąpolnica, Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wyszomierz 
Kandydaci:
1. KOLADYŃSKI Jarosław Mirosław, lat 52, zam. Olchowo - zgłoszony przez KW 

PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. JANKOWSKI Jacek, lat 40, zam. Długołęka - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
3. JEŻ Marian, lat 59, zam. Osowo - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZ-

WÓJ - lista nr 12
4. KANIA Andrzej, lat 58, zam. Wyszomierz - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Długołęce
Okręg Nr 17 - obejmujący miejscowości: Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino, Konarzewo, 

Osowo, Słajsino
1. LIS Ryszard, lat 64, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL 

- lista nr 1
2. JURCZAK Jacek, lat 39, zam. Konarzewo - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBY-

WATELSKA RP - lista nr 4
3. LISOWSKA Marlena, lat 31, zam. Osowo - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
4. SZKOŁUDA Anna, lat 55, zam. Osowo - zgłoszona przez KWW PARTNERSTWO I 

ROZWÓJ - lista nr 12
5. CWAJDA Mirosława Teresa, lat 64, zam. Osowa - zgłoszona przez KWW WSPÓL-

NY NOWOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
Okręg Nr 19 - obejmujący miejscowości: Glicko, Miętno, Orzechowo, Orzesze, Otręby, 

Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Zagórz, Zatocze, Zbyszewice,
Kandydaci:
1. LUTER Zbigniew Stanisław, lat 52, zam. Glicko - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. PACER Izabela, lat 38, zam. Miętno - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŚĆ - lista nr 3
3. IWANÓW Karolina, lat 26, zam. Wierzchy - zgłoszona przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. BIAŁCZAK Marian, lat 65, zam. Orzechowo - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
5. CIECHANOWSKI Arkadiusz, lat 29, zam. Orzechowo - zgłoszony przez KWW 

WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Orzechowie

Okręg Nr 18 - obejmujący miejscowości: Boguszyce, Brzozowo,Drzysław, Lestkowo, 
Maszkowo, Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko

Kandydaci:
1. BANACHOMSKI Tadeusz, lat 54, zam. Nowogard zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. FEDEŃCZAK Adam, lat 61, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. RAFIŃSKI Jacek, lat 50, zam. Wojcieszyn - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
4. STAŃCZYK Małgorzata, lat 40, zam. Nowogard - zgłoszona przez KWW PART-

NERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 12
5. GAŁA Bogumił, lat 35, zam. Kulice - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NOWO-

GARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Żabowie

Okręg Nr 20 - obejmujący miejscowości: Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, 
Świerczewo, Trzechel

Kandydaci:
1. OWCZAREK Joanna Kazimiera, lat 41, zam. Ogorzele - zgłoszona przez KW PLAT-

FORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. BEDNAREK Jolanta, lat 52, zam. Strzelewo - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
3. TOPA Danuta, lat 56, zam. Czermnica - zgłoszona przez KWW PARTNERSTWO I 

ROZWÓJ - lista nr 12
4. SANIUK-GRZELAK Monika Natalia, lat 33, zam. Nowogard - zgłoszona przez 

KWW WSPÓLNY NOWOGARD - lista nr 13
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Okręg Nr 12 - obejmujący ulice: Bohaterów Warszawy od nr 71 do końca, Gryfitów, Jana 
Pawła II, Księcia Racibora I, Stefana Żeromskiego od nr 1 do nr 3 i od nr 21 do końca, Świa-
towida

Kandydaci:
1. DĘGA Witold, lat 64, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - 

lista nr 1
2. JEMILIANOWICZ Joanna, lat 24, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PLATFORMA 

OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. WIĄZ Anna Ewa, lat 59, zam. Nowogard - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM 

- lista nr 6
4. WOJCIECHOWSKI Piotr, lat 35, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNER-

STWO I ROZWÓJ - lista nr 12
5. BŁASZCZYK Paweł Piotr, lat 32, zam. Nowogard zgłoszony przez KWW WSPÓLNY 

NOWOGARD - lista nr 13
6. KORNILUK Kazimierz Marian, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET 

WYBORCZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 3, Boh. Warszawy 78

Okręg Nr 14 - obejmujący ulice: 15 Lutego, Księcia Józefa Poniatowskiego nr 4, Stefana 
Żeromskiego od nr 17 do nr 20, Zaciszna

Kandydaci:
1. WASYLUK Rafał, lat 35, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY 

PSL - lista nr 1
2. WIŚNIEWSKI Stanisław, lat 65, zam. Nowogard - zgłoszony przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. KŁOSOWSKA Krystyna Bożena, lat 52, zam. Nowogard - zgłoszona przez KW 

PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. KOZIEŁ Czesław, lat 79, zam. Nowogard - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RA-

ZEM - lista nr 6
5. JURCZYK Dawid, lat 31, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW WSPÓLNY NO-

WOGARD - lista nr 13
6. TCHÓRZEWSKI Grzegorz Franciszek, lat 53, zam. Sieciechowo - zgłoszony przez 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIG NOWOGARD 2014 - lista nr 14
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Przedszkole nr 3, ul. Poniatowskiego 2a

Okręg Nr 16 - obejmujący miejscowości: Bromierz, Kulice, Ostrzyca, Sąpole, Wierzbię-
cin

Kandydaci:
1. KRATA Michał Ryszard, lat 35, zam. Wierzbięcin - zgłoszony przez KOMITET WY-

BORCZY PSL - lista nr 1
2. BREYER Renata Ewa, lat 46, zam. Wierzbięcin - zgłoszona przez KW PRAWO I 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. GARGULIŃSKI Roman, lat 43, zam. Wierzbięcin - zgłoszony przez KW PLATFOR-

MA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. BANACH Dorota Irena, lat 42, zam. Wierzbięcin - zgłoszona przez KKW SLD LE-

WICA RAZEM - lista nr 6
5. OLEJNIK Dariusz, lat 51, zam. Ostrzyca - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO 

I ROZWÓJ - lista nr 12
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

Okręg Nr 21 - obejmujący miejscowości: Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łęgno,Ogary, Ogorzele, Olszyca, Ptaszkowo, Wierzchę-
cino, Zakłodzie 

1. BOCIARSKI Michał Jan, lat 36, zam. Nowogard - zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1  2. KANIA Kazimierz Andrzej, lat 59, zam. Dąbrowa Nowogardzka 
- zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4  3. KOLANEK Paweł Mikołaj, lat 31, zam. Błotno - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6 4. 
TRACZ Tadeusz Jan, lat 57, zam. Nowogard - zgłoszony przez KWW PARTNERSTWO I ROZWÓJ - lista nr 12   5. KUBICKI Jerzy, lat 56, zam. Karsk - zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO KUBICKIEGO - lista nr 15   Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Błotnie
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Zawody wędkarskie Koła MG PZW Nowogard 

76 cm szczupak na wagę silnika
W sobotę (8 listopada), w godzinach porannych, na jeziorze nowogardzkim, odbyły się za-
wody wędkarskie, zorganizowane przez Koło Miejsko Gminne PZW Nowogard. Rywaliza-
cja rozegrała się w dwóch kategoriach, spinningowe z łodzi oraz spławikowe z brzegu. 

Z uwagi na atrakcyjne nagrody 
(I miejsce w spinningu silnik elek-
tryczny do łodzi) do zawodów spin-
ningowych zgłosiło się 28 zawod-
ników z aktualnymi pozwoleniami 
na połów z łodzi. Około godziny 

7:30 łodzie wypłynęły na jezioro, 
aby punktualnie o godzinie 8:00, 
na sygnał sędziego głównego zawo-
dów, rozpocząć łowienie. Zaraz po 
godzinie 8:00 padł pierwszy szczu-
pak, złowiony przez Jana Mucę. 
Zawody spinningowe trwały do 
godziny 12:00, łącznie z dopłynię-
ciem do brzegu. W wyniku rywali-
zacji, tego dnia szczęście uśmiech-
nęło się do czterech zawodników, 
którzy złowili ryby. Pierwsze miej-
sce wywalczył Wojciech Bonifrow-
ski, uzyskując 2780 punktów i ło-
wiąc szczupaka o wadze 2,78 kg (76 
cm). Na drugim miejscu uplasował 
się Jan Muca, który złowił szczupa-
ka o wadze 1,64 kg (62 cm) i otrzy-
mał 1640 punktów. Na najniższym 
stopniu podium znalazł się Stani-
sław Żołubowski, uzyskując 1240 
punktów i łowiąc szczupaka o wa-
dze 1,24 kg (54 cm). Na czwartym 
miejscu uplasował się Jacek Krzy-

siak, łowiąc okonia o wadze 0,34 kg 
(31 cm). 

Trzech pierwszych zawodników 
otrzymało piękne puchary. Wszy-
scy, którzy złowili ryby, otrzymali 

Pamiątkowe zdjęcie wędkarzy, biorących udział w sobotnich zawodach, zorganizowanych przez Koło MG PZW Nowogard.

Wojciech Bonifrowski złowił szczupaka 
o wadze 2,78 kg, mierzącego 76 cm, któ-
ry pozwolił mu wygrać silnik do łodzi.

II Rodzinny Bieg w Kościuszkach

Uczcili Dzień Niepodległości
We wtorek, 11 listopada, w Kościuszkach, odbył się II Bieg Niepodległości. Najpierw, o 
godz. 15:00, pobiegły dzieci, pół godziny później pobiegli nieco starsi mieszkańcy wsi – 
młodzież oraz dorośli. Po zakończeniu biegu, wszyscy udali się do wiejskiej świetlicy, by 
tam wspólnie świętować Dzień Niepodległości.

W tym roku Rodzinny Bieg ob-
chodził swoje drugie urodziny. 
Wspaniała pogoda przyciągnęła 
rodziców i ich pociechy. Dzieci do 
lat 10 biegły na krótkim dystan-
sie 111 m. Start zaplanowano na 
godz. 15:00. Na mecie, na wszyst-
kich małoletnich czekały nagrody 
od sponsorów. Pierwsze miejsce 
zajęła Kinga Lewandowska, dru-
gie Filip Kozak, a trzecie – Mate-
usz Osajda.

Największe emocje budził bieg 
na długim dystansie 1111 m. Na-
grody zostały rozdane w kilku ka-
tegoriach. Pierwsze miejsce wśród 
chłopców (11–15 lat) zajął Miko-
łaj Wąsik, drugie Maciej Stefański, 
trzecie – Wiktor Krzysztoszek. Je-
śli chodzi o kategorię dziewcząt, 
pierwsze miejsce zajęła Aleksan-
dra Lewandowska, drugie Alek-
sandra Borczyk, trzecie – Julia 
Langner.

Bieg w kategorii Open zwycię-
żył Łukasz Langner, drugi był Szy-
mon Pilipczuk, a trzeci – Krzysz-
tof Gałecki. Wśród kobiet pierw-
sze miejsce należało do Sylwii 
Langner, drugie do Natalii Pabiś, 
a trzecie – Katarzyny Wąsik (soł-
tysa Kościuszek). 

Dla najmłodszych uczestników 
nagrodę ufundował wójt Gminy 
Osina, Krzysztof Szwedo. Otrzy-
mali je: Marysia Gałecka (2 lata) 
oraz Jakub Lewandowski (3 lata).

Po sportowej rywalizacji, wszy-
scy przenieśli się do świetlicy 
wiejskiej, gdzie czekał na nich po-
częstunek. Krótkie przedstawie-
nie na temat historii dziejów Pol-
ski zaprezentowały dzieci z Ko-
ściuszek, przygotowane przez p. 
Renatę Langner oraz p. Katarzynę 
Wąsik. Dla wszystkich zebranych 
zaśpiewał także zespół z NDK – 
„Wesoła Ferajna”. Uczestnicy im-
prezy chętnie przyłączyli się do 
śpiewania pieśni patriotycznych 
i ludowych. Należy wspomnieć, 
ze swoją obecność zaznaczył tak-
że najstarszy mieszkaniec wsi – 
96-letni Stanisław Młyńczyk. 

Korzystając z okazji, organiza-
torzy II Rodzinnego Biegu Nie-
podległości pragną na łamach DN 
podziękować serdecznie sponso-
rom: Sylwii i Krzysztofowi Piwo-
warczyk, Salonowi Kosmetyczne-
mu Nell – Sylwia Krzysztoszek, 
Salonowi Kosmetycznemu La Be-
aute Sylwia Nawara, Megasun 
Studio Magdalena Rakoska, sie-

ci sklepów Kaufland, Jerzemu Ku-
backiemu, Studio La Femme d’Or, 
Krzysztofowi Szwedo, Elżbiecie i 
Stanisławowi Osajda, Izabeli Ża-
bickiej, Elżbiecie Osajda, Katarzy-
nie Wąsik, Beacie i Rafałowi Wró-
bel, Zumba Dream Team, Jolan-
cie Stefańskiej, Renacie Langner 
oraz siłowni Fira Nowogard. Po-
dziękowania za pomoc w organi-
zacji imprezy kierowane są rów-
nież do wszystkich mieszkańców 
Kościuszek. 

Już dziś organizatorzy zaprasza-
ją do systematycznych treningów i 
uczestnictwa w biegu za rok. 

Sołtys i Rada Sołecka
Beata i Rafał Wróbel

Renata Langner
Opr. Karolina Klonowska

również nagrody rzeczowe w po-
staci sprzętu wędkarskiego, a zwy-
cięzca zawodów, Wojciech Bo-
nifrowski, tę najcenniejszą, czy-
li silnik do łodzi. Wynika z tego, 
że Wojciech Bonifrowski nie tylko 
dobrze gra w piłkę nożną, ale rów-
nież świetnie łapie ryby. 

To, co udało się spinningistom, 
niestety nie udało się zawodni-
kom łowiącym z brzegu. Niko-
mu z czternastu zawodników nie 
dane było tego dnia cieszyć się ze 
zdobyczy. Przeznaczone dla nich 

nagrody i puchary poczekają na 
następne zawody (być może pod-
lodowe).

Zawody z ramienia Koła ob-
sługiwali: Jan Leśniewski (sędzia 
główny), Włodzimierz Wiatr (sę-
dzia sekretarz), Zbigniew Kolasa, 
Bogdan Kondratowicz, Józef Jóź-
wiak (sędzia kontrolny). Na ko-
niec, przy ciepłych kiełbaskach, 
wykonano wspólną fotografię. 

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Koło MG PZW Nowogard 

Oprac: KR       

O godz. 15.00 dystans 111 m  przebiegły dzieci.

Pół godziny później dorośli przemierzyli dystans 1111 m.

Po biegach zabawa przeniosła się do wiejskiej świetlicy.Tego dnia patriotyzm udzielał się każ-
demu.
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Kandydat na Burmistrz Nowogardu

Sfinansowany przez KW PO RP

nr 

Marcin

Fedeńczak

Kandydat do Rady Powiatu

1

Sfinansowany przez KW PO RP

Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza

KWW 

Partnerstwo i Rozwój

Przywrócić rangę miastu

kandydat do Rady Miasta
z okręgu nr 8

Sfinansowane przez KWW Partnerstwo i Rozwój

WITOLD DĘGA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: 

OKRĘG NR

  

12

Uczestnicząc w sesjach,  
będę zwracał uwagę 

- o dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców
- estetykę osiedli 
- powstawanie nowych miejsc pracy 
- wspieranie młodych przedsiębiorców

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Boh. Warszawy 78

16 listopada liczę na Państwa głos
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W najbliższą niedzielę podejmą Państwo decyzję, od której zależeć będzie 
przyszłość Nowogardu. 

Swoich kandydatów wybierzecie stawiając znak X przy danym nazwisku, 
zanim jednak dokonacie wyboru każdy odpowiedzialny kandydat powinien 
najpierw przedstawić Wam swoje społeczne dokonania, a następnie 
zaprezentować realny program wyborczy. 

Ja rozliczenia z ostatniej kadencji dokonałem, a mój program to konkrety dla 
miasta oraz mojego okręgu wyborczego. 

KONKRETY DLA MIESZKAŃCÓW NOWOGARDU TO:
- OBNIŻENIE opłaty za śmieci – gmina nie powinna zarabiać na swoich 

mieszkańcach 
- OBNIŻENIE podatku od środków transportu – pomoc przedsiębiorcom
- ROZWÓJ gminy przy głównym udziale pozyskanych środków z Unii 

Europejskiej 
- autobus komunikacji miejskiej dostosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych
- tworzenie miejsc przyjaznych dzieciom – kącik malucha w urzędzie 

miejskim i jego podległych jednostkach
MOJE KONKRETY DLA MIESZKAŃCÓW OKRĘGU 11 
- zakończenie remontu drogi i chodników na osiedlu Radosław 
- budowa przejścia dla pieszych między nową Biedronką a osiedlem 

„Czereśniowy Sad”
- remont drogi oraz ustawienie lustra drogowego przy osiedlu „Pomowskim”
- poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Bohaterów 

Warszawy poprzez wprowadzenie oznakowania poziomego 
- budowa placu zabaw przy osiedlu Radosław 
- zagospodarowywanie terenu wokół stawu przy Osiedlu Radosław
- uporządkowanie terenu po byłej odlewni na ulicy Radosława 

Wiem, że realizacja wszystkich założeń będzie trudna, ale jest realna do 
osiągnięcia.  

ZAUFAJ MI, A NIE ZAWIODĘ TWOICH OCZEKIWAŃ. 
MICHAŁ WIATR

RADNY W TWOJEJ SPRAWIE
Sfinansowane przez Komitet Wyborczy PSL

Marcin Nieradka

Kandydat do Rady Miasta

K WW
Partnerstwo 
i Rozwój

Okręg Nr 6

OKRĘG 7

Kandydat do Rady Miejskiej

RAFAŁ PAśKO

Umiejętność i doświadczenie
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Michalina córka Syl-
wii i Pawła Szarek ur. 
6.11.2014 z Nowogardu

Tomasz syn Agaty Ba-
jowskiej ur. 8.11.2014 
z Sielska

Dawid syn Agniesz-
ki i Marka Pisarek ur. 
10.11.2014 z Nowogardu

Jakub syn Weroniki Ku-
ropiewskiej ur. 8.11.2014 
z Czarnogłowy

Hanna córka Karo-
liny Młynarskiej ur. 
7.11.2014 z Nowogardu

Paula córka Karo-
liny i Cezarego ur. 
11.11.2014 z Glicka

Franek syn Joanny 
Parys ur. 10.11.2014 z 
Maszewa

Pomorzanin wygrywa w Dzień Niepodległości

Lewandowski zaczął strzelać
We wtorek (11 listopada), o godzinie 13:00, w Radziszewie, rozpoczął się mecz Pomorzani-
na Nowogard z tamtejszą Odrzanką. Rywal w tym sezonie zazwyczaj dostarczał punktów, 
zatem była to świetna okazja do zatarcia złego wrażenia po meczu z Zorzą. Pomorzanin wy-
grał, jednak ponownie nie zachwycił swoją grą. Passę bez strzelonej bramki przerwał Kamil 
Lewandowski, którego trafienie zapewniło nowogardzianom 3 punkty.   

Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard  0:1 (0:1)
`44 min. Kamil Lewandowski 
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) , Gracjan Wnu-

czyński, Maciej Dobrowolski (Marcin Skórniewski) – Wojciech Borek, Rafał Makare-
wicz, Patryk Marcinkowski, Kamil Lewandowski – Dawid Langner (Hubert Pędzi-
wiatr), Paweł Galus (Michał Łukasiak).  

Mecz z Odrzanką należało wy-
grać i podopieczni Roberta Ko-
paczewskiego stanęli na wysoko-
ści zadania. Mało satysfakcjonu-
jący pozostaje jednak wynik, gdyż 
Pomorzanin nie stwarzał sobie 
za wiele okazji do strzelenia gola. 

Odrzanka dostosowała się do ry-
wala, dlatego w pierwszej połowie 
zabrakło stuprocentowych oka-
zji, natomiast sporo było walki 
w środku pola. Pomorzanin jed-
nak zdołał jeszcze przed przerwą 
wyjść na prowadzenie. W ostat-
niej minucie pierwszej połowy, 
rzut wolny z prawej strony, kilka 
metrów od narożnika pola karne-
go, wykonywał Kamil Lewandow-
ski. Pomocnik Pomorzanina za-
centrował „ostrą” piłkę w światło 
bramki, nikt nie zdołał jej trącić, a 
futbolówka zaskoczyła bramkarza 
gospodarzy i wpadła do bramki. 
Warto wspomnieć, że od dłuższe-
go czasu młody piłkarz Pomorza-

nina szukał swoich goli, pomimo 
wielu klarownych sytuacji, brako-
wało mu nieco szczęścia. Tym ra-
zem los się odmienił i Kamil Le-
wandowski przerwał swoją serię 
bez zdobytej bramki. 

Po zmianie stron, nowogar-
dzianie prezentowali się już le-
piej. Przed dobrą okazją stanął 
Hubert Pędziwiatr, jednak w od-
daniu strzału przeszkodził mu… 
Paweł Galus, który wplątał się w 
tę akcję. Następnie w roli głów-
nej ponownie mógł wystąpić Ka-
mil Lewandowski. Najpierw w sy-
tuacji „sam na sam” zawodnik Po-
morzanina trafił w zewnętrzną 
część słupka. W drugiej sytuacji, 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
13. kolejka:
Zorza Dobrzany – Błękit Pniewo   5:0
Flota II Świnoujście – Sparta Węgorzyno  6:0
Piast Chociwel – Stal Lipiany   3:1
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard  0:1
Ina Ińsko – Morzycko Moryń   2:2
Gavia Choszczno – Orkan Suchań  1:2
Unia Dolice – Jeziorak Szczecin   2:3
Kłos Pełczyce – Polonia Płoty   0:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 13 34 36 10 11 1 1
2 Pomorzanin Nowogard 13 28 22 14 9 1 3
3 Jeziorak Szczecin 13 25 26 20 8 1 4
4 Kłos Pełczyce 13 23 18 18 7 2 4
5 Morzycko Moryń 13 22 22 16 5 7 1
6 Stal Lipiany 13 22 32 23 7 1 5
7 Błękit Pniewo 13 20 25 28 6 2 5
8 Zorza Dobrzany 13 19 33 19 4 7 2
9 Polonia Płoty 13 18 32 21 5 3 5
10 Sparta Węgorzyno 13 15 18 19 4 3 6
11 Unia Dolice 13 14 27 23 3 5 5
12 Ina Ińsko 13 14 16 24 4 2 7
13 Flota II Świnoujście 13 13 20 36 4 1 8
14 Gavia Choszczno 13 9 20 32 2 3 8
15 Orkan Suchań 13 7 9 32 1 4 8
16 Odrzanka Radziszewo 13 6 16 37 1 3 9Kamil Lewandowski zdobył bramkę 

na wagę trzech punktów, tym samym 
przełamał się i przerwał swoją serię bez 
strzelonego gola.

po podaniu Huberta Pędziwiatra, 
Kamil Lewandowski, mimo asy-
sty obrońców, oddał ładny strzał 
prawą nogą z 16 metrów z woleja, 
po którym futbolówka zatrzymała 
się na poprzeczce. Gospodarze też 
mieli swoją okazję, co prawda nie 
stuprocentową, ale w 70. minu-
cie, po strzale z 16 metrów, Paweł 

Sobolewski uratował swój zespół, 
przenosząc piłkę nad poprzeczką. 

Pomorzanin sięgnął po bardzo 
ważne trzy punkty i wciąż znajdu-
je się na 2. miejscu w tabeli. Przy 
artykule prezentujemy komplet 
wyników oraz aktualną tabelę.

KR

I zespół ostatni raz w 2014 roku zagra „u siebie”

A Klasa kończy rundę jesienną
Przed nami jeszcze tylko trzy mecze ligowe w tym roku. Pierwszy zespół w najbliższą sobo-
tę zagra ostatni raz przed własną publicznością, rywalami będą „rezerwowi” Floty Świnouj-
ście. Piłkarze drugiego zespołu, w ostatnim meczu w rundzie jesiennej, zagrają w niedzielę 
na własnym boisku z najlepszą drużyną w swojej grupie, Hanzą Goleniów. 

Przed podopiecznymi Roberta 
Kopaczewskiego już tylko dwa „je-
sienne” mecze. W najbliższą sobotę 
do Nowogardu przyjadą „wyspia-
rze”. Piłkarze drugiego zespołu Flo-
ty Świnoujście prezentują się nie 
najlepiej w tegorocznych rozgryw-
kach. Jak dotąd, zgromadzili jedy-
nie 13 punktów i zajmują 13. miej-
sce w tabeli. Flota na boiskach ry-
wali wygrała tylko raz, natomiast 
bez punktów wracała sześciokrot-
nie. Bilans bramkowy też nie brzmi 
najlepiej, 6 strzelonych goli i 20 

straconych. Pomorzanin przed ty-
godniem przerwał swoją fanta-
styczną serię na własnym boisku, 
przegrywając w fatalnym stylu z 
Zorzą Dobrzany (0:3). Mecz z Flotą 
będzie nie tylko pojedynkiem o ko-
lejne punkty potrzebne do awansu, 
ale przede wszystkim o to, aby ki-
bice szybko zapomnieli podopiecz-
nym Roberta Kopaczewskiego sła-
bą grę w ostatnim meczu w Nowo-
gardzie. Początek spotkania Pomo-
rzanina z Flotą II Świnoujście w so-
botę, o godzinie 13:00. 

W niedzielę, po raz ostatni w tej 
rundzie, na boisko wybiegną za-
wodnicy drugiego zespołu Pomo-
rzanina. Rywal jest bardzo wyma-
gający, gdyż na Wojska Polskie-
go zameldują się piłkarze prowa-
dzeni przez Mariusza Kurasa, li-
derująca w tabeli Hanza Gole-
niów. Goście od niemal całej run-
dy zajmują miejsce na czele tabeli. 
W meczach wyjazdowych jeszcze 
nie przegrali, notując trzy zwycię-
stwa i jeden remis. Hanza prze-
grała dotychczas tylko raz, miało 

to miejsce w 9. kolejce, wówczas 
na własnym boisku goleniowianie 
ulegli Chemikowi II Police (0:1). 
Czy drugi zespół z Nowogardu 
jest w stanie urwać punkty lide-

rowi? Przekonamy się o tym już 
w najbliższą niedzielę, o godzinie 
13:00. Przy artykule prezentuje-
my komplet wyników oraz aktu-
alną tabelę. 

KR

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
14. kolejka:
Stal Lipiany – Polonia Płoty   (15.11; 13:00)
Jeziorak Szczecin – Ina Ińsko   (15.11; 13:00)
Pomorzanin Nowogard – Flota II Świnoujście (15.11; 13:00)
Piast Chociwel – Zorza Dobrzany   (15.11; 13:00)
Orkan Suchań – Kłos Pełczyce   (15.11; 13:30)
Błękit Pniewo – Odrzanka Radziszewo  (15.11; 13:30)
Morzycko Moryń – Gavia Choszczno  (15.11; 14:00)
Sparta Węgorzyno – Unia Dolice   (15.11; 14:00)

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
11. kolejka:
OKS Euroinsbud Goleniów – Wicher Reptowo (15.11; 11:00)
Vielgovia Szczecin – Zalew Stepnica  (15.11; 13:00)
Pomorzanin Przybiernów – Chemik II Police (15.11; 13:30)
Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów (16.11; 13:00)
Orzeł Łożnica – Znicz Niedźwiedź   (16.11; 13:00)
Orzeł Grzędzice – Wołczkowo-Bezrzecze  (16.11; 14:00)
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OGŁOSZENIE

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Firma poszukuje 
kierowcy 

z uprawnieniami i doświadcze-
niem na ciągnik siodłowy. 

Tel. 500 069 821

Pasmanteria
Duży wybór kordonków 

włóczki, dodatków 
krawieckich 

ul. 700-lecia 20F 
(obok POLO)

Impel zatrudni osobę 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 

do sprzątania obiektu biurowego w Łozienicy. 
Wymagania: dyspozycyjność w godz. 08.00-16.00, dokładność. 
Oferujemy: umowę o pracę, dodatek do dojazdów. 
Kontakt: 727 003 069 lub CV na adres: k1.piorkowska@impel.pl

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.SCZ.3.10.DO

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

GABINET KOSMETYCZNY 
"WICHEREK" i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

SPRZEDAM 
– działkę ogrodową 

5 ar. przy ul; Zamkowej 
zagospodarowaną ,z murowaną 
altanką, grill, huśtawki, domek 

ze zjeżdżalnią. Tel. 606642290.

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Kobieca drużyna zakończyła rundę jesienną

Powiększyły przewagę
Jak udało nam się ustalić, mecz kobiecej drużyny Pomorzanina w ra-
mach 7. kolejki z Zalewem Stepnica, zaplanowany na najbliższy week-
end, został przełożony na rundę wiosenną. Tym samym podopieczne 
Pawła Błaszczyka zakończyły już sezon piłkarski w tym roku. W związ-
ku z tym podsumujemy dokonania piłkarek z Nowogardu, a trzeba 
przyznać, że jest o czym pisać!

W związku z tym, że przed złoże-
niem ostatniego numeru Dziennika 
Nowogardzkiego nie znaliśmy jeszcze 
wszystkich wyników z 6. kolejki w III 
Lidze Kobiet, a co za tym idzie, rów-
nież aktualnej tabeli, zestawienia te 
prezentujemy w tym artykule. Trzeba 
przyznać, że sporo (dobrego) się wy-
darzyło! Piłkarki Pomorzanina w mi-
nioną niedzielę zremisowały w Mię-
dzyzdrojach z Falą, mimo tego, po-
większyły przewagę nad wicelider-
kami ze Szczecina, które nieoczeki-
wanie przegrały w Przecławiu. Zatem 
Pomorzanin przezimuje na pozycji li-

dera, z czterema punktami przewagi 
nad Olimpią II i Zalewem. Jak udało 
nam się ustalić, mecz z rywalkami ze 
Stepnicy został przełożony ze wzglę-
du na późną porę roku (I i II zespół 
Pomorzanina gra u siebie o wczesnej 
porze, kobieca drużyna musiałaby za-
tem rozpocząć swój mecz o godzinie 
10:00). Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników 6. kolejki oraz ak-
tualną tabelę. Niebawem zaprezentu-
jemy również zestawienie statystycz-
ne kobiecej drużyny Pomorzanina 
Nowogard.  

KR

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 6 16 25 1 5 1 0
2 Olimpia II Szczecin 6 12 28 5 4 0 2
3 Zalew Stepnica 6 12 23 10 4 0 2
4 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 5 9 12 11 3 0 2
5 Fala Międzyzdroje 5 8 8 1 2 2 1
6 LUKS Przecław 6 6 5 22 2 0 4
7 Vielgovia Szczecin 6 4 8 11 1 1 4
8 AP Kotwica Kołobrzeg 6 0 1 49 0 0 6

III Liga Kobiet 2014/2015   6. kolejka:
Zalew Stepnica – Vielgovia Szczecin  3:1
LUKS Przecław – Olimpia II Szczecin  1:0
Orzeł PZW Wałcz – Kotwica Kołobrzeg  6:0
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  0:0

Firma Visomex 
gospodarstwo rolne  

Zbigniew Piątak 72-200 
Nowogard ulica Wiejska 23

 zatrudni 
pracowników do pracy  

w hodowli zwierząt  
futerkowych w Maszkowie. 

601 520 540, 
506 77 88 06 

Znaleziono drabinę  
ul. Osiedlowa. 

696 034 836

(K60.2.czb.14 – 25.11)
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

TYLKO U NAS 
Tanie domy blisko Nowogardu

pow. użytk. 100 m2, pow. działki 3824 m2 - cena 259 tys
pow. użytk. 90 m2, pow. działki 10 060 m2 - cena 235 tys
pow. użytk. 153 m2, pow. działki 1595 m2 - cena 239 tys
pow. użytk. 180 m2, pow. działki 4800 m2 - cena 265 tys

NIERUCHOMOśCI

• Sprzedam mieszkanie w No-
wogardzie 88,36m parter bliź-
niaka z podwórkiem i gara-
żem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesiono-
wa 3. 604 284 597

• S p r z e d a m 
dom do remontu 57 

m2 + użytkowe poddasze No-
wogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy 
– 660143840 

•	 Najtańsze działki budowla-
ne obok szkoły Trójki. 00 33 
78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlo-
wy przy szkole, plaży. Tel. 
533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z gara-
żem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d 
w Łobzie, obecny skup złomu 
u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 
km. od N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 
2.Wyszomierz.Cena 28 tyś.
zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2po-
kojowe tanio sprzedam. 
501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
jowe 44,4 m2, III piętro ul; Że-
romskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana 
Pawła. Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-
-usługowy przy ul. Młynarskiej 
w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa 
się sala obsługi oraz zaplecze/
magazyn z osobną toaletą. Lo-
kal po kapitalnym remoncie. 
Dostępne media: prąd, woda, 
kanalizacja, CO. Obiekt moni-
torowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam kawalerkę w Przy-
biernowie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie ulica Gryfitów. 91 
39 27 272 

• Sprzedam działki budowlane 
12-15 ar, media. 602 267 382  

• Sprzedam dom 130 m2 Kiko-

rze. 668 411 277 

•	 Wynajmę czteropokojowe, 
parter, 67,7m2 700 zł+opła-
ty+kaucja. 504 898 980 

• Wynajmę kawalerkę. 691 887 
533 

• Sprzedam działkę budowlaną 
z warunkami zabudowy w No-
wogardzie ul. Kościuszki. 693 
850 197

• Sprzedam kawalerkę. 697 574 
832 

• Mieszkanie do wynajęcia. 722 
300 700

• Kawalerka do wynajęcia. 722 
300 700 

• Sprzedam sklep spożywczy w 
Szczytnikach. 660 238 541

•	 Sprzedam dom w stanie su-
rowym ul. Sikorskiego. 604 
955 769 

•	 Sprzedam działkę budowla-
ną z warunkami zabudowy 
w Nowogardzie ul. Kościusz-
ki. 693 850 197

•  Kobieta (44lata) poszuku-
je do wynajęcia tanio pokoju, 
może być u starszej pani w za-
mian (chociażby częściowo) za 
wszelkie prace fizyczne. 513 
762 538

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. War-
szawy 21. 91 39 20 307

• Sprzedam mieszkanie 3poko-
jowe. 607 488 128

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 
908 098

• Posiadam do wynajęcia sklep 
30m2 w Goleniowie 500 zł 
brutto, bez dodatkowych 
opłat. 601 567 543 

• Domek do wynajęcia. 607 289 
286

• Sprzedam sklep 30m2 centrum 
Goleniowa 25% poniżej wyce-
ny. 601 567 543 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD 
sedan rok prod. 2000, kolor 
srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11  500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 2.0 
benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, goto-
we do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Miche-
lin Primacy 3, 205 55 17 95 W, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Conti-
nental Conti 2, 215 50 17 91 w, 
4 sztuki, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 
do Renault Laguna I, oraz 4 
stalowe felgi Do Nissana Al-
mery z 2001 roku.   cena do 
uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 

124 200D , rok prod. 1991.
Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault 
Megane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na 
części. 605 576 908

• Pomogę sprowadzić samo-
chód z zagranicy. 693 344 678

• Sprzedam Renault Megane 
1,6. Rok produkcji 1999. Cena 
4200 zł „gaz”. Tel. 505 848 340, 
503 332 355 

• Sprzedam cztery felgi stalowe 
do Forda K lub do Forda Fiesty. 
662 091 018

• Sprzedam VW Transporter Bus 
ośmioosobowy rok produkcji 
93, przegląd i OC ważne. Cena 
do uzgodnienia. 69 79 93 898, 
91 39 23 898 

• Sprzedam Renault 19 rok 95 
poj. 1,9 dieasel, ubezpiecze-
nie i OC ważne do marca 2015. 
Przegląd ważny do październi-
ka 2015, cena 1000 zł. 514 740 
538 

• Sprzedam działkę budowlaną, 
przy drodze, Dębice, Bagna, 
gmina Maszewo. 663 488 783

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto wor-
kowane cena 70 zł za metr. 
692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferu-
je kwitnące róże pienne / 
drzewkowe / 25 zł./szt., oraz 
róże krzaczaste 15 zł./szt. a 
także wiele innych roślin. Tel. 
606106142.

•	 Koszenie, mulczowanie i be-
lotowanie siana i słomy. 608 
01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wy-
wrotkę 3,5 tony. 785 04 19 62 

• Sprzedam kaczki, gęsi skuba-
ne. 796 759 414 

• Sprzedam  ziemniaki  BRYZA . 
Olchowo  21.Tel.913921595

•	 KURY  nioski  1,5 roczne. 
WYPRZEDAŻ. Żabowo  13 
Tel.502530452,913910666.

• Sprzedam prosiaki. 668 434 
849 

• Sprzedam ciągnik C-360 cena 
8500 zł, rębak do gałęzi na 
320v 280 zł, betoniarkę 100 l. 
400 zł. 696 807 922 

• Sprzedam prosięta. 886 104 
481 

• Sprzedam prosiaki, 791 817 
107 

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 
22 997 

• Sprzedam jałówki, 350 kg, 
cena 2200 zł do negocjacji. 
518 515 110 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykoń-
czenia. Tel. 608 364 330 , 600 
347 308 

•	 Usługi remontowo-budow-
lane, hydrauliczne, przyłą-
cza wod-kan. Tel. 603-219-

478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• Usługi remontowe 601 
567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWE J/SKÓRZ ANE J 
MATERIAŁOWEJ / POśCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ 
/SPRZĄTANIE: CZYSZCZE-
NIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasił-
kami i alimentami 600840600 
lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPRO-
WADZKI SZYBKO –TANIO. 
TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazie-
nek , dachów i ogrodzeń . 
Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, 
również z przygotowaniem do 
matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. 
Szkoła podstawowa, gimna-
zjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, 
terakota itp. i kostka polbruko-
wa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 
053 493 

• Usługi remontowo-budowla-
ne. 784 053 493 

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagraniczne. 
Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant - serwis  tel 
691 686 772

• Regulacja, naprawa okien i 
drzwi. 695 181 070 

• Wywóz  drewna  wózkiem  z  
HDS-em.Tel.781744340.

• Usługi  ogólnobudow-
lane – remonty.Solidnie.
Tel.691879556.

• Usługi   ogólnobudowlane. So-
lidnie.Tel.722360095.

• Docieplenia , malowanie, 
szpachlowanie, glazura, hy-
draulika, regipsy  i podłogi. 
Adaptacja

• poddaszy.Tel.600626268.

• SERWIS KOMPUTEROWY. Woj. 
Polskiego 57. 787 482 763 \

•	 Remonty mieszkań. 798 147 
191

PRACA

• Zatrudnimy do pracy biuro-
wo-spedycyjnych kreatywną 
i mobilną osobę ze znajomo-
ścią j. niemieckiego, wykształ-
cenie min. średnie tel. 609 49 
39 89

• Zatrudnimy osobę do prowa-
dzenia spraw kadrowych fir-
my, wymagane doświadcze-
nie . CV na adres e-mail : biu-
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

OKAZJA CENOWA !!! 
DOM WOLNOSTOJĄCY, DZIAŁKA 3400 M2 

POŁOŻONY POD NOWOGARDEM 
                                                                 CENA: 410 tys. zł

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

ro@arto-plus.pl   lub kontakt 
tel.  91 39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 71 
385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekun-
ki Osób Starszych, wyjazdy od 
zaraz, pełna organizacja wy-
jazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 
666096761, 666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szcze-
cin. 734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - 
pomocnika od zaraz 508 290 
657.

• Zatrudnię dysponenta-spedy-
tora w transporcie drogowym, 
tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
886 456 377 

• Poszukuję osoby do prowa-
dzenia domu i opieki nad cho-
rą osobą w Węgorzycach. 606 
271 499 lub 91 39 22 308  

• Zatrudnimy osobę do prowa-
dzenia spraw kadrowych fir-
my, wymagane doświadcze-
nie . CV na adres e-mail : biu-
ro@arto-plus.pl   lub kontakt 
tel.  91 39 25 275.

•	 Zatrudnię kobiety do sor-
towania truskawek w Re-
dle. Rozpoczęcie pracy oko-
ło 10 listopada cena pęczka 
40 groszy. Więcej informacji: 
505 149 049

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Betoniarzy ,murarzy.  Zatrud-
nię  na  korzystnych  warun-
kach.Tel.694440205.

•	 Zatrudnię blacharza samo-
chodowego. Atrakcyjne wy-
nagrodzenie. 605 276 271

• Przyjmę do pracy do sklepu 
spożywczego. 795 020 775 

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 

603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy części 
zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe 
– kominkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębo-
we, pocięte , porąbane. Tel. 
603353789. 

• Sprzedam drewno kominko-
we, opałowe, olcha, brzoza, ni-
skie ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci za-
mienne,serwis tel 691 686 
772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepły-
wowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki,kuchni 
cana 200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojacy VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z 
Niemiec do domu, pensjo-
natu gdzie sa 2- 3 lazienki,e-
konomiczny cena od 1.000 zl 
piec gazowy c.o. stojacy, ze-

liwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 
zl montaz,serwis  tel  691 686 
772.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z 
plantacji jodła kaukaska. 602 
101 118, 600 899 289

• Sprzedam drewno pocięte, ol-
cha, brzoza, sosna. 880 690 
659

• Sprzedam  drewno  pocięte  w  
klocki. Przyczepka  samocho-
dowa  100 zł.Tel.880690659.

•	 Karp zarybieniowi i jadalny. 
91 39 18 297 

• Wózek głęboki ze spacerów-
ką oraz łóżeczko – tanio sprze-
dam. 692 361 374

• Sprzedam rusztowanie meta-
lowe 360m2 kompletne z po-
destami. Cena do negocjacji. 
606 63 77 35

• Odsprzedam taniej dachów-
kę karpiówkę półokrągłą Ko-
ramic, kolor miedziany sztuk 
2200 oraz cegłę klinkier – jo-
pek kolor czerwony sztuk 500. 
91 39 20 272, 515 269 567 

• Sprzedam drewno opałowe 
dąb, buk, olch. 663 16 08 84 

• Oddam za pół ceny wypoczy-
nek łososiowy, transport gra-
tis. 785 717 853

•	 Sprzedam meble sklepowe 
czarno-białe tanio. 693 850 
197 

• Kupię keyboard Roland E-15 
lub E-66, E-14, E35. 509 615 
101

• Sprzedam drewno opałowe 
olcha, sosna. 514 740 538 

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany worki 15 kg, drzewne 
8 mm. cena do uzgodnienia. 
603 703 196

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 210.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 159.000 zł
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (73): Laur szybko więdnie
Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński, Natalia Kursnierk, Alicja Wypych, Anna Husarz, Grażyna Sie-

dlecka, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, Michał Furmańczyk, Halina Stefańska, Halina Szwal, Pelagia Fe-
liksiak, Teresa Januszonek, Marek Kozioł, Anna Huget, Edward Bachor , Krystyna Gęglawa

Zwycięzcy: Anna Husarz, Wiesław Borowik, Halina Stefańska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Okręty, Koniec dzieło chwali
Bartek Feliksiak, Magdalena Skowrońska, Miłosz Wielgus

Zwycięzca:  Miłosz Wielgus
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursu-
je 18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

NAJWYŻSZA
ZDAWALNOŚĆ

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

V.pin beauty dn 4m

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

489 zł  
599 zł 

Kanapa R 

W.220.4.sk.26.09-12.12

W12.4.SK.P.7.3.DO

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL BG 56

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę

Dmuchawa ręczna. Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej 
trawy. Dysza okrągła, silnik 2-MIX, przycisk STOP.

899,-
Poj. skok. 27,2 cm 3

Maks. wyd. turbiny: 730 m3/h
Ciężar: 4,1 kg

CENA PROMOCYJNA

Jerzy Jabłoński

lista nr 6 

pozycja nr 2

Kandydat do Rady Powiatu
Powiat przyjazny obywatelom
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

A6.4.k.d/o

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Co wybuduje 
HosSo?

Ani galeria, ani 
Kaufland

6

s. 9

Koło Diabetyków 
ma pięć lats. 5,

Podzielili fundusz
Na co wieś wyda 
swoje pieniądze?

Pomorzanin -
Ostatnie 
mecze u siebie 
w rundzie 
jesiennej

12

SPORT:

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

s. 4

Gmina Osina:
Szwedo zostaje

Redostowo  
ma świetlicę

4

NOWA RADA MIEJSKA

1. Kwiatkowski Roman PSL 2. Bogus Lidia PiR 3. Wolny Marcin SLD 4. Piwowarczyk Renata SLD

21. Bociarski Michał PSL 20. Bednarek Jolanta SLD 19. Ciechanowski Arkadiusz WN 18. Gała Bogumił WN 17. Cwajda Mirosława WN 16. Krata Michał PSL 

15. Kania Andrzej WN 14. Jurczyk Dawid WN 13. Pawlak Jowita PO 12. Wiąz Anna SLD 11. Wiatr Michał MW 

10. Dziura Bogusław PiS 9. Kielan Dariusz WN 8. Piotr Słomski PiR 7. Paśko Rafał PSL 6. Nieradka Marcin PiR 

5. Saniuk Stanisław PSL

Znamy już wyniki niedzielnych wyborów

SLD przegrywa, opozycja bierze Radę

Czytaj s. 3

Sportowy 
okrągły stół  
w SP 2

13
REKLAMA
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Nasza sonda
Jak oceniasz zarobki w Nowogardzie, czy uważasz, że są one godne wykonywanej pracy? Z takim 

pytaniem zwróciliśmy się do naszych respondentów w cotygodniowej sondzie ulicznej. 

Bogdan Sowa - Uważam, że zarobki, które obecnie są na naszym 
rynku pracy, są zbyt małe, są zakłady, w których zarabia się więcej i go-
dziwiej. Dlatego cała sprawa zależy od kondycji danego zakładu pracy 
oraz od jego pracodawcy. Kwota, która by mnie zadowalała i byłaby tą 
minimalną, to chociaż 2,5 tys. złotych miesięcznie. Jest to pieniądz, któ-
ry już pozwoliłby na jakieś godziwe życie. 

Michał Zieliński - Trudno jest mi jednoznacznie powiedzieć, czy 
zarobki są u nas godziwe, bo przecież ludzie tworzą różne grupy spo-
łeczne i zawodowe, które mają też swoje stawki za wykonywaną pracę. 
Dlatego to jest jakiś wielki problem. Ale kwota, która powinna być go-
dziwą za wykonywaną pracę, to kwota 2 tys. zł na rękę. Kwota ta po-
zwoliłaby opłacić mi czynsz i zrobić inne opłaty i jeszcze jakoś skrom-
nie żyć. Zarobki, które dziś proponują pracodawcy, powiem delikatnie, 
są chyba trochę niezadowalające.

Pan Mirosław - Za wiele nie mam do powiedzenia w tej sprawie, 
gdyż od 5 lat pracuję w Norwegii, a jak pan się orientuje, to tam są 
stawki nieco różniące się od tych w naszym mieście czy nawet w ska-
li całego kraju. Ale kwota, która byłaby do przyjęcia to 5 tys. złotych. 
Zarobki w tym mieście nie są duże, gdyż widzę, że nie ma tu żadnych 
większych inwestorów czy przedsiębiorstw, które dawałyby nieco więk-
sze możliwości w rozwoju naszego miasta, a tym samym zarobków jego 
mieszkańców. 

Pan Zygmunt - Przyznam, że nie jestem za bardzo na bieżąco, ale 
wydaje mi się, że te stawki, które obecnie są, stawkami minimalnymi. 
Stawka jaka by mnie satysfakcjonowała, to 15 złotych na godzinę, my-
ślę, że byłaby to stawka sprawiedliwa. 

Pani Monika z synkiem Michałem - Myślę, że w skali ogólnej, nie 
tylko naszego miasta, a całego kraju, skala zarobków jest bardzo zróż-
nicowana. Dobrym przykładem są ludzie, którzy zarabiają bardzo 
niewiele, a muszą bardzo ciężko pracować, często godząc się na nie-
wielkie zarobki, np. u prywatnych pracodawców. Ale są również oso-
by, które niewiele pracują, a bardzo dużo zarabiają. To są dyspropor-
cje, które są bardzo dla mnie widoczne, dlatego uważam, że powinna 
zmienić się wysokość płacy minimalnej. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Zdzisław Wolski: lat 72, zmarł 16.11.2014r., pogrzeb odbędzie się 
19.11.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

10.11.2014 r. 
godz. 22:40
Pracownik PKN Orlen powia-

domił o kradzieży paliwa przez 
kierującego samochodem maki 
Ford. 

11.11.2014 r. 
godz. 18:00
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego w trakcie wyko-
nywania czynności służbowych  
ujawnili, że kierujący samocho-
dem marki Mercedes, Waldemar 
B. znajduje się w stanie nietrzeź-
wości z wynikiem 0,90 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. 

godz. 19:00
Powiadomienie o uszkodze-

niu samochodu marki Ford Fiesta 
na parkingu osiedlowym przy ul. 
Wiejskiej. 

12.11.2014 r. 
godz. 11:00
W firmie Farmer przy ul. Boh. 

Warszawy doszło do wypadku 
przy pracy.

godz. 12:30 
Na ul. Wojska Polskiego pod-

czas kontroli drogowej samocho-
du marki BMW ujawniono, że po-
jazd nie posiada aktualnego ubez-
pieczenia OC. Sporządzono do-
kumentację do  Ubezpieczenio-
wego Funduszu Gwarancyjnego. 

godz. 16:30 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego podczas kon-
troli drogowej w miejscowo-
ści Czermnica, samochodu mar-
ki Daewoo Tico, ujawnili, że kie-
rujący Roman B. znajduje się w 
stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,07 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 

godz. 17:00
Na ul. 700 Lecia, podczas kon-

troli drogowej ujawniono, że kie-
rujący pojazdem marki Ford Fie-
sta, Mateusz M. nie posiada aktu-
alnego ubezpieczenia OC pojaz-
du. 

godz. 17:00
Policjanci Oddziału Prewencji, 

na ul. Boh. Warszawy, zatrzyma-
li pojazd marki Chevrolet, gdzie 
kierujący Jarosław S. nie posiadał 
aktualnego ubezpieczenia OC. 

godz. 17:45
Powiadomienie o wypadku 

przy wyrębie drzewa w miejsco-
wości Osina. 

14.11.2014 r. 
godz. 14:50 
Powiadomienie o kradzieży 

krzaków bukszpanu przy ul. 15 
Lutego. 

godz. 23:10 
Powiadomienie o zalepianiu 

plakatów wyborczych na ul. 700 
Lecia. 

15.11.2014 r. 
godz. 11:40 
Ochrona sklepu przy ul. Ko-

ścielnej powiadomiła o ujęciu 
sprawcy kradzieży sklepowej. Na 
miejscu Patrol wylegitymował 
Marka K. 

godz. 13:30 
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie telefonu komórko-
wego za pośrednictwem portalu 
internetowego OLX. 

godz. 17:45
Powiadomienie o zalepianiu 

plakatów wyborczych na ul. Pocz-
towej.

godz. 17:45 
Na ul. Gen. Bema, Robert J. kie-

rując samochodem marki Fiat 
Punto znajdował się w stanie nie-
trzeźwości z wynikiem 1,86 pro-
mila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

godz. 19:00
Na ul. Poniatowskiego, ujaw-

niono kierującego pojazdem 
marki Mazda, który nie posiadał 
ubezpieczenia OC pojazdu. 

godz. 22:40 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego, w miejscowości 
Wierzbięcin, ujawnili nietrzeź-
wego kierującego motorowerem. 
Marek M. miał 2,36 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

godz. 23:00
Na drodze w miejscowości 

Miętno doszło do samozapłonu 
samochodu marki Fiat Punto. 

16.11.2014 r. 
godz. 10:50
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego, na ul. Boh. 
Warszawy, ujawnili, że kierujący 
samochodem marki Audi, znaj-
dował się w stanie nietrzeźwości z 
wynikiem 0,58 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

godz. 19:40
Kolizja drogowa na ul. Boh. 

Warszawy, w której uczestniczyły 
dwa pojazdy marki Opel. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Zgubę znalazła młoda mieszkanka naszego miasta

Obywatelska postawa i zachowanie
O dużym szczęściu może mówić mieszkaniec gminy Radowo Małe, który w Nowogardzie 
zgubił portfel z pieniędzmi i dokumentami. Zgubę znalazła młoda mieszkanka miasta. Ze 
znalezionym portfelem zgłosiła się na Policję, prosząc, aby przekazać go prawowitemu wła-
ścicielowi.

16-letnia mieszkanka Nowo-
gardu, będąc w towarzystwie 
swych rówieśników, przy ul. Bo-
haterów Warszawy znalazła port-
fel. Okazało się, że wewnątrz znaj-
duje się dowód osobisty właścicie-
la oraz pieniądze w kwocie 350 zł 

i 110 euro. Przez myśl jej nie prze-
szło, aby przywłaszczyć sobie za-
wartość portfela. 16-latka zgłosiła 
się do Komisariatu Policji w No-
wogardzie, aby stąd zguba bez-
piecznie trafiła do rąk właściciela. 
Jeszcze tego samego dnia szczęśli-

wy właściciel odebrał swoją wła-
sność. Obywatelska postawa i za-
chowanie młodej mieszkanki No-
wogardu

asp. Julita Filipczuk
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

REKLAMA

Znamy już wyniki niedzielnych wyborów

SLD przegrywa, opozycja bierze Radę 
Znamy już wyniki wyborów do Rady Miejskiej i na burmistrza Nowogardu. Nie brakuje niespodzianek. Z mandatem radnego pożegnało się kilku „pew-
niaków”, w tym m. in. Antoni Bielida (SLD) oraz Tomasz Szafran i Rafał Szpilkowski ze Wspólnego Nowogardu. Zaskoczeniem jest wygrana Roberta Cza-
pli (SLD) już w pierwszej turze wyborów. Niestety i przed samymi wyborami, jak i w ich trakcie, nie brakowało przykrych incydentów. Kilka razy interwe-
niował komisarz wyborczy. Do jednego z lokali wzywano nawet policję. 

Choć Państwowa Komisja Wy-
borcza nie podała jeszcze oficjal-
nie wyników wyborów, wiadomo 
już kto przez najbliższe cztery lata 
będzie nas reprezentował w Ra-
dzie Miejskiej. . Ośmiu radnych 
z poprzedniej kadencji ponow-
nie zostało wybranych do Rady 
Miejskiej, są to: Marcin Nieradka 
(Partnerstwo i Rozwój), Michał 
Bociarski (PSL), Stanisław Saniuk 
(PSL), Rafał Paśko (PSL), An-
drzej Kania (WN), Bogumił Gała 
(WN), Michał Wiatr (niezależny) 
i Marcin Wolny (SLD). W nowej 
Radzie zasiądzie aż sześć pań, w 
poprzedniej Radzie nie było ani 
jednej przedstawicielki płci pięk-
nej. Są to: Lidia Bogus (PiR), Mi-
rosława Cwajda (WN), Jowita 
Pawlak (PO), Jolanta Bednarek 
(SLD), Anna Wiąz (SLD) i Renata 
Piwowarczyk (SLD). Do Rady we-
szli również Piotr Słomski (PiR), 
Dariusz Kielan (WN), Bogusław 
Dziura (PiS), Arkadiusz Ciecha-
nowski (WN), Roman Kwiatkow-
ski (PSL) i Michał Krata (PSL). 
Pełną listę, wszystkich radnych 
wybranych w niedzielę, publiku-
jemy przy tekście. 

Wielcy przegrani 
W kilku okręgach wybory za-

kończyły się zaskakującymi wy-
nikami. „Czerwoną kartkę” otrzy-
mało od wyborców niewątpli-
wie SLD, które w ostatnich wy-
borach zdobyło sześć mandatów, 
a w tych o dwa mniej. W okrę-
gu nr 2 zwyciężyła Lidia Bogus z 
komitetu Partnerstwo i Rozwój, 
gdzie na mandat liczył Antoni 
Bielida, zagorzały rzecznik polity-

ki R. Czapli, szef RXXI. W okrę-
gu nr 1 mandatu nie uzyskał Rafał 
Szpilkowski (WN), przegrywając 
z kandydatem PSL – Romanem 
Kwiatkowskim. Jego los podzie-
lił też kolega klubowy – Tomasz 
Szafran, ustępując miejsca w Ra-
dzie Jowicie Pawlak, jedynej kan-
dydatce PO, jaka otrzymała man-
dat społeczny. 

Partyjnemu oblężeniu w swo-
im okręgu  nie poddał się Marcin 
Nieradka (PiR), który  pokonując 
Artura Danilewskiego – kandyda-
ta z PO, oraz Lecha Jurka z  SLD, 
po raz drugi został radnym.  

Wracając do SLD, ze „starej 
ekipy” ponownie do rady został 
wybrany jedynie Marcin Wolny.  
Oprócz wspomnianych  już L. Jur-
ka i A. Bielidy, mandatu nie uzy-
skali jeszcze Jacek Rafiński oraz 
Czesław Kozieł. 

Zmienili barwy, wypadli z gry 
Kilku radnym, którzy w minio-

nej kadencji zmienili „barwy klu-
bowe”, transfery nie wyszły na do-
bre. Do rady nie dostał się m. in. 
Paweł Kolanek. Radny ten zasły-
nął z tego, że opuścił szeregi PSL, 
by następnie wystartować z komi-
tetu SLD „Lewica Razem”. Nie do-
stał się.  Przyjaźń z SLD nie przy-
niosła też sukcesu radnemu Je-
rzemu Kubickiemu, wieloletnie-
mu byłemu już działaczowi PSL, 
tworzącemu w ostatnim roku ka-
dencji nieformalną koalicję z SLD 
i burmistrzem Czaplą.  Kubic-
ki, którego we wrześniu wyrzu-
cono z PSL, postanowił stworzyć 
własny komitet, wyraźnie popie-
rany przez SLD.  W niedzielnych 

wyborach podzielił los Kolanka 
i pierwszy raz od 16 lat nie zdo-
był mandatu.  W tym okręgu osta-
tecznie zdobył go Michał Bociar-
ski (PSL). 

Drugiej tury nie będzie...
Nie obyło się bez zaskoczenia 

w wyborach na włodarza mia-
sta. Okazało się, że ponownie zo-
stanie nim Robert Czapla (SLD), 
„unikając” starcia w drugiej turze. 
Zdobył bowiem 52,3 % oddanych 
na wszystkich kandydatów na 
burmistrza głosów, co daje 5019 
głosów. Drugie miejsce zajął To-
masz Kulinicz (PSL) z 2295 tysią-
cami głosów. Na Piotra Słomskie-
go (PiR) swój głos oddało 1152 
wyborców. Czwarte miejsce za-
jął Rafał Szpilkowski z 811 głosa-
mi. Na końcu stawki uplasował się 
kandydat na burmistrza z PO, Ar-
tur Danilewski, zdobywając 313 
głosów.  Ten ostatni wynik, wy-
daje się dramatycznie słaby, zwa-
żywszy, że w ostatnim czasie kan-
dydata PO na burmistrza miasta 
wspierał na ulicach Nowogardu 
sam marszałek województwa Ol-
gierd Geblewicz. Widać i to nie 
pomogło. Na otarcie łez nowo-
gardzkim działaczom PO pozo-
stała wybrana do Rady Miejskiej, 
Jowita Pawlak. 

Brudna kampania, niespokoj-
ne wybory...

Niestety, jak dowiedział się DN, 
już w piątek, późnym wieczorem, 
kilka godzin przed rozpoczęciem 
ciszy wyborczej, dochodziło do 
przykrych incydentów przy słu-
pach ogłoszeniowych. Przynaj-
mniej w jednym przypadku mu-

siała interweniować policja, po 
tym, jak przyłapano na gorącym 
uczynku grupkę wandali zrywa-
jących plakaty konkurencyjnych 
dla SLD kandydatów. Spokoju 
nie było również w same wybory. 
Wczesnym przedpołudniem, w je-
dynej z komisji obwodowych, do-
szło do kłótni pomiędzy wybor-
cami, a przewodniczącym komi-
sji (zgłoszonym przez SLD), któ-
ry zabraniał wchodzenia za kota-
rę małżeństwom. Sprawa została 
zgłoszona komisarzowi wybor-
czemu w Szczecinie. Ten zainter-
weniował, stwierdzając słusznie, 
że jest to działanie niezgodne z 
prawem. Tajność głosowania jest 
przywilejem obywatelskim i wy-
borca sam ma prawo zdecydować 
o rezygnacji z tego prawa. Na jego 
polecenia wykładnię tę przekaza-
ła telefonicznie wszystkim komi-
sjom obwodowym sekretarz gmi-
ny A. Biegańska-Sawicka.  

Po południu za to policja inter-
weniowała w lokalu wyborczym 
przy Placu Wolności (NDK). 
Zgłoszono bowiem, że mają-
cy tam tylko obserwować wybo-
ry mąż zaufania, zgłoszony przez 
SLD, agitował na rzecz kandyda-
tów z tego komitetu. Świadkiem 
tego zdarzenia był radny Mar-
cin Nieradka. Jak twierdzi, zwró-
cił uwagę mężowi zaufania o jego 
niewłaściwym zachowaniu. W 
odpowiedzi miał usłyszeć brzyd-
ką odzywkę.  Próbował też prosić 
o interwencję członków komisji 

– niestety bezskutecznie.  Radny 
powiadomił o wszystkim policję. 
Funkcjonariusze po przyjeździe 
na miejsce zdyscyplinowali męża 
zaufania. 

Do DN dotarły także informa-
cje o ulotkach wyborczych, mają-
cych krążyć po lokalach wybor-
czych, i próbach agitacji w auto-
busach dowożących bezpłatnie na 
głosowanie wyborców zamieszka-
łych na wsiach. 

Za przykry incydent należy też 
uznać to, co się działo na oficjal-
nej stronie UM. Choć w sobotę 
trwała cisza wyborcza, opubliko-
wano tam kilka tekstów wychwa-
lających zasługi burmistrza i kan-
dydatów do Rady Miasta oraz 
powiatu z SLD lub popieranych 
przez to ugrupowanie. Niektó-
rym i promocja z urzędu nie po-
mogła...

Marcin Simiński

Nasz komentarz 

Król bez własnego dworu
Porażka SLD w wyborach do Rady Miejskiej sprawia, że partia ta nie ma, przynajmniej na razie, 

zdolności koalicyjnej. Mają ją za to komitety stojące zarówno programowo, jak i ideowo w wyraźnej 
opozycji do nowogardzkiej lewicy i jej lidera – R. Czapli. Pytanie tylko, czy niektórzy ich działacze 
nie połaszą się na srebrniki, którymi z pewnością hojnie będzie próbowało obsypywać w najbliższych 
dniach będące w tarapatach SLD... Ponoć łakomych nie brakuje, a wśród nich są głównie ci, którym 
społeczeństwo odebrało mandat. Mimo to próbują z drugiego rzędu układać „proporcje” w radzie, li-
cząc z pewnością na lukratywne posady, stanowiące zapłatę za pomoc w stworzeniu stabilnej, jakże 
komfortowej w sprawowaniu urzędu burmistrza większości. 

Coś w Nowogardzie niewątpliwie się zmieniło. Wyborcy zdecydowali, że poprzednia, skostniała od 
partyjnych układów Rada musi odejść. Dali też sygnał do odwrotu dla tych, którzy dopuszczali się w 
minionej kadencji działań deprecjonujących rolę Rady Miejskiej w samorządzie. Nie zmienili burmi-
strza, ale równocześnie oczekują mocnej, opozycyjnej w stosunku do niego Rady, baczniej przygląda-
jącej się decyzjom podejmowanym za drzwiami Ratusza. 

Oby teraz tylko ci, którzy nie chcą się z tym pogodzić, przez pryzmat własnej porażki, pozwolili wy-
pełnić oczekiwania wyborców. Dopiero wówczas w pełni urzeczywistni się wola wyrażona przez zde-
cydowaną większość głosujących w minioną niedzielę. 

Marcin Simiński
redaktor naczelny

Nowa Rada Miejska 2014-2018 
Okręg nr 1. Roman Kwiatkowski PSL
Okręg nr 2. Lidia Bogus PiR
Okręg nr 3. Marcin Wolny SLD
Okręg nr 4. Renata Piwowarczyk SLD
Okręg nr 5. Stanisław Saniuk PSL
Okręg nr 6. Marcin Nieradka PiR
Okręg nr 7. Rafał Paśko PSL
Okręg nr 8. Piotr Słomski PiR
Okręg nr 9. Dariusz Kielan WN
Okręg nr 10. Bogusław Dziura PiS
Okręg nr 11. Michał Wiatr – niezależny
Okręg nr 12. Anna Wiąz SLD
Okręg nr 13. Jowita Pawlak PO
Okręg nr 14. Dawid Jurczyk WN
Okręg nr 15. Andrzej Kania WN
Okręg nr 16. Michał Krata PSL
Okręg nr 17. Mirosława Cwajda WN
Okręg nr 18. Bogumił Gała WN
Okręg nr 19. Arkadiusz Ciechanowski WN
Okręg nr 20. Jolanta Bednarek SLD
Okręg nr 21. Michał Bociarski PSL
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Wybory w Osinie

Szwedo zostaje,  
Rada prawie cała nowa 
Krzysztof Szwedo zdeklasował rywali w wyborach na wójta Osiny i podobnie jak w Nowo-
gardzie, wygrał wybory już w pierwszej turze. 

O fotel wójta Osiny ubiegało się czterech kandy-
datów, tj.: Janusz Góral (komitet Partnerstwo i Roz-
wój), Robert Jurgielaniec (Komitet Samorządni 

2014), Szymon Pilipczuk (KKW SLD "Lewica Ra-
zem") i Krzysztof Szwedo (KWW Przyjazna Gmina). 
Wyborcy zdecydowali, że nie chcą zmian na stano-
wisku wójta. Po raz drugi wybrali na to stanowisko 
Krzysztofa Szwedo. Tak postanowiło 621 osób. Kan-
dydat SLD zdobył 339 głosów. Trzeci wynik uzyskał 
J. Góral – 116 głosów. Na Jurgielańca zagłosowało 
106 osób. 

Dość sporą zmianą personalną zakończyły się wy-
bory do rady gminy w Osinie. Tutaj wybierano 15 
radnych. Tylko troje z nich, tj. Łuczak Andrzej, Buk-
sińska Jolanta i Doszczeczko Zdzisław, otrzyma-
li od wyborców po raz drugi mandat zaufania. Po-
zostałych 12 po raz pierwszy zasiądzie w Radzie, są 
to: Szymon Pilipczuk, Pakulski Marek (sołtys Osi-
ny), Nowacka Teresa, Reginia Bożena, Wójcik Kami-
la, Łokaj Łukasz, Stępień Agnieszka, Witkowska Ur-
szula, Golema Piotr, Wróbel Rafał, Kusa Marcin oraz 
Majcher Andrzej. 

MS

Józef Dobruchowski – Zasłużony Honorowy 
Dawca

Widziałem mnóstwo rozlanej krwi
We wtorek (25 października), w Kamenie, odbyło się 40 lecie klubu Honorowych Dawców 
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowogardzie. Podczas obchodów uhonorowano Jó-
zefa Dobruchowskiego. 

 Józef Dobruchowski jest 
prezesem gminnym OSP. Jak 
przyznał w krótkiej rozmowie, 
po raz pierwszy krew oddał 
w 2008 roku, wziął wówczas 
udział w akcji „Ognisty Stra-
żak Gorąca Krew”. Po raz ostat-
ni oddał krew 26 września br. 
To właśnie poprzez zawód, jaki 
wykonuje, zdecydował się zo-
stać Honorowym Dawcą Krwi. 

- Jako strażak naoglądałem się 
wielu wypadków, widziałem 
mnóstwo rozlanej krwi i to było 
głównym powodem tego, że zde-
cydowałem się oddawać krew. 
Po raz pierwszy wziąłem udział 
w akcji oddawania krwi w 2008 
roku i od tamtej pory biorę 
czynnie udział w takich akcjach  
– opowiada Józef Dobruchow-
ski. Podczas obchodów 40-le-

cia klubu HDK PCK w No-
wogardzie, które pod koniec 
października miały miejsce w 
restauracji „Kamena”, prezes 
gminny OSP został odznaczo-
ny Złotym Medalem Zasłu-
żonego Honorowego Dawcy 
Krwi. Medal wręczył mu wo-
jewódzki prezes PCK. Po kil-
ku latach czynnego oddawa-
nia krwi, Józef Dobruchowski 
przyznaje, że ubolewa nad tym, 
że w Nowogardzie nie ma sta-
łego punktu, w którym można 
by oddawać krew. Jako Hono-
rowy Dawca Krwi, za pośred-
nictwem DN, pragnie również 
zwrócić się z prośbą do mło-
dych ludzi. - Chciałbym bardzo 
prosić młodych ludzi, aby odda-
wali krew – kończy Józef Do-
bruchowski. Pozostaje życzyć 
naszemu rozmówcy kolejnych 
lat czynnego udziału w akcjach 
oddawania krwi oraz przyłą-
czyć się do apelu Józefa Dobru-
chowskiego, z prośbą o odda-
wanie krwi. 

KR

Osina

Świetlica w Redostowie 
już gotowa
Dobiegła końca budowa świetlicy wiejskiej w Redostowie. 
Świetlica kosztowała prawie 400 tys. zł, ponad połową tej 
kwoty było dofinansowanie. Mieszkańcy już planują pierw-
sze imprezy w oddanej do użytku świetlicy. 

Świetlica wiejska w Redostowie 
została wybudowana z dofinan-
sowaniem środków PROW 2007-
2013. Całkowita wartość inwesty-
cji to prawie 400 tys. zł, z czego 
dofinansowanie PROW wynio-
sło 220 tys. zł. Świetlica posiada 
wyposażenie oraz salę z dwoma 

stanowiskami komputerowymi. 
W najbliższym czasie do świetli-
cy zostanie zakupiony telewizor. 
Mieszkańcy Redostowa już planu-
ją w świetlicy Andrzejki, Mikołaja 
oraz Sylwestra. 

UG Osina

SP w Osinie

Młodzi Patrioci
Dnia 7 listopada uczniowie klasy I b odwiedzili swoich 
młodszych kolegów z oddziału przedszkolnego, aby uczcić 
zbliżający się dzień 11 listopada oraz nawzajem uczyć się od 
siebie, jak wyrażać swój patriotyzm i miłość do ojczyzny. 

Pierwszaki z przejęciem recy-
towały wiersze o tematyce patrio-
tycznej i śpiewały pieśni: „Pły-
nie Wisła, płynie”, „Nasze Polskie 
ABC”, „My, pierwsza brygada”. 
Przedszkolaki aktywnie wzięły 
udział w uroczystości, odpowia-
dając na pytania w zaprezento-
wanym utworze „Katechizm pol-
skiego dziecka” oraz w wierszu 

„Barwy ojczyste”. W trakcie spo-
tkania uczniowie klasy I wręczyli 
przedszkolakom wykonane wła-
snoręcznie biało–czerwone koty-
liony – jako symbol „współcze-
snego patriotyzmu”. Na zakończe-
nie spotkania wspólnie odśpiewa-
no Hymn Narodowy Polski.

Katarzyna Paczkowska
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Podzielili fundusz

Na co wieś wyda swoje pieniądze?
Tylko jedno z 36 sołectw nie przyjęło uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego. W przyszłym roku wsie mają z tego tytułu do wykorzystania 393 
686 zł. Postanowiliśmy przyjrzeć się liście zadań zaplanowanych do realizacji. 

Termin składania wniosków o 
fundusz sołecki do Gminy minął 30 
września. 30 września br. o przezna-
czeniu środków z funduszu decydo-
wali mieszkańcy sołectwa w formie 
uchwały na zebraniach wiejskich. 
Tylko jedno z 36 sołectw takiej 
uchwały nie przyjęło. To niewielkie 
Brzozowo koło Boguszyc. Teraz za-

dania i niezbędna do ich realizacji 
kwota zostaną wpisane do konstru-
owanego już projektu budżetu na 
następny rok, który do końca stycz-
nia 2015 musi przyjąć Rada Miejska. 

Fundusz sołecki to środki wy-
odrębnione z budżetu Gminy, za-
gwarantowane na realizację przed-
sięwzięć służących poprawie życia 

mieszkańców. Wysokość środków 
przeznaczonych na konkretne so-
łectwo oblicza się na podstawie pro-
wadzonej przez Gminę ilości stałych 
mieszkańców danego sołectwa. Wy-
sokość środków, przypadających na 
dane sołectwo, wylicza się na pod-
stawie wzoru podanego w ustawie o 
funduszach sołeckich. Aby wyliczyć 

tę kwotę, najpierw urzędnicy Gmi-
ny muszą określić kwotę bazową, na 
podstawie której wylicza się budżet 
dla poszczególnych wsi. Uzyskuje 
się ją, dzieląc dochód własny Gmi-
ny przez liczbę mieszkańców Gmi-
ny. Następnie liczbę mieszkańców 
danej wsi dzieli się przez 100, doda-
je dwa i mnoży przez wcześniej wy-

liczoną kwotę bazową. Uzyskany w 
ten sposób wynik to kwota fundu-
szu sołeckiego dla konkretnej miej-
scowości.

Przy tekście publikujemy tabelę z 
inwestycjami i działaniami, jakie w 
ramach funduszu sołeckiego zapla-
nowały na przyszły rok sołectwa. 

MS

Zadania przedłożone Gminie do realizacji zaplanowane przez sołectwa Gminy Nowogard na 2015 rok, wraz z kwotami przyznanymi do dyspozycji 
w ramach funduszu sołeckiego: 

Sołectwo Błotno (13 548,03 zł)
naprawa nawierzchni chodnika 

przy Szkole Podstawowej
zakup paliwa do kosiarki 
organizacja imprez okolicznościo-

wych

Sołectwo Boguszyce (8369,44 zł)
- organizacja imprez integracyjnych
-  zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną
-  remont świetlicy wiejskiej

Sołectwo Dąbrowa (14 306,51 zł)
-  wykonanie ogrzewania, zakup 

pieca
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- opłaty za energię  

Sołectwo Długołęka (14 777,29 zł)
zakup wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej
naprawa kosiarek 
zabezpieczenie środków na energię 

elektryczną 

Sołectwo Czermnica  (11 141,82 
zł)

- zakup ławek i stołów
- zakup wyposażenia do  świetlicy 
- zakup bramek i siatki na boisko 

sportowe 
- organizacja imprez okolicznościo-

wych

Sołectwo Glicko (68 78,63 zł)
- wykonanie ogrodzenia boiska 
- budowa altany 
- organizacja imprez okolicznościo-

wych     

Sołectwo Grabin (8 814,07 zł)
- remont i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej 
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną    

Sołectwo Jarchlino (12 057,22 zł)
- remont i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną 
- zakup farb        
- zakup narzędzi ogrodniczych
- zakup środków czystości do świe-

tlicy wiejskiej

Sołectwo Karsk (13 757,27 zł)
- zakup wyposażenia na boisko 

sportowe

- zabezpieczenie środków na ener-
gię elektryczną

- utrzymanie terenów zielonych 
- remont świetlicy wiejskiej oraz za-

kup wyposażenia 
- zakup narzędzi ogrodniczych   

Sołectwo Krasnołęka (7 820,20 zł)
- zakup paliwa do kosiarki 
- zakup grilla
- remont i zabudowa przystanku 

autobusowego  
- wyposażenie placu zabaw
- organizacja imprez okolicznościo-

wych  

Sołectwo Kulice (12 580,31 zł)
- zakup paliwa do kosiarek
- wykonanie wiaty na placu zabaw 
- organizacja imprez okolicznościo-

wych 
- zakup artykułów biurowych
- zakup środków czystości
- naprawa dróg gminnych 

Sołectwo Lestkowo (7 427,88 zł)
- zakup namiotu
- zakup ławek i stołów
- organizacja imprez okolicznościo-

wych 
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną

Sołectwo Łęgno (7 610,96 zł)
- wymiana okien w świetlicy wiej-

skiej
- zakup kosiarki oraz paliwa
- remont świetlicy 
- położenie polbruku wokół świe-

tlicy 

Sołectwo Miętno (12 135,69 zł)
- zakup stołów i ławek do świetlicy 

wiejskiej
- zakup namiotu
- organizacja imprez okolicznościo-

wych 
- zakup agregatu 
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną

Sołectwo Maszkowo (9 938,71 zł)
- zakup paliwa do kosiarki
- zakup podkaszarki 
- zakup kwiatów na teren sołectwa
- zakup sprzętu sportowego
- zakup ławek
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- zabezpieczenie środków na ener-

gie elektryczną

Sołectwo Olchowo (12 344,92 zł)
- zakup paliwa do kosiarek 
- organizacja imprez okolicznościo-

wych 
- zakup ziemi pod plac zabaw 
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną                                                             

 Sołectwo Orzechowo (9 322,54 zł)
-  utrzymanie i wyposażenie świetli-

cy wiejskiej   
- utrzymanie porządku na terenach 

rekreacyjnych
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej 
- organizacja imprez okolicznościo-

wych

Sołectwo Orzesze (6 983,25 zł)
- utrzymanie terenów rekreacyj-

nych             
- zakup materiałów na wiatę
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- pomoc w wyposażeniu świetlicy 

wiejskiej w Orzechowie

Sołectwo Ostrzyca (13 731,11 zł)
- zakup kosiarki
- remont świetlicy
- zakup opału do świetlicy wiejskiej               
- organizacja imprez okolicznościo-

wych 
- zakup paliwa do kosiarki

Sołectwo Osowo (19 929,73 zł)
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- zakup paliwa do kosiarki
- naprawa i konserwacja kosiarki
- zakup kosiarek

Sołectwo Sąpolnica (7 297,11 zł)
- zakup materiałów na ogrodzenie 

boiska sportowego 

Sołectwo Sikorki (10 592, 57 zł)
- zakup podkaszarki 
- zakup szafek kuchennych 
- zakup przedłużaczy 
- zakup ogrodzenia na plac zabaw
- zakup narzędzi ogrodniczych
- zakup kontenera na narzędzia
- organizacja imprez okolicznościo-

wych 
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną 

Sołectwo Słajsino (9 415,62 zł)
- utrzymanie i wyposażenie świe-

tlicy
- utrzymanie boiska sportowego 

oraz terenów rekreacyjnych
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- organizacja wycieczki dla miesz-

kańców sołectwa
Sołectwo Szczytniki (8 421,75 zł)
- utrzymanie i modernizacja świe-

tlicy wiejskiej
- utrzymanie boiska sportowego
- organizacja imprez okolicznościo-

wych 
- zabezpieczenie środków na ener-

gie elektryczną

Sołectwo Świerczewo (11 481,83 
zł)

- zakup środków czystości
- zakup namiotu 
- wyposażenie i utrzymanie świetli-

cy wiejskiej
- zakup paliwa do kosiarki
-  zagospodarowanie placu wokół 

świetlicy
- organizacja imprez okolicznościo-

wych                                                                 

Sołectwo Strzelewo (13 155,71 zł)
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
- zakup środków czystości 
- organizacja imprez okolicznościo-

wych 
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną 
- zakup paliwa do kosiarki

Sołectwo Trzechel  (10 880,27 zł)
- dofinansowanie wykonania pro-

jektu chodnika  
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną
- zakup materiałów do prowadzenia 

zajęć z dziećmi w świetlicy 
- zakup paliwa do kosiarki
- organizacja dnia święta Bociana
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
- zakup kwiatów ozdobnych 

Sołectwo Wierzbięcin (18 752,78 zł)
- zakup traktorka do koszenia trawy
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- zakup kwiatów ozdobnych
- zakup drewna do ogrzania świe-

tlicy
- zakup środków czystości do świe-

tlicy wiejskiej

Sołectwo Wojcieszyn (10 592,57 zł)
- utrzymanie świetlicy wiejskiej

- organizacja imprez okolicznościo-
wych

- zagospodarowanie terenu pod 
obiekt sportowo-rekreacyjny

Sołectwo Wołowiec (12 083,38 zł)
- zagospodarowanie działki na plac 

rekreacyjny 
- zakup stołów i ławek 
- zakup namiotu 
- zakup grilla
- postawienie wiaty przy placu za-

baw

Sołectwo Wyszomierz (13 574,19 
zł)

- organizacja imprez okolicznościo-
wych 

- utrzymanie boiska sportowego 
- prace konserwatorskie placu za-

baw oraz wiaty
- estetyzacja sołectwa
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną

Sołectwo Żabowo (11 115,66 zł)
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- budowa sceny 
- zakup roślin ozdobnych na teren 

wsi
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną

Sołectwo Żabówko (8 290,98 zł)
- zakup drewna do ogrzania świetli-

cy wiejskiej 
- organizacja imprez okolicznościo-

wych
- wyposażenie świetlicy wiejskiej 
- ogrodzenie boiska sportowego
- zakup paliwa do kosiarki
- zabezpieczenie środków 

na energię elektryczną  
 

Sołectwo Wierzchy (7 663,27 zł)
- remont świetlicy wiejskiej
- zabezpieczenie środków na ener-

gię elektryczną

Sołectwo Konarzewo (9 651,01 zł)
- zakup ławek i stołów
- zakup paliwa do kosiarki 
- zakup artykułów spożywczych na 

imprezy okolicznościowe           
- zakup pomieszczenia  na magazyn 

(kontener blaszany) 
- wyposażenie placu zabaw

Źródło: Beata Wojewoda
Urząd Miejski w Nowogardzie Wydział GNGR
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LITERACKO-SATYRYCZNA  

MIESZANKA PANA FRANKA

Serdeczne podziękowania 

dla Wyborców i Mieszkańców miejscowości: 

Błotno, Błotny Młyn, Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, 
Dobroszyn, Grabin, Karsk, Łęgno, Ogary, Ogorzele, Olszyca, 
Ptaszkowo, Wierzchęcino, Zakłodzie 

za udzielenie poparcia i oddanie na mnie głosu  
w Wyborach Samorządowych do Rady Miejskiej. 

Z wyrazami szacunku 
Michał Bociarski (Polskie Stronnictwo Ludowe - okręg nr 21)

Podziękowanie

Wszystkim biorącym udział w wyborach 
samorządowych i tym, którzy głosowali na 
moją osobę, składam serdecznie podziękowania  
i obiecuję uczciwe wypełniane 
mandatu. 

Bogusław Dziura 

Składam serdeczne podziękowania 
Wyborcom, 

którzy tak bardzo zaufali mojej osobie 
i oddali na mnie swój głos 

w Wyborach Samorządowych 
do Rady Powiatu.

Z wyrazami szacunku
Józef Dobruchowski - (Polskie Stronnictwo Ludowe)

Wszystkim, którzy wzięli 
udział w wyborach 

samorządowych oraz 
tym wszystkim, którzy 

głosowali na moją osobę, 
składam serdecznie 

podziękowania.

Dariusz Olejnik

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Dział – Zagadnienia językowe 
Dialekt i Gwara Śląska 
1. bania = dynia, arbuz, guz, 
2. baniorz = kolejarz 
3. banka = tramwaj 
4. barzeliska = trzęsawiska, ba-

gna, mokradła 
5. barzony = bagna, moczary 
6. basok = grubas, brzuchacz, 

otylec 
7. bebok = straszydło 
8. befyl = rozkaz, polecenia 
9. beglajster = pomocnik 
10. bergmon = górnik 
11. biglosko = żelazko 
12. bigiel = wieszak 
13. deka = koc 
14. klupać = fukać, stukać 
15. diosik = diablik 
16. drach = latawiec 
17. drap = prędko 
18. eli = lub, czy 
19. erb = spadek, odziedzicze-

nie 
20. efyja = zewnętrzna część 

stopy
21. faborek = wstążka, kokarda 
22. faier = uroczystość, dzień 

świąteczny 
23. fakla = pochodnia 
24. familok = kamienica, wie-

lorodzinny dom, głównie z cegły 
25. fana = chorągiew, sztandar 
26. gondla = karuzela kręcona 

– bezłańcuchowa 
27. klopsztandra - trzepak dy-

wanowy 
28. anuks = anons, ogłoszenie 

w prasie 
29. branza = prysznic 
30. rumel = festyn 
31. smażona = jajecznica 
32. smynd = dym 
33. sorek = samiec sarny, kozioł 
34. soroń = cham, prostak, pry-

mityw 
35. spodnioki = kalesony 
36. spust  = apetyt 
37. szachtelka = pudełko 
38. szaket = marynarka 
39. szłot = swatka 
40. buks = łobuz, urwis, gaga-

tek, dokuczliwiec 
41. byrna = żarówka 
42. cesta = droga 
43. chłodzinka = regionalna 

śląska zupa, m.in. z chlebem 
44. chwostek = krawat 
45. cufal = przypadek, zdarze-

nie, okoliczność 
46. swergi = krasnale 

Co wybuduje HosSo?

Ani galeria, ani Kaufland
Temat budynku po byłej Telekomunikacji, znajdującego się w centrum miasta, przy ul. 
700-lecia, powraca na łamy DN jak bumerang. Od roku próbowaliśmy dowiedzieć się, ja-
kie plany w związku z przeznaczeniem obiektu ma jego właściciel – firma Hosso. Nareszcie 
udało nam się pozyskać kilka istotnych informacji. 

Ponad rok od sprzedaży
O temacie pisaliśmy zarówno w 

roku ubiegłym, jak i bieżącym. W 
międzyczasie pojawiało się mnó-
stwo spekulacji na temat tego, co 
powstanie w miejsce biur po by-
łej Telekomunikacji. We wrześniu 
2013 r., kiedy okazało się, że no-
wym właścicielem budynku jest 
firma HosSo, pisaliśmy o dużym 
prawdopodobieństwie powstania 
w Nowogardzie galerii handlo-
wej, jednak kierownictwo HosSo 
nabrało wody w usta, nie chcąc 
jednoznacznie potwierdzić krą-
żącej po mieście nowiny. Wiado-
mo natomiast, że nowy właści-
ciel wystąpił do Gminy o wydanie 
warunków na przebudowę obiek-
tu. Mimo wielomiesięcznej próby 
pozyskania zgody, starania firmy 
zakończyły się fiaskiem. 

Kolejny supermarket?
W marcu br. nieoficjalnie mó-

wiło się o tym, że w miejsce biur 
po byłej Telekomunikacji po-
wstanie supermarket Kaufland. 
Spółka HosSo zaprzeczyła jed-
nak, jakoby prowadziła jakiekol-
wiek rozmowy na temat urucho-
mienia dyskontu tej sieci. Plotki 
zdementował zarówno rzecznik 
prasowy spółki Kaufland Polska 
Markety, jak i kierownictwo fir-
my HosSo. Nie chciano udzielić 

wówczas żadnych konkretnych 
informacji, a propos placów zwią-
zanych z zagospodarowaniem 
nowogardzkiego obiektu. Podob-
nie sprawa miała się w sierpniu 
tego roku, kiedy jeden z miesz-
kańców naszego miasta zasygnali-
zował, że teren przy budynku za-
rasta chaszczami i szpeci centrum 
miasta. Niestety ponowne próby 
pozyskania informacji nie powio-
dły się. Spółka HosSo milczała jak 
zaklęta, aż do teraz…

Za mały na galerię…
Jakiś czas temu na ścianie bu-

dynku firma powiesiła baner z in-
formacją o możliwości wynajmu 
lokali. Wczoraj raz jeszcze skon-
taktowaliśmy się kierownictwem 
spółki. – Oficjalnie mogę Państwu 

powiedzieć, że to na pewno nie bę-
dzie centrum handlowe. Wielkość 
budynku nie pozwala na zagospo-
darowanie go pod budowę galerii – 
mówi w rozmowie z DN Monika 
Kwaśna z HosSo, odpowiedzialna 
w spółce m.in. za sprawy związa-
ne z najmem – Na terenie obiektu 
powstaną lokale handlowo-usłu-
gowe, przeznaczone do wynajęcia. 
Na dzień dzisiejszy nie jestem w 
stanie powiedzieć Państwu, kiedy 
rozpoczniemy prace remontowe. Z 
pewnością niebawem, ale dokład-
nej daty nie znam. Wizualizacja 
projektu, widoczna na banerze, to 
wstępna wizualizacja tego, co po-
wstanie w Nowogardzie. Budynek 
liczy 1542 m² powierzchni użyt-
kowej (razem z działką to 2051 
m²). Jak się okazuje, jest to nie-
wystarczający metraż, by wybu-
dować galerię handlową na wzór 
tej w Gryficach czy w Kołobrze-
gu, należące również do firmy 
HosSo. Skoro spółka nie otrzyma-
ła od Gminy zgody na przebudo-
wę obiektu, musi obejść się sma-
kiem i pocieszyć udostępnianiem 
lokali pod wynajem. O tym, kie-
dy firma rozpocznie prace, powia-
domimy niebawem, jak tylko uda 
nam się uzyskać konkretne infor-
macje na ten temat.

Karolina Klonowska 

Wizualizacja mającego powstać budynku.

RAFAŁ PAŚKO - OKRĘG NR 7

Składam wyrazy wdzięczności wszystkim tym, 
którzy biorąc udział w Wyborach Samorządowych 
do Rady Miejskiej obdarzyli mnie swoim 
zaufaniem i oddali na mnie głos.

Piotr SŁOMSKI

Kandydat  
na Burmistrza Nowogardu
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Jesteś gotowy? Ratuj Braci!

ANDRZEJKOWE MŁODZIEŻOWE NOCNE CZUWANIE 28.11.2014 
Dębno par. MB Fatimskiej

PANIE RATUJ BRACI MĘKĄ SWOJĄ

21.00 – Wprowadzenie s. Wiktoria i p. Radek
Apel Jasnogórski s. Marianna
21.45 – Adoracja/ks. Mariusz Wencławek SDB
23.00 – Konferencja / /ks. Witold Seredyński
00.00 – Eucharystia
1.00 – Zabawa Andrzejkowa
3.00 – Spotkanie dzielenia/ s.Rut
ZAKOŃCZENIE

W dniu 20 .11.2014 r o godz. 16.00 
na cmentarzu odbędzie się 

uroczyste poświęcenie odnowionego 
Pomnika Poległym na Wschodzie.
Zapraszamy wszystkich Sybiraków. 

Prezes Związku Sybiraków 
Maria Dembińska

Wyborcy wypowiedzieli się  
za wzmocnieniem rady

Poniżej publikujemy komentarz, jaki do niedzielnych wyników 
wyborów w Nowogardzie napisał Jan Kopyciński, nowogardzki hi-
storyk.  

Kiedy rozpocząłem analizę wyników wybo-
rów samorządowych w naszej gminie, nabrałem 
jeszcze większego szacunku dla zbiorowej mą-
drości mieszkańców naszego miasta. Nie przy-
padkowo średniowieczni myśliciele mówili - vox 
populi vox dei (głos ludu głosem Boga)

Wyborcy, czasem w sposób okrutny, wskazali jakiej przyszłości 
chcą dla naszego miasta i jakie cechy lokalnych polityków cenią. 
Udzielili zdecydowanego mandatu zaufania obecnemu burmistrzo-
wi, doceniając jego zaangażowanie w poprawę estetyki miasta, po-
prawę codziennego bytu mieszkańców. Jest to fakt bezdyskusyjny. 
Jednak równocześnie wyraźnie opowiedzieli się za wzmocnieniem 
Rady Miasta, a zwłaszcza jej funkcji kontrolnej, eliminując ze skła-
du radnych, najbliższych współpracowników burmistrza. W rezulta-
cie z obecnego układu rządzącego pozostało 4 radnych, zaś 17 rad-
nych reprezentuje ugrupowania opozycyjne. Gdyby dziś radni doko-
nywali wyboru burmistrza, tak jak to kiedyś bywało, Robert Czapla 
nie miałby żadnych szans. 

Przy obecnym układzie możliwe są dwa scenariusze – pierw-
szy, wydaje się co prawda, bliższy woli wyborców, ale jest mniej real-
ny politycznie, to sytuacja taka, że burmistrz ma mniejszość w Ra-
dzie Miasta, a opozycja kontroluje jego władzę przez silnego prze-
wodniczącego rady oraz wpływ na budżet. Wymusiłoby to realne 
działania z obu stron – mniej autopromocji, więcej pracy na rzecz 
miasta. To jednak jest mało realne, gdyż radnych będzie kusił stołek 
lub stołki wiceburmistrza. 

Drugi wariant jest dużo bardziej realny, SLD zawiera koalicję z 
PSL lub Wspólnym Nowogardem, uzyskuje większość. Odbywa się 
to pod hasłem wzmocnienia kontroli nad  burmistrzem i urzędem. 
Ponieważ pozycja burmistrza jest zdecydowanie silniejsza, po kilku 
miesiącach SLD przejmie część radnych opozycyjnych i dojdziemy 
do sytuacji takiej jak w poprzedniej kadencji. Skłócenie Rady i prze-
jęcie kontroli nad nią przez burmistrza. W dalszej konsekwencji re-
alizacja haseł z kampanii wyborczej, a nie realnych potrzeb miasta.

Jak się potoczą losy miasta, zobaczymy.   Wydaje się, że najbliż-
sze tygodnie będą ciekawe. Trzymam kciuki za pomyślność naszego 
miasta.

Jan Kopyciński

Komentarze, opinie
Sygnały Czytelników

Martwa zwierzyna 
W piątek (14 listopada), na adres mailowy DN, nasza Czy-
telniczka przesłała zdjęcia wykonane telefonem oraz krótki 
tekst, w którym zwraca uwagę na martwe zwierze znajdują-
ce się w okolicy SP nr 3 w Nowogardzie. 

Spacerując dziś przy ul. Boha-
terów Warszawy, moja córka spo-
strzegła w trawie leżące zwierzę. 
Niestety martwa zwierzyna leśna 
leży na kawałku niezagospodaro-
wanej, ziemi naprzeciwko Szko-
ły Podstawowej nr 3. Widać, że 
już leży tam kilka dni i nikt wi-
docznie nie ma zamiaru się tym 
zwierzęciem zainteresować. Moim 

zdaniem zwierzę powinno zostać 
sprzątnięte jak najszybciej, po-
nieważ nie wiadomo, czy nie jest 
chore  – pisze nasza Czytelnicz-
ka. Wierzymy, że po tym sygnale 
odpowiednie służby zajmą się tą 
sprawą i zabiorą martwe zwierzę z 
terenu znajdującego się w okolicy 
podstawówki. 

Red. 

Komunikat  
Policji 

Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie 
oznakują Twój rower oraz inne wartościowe przed-
mioty w ramach programu prewencyjnego „Świa-
domi i bezpieczni”. W tym celu, skontaktuj się z tu-
tejszą jednostką Policji i umów na dogodny termin 
– tel. 91-57-92-311. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Policja dziękuje !!!
Komendant Komisariatu Policji w Nowo-
gardzie, podinsp. Małgorzata Figura 

składa podziękowanie dla młodej mieszkanki No-
wogardu, Joanny B. oraz jej przyjaciół za postawę 
godną naśladowania. W dniu 14 listopada br. na ul. 
Bohaterów Warszawy znajdując portfel z zawarto-
ścią pieniędzy oraz dokumentu, wykazała się prawo-
ścią, oddając zgubę w całości.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie
zaprasza na spotkanie autorskie

z panem KAZIMIERZEM SZYMECZKĄ
autorem książek dla dzieci i młodzieży

Spotkanie odbędzie się 20 listopada /czwartek/ o godz. 11oo w Dziale dla 
Dzieci i Młodzieży

Serdecznie zapraszamy
Istnieje możliwość zakupu książek z dedykacją autora

Zapraszamy młodzież z gimnazjum, szkoły średniej z na-
szej parafii i miasta, na nocne czuwanie modlitewne. Szcze-
gółowe informacje i zapisy u ks. Roberta Dąbrowskiego w 
domu parafialnym przy kościele pw. WNMP przy ul. Ko-
ścielnej 2 lub pod numerem telefonu 664 744 570. Zgłosze-
nia do udziału w czuwaniu przyjmowane są do środy, 12 li-
stopada. 

OGŁOSZENIE

Ferma Norek  w Maszkowie 
 zatrudni 

pracowników do pracy w hodowli zwierząt futerkowych. 

601 520 540, 506 77 88 06 
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Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-31.10

REKLAMA

REKLAMA

2014 r. 1

Składam serdeczne 
podziękowania Wyborcom,

którzy tak bardzo zaufali mojej 
osobie i oddali na mnie swój głos 
na kandydata do Rady Powiatu 
w Wyborach Samorządowych

z wyrazami szacunku 
AGNIESZKA MUSIAŁ

PODZIĘKOWANIA

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F  
tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 09:00-18:00, sob. 10:00-13:00

Kampania przeciw uzależnieniom i przemocy

„3 RAZY NIE: NIE PIJĘ, NIE BIORĘ, NIE BIJĘ”
Zgodnie z założeniami, w dniu 12.11.2014r.  w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta Nowogard ruszyła kampania przeciw uzależnieniom i 
przemocy w szkole. W tym celu przeprowadzane są warsztaty z młodzieżą. 

Wizerunkiem Kampanii jest 
plakat wykonany przez młodzież 
naszego miasta. Symbolem nato-
miast, bransoletki z hasłem kam-
panii „3 RAZY NIE”. Na potrze-
by przedsięwzięcia w każdej szko-
le zawiśnie tablica informacyjna 
z numerami telefonów interwen-
cyjnych oraz „skrzynka zaufania” 

przeznaczona na anonimową sy-
tuację dot. zagrożenia. Zakupio-
ne zostały również odczynniki do 
identyfikacji środków odurzają-
cych, w celach pokazowych. Ce-
lem kampanii jest wprowadze-
nie mody na niepicie alkoholu,  
niebranie narkotyków, umiejęt-
ność radzenia sobie z agresją oraz 

wspieranie młodzieży w poszuki-
waniu konstruktywnych sposo-
bów osobistego rozwoju.

Działanie profilaktyczne 
finansowane jest z budżetu 
Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych w Nowogardzie. 
Powyższa kampania re-
alizowana jest przy ścisłej 
współpracy merytorycznej 
Zespołu Interdyscyplinar-
nego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 
Komisariatu Policji  w No-
wogardzie.

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 

Od redakcji 
Przypomnijmy, że również od pewnego czasu DN pro-

wadzi akcję pn. „Nie daj kierować ćpunowi”. Rozpoczę-
liśmy ją po tym, jak głośny stał się tragiczny wypadek 
na ulicach Warszawy, kiedy znany celebryta (były mąż 
znanej piosenkarki) pod wpływem narkotyków potrącił 
śmiertelnie starszą kobietę. Miejmy nadzieję, że zarówno 
nasza akcja, jak i ta zorganizowana wspólnie przez Ze-
spół Interdyscyplinarny przy OPS i nowogardzkiej Poli-
cji, finalnie sprawi, że problem narkotyków będzie zdia-
gnozowany nie tylko wśród kierowców i uczniów, ale i 
pozostałych grup społecznych, w tym także urzędników. 
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Koło Diabetyków ma pięć lat 

Wyszli z cienia choroby...
W minioną sobotę Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło Nowogard obchodziło swoje piąte urodziny. Z tej okazji Zarząd Koła, członkowie, zaproszone 
władze i sponsorzy spotkali się na uroczystym jubileuszu, który odbył się w sali konferencyjnej RCP przy ul. Wojska Polskiego. 

Pięć lat działalności PSD w No-
wogardzie minęło dokładnie 15 
października. Historia tego sto-
warzyszenia, zrzeszających cho-
rych na cukrzycę w Nowogardzie, 
datuje się jednak znacznie wcze-
śnie, a mianowicie od dnia 21 li-
stopada 1987 r., kiedy to powsta-
ło w Nowogardzie Stowarzyszenie 
Chorych na cukrzycę. Miejscowe 
władze zalegalizowały organizację 
nie cały miesiąc później. Pierw-
szym prezesem stowarzyszenia 
został Stanisław Gałęski. Stowa-
rzyszenie skupiało 100 członków, 
w tym 26 leczonych insuliną. Po-
ziom wiedzy o cukrzycy, dostęp 
do podstawowych artykułów nie-
zbędnych w codziennym życiu, 
jak również standardy leczenia 
cukrzycy obecnie mogą się nam 
wydawać archaicznymi. 

W sprawozdaniu za 1988 r. do 
Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Chorych na cukrzycę, w Szcze-
cinie zawarta jest między innymi 
informacja, z jakimi problema-
mi musieli się diabetycy zmagać 
w tamtej rzeczywistości. Dużym 
sukcesem było otwarcie na tere-
nie miasta Nowogard dwóch sto-
isk. Jednym było stoisko z arty-
kułami spożywczymi czynne cały 
czas, drugim było stoisko z prze-
tworami mięsnymi.

Stoisko z przetworami mięsny-
mi było czynne dwa razy w tygo-
dniu. We wtorki od godz. 16:00 do 
godz. 18:00 można było kupić tyl-
ko i wyłącznie kurczaki, od czasu 
do czasu wątróbki z drobiu oraz 
wędliny. Natomiast w piątki moż-
na było nabyć: wędlinę, karków-
kę, łopatkę i wołowinę bez kości. 
Zgłaszano trudności w zaopatrze-
niu się w olej sojowy, kakao, kwas 
cytrynowy, żelatynę, różnego ro-
dzaju soki, herbatę granulowaną, 
masło roślinne, w aptekach nie 
było igieł i strzykawek jednorazo-
wych. Na szczęście zmienił się w 

naszym kraju układ geopolityczny 
i zaczęło pokazywać się światełko 
zza żelaznej kurtyny. Rok 1994 
przyniósł zmianę Prezesa Stowa-
rzyszenia, została nim pani Kry-
styna Ułanek. Z wyzwaniami, z 
którymi mierzyli się w tym czasie 
diabetycy, możemy zapoznać się 
między innymi w Dzienniku No-
wogardzkim oraz w dokumentacji 
stowarzyszenia. Na rynek zaczyna 
wchodzić insulina VOSS, która 
zastępuje przestarzałą zanieczysz-
czoną insulinę HOSS. Zauważana 
jest potrzeba edukacji chorych i 
personelu medycznego, potrzeba 
posiadania chociażby niezbędne-
go sprzętu w postaci penów, gleu-
kometrów, bardzo ważnym dzia-
łaniem staje się dotarcie z infor-
macją o samokontroli przez pa-
cjentów cukrzycy. Ostatnim do-
kumentem świadczącym o dzia-
łalności stowarzyszenia jest doku-
ment z 7 grudnia 1995r. Po 14-let-
niej przerwie w  dniu 22 sierpnia 
2009 r. z inicjatywy pani Lidii Bo-
gus, Prezesa Samorządowej  Fun-

dacji Opieki Medycznej „Zdro-
wie” w Nowogardzie, przy współ-
udziale przedstawicieli Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Za-
rządu Wojewódzkiego w Szczeci-
nie, na spotkaniu „Biała Sobota”, 
zostaje podjęta decyzja o powo-
łaniu Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło w Nowogar-
dzie. Formalnie zostaje ono utwo-
rzone 15 września 2009 r., zostaje 
utworzone Polskie Stowarzysze-
nie Diabetyków Koło Nowogard, 
które w tym roku obchodziło ju-
bileusz pięciolecia swojej działal-

ności.  Prezesem zostaje Roman 
Polakowski, a jego zastępcą Eu-
geniusz Tworek. Rok później, po 
pewnych organizacyjnych pro-
blemach, to E. Tworek przejmuje 
kierowanie stowarzyszeniem i tak 
jest po dziś dzień. 

Od tego momentu działalności 
organizacji nabiera tempa. Człon-
kowie Koła, a jest ich wówczas 82, 
uczestniczą w szeregu szkolen, 
warsztatach i spotkaniach eduka-
cyjnych, prowadzonych przez ce-
nionych w świecie medycyny spe-

cjalistów diabetologów. W roku 
2011 stowarzyszenie bierze udział 
w konkursie ofert, uzyskując dofi-
nansowanie na działanie  „ochro-
na zdrowia ludzkiego na terenie 
gminy Nowogard”. Organizuje  i 
przeprowadza badania przesiewo-
we w kierunku wykrywania cu-
krzycy na terenie całej gminy. Ko-
rzystają z nich setki mieszkańców. 
Została otwarta jako 2-ga w woj. 
Zachodniopomorskim  „Szko-
ła Cukrzycy”. W tym wydarzeniu 
uczestniczy  konsultant krajowy 
Szkoły Cukrzycy Pan dr Andrzej 

Paciorkowski, który od tego mo-
mentu jest częstym gościem no-
wogardzkich cukrzyków. Oprócz 
tego odbywają się imprezy i wy-
kłady prozdrowotne. Członkowie 
Koła wyjeżdżają na basen, ćwi-
czą z kijkami, biorą także udział 
w szkoleniu z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Korzystają z 
konsultacji lekarskich. Słowem, 
integrują się, uczą żyć zdrowiej, 
dzięki czemu wychodzą z cienia 
swojej choroby. 

Tak jest do dziś. Stowarzysze-
nie „cukrzyków”, jak się mówi o 
nim potocznie, to jedna z prężniej 
działających organizacji pozarzą-
dowych w Nowogardzie. Swo-
ją działalnością zaczyna też akty-
wizować chorych w innych gmi-
nach, m.in. Gryfinie, gdzie rów-
nież prowadzona jest „szkoła cu-
krzycy”, czy w Goleniowie, gdzie 
w lutym tego roku reaktywuje się 
powiatowe koło PSD z siedzibą w 
Nowogardzie. 

Sobotni jubileusz odbył się 
dzień po światowych obchodach 
Dnia Cukrzycy. Z tej okazji na Pla-
cu Wolności, w piątek, 14 listopa-
da, odbyła się nietypowa, masowa 
impreza. O godz. 11.00 członko-
wie  Koła Polskiego Stowarzysze-
nia Diabetyków w Nowogardzie,  
przy wsparciu Nowogardzkiego 
Domu Kultury, zorganizowali wy-
jątkowe w tym roku obchody tego 
święta. Otóż na placu Wolności 
zebrała się grupa około 600 osób, 
którzy postanowili wspólnie od-
tańczyć DiabeDance©. Późnym 
popołudniem uczczono też świę-
to niebieską iluminacją świetlną 
na ratuszu. 

Członkom stowarzyszenia po-
zostaje życzyć zdrowia, a władzą 
koła PSD dalszej determinacji w 
działalności społecznej, prowa-
dzonej na rzecz chorych na cu-
krzycę. 

Opr. MS
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 Nasz cykl - Dzieje nowogardzkich rodzin 

Historia Piotra Kozakowskiego i jego rodziny - część VII
Dzieje nowogardzkich rodzin to nadal nieodkryty frapujący temat. Niestety tylko nieliczne są przypadki, gdy znajdują się tacy, którzy w jakikolwiek sposób spisują i 
utrwalają historie swoich najbliższych. Do nich należy pan Czesław Kozakowski. Urodzony w naszej gminie i wiele lat tutaj mieszkający, opracował niezwykłą historię 
losu swojego ojca Piotra, który trafił , na te nowogardzkie ziemie po II Wojnie Światowej . Historia spisana przez pana Czesława otrzymała I nagrodę w konkursie Szcze-
cińskiego Towarzystwa Kultury „Dzieje Szczecińskich Rodzin” w roku 2008. Monografia ma tytuł „Historia mojej Rodziny 1860-2007”. Jej część, dotycząca losów ojca 
autora, prezentujemy niżej w odcinkach na łamach DN.

Jan Czesław Kozakowski

Autor o sobie: Urodziłem się 27 
stycznia 1948 r. w Nowogardzie. Ro-
dzice prowadzili gospodarstwo w No-
wych Wyszomierkach w gminie Wy-
szomierz, powiat Nowogard. Szko-
łę podstawową kończyłem w Długo-
łęce. Do Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowogardzie uczęszczałem w la-
tach 1962-1966. W latach 1966-1968 
uczyłem się w pomaturalnej Państwo-
wej Szkole Ekonomicznej przy Tech-
nikum Handlowym w Szczecinie. We 
wrześniu 1968 rozpocząłem pracę w 
firmie rzeczoznawczo-kontrolnej PO-
LCARGO w Szczecinie, w której prze-
pracowałem 40 lat. W tym okresie od-
byłem zasadniczą służbę wojskową 
oraz ukończyłem studia zaoczne na 
wydziale filologii angielskiej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Od Wigilii 2008 r. jestem na 
emeryturze. Mieszkam w Szczecinie 
od 1966 r. Od kilku lat biorę udział w 
Konkursie „Dzieje Szczecińskich Ro-
dzin” organizowanym przez Szczeciń-
skie Towarzystwo Kultury. Zajmuję 
się gromadzeniem i opracowywaniem 
dokumentacji dotyczącej mojej Rodzi-
ny oraz Ziemi Nowogardzkiej.

Ojciec podarował młodej parze 
duże radio. Miało ono w środku ma-
giczne oko świecące na zielono, któ-
re pokazywało, czy radio jest właści-
wie ustawione na określoną stację. 
W Wyszomierzu każdy dom miał 
radio z druta, tzw. kołchoźnik. Te-
raz to można byłoby nazwać radiem 
kablowym. Druty poprowadzone 
były na drewnianych słupach, tak 
jak telefon. Można było słuchać tyl-
ko jednego programu Polskiego Ra-
dia – pierwszego, dlatego kołchoź-
niki miały tylko jedno pokrętło. Na 
naszej kolonii, oddalonej od Wy-
szomierza o 3 km, nie było takiego 
„luksusu”. 

Pamiętam, że dwaj jedyni gospo-
darze z Nowych Wyszomierek, któ-
rzy zapisali się do „kołchozu”, po 
rozpadzie Spółdzielni Produkcyj-
nej z dużą satysfakcją zabierali swo-
je bydło i konie, które przedtem tak 
ochoczo zaprowadzili do zbiorowej 
obory.

Po upadku kołchozu w Wyszo-
mierzu kilkadziesiąt hektarów pól 
w Nowych Wyszomierkach stało 
się bezpańskie. Były to pola należą-
ce kiedyś do gospodarstw nr 5 (tzw. 
Spalenisko) i nr 7 (po Mazurku). Le-
żały w części wschodniej, w kierun-
ku Krasnołęki. Kiedyś droga w po-
przek tych pól była powykrzywiana 
i skomplikowana. Ówczesny prze-
wodniczący Gromadzkiej Rady Na-
rodowej w Wyszomierzu Andrzej 
Kaciuban wytyczył prostą drogę o 
szerokości 4 m. Początkowo „osie-
rocone” pola nie miały właścicieli i 
powoli zmieniały się w ugory. Naj-
pierw porosły dzikim szczawiem, 
który mój Ojciec kosił i jako siano 
dawał bydłu. Potem pojawiła się tra-
wa, a miejscami nawet biała koni-
czyna. Miejsce to stało się wielkim 
pastwiskiem, na które przygania-
li krowy niektórzy mieszkańcy Wy-
szomierek, a nawet Krasnołęki. Ja 
nazywałem te pola prerią, niektórzy 
stepem. Bodaj wiosną 1961 chłopaki 
z Krasnołęki podpalili suchą trawę. 
Ogień zaczął się gwałtownie rozsze-
rzać i ławą szeroką na jakieś 800 m 
zbliżał się do zabudowań naszej ko-
lonii. Dopiero mój Ojciec i sąsiad 
Władysław Hynas ugasili pożar, gdy 
był już bardzo blisko domów.

Ugory były idealnym lęgowiskiem 
dla zająców i kuropatw. Zimą urzą-
dzano tu polowania z nagonką na 
zające. Myśliwi z dubeltówkami 
ustawiali się na głównej drodze Wy-
szomierek, natomiast nagonka, zło-
żona z chłopaków z Krasnołęki z ko-
łatkami w rękach, goniła biedne sza-
raki od strony Krasnołęki. Potem 

zbierano pęczkami ubite zwierzaki i 
układano na wozach. 

1958 rok: Po wielu latach poszu-
kiwań przez Polski Czerwony Krzyż 
Ojciec otrzymuje długo oczekiwa-
ną wiadomość: rodzina jego bra-
ta Stanisława mieszka w Legnicy. 
Syn Stanisława, Tadeusz, wspomina 
fragment pierwszego listu, który do-
stał od mojego Ojca. Ojciec napisał: 
Tadeusz, jeżeli jesteś synem Stanisła-
wa, odezwij się! Piotr i Franciszek 
Kozakowscy dowiadują się, że ich 
brat Stanisław został zamordowany 
na Wołyniu przez banderowców w 
kwietniu 1943 r.

12.03.1958, Nowogard – w Po-
wiatowej Radzie Narodowej świad-
kowie składają oświadczenie w spra-
wie pozostawienia mienia rolnego na 
wschodzie przez Piotra Kozakow-
skiego, syna Franciszka i Anieli z d. 
Stawarz. Świadkami są: 1) Bronisła-
wa Mękarska (siostra Stryjenki Ma-
rianny), lat 43, córka Ignacego i Bro-
nisławy, urodzona w Kępnie, woj. 
Poznańskie. 2) Piecka Bronisława, 
lat 54, córka Wojciecha i Katarzyny, 
urodzona Miechów, woj. Krakow-
skie. We wsi Hełmcza (powinno być 
Pełcza) pozostawił dom drewniany, 
kryty słomą, obora drewniana kryta 
słomą, 4 ha. W czasie działań wojen-
nych w 1943 r. budynki uległy znisz-
czeniu. Przewodniczący PRN – Kon-
stanty Borowik. 

Ojciec bardzo dużo czytał na te-
mat rolnictwa. Raz posadził syste-
mem krzyżowym ziemniaki. Ko-
nieczne było redlenie pola wzdłuż i 
w poprzek, mniej było pielenia ręcz-
nego, ale wymagało systematyczno-
ści. Ojciec był pierwszym w okolicy, 
który posadził truskawki, założył też 
sad z agrestem, czerwonymi i czar-
nymi porzeczkami. Lubił ekspery-
mentować i poszerzać swoją wiedzę. 
Pomagali w tym agronomowie, któ-
rzy po roku 1956 byli częstymi go-
śćmi w naszym domu. Najczęściej 
przyjeżdżał pan Ostrowski i prowa-
dził długie rozmowy z Ojcem. Kie-
dyś opowiedział nam książkę Dołę-
gi-Mostowicza o profesorze Wilczu-
rze. Agronom z urody przypomi-
nał trochę urzędującego wówczas w 
USA prezydenta Johna Kennedy’ego. 

Wkrótce Piotr Kozakowski zakła-
da pierwsze w okolicy Kółko Rol-
nicze, nawiązując do tradycji kółek 
rolniczych, które powstawały na te-
renach Polski już na początku XX w. 
Do Kółka zapisują się prawie wszy-
scy mieszkańcy Nowych Wyszomie-
rek: Piotr, Franciszek i Seweryn Ko-
zakowscy, Kaczmarczykowie, Wła-

dysław Hynas, Józef Stępnik. Preze-
sem zostaje mój Ojciec. 14.11.1958 
członkowie podejmują uchwałę za-
kupu traktora Zetor K-25 do użyt-
ku wspólnego. Udział własny człon-
ków jest za mały, więc postanawiają 
wystąpić do Banku Rolnego w No-
wogardzie o kredyt. W najlepszym 
okresie Kółko liczyło 10 członków. 
Jednak to było za mało, żeby prowa-
dzić efektywną działalność i w 1961 
postanowiono rozwiązać Kółko w 
Nowych Wyszomierkach i przystą-
pić do Kółka w Wyszomierzu.

Ojciec miał zacięcie literackie. Pi-
sał opowiadania oparte na swoich 
wspomnieniach. Pamiętam jedno z 
nich o ukraińskim policjancie me-
todycznie przygotowującym się do 
rozstrzelania żydowskiej dziewczy-
ny o imieniu Ryfka. Później te zapi-
ski Ojca gdzieś przepadły. W 1959 
r. Ojciec napisał artykuł do gaze-
ty „Gromada Rolnik Polski” o bra-
cie pradziadka, Stanisławie, który 
w powstaniu styczniowym odciągał 
od pola bitwy oddział kozacki za po-
mocą stada wołów.

Ojciec kupił mi kiedyś w księgarni 
w Nowogardzie kilka książek: Syzy-
fowe prace Żeromskiego, Przez Mon-
te Cassino do Polski Alfonsa Mrow-
ca, O mitrę hospodarską Teodora Je-
ske-Choińskiego, kilka „Tygrysów”. 
Dyskutował ze mną o Trylogii, którą 
czytał po raz kolejny, gdy ją wypoży-
czyłem z biblioteki szkolnej. Spraw-
dzał moją znajomość geografii pod 
pretekstem opowieści o pobycie Pił-
sudskiego na Maderze.

Mama spała w pokoju od podwór-
ka, Ojciec w środkowym, traktowa-
nym jako gościnny. Były tam wspa-
niałe poniemieckie meble: trzy-
drzwiowa szafa ubraniowa, kredens 
i stół przykryty atłasowym obrusem. 
W szafie Ojciec miał między inny-
mi bryczesy, które zakładał do czar-
nych błyszczących oficerek. Pamię-
tam specyficzny zapach tego pokoju: 
połączenie zapachu popiołu z pieca, 
papierosów „Sport”, miodu i sosny. 
Ojciec był namiętnym palaczem. 
Potrafił nawet w nocy obudzić się i 
zapalić połówkę „Sporta” w szklanej 
cygarniczce (lufce). Ojciec zaczął 
chorować na serce i płuca. Próbował 
się leczyć, poza różnymi tabletkami, 
także miodem z młodymi pączkami 
sosny i mrówkami. 

Czasami ojciec wstawiał do dłu-
giego pokoju „kobyłkę” (urządzenie 
na czterech nogach do przytrzymy-
wania drewna). Przy pomocy ośni-
ków – prostego i wklęsłego – zamie-
niał kawałki drewna w klepki, które 
następnie ściśnięte obręczami sta-

wały się beczkami lub szaflikami. Po 
tej pracy podłoga była zasłana wió-
rami a cały pokój wypełniał zapach 
świeżego drewna.

7.03.1960, Nowe Wyszomierki – 
w naszym domu odbywa się zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze Kółka 
Rolniczego. Porządek zebrania jest 
następujący: 1. Zagajenie, 2. Powo-
łanie przewodniczącego zebranie, 
3. Sprawozdanie Zarządu, 4. Przyję-
cie planu pracy Kółka na rok 1960, 
5. Dyskusja nad sprawozdaniem i 
planem pracy Kółka, 6. Udzielenie 
skwitowania ustępującemu Zarzą-
dowi, 7. Podjęcie uchwały o przere-
jestrowaniu nowego statutu, 8. Wy-
bór nowych władz Kółka i delega-
ta na powiatową konferencję Kółek 
Rolniczych. Prezesem Kółka po-
nownie wybrano mojego Ojca, se-
kretarzem Kaczmarczyka, skarbni-
kiem Hynasa Władysława. Do Ko-
misji Rewizyjnej powołano Koza-
kowskiego Franciszka, Kaczmarczyk 
Halinę i Kozakowską Helenę. De-
legatem na konferencję powiatową 
miał być Kaczmarczyk Stanisław.

Pamiętam, że zaczęto w domu 
mówić o likwidacji gospodarstwa. 
Być może Rodzice chcieli się wypro-
wadzić do Snochowic (na co nama-
wiał ich wujek Kazik), myśleli też o 
zamianie gospodarstw z panem Bar-
tosikiem z Długołęki. Ojciec rozwa-
żał też ewentualny zakup ziemi w 
okolicach Słupska, gdzie zamieszkał 
jego bratanek Tadeusz. Zdaje mi się, 
że Ojciec chciał zrezygnować w ogó-
le z gospodarzenia z powodu słabną-
cego zdrowia. Nie było wtedy jeszcze 
możliwości zdania gospodarstwa za 
rentę, jak to mógł kilka lat później 
zrobić stryjek Franciszek.

Ojciec podarował swojemu bra-
tankowi Tadeuszowi krowę, który 
przewiózł ją do miejscowości Objaz-
da w pobliżu Słupska, gdzie niedaw-
no zamieszkał u swoich teściów.

Czerwiec – odwiedza nas stryjek 
Janek z Jedlni. Pamiętam, że miał 
drewnianą prawą nogę, którą wy-
deptywał głębokie okrągłe dołki 
w ogródku. Sztuczną nogę przypi-
nał do kikuta za pomocą skórzanej 
„uprzęży” mocowanej rzemieniami 
do ciała. Bracia Piotr i Franciszek 
odwieźli go aż do Dąbia obdarowu-
jąc licznymi wiktuałami. 

12.04.1962 - Ojciec otrzymuje 
„Orzeczenie o wykonaniu aktu nada-
nia w części dotyczącej ustalenia ceny 
gospodarstwa – zwolnienie bez roz-
rachunku od obowiązku uiszczenia 
ceny nabycia gospodarstwa jako re-
patrianta”.

Wiosna 1962 – zastanawiam się, 
do jakiej szkoły iść po zakończe-
niu podstawówki. Przeglądam w tę 
i z powrotem informator o szkołach 
średnich. Podoba mi się praca geo-
logów, których obserwuję na oko-
licznych łąkach, gdy szukają ropy 
naftowej. Ojciec odradził mi pój-
ście do technikum geologicznego. 
Może nie tyle z powodu ciężkiej pra-
cy geologów w terenie, ale bardziej 
kierował się moim wiekiem (14 lat) i 
brakiem doświadczenia. Powiedział, 
żebym na razie poszedł do ogólnia-
ka, a potem, po czterech latach na-
uki i maturze, inaczej będę patrzył 
na świat i wtedy będę lepiej mógł 
wybrać przyszły zawód. Skończenie 
ogólniaka wydawało mi się szczytem 
marzeń. Do dzisiaj jestem wdzięcz-
ny Ojcu za te rady. Posłuchałem go 
i złożyłem papiery do Liceum Ogól-
nokształcącego w Nowogardzie. Do-
jeżdżałem do Długołęki rowerem, a 
stamtąd autobusem PKS, który kur-
sował na trasie Chociwel-Maszewo-
-Nowogard.

27.07.1962 - Postanowienie Sądu 
Powiatowego w Szczecinie o zało-
żeniu Księgi Wieczystej w Państwo-
wym Biurze Notarialnym w Szcze-
cinie na gospodarstwo Piotra Koza-
kowskiego w Nowych Wyszomier-
kach. 
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Polska droga do niepodległości
W tym roku obchodziliśmy 96. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 
latach  niewoli nasz kraj znowu stał się niepodległy. Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych uczcili to ważne święto poprzez uczestniczenie w spotkaniu, na 
którym oglądali prezentację multimedialną pt.:„Droga Polaków do wolności”.

Przygotowania do obchodów 
Dnia Niepodległości rozpoczęły 
się na długo przed uroczystością. 

Uczniowie Szkolnego Miniprzed-
siębiorstwa odpowiedzieli na apel 
prezydenta RP Bronisława Komo-

rowskiego i wykonali 300 biało-
-czerwonych  kotylionów. 

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Prezentacja kotylionów 

Bądź sprytny – nie pal!
Listopad jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sta-
nisława Staszica  miesiącem wypełnionym działaniami pro-
filaktycznymi w zakresie palenia papierosów. 

W związku z tym już 3 listopa-
da pojawiła się w szkole gazetka 
tematyczna dotycząca szkodli-
wości nikotyny wykonana przez 
uczniów klasy IV Technikum Ży-
wienia i Usług Gastronomicz-
nych pod opieką wychowawcy 
Pani Mirosławy Szymaniak.

W ramach działań pedagog 
szkolny Pani Ewa Regina Krzak 
zaprosiła do naszej szkoły Panią 
Klaudię Gieryń (starszy inspektor 

Referatu Prewencji w Zespole ds. 
Nieletnich i Patologii Komisaria-
tu Policji w Nowogardzie), która 
przeprowadziła cykl spotkań dla 
młodzieży klas pierwszych (kla-
sy: I TH, I TE, I TL, I TI, ITŻ, 
I TPS, IE, IM/K) pt.: „Nikotyna 
legalny narkotyk”. Kolejne dzia-
łania profilaktyczne dla uczniów, 
rodziców i pracowników szkoły 
w zakresie szkodliwości palenia 
papierosów już wkrótce. 

Wystawa poświęcona Świętu Niepodległości Dyrektora ZSP Pana Stefana Sitkowskiego również 
zainteresowała wystawa 

W ciągu dwóch dni wszyscy 
uczniowie naszej szkoły obejrzeli 
prezentację multimedialną przy-

gotowaną przez nauczycielkę hi-
storii Panią Ewę Staszak, która 
przedstawiała drogę Polaków do 

wolności – od okresu rozbiorowe-
go do zakończenia II wojny świa-
towej.

Nauczycielka historii Pani Anna Zamara wraz z uczniami przygotowała wystawę poświęconą Świętu Nie-
podległości. Wystawę można było oglądać przez kilka dni w holu szkoły. 

 ...podczas oglądania prezentacji  Uczniowie i nauczyciele... 

Gazetka poświęcona profilaktyce palenia nikotyny 

Pani Klaudia Gieryń podczas zajęć z uczniami ZSP 

Osiemnaste urodziny 
wychowanków internatu 

Dnia 13 listopada 2014 r. w in-
ternacie przy ZSP Nowogard od-
była się uroczystość osiemna-
stych urodzin wychowanków: 
Natalii Matwiej, Pauliny Honke, 
Justyny Kurzawy, Huberta Kuzio, 
Grzesia Panczyka, Radosława 
Zagórskiego i Daniela Danielczy-
ka. W uroczystości brali udział 

wszyscy wychowankowie, jubi-
laci otrzymali dyplomy oraz upo-
minki. Zaśpiewaliśmy tradycyjne 
100 lat oraz kosztowaliśmy pysz-
ny tort :)

Uroczystość osiemnastych uro-
dzin odbywa się cyklicznie 2 razy 
do roku.

Katarzyna Korniluk

Zdjęcie pamiątkowe
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Pomorzanin II zakończył rundę jesienną

Hanza gromi w Nowogardzie
W niedzielę (16 listopada), o godzinie 13:00, Pomorzanin II Nowogard rozgrywał na wła-
snym boisku ostatni mecz w rundzie jesiennej. Lider przystąpił do tego meczu bez taryfy 
ulgowej dla „rezerwowych”, dlatego po ostatnim gwizdku sędziego wynik brzmiał 0:6 dla 
przyjezdnych.

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
11. kolejka:
OKS Euroinsbud Goleniów – Wicher Reptowo 6:0
Vielgovia Szczecin – Zalew Stepnica  3:3
Pomorzanin Przybiernów – Chemik II Police 0:2
Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów  0:6
Orzeł Łożnica – Znicz Niedźwiedź   2:1
Orzeł Grzędzice – Wołczkowo-Bezrzecze   2:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 11 28 36 8 9 1 1
2 Wołczkowo – Bezrzecze 11 25 31 12 8 1 2
3 Chemik II Police 11 24 53 13 8 0 3
4 Pomorzanin Przybiernów 11 17 24 24 5 2 4
5 Wicher Reptowo 11 17 24 22 5 2 4
6 Znicz Niedźwiedź 11 15 24 22 4 3 4
7 Orzeł Łożnica 11 14 13 22 4 2 5
8 Zalew Stepnica 11 14 28 34 4 2 5
9 OKS Euroinsbud Goleniów 11 13 28 26 3 4 4
10 Vielgovia Szczecin 11 12 14 25 3 3 5
11 Pomorzanin II Nowogard 11 7 7 36 2 1 8
12 Orzeł Grzędzice 11 1 8 46 0 1 10

Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów 0:6 (0:3)
Skład: Michał Piątkowski – Maciej Grzejszczak, Krzysztof Domanowski (c), Paweł 

Królik, Grzegorz Skrzecz – Andrzej Piotrowicz, Jakub Szczypień, Konrad Adamek, Pa-
tryk Marcinkowski (Sławomir Połatyński), Marcin Skórniewski (Dariusz Iwaniuk) – Se-
bastian Suchy. 

To był ostatni mecz rundy je-
siennej w A Klasie. Do słabo spi-
sującego się w tym sezonie Po-
morzanina przyjechał lider, Han-
za Goleniów, prowadzona przez 
Mariusza Kurasa. Goście nie dali 
szans swoim rywalom, trzykrot-
nie punktując ich w pierwszej i 

drugiej połowie. Pomorzanin na 
początku meczu prezentował się 
całkiem nieźle, jednak następ-
nie przyszły głupie błędy, które 
zaowocowały stratą goli. Hanza 
umocniła się na 1. miejscu, nato-
miast Pomorzanin II na dobre za-
domowił się na przedostatniej po-

zycji w tabeli. Pozostaje wierzyć, 
że młodzież występująca w tej 
rundzie w barwach drugiego ze-
społu, nabrała cennego doświad-
czenia i na wiosnę młodzi piłka-
rze zaprezentują się już lepiej w 
barwach Pomorzanina II. 

KR

Pomorzanin umacnia się na pozycji wicelidera 

Zwycięstwo po męczarniach
W sobotę (15 listopada), o godzinie 13:00, rozpoczął się ostatni mecz Pomorzanina Nowo-
gard przed własną publicznością w rundzie jesiennej. Rywalami byli piłkarze drugiego ze-
społu Floty Świnoujście. Nowogardzianie wygrali, jednak przez rażącą nieskuteczność kibi-
ce do ostatniego gwizdka sędziego nie mogli być pewni, że 3 punkty zostaną w Nowogardzie. 

Pomorzanin Nowogard – Flota II Świnoujście 1:0 (1:0)
`6 min. Dawid Langner
Skład: Paweł Sobolewski – Michał Soska (c) , Konrad Winczewski, Michał Łu-

kasiak (Marcin Skórniewski), Natan Wnuczyński – Wojciech Borek, Gracjan Wnu-
czyński, Hubert Pędziwiatr, Kamil Lewandowski (Patryk Marcinkiewicz), Domi-
nik Wawrzyniak (Jakub Szczypień) – Dawid Langner (Paweł Galus). 

Mecz rozpoczął się z 20-minu-
towym opóźnieniem, ze względu 
na późny przyjazd gości. Flota II 
nie została wzmocniona znanymi 
nazwiskami z pierwszej drużyny. 
Po boisku w Nowogardzie biegał 
jednak grający trener „Wyspiarzy”, 
Ferdinand Chi Fon. Po 10 minu-
tach gry, Pomorzanin powinien 
już rozstrzygnąć wynik spotka-
nia na swoją korzyść. W 2. minu-
cie Dawid Langner ładnie podał w 
pole karne do Huberta Pędziwia-
tra, który w sytuacji „sam na sam” 
uderzył obok słupka. W 6. minu-
cie Michał Soska wykonywał rzut 
wolny z połowy boiska. Goście 
nieudanie zastawili pułapkę ofsaj-
dową. Zagranie Soski bardzo ład-
nie przyjął na 20. metrze Hubert 
Pędziwiatr, który ruszył z piłką w 
kierunku bramki, następnie za-
grał w pole karne do Dawida Lan-
gnera. Występujący w tym meczu 
w ataku Langner miał czas, aby 
jeszcze przełożyć sobie piłkę i pre-
cyzyjnym strzałem z 11 metrów 
pokonał bramkarza Floty. Pomo-
rzanin poszedł za ciosem i w 9. 
minucie, po ładnej akcji, powin-
na paść druga bramka. Pędziwiatr 
zagrał na prawe skrzydło do Ka-
mila Lewandowskiego, który pod-
holował futbolówkę do linii koń-
cowej i odegrał ją na 7. metr do 

niepilnowanego Dominika Waw-
rzyniaka. Pomocnik Pomorzani-
na, będąc w stuprocentowej sytu-
acji, uderzył nad poprzeczką. Na-
stępnie na boisku w Nowogardzie 
wiało nudą, Pomorzanin przewa-
żał, natomiast Flota nie potrafiła 
zainicjować groźnej akcji. W 33. 
minucie ładnym rajdem prawym 
skrzydłem popisał się wracający 
po kontuzji Michał Łukasiak, któ-
ry przebiegł prawie 40 metrów i 
będąc przy linii końcowej, wyło-
żył piłkę, jak na tacy, Kamilowi 
Lewandowskiemu, który spudło-
wał z… 2 metrów. Dwie minu-
ty później Wojciech Borek zagrał 
na lewe skrzydło do Wawrzynia-
ka, ten podał piłkę znajdującemu 
się przed polem karnym Dawido-
wi Langerowi, który uderzył ład-
nie technicznie po długim słupku, 

jednak futbolówka o centymetry 
przeleciała nad okienkiem. 

Po zmianie stron, Pomorzanin 
już zdecydowanie obniżył loty. 
W 51. minucie Pędziwiatr wyło-
żył piłkę do Michała Soski, któ-
ry miał mnóstwo przestrzeni i 
potężnie uderzył z około 30 me-
trów, jednak obok słupka. Powo-
li Flota zaczęła dochodzić do gło-
su. Najpierw w 55. minucie, po 
rzucie wolnym, wykonanym z 25 
metrów na wprost bramki, fut-
bolówka nieznacznie minęła słu-
pek bramki, strzeżonej przez So-
bolewskiego. Chwilę potem fatal-
ny błąd popełnił obrońca gości, 
któremu Dawid Langner odebrał 
piłkę na 16. metrze. Jego strzał 
w sytuacji „sam na sam” obronił 
bramkarz Floty, jednak to nie ko-
niec akcji. Langner dopadł do pił-

ki i ponownie uderzył, tym razem 
obok bezradnego bramkarza, ale 
na linii bramkowej stał obrońca 
Floty, który wybił futbolówkę na 
rzut rożny. W 60. minucie „Wy-
spiarze” byli bliscy bramki samo-
bójczej, po tym jak obrońca gości, 
chcąc przeciąć dośrodkowanie do 
Pawła Galusa, przelobował swo-
jego bramkarza, ostatecznie piłka 
minęła bramkę. Następnie strzał 
z woleja Kamila Lewandowskie-
go wybronił bramkarz ze Świno-
ujścia, a chwilę potem w odpo-
wiedzi potężny strzał Chi Fona z 
25 metrów minął bramkę Pomo-
rzanina. Na dziesięć minut przed 
końcem Paweł Galus uruchomił 
podaniem Patryka Marcinkiewi-
cza, który zastąpił na boisku Le-
wandowskiego. Młody pomoc-

nik Pomorzanina, pomimo asy-
sty obrońców, zdołał oddać strzał 
z pola karnego, który nieznacznie 
przeleciał obok słupka. Do końca 
meczu wynik nie uległ zmianie, 
choć Pomorzanin w głupi sposób 
sam sobie prokurował zagroże-
nie, przez faule i stałe fragmenty 
gry dla Floty. Po zwycięstwie pod-
opieczni Roberta Kopaczewskie-
go umocnili się na 2. miejscu w 
tabeli. Punkty pogubili ich rywa-
le w walce o awans, co może na-
pawać optymizmem przed rundą 
rewanżową. W tym roku pozostał 
już tylko jeden mecz. Za tydzień 
Pomorzanin zagra w Dolicach z 
tamtejszą Unią. 
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Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
14. kolejka:
Stal Lipiany – Polonia Płoty   1:1
Jeziorak Szczecin – Ina Ińsko   5:1
Pomorzanin Nowogard – Flota II Świnoujście 1:0
Piast Chociwel – Zorza Dobrzany   1:1
Orkan Suchań – Kłos Pełczyce   4:1
Błękit Pniewo – Odrzanka Radziszewo  3:0
Morzycko Moryń – Gavia Choszczno  0:0
Sparta Węgorzyno – Unia Dolice   2:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 14 35 37 11 11 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 14 31 23 14 10 1 3
3 Jeziorak Szczecin 14 28 31 21 9 1 4
4 Morzycko Moryń 14 23 22 16 5 8 1
5 Błękit Pniewo 14 23 28 28 7 2 5
6 Stal Lipiany 14 23 33 24 7 2 5
7 Kłos Pełczyce 14 23 19 22 7 2 5
8 Zorza Dobrzany 14 20 34 20 4 8 2
9 Polonia Płoty 14 19 33 22 5 4 5
10 Sparta Węgorzyno 14 18 20 19 5 3 6
11 Unia Dolice 14 14 27 25 3 5 6
12 Ina Ińsko 14 14 17 29 4 2 8
13 Flota II Świnoujście 14 13 20 37 4 1 9
14 Orkan Suchań 14 10 13 33 2 4 8
15 Gavia Choszczno 14 10 20 32 2 4 8
16 Odrzanka Radziszewo 14 6 16 40 1 3 10

Na zdjęciu (z prawej) strzelec bramki Dawid Langner, w asyście grającego trenera 
Floty Ferdinanda Chi Fona 
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Kompleksowe  
usługi instalacyjno- 

elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

WYPRZEDAŻ ! 
Likwidacja złotej biżuterii 

www.honi.pl 
ceny do negocjacji. 
Sklep Jubilerski
Ul. 700 Lecia 20F

Ośrodek Szkolenia Kierowców 
FUH Adam Fedeńczak 

Zaprasza na Kurs Prawa Jazdy kat. B, 
który rozpocznie się  20.11.2013 o godz. 16.00.

Zapisy od poniedziałku do piątku!
Cena promocyjna! Ratalny system spłat! Jazdy w  Szczecinie! 

Szkoła Podstawowa nr 2

Sportowy okrągły stół
W czwartek (13 listopada) po raz drugi w SP nr 2 odbyła 
się Debata – „Sportowy Okrągły Stół”, dotycząca sposobów 
udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych, zainicjo-
wana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Debatę przygotowali nauczy-
ciele wychowania fizycznego, a 
poprowadziła ją koordynator, p. 
Aleksandra Dul. Przedstawicie-
le klas od I do VI prezentowali 
wcześniej przygotowane wnioski, 
które wraz z dyrekcją szkoły, re-
prezentowaną przez dyrektor, pa-
nią Lidię Wiznerowicz-Gliwną, i 
nauczycielami w-f zostały skru-
pulatnie omówione i przedysku-
towane. W trakcie debaty zostało 
zgłoszone wiele ciekawych pomy-
słów, które będą mogły być zreali-
zowane w trakcie zajęć wychowa-
nia fizycznego oraz w trakcie po-
zalekcyjnych zajęć sportowych. 
Część z zaproponowanych pomy-
słów jest możliwa do wprowadze-
nia przez samych uczniów, a nie-

które wymagają wsparcia nauczy-
cieli. Najczęściej pojawiające się 
postulaty to: możliwość wyboru 
dyscypliny sportowej na lekcji w-f, 
wprowadzenie nowych dyscyplin, 
np. boks, rugby, częste wyjazdy 
na basen, większe dbanie o sprzęt 
sportowy przez samych uczniów. 
Pojawiły się też takie, których re-
alizacja jest niemożliwa z przy-
czyn od szkoły niezależnych.  
Debata pokazała, że można jesz-
cze poprawić to i owo, dlatego 
zrobimy wszystko, aby w naszej 
szkole uczniowie mogli rozwijać 
swoje zainteresowania sportowe, 
zaspokajać swoje potrzeby rucho-
we i dążyć do doskonałości.

Info: własne

GABINET KOSMETYCZNY 
"WICHEREK" i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

REKLAMA

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 

OGŁOSZENIE

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

„Jedynka” w finale wojewódzkim
W czwartek (13 listopada), uczniowie z SP nr 1 w Nowogardzie,  w kategorii wiekowej U-10, 
rozegrali finały powiatowe w turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

„Jedynka” zdobyła pierwsze 
miejsce i tym samym awanso-
wała do finału wojewódzkiego. 
Podopieczni Artura Danilew-
skiego zremisowali z rówieśnika-
mi z Dębic 3:3, następnie pew-
nie pokonali SP ze Stepnicy 4:0 i 
SP z Osiny 3:1. Szkołę Podstawo-
wą nr 1 reprezentowali następu-
jący zawodnicy: Jakub Rybus, Mi-

łosz Lewandowski, Max Labocha, 
Filip Szczyrba, Mieszko Szymań-
ski, Cyprian Marchewka, Miłosz 
Babirecki, Filip Ostrowski, Miłosz 
Krauze, Jakub Kędzierski, Mateusz 
Pleskacz (opiekun – Artur Dani-
lewski). Przypomnijmy, że „Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar Tym-
barku” jest to największy turniej 
piłkarski dla dzieci w Europie, w 

którym do tej pory wzięło udział 
ponad 700 tysięcy dziewcząt i 
chłopców z całego kraju. Zakoń-
czenie turnieju jest wyjątkowe, bo 
mecze finałowe rozgrywane są na 
Stadionie Narodowym w Warsza-
wie. Życzymy powodzenia mło-
dym piłkarzom z „Jedynki”, w ko-
lejnym etapie rozgrywek. 

Info: własna
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

NIERUCHOMOŚCI

•	 Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie 88,36m parter bliźniaka z po-
dwórkiem i garażem. Tel. 504 703 568

•	 Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•	 Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

•	 Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

•	 Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

•	 Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

•	 Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

•	 Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

•	 Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

•	 Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

•	 SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od 
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

•	 Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

•	 Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

•	 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
44,4 m2, III piętro ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

•	 Wynajmę lokal handlowo-usługo-
wy przy ul. Młynarskiej w Nowogar-
dzie. Powierzchnia ok. 45m2, na któ-
rą składa się sala obsługi oraz zaple-
cze/magazyn z osobną toaletą. Lokal 
po kapitalnym remoncie. Dostępne 
media: prąd, woda, kanalizacja, CO. 
Obiekt monitorowany. Zapraszam na 
prezentację, tel. 91/579-29-18

•	 Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•	  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

•	 Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

•	 Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar, media. 602 267 382  

•	 Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277 

•	 Wynajmę czteropokojowe, parter, 
67,7m2 700 zł+opłaty+kaucja. 504 
898 980 

•	 Wynajmę kawalerkę. 691 887 533 

•	 Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogardzie 
ul. Kościuszki. 693 850 197

•	 Sprzedam kawalerkę. 697 574 832 

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 722 300 
700

•	 Kawalerka do wynajęcia. 722 300 700 

•	 Sprzedam sklep spożywczy w Szczyt-
nikach. 660 238 541

•	 Sprzedam dom w stanie surowym 
ul. Sikorskiego. 604 955 769 

•	 Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowo-
gardzie ul. Kościuszki. 693 850 197

•	  Kobieta (44lata) poszukuje do wyna-
jęcia tanio pokoju, może być u star-
szej pani w zamian (chociażby czę-
ściowo) za wszelkie prace fizyczne. 
513 762 538

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. Warszawy 
21. 91 39 20 307

•	 Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 
607 488 128

•	 Mieszkanie do wynajęcia. 793 908 
098

•	 Posiadam do wynajęcia sklep 30m2 
w Goleniowie 500 zł brutto, bez do-
datkowych opłat. 601 567 543 

•	 Domek do wynajęcia. 607 289 286

•	 Sprzedam sklep 30m2 centrum Go-
leniowa 25% poniżej wyceny. 601 
567 543 

•	 Sprzedam mieszkanie 55 m 2,bez-
czynszowe.505339401.

•	 Do wynajęcie mieszkanie , cen-
trum miasta 55 m ,częściowo ume-
blowane,500 zł. + opłaty+ kaucja. 
Tel.785242022.

•	 Wynajmę  mieszkanie ul: Wiejska, 
nowe budownictwo, 42 m 2, 2 po-
koje, 4 piętro , w pełni umeblowa-
ne,750 zł.+opłaty+2000zł kaucji. Od 
zaraz.Tel.660424989.

•	 Sprzedam garaż z prądem  na  
ul:Zamkowej.Tel.607804921.

•	 Pawilon handlowy  sprzedam  lub  
wynajmę.tel.517357653.

•	 Wynajmę  lokal  usługowo-handlo-
wy o pow. 27 m 2,przy ul: Kościuszki 
2.Tel.601581858.

•	 DOMY NA WSI DZAŁKI GRUNTY.
www.dworek44.pl

MOTORYZACJA

•	 Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11  500 zł do uzgod-
nienia. 503 923 222

•	 Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

•	 Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

•	 Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi 
Do Nissana Almery z 2001 roku.  cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

•	 Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574

•	 Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

•	 Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

•	 Pomogę sprowadzić samochód z za-
granicy. 693 344 678

•	 Sprzedam Renault Megane 1,6. Rok 

produkcji 1999. Cena 4200 zł „gaz”. 
Tel. 505 848 340, 503 332 355 

•	 Sprzedam cztery felgi stalowe do 
Forda K lub do Forda Fiesty. 662 091 
018

•	 Sprzedam VW Transporter Bus 
ośmioosobowy rok produkcji 93, 
przegląd i OC ważne. Cena do uzgod-
nienia. 69 79 93 898, 91 39 23 898 

•	 Sprzedam Renault 19 rok 95 poj. 1,9 
dieasel, ubezpieczenie i OC ważne 
do marca 2015. Przegląd ważny do 
października 2015, cena 1000 zł. 514 
740 538 

•	 Sprzedam działkę budowlaną, przy 
drodze, Dębice, Bagna, gmina Ma-
szewo. 663

ROLNICTWO

•	 KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

•	 SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwit-
nące róże pienne / drzewkowe / 25 
zł./szt., oraz róże krzaczaste 15 zł./
szt. a także wiele innych roślin. Tel. 
606106142.

•	 Koszenie, mulczowanie i beloto-
wanie siana i słomy. 608 01 39 95 

•	 Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

•	 Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414 

•	 Sprzedam  ziemniaki  BRYZA . Olcho-
wo  21.Tel.913921595

•	 KURY  nioski  1,5 roczne. 
WYPRZEDAŻ. Żabowo  13 
Tel.502530452,913910666.

•	 Sprzedam prosiaki. 668 434 849 

•	 Sprzedam ciągnik C-360 cena 8500 
zł, rębak do gałęzi na 320v 280 zł, be-
toniarkę 100 l. 400 zł. 696 807 922 

•	 Sprzedam prosięta. 886 104 481 

•	 Sprzedam prosiaki, 791 817 107 

•	 Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997 

•	 Sprzedam jałówki, 350 kg, cena 2200 
zł do negocjacji. 518 515 110 

•	 Sprzedam  ziemniaki  Vineta. Żabów-
ko  18.Tel.605092517.

•	 Sprzedam  ziemniaki jadalne  Dener  
0,50 gr/1 kg. Redło.Tel.660332798.

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 
839

•	 Remonty mieszkań, wykończenia. 
Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
hydrauliczne, przyłącza wod-kan. 
Tel. 603-219-478.

•	 Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

•	 MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

•	 AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

•	 Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 

ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

•	 Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

•	 Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

•	 Usługi remontowe 601 567 369

•	 Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na budo-
wę domów od podstaw, przekładek 
dachów, docieplenia, układanie kost-
ki, różne rodzaje tel. 607  137  081; 
693 716 085

•	 Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / PO-
ŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

•	 Mycie okien. 505 371 529

•	 Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

•	 Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

•	 TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

•	 Remonty: mieszkań , łazienek , da-
chów i ogrodzeń . Tel.794115153.

•	 Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

•	 Cyklinowanie. 692 478 465 

•	 Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

•	 Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

•	 Korepetycje z matematyki. Szkoła 
podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

•	 Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

•	 TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

•	 Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

•	 Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

•	 TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZ-
KI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis   tel 691 
686 772

•	 Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 

•	 Wywóz  drewna  wózkiem  z  HDS-
-em.Tel.781744340.

•	 Usługi  ogólnobudowlane – remon-
ty.Solidnie.Tel.691879556.

•	 Usługi   ogólnobudowlane. Solidnie.
Tel.722360095.

•	 Docieplenia , malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy  i 
podłogi. Adaptacja

•	 poddaszy.Tel.600626268.

•	 SERWIS KOMPUTEROWY. Woj. Pol-
skiego 57. 787 482 763 \

•	 Remonty mieszkań. 798 147 191

PRACA

•	 Ferma Norek w Maszkowie  za-
trudni pracowników do pracy w 
hodowli zwierząt futerkowych. 601 
520 540, 506 77 88 06 

•	 Zatrudnimy do pracy biurowo-spe-
dycyjnych kreatywną i mobilną oso-
bę ze znajomością j. niemieckiego, 
wykształcenie min. średnie tel. 609 
49 39 89

•	 Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

•	 Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

•	 Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna 
organizacja wyjazdu, atrakcyjne za-
robki Tel. 666096761, 666096774

•	 Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

•	 Zatrudnię dwóch murarzy - pomoc-
nika od zaraz 508 290 657.

•	 Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

•	 Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377 

•	 Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
Węgorzycach. 606 271 499 lub 91 39 
22 308  

•	 Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia truskawek w Redle. Rozpoczę-
cie pracy około 10 listopada cena 
pęczka 40 groszy. Więcej informa-
cji: 505 149 049

•	 Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

•	 Betoniarzy ,murarzy.  Zatrud-
nię  na  korzystnych  warunkach.
Tel.694440205.

•	 Zatrudnię blacharza samochodo-
wego. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
605 276 271

•	 Przyjmę do pracy do sklepu spożyw-
czego. 795 020 775 

INNE

•	 Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, 
sklepu tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 850zl montaż 350zl dwufunkcyj-
ne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamienne grzejniki 
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

OGŁO SZE NIA DROB NE

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursuje 
18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

panelowe c.o. tanio szczecin Vaillant 
tel. 691 686 772

•	 Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

•	 Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

•	 Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel. 603353789. 

•	 Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z 
Niemiec   uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-
,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknieta 
komora spalania np.gdy brak komina 
lub wentylacji zapewniamy czesci za-
mienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary,z Niemiec malo 

używane do mieszkania,domu,skle-
pu cena od 70 zl   oraz elektryczny 
przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 li-
trowy f. Vaillant z Niemiec do domu, 
pensjonatu gdzie sa 2- 3 lazien-
ki,ekonomiczny cena od 1.000 zl 
piec  gazowy c.o. stojacy, zeliwny 
ze sterowaniem vaillant moc od 11- 
30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772.

•	 Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

•	 Sprzedam świerk pospolity z planta-
cji jodła kaukaska. 602 101 118, 600 
899 289

•	 Sprzedam drewno pocięte, olcha, 
brzoza, sosna. 880 690 659

•	 Sprzedam  drewno  pocięte  w  kloc-
ki. Przyczepka  samochodowa  100 
zł.Tel.880690659.

•	 Karp zarybieniowi i jadalny. 91 39 
18 297 

•	 Wózek głęboki ze spacerówką oraz 
łóżeczko – tanio sprzedam. 692 361 
374

•	 Sprzedam rusztowanie metalowe 
360m2 kompletne z podestami. Cena 

do negocjacji. 606 63 77 35

•	 Odsprzedam taniej dachówkę kar-
piówkę półokrągłą Koramic, ko-
lor miedziany sztuk 2200 oraz cegłę 
klinkier – jopek kolor czerwony sztuk 
500. 91 39 20 272, 515 269 567 

•	 Sprzedam drewno opałowe dąb, 
buk, olch. 663 16 08 84 

•	 Oddam za pół ceny wypoczynek ło-
sosiowy, transport gratis. 785 717 
853

•	 Sprzedam meble sklepowe czar-
no-białe tanio. 693 850 197 

•	 Kupię keyboard Roland E-15 lub 
E-66, E-14, E35. 509 615 101

•	 Sprzedam drewno opałowe olcha, 
sosna. 514 740 538 

•	 Sprzedam  tanio  drewno  opałowe 
,pocięte , wierzba.Tel.661630386.

•	 Sprzedam  kpl. kół zimowych  do  
Golfa  175/70/R 13.Stan b.dobry 
.Tel.666364768.

•	 Branzoletkę  złotą  -  sprzedam.
Tel.600182682.

•	 Sprzedam pelet, luzem lub pakowa-
ny, worki 15 kg, drzewne 8 mm. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 603 703 196 

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165;  Tel. 91 577 20 07

NASZ PATRONAT

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

6 grudnia 2014 r.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Patron medialny:

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 
wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 
Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547), Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645), Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

Stadion Miejski w Nowogardzie
Start I grupy, godz. 11:00 

(odprawa techniczna 10:45)

SKLEP SPORTOWY
Małgorzata Kubicka

Klasa Policyjna na Mili Goleniowskiej

Zabezpieczali trasę
W dniu 11 listopada 2014 r. uczniowie klas o profilu policyj-
nym zabezpieczali trasę Mili Goleniowskiej.

 To już kolejna edycja uroczy-
stości sportowej, którą pomaga-
ją przeprowadzić nasi uczniowie. 
Cała trasa biegu przebiegała po te-
renie miejskim, więc i ulic do za-
mknięcia – zabezpieczenia - było 
sporo. Nasi uczniowie, zgodnie z 
zadaniami przekazanymi na od-
prawie, wypełnili swoje obowiąz-
ki, nie wpuszczając pojazdów i pie-
szych na trasę biegu. Cały okres za-
bezpieczenia przeszedł pomyślnie. 

Nie odnotowaliśmy żadnych sytu-
acji nadzwyczajnych czy wypad-
ków. Szczęśliwie dopisała pogo-
da i ten świąteczny dzień ucznio-
wie spędzili na zdobywaniu pierw-
szych doświadczeń w pracy poli-
cyjnej. Uczniowie już złożyli akces 
uczestniczenia w zabezpieczeniu 
tej imprezy w przyszłym roku -  in-
formuje  kom. Marcin Kraszew-
ski.

Info: własna

I LO w Nowogardzie

Klasa policyjna na Komisariacie
W dniu 5 listopada 2014 r. klasa I C z I LO im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, w ra-
mach zajęć programowych, udała się do Komisariatu Policji w Nowogardzie. 

Na miejscu, w sali odpraw, 
przywitała nas pani Komendant 
Komisariatu podinsp. Małgorza-
ta Figura. Po krótkiej prezentacji 
na temat struktury i zadań sta-
wianych przed Komisariatem 
Policji w Nowogardzie, ucznio-
wie zapoznawali się z kolejnymi 
stanowiskami, na których Poli-
cjanci pełnią służbę. Jako pierw-
sze przypadło nam w udzia-
le obejrzenie pomieszczenia, w 
którym służbę pełni dyżurny 
Komisariatu Policji. Uczniowie 
dowiedzieli się, że jest to pierw-
sza osoba, która przyjmuje infor-
macje o zdarzeniach oraz przyj-
muje interesantów. W zależności 
od rodzaju sprawy lub wydarze-
nia, angażuje policjantów do za-
łatwienia określonej sprawy. 

Kolejnym miejscem, jakie mo-

gli obejrzeć uczniowie, było po-
mieszczenie dla osób zatrzyma-
nych. Uczniowie przekonali się, że 
nie jest to komfortowe miejsce – 
twarda niewygodna ławka, kame-
ra, przez którą zatrzymanego ob-
serwuje dyżurny – nastrajają ra-
czej negatywnie do tego miejsca. 

Kolejnym punktem wyciecz-
ki było zapoznanie się z zasada-
mi funkcjonowania sekretaria-
tu w Komisariacie Policji w No-
wogardzie. Uczniowie przeko-
nali się, że jest to najważniejsze 

miejsce w strukturze jednostki, 
ponieważ to tu przyjmowane są 
wszystkie spływające dokumen-
ty oraz nadawane są przesyłki. 
Bezpośrednio przy sekretariacie 
znajdują się pokoje zastępcy ko-
mendanta Komisariatu Policji i 
komendanta Komisariatu Policji. 

Po wykonaniu pamiątkowego 
zdjęcia przeszliśmy do piętra zaj-
mowanego przez umundurowa-
nych policjantów, czyli Referatu 
Prewencji. Uczniowie dowiedzie-
li się, że w strukturze tego referatu 
funkcjonuje zespół do spraw wy-
kroczeń oraz zespół patologii w 
rodzinie i nieletnich. Uczestnicy 
mieli możliwość poznać jednego 
z panów dzielnicowych, który peł-
nił akurat służbę w pomieszczeniu 
służbowym. 

Na tym zakończyła się nasza 
wizyta w Komisariacie Policji w 
Nowogardzie. Przed nami ko-
leje wyjazdy do Komendy Po-
wiatowej Policji w Goleniowie i 
do Oddziału Prewencji Policji w 
Szczecinie.

Uczestnicy wycieczki 
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

P29.2.P.10.10.doW213.4.P.10-31.pt

czyt. 14

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

W72.4.P.P.4-25.04

To oni będą nas 
reprezentować w powiecie

Oddały znaleziony 
portfel
Mogły to być jego 
ostatnie pieniądze...

Czytaj s. 3

Józef Korkosz PSL

Nowogardzianin 
odznaczony

Nigdy nie czułem 
się bohaterem

s. 2 s. 4 i 5 s. 7

Odpust w parafii 
pw. św. Rafała 

Kalinowskiego

REKLAMA

Kazimierz Ziemba PSLKazimierz Lembas SLDTomasz Kulinicz PSLMarcin Fedeńczak PO Wojciech Włodarczyk SLD

Robert Czapla SLD

za
m

ia
na
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Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

Reklama

 Przy bramie głównej do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowo-
gardzie ścięto dwie około 100-letnie lipy. Drzewa były w złej kondycji. 
W jedną z lip uderzył piorun, inną dopadła choroba, osłabiając jej kon-
strukcję. Oba drzewa zagrażały bezpieczeństwu przechodniów i stoją-
cych w pobliżu budynków. W najbliższym czasie z terenu parafii zosta-
nie wycięta jeszcze jedna stała lipa, rosnąca przy bramie od ulicy War-
szawskiej. 

Jaki znak twój? Pod takim tytułem 18 listopada, we wtorek, o  godz.17:00,  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. St. Żeromskiego w Nowogardzie, od-
była się kolejna wystawa, połączona ze spotkaniem, tym razem z panem  
Jackiem Stróżyńskim,  dyrektorem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana” w Pile, który przyjechał do Nowogardu na zaproszenie pani 
Barbary Gontarskiej, przewodniczącej Rady Oddziału KS „Civitas Chri-
stiana” w Nowogardzie. Tematem spotkania były symbole narodowe na-
szego Państwa. Z dużym zainteresowaniem zebrani goście wysłuchali rów-
nież legend: „O Lechu i białym orle”,  a także o początkach Państwa pol-
skiego. Wystawa będzie eksponowana przez  najbliższe dni.

JB 

W czwartek (13 listopada) Szkołę Podstawową nr 2 odwiedziły dwie 
grupy dzieci z Zielonego Przedszkola w Nowogardzie. Celem tych odwie-
dzin było zwiedzanie szkoły, poznanie jej pracowników i pomieszczeń, 
by w przyszłości zmniejszyć stres związany z ich przyjściem do szkoły. Po 
powitaniu przez uczniów klasy I b dzieci zwiedzały sale lekcyjne, koryta-
rze, bibliotekę, sekretariat. Dzieci mogły skorzystać ze sprzętu znajdują-
cego się w sali komputerowej i sali zabaw, poznały także postać „Bratka” i 
malowały jego portret, który mogły zabrać ze sobą. Na zakończenie wizy-
ty goście podarowali pierwszakom słodki upominek.  

Info. własna 

Nastolatki, które oddały znaleziony portfel 

Mogły to być jego ostatnie  
pieniądze...
W ostatnim wydaniu DN publikowaliśmy notkę otrzymaną od asp. Julity Filipczuk, doty-
czącą młodej mieszkanki Nowogardu, która znalazła portfel z pieniędzmi i odniosła go na 
komisariat. Udało nam się dotrzeć do nastoletniej Joanny, która przyznała, że portfel zna-
lazła z przyjaciółmi, Anitą i Przemkiem.

Przypomnijmy, że portfel na-
leżał do mieszkańca gminy Ra-
dowo Małe. Oprócz dokumen-
tów, znajdowały się w nim pie-
niądze w kwocie 350 zł i 110 
euro. Szczęściem w nieszczęściu 
dla właściciela portfela był fakt, 
że natrafiły na niego dwie 14-let-
nie przyjaciółki, Joanna Błasz-
czyk i Anita Ledzion. - To było 
dokładnie w czwartek (13 listopa-
da), około godziny 18-19, space-
rowaliśmy spontanicznie po mie-
ście, idąc chodnikiem przy ul. Bo-
haterów Warszawy, w kierunku 
Lidla - opowiada Joanna Błasz-
czyk - Oprócz Anity, był jeszcze 
ze mną nasz przyjaciel, dwa lata 
od nas starszy, Przemek Hałaj. Na 
chodniku po drugiej stronie ulicy 
spacerowali ludzie, a na naszym 
chodniku były jeszcze dwie osoby, 
które tylko się spojrzały i poszły 
dalej, gdy podniosłam ten port-
fel – relacjonuje nastoletnia Jo-
anna. Dziewczyny od razu wie-
działy, co muszą zrobić, postano-
wiły otworzyć portfel, sprawdzić 
jego zawartość i skontaktować 
się z właścicielem. Jak przyzna-
ją, nie miałyby sumienia zacho-
wać się inaczej. - Pomyślałyśmy, 
że portfel może należeć do kogoś, 
dajmy na to, dla kogo mogą to być 
ostatnie pieniądze. Otworzyły-
śmy portfel, w środku  oprócz pie-
niędzy, był także dowód osobisty. 

Gdyby ten pan był z Nowogardu, 
to osobiście byśmy mu go oddali. 
Jednak nie był on mieszkańcem 
Nowogardu, więc od razu udały-
śmy się na policję – mówi Joanna 
Błaszczyk. 

Na komisariacie w Nowogar-
dzie policjant od razu przyjął 
zgłoszenie, zapisał dane młodych 
dziewczyn i podziękował za god-
ną pochwały postawę. Po pew-
nym czasie policjant zadzwonił 
do 14-letniej Joanny z pytaniem, 
czy może przekazać jej numer te-
lefonu właścicielowi portfela, któ-
ry chce jej osobiście podziękować. 
Dziewczyna przyznaje, że odwie-
dził ją właściciel zguby, serdecz-
nie podziękował oraz przekazał 

drobną kwotę pieniężną w formie 
„znaleźnego”. 

Uczennice Gimnazjum nr 2 w 
Nowogardzie ze wszystkich stron 
otrzymały liczne pochwały. - Moja 
mama była bardzo ze mnie dum-
na. Nasza wychowawczyni w szko-
le również cieszyła się z naszej posta-
wy. Powiedziała nam, że otrzymamy 
dodatkowe punkty ze sprawowania, 
za to, że zachowałyśmy się tak, a nie 
inaczej – opowiada Anita Ledzion. 

My również gratulujemy nasto-
letnim mieszkankom Nowogardu 
ich obywatelskiej postawy i dzię-
kujemy za to, że zechciały na ła-
mach prasy podzielić się szczegó-
łami tej historii. 

KR

Na zdjęciu od lewej 14-letnie Joanna Błaszczyk i Anita Ledzion, w miejscu, w któ-
rym znalzły portfel należący do mieszkańca Gminy Radowo Małe.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Wszystkim Wyborcom 
z okręgu nr 12, 
którzy poparli  

moją osobę 
w Wyborach 

Samorządowych 2014 
składam serdeczne  

podziękowania! 

Nowej Radzie Miejskiej 
życzę samych mądrych 

wyborów! 
Powodzenia! 

Joanna Jemilianowicz

PODZIĘKOWANIA

Wyniki wyborów do Rady Powiatu

Tak się marnuje głosy wyborców
Wybory do Rady Powiatu odbywały się według dotychczasowych zasad, czyli na listy poszczególnych komitetów. Obowiązywał tutaj  5-cio procentowy 
próg wyborczy. Co to oznaczało w praktyce, pokazują opublikowane wyniki wyborcze do Rady Powiatu Goleniowskiego.

Próg wyborczy pięcioprocen-
towy liczony jest w stosunku do 
biorących udział w wyborach na 
terenie całego powiatu. Już w na-
szych przedwyborczych infor-
macjach uświadamialiśmy wy-
borcom, że taka regulacja powo-
duje, że w przypadku komitetów, 
które nie zarejestrowały swoich 
list we wszystkich trzech okrę-
gach wyborczych, istnieje nie-

wielkie prawdopodobieństwo 
przekroczenia progu wyborcze-
go, kwalifikującego do udzia-
łu w podziale mandatów. Poniż-
szy fragment protokołu poka-
zuje wyraźnie, jak zadziałał ten 
mechanizm w przypadku wybo-
rów do powiatu goleniowskiego, 
w którym we wszystkich trzech 
okręgach zarejestrowały listy tyl-
ko trzy komitety partyjne (PSL, 

PO i SLD) i Komitet Partnerstwo 
i Rozwój.

Wynik poza pięcioprocento-
wym progiem uzyskał komi-
tet Wspólny Nowogard, ale po-
siadanie listy tylko w jednym na 
trzy okręgi nie mogło przynieść 
innego skutku. Chyba uczciwiej 
było zapoznać  wyborców z taki-
mi konsekwencjami jeszcze przed 
wyborami, a nie narażać ich, aby 
„otwierali oczy” dopiero po wy-
borach. Według naszych danych, 

radnymi powiatowymi z okręgu 
nowogardzkiego zostali: Tomasz 
Kulinicz, Józef Korkosz i Kazi-
mierz Ziemba, wszyscy z PSL. Z 
SLD do Rady weszli: Kazimierz 
Lembas i Wojciech Włodarczyk. 
Ten ostatni otrzymał mandat jako 
pierwszy z najlepszym wynikiem 
po R. Czapli, który z powodu jed-
noczesnego wyboru na burmi-
strza musi z jednej z funkcji zre-
zygnować. Do Rady wszedł też 
Marcin Fedeńczak z PO. Mandatu 

zabrakło, mimo uzyskania ponad 
9% wyniku, dla Komitetu Part-
nerstwo i Rozwój. Poza K. Ziem-
bą, wszyscy wybrani byli już rad-
nymi, i to minionej kadencji. Mo-
głoby z tego wynikać, że  nowo-
gardzcy wyborcy byli zadowoleni 
z działań naszych radnych powia-
towych w latach 2010-2014. Wo-
bec powszechnie znanych faktów 
pozostawiamy to bez  komenta-
rza. 

sm

Z ostatniej chwili 
Wczoraj, w konsekwencji uzyskanego podziału mandatów w wyborach do powiatu, PSL i PO podpisały 

umowę koalicyjną. W wyniku tego ustalono, że stanowisko starosty goleniowskiego obejmie Tomasz Kulinicz 
(PSL), dotychczasowy wicestarosta powiatu. Natomiast jego zastępcą zostanie Tomasz Stanisławski (PO), 
będący w minionej kadencji starostą goleniowskim. Funkcję przewodniczącego Rady Powiatu powierzono 
Kazimierzowi Ziembie (PSL), byłemu burmistrzowi Nowogardu. 

Pozostaje żywić nadzieję, że taki układ sił w powiecie przyniesie dla Nowogardu wymierne korzyści, 
chociażby w kwestii solidarnego podziału środków budżetowych na służbę zdrowia. 

Jeżeli w dniu dzisiejszym PKW poda do publicznej wiadomości wyniki, pierwsza sesja Rady Powiatu 
powinna odbyć się, zgodnie z prawem, za tydzień.              MS

Starosta goleniowski Tomasz Stanisławski (z lewej) podczas ostatniej Rady Powia-
tu dziękuje za współpracę w minionej kadencji swojemu zastępcy Tomaszowi Kuli-
niczowi. Nie mogli przewidzieć, że za kilka tygodni ich role się odwrócą
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Mariusz Bogdanowicz z Nowogardu odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Nigdy nie czułem się bohaterem...
Już jako uczeń szkoły średniej czuł, że musi opowiedzieć się po stronie wolności, zgniecionej pod „sierpem i młotem”. Do opozycyjnej działalności zain-
spirował go znany w środowisku szczecińskim jezuita, Hubert Czuma, oraz nauczyciel historii, profesor Franciszek Łuczko. Współpracował m.in. z orga-
nizacją Młodzież Orlętom Lwowskim (MOL) oraz Solidarnością Walczącą, by w całkowitej konspiracji, przez całe lata 80-te, drukować i kolportować nie-
podległościową prasę podziemną. Mowa o Mariuszu Bogdanowiczu, szczecinianinie mieszkającym od 15 lat w Nowogardzie, który kilka tygodni temu, za 
swoją działalność w okresie PRL, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem „Wolności i Solidarności”. 

Marcin Simiński: Jak zaczęła 
się pana „przygoda” ze szczeciń-
skim podziemiem? 

Mariusz Bogdanowicz: Gdy w 
roku 1976 rozpocząłem naukę w I 
LO w Szczecinie, poznałem wielu 
przyjaciół ze środowiska kościoła, 
ojców jezuitów przy ul. Pocztowej. 
Wówczas poznałem również ojca 
Huberta Czumę, już wtedy prześla-
dowanego przez władze PRL. Zna-
jomość ta wywarła na mnie ogrom-
ny wpływ. Podobnie jak lekcje histo-
rii prowadzone przez mojego profe-
sora historii Franciszka Łuczko, na 
których dowiadywałem się o praw-
dziwych losach naszego narodu i za-
kłamywanych wówczas przez apa-
rat władzy faktach historycznych, 
np. dotyczących mordu w Katyniu. 
W tym okresie zawiązała się or-
ganizacja pod nazwą MOL (Mło-
dzież Orlętom Lwowskim). Organi-
zacja ta, jak sama nazwa wskazu-
je, nawiązywała do tradycji Orląt 
Lwowskich (mianem Orląt Lwow-
skich określa się młodych mieszkań-
ców Lwowa, którzy wobec braku we 
Lwowie regularnych oddziałów woj-
skowych Wojska Polskiego, w listo-
padzie 1918 ochotniczo walczyli o 
miasto z oddziałami wojsk ukraiń-
skich – dop. red.). Postanowiłem na-
wiązać z tą organizacją współpra-
cę. Choć jeszcze wtedy nie musieli-
śmy ryzykować swojego życia, jak 
ci młodzi, często nieletni żołnierze 
we Lwowie, również w jakimś stop-
niu narażaliśmy swoje bezpieczeń-
stwo. Naszym zadaniem było ma-

lowanie treści niepodległościowych 
na murach, przedrukowywanie ulo-
tek zawierających patriotyczne ha-
sła. Cały czas byliśmy silnie zwią-
zani z kościołem, który był dla nas 
jak matka, która daje schronienie. 
Dlatego też do manifestacji naszych 
uczuć patriotycznych wykorzysty-
waliśmy wydarzania liturgiczne, jak 
np. prowadzone właśnie przez ojca 
Czumę Msze święte w intencji Oj-
czyzny. Jeździliśmy na pielgrzym-
ki, rozdając nasze ulotki i książki 
z tzw. „drugiego obiegu”. Wszystko 

to było wyrazem naszego sprzeciwu 
wobec panującego wówczas w kra-
ju systemu. Czuliśmy się zniewole-
ni. Nie mieliśmy możliwości wypo-
wiadania swoich poglądów. Chcieli-
śmy to zmienić, nawiązując do tra-
dycji II Rzeczypospolitej. 

Baliście się?
Tak, wszyscy się bali. Przecież byli 

tacy, co ginęli za taką działalność. 
Ten strach jednak był gdzieś głębo-
ko, nie był paraliżujący, może wła-
śnie przez to, że nikt z nas nie myślał 
o sobie jako bohaterze. Przeciwsta-

wianie się ówczesnemu systemowi 
było dla nas naturalnym odruchem. 

13 grudnia 1981 roku ogłasza-
ny jest stan wojenny...

Jednak wcześniej Karol Wojtyła 
zostaje wybrany na Papieża. Dało 
to opozycji wystarczająco dużo siły, 
by to przetrwać. Wcześniej angażo-
wałem się w pomoc członkom Nie-
zależnego Związku Studentów. Po-
magaliśmy im po strajkach. Tam po-
znałam m. in. Lecha Smykowskiego,  
późniejszego posła z ramienia KPN, 
partii pana Moczulskiego...

...Władza pokazuje jednak swo-
je prawdziwe oblicze, na ulicach 
pojawiają się czołgi. Internuje się 
wielu działaczy podziemia. Żar-
ty się skończyły. Nie nasuwały się 
panu wówczas myśli, że trzeba 
może z tym skończyć, wrócić do 
domu, dać sobie spokój? 

Pracowałem wówczas w Zakła-
dach Przemysłu Odzieżowego. W 
dniu 16 grudnia, będąc w pracy,  

jako człowiek chcący nadal działać 
w podziemiu, zrobiłem taki ruch, 
zakładając na znak wspomnienia 
strajków na wybrzeżu „czarną opa-
skę” na ramię. Zostałem zatrzyma-
ny przez MO, wychodząc z pracy, i 
miałem spędzić 24 godziny w aresz-
cie. Skończyło się na kilku godzi-
nach, ponieważ stwierdzono małe 
oddziaływanie mojego przestępstwa 
na społeczeństwo. Później z kole-
gami ze środowisk Duszpasterstwa 
Akademickiego, zarówno z kościoła 
chrystusowców, jak i jezuitów. Póź-

niej poznałam Andrzeja Czumę, 
późniejszego ministra sprawiedli-
wości, a za czasów komuny związa-
nego z Ruchem Obrony Praw Czło-
wieka i Obywatela. Byłem związa-
ny z wieloma organizacjami, któ-
re w tamtym czasie działały na te-
renie Szczecina. Wszystko, co było 
przeciwko komunie, było mi bardzo 
bliskie. Przełomowym momentem 
w tym okresie było moje spotkanie 
z Krzysztofem Korczakiem, prze-
wodniczącym Solidarności Walczą-
cej w Szczecinie. Od tego, można 
powiedzieć, zaczęła się moja praw-
dziwa batalia. Wówczas już w bar-
dzo zorganizowany sposób praco-
wałem nad produkcją różnego ro-
dzaju druków, m.in. pisma Gryf 
czy Jedność. Pracowaliśmy w pry-
mitywnych warunkach, przy za-
chowaniu szczelnej konspiracji. Or-
ganizowaliśmy papier, tusz, uczyli-
śmy się różnych technik drukowa-
nia. W tamtym czasie wszystko było 
niedostępne. Dysponowała tym tyl-
ko władza i nikt więcej. Tworzyli-
śmy kilka grup. Mieliśmy również 
wiele miejsc, gdzie odbywała się ta 
produkcja. Poza produkcją i dystry-
bucją własnych pism, kolportowali-
śmy również prasę ze środowisk pa-
ryskich czy wydania Malinowskiego 
z drugiego obiegu. 

Taka działalność byłaby jednak 
niemożliwa, gdyby nie akceptacja 
najbliższej rodziny. W tym cza-
sie był pan młodym człowiekiem, 
miał pan już żonę i dziecko...

Były różne rozmowy. Nie zawsze 
żona popierała to, co robię, ale mó-
wiłem jej wtedy, że muszę to robić. 
Była bardzo wyrozumiałą kobietą i 
chyba z miłości do mnie pozwalała 
mi na to. 

Musiały jednak pojawiać się 
momenty zwątpienia... 

Było dużo takich momentów. Nie-
którzy z nas ponosili przecież wyso-
ką cenę za działanie w opozycji, pa-
miętam panią Rosolak–Bieńkow-
ską, która została złapana za roz-
noszenia ulotek. Podobny los spo-
tkał moich kolegów, Jana Członkow-
skiego czy Krzyśka Korczaka, któ-
rych aresztowano. Ja miałem wię-
cej szczęścia. Na własnej skórze ni-
gdy nie poczułem milicyjnej pałki. 
Miałem jednak cały czas tę świa-
domość, że może to w każdym mo-
mencie spotkać i mnie. Strach towa-
rzyszył nam więc cały czas. Przecież 
nikt nie chciał być bity czy przecho-
dzić „ścieżki zdrowia”. 

Czuł się pan wtedy bohaterem? 
Przecież tak naprawdę w tamtych 

Moment odznaczenia Mariusza Bogdanowicza Krzyżem Wolności i Solidarności. Uroczystość wręczenia Krzyża odbyła się 12 listopa-
da br., w Centrum Edukacyjnym IPN  w Warszawie. Podczas uroczystości z udziałem Prezesa IPN, aktu dekoracji dokonał doradca spo-
łeczny Prezydenta RP, Krzysztof Król. 

Mariusz Bogdanowicz podczas jednej z pierwszych pielgrzymek ze Szczecina do Częstochowy, w okresie stanu wojennego.  Foto: ar-
chiwum rodzinne.
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Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim Wyborcom, 

którzy oddali na moją osobę swój głos 
w wyborach samorządowych.

Obiecuję dbać o Nasze Wspólne Dobro 
i Zdrowie Naszej Lokalnej Społeczności.

                                                                    
Z wyrazami szacunku 

Lidia Bogus 
Partnerstwo i Rozwój 

Mieszkańcom sołectw Wyszomierz, 
Długołęka, Krasnołęka, Sąpolnica

 
dziękuje za oddanie 

na mnie głosu 

radny Andrzej Kania 

/pages/Wspólny-Nowogard

I O PROGRAMIEWIĘCEJ O NASZYCH KANDYDATACH I PROGRAMIE DOWIESZ SIĘ NA:

Monika  Saniuk-Grzelak
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Wszystkim 
biorącym udział 

w wyborach  
i tym, którzy 

głosowali na moją 
osobę serdecznie 

dziękuje 

Lech Jurek

Wszystkim którzy brali udział 
w Wyborach Samorządowych oraz tym Wszystkim, którzy 

głosowali na moją osobę 
składam serdeczne podziękowania 

Małgorzata Stańczyk - okręg 18 - Żabowo

PODZIIĘKOWANIA

składa serdeczne podziękowania wszystkim,  
którzy wzięli udział w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 roku. 

Szczególne podziękowania składamy Tym,  
którzy oddali swój głos na Naszych Kandydatów.  

To dzięki Wam, Nasi Przedstawiciele będą pracować  
w Radzie Miejskiej, Radzie Powiatu i Sejmiku Wojewódzkim. 

Serdecznie Wam dziękujemy za zaufanie i postawienie na Nas.

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego  
w Nowogardzie,  

czasach działalnością opozycyjną 
zajmowała się garstka ludzi. 

Nie. Nigdy o sobie nie pomyśla-
łem - „bohater”. Czułem, że tak 
trzeba robić. Kiedy powstawała So-
lidarność, mówiło się, że są nas mi-
liony, a po stanie wojennym zostały 
tysiące. Nas to nie zniechęcało. Wol-
ność, posiadanie paszportu, to cały 
czas chodziło nam po głowie. Byli-
śmy pewni, że kiedyś uda nam się to 
wywalczyć. Każdy z nas oczywiście 
robił to w inny sposób. Na przykład 
moja żona, Henryka, śpiewała pod-
czas mszy za ojczyznę.

Jakie znaczenie dla was miał w 
tamtym czasie Lech Wałęsa? 

Różne były myśli. Nie był na pew-
no żadnym guru, raczej symbolem, 
który był oczywiście nam potrzeb-
ny. Natomiast dla mnie takim praw-
dziwym wzorcem był Kornel Mora-
wiecki (założyciel Solidarności Wal-
czącej - dop. red.) i takich przywód-
ców bym chciał mieć. Działał w 
ukryciu do samego końca, nigdy nie 
był na świeczniku. Wiele ryzykował. 

A co pan czuł, kiedy w roku 
1995 prezydentem RP zosta-
je Aleksander Kwaśniewski, były 
minister w rządzie Rakowskiego, 
spadkobierca peerelowskiego my-
ślenia?

Dla mnie o wiele bardziej zna-
czącym  wydarzeniem na drodze 
do osiągnięcia demokracji jest dy-
misja rządu Jana Olszewskiego, któ-
remu nie pozwolono na otwarcie te-
czek. Uważam, że jeśli dokonanoby 
lustracji, wszystko byłoby czytelne. 
Mielibyśmy wiedzę, kto współpraco-
wał z SB i na jakich zasadach. I nie 
chodzi tu o to, że ktoś oczekiwał lin-
czu politycznego – chodziło o to, aby 
władzę sprawowali ludzie o „czy-
stej” przeszłości. Była to bowiem 

gwarancja zbudowania prawdziwej 
demokracji. Co prawda dzięki Mag-
dalence nie doszło do rozlewu krwi 
i mogły się odbyć częściowo wolne 
wybory, ale nie dokonano pełnej de-
mokratyzacji kraju. Ta była możli-
wa tylko poprzez rozliczenie prze-
szłości, do której wtedy nie doszło, 
a raczej na to nie pozwolono. Wy-
bór Kwaśniewskiego był tylko kon-
sekwencją tego wielkiego błędu. 

Generała Jaruzelskiego pocho-
wano z państwowymi honorami. 
Dla wielu działaczy ruchu patrio-
tycznego z okresu PRL była to sy-
tuacja nie do zaakceptowania. 
Dla pana również?

Jestem chrześcijaninem i mam 
obowiązek wybaczyć. Ciężko to się 
robi, po „Wybrzeżu”, Stanie Wojen-
nym, ale chrześcijanin wybacza. 

I wybaczył pan?
Jako chrześcijanin tak, ale na 

pewno ciężko mi wybaczyć, że krył 
się mundurem, że kazał strzelać do 
strajkujących... I tu, jako człowiek, 
nie jestem w stanie tego zrozumieć. 
Na pewno jednak każdy człowiek 
ma prawo do pogrzebu. Trzeba du-
szy dać spokój. Nie chcę tego oce-
niać. 

W dniu 21 października, na 
wniosek Prezesa Instytutu Pa-
mięci Narodowej, postanowie-
niem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, Bronisława Komorow-
skiego, za zasługi w działalności 
na rzecz niepodległości i suwe-
renności Polski oraz respektowa-
nia praw człowieka w PRL został 
pan odznaczony Krzyżem Wol-
ności i Solidarności. Co dla pana 
to oznacza?

Jest to dla mnie ogromne wy-
różnienie, szczególnie, że nigdy 
nie pchałem się po ordery. Jestem 
skromnym człowiekiem i nie wsty-
dzę się o tym mówić. Kiedy Pol-
ska stała się wolna, zakończyłem 
swoją działalność. Nie angażowa-
łem się nigdy w politykę. Tym bar-
dziej czuję się zaszczycony, że ktoś 
o mnie gdzieś pamiętał. Choć przy-
znam szczerze, że przez chwilę za-
stanawiałem się, czy powinienem 
odbierać to odznaczenie – wiem bo-
wiem, że jest wielu ludzi, którzy ry-
zykowali za komuny bardziej ode 
mnie, czasem płacąc za to najwyż-
szą cenę – życie. 

A teraz, jak pan włącza telewi-
zję i patrzy na tę Polskę, o którą 

pan tak walczył, to co pan myśli?
Życzyłbym sobie czasów, kie-

dy media, mam tu na myśli głów-
nie telewizję, zajmą się informowa-
niem, a nie polityką i propagandą. I 
to mi przypomina czasy PRL, kiedy 
dziennikarze również wykonywali 
polecania partii. Mam wrażenie, że 
teraz też tak jest. Wystarczy przyj-
rzeć się, jak w negatywnym świetle 
przedstawia się jedną z partii pra-
wicowych, a o drugiej mówi się kry-
tycznie niewiele. 

 Ciężko też znoszę negatywne wy-
powiedzi o kościele, które w ostat-
nim czasie stały się tak powszechne. 

Szybko zapomniano, ile kościół zro-
bił, aby Polska była dziś wolna. Na 
bramie Stoczni wisiał portret Papie-
ża Polaka, w kościele można znaleźć 
schronienie, pomoc z Zachodu. Do 
strajkujących robotników przycho-
dzili księża, by odprawić Msze świę-
te. Ci sami duchowni byli prześlado-
wani, ginęli za to, że stali na straży 
wolności człowieka. W obliczu tych 
faktów, kościół nie zasłużył dziś na 
takie traktowanie.

Myślę też, że zdewaluowano poję-
cie patriotyzmu. Gdzieś pogubiono 
te wartości, przedefiniowano to, co 
jest naprawdę ważne. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Marcin Simiński
Mariusz Bogdanowicz urodził się 

15 stycznia 1961 w Szczecinie. W 
Nowogardzie mieszka od 1999 roku. Ma 
żonę, Henrykę, i troje dzieci, dwie córki i 
niepełnosprawnego syna. Przez wiele lat 
był nauczycielem języka niemieckiego. 
Pracował w szkole w Sielsku, Białuniu, 
Goleniowie i Osinie. Później prowadził 
własną działalność gospodarczą. Zajmował 
się nagłaśnianiem uroczystości i imprez. 
Od kilku lat nie pracuje – zajmuje się 
chorym synem.  W wolnych chwilach 
pomaga żonie przy oprawie muzycznej 
imprez okolicznościowych. 

Mariusz Bogdanowicz,  
za pośrednictwem DN 

dedykuje powyższy wywiad 
Krzysztofowi Korczakowi, 

rodzinie Plater-Zyberg, 
Januszowi Członkowskiemu, 
śp. Stanisławowi Januszowi, 

Leszkowi Smykowskiemu  
oraz wielu znanym i nieznanym 

przyjaciołom z opozycji. 
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KrawczykBożena

Składam serdeczne 
podziękowania Wyborcom, którzy głosowali  

na mnie i moich Przyjaciół z PiS. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Jadwiga Gawlik: lat 83, zmarła 18.11.2014 r., pogrzeb odbędzie się 

22.11.2014 r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Sebastian Furmańczyk

Jesteś gotowy? Ratuj Braci!

ANDRZEJKOWE MŁODZIEŻOWE NOCNE 
CZUWANIE 28.11.2014

                    

Dębno par. MB Fatimskiej

PANIE RATUJ BRACI MĘKĄ SWOJĄ

21.00 – Wprowadzenie s.Wiktoria i p.Radek
Apel Jasnogórski s. Marianna
21.45 – Adoracja/ks. Mariusz Wencławek SDB
23.00 – Konferencja / /ks. Witold Seredyński
0.00 – Eucharystia
1.00 – Zabawa Andrzejkowa
3.00 – Spotkanie dzielenia/ s.Rut

MARY'S LAND

ZAKOŃCZENIE

Film dokumentalno-fabularnego opowiadający o świadectwach osób, 
które doświadczyły obecności i działania osoby Maryi w swoim życiu. 

Seans filmowy odbędzie się tylko raz: w czwartek - 27.11. - w Domu 
Kultury o godz. 19.00. Cena biletu: 5 zł (na spłatę licencji, prawa do pu-
blicznego wyświetlania)

Bilety dostępne w kasie NDK od jutra, czyli od piątku 21.11.

(Mt 25,31-46)
Jesus powiedział do swoich 

uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie 

w swej chwale i wszyscy aniołowie 
z Nim, wtedy zasiądzie na swoim 
tronie pełnym chwały. I zgromadzą 
się przed Nim wszystkie narody, a 
On oddzieli jednych [ludzi] od dru-
gich, jak pasterz oddziela owce od 
kozłów. Owce postawi po prawej, a 
kozły po swojej lewej stronie. Wtedy 
odezwie się Król do tych po prawej 
stronie: Pójdźcie, błogosławieni 
Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane wam od 
założenia świata! Bo byłem głodny, 
a daliście Mi jeść; byłem spragni-
ony, a daliście Mi pić; byłem przy-
byszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem 
w więzieniu, a przyszliście do Mnie. 
Wówczas zapytają sprawiedliwi: 
Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 
i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym 
i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy 
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? 
lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub 
w więzieniu i przyszliśmy do Cie-
bie? A Król im odpowie: Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uc-
zynili. Wtedy odezwie się i do tych 
po lewej stronie: Idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom! 
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi 
jeść; byłem spragniony, a nie daliście 
Mi pić; byłem przybyszem, a nie 
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie 
przyodzialiście mnie; byłem chory 
i w więzieniu, a nie odwiedziliście 
Mnie. Wówczas zapytają i ci: Pan-
ie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 
albo spragnionym, albo przybys-
zem, albo nagim, kiedy chorym albo 
w więzieniu, a nie usłużyliśmy To-
bie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, czego 
nie uczyniliście jednemu z tych na-
jmniejszych, tegoście i Mnie nie uc-
zynili. I pójdą ci na mękę wieczną, 
sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Na koniec roku liturgicznego, w 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, możemy się wsłuchać 
w słowo mówiące o kresie doczesno-
ści, którą zwieńczy paruzja, czyli po-
wtórne przyjście Chrystusa na zie-
mię. Będzie to jednocześnie Sąd Osta-
teczny nad nami, na którym, w spo-
sób nieodwracalny, określona zosta-
nie nasza wieczność z albo bez Boga. 
Jak mówi Pismo: "Ci, którzy pełni-
li dobre czyny pójdą na zmartwych-
wstanie do życia; ci, którzy pełnili złe 
czyny - na zmartwychwstanie do po-
tępienia" (J 5,29). Już dziś zatem mo-
żemy stwierdzić, że kiedy Chrystus 
powtórnie przyjdzie na ziemię aby 
nas sądzić za nasze "czyny dokonane 
w ciele dobre i złe" (por. 2 Kor 5,10), 
jedni z nas usłyszą słowa: "Pójdźcie, 
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w 
posiadanie królestwo, przygotowane 
wam od założenia świata!" (Mt 
25,34), drudzy zaś: "Idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, 
przygotowany diabłu i jego aniołom!" 
(Mt 25,45). Kryterium decydującym 
o zbawieniu czy potępieniu każdego 
z nas będzie miłość miłosierna lub 
jej brak, nic więcej! Jak mówi św. Jan 
od Krzyża, doktor Kościoła: "U kre-
su naszych dni będziemy sądzeni 
z miłości!" Tylko miłość pozostan-
ie, tylko ona będzie nas bronić na 
sądzie i biada temu, który żyje w to-
talnej obojętności na Boga i dru-
giego człowieka! Nie mogę jednak 
w tym miejscu nie wspomnieć o 
miłości do siebie samego, bez której 
nie ma miłości do Boga i innych 
ludzi. Ewangelia powyższa podkreśla 
oczywiście, że będziemy sądzeni z 
naszych postaw wobec innych ale 
pamiętajmy, że bez zdrowej miłości 
do siebie nie będzie w nas miłości 
ani do Boga ani do ludzi. Popatrz-
my też, że Jezusowi nie chodzi tyle 
o jakieś wielkie dzieła co o ges-
ty miłości i miłosierdzia wobec in-
nych, z którymi się utożsamia. Bóg 
mieszka bowiem w każdym z nas i 
tymsamym to co czynimy drugiemu 
człowiekowi czynimy samemu Jezu-
sowi, który jest obecny w każdej os-
obie ludzkiej (chociażby przez to, 
że jako Samoistne Istnienie potrzy-
muje wszystkich nas w istnieniu, 
nie mówiąc już o obecności sakra-
mentalnej w osobach żyjących w 
łasce bożej, czyli przyjaźni i miłości 
z Bogiem). Dlatego Chrytus mówi: 
"Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili." (Mt 25,40). O to 

chodzi! Chodzi o proste gesty: dać 
jeść głodnemu, dać pić spragnione-
mu, przyjąć przybysza, przyodziać 
nagiego, odwiedzić chorego i więźnia 
ze względu na Jezusa, który jest w 
nim obecny (por. Mt 25, 35-36). Aby 
budować i rozszerzać królowanie Je-
zusa potrzeba tylko tego by czynić 
dobro na miarę swoich możliwości, 
by wszystko w naszym życiu coraz 
bardziej stawało się miłością! Każdy 
gest, każde słowo, spojżenie, myśli, 
odruchy naszego serca. W ten sposób 
będziemy jedno z Bogiem, który jest 
miłością i który pragnie rozlewać 
swoją miłość przez nas, aby na zie-
mi nastało Jego Królestwo Miłości i 
abyśmy mogli wejśc do życia wiecz-
nego w Bogu. Ten kto jest leniem, bez 
żadnej inicjatywy w miłości, nie zna-
jdzie miejsca w rzeczywistości nieba 
gdzie króluje Miłość Miłosierna, Je-
zus Król Wszechświata. Nie oszuku-
jmy siebie. Popatrzmy uczciwie na 
swoje czyny! Jest w nas i w naszym 
życiu tyle Pana Boga ile jest miłości 
w konkretach a nie zapewnieniach 
typu: "ja wierzę i bardzo kocham 
Pana Jezusa i ludzi". Żeby to zobaczyć 
w prawdzie spróbujmy ocenić jak in-
nym, czyli żonie, mężowi, dzieci-
om, sąsiadom, współpracownikom 
itd., jest ze mną? Na ile te osoby 
czują się przeze mnie kochane i od-
arowane dobrem z mojej strony? Tu 
jest odpowiedź na pytanie o miłość  
i obecność Boga w moim życiu. Tu 
możemy zobaczyć ile  Pana Boga w 
moim życiu jest. 

Pamiętajmy, że możemy kochać 
naszą ubogą miłością, którą trze-
ba dać w prosty, zwyczajny sposób, 
aby inni czuli się z nami dobrze (co 
nie równa się kochać bez prawdy 
i wymagań- bo to nie jest miłość). 
Nie bójmy sie kochać ludzi! Czyniąc 
miłość czynimy niebo na ziemi! 
Czyńmy to w prostocie, nie szukając 
wielkich czynów, ale przez konkretne 
małe gesty miłości pozwalajmy 
królować Jezusowi w naszych ser-
cach, relacjach i życiu abyśmy już 
mieli udział w życiu wiecznym. 
Na sam koniec pragnę przytoczyć 
piękne zdanie Marty Robin (1902-
1981), mistyczki i stygmatycz-
ki XX wieku: ,,IŚĆ ZA JEZUSEM 
NIOSĄC KRZYŻ NIE ZNACZY 
PRZYWIĄZAĆ SOBIE CIĘŻARY 
DO NÓG, ALE SKRZYDŁA DO 
RAMION; WPROWADZIĆ NIE-
BO W SWOJE ŻYCIE.” Niech Miłość 
Miłosierna nas niesie...

Ks. Robert Szyszko

Zapraszamy młodzież z gim-
nazjum, szkoły średniej z naszej 
parafii i miasta, na nocne czu-
wanie modlitewne. Szczegóło-
we informacje i zapisy u ks. Ro-
berta Dąbrowskiego w domu 
parafialnym przy kościele pw. 
WNMP przy ul. Kościelnej 2 
lub pod numerem telefonu 664 
744 570. Zgłoszenia do udziału 
w czuwaniu przyjmowane są do 
środy, 12 listopada. 
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Uwaga wędkarze 
 
Koło PZW „Tęczak” organi-

zuje dnia 23.11.2014 r. impre-
zę wędkarską pn. „Wyjazd na 
ryby z grillem” do Kamienia 
Pomorskiego. Wyjazd z ul. 5 
Marca, o godz. 6:00. Wpisowe 
10 zł. Zapisy w sklepie węd-
karskim „Tęczak”. 

 
Zarząd Koła 

Dziękuję wszystkim, 
którzy oddali na mnie głos 

w wyborach do Rady Miejskiej  
w niedzielę 16 listopada. 
Jednocześnie deklaruję, 

iż mimo, że nie otrzymałem 
mandatu radnego będę dążył 

do realizacji swojego
 programu wyborczego.
/pages/Wspólny-Nowogard

I O PROGRAMIEWIĘCEJ O NASZYCH KANDYDATACH I PROGRAMIE DOWIESZ SIĘ NA:

Monika  Saniuk-Grzelak

Zbigniew Dwornik 
- okręg nr 2

OGŁOSZENIE PODZIĘKOWANIE

Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga ponownie w Nowogardzie

Odpust w parafii św. Rafała Kalinowskiego
Uroczystości odpustowe w kościele pw. św Rafała Kalinowskiego rozpoczęły się o godzinie 17:00. Wcześniej, o godzinie 16:00, na cmentarzu odbyło się 
uroczyste poświęcenie odnowionego Pomnika „Poległym na Wschodzie”. 

Przypomnijmy, że św. Rafał Kali-
nowski również wiele lat swego ży-
cia spędził na syberyjskiej zsyłce i 
jest powszechnie uznawany jako 
święty patron Sybiraków. O odno-
wę pomnika zadbał Zachodniopo-
morski Związek Sybiraków z jej no-
wogardzką przewodniczącą, Marią 
Dembińską. Nowogardzkie uro-
czystości odpustowe św. Rafała Ka-
linowskiego stanowią także diece-
zjalne zakończenie przypadającej w 
tym roku 70. rocznicy Akcji Burza. 

Msza św. odpustowa w parafii 
św. Rafała Kalinowskiego w Nowo-
gardzie zgromadziła bardzo wie-
lu mieszkańców Nowogardu wraz 
z kapłanami z kościołów filial-
nych i sąsiednich parafii. Stawi-
ły się również poczty sztandarowe 
związków sybiraków z regionu, Ce-
chu Rzemieślników i Przedsiębior-
ców w Nowogardzie oraz miejsco-
wych szkół. Mszy świętej odpusto-
wej przewodniczył ksiądz arcybi-
skup Andrzej Dzięga. Przypomniał 
życiorys św. Rafała Kalinowskiego, 
przekonując, że jego żywot jest do-
skonałym wzorcem dla współcze-
snego człowieka. – Jestem ogrom-
nie wzruszony, że udaje mi się po-
nownie tu przybyć do tego przepięk-
nego sanktuarium, które właśnie 
ma za patrona św. Rafała Kalinow-
skiego. Pozdrawiam was wszystkich, 
siedzących w ławach, ale i tych w 
pocztach sztandarowych, gdzie wi-

dzę żołnierzy, kombatantów, Sybi-
raków, ludzi wschodu i kresów. Tu-
taj, w tej parafii pod wyzwaniem 
św. Rafała Kalinowskiego, odnajdu-
jecie nie tylko pamięć o duchowości 
kresowej, ale także o cierpieniu tych 

pokoleń i również nadziei. Uczest-
nicząc w tej Eucharystii, proszę o 
to, byśmy wszyscy uczcili św. Rafa-
ła Kalinowskiego, poprzez jego orę-
downictwo zawierzyli Bogu ten dzi-
siejszy, szczególny dzień. Wyznajmy 
również w tej szczególnej Euchary-
stii nasze wstawiennictwo i wiarę, 
jak również wspomnijmy wszystkich 
poległych żołnierzy Armii Krajowej 
i powstańców w modlitwie – mówił 
do wiernych Metropolita Szczeciń-
sko-Kamieński, abp. A. Dzięga. 

Msza św. zakończyła się wspól-
nym odśpiewaniem pieśni „Ojczy-
zno ma, tyle razy we krwi skąpana”, 
uznawaną za hymn Sybiraków. 

Po liturgii, wszystkich wiernych 
zaproszono na odpustowy poczę-
stunek. 

Jarek Bzowy
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zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  

w miejscowościach: 
w Nowogardzie, Osinie, 

Przybiernowie i okolicach
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 

Tel. 58 554 80 80 
lub 801 800 400

finanse dla domu

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

P3.2.O.do

P4.2.O.d/o

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

W.13.2.O.7.03.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

Serdecznie dziękuję 

za każdy głos oddany na mnie w niedzielnych wyborach. 
Za ciągłe wielkie wsparcie dziękuję również szczególnie 

narzeczonej Ani i przyjaciołom z komitetu PiR. 

Mieszkańcom przysięgam, że mandat radnego będę wypełniać 
godnie, uczciwie i z pełnym zaangażowaniem dla miasta. 

Moje serce bije w rytmie Nowogardu.

Serdecznie dziękuję
Marcin Nieradka (Partnerstwo i Rozwój, okręg nr 6)

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 

PSÓW i KOTÓW:

REKLAMA

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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Z cyklu "Nasi przedsiębiorcy": Bogumiła i Jarosław Maćkowiak, Salon Pogrzebowy „KREDO” 

To praca, którą nie każdy może wykonywać
Tym razem w naszym stałym cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, rozmawiamy z panią Bogumiłą Maćkowiak, która wspólnie z mężem, Jarosławem prowadzi od 
21 lat w Nowogardzie Salon Pogrzebowy „KREDO”. 

Dziennik Nowogardzki:  Za 
nami Dzień Wszystkich Świę-
tych. Trwa listopad, czyli miesiąc 
kiedy szczególnie wspominamy 
naszych bliskich, których nie ma 
już wśród nas. Zastanawiam się 
jednak, czy trochę nie jest tak, że 
tę tradycję pielęgnujemy tylko 
raz w roku, na co dzień nie chce-
my myśleć o śmierci?

Bogumiła i Jarosław Mać-
kowiak: Zanim przejdziemy do 
otwartej rozmowy, muszę pana 
przeprosić za nieobecność moje-
go małżonka, który w chwili obec-
nej zajmuje się ważnymi sprawami 
służbowymi. Pozwoli więc pan, że 
tylko ja będę rozmawiała z panem, 
chociaż firmą zarządzamy wspól-
nie. Co do powyższego pytania to 
odpowiem tak: Polacy w większości 
to katolicy, ludzie wierzący i prak-
tykujący, a co za tym idzie, przy-
kładający dużą uwagę do tradycji. 
Na szczęście pamiętamy o bliskich i 
chcemy pamiętać o nich nie tylko w 
dzień żałoby czy święta zmarłych, 
ale też i na co dzień, o czym świad-
czą palące się znicze czy kwiaty na 
grobach.

Jak się prawidłowo powinno 
mówić: dom, zakład czy salon 
pogrzebowy?

Myślę, że prawidłową nazwą bę-
dzie salon pogrzebowy,  przypo-
minający bardziej nazwę sprzed 
lat, jako zakład pogrzebowy, czyli 
miejsce, w którym żałobnicy mogą 
praktycznie załatwić wszystko, je-
śli chodzi o pochówek osoby. Na-
tomiast dom pogrzebowy lub dom 
przedpogrzebowy jest to kompleks, 
który jest wyposażony w salę cere-

monialną, salę dla gości, czasami 
chłodnie, prosektorium, miejsce w 
którym można dokonać balsamo-
wania zwłok, dokonać oględzin itd. 
Często bywa, że znajduje się on w 
okolicach cmentarza.

Nie jest tajemnicą, że na co 
dzień „pracujecie” państwo ze 
zmarłymi. W normalnych re-
aliach to chyba budzi respekt, a 
niektórych może nawet trochę 
przeraża.  Czy można się przy-
zwyczaić do ciągłego kontaktu 
ze zmarłymi?

 Jest to praca, którą nie każdy 
mógłby wykonywać, szczególnie je-
śli chodzi o kontakt z osobą zmar-
łą, którą trzeba godnie przygoto-
wać do pochówku. Jeśli chodzi o re-
spekt, czy strach, no cóż, bywa róż-
nie, jedni się dziwią, inni uzna-
ją, że nie robi to na nich większe-
go wrażenia.

Czy prowadzenie zakładu po-
grzebowego to taki zwyczajny 
biznes czy może bardziej wyma-
gający interes? Jakie predyspo-
zycje powinna mieć osoba, któ-
ra pracuje w zakładzie pogrze-
bowym?

Na pewno w tej pracy trzeba za-
chować profesjonalizm, spokój i za-
angażowanie w wykonanej pracy. 
W Stanach Zjednoczonych osoby 
prowadzące podobną firmę do na-
szej, są odgórnie uważane za oso-
by zaufania publicznego i doskona-
le wiedzą, jak bardzo ważne jest, 
komu i jakiej firmie zleca się przy-
gotowanie ceremonii pogrzebowej. 
W Polsce bywa z tym różnie. Na 
pewno trzeba być otwartym dla 
żałobników i pomóc im w przejściu 

tych trudnych chwil, zapewniając 
ich jednocześnie, że mogą właśnie 
nam zaufać. 

W dzisiejszych czasach coraz 
częściej ludzie rozważają krema-
cję zmarłych, których prochy na-
stępnie składane są w kolumba-
rium. Czy uważa pani, że trady-
cyjny pochówek powoli odcho-
dzi w zapomnienie? Jaki pochó-
wek obecnie najczęściej jest wy-
bierany - tradycyjny czy może 
kremacja?

Na terenie gminy Nowogard 
wciąż przeważają pogrzeby trady-
cyjne, lecz z tego co już zauważy-
liśmy, następuje niewielki wzrost 
kremacji.

Salon Pogrzebowy „KREDO” 
w Nowogardzie od wielu lat zaj-
muje się organizowaniem po-
grzebów, uwzględniając w usłu-
gach również potrzeby swo-
ich klientów. Dlatego należało-
by przytoczyć historię powsta-
nia firmy.

Salon Pogrzebowy „Kredo” po-
wstał w 1993 roku. Swoją działal-
ność rozpoczęliśmy w Golczewie 
zajmując się zarówno komplekso-
wymi usługami pogrzebowymi, jak 
i kwiaciarnią. Po wielu latach do-
świadczeń postanowiliśmy rozsze-
rzyć swoją działalność otwierając 
oddział naszej firmy w Nowogar-
dzie i w Dobrej. Ku naszemu za-
dowoleniu zostaliśmy mile przyję-
ci przez mieszkańców Nowogardu i 
okolic, za co im serdecznie dzięku-
jemy i możemy jedynie obiecać, że 
będziemy przykładać jeszcze wielu 
starań, żeby nasze usługi były wy-
konywane na najwyższym pozio-
mie.

Jaki jest więc zakres usług 
pogrzebowych, świadczonych 
przez państwa salon? 

Można powiedzieć, że komplek-
sowy. Nasza firma zajmuje się cało-
ściową usługą pogrzebową. Oferu-
jemy państwu trumny, urny, krzy-
że, tabliczki, odzież dla zmarłych, 
kwiaty, wieńce, wiązanki, obu-
dowy nagrobne, a także grobow-
ce i katakumby. Zapewniamy tak-
że transport krajowy i zagranicz-
ny profesjonalnymi karawanami. 
Wykonujemy  kremację i ekshuma-
cję, a także wsparcie prawne i psy-
chologiczne. W naszej intencji leży 
również zdobycie i przygotowa-
nie dokumentacji, m.in. akt zgonu 
itp. Organizujemy również trans-
port dla żałobników, stypy pogrze-
bowe. Pomożemy również przy wy-
borze i zakupie pomników. Całość 
naszych usług oczywiście kredytu-
jemy z możliwością negocjacji cen, 
więc serdecznie zapraszamy.

W Polsce co roku procento-

wo zwiększa się ilość ludzi wy-
bierających kremację, nadal jed-
nak pozostaje tradycja stawiania 
pomników. Czy można mówić 
o jakichś trendach i tradycjach 
w tej kwestii? Czy jest tak, że w 
danym okresie są np. modne (o 
ile jest to dobre słowo) nagrobki 
z kamienia w takim a takim ko-
lorze? Czym więc przy wyborze 
nagrobka kierują się ludzie, bo 
z pewnością nie jest im wszyst-
ko jedno?

Wybór nagrobka jest sprawą in-
dywidualną, lecz zapewne jeśli 
chodzi o jego wybór to w większo-
ści przypadków cena odgrywa tu-
taj kluczową rolę. Pomnik trady-
cyjny można już kupić od 2.000 
zł. do nawet kilkudziesięciu tysięcy 
złotych, bo oferta kamieniarzy jest 
bardzo duża. Warto więc przed za-
kupem rozejrzeć się na rynku ka-
mieniarskim lub udać się do nas w 
celu porównania ofert, zarówno je-
śli chodzi o jakość, jak i o cenę, cza-
sami można w ten sposób zaosz-
czędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Na nowogardzkim rynku poza 
państwa zakładem jest jesz-
cze inny, również dobrze zako-
rzeniony podmiot w tej branży. 
Czym różni się wasza oferta?

Trudno mi odpowiedzieć na 
to pytanie nie ujmując jednocze-
śnie konkurencji, bo nie o to cho-
dzi. Mogę jedynie powiedzieć, że 
dzięki zdrowej konkurencji zy-
skają wszyscy, a tutaj różnie jed-
nak bywa. Ostatnimi czasy zmie-
nił się zarządca cmentarza w No-
wogardzie, z czego jesteśmy zado-
woleni, bo organizacja pogrzebów, 
czyli sprawy dotyczące kwatery czy 
kaplicy są załatwiane w spokoju, 
w normalnych warunkach. Przy-
gnębia nas prosektorium szpital-
ne, które wymaga natychmiasto-

wego remontu i przebudowy, jed-
nak zarządca nie widzi takiej po-
trzeby, tak samo zresztą jak dyrek-
cja szpitala i ku mojemu zdziwie-
niu również Inspektor Sanitarny. 
Uważamy jednak, że prosektorium 
przyszpitalne powinno być wzorem 
takiego miejsca i spełniać wszyst-
kie wymagania zarówno sanitarne 
jak i wizualne, bo rozumiemy ro-
dzinny, które tracąc bliskie osoby 
nie mają możliwości zobaczenia, 
gdzie i w jakich warunkach znaj-
duje się ich zmarła osoba, i w jaki 
sposób jest zabezpieczona do mo-
mentu pochówku. Z naszej strony 
możemy tylko zapewnić, że będzie-
my wciąż walczyć o remont i prze-
budowę prosektorium szpitalnego 
na miarę  XXI wieku

Bywa, że bliscy osoby zmarłej 
byli tak mocno ze sobą zżyci, że 
pragną mieć jej prochy w urnie. 
W swoim  domu tworzą wówczas 
maleńki ołtarzyk z palącą się 
świecą. Zapytam więc, czy moż-
na trzymać w domu urnę z pro-
chami oraz czy można rozsypać 
prochy na prywatnej posesji?

To bardzo ważne pytanie, bo 
rzeczywiście takie sytuacje czasa-
mi mają miejsce. Odpowiadając, 
chcę powiedzieć  z całą stanowczo-
ścią, że całkowicie zabronione jest 
przechowywanie urny z procha-
mi w domu lub w granicach pose-
sji np. pod drzewem na podwórzu. 
Chcę też powiedzieć, że urny z pro-
chami można jedynie złożyć w spe-
cjalnych do tego celu miejscach ta-
kich jak: kolumbarium, katakum-
by, groby ziemne, grobowce, morza 
i oceany czy pole pamięci. Jeśli zaś 
chodzi o pogrzeby tradycyjne to są 
to groby ziemne i grobowce.

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Bogumiła Maćkowiak z małżonkiem prowadzi swoją dzłalnośc od 1993  roku.

Salon KREDO mieści się w Nowogardzie przy ulicy Wojska Polskiego.
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I LO – „Zielona Energia” w szkole

Eliminacje i Finał
13 listopada wszyscy uczniowie klas I i III naszej szkoły wzięli udział w Projektach „Zielona Energia” oraz  „Zachodniopomorska sieć  szkół promu-
jących zdrowie”. 

Uczniowie zostali podzieleni 
przez organizatorów - trenerów 
szczecińskiego WOPR-u na kil-
kuosobowe grupy, które rywalizo-
wały ze sobą na różnych stacjach. 
Poszczególne stacje nosiły nazwy: 
Zakupy, Śmieci i Pamięć; Bezpie-
czeństwo; Familiada; Laborato-
rium Zdrowia oraz Eko- Rodzina. 

Projekt ma na celu edukację 
uczniów w dziedzinie udzie-
lania pierwszej pomocy, eko-
logii oraz promocji zdrowe-
go stylu życia, poprzez za-
bawę i zdrową rywalizację 
oraz utworzenie Młodzieżo-
wej Drużyny WOPR w na-
szej szkole pod okiem opie-
kuna- p. Marty Jasek-Nowak.

Spośród uczniów klas 
pierwszych została wyłonio-

na 6-osobowa grupa, która w 
dniach 12-14 grudnia weźmie 
udział w kursie pierwszej po-
mocy oraz ratownictwa wod-
nego dla poziomu kompe-
tencji Młodszego Ratowni-
ka WOPR. Spośród uczniów 
klas trzecich wybrano druży-
nę 4-osobową, która weźmie 
udział w finale Projektu „Zie-
lona Energia” w Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie 
w dniu 14 listopada. Nasza 
szkoła, jako jedyna w na-
szym powiecie, dzięki udzia-
le w tym Projekcie otrzyma 
fantom do nauki resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej oraz 
tablicę informacyjną.

W piątek (14 listopada) w 

Zachodniopomorskim Urzę-
dzie Wojewódzkim przepro-
wadzono finał i nagrodzo-
no najlepsze zespoły rywali-
zujące w konkursie profilak-
tycznym „Zielona Energia”. 
Naszą szkołę reprezentował 
zespół w składzie: Katarzy-
na Zawadzka, Daria Łakoma, 
Damian Rosiak oraz Maciej 
Pietrzycki wraz z opiekunem 

Martą Jasek-Nowak. 
Nasi uczniowie zajęli 6. miej-

sce spośród drużyn z całego wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go. W czasie, gdy zespoły zmagały 
się z poszczególnymi zadaniami, 
opiekunowie wzięli udział w szko-
leniu pierwszej pomocy dla na-
uczycieli szkół ponadgimnazjal-
nych Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

W finale uczestniczyło 105 
uczniów z klas III szkół ponad-
gimnazjalnych reprezentujących 
poszczególne powiaty wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Za-
chodniopomorski Urząd Woje-
wódzki, Muzeum Narodowe oraz 
Wyspa Bielawa były areną zma-
gań, których celem było wyłonie-
nie zwycięzców konkursu. Zada-
nia związane były z udzielaniem 
pierwszej pomocy, ekologią oraz 
promocją zdrowego trybu życia. 
Trzy zwycięskie zespoły otrzy-
mały zestawy pierwszej pomo-
cy w formie apteczki RO, zestawy 
do ekologicznej segregacji śmieci. 
Każdy z zespołów otrzymał tak-
że fantom do nauki resuscytacji, 
a młodzież uczestnicząca w fina-
łowej rozgrywce: koszulki, ma-
seczki do resuscytacji oraz ekolo-

giczną grę EKO – BIZNES. Trzy 
pierwsze zespoły otrzymały rów-
nież medale i okazałe puchary, z 
którymi wracają do swoich szkół. 

To nie koniec zmagań dla 
uczniów, ponieważ już w grud-
niu najlepsi reprezentanci tym ra-
zem klas I szkół ponadgimnazjal-
nych spotkają się na grudniowym 
szkoleniu, gdzie zdobędą wiedzę 
i umiejętności z zakresu bezpie-
czeństwa nad wodą i udzielania 
pomocy podczas kursu ratownic-
twa wodnego oraz jak prowadzić 
pod okiem nauczycieli zajęcia z 
młodzieżą szkół gimnazjalnych 
z zakresu bezpieczeństwa, będą-
cych elementem projektu „Bez-
pieczna i przyjazna szkoła”. 

Marta Jasek-Nowak

Podziękowanie za DiabeDance©
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzy-

cą 14 listopada 2014 r. włączyło się w organizację DiabeDance© – projektu o zasięgu ogólnokrajowym Stowa-
rzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Zwróciliśmy się do mieszkańców Nowogardu i okolic z prośbą o pomoc w 
zorganizowaniu i udział w DiabeDance©. Odpowiedzią na naszą prośbę  do czynnego udział w obchodach Świa-
towego Dnia Cukrzycy mieszkańcy Nowogardu i okolic w tym również gmin ościennych odpowiedzieli bardzo 
licznym przybyciem na Plac Wolności w Nowogardzie. Szacujemy, że było nas w tym dniu około 600 – 700 osób, 
przetłaczającą większość uczestników DiabeDance©. stanowiły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z Nowo-
gardu, była z nami również młodzież z Osiny. Byli z nami także członkowie stowarzyszeń działających w gminie 
Nowogard, oraz mieszkańcy naszego miasta i jego okolic.

W imieniu własnym, zarządu koła oraz wszystkich diabetyków z Nowogardu składam gorące podzięko-
wania wszystkim uczestnikom DiabeDance©, którzy w tym dniu zechcieli być z nami.

Przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia było możliwe dzięki udzielonej nam pomocy, za którą serdecz-
nie dziękuję:

1. Nowogardzkiemu Domowi Kultury.
2. Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom uczniom nowogardzkich szkół:
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2. Gimnazjum nr 3
I Liceum Ogólnokształcącemu, II Liceum Ogólnokształcącemu, LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
3.  Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.
4. Urzędowi Miejskiemu w Nowogardzie
5. Przedstawicielom stowarzyszeń działających w gminie Nowogard
6. Służbom zabezpieczającym DiabeDance©
7. Dziennikowi Nowogardzkiemu za obsługę medialną
8. Portalowi internetowemu wnowogardzie.pl za obsługę medialną
9. Wszystkim instytucjom i firmom za udzieloną nam pomoc.
Szczególną formą podziękowania za ofiarowaną nam pomoc niech będzie przekazywanie jej innym, co 

obiecujemy czynić.
Z poważaniem Eugeniusz Tworek Prezes PSD Koła Nowogard

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i meblościankę pokojową, tel. 669 517 

964 lub 91 39 10762
- Przyjmę używany robot kuchenny, akordeon tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 

642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lo-

dówkę - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i ku-

chenny, lodówkę i sofę, bojler na wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i 

tapczan dwuosobowy- tel.     508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 

781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Oddam: za darmo, 1 ośmiotygodniowego szczeniaczka – tel. 693 

925 093  

Komunikat Policji 
Policjanci Komisariatu Policji w Nowogardzie oznakują Twój rower 

oraz inne wartościowe przedmioty w ramach programu prewencyjnego 
„Świadomi i bezpieczni”. W tym celu, skontaktuj się z tutejszą jednostką 
Policji i umów na dogodny termin – tel. 91-57-92-311. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
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Zielone Przedszkole
Dzień 18 listopada, pozostanie na długo w pamięci dzieci 3 letnich z Zielo-
nego Przedszkola i ich rodziców. Tego właśnie tego dnia, odbyła się pierw-
sza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka. 

Uroczystość rozpoczęła się od powita-
nia gości i przedstawienia krótkiej części 
artystycznej podczas, której dzieci z gru-
py Zielone Elfy mogły zaprezentować swo-
je umiejętności – dając tym samym dowód, 
jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, 
wierszyki i tańce. Po części artystycznej, 
dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przed-
szkolu, słuchać pani i przychodzić każde-
go dnia z uśmiechem. Następnie dyrektor, 
pan Jan Kopyciński, dokonał uroczyste-

go pasowania każdego dziecka na przed-
szkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wy-
darzenia, dzieci otrzymały dyplom przed-
szkolaka. Po uroczystym pasowaniu wszy-
scy udali się na poczęstunek, między inny-
mi na pyszne ciasteczka, które dzieci przy-
rządziły razem ze swoimi paniami specjal-
nie na tę uroczystość. Teraz dzieci z dumą 
mogą powiedzieć – Mamo, tato – jestem 
przedszkolakiem!

 Katarzyna Krata

Przedszkole nr 1 im. Niezapominajka
W dniu 18 listopada odbyła się pierwsza wielka uroczystość, której bohate-
rami były najmłodsze dzieci. Celem „Pasowania na Przedszkolaka” jest za-
wsze wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola, zachęcanie ro-
dziców do współdziałania oraz wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzica-
mi i nauczycielami. 

Dlatego też uroczystość ta jest bardzo waż-
nym wydarzeniem wpisanym w tradycje na-
szego przedszkola. Dzieci zaprezentowały 
pierwszy samodzielny występ recytując wier-
sze i śpiewając piosenki. Dodatkowym wyda-
rzeniem było nadanie imienia grupie tj. „Bie-
dronki”. Pasowania dokonała dyrektor przed-
szkola pani Jolanta Bielska za pomocą misia 
Anatola – maskotki, która towarzyszy grupie 
od pierwszych dni spędzonych w przedszko-

lu. Mamy nadzieję, że to nowe i miłe doświad-
czenie pozostanie na długo w pamięci, gdyż 
był to kolejny etap pokonywania stresu w no-
wych dla dzieci warunkach. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
rodzicom za pomoc w organizacji poczęstun-
ku, a także pani Halinie i pani Adzie za współ-
pracę podczas organizacji tej uroczystości. 

Wychowawczyni grupy  
Marzena Wiśniewska

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

SP w Osinie

Spektakl teatralny „Tajemniczy ogród”
Dnia 19 października, uczniowie koła teatralnego „Carpe diem” prowadzonego przez pa-
nią Malwinę Nowak, wystawili sztukę teatralną na podstawie książki Frances Hodgson Bur-
nett „Tajemniczy ogród” dla uczniów klas I-IV.

Piątoklasiści z przejęciem czekali za kulisami na 
zapełnienie się sali przez widownię.  Punktualnie na 
premierę przybyli uczniowie i zaproszeni rodzice.

W rolę głównej bohaterki Mary Lennox doskonale 
wcieliła się uczennica klasy V B Martyna Woźniak, a 
rolę kapryśnego, chimerycznego i nerwowego chłop-
ca zagrał Paweł Rozesłański.  

Cała akcja spektaklu rozgrywała się w owym ta-
jemniczym ogrodzie, gdzie wspólna praca nad za-
puszczonym miejscem dała moc, niosła za sobą po-
zytywne zmiany zarówno w ogrodzie, jak i umysłach 
dzieci. Rozkwitający wiosną ogród, który przetrwał 
pomimo zapomnienia, to dla dzieci miejsce niezwy-
kle ważne i magiczne. Na ich oczach działy  się bo-
wiem niezwykłe  czary, kiedy to pozbawiony troski 

ogród zaczynał tętnić życiem, a  rozkapryszony Co-
lin każdego dnia staje się silniejszy i zaczyna swo-
bodnie chodzić, choć do tej pory przez wiele lat leżał 
w łóżku, unikając ludzi i użalając się nad sobą, prze-
konany, że wkrótce umrze.

Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem przed-
stawili losy trojga przyjaciół Mary, Colina i Dicka, a 
dzięki temu pokazali, że powieść Frances Hodgson 
Burnett jest adresowana do najmłodszych czytelni-
ków i przepełniona swoistym idealizmem, w którym 
dobro zawsze zwycięża. Dla dorosłego czytelnika to 
wzruszająca podróż do krainy dzieciństwa.  Jest to 
książka, którą powinien przeczytać każdy, niezależ-
nie od wieku. Można polecić ją każdemu, kto chce 
oderwać się od rzeczywistości i przekroczyć granice 
świata dziecięcej fantazji. 

Malwina Nowak

I LO w Nowogardzie

Diabe Dance
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą to globalna kampania 
ustanowiona w 1991 roku przez Międzynarodową Federa-
cję Diabetologiczną i Światową Organizację Zdrowia w od-
powiedzi na niepokojący wzrost przypadków cukrzycy na 
całym świecie. 

Każdego roku Światowy Dzień 
Cukrzycy obchodzony jest 14 li-
stopada. Głównym celem akcji 
jest zwiększenie świadomości sze-
rokich kręgów społeczeństwa na 
zagrożenie, jakim jest epidemia 
cukrzycy. Głównym celem pro-
jektu Diabe Dance, jest uwrażli-
wienie opinii publicznej na pro-
blem, jakim jest rosnąca liczba za-
chorowań na cukrzycę i promo-
wanie aktywności fizycznej, jako 
jednej z form prewencji cukrzycy 
u osób zdrowych i skuteczną po-
moc w kontrolowaniu cukrzycy u 
osób chorych. 

Niebieski kolor jest symbo-
lem walki z cukrzycą, dlatego też 
w dniu 14 listopada charaktery-
styczne budowle i obiekty zmie-
niają kolor na niebieski. Podej-
mowane wszelkiego typu działa-
nia zawierają również w sobie de-
tale koloru niebieskiego symboli-
zujące i przypominające wszyst-

kim widzom o chorobie milio-
nów ludzi na całym świecie i ich 
codziennym zmaganiu się z cu-
krzycą.

Do tegorocznych obchodów 
przyłączyło się również I LO w 
Nowogardzie. Uczniowie oraz na-
uczyciele o godz. 11:00 na Placu 
Wolności w Nowogardzie, wzięli 
udział w akcji Diabe Dance, któ-
rej ideą jest zabawa, spontanicz-
ność działania oraz jednoczenie 
się pokoleń.

Organizatorem inicjatywy w 
Nowogardzie był pan Eugeniusz 
Tworek – Prezes PSD Koło No-
wogard. 

Info: własna
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ZSP Osina

Sportowy okrągły stół
W Zespole Szkół Publicznych w Osinie odbyła się debata - 
Sportowy Okrągły Stół, w związku z programem „WF z kla-
są”. Zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
program wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycz-
nej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na 
nowoczesne i ciekawe lekcje. Najpierw debata odbyła się w 
Szkole Podstawowej, a następnie w Gimnazjum.

Debatę prowadzili koordynator 
programu oraz nauczyciel wspo-
magający. Debata prowadzona była 
w grupach, które w momencie wy-
pracowanych wniosków zgłasza-
ły się i wypowiadały. Głos  zabie-
rali uczniowie, dyrekcja oraz na-
uczyciele biorący w niej udział. De-
bata przebiegała na zasadzie szcze-
rości i wypowiedzi na każdy te-
mat „ Gdy wszystko wiemy, wie-
my jak pracować dalej”. Dzięki tak 
przybranej formie, uczniowie bar-
dzo aktywnie angażowali się w dys-
kusję, dzięki dobrej organizacji ko-
munikacja między prowadzącymi a 
uczniami była przejrzysta i zrozu-
miała dla wszystkich uczestników. 
W pierwszej części debaty koordy-
nator oraz nauczyciel wspomagają-
cy przedstawił cele spotkania, spo-
sób prowadzenia dyskusji, jak rów-
nież zaproponował zadania do wy-
boru, spośród których ucznio-
wie wybrali Mały Test sprawno-
ści „Minifit”. W dalszej części dys-

kusji wszyscy przedstawiali pozy-
tywne elementy, które do tej pory 
były praktykowane podczas lek-
cji wychowania fizycznego, należa-
ły do nich m.in.: prowadzenie za-
jęć tanecznych „Zumba”, ćwicze-
nia w terenie, różnorodność dyscy-
plin, praca w grupach mieszanych, 
prawidłowe prowadzenie zajęć fa-
kultatywnych, podejście nauczycie-
li do lekcji. Uczniowie wymienia-
li również to czego im brakuje, były 
to m.in.: więcej zajęć z danych dys-
cyplin przed zawodami sportowy-
mi, wyciąganie konsekwencji wo-
bec uczniów, którzy zaburzają prze-
bieg lekcji, więcej sprzętu sportowe-
go. Dzięki przeprowadzonej dysku-
sji nauczyciele i dyrekcja mogli za-
poznać się z potrzebami i oczekiwa-
niami uczniów wobec zajęć sporto-
wych prowadzonych w szkole. Do-
wiedzieliśmy się, jak pracować w 
przyszłości, co udoskonalić, a co 
pozostawić bez zmian.

Michał Janik, 
Renata Langner

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Grały drużyny z Osiny
W dniach 13, 14, 17 listopada 2014 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej z Osiny brali 
udział w rozgrywkach piłki nożnej o puchar Tymbarka, organizowanego przez Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej. 

Zespół Szkół Publicznych re-
prezentowały cztery druży-
ny w dwóch kategoriach wieko-
wych: U-10 dziewczęta i chłop-
cy oraz U-12 dziewczęta i chłop-
cy. Uczniowie podczas finału Po-
wiatowego zaprezentowali się bar-
dzo dobrze, gdyż aż dwa zespo-

ły dziewcząt zajmując pierwsze 
miejsca awansowały do Finału 
Wojewódzkiego, który odbędzie 
się na wiosnę przyszłego roku. 
Bardzo blisko awansu byli rów-
nież chłopcy w kategorii U-10, 
zajmując w Finale drugie miejsce. 
Wszystkim reprezentantom szko-

ły z Osiny należą się gratulacje za 
osiągnięte wyniki i wolę walki na 
boisku, mimo chłodnej listopado-
wej pogody. Opiekunami chłop-
ców jest Michał Janik, natomiast 
dziewcząt Renata Langner i Seba-
stian Kowalik.

Oprac: KR

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

6 grudnia 2014 r.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Serdecznie zapraszamy „Chrabąszcze” Nowogard

Patronat medialny:

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 
wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 
Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547), Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645), Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

Stadion Miejski w Nowogardzie
Start I grupy, godz. 11:00 

(odprawa techniczna 10:45)

Sklep Sportowy
Małgorzata kubicka

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała Ja-
goda Elżbieta. Gratuluję.

Cóż za fajny prezent
Zanim zaczęłam pisać, chwilę 

się zastanawiałam, czy to aby tro-
chę nie za wcześnie. Po chwili jed-
nak doszłam do przekonania, że 
jeżeli teraz to przełożę, skończy 
się jak zwykle. Dla wielu z Pań-
stwa będzie to przypomnienie, 
dla innych tylko chwyt marketin-
gowy. Ale myślę, że będą też tacy, 
którym podrzucę dobry pomysł. 
Chodzi oczywiście o prezenty. 
Czas najwyższy „wykaraskać się” 
z tej kolorowej melancholii. Wi-
tryny i półki sklepowe zaczynają 
nam przypominać o zbliżających 
się Świętach Bożego Narodzenia. 
Specjalnie jednak zaczęłam już w 
listopadzie, abyśmy nie musieli się 
spieszyć. Proponuję zadbać o na-
strój, przygotować się psychicz-
nie nie tylko na grudniowe atrak-
cje, ale właśnie na poszukiwanie 
pomysłów na upominki. Niby nic 
trudnego. Wiadomo, kolędy, ro-
dzinne spotkania , pyszne jedze-
nie, nic tylko usiąść i się rozma-
rzyć. Nikt nie jest jednak wolny od 
skojarzeń w stylu tyle sprzątania, 
kolejki, zsyłka na roboty w kuch-
ni lub innych w zależności od tra-
dycji. Często nie jesteśmy nawet 
świadomi, jak bardzo narzekamy. 
Kolejny raz apeluję, zatrzymajmy 
się na chwilę! Przy filiżance cie-
płej herbaty z miodem i cytryną, 
pierniku lub szarlotce, przy zapa-
lonych świeczkach o zapachu cy-

namonu, pomyślmy o sobie i bli-
skich. Jacy jesteśmy, jacy Oni są? 
Dlaczego ich tak kochamy? Cze-
go chcielibyśmy dla siebie i in-
nych? Czasami też, o czym chcie-
liby żeby pamiętali Ci, których już 
z nami nie ma? Syn to już prawie 
dorosły mężczyzna, córka zdra-
dziła różowy kolor, który tak ko-
chała na rzecz niebieskiego, dla 
mamy ważna jest tradycja i atmos-
fera, a jak dziadek zacznie śpiewać 
kolędy...To jest nasza odpowiedź. 
Wiemy już, po co to tyle zamie-
szania dla jednej kolacji. Spokoj-
nie możemy już pomyśleć o tym, 
kto, z czego się ucieszy. Ja oczy-
wiście sugeruję do czekoladowe-
go mikołaja dorzucić bon poda-
runkowy Laboratorium Piękna. 
Prezent dobry zarówno dla ko-
biet jak i mężczyzn, i to w różnym 
wieku. Bon można własnoręcz-
nie wypisać, wskazać konkretny 
zabieg bądź tylko kwotę. Wszyst-
kie szczegóły możemy ustalić in-
dywidualnie. Nie muszą Pań-
stwo znać się na zabiegach. Upo-
minek w takiej formie gwarantu-
je relaks, ukojenie, uczucie zrobie-
nia w końcu czegoś dla siebie. Co 
najważniejsze, może przypomnieć 
niektórym osobom, że są piękne, 
BEZCENNE, jak zresztą wszyst-
ko, co wywołuje uśmiech na twa-
rzy bliskiej osoby. Można go po-
darować na Święta, ale i przed, np. 

z okazji 6 grudnia. Dzięki temu 
wybrana przez nas osoba będzie 
mogła odpocząć i nabrać nowej 
energii właśnie na świąteczne sza-
leństwo. Wszystkie marzenia z za-
kresu kosmetologii na podstawie 
bonu będą realizowane beztermi-
nowo w dogodnym dla Państwa 
okresie. Na koniec jeszcze raz za-
chęcam, zapraszam i przypomi-
nam. Spokojnie planujmy radość. 
Szczery uśmiech na twarzy dru-
giego człowieka to także prezent 
dla nas samych.

NASZ PATRONAT
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  Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Wyborcom,   

  którzy tak bardzo zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój  

  głos w wyborach samorządowych na Burmistrza Nowogardu. 

Jestem zaszczycony tak dużym poparciem, dzięki któremu 

  zostałem wybrany na kolejną kadencję już w pierwszej turze, co 

  ma miejsce po raz pierwszy w historii naszej Gminy.

Ta życzliwość i zaufanie, którymi mnie Państwo obdarzyliście, 

jest dla mnie świadectwem, że zauważone zostały zmiany, jakie zaszły w okresie sprawowanej 

przeze mnie funkcji Burmistrza.

Jest także wyzwaniem do dalszej wytężonej pracy i służby dla dobra społeczeństwa Gminy 

Nowogard. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść tych, którzy na mnie głosowali i będę się 

starał, aby przekonać do siebie nieprzekonanych. 

Dziękuję wyborcom, którzy wzięli udział w głosowaniu w wyborach samorządowych.

Serdecznie gratuluję tym, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej w Nowogardzie, Rady Powiatu 

Goleniowskiego i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Równocześnie, w trosce o dobro naszej Gminy, zapraszam wszystkich nowo wybranych 

radnych do współpracy na rzecz naszych mieszkańców. Jestem otwarty na wszelkie propozycje i 

pomysły. Niech nam w tym nie przeszkodzą podziały czy przynależność partyjna i zróbmy 

wszystko co możliwe, dla dobra naszej wspólnej „małej ojczyzny”.

 Z wyrazami szacunku  

                 

           

    Robert Czapla                                      

                                                                                 Burmistrz Nowogardu

  

Nowogard, dnia 19 listopada 2014 r.
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/pages/Wspólny-Nowogard

I O PROGRAMIEWIĘCEJ O NASZYCH KANDYDATACH I PROGRAMIE DOWIESZ SIĘ NA:

Monika  Saniuk-Grzelak

Dziękuję tym z Państwa,  
którzy zaufali mojej osobie 

oraz za mobilizację tym,
 którym muszę udowodnić, 

że warto głosować na moją osobę. 
Nie zawiodę Państwa zaufania. 

Jeszcze raz dziękuję bardzo.

Krata Michał

SZANOWNI WYBORCY!!!

Pragę serdecznie podziękować 
za głosy oddane na moją osobę 
podczas niedzielnych wyborów.
Zapewniam, iż dołożę wszelkich 

starań, any spełnić Wasze 
oczekiwania i być godnym zaufania 

jakim mnie obdarzyliście.

Z wyrazami szacunku
Józef Korkosz

/pages/Wspólny-Nowogard

I O PROGRAMIEWIĘCEJ O NASZYCH KANDYDATACH I PROGRAMIE DOWIESZ SIĘ NA:

Monika  Saniuk-Grzelak

Przyjaciele, Znajomi, 
Szanowni Państwo 

chciałbym podziękować tym  
z Was, którzy zaufali mojej osobie 

oddając na mnie głos. 

Jeszcze raz dziękuję bardzo.

Grzegorz Kozłowski

Wynik wyborczy przerósł moje najśmielsze oczekiwania,  
ale oprócz radości przyjąłem go z ogromną pokorą, ponieważ wiem  

jak wielka odpowiedzialność dzisiaj na mnie spoczywa.

Serdecznie dziękuję 
Wszystkim mieszkańcom okręgu nr 11 za ogromne zaufanie 

i oddanie na mnie głosu.

Szczególnie dziękuję moim przyjaciołom  
z Radosławia, ale również osiedla "Pomowskiego" 

i Czereśniowego Sadu. Jestem z Was dumny, że 
tak licznie wzięliście udział w wyborach. 

Obiecuję nie zawiodę.

Michał Wiatr

 

Serdecznie dziękuję  
 

za udzielone poparcie w trakcie  
Wyborów Samorządowych 2014.

Piotr Słomski (PiR), radny gminy Nowogard 

STANISłAW SANIUK - OKRęG NR 5

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w 
Wyborach Samorządowych do Rady Miejskiej 
oddali na mnie swój głos. Dziękuję za okazaną 
życzliwość i zaufanie.
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BreyerRenata

Składam podziękowania Wyborcom, którzy zaufali 
mojej osobie i oddali na mnie swój głos w wyborach 
samorządowych do Rady Gminy.

2014 r. 1

Wszystkim, którzy uczestniczyli  
w Wyborach Samorządowych i oddali  

na mnie swój głos do Rady Powiatu  
składam wyrazy wdzięczności. 

Jednocześnie, zapewniam, że dołożę 
wszelkich starań, by godnie reprezentować 

Państwa sprawy w Radzie Powiatu. 

Marcin Fedeńczak

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos 

w wyborach samorządowych do Rady Powiatu. 
Z wyrazami szacunku Jerzy Jabłoński 
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 Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Antonina córka Natalii 
i Piotra ur. 13.11.2014 z 
Suliszewic

Miłosz syn Natalii i 
Marka ur. 13.11.2014 z 
Lesięcina

Julia córka Anny i 
Wojciecha Stefańskich ur. 
15.11.2014 z Kościuszek

Syn Kamili i Marcina 
Dawid ur. 16.11.2014 z 
Otręb

Alan syn Pauliny i 
Daniela Hadryś ur. 
17.11.2014 z łobza

Hubert syn Sabiny i 
Przemysłąwa Siuda ur. 
18.11.2014 z Nowogardu

Zakończenie rundy jesiennej  
w „okręgówce”

Do Dolic po punkty
W sobotę (22 listopada) Pomorzanin Nowogard, w Doli-
cach rozegra ostatni mecz w tym roku. Początek zaplanowa-
no na godzinę 13:30. Warto ładnie zaprezentować się w 15. 
kolejce i przywieźć z Dolic zwycięstwo, które pozwoli nowo-
gardzianom umocnić się na pozycji premiowanej awansem. 

Unia Dolice na własnym boisku 
gra w kratkę. W sześciu meczach 
gospodarze sobotniego spotka-
nia dwukrotnie wygrali, zremi-
sowali i przegrali, strzelając przy 
tym 16 goli i tracąc 10. W 2013 
roku Pomorzanin wygrał w Doli-
cach 0:2, przed sezonem padł re-
mis 2:2. Unia obecnie zajmuje do-
piero 11. miejsce w tabeli i posia-
da jedyne 4 punkty przewagi nad 
strefą spadkową. Dla Pomorzani-
na zwycięstwo może oznaczać po-
większenie przewagi nad rywala-
mi. Po stracie punktów przez Mo-
rzycko Moryń, Stal Lipiany, Błękit 

Pniewo i Kłos Pełczyce, już tyl-
ko Jeziorak Szczecin goni nowo-
gardzian ze stratą 3 punktów. Po-
morzanin jednak wygrał ze szcze-
cinianami w bezpośrednim me-
czu, więc jeśli podopieczni Ro-
berta Kopaczewskiego przegra-
liby z Unią, a Jeziorak pokona w 
Choszcznie Gavię, Pomorzanin i 
tak zostanie na pozycji wicelidera. 
Wierzymy jednak, że ten scena-
riusz się nie sprawdzi i zawodnicy 
z Nowogardu wygrają ten ostatni 
mecz w roku. Przy artykule pre-
zentujemy komplet par w 15. ko-
lejce. 

KR 

Halowy Turniej Małych Mistrzów

BDB Nowogard pokonuje wszystkich
W niedzielę (9 listopada), w Pyrzycach, odbył się Halowy Turniej Małych Mistrzów w piłce 
nożnej pod hasłem „Chrońmy Przyrodę”. Udział w nim wzięli podopieczni Roberto Mende-
sa ze szkółki Brazil Da Bola, pracującej przy Pomorzaninie Nowogard. „Mali Mistrzowie” 
z Nowogardu wygrali każdy mecz i sięgnęli po 1. miejsce w turnieju.

W Pyrzycach wystąpiło w sumie 6 
drużyn, które rywalizowały w syste-
mie „każdy z każdym”. Oprócz Bra-
zil Da Bola z Nowogardu, wystąpi-
ły również 2 zespoły Sokoła Pyrzyce, 
Odra Chojna, Smyk I Stargard i Ga-
via Choszczno. Podopieczni Rober-
to Mendesa to adepci piłki nożnej z 
rocznika 2006. Zespół walczący w 
Pyrzycach został wzmocniony 3 za-
wodnikami ze stargardzkiej szkół-
ki BDB, oprócz nich zagrali: Ma-
ciej Gach, Cyprian Marchewka, Mi-

łosz Nowik, Michał Słowiński, Kac-
per Danicki i Max Labocha. Piłka-
rze z Nowogardu zaczęli turniej od 
mocnego uderzenia, gromiąc drugi 
zespół Sokoła Pyrzyce 5:0. W dalszej 
fazie turnieju czekali już mocniejsi 
przeciwnicy, zatem zwycięstwa nie 

były już tak okazałe. Co najważniej-
sze, szkółka Brazil Da Bola Nowo-
gard  wygrała pozostałe spotkania, 
najpierw 2:0 z Sokołem Pyrzyce, na-
stępnie trzykrotnie uzyskując wynik 
1:0, odpowiednio z Gavią Choszcz-
no, Smykiem I Stargard oraz Odrą 
Chojna. Podsumowując, podopiecz-
ni brazylijskiego trenera w 5 me-
czach strzelili 10 goli, nie tracąc przy 
tym żadnej bramki. To było zdecy-
dowane i zasłużone zwycięstwo w 
pyrzyckim turnieju, zatem śmia-
ło można powiedzieć o chłopcach z 
Nowogardu, że są „Małymi Mistrza-
mi”. Przypominamy o tym, że wciąż 
prowadzone są zapisy do szkółki pił-
karskiej Brazil Da Bola w Nowogar-
dzie. Rekrutacja obejmuje dzieci w 
wieku od 4 do 7 lat. Zapisy i infor-
macje u trenera Roberto Mendesa 
pod nr tel. 730400077.  Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyników 
młodych piłkarzy z Nowogardu. 
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Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
15. kolejka:
Zorza Dobrzany – Stal Lipiany  (22.11; 13:00)
Odrzanka Radziszewo – Piast Chociwel (22.11; 13:00)
Ina Ińsko – Sparta Węgorzyno  (22.11; 13:00)
Gavia Choszczno – Jeziorak Szczecin (22.11; 13:00)
Polonia Płoty – Orkan Suchań  (22.11; 13:00)
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard (22.11; 13:30)
Kłos Pełczyce – Morzycko Moryń  (22.11; 14:00)
Flota II Świnoujście – Błękit Pniewo (23.11; 11:00)

Wyniki:
Sokół II Pyrzyce – Brazil Da Bola  0:5
Sokół I Pyrzyce – Brazil Da Bola  0:2
Brazil Da Bola – Gavia Choszczno 1:0
Brazil Da Bola – Smyk I Stargard  1:0
Brazil Da Bola – Odra Chojna  1:0

Górny rząd od lewej - (3 zawodników ze Stargardu) Cyprian Marchewka, Miłosz No-
wik. Dolny rząd od lewej - Michał Słowiński, Max Labocha, Kacper Danicki, Maciek 
Gach, w towarzystwie R. Mendesa.

Nowe monety w zbiorach Koła Numizmatycznego

W niedzielę Giełda Kolekcjonerska
Już w najbliższą niedzielę (23 listopada), w Nowogardzkim Domu Kultury, o godzinie 16:00, 
rozpocznie się Giełda Kolekcjonerska. Można będzie na niej zobaczyć m.in. nowe monety 
w zbiorach nowogardzkiego Koła Numizmatycznego, Zamek Królewski w Warszawie oraz 
Polscy malarze – Józef Chełmoński. 

Niedzielna Giełda Kolekcjoner-
ska odbędzie się w NDK o godzi-
nie 16:00. Jej tematyka będzie po-
dyktowana zbliżającym się 30 le-
ciem Koła, które będzie obcho-
dzone w styczniu 2015 roku. Zbio-
ry nowogardzkiego Koła Numi-
zmatycznego wciąż się rozrastają. 
Dziś prezentujemy dwie monety 
okolicznościowe, które m.in. bę-

dzie można zobaczyć w niedzie-
lę podczas giełdy. Pierwszą z nich 
jest moneta z serii „Odkryj Polskę 
– Zamek Królewski w Warszawie” 
o nominale 5 zł. Projektantem 
monety jest Dobrochna Surajew-
ska, wyemitował ją NBP zlecając 
produkcję Mennicy Polskiej S.A. 

Monety przedstawiające Za-
mek królewski w Warszawie, uka-

zały się w nakładzie do 1 200 000 
sztuk. 

Druga z monet należy do serii 
„Polscy malarze XIX/XX w. - Jó-
zef Chełmoński” o nominale 20 zł. 
Jej projektantem jest Ewa Olszew-
ska-Borys, została wyproduko-
wana przez Mennicę Polską S.A. 
Na zlecenie NBP, wyprodukowa-
no 30 000 takich monet. Cieka-

Rewers monety o nominale 20 zł, przed-
stawiającej Józefa Chełmońskiego.

Rewers monety o nominale 5 zł, przed-
stawiającej Zamek Królewski w War-
szawie.

wostką jest to, że oprócz meta-
lu Ag 925, użyto przy produkcji 
również czerwonej, żółtej, zielo-
nej i niebieskiej farby. Dodajmy, 
że Koło Numizmatyczne Nowo-
gard, jest w stanie zamówić te mo-
nety dla potencjalnych kupców. 
Tym bardziej zachęcamy do wzię-

cia udziału w dniu 23 listopada, 
w Giełdzie Kolekcjonerskiej, któ-
ra odbędzie się w Nowogardzkim 
Domu Kultury, o godzinie 16:00.

KR
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

W247.12.śczb.pt.17.11-5.12

OGŁOSZENIE

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Firma poszukuje 
kierowcy 

z uprawnieniami i doświadcze-
niem na ciągnik siodłowy. 

Tel. 500 069 821

Pasmanteria
Duży wybór kordonków 

włóczki, dodatków 
krawieckich 

ul. 700-lecia 20F 
(obok POLO)

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.SCZ.3.10.DO

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

GABINET KOSMETYCZNY 
"WICHEREK" i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osób chętnych  

do podjęcia pracy w charakterze

SZWACZKI, KRAWCOWEJ
Miejsce pracy:  

Goleniów/Nowogard

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze 
zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie 
szwaczka w dużym zakładzie 
pracy,

Osoby zainteresowanie prosimy 
o kontakt pod numerem 

telefonu 91 39 200 36 lub o 
wysłanie CV na adres mailowy:  

Wioleta@irontech.com.pl 

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osób chętnych  

do podjęcia pracy w charakterze

MECHANIK MASZYN 
SZWALNICZYCH

Miejsce pracy:  
Goleniów/Nowogard

Wymagania:
- wykształcenie techniczne  
o profilu mechanicznym,
- uprawnienia SEP do 1 kV
- doświadczenie w naprawie oraz 
konserwacji parku maszynowego 
do szycia.

Osoby zainteresowanie prosimy 
o kontakt pod numerem 

telefonu 91 39 200 36
lub o wysłanie CV na adres 

mailowy: 
Wioleta@irontech.com.pl

Wynajmę lokal handlowo-
-usługowy 

przy ul. Młynarskiej w 
Nowogardzie. Powierzchnia ok. 
45 m2, na którą składa się sala 
obsługi oraz zaplecze/magazyn 
z osobną toaletą. Lokal po 
kapitalnym remoncie. Dostępne 
media: prąd, woda, kanalizacja, 
CO. Obiekt monitorowany.

Zapraszam na prezentację,  
tel. 91/579-29-18

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI" WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 6 grud-
nia 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Re-

jonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bo-
gus tel. 505393636 po godz. 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej 

"Zdrowie" Lidia Bogus

II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

Koszalinianin w Wierzbięcinie
W najbliższą sobotę (22 listopada), zawodnicy LUKS Top Wierzbięcin rozegrają mecz w ra-
mach 7. kolejki II Ligi Mężczyzn grupy północnej. Do Wierzbięcina przyjadą tenisiści KTS 
Koszalinianin Koszalin. 

Mecz pomiędzy LUKS Top 
Wierzbięcin i Koszalinianinem Ko-
szalin rozegrany zostanie w sobotę 
(22 listopada), o godzinie 10:30. Ry-
wale, jak dotąd, są dostarczycielami 
punktów. Koszalin zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli, z zerowym dorob-
kiem punktowym i póki co ugra-

ły tylko 4 punkty w meczach, tra-
cąc przy tym aż 56. Tenisiści stołowi 
z Wierzbięcina znajdują się na zu-
pełnie innym biegunie. Zajmują 23. 
miejsce w tabeli, notując tylko jed-
ną porażkę z liderem, Stalą Szcze-
cin. W sporcie jednak należy pa-
miętać, że nie wolno nikogo lekce-

ważyć i z takim założeniem w hali 
SP w Wierzbięcinie wystąpią pod-
opieczni Józefa Korkosza. Zaprasza-
my wszystkich na ten mecz, a o wy-
niku poinformujemy w najbliższym 
wydaniu DN. 
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28 listopadzie 2014 rusza 
IV Edycja Nowogardzkiej "Szkoła Cukrzycy"

Trwa nabór osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach "Szkoły Cukrzycy". Uczestnikiem Szkoły Cukrzycy 
możne być każda zainteresowana osoba. Wykłady będą prowadzone raz w miesiącu przez okres 8 miesięcy. 
Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne. Zapisy odbywają się w siedzibie PSD Koła Nowogard ul. 
Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala) w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 do 
16:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr:  500 553 190;  660 238 483;   również za pośrednictwem 
e-mail cukrzycanowogard@wp.pl.

Jeżeli nie zdążyłeś się zapisać to nadal czekamy na ciebie. Przyjdź na wykład 28 listopada 2014 r. na godz 
16:00 do Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości "PROFIT" w Nowogardzie  ul. Wojska Polskiego 3,  sala 107

Eugeniusz Tworek Prezes PSD Koła Nowogard

Ferma Norek   
w Maszkowie 

 zatrudni 
pracowników  

do pracy  
w hodowli zwierząt  

futerkowych. 

601 520 540, 
506 77 88 06 

(K60.2.czb.14 – 25.11)

2014 r. 1
Potrzebujesz szybkiej 

gotówki na święta?  
Pożyczki i kredyty 

gotówkowe w 15 minut. 
Promocja do 28 listopada. 

Zadzwoń już teraz:  
324 207 334

Szybka pożyczka  
na dowolny cel bez 

zbędnych formalności. 
Promocja do 21 listopada. 

Zadzwoń już teraz: 

324 207 334
18.11 25.11
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

TYLKO U NAS 
Tanie domy blisko Nowogardu

pow. użytk. 100 m2, pow. działki 3824 m2 - cena 259 tys
pow. użytk. 90 m2, pow. działki 10 060 m2 - cena 235 tys
pow. użytk. 153 m2, pow. działki 1595 m2 - cena 239 tys
pow. użytk. 180 m2, pow. działki 4800 m2 - cena 265 tys

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie 88,36m parter bliźniaka z po-
dwórkiem i garażem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + 
użytkowe poddasze Nowogard. 602 
350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 
660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok 
szkoły Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 264 
594.

• Stolarnia do wynajęcia. 
Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy 
szkole, plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy   ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od 
N-du. Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszo-
mierz.Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
44,4 m2, III piętro ul; Żeromskiego, 
145 tyś. do negocjacji. 723930320, 
697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy 
przy ul. Młynarskiej w Nowogardzie. 
Powierzchnia ok. 45m2, na którą skła-
da się sala obsługi oraz zaplecze/ma-
gazyn z osobną toaletą. Lokal po ka-
pitalnym remoncie. Dostępne media: 
prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na pre-
zentację, tel. 91/579-29-18

• Sprzedam kawalerkę w Przybierno-
wie, tel. 883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 
ar, media. 602 267 382  

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277 

•	 Wynajmę czteropokojowe, parter, 
67,7m2 700 zł+opłaty+kaucja. 504 
898 980 

• Wynajmę kawalerkę. 691 887 533 

• Sprzedam działkę budowlaną z wa-
runkami zabudowy w Nowogardzie 
ul. Kościuszki. 693 850 197

• Sprzedam kawalerkę. 697 574 832 

• Mieszkanie do wynajęcia. 722 300 
700

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 700 

• Sprzedam sklep spożywczy w Szczyt-
nikach. 660 238 541

•	 Sprzedam dom w stanie surowym 
ul. Sikorskiego. 604 955 769 

•	 Sprzedam działkę budowlaną z 
warunkami zabudowy w Nowogar-
dzie ul. Kościuszki. 693 850 197

•  Kobieta (44lata) poszukuje do wyna-
jęcia tanio pokoju, może być u star-
szej pani w zamian (chociażby czę-
ściowo) za wszelkie prace fizyczne. 
513 762 538

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. Warszawy 
21. 91 39 20 307

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 
607 488 128

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 908 
098

• Posiadam do wynajęcia sklep 30m2 w 
Goleniowie 500 zł brutto, bez dodat-
kowych opłat. 601 567 543 

• Sprzedam sklep 30m2 centrum Go-
leniowa 25% poniżej wyceny. 601 
567 543 

• Sprzedam mieszkanie 55 m 2,bez-
czynszowe.505339401.

• Do wynajęcie mieszkanie , cen-
trum miasta 55 m ,częściowo ume-
blowane,500 zł. + opłaty+ kaucja. 
Tel.785242022.

• Wynajmę  mieszkanie ul: Wiejska, 
nowe budownictwo, 42 m 2, 2 poko-
je, 4 piętro , w pełni umeblowane,750 
zł.+opłaty+2000zł kaucji. Od zaraz.
Tel.660424989.

• Sprzedam garaż z prądem  na  
ul:Zamkowej.Tel.607804921.

• Pawilon handlowy  sprzedam  lub  
wynajmę.tel.517357653.

• Wynajmę  lokal  usługowo-handlo-
wy o pow. 27 m 2,przy ul: Kościuszki 
2.Tel.601581858.

• Sprzedam  działkę  budowlaną  o 
pow. 0,5h przy  drodze  Dębice  
.Tel.697436375.

• Mieszkanie do wynajęcia  lub  sprze-
daży.Tel.601724492.

• Sprzedam  działkę  29 ar. 8  km. / 
Nowogardu. Media, 11 zł./1m2.
Tel.669517975.

• Do  wynajęcie  mieszkanie  2 pokojo-
we .Tel. 663160884,607083845.

• Sprzedam  mieszkanie  4 pokojo-
we , 67,7 m 2 : I piętro ul:15 lutego.
Tel.534633873.

• Sprzedam  dom  jednorodzinny  180 
m2.Nowogard.Tel.791869584.

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe 
na Leśnej .II  piętro, piwnica, balkon. 
Cena 126000 tyś zł.

• Sprzedam  mieszkanie  87 m2 w  No-
wogardzie  140000zł.Tel.606783027.

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 57m2, 
centrum. Cena 145  000 zł do nego-
cjacji. 661 969 006  

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok 
prod. 2000, kolor srebrny metal. Poj. 
2.0, ropa, cena 11 500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Pri-
macy 3, 205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental 
Conti 2, 215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Re-
nault Laguna I, oraz 4 stalowe felgi 
Do Nissana Almery z 2001 roku.  cena 
do uzgodnienia, tel. 605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok 
prod. 1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra rok 
93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908

• Pomogę sprowadzić samochód z za-
granicy. 693 344 678

• Sprzedam Renault Megane 1,6. Rok 
produkcji 1999. Cena 4200 zł „gaz”. 
Tel. 505 848 340, 503 332 355 

• Sprzedam cztery felgi stalowe do For-
da K lub do Forda Fiesty. 662 091 018

• Sprzedam VW Transporter Bus ośmio-
osobowy rok produkcji 93, przegląd i 
OC ważne. Cena do uzgodnienia. 69 
79 93 898, 91 39 23 898 

• Sprzedam Renault 19 rok 95 poj. 1,9 
dieasel, ubezpieczenie i OC ważne do 
marca 2015. Przegląd ważny do paź-
dziernika 2015, cena 1000 zł. 514 740 
538 

• Sprzedam samochód marki  Fiat – 
Uno .Rok  prod. XII  1997.Przebieg  
70 tyś. Cena 1000zł.bez negocjacji 
.Tel.694120790.

• Opel Astra rocznik 1996, 1.7, diesel, 
cena 2000 zł. 692 532 183

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące 
róże pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., 
oraz róże krzaczaste 15 zł./szt. a także 
wiele innych roślin. Tel. 606106142.

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowa-
nie siana i słomy. 608 01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 
759 414 

• Sprzedam  ziemniaki  BRYZA . Olcho-
wo  21.Tel.913921595

•	 KURY  nioski  1,5 roczne. 
WYPRZEDAŻ. Żabowo  13 
Tel.502530452,913910666.

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849 

• Sprzedam ciągnik C-360 cena 8500 zł, 
rębak do gałęzi na 320v 280 zł, beto-
niarkę 100 l. 400 zł. 696 807 922 

• Sprzedam prosięta. 886 104 481 

• Sprzedam prosiaki, 791 817 107 

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997 

• Sprzedam  ziemniaki  Vineta. Żabów-
ko  18.Tel.605092517.

• Sprzedam  ziemniaki jadalne  Dener  
0,50 gr/1 kg. Redło.Tel.660332798.

• Sprzedam  tuczniki .Tel.724827779.

• Sprzedam  ciągnik C-360,pług 3-ski-
bowy-kultywator-2,5 m z bronami 
.Tel.697436375.

• Sprzedam prosiaki. 791 817 107 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 
608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, hy-
drauliczne, przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI POD-
ŁOGOWYCH I INNE DROBNE NAPRA-
WY WYKONA „ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 
22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 kolor, ksero A3-
A4 - kolor, laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wybór okładek. 
Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, li-
cencjackich, innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. Wydruki, 
Ksero, także kolor. Szybko i Solidnie. 
Studio Reklamy Vizart. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią dzia-
łalnością przyjmie zlecenie na bu-
dowę domów od podstaw, przekła-
dek dachów, docieplenia, układanie 
kostki, różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODOWEJ/SKÓ-
RZANEJ MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /SPRZĄ-
TANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób 
z zajęciami komorniczymi, docho-
dami z mops, zasiłkami i alimentami 
600840600 lub 600465417.

• Docieplanie budynków.
Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , da-
chów i ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, rów-
nież z przygotowaniem do matury. 
663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szko-
ła podstawowa, gimnazjum, liceum. 
608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota 
itp. i kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 
053 493 

• Usługi transportowe Ford Tranzit kra-
jowe i zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZ-
KI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców gazo-
wych Vaillant - serwis  tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 695 
181 070 

• Wywóz  drewna  wózkiem  z  HDS-em.
Tel.781744340.

• Usługi  ogólnobudowlane – remonty.
Solidnie.Tel.691879556.

• Usługi   ogólnobudowlane. Solidnie.
Tel.722360095.

• Docieplenia , malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regipsy  i 
podłogi. Adaptacja

• poddaszy.Tel.600626268.

• SERWIS KOMPUTEROWY. Woj. Pol-
skiego 57. 787 482 763 \

•	 Remonty mieszkań. 798 147 191

PRACA

•	 Ferma Norek w Maszkowie  zatrud-
ni pracowników do pracy w hodowli 
zwierząt futerkowych. 601 520 540, 
506 77 88 06 

• Zatrudnimy do pracy biurowo-spe-
dycyjnych kreatywną i mobilną oso-
bę ze znajomością j. niemieckiego, 
wykształcenie min. średnie tel. 609 
49 39 89

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, Ho-
landia, Anglia, Irlandia, Dania, Belgia, 
Austria, Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób 
Starszych, wyjazdy od zaraz, pełna or-
ganizacja wyjazdu, atrakcyjne zarob-
ki Tel. 666096761, 666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocni-
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OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

P14.1.śczb.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

W19.6.śczb.7.3.do

1. Numer oferty:
597/2073/ODS 
Dom w zabudowie 
bliźniaczej 
w Nowogardzie

2. Numer oferty: 
352/2073/ODS 
Dom w okolicy 
Nowogardu 
CENA: 116 000 zł 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 210.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 159.000 zł
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

ka od zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w Wę-
gorzycach. 606 271 499 lub 91 39 22 
308  

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia 
spraw kadrowych firmy, wymagane 
doświadczenie . CV na adres e-mail 
: biuro@arto-plus.pl   lub kontakt tel.   
91 39 25 275.

•	 Zatrudnię kobiety do sortowa-
nia truskawek w Redle. Rozpoczę-
cie pracy około 10 listopada cena 
pęczka 40 groszy. Więcej informa-
cji: 505 149 049

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Betoniarzy ,murarzy.  Zatrud-
nię  na  korzystnych  warunkach.
Tel.694440205.

•	 Zatrudnię blacharza samochodo-
wego. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
605 276 271

• Przyjmę do pracy do sklepu spożyw-
czego. 795 020 775 

• Zatrudnię  kucharza. 
Tel.793230382,502026980.

• Rencistka podejmie  pracę. Sprząta-
nie. Tel.667353565.

• Szukam pracownika do obsługi skle-
pu internetowego, kompletowania 
zamówień. Praca na cały etat, 10 zł/h 
na rękę do negocjacji. Proszę o kon-
takt pod nr 693 083 124

• Zatrudnię kierowcę C+E, relacja Wło-
chy - Szwecja, tel. 607 585 561

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe 
pocięte i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwa-
rancja i montażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszkania, domu, skle-
pu tylko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunkcyjne 
cena od 1.000 zł montaż przeróbki 
cena 450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki pa-
nelowe c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-

ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 cm, 
tzw. fest, dwuszybowe, białe, PCV, 
cena do uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – ko-
minkowe. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , 
porąbane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opa-
łowe, olcha, brzoza, niskie ceny. 661 
630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z 
Niemiec   uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-
,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne,serwis tel 
691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plyto-
we, rozne rozmiary,z Niemiec malo 
używane do mieszkania,domu,skle-
pu cena od 70 zl   oraz elektryczny 
przepływowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 li-
trowy f. Vaillant z Niemiec do domu, 
pensjonatu gdzie sa 2- 3 lazien-
ki,ekonomiczny cena od 1.000 zl 
piec  gazowy c.o. stojacy, zeliw-
ny ze sterowaniem vaillant moc od 
11- 30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z planta-
cji jodła kaukaska. 602 101 118, 600 
899 289

• Sprzedam drewno pocięte, olcha, 
brzoza, sosna. 880 690 659

• Sprzedam  drewno  pocięte  w  kloc-
ki. Przyczepka  samochodowa  100 
zł.Tel.880690659.

•	 Karp zarybieniowi i jadalny. 91 39 
18 297 

• Wózek głęboki ze spacerówką oraz 
łóżeczko – tanio sprzedam. 692 361 

374

• Sprzedam rusztowanie metalo-
we 360m2 kompletne z podestami. 
Cena do negocjacji. 606 63 77 35

• Odsprzedam taniej dachówkę kar-
piówkę półokrągłą Koramic, ko-
lor miedziany sztuk 2200 oraz cegłę 
klinkier – jopek kolor czerwony sztuk 
500. 91 39 20 272, 515 269 567 

• Sprzedam drewno opałowe dąb, 
buk, olch. 663 16 08 84 

• Oddam za pół ceny wypoczynek ło-
sosiowy, transport gratis. 785 717 
853

•	 Sprzedam meble sklepowe czar-
no-białe tanio. 693 850 197 

• Kupię keyboard Roland E-15 lub 
E-66, E-14, E35. 509 615 101

• Sprzedam drewno opałowe olcha, 
sosna. 514 740 538 

• Sprzedam  tanio  drewno  opałowe 
,pocięte , wierzba.Tel.661630386.

• Sprzedam  kpl. kół zimowych  do  
Golfa  175/70/R 13.Stan b.dobry 
.Tel.666364768.

• Branzoletkę  złotą  -  sprzedam.
Tel.600182682.

• Sprzedam pelet, luzem lub pakowa-
ny, worki 15 kg, drzewne 8 mm. Cena 
do uzgodnienia. Tel. 603 703 196 

• Sprzedam  opony  zimowe 185/60/R 
14 .Stan b.dobry.Tel.514830611.

• Oddam za pól ceny nowoczesny  wy-
poczynek łososiowy. Transport gra-
tis.Tel.785717853.

• Sprzedam  pralkę  Beko. Cena 80 zł. 
723843415.

• Buty  -   Skóro - filce. Opony 8,25x20.
Sprzedam.Tel.600182682.

• Sprzedam świerk 1,5-2 
m/20zł.796144225.

• Sprzedam   ule   Warszawskie – nowe
.220,00zł.Tel.796061280.
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (73): Na ostrożności nikt nie stracił
Maryla Piątek, Stanisław Furmańczyk, Stanisława Pokorska, Agnieszka Skwrońska, Urszula Kaczmarek, 

Grażyna Siedlecka, Teresa Januszek, Grażyna Kosmalska, Anna Huget, Natalia Kursnierk, Agnieszka Kon-
dratowska, Andrzej Leszczyński, Marek Kozioł

Zwycięzcy: Urszula Kaczmarek, Agnieszka Kondratowska, Grażyna Kosmalska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: słoneczny zegarek, pudełko zapałek
Miłosz Wielgus, Mateusz Lewandowski, Maciej Płachecki, Dominika Płachecka, Julia Bańkowska, Wikto-

ria Bańkowska, Kacper Głąbecki, Marcel Głąbecki, Ola Stefańska, Daria Feliksiak, Basia Kloch, Bartek Felik-
siak, Kacper Skowroński

Zwycięzca:  Basia Kloch
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursu-
je 18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

V.pin beauty dn 4m

489 zł  
599 zł 

Kanapa R 

W.220.4.sk.26.09-12.12

W12.4.SK.P.7.3.DO
P7.4.O.d/oP6.2.O.d/o

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL BG 56

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę

Dmuchawa ręczna. Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej 
trawy. Dysza okrągła, silnik 2-MIX, przycisk STOP.

899,-
Poj. skok. 27,2 cm 3

Maks. wyd. turbiny: 730 m3/h
Ciężar: 4,1 kg

CENA PROMOCYJNA

W 19.12
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

A6.4.k.d/o

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Skończyła  
100 lat

5

SP nr 1

„Matematyczne 
Asy z VI Klasy”

8

s.13

Kolejny sukces 
kulturystóws. 6-7

Kim są i czemu się przysłużą

Nowi radni 
pod lupą

Zwycięstwo 
Wierzbięcina 
na koniec

9

SPORT:

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

s.3

W oświacie...
Pracują za marne 
pieniądze

Ekspertów ci  
u nas co niemiara

4

POMORZANIN:
Wojna  
w Dolicach

11Czytaj s. 3

Zatroskani o frekwencję...

Głos za pół litra 

REKLAMA



Nr 90 (2323)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

2

www.dzienniknowogardzki.pl

Kronika  
policyjna

Nasza sonda

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu, na terenie całego kraju, trwa akcja zmie-

rzająca do rozbudzenia obywatelskiej odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z 
zawołań sformułowanych w związku z akcją. Służby bardzo li-
czą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego groźnego zjawiska, 
jakim jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod 
jego wpływem. Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożli-
wość opanowania nałogu) jest kierowanie pod wpływem narko-
tyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określe-
nie tych, którzy zażywają, wstrzykują sobie narkotyki) jest groź-
na nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każ-
dym warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym wszędzie, 
gdzie trzeba podejmować decyzje dotyczące innych ludzi. My, 
jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy 
nie dopuścić do tego, aby od ćpunów zależał w jakimś zakresie 
los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją Zabierz klu-
czyki pijanemu, ogłaszamy i promujemy w naszej gminie akcję 
Nie daj kierować ćpunowi. Akcję polecamy szczególnie emery-
tom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych wnu-
ków, rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach, o tym, co 
każdy z Was może zrobić, aby ćpun kierujący nie wyrządził nam 
wszystkim szkody. Liczymy na Was. 

Redakcja DN

S T O P

W związku z zamieszaniem, związanym z ogłoszeniem przez PKW wyników wyborów, 
pojawiło się coraz więcej wątpliwości, czy w ogóle będzie je można uznać za rozstrzygające. 
A jakie zdanie na ten temat mają mieszkańcy Nowogardu?

Danuta Kraszkiewicz – Dla mnie karty do głosowania i to, jak na-
leży głosować, było zrozumiałe. Co do systemu liczenia głosów przez 
PKW, tutaj nie chciałabym się zbyt wiele wypowiadać, bo prawdę mó-
wiąc, niewiele tą kwestią się interesowałam. Niemniej, o całym zamie-
szaniu z systemem głosowania słyszałam. 

Marian  Sudomierski - System do głosowania, a także komisja wy-
borcza, nie były ze sobą dobrze zorganizowane, bo jak pan wie, wystą-
piły podczas głosowania problemy. Uważam, że ta „słynna” książeczka 
do głosowania powinna być objaśniana przez członków komisji przed 
głosowaniem. W TVP niewiele na ten temat mówiono, a jeśli już, to w 
sposób nie do końca jasny. Wiele też pozostawiał do życzenia system do 
obliczania głosów, który mimo wszystko okazał się niewydolny. Dlate-
go zastanawiam się, czy wybory były do końca uczciwe.

Pan Andrzej - Jestem już długoletnim mieszańcem Nowogardu, to-
też nie były to moje pierwsze i z pewnością też nie ostanie wybory, w 
których uczestniczyłem z całą rodziną. Ja mam pozytywną opinię na 
temat przebiegu głosowania. Sam nie miałem wątpliwości, jak głoso-
wać. Co do wpadki z systemem naliczania, to tutaj zachowałbym głos 
rozsądku i tak mocno nie krytykowałbym PKW, która w mojej ocenia 
była bardzo zaangażowana w swoje obowiązki. Niemniej, podpierając 
się opinią niektórych massmediów, a także osób kompetentnych, infor-
matycy tworzący system nie przygotowali go tak, jak należy. 

Ryszard Piątkiewicz – Słynna  „książeczka” była tak skonstruowa-
na, że z moją małżonką chwilę się spierałem, jak prawidłowo mamy 
skreślać. Dlatego uważam, że ta „książeczka” była bardzo złym roz-
wiązaniem i nie dziwi mnie zamieszanie, jakie wywołała. Mimo to 
cieszę się, że nowogardzkie społeczeństwo oddało swój głos sprawiedli-
wie i demokratycznie, nie w kolorze czerwonym, lecz w kolorze „słusz-
nej demokracji”. Co do systemu naliczania, to wydano na niego gru-
be miliony, a mimo to zawiódł. Dlatego wydaje mi się, że ktoś, kto był 
za niego odpowiedzialny, musi ponieść teraz konsekwencje i odpowie-
dzialność za to, co się stało. Niezadowolenie społeczeństwa było na tyle 
czytelne, że komisja, widząc, co się stało, sama poddała się do dymisji, 
co mimo wszystko świadczy o jej godziwości. 

Wiesław Banasiak - Trudno mi określić, czy te wybory były pomył-
ką czy nie? Oczywiście „lista książka” wprowadziła trochę ludzi w za-
kłopotanie, które spowodowane było niedoinformowaniem. Kolejną 
sprawą, która dla mnie była niezrozumiała, to system komputerowy, 
który niewłaściwie został sprawdzony, a wdrożony do tak arcyważne-
go wydarzenia, jakimi były wybory samorządowe. Dlatego osobiście 
uważam, że wybory powinny być powtórzone, a nawet skrócone. Ale 
czy tak się stanie? Uważam, że raczej nie, nawet choćby poprzez duży 
koszt, jakie nasze państwo poniosło z tego tytułu. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Cecylia Zając: lat 59, zmarła 20.11.2014r., pogrzeb odbył się 22.11.2014r., na cmentarzu w Nowogar-

dzie
Łucja Mrozowska: lat 99, zmarła 21.11.2014r., pogrzeb odbył się 24.11.2014r., na cmentarzu w Nowo-

gardzie
Romualda Wróbel: lat 86, zmarła 21.11.2014r., pogrzeb odbędzie się 25.11.2014r., o godz. 13:00 na 

cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

17.11.2014 r. 
godz. 14.20 
Kradzież artykułów przemysło-

wych w sklepie Polo Market.
18.11.2014 r.
godz. 13.15
Zgłoszenie kradzieży drewna w 

miejscowości Jarchlino. 
godz. 20.00 
Powiadomienie o kradzieży ro-

weru marki Vortex, niezabezpie-
czonego, stojącego pod klatką 
bloku mieszkalnego przy ul. Boh. 
Warszawy.  

19.11.2014 r. 
godz. 10.30 
Ochrona sklepu Polo Market 

zatrzymała sprawczynię kradzie-
ży sklepowej. 

godz. 17.20
Kolizja drogowa na parkingu 

sklepu Biedronka przy ul. Boh. 
Warszawy, w której uczestniczy-
ły dwa pojazdy: Skoda oraz Ford.

godz. 18.30 
Zgłoszenie  oszustwa przy za-

kupie obuwia za pośrednictwem 
sklepu internetowego. 

godz. 21.00
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego na ul. Ar-
mii Krajowej ujawnili nietrzeźwe-
go rowerzystę. Rafał B. miał 0,66 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

20.11.2014 r. 
godz. 14.20 
Powiadomienie o oszustwie na 

portalu internetowym OLX przy 
zakupie laptopa.

godz. 16.00
Powiadomienie o kradzieży li-

stwy progowej z samochodu mar-
ki Opel Tigra, zaparkowanego 
przy ul. 15 Lutego. 

godz. 17.30 
Na ul. Rzeszowskiego doszło do 

uszkodzenia pojazdu marki Ford 
Focus.

21.11.2014 r.
godz. 9.45
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie odzieży w sklepie in-
ternetowym. 

godz. 21.00
W sklepie Banan przy ul. Boh. 

Warszawy dwóch sprawców do-
konało kradzieży skrzynki z alko-
holem. Jeden z nich zatrzymany 
został na terenie sklepu. 

22.11.2014 r. 
godz. 16.20 
Włamanie do budynku gospo-

darczego w miejscowości Ostrzy-
ca, skąd dokonano kradzieży ole-
ju napędowego oraz przewodów 
od spawarki. 

godz. 20.00
W sklepie Biedronka przy ul. 

Boh. Warszawy, Patrol OPI wyle-
gitymował Marka K. sprawcę kra-
dzieży sklepowej artykułów spo-
żywczych. 

 23.11.2014 r. 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

karoserii samochodu dostawcze-
go marki Fiat Ducato.

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

REKLAMA

Zatroskani o frekwencję...

Głos za pół litra
Według naszych informatorów, wśród kandydatów do Rady Miejskiej byli i tacy, którzy wykazywali się swoistą determinacją w namawianiu ludzi do udzia-
łu w wyborach samorządowych. Odwiedzali ludzi w domach w dniu wyborów, zapraszając do głosowania, a tym, którzy ich poparli, mieli odwdzięczać się 
stawiając alkohol. Być może wkrótce wyborczym wybrykom kandydatów będzie musiał się przyjrzeć sąd. 

Do redakcji DN zgłosiły się oso-
by, które twierdzą, że sołtys jednej 
ze wsi pod Nowogardem starają-
cy się o reelekcję radnego, miał ła-
mać ciszę wyborczą. 

- W sobotę wieczorem (15.11 – 
przyp. red.), gdy trwała już cisza 
wyborcza, przyszedł do nas soł-
tys i prosił o głos na swoją oso-
bę – mówi jeden z mieszkańców 
pod nowogardzkiej miejscowości, 
proszący o zachowanie swoich da-
nych tylko do wiadomości redak-
cji – Poinformował też, że na gło-
sowanie do Błotna będzie można 
jeździć autobusem podstawionym 
przez Gminę. 

Sołtys, zdaniem naszego roz-
mówcy, miał też prowadzić agita-
cję wyborczą w dzień głosowania. 

- Była niedziela. Około godz. 
16.00 do drzwi zadzwonił dzwo-

nek. Otworzyła moja żona. Okaza-
ło się, że przed drzwiami stoi soł-
tys. Zapytał, czy syn był na wybo-
rach – opowiada mężczyzna. Gdy 
kobieta odpowiedziała, że nie wie, 
sołtys wsi miał powiedzieć, że on 
ma informacje o tym, że jej syn 
jeszcze nie zagłosował. 

- Jak on zapytał, czy syn był już 
na wyborach, to żona odpowiedzia-
ła, że syn jest dorosły i nie spowia-
da nam się z tego, co robi. A on od-
powiedział żonie, że doskonale wie, 
iż syn nie był na wyborach. Zaczął 
się denerwować i powiedział, że 
jak syn nie pojedzie i nie zagłosu-
je na niego, to rozbuduje plac za-
baw kosztem drogi do naszej pose-
sji. Żona się wkurzyła i zamknęła 
mu przed nosem drzwi. To był zwy-
kły szantaż polityczny – opowiada 
zdenerwowany mężczyzna. 

Skąd sołtys był w posiadaniu 
wiedzy na temat tego, kto już za-
głosował, a kto nie?  Nasz roz-
mówca podejrzewa, że ktoś z 
członków tej komisji musiał „do-
nosić” mu, kto z mieszkańców wsi 
jeszcze nie wziął udziału w głoso-
waniu. - Jestem po prawie i zdaje 
mi się, że członkom komisji wybor-
czych nie wolno informować kan-
dydatów, kto z imienia i nazwiska 
nie był na głosowaniu – dodaje 
mężczyzna. 

Głosy za wódkę? 
Łamanie ciszy wyborczej to nie 

jedyne bulwersujące informacje, 
jakie dotarły do redakcji. Tajem-
nicą poliszynela jest, że w dniu 
wyborów na wsiach strumienia-
mi lał się alkohol. Wódkę stawiać 
mieli kandydaci na radnych. 

- Klienci mojego sklepu mówią, 

że za jeden głos dostają  butel-
kę wódki, i to nie wiadomo jakie-
go pochodzenia – mówi właściciel 
wiejskiego sklepu na terenie gmi-
ny Nowogard, wymieniając re-
dakcji nazwiska osób, które miały 
korzystać z „hojności” sołtysa (te 
pozostają do naszej wiadomości). 

Zdaniem mężczyzny, kandydat 
na radnego i sołtys tej miejscowo-
ści miał wieczorem wozić na gło-
sowanie mieszkańców wsi, którzy 
należą do lokalnych miłośników 
wyskokowych trunków. 

Podobne metody mężczyzna 
stosował ponoć, gdy wieś decydo-
wała o wyborze sołtysa. - Podczas 
wyborów na sołtysa, chłopy cieszyli 
się, że mają co pić  – potwierdza te 
informacje sklepowy. 

Podobnie w całej Gminie 
Jak wieść gminna niesie, do po-

dobnych incydentów miało docho-
dzić na terenie całej gminy. Jeden 
z kandydatów na radnego rozwa-
ża nawet złożenie protestu wybor-
czego. Uważa bowiem, że rywal z 
okręgu miał również w nieuczciwy 
sposób i z naruszeniem ciszy wy-
borczej „zadbać” o frekwencję wy-
borczą. Czas na złożenie zawiado-
mienia do sądu mija z końcem tego 
tygodnia. Do tego czasu upublicz-
nianie  danych kandydata, który 
miał dopuścić się wyborczych wy-
bryków, stwarza ryzyko matactwa. 

Pozostaje tylko pytanie, ile jesz-
cze takich przypadków w najbliż-
szym czasie ujrzy światło dzienne? 
Jedno jest pewne – ile by ich nie 
było, już teraz nie sposób zwątpić 
w to, czy wybory były uczciwe. 

Marcin Simiński 

Pracownicy obsługi oświaty przerywają milczenie 

Pracują za marne pieniądze
Pan Sławomir Kowalski pracuje jako palacz-konserwator w Szkole Podstawowej w Długołęce. Za swoją pracę, poza sezonem grzewczym, nie otrzymuje 
nawet minimalnego wynagrodzenia. Postanowił przerwać milczenia w sprawie pieniędzy, jakie Gmina płaci pracownikom obsługi oświaty. 

Pan Sławomir wcześniej pro-
wadził własną działalność, za-
kład naprawczy sprzętu RTV/
AGD w Nowogardzie. Przed 
czterema laty zatrudnił się w 
Szkole Podstawowej w Długo-
łęce na stanowisku palacz-kon-
serwator. Za swoją pracę dosta-
je jednak niewielkie wynagro-
dzenie. 

- Za miesiąc wrzesień otrzyma-
łem dokładnie 1299 zł na rękę, w 
tym było już wliczone stażowe – 
mówi pan Sławek. 

W sezonie grzewczym jest nie-
co lepiej. Wynagrodzenie wzra-
sta niekiedy do 1700  zł. Tyle że 
wtedy mężczyzna pracuje nawet 
kilkanaście godzin na dobę. W 

szkole musi być bowiem utrzy-
mana odpowiednia temperatu-
ra. 

- Jeżeli jest mróz, to trzeba grzać 
na okrągło. Nie można doprowa-
dzić do wygaszenia pieca.  Przy-
jeżdżam na 4 rano, palę do 11:00. 
Jadę do domu. Przyjeżdżam z 
powrotem ok. 16.00 i wracam o 
24.00. Jak doliczę do tego kosz-
ty dojazdu do pracy, to zostają 
mi marne grosze w kieszeni. Nie 
mówiąc już, że czasem trzeba na-
prawić samochód, żeby człowiek 
był dyspozycyjny – mówi pan 
Sławek. Na tym nie kończy się 
jego praca. Musi dbać o porzą-
dek wokół szkoły. Zadbać o opał. 

- Nie jestem w stanie sam rąbać 
drzewa czy zrzucić kilku ton wę-
gla do kotłowni. Nieraz biorę ko-
goś do pomocy, ale muszę za to 

dodatkowo płacić – dodaje męż-
czyzna. 

Sprzątaczki też nie mają le-
piej...

Podobne zdanie na temat wa-
runków pracy mają sprzątaczki, 
z którymi rozmawiał DN. Pyta-
ne o to, czy są zadowolone z tego 
ile zarabiają, często wybuchają 
śmiechem. 

- Panie! Mało kto tu dostaje 
więcej niż 1300 zł za miesiąc – 
mówi nam jedna z pań odpowie-
dzialna za porządek w szkole. 

Kobiety przyznają, że żyją na 
krawędzi ubóstwa. Dlatego też, 
by spiąć swój domowy budżet,  
muszą korzystać z pożyczek za-
kładowych. A gdy i to nie wy-
starcza, dorabiają sprzątając po 
domach. 

- Człowiek raz na rok pożyczy 
dwa tysiące z kasy. Zapłaci za 
całą zimę za gaz albo opał i za 
rok znów bierze pożyczkę. Tak w 
kółko. Inaczej nie dałoby się żyć. 
A jak już brakuje na chleb, myje 
się okna, sprząta w domach - 
mówi pani sprzątająca w jednej 
ze szkół podstawowych. 

Zdaniem pana Sławka, o pra-
cownikach obsługi oświaty się 
zapomina. 

- Wciąż słyszy się tylko o zarob-

kach nauczycieli i innych grup za-
wodowych. O nas się nie pamięta 
– mówi rozgoryczony. Dlatego 
postanowił przerwać milczenie 
i publicznie upomnieć się o go-
dziwe warunki pracy dla swo-
jej grupy zawodowej. Liczy, że w 
ten sposób zwróci uwagę na sy-
tuację, w której znajdują się per-
sonel „techniczny” oświaty. 

W Gminie Nowogard zatrud-
nionych jest ok. 80 pracowni-
ków oświaty i administracji. O 
wysokości ich wynagrodzenia 
decyduje Burmistrz Nowogardu. 

Marcin Simiński

Pan Sławomiir podczas pracy.

Odcinek wypłaty, jaki otrzymał za miesiąc wrzesień pan Sławomir.
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Sonda z Osiny

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

W związku z zamieszaniem, związanym z ogłoszeniem przez 
PKW wyników wyborów, pojawiło się coraz więcej wątpliwości, 
czy w ogóle będzie je można uznać za rozstrzygające. Dlatego tym 
razem zapytaliśmy naszych respondentów z Gminy Osina, jakie 
jest ich zdanie na ten temat? 

Artur Lembas - Przyznam się 
szczerze, że ta sytuacja jest mi dość 
obojętna, bo to, co się dzieje w na-
szym kraju świadczy o tym, że nie 
jest dobrze. Wybory były tego do-
brym przykładem, bo system, który 
został stworzony do liczenia głosów, 
dla mnie był systemem martwym. 
Życie pokazało, że te wybory były 

bardziej zależne od systemu, a nie od głosów ludzi. Przykre jest to, że ma-
jąc taką technologię, oddane głosy chyba jeszcze do dziś nie zostały do 
końca policzone.  

Pan Władysław - Te wybory, 
jak dla mnie, nie były do końca 
dobrze zorganizowane i należy-
cie przygotowane. Dlatego jest mi 
trudno ocenić, czy wybory są waż-
ne czy nie. Sam nie mam na ten 
temat do końca wyrobionego zda-
nia, toteż dobrze by było, by może 
w tej sprawie zabrał głos Sąd Naj-
wyższy? Ta sytuacja z liczeniem 
głosów wszystkich zaskoczyła, to-
też musi być ona do końca wyja-
śniona narodowi. 

Kamila Skamrot z synem - Po-
wiem szczerze, że sytuacja ta mnie 
bardzo zirytowała. W tych cza-
sach  jest to wręcz nienormalne. 
Błędy w systemie mogą spowodo-
wać, że wyniki zostaną wypaczo-
ne. Ja swój obowiązek spełniłam i 
oddałam swoje głosy.

Bożena Wesołowska - Nie bra-
łam udziału w wyborach, bo w 
tym kraju ten obecny rząd niewie-
le robi i za nic ma los nasz, emery-
tów i rencistów. Oceniam te wybo-
ry niedobrze, bo w moim odczuciu 
nie powinno tak być, że przy tak 
ważnej sprawie jest taki bałagan 
z policzeniem oddanych głosów. 
Dlatego zastanawiam się, czy jesz-
cze kiedyś w ogóle pójdę na jakieś 
inne wybory? 

Wielisław Pakulski z małżon-
ką - Panie redaktorze, co ja mogę 
powiedzieć? Maszyna nawaliła, a 
ludzie musieli liczyć głosy. Nie od 
razu jednak Warszawę po wojnie 
zbudowano. Na szczęście całe to 
zamieszanie zakończyło się, mimo 
wszystko, bardzo dobrze. 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie 

„Bezpieczny Senior  
– Bezpieczny pieszy”
W dniu 18 listopada, grupa słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowogardzie, w 
liczbie 21 osób, przybyła na Komisariat Policji, by wziąć udział w cyklicznych warsztatach 
prowadzonych przez pracownika Policji, st. insp. Ref., panią Klaudię Gieryń, pn.: „Bez-
pieczny Senior”. 

Spotkania te trwają od momen-
tu założenia UTW, tj. od 2011 
roku i cieszą się dużym powodze-
niem. Wiele  nam już p. Klaudia 
przekazała, a jeszcze wiele ma dla 
nas na następne spotkania. Było o 
rozpoznawaniu narkotyków i za-
chowaniu się po nich- (a to ważne, 
bo mamy wokół siebie wnuków, 
dzieci), było też, jak przestrzec 
się przed metodą oszustwa na 

tzw. „wnuczka”, przed natrętnym 
domokrążcą, przed kradzieżą w 
ogóle. Jak beztrosko dajemy oka-
zje złodziejowi, nie dbając o nasze 
torebki, portfele. Dziś tematem 
był: „Bezpieczny Senior – Bez-
pieczny pieszy”. Na podstawie 
statystyki pokazanej przez p. Gie-
ryń , dowiedzieliśmy się, że naj-
więcej wypadków, w tym śmier-
telnych, jest wśród osób w wieku 

60 + . Jak wiele zależy od nas sa-
mych. Nie zdajemy sobie sprawy, 
że niejednokrotnie sami przyczy-
niamy się do wypadków. A trze-
ba tylko pomyśleć, jak się ubierać 
idąc jesiennym wieczorem, by być 
widocznym przez kierowców, jak 
zachować się na przejściu dla pie-
szych, nie rywalizować z czasem 
kto pierwszy, samochód ,czy ja - 
jak poruszać się rowerem po mie-
ście, jak ważne są światła, odbla-
ski. To niby takie proste, ale lek-
ceważone, jak bywa tragiczne w 
skutkach. Lekceważymy swoje ży-
cie, jak i życie kierowcy.

 Z niecierpliwością czekamy na 
następne warsztaty. Jednocześnie 
dziękujemy pani Komendant za 
udostępnianie nam pomieszcze-
nia na tego typu warsztaty.

Jadwiga Cichecka

Ekspertów ci u nas co niemiara
Jest takie powiedzenie, że w Polsce każdy zna się, oprócz znajomości swojej profesji, dodat-

kowo na   medycynie i polityce. To powiedzenie opisuje jednak bardziej skomplikowane zja-
wisko, które ujawniła w pełni epoka Internetu i związanej z tym anonimowości  wkraczającej  
zwłaszcza w obszar publicznego rozpowszechniania treści. Okazało się, że znamy się nie tylko 
na medycynie i polityce – anonimy, zwłaszcza internetowe-  znają się na wszystkim. Oprócz 
znajomości każdej dziedziny i każdej profesji, cechuje ich także przekonanie, że nikt poza 
nimi na niczym się nie zna, nawet ten, co całe życie zawodowo się czymś zajmuje i ma także 

do tego właściwe przygotowanie formalne. Znający się więc na wszystkim anonim, celem wykazania swo-
jej wyjątkowej kompetencji, a zarazem jej braku u innych, używa specyficznego języka. Cechuje ten język 
zwłaszcza niechęć do ludzkich i powszechnie odbieranych, jako rzeczowe określeń (rzeczowników), a w za-
mian używanie karykatur tychże, np. zamiast słowa gazeta (w domyśle np. DN ) używa się słowa „gazetka” 
albo jakaś „gazecina”.  Oczywiście zabarwienie tych karykatur słownych ma być jak najbardziej pejoratyw-
ne, i tak zamiast słowa redaktor (np. w stosunku do osoby o wyższym wykształceniu dziennikarskim i wie-
loletniej praktyce medialnej), używa się określenia  redaktorzyna  bądź „tyka się” takiego po nazwisku okre-
śleniem choćby „niejaki  X”. W takich „eksperckich” pozach, w Nowogardzie, występują zwłaszcza  osoby 
skupione wokół SLD. Niektórzy z nich ze swoją specyficzną kulturą dali się nawet poznać z imienia i nazwi-
ska, np. emerytowany wojskowy p. Kornicki, który w lokalu wyborczym, na zwróconą uwagę w związku z 
niestosownym jego zachowaniem jako męża zaufania komitetu SLD, odpowiedział publicznie pytającemu: 
g… cię to obchodzi (Kornicki to ten SLD-owski publicysta, który np. Żołnierzy Wyklętych nadal uważa, tak 
jak głosiła kiedyś komunistyczna propaganda, za bandytów). Tak więc zgodnie z tym co napisałem na po-
czątku, różni komentatorzy i zarazem najczęściej zwolennicy SLD, ponieważ znają się na wszystkim, znają 
się także na dziennikarstwie. W tym przekonaniu o własnej znajomości nie przeszkadza im nawet drama-
tyczny brak kompetencji formalnych (choćby widoczny w wielu pozycjach na listach SLD-owskich – brak 
wykształcenia). Być może to wyjaśnia także ubogi i podły język, jakim  zwykle operują. Oczywiście jedyną 
prasą na tym terenie, istotnie groźną dla lokalnej mafijnej grupki, jest DN, dlatego w tę stronę skierowany 
jest od lat swoisty obłęd nienawiści. DN ma już 23 lata i jest jedną z najstarszych funkcjonujących gazet lo-
kalnych w kraju. Redagują go osoby posiadające i przygotowanie formalne, i przynajmniej w znacznej części 
także już spore doświadczenie. Rozumiemy i konsekwentnie realizujemy i zapisaną w prawie i funkcjonu-
jącą w niepisanym obyczaju misję prasy w wolnym społeczeństwie. Niestety, jak ważna jest to misja, prze-
konujemy się na ogół dopiero wtedy, gdy takiej wolnej prasy zabraknie, ponieważ władza wmówi ludziom 
(najczęściej siłą bądź przekupstwem, bądź jakimś  innym mirażem), że wolność jest im zbędna i wystarczy 
„pełna micha”. Wmówi na tyle skutecznie, że za taką „idealną” sytuacją nawet sami zagłosują  w wolnych 
wyborach. Każdy, co zna nieco historię, zna również wystarczająco wiele przykładów tego swoistego para-
doksu.

sm



25-27.11.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

5

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Jesteś gotowy? Ratuj Braci!

ANDRZEJKOWE MŁODZIEŻOWE NOCNE CZUWANIE 28.11.2014 
Dębno par. MB Fatimskiej

PANIE RATUJ BRACI MĘKĄ SWOJĄ

21.00 – Wprowadzenie s. Wiktoria i p. Radek
Apel Jasnogórski s. Marianna
21.45 – Adoracja/ks. Mariusz Wencławek SDB
23.00 – Konferencja / /ks. Witold Seredyński
00.00 – Eucharystia
1.00 – Zabawa Andrzejkowa
3.00 – Spotkanie dzielenia/ s.Rut
ZAKOŃCZENIE

Film dokumentalno-fabularnego opowiadający o świadectwach osób, 
które doświadczyły obecności i działania osoby Maryi w swoim życiu. 

Seans filmowy odbędzie się tylko raz: w czwartek - 27.11. - w Domu 
Kultury o godz. 19.00. Cena biletu: 5 zł (na spłatę licencji, prawa do pu-
blicznego wyświetlania)

Bilety dostępne w kasie NDK od jutra, czyli od piątku 21.11.

MARY'S LAND

Okrągły jubileusz mieszkanki 
Nowogardu 

Skończyła 100 lat 
W czwartek, 20 listopada, pani Feliksa Wysocka z Nowogar-
du obchodziła swoje setne urodziny. 

Kobieta mieszka  obecnie w 
Domu Opieki Społecznej w Step-
nicy. To tam właśnie, w otoczeniu 
najbliższej rodziny,  zorganizowa-
no dla niej uroczystość.  Życzenia 
jubilatce złożył również burmistrz 
Nowogardu Robert Czapla, który 
przekazał pani Feliksie listy gra-
tulacyjne od Premier RP Ewy Ko-
pacz oraz wręczył bukiet kwiatów 

wraz z koszem pełnym prezentów. 
Nie zabrakło również tortu. 

Redakcja DN również życzy 
pani Feliksie wszelkiej pomyślno-
ści, a przede wszystkim zdrowia 
na kolejne lata życia. 

Opr. MS/DN
źródło i foto: UM Nowogard

Nie usiądziesz przy chorym
Na adres mailowy redakcji DN nasz Czytelnik nadesłał zdjęcie krzesełka, znajdującego się 
w sali, w której przebywają pacjenci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 
znajduje się tam tylko jeden taboret.

Nasz Czytelnik w nadesłanym 
mailu pragnie podzielić się z nami 
swoimi spostrzeżeniami pisząc: Na 
sali chorych, w szpitalu w Nowogar-
dzie, gdzie odwiedzałem moją krew-
ną, jest tylko ten jeden taboret ze 
zdjęcia. Dla mnie to skandal, bo w 
takiej sali leży kilkoro chorych, do 
których przyjeżdżają niekiedy spo-
re grupy odwiedzających. Ja jestem 
jeszcze młody, więc mogę postać, ale 

niekiedy odwiedzającymi są starsze 
osoby. Mam nadzieje, że po moim 
sygnale ktoś odpowiedzialny za szpi-
tal zwróci na to uwagę. Trudno się 
nie zgodzić z naszym Czytelnikiem. 
Pozostaje wierzyć, że być może było 
to zwykłe niedopatrzenie, które 
szybko zostanie naprawione.

 red.

Sygnały czytelników

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI" WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TE-
RENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 6 grudnia 2014 r. organizuje wyjazd na bada-
nia mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 

tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

Przebudują łącznik na Warszawskiej 
Umowa podpisana, remont przyklepany 
Jeszcze w tym roku ma ruszyć przebudowa drogi osiedlowej łączącej ul. Kowalską z ul. 
Zamkową. W zeszłym tygodniu gmina podpisała umowę z gryficką firmą Kristone, która 
będzie realizowała inwestycję. 

Podpisana umowa przewiduje re-
mont i przebudowę istniejącej na-
wierzchni jezdni, chodników oraz 
parkingów o łącznej liczbie miejsc 
postojowych 90 szt. Ogłoszony 
przez gminę przetarg na to zadanie 

cieszył się dość sporym zaintereso-
waniem wśród firm budowlanych. 
Oferty złożyło aż siedem podmio-
tów, z tego dwa z Nowogardu tj. 
AZBUD i PRD. Ostatecznie to jed-
nak firma z Gryfic wyceniła roboty 
najtaniej, oceniając, że wykona całą 
inwestycję za 418 tys. zł. To mniej, o 
82 tys. zł niż planowała gmina, za-
bezpieczając środki w budżecie. 

Zadanie to będzie finansowane 
wspólnie przez gminę Nowogard i 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Gard-
no”. 

Warto dodać, że o inwestycję w 
minionej kadencji zabiegał rad-
ny Marcin Nieradka. Swój wnio-
sek o przebudowę drogi na osiedlu 
poparł podpisami kilkudziesięciu 
mieszkańców. Była to jedna z nie 
wielu inwestycji zgłaszanych przez 
radnego opozycji, która ostatecznie 
została wpisana w budżet gminy. 

MS

Zapraszamy młodzież z gimnazjum, szkoły średniej z 
naszej parafii i miasta, na nocne czuwanie modlitewne. 
Szczegółowe informacje i zapisy u ks. Roberta Dąbrow-
skiego w domu parafialnym przy kościele pw. WNMP 
przy ul. Kościelnej 2 lub pod numerem telefonu 664 744 
570. Zgłoszenia do udziału w czuwaniu przyjmowane są 
do środy, 26 listopada. 
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Kim są i czemu się przysłużą?

Nowi radni pod lupą
Tydzień temu, we wtorkowym wydaniu DN, pisaliśmy o nowym składzie Rady Miejskiej. Dziś przyszedł czas na krótkie prezentacje radnych. Kim 
są i czemu chcą się przysłużyć w Gminie – o tym niżej. Zapraszamy do lektury. 

KWW PiR i KW PiS

Lidia Bogus – 51 
lat, wykształcenie 
wyższe, ukończyła 
studia magisterskie 
na Pomorskim Uni-

wersytecie Medycznym w Szcze-
cinie oraz studia podyplomowe 
na kierunkach: Zdrowie Publicz-
ne – Marketing i Zarządzanie w 
Ochronie Zdrowia oraz Nowo-
czesne Zarządzanie w Systemie 
Zdrowia. Pracuje w środowisku 
nauczania i wychowania jako pie-
lęgniarka szkolna. Kładzie nacisk 
na dbałość o promocję i ochro-
nę zdrowia lokalnej społeczno-
ści, dbałość o zwiększenie bezpie-
czeństwa w całej Gminie, walkę 
z przemocą w rodzinie, wspiera-
nie budowy mieszkań socjalnych, 
dbałość o estetykę miasta i tere-
nów wokół jeziora oraz wspiera-
nie działań dążących do tworze-
nia nowych miejsc pracy.

Marcin Nieradka 
– 30 lat, wykształce-
nie wyższe, ukończył 
politologię (specjali-
zacja dziennikarstwo) 

na Uniwersytecie Szczecińskim, 
obecnie zajmuje stanowisko re-
daktora naczelnego „Dziennika 
Stargardzkiego”. Jako radny wy-
znacza sobie konkretne cele: dzia-
łanie na rzecz stworzenia miejsc 
pracy w nowogardzkiej Strefie 
Ekonomicznej, doprowadzenie 
do realizacji inwestycji, takich jak 
przekształcenie boiska, znajdują-
cego się między ul. Warszawską 
a Kowalską, w park sportowo-re-
kreacyjny z boiskami i alejkami 
oraz modernizacja oświetlenia, 
chodniki i parkingi przy ul. Lubo-
szan i ul. Warszawskiej.

Piotr Słomski – 
30 lat, wykształce-
nie wyższe, ukończył 
studia dziennikar-
skie w Wyższej Szko-

le Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu. Odbył studia ma-
gisterskie na wydziale poli-
tologii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie. Następnie kontynu-
ował naukę w Wyższej Szko-
le Języków Obcych im. Sa-
muela Bogumiła Lindego w 
Poznaniu. Obecnie jest dokto-
rantem na Wydziale Nauk Huma-
nistycznych Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. W nowej kadencji bę-

dzie reprezentował mieszkańców 
okręgu nr 8, obejmującego ulice: 
3 Maja od nr 1 do 28 i od nr 39 
do końca, 700-lecia od nr 6 do nr 
19, Bankową, Batalionów Chłop-
skich, Dąbrowszczaków, Dworco-
wą, Fabryczną, Górną, Magazy-
nową, Młynarską, Pocztową, Sta-
nisława Rzeszowskiego i Wartc-
ką. Jako radny skupi się m.in. na 
sprawach związanych z zagospo-
darowaniem przestrzennym wo-
kół dworca PKP. Zaangażuje się 
także w przygotowanie pakietu 
ulg w ramach Karty Dużej Rodzi-
ny. Ponadto nadal będzie zabie-
gał o przywrócenie Nowogardowi 
rangi miasta powiatowego w ra-
mach stowarzyszenia Partnerstwo 
i Rozwój.

Bogusław Dziu-
ra – 68 lat, wykształ-
cenie wyższe. Ukoń-
czył studia na Wyższej 
Szkole Pedagogicznej 

w Szczecinie, na Wydziale Kul-
tury Fizycznej. Jest emerytowa-
nym nauczycielem z 40-letnim 
stażem pedagogicznym. Do jego 
priorytetów programowych na-
leżą m.in.: budowa chodników i 
oświetlenia do miejscowości Sie-
ciechowo, budowa ścieżki rowe-
rowej do wsi Długołęka, naprawa 
nawierzchni ul. Żeromskiego, do 
ul. Poniatowskiego.

KW PSL

Michał Bociarski – 
36 lat, wykształcenie 
wyższe. Uzyskał tytuł 
magistra inżyniera na 
Akademii Rolniczej w 

Szczecinie. Ponadto ukończył dwa 
kierunki na studiach podyplomo-
wych. Obecnie pracuje w Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Szczecinie. Jako 
radny zamierza realizować postu-
laty ugrupowania, do którego na-
leży, czyli m.in.: obniżenie podat-
ków dla mieszkańców, pozyska-
nie środków na rozbudowę infra-
struktury na terenie Gminy No-
wogard, inwestycje drogowe na te-
renie całej Gminy (również chod-
niki i ścieżki rowerowe), zainwe-
stowanie w monitoring miejski, 
wsparcie oraz zakup samochodów 
bojowych dla OSP w Gminie oraz 
utrzymanie istniejącej sieci szkół, 
ich doposażenie i rozwój. 

Michał Krata – 
35 lat, wykształce-
nie średnie technicz-
ne. Jest absolwentem 

nowogardzkiego Technikum Rol-
niczego. Obecnie studiuje i pro-
wadzi własny biznes w spółce. 
Podczas obecnej kadencji chce 
doprowadzić do poprawienia bez-
pieczeństwa na drodze Nowo-
gard–Wierzbięcin poprzez wybu-
dowanie ścieżki rowerowej, bu-
dowy chodników w miejscowo-
ściach: Kulice i Ostrzyca, przejęcie 
wody w Wierzbięcinie przez inną 
firmę do tego przygotowaną. Po-
nadto pragnie walczyć o przywró-
cenie pozaszkolnych grup sporto-
wych dla dzieci i młodzieży.

Roman Kwiat-
kowski – 42 lata, wy-
kształcenie średnie. 
Ukończył Liceum 
Ogólnokształcące w 
Płotach. Obecnie zaj-

muje się prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, jest przed-
siębiorcą. Jako radny będzie wał-
czył o: obniżenie podatków dla 
mieszkańców, szerokie wsparcie 
i ulgi dla przedsiębiorców, wy-
prowadzenie ruchu ciężarowego 
z centrum poprzez budowę no-
wej drogi łączącej ulice Ks. J. Po-
niatowskiego i Armii Krajowej, 
zaprojektowanie sieci monito-
ringu miejskiego, budowę oświe-
tlenia ulicznego przy przejściach 
dla pieszych, przywrócenie odpo-
wiedniej rangi i samodzielności w 
oświacie, wsparcie i wzmocnienie 
pozycji sołtysów oraz inwestycje 
drogowe na terenie całej Gminy, 
wraz z chodnikami i ścieżkami 
rowerowymi.

Rafał Paśko – 32 
lata, wykształcenie 
wyższe, ukończył po-
litologię na Uniwer-
sytecie Szczecińskim 

oraz studia podyplomowe na kie-
runku Prawo Administracyjne i 
Samorządowe. Jest radnym trze-
cią kadencję z rzędu. W kaden-
cji 2014–2018 chciałby skupić się 
na: zwiększeniu ilości miejsc par-
kingowych dla osób niepełno-
sprawnych bezpośrednio przy bu-
dynkach użyteczności publicznej 
oraz likwidacji barier architekto-
nicznych w tych obiektach, roz-
budowie oświetlenia między ul. 
5 Marca a 700-lecia, zagospoda-
rowaniu wolnego terenu między 
ul. Kowalską a Zamkową, przebu-
dowie Placu Wolności, moderni-
zacji parkingu przy ul. 700-lecia i 
Placu Wolności, bezpieczeństwie 
mieszkańców poprzez zwiększe-
nie pieszych patroli policji, budo-
wie ścieżki wokół jeziora.

Stanisław Saniuk 
– 60 lat, wykształce-
nie wyższe, ukończył 
Wyższą Szkołę Poli-
cji w Szczytnie, eme-

ryt, były komendant komisaria-
tu Policji w Nowogardzie, obec-
nie zajmuje się prowadzeniem za-
jęć o ruchu drogowym. Jako rad-
ny z ramienia PSL będzie walczyć 
m.in. o: obniżenie podatków dla 
mieszkańców, szerokie wsparcie 
i ulgi dla przedsiębiorców, wpro-
wadzenie budżetu obywatelskie-
go, wsparcie przy zakładaniu no-
wych żłobków i przedszkoli, przy-
wrócenie odpowiedniej rangi i sa-
modzielności w oświacie, inwe-
stycje drogowe na terenie całej 
Gminy oraz samodzielność Rad 
Sołeckich w zarządzaniu świetli-
cami.

KWW Wspólny Nowo-
gard

Arkadiusz Cie-
chanowski – 29 lat, 
wykształcenie wyż-
sze. Absolwent Za-
c h o d n i o p o m o r-

skiego Uniwersytetu Techno-
logicznego, magister inżynier 
techniki rolniczej i leśnej. Obec-
nie zajmuje się prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego. W swo-
ich postulatach zawarł: dążenie 
do wybudowania przez firmę 
Poldanor biogazowni, która zre-
dukuje uciążliwe zapachy, wy-
nikające z dotychczasowej dzia-
łalności firmy. Ponadto kładzie 
nacisk na remonty dróg w miej-
scowościach okręgu, z którego 
startował (nr 19), monitorowa-
nie sytuacji związanej z terena-
mi po byłej jednostce w Glic-
ku oraz remonty oświetlenia na 
wsiach. 

Mirosława Cwaj-
da – 64 lata, wy-
kształcenie podsta-
wowe. Przez wiele 
lat udzielała się spo-

łecznie, była sołtysem miejscowo-
ści Osowo. Jako radna chce wal-
czyć o budowę świetlicy w Oso-
wie, powstanie placu zabaw w 
Konarzewie, zamontowanie pro-
gów spowalniających w Konarze-
wie oraz remont drogi w Osowie. 
Ponadto przy współpracy z sołtys 
Jarchlina, Anetą Kaczmarek, bę-
dzie starać się o budowę chodnika 
i barierek ochronnych we wsi.

Bogumił Gała – 
35 lat, wykształce-
nie wyższe. Jest ab-
solwentem Admi-

nistracji Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Na co dzień prowadzi wła-
sną firmę. Zaznacza, że jako rad-
ny kadencji 2014–2018, przede 
wszystkim chce realizować zało-
żenia programu Wspólnego No-
wogardu, tzn. wprowadzić bu-
dżet obywatelski, wspierać rodzi-
ny wielodzietne i najbiedniejsze, 
stworzyć nowe przedszkole, obni-
żyć opłatę za śmieci dla ROD, po-
móc w tworzeniu nowych miejsc 
pracy, wspomagać działalność 
rolniczą i gospodarczą, zadbać o 
budowę przystanków autobuso-
wych, poprawę oświetlenia miejsc 
dla pieszych, budowę ścieżek ro-
werowych, remonty dróg i chod-
ników oraz montaż monitoringu 
miejskiego. 

Dawid Jurczyk 
– 31 lat, wykształ-
cenie wyższe. Ab-
solwent Uniwersy-
tetu Szczecińskie-

go, zdobył tytuł magistra z za-
kresu Logistyki Biznesu. Obec-
nie wykonuje obowiązki Ana-
lityka Biznesowego w jednej z 
firm, znajdującej się na terenie 
Gminy Nowogard. Będąc rad-
nym kadencji 2014–2018, za-
mierza podejmować wszel-
kie działania na rzecz poprawy 
bytu mieszkańców Nowogardu. 
Chciałby skupić się na walce z: 
niedostatecznym oświetleniem 
ulic miasta oraz przejść dla pie-
szych, nieprzestrzeganiem ogra-
niczeń prędkości kierowców ja-
dących od strony miejscowości 
Redło, kiepską infrastrukturą 
wewnętrznych ulic miasta oraz 
uciążliwym brakiem oświetlenia 
garaży przy ul. 15 Lutego.

Andrzej Kania 
– 58 lat, wykształ-
cenie średnie tech-
niczne (technik 
budowlany). Obec-

nie zajmuje się prowadzeniem 
własnego przedsiębiorstwa. Bę-
dąc radnym, chciałby doprowa-
dzić do realizacji remontu świe-
tlicy w Wyszomierzu, remontu 
drogi w Starych Wyszomierkach 
oraz remontu dróg i chodników 
w swoim okręgu (nr 15). Ponadto 
będzie walczyć o poprawę stanu 
oświetlenia na wsiach oraz kon-
dycji przystanków autobusowych. 
Dodatkowo będzie wspierał roz-
wój sportu na terenach wiejskich.
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Dariusz Kielan – 
29 lat, wykształce-
nie średnie. Obec-
nie pracuje jako 
kierowca w firmie 

zajmującej się przewozem osób. 
Zaznacza, że nie jest jedną z 
tych osób, które składają obiet-
nice bez pokrycia. Jako radny 
obecnej kadencji, chce podjąć 
się wielu wyzwań m.in.: mini-
malizacja wszelkich stawek po-
datków i opłat lokalnych, budżet 
Gminy powinien służyć jak naj-
szerszemu gronu podatników, 
poprawa infrastruktury Gminy, 
wprowadzenie budżetu obywa-
telskiego – aby każdy mieszka-
niec Gminy mógł decydować, 
na co przeznaczać gminne pie-
niądze.

KKW SLD Lewica Ra-
zem

Jolanta Bednarek 
– 52 lata, wykształ-
cenie średnie. Obec-
nie zajmuje się pro-
wadzeniem działal-

ności gospodarczej. Jest sołty-
sem miejscowości Strzelewo. Jej 
priorytetami na najbliższe czte-
ry lata są: rozbudowa oświetle-
nia na terenach wiejskich, uru-
chomienie Karty Dużej Rodziny, 
uprawniającej rodziny wielodziet-
ne do zniżek w sklepach, przed-
szkolach, komunikacji miejskiej, 
wspieranie rozwoju gospodarki 
agroturystycznej i infrastruktury 
na terenach wiejskich, wspieranie 
budowy obiektów sportowych na 
terenach wiejskich, podniesienie 
estetyki i funkcjonalności miej-
scowości wiejskich, wspieranie 
inicjatyw mieszkańców.

Renata Piwowar-
czyk – 44 lata, wy-
kształcenie średnie, 
jest handlowcem. 
Obecnie pracuje w fa-

bryce mebli IKEA w Goleniowie, 
działa również społecznie jako 
Przewodnicząca Rady Osiedla 
Bema. Będąc radną obecnej ka-
dencji, pragnie skupić się na: pro-
mowaniu Gminy Nowogard jako 
miejsca przyjaznego inwesto-
rom, podjęciu działań zmierzają-
cych do remontu dróg wewnętrz-
nych i parkingów na terenie osie-
dla Bema, budowie parkingów na 
wysokości ogrodów działkowych 
przy ul. Armii Krajowej, działaniu 
dążącym do ponownego urucho-
mienia przyszpitalnego gabine-
tu rehabilitacji oraz poprawieniu 
infrastruktury dróg znajdujących 
się na terenie Gminy Nowogard.

Anna Wiąz – 59 
lat, ukończyła Poli-
cealne Studium Bu-
dowlane w Łodzi. 
Obecnie zajmuje się 

prowadzeniem działalności go-

spodarczej. Jako radna kaden-
cji 2014–2018 chciałaby zwró-
cić szczególną uwagę na: sprawy 
oświaty i edukacji dzieci, rozwój 
inwestycji proekologicznych, bu-
dowę ścieżki rowerowej wokół je-
ziora, konieczność remontu SP nr 
2, budowy bieżni lekkoatletycznej 
przy ZSP oraz stworzenie odpo-
wiednich warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości w Nowogar-
dzie i pozyskanie inwestorów do 
Strefy Ekonomicznej.

Marcin Wolny – 
34 lata, wykształce-
nie wyższe. Ukończył 
Instytut Kultury Fi-
zycznej na Uniwersy-

tecie Szczecińskim. Ponadto ab-
solwent Wyższej Szkoły Admi-
nistracji Publicznej na kierunku 
Zarządzanie i Organizacja Oświa-
ty. Jest nauczycielem wychowania 
fizycznego w nowogardzkim ZSP. 
Jako radny będzie wspierał: budo-
wę obiektów rekreacyjno-sporto-
wych w mieście i na wsi, zwięk-
szenie nakładów na organizacje 
sportowe, remonty dróg i chod-
ników gminnych, budowę ścieżki 
rowerowej wokół jeziora, moder-
nizację infrastruktury drogowej 
poprzez wymianę nawierzchni, 
budowę chodników i parkingów 
na os. Bema, zagospodarowanie 
terenu przy SP nr 4, Gimnazjum 
nr 3 w obiekty lekkoatletycz-
ne, termomodernizację budynku 
sali gimnastycznej przy SP nr 4 i 
Gimnazjum nr 3, a także budowę 
zewnętrznej siłowni plenerowej 
oraz wymianę nawierzchni boiska 
asfaltowego „za garażami”.

KW PO

Jowita Pawlak – 
40 lat, wykształce-
nie wyższe. Ukoń-
czyła studia magister-
skie na Uniwersytecie 
Szczecińskim (kieru-

nek ekonomia) oraz studia po-
dyplomowe z zakresu technologii 
informacyjnej i technik kompute-
rowych, pedagogiki, matematyki 
oraz zarządzania finansami. Od 
2003 r. jest nauczycielką przed-
miotów zawodowych ekonomicz-
no-informatycznych w nowo-
gardzkim ZSP. Jako radna, stawia 
na rozwój młodzieży, bezpieczeń-
stwo, tzn. walkę o światła przy ul. 
Poniatowskiego, przed przejściem 
dla pieszych, koło ZSP i SOSW 
oraz poszerzenie bazy sportowej 
Gminy. Chciałaby pozyskać środ-
ki pozabudżetowe (z Unii Euro-
pejskiej) na rozwój Nowogardu.

Radny niezależny

Michał Wiatr – 33 
lata, wykształcenie 
wyższe. Ukończył po-
litologię na Uniwersy-
tecie Szczecińskim oraz 

Prawo Administracyjne i Samo-
rządowe. Od lat związany z pra-
cą w samorządzie i administracji 
publicznej. Będąc radnym, chce 
działać zarówno na rzecz miesz-
kańców swojego okręgu wybor-
czego (nr 11), jak i całego Nowo-
gardu. Pragnie skupić się m.in. 
na: obniżeniu opłaty za śmieci, 
obniżeniu podatków od środków 
transportu, rozwoju infrastruktu-
ry Gminy, tworzeniu miejsc przy-
jaznych dzieciom, zakończeniu 
remontu drogi i chodników na os. 
Radosław, poprawie bezpieczeń-
stwa na ścieżce rowerowej wzdłuż 
ul. Boh. W-wy, budowie placu za-
baw przy os. Radosław, zagospo-
darowaniu terenu wokół stawu 
przy os. Radosław oraz uporząd-
kowaniu terenu po byłej odlewni 
przy ul. Radosława.

Opr. Karolina Klonowska

 

Literacko-satyryczna  

mieszanka Pana Franka

Dialekt i gwary śląskie 
 
ab = koniec 
 abfal = odpadek, resztka 
 abitur = matura 
 ablegier = gałąź, pędy 
 ablezunek = zmiana warty 
 badynacuzk = strój kąpielowy 
 bachor = małe dziecko 
 bachnąc = uderzyć, upaść 
 badynchus = łaźnia 
 bakier = koparka 
 baja = wagary 
 amnt = urząd 
 bajlaga = zakąska 
 bajtel = maluch, dzieciak, 

smarkacz 
 fasong = wymiar 
 fifrok = brudas 
 fazan = bażant 
 gabla = proca 
 galoty = spodnie 

Łacina na co dzień 

Corpora dormiunt, vigi-
lant animae = ciała niszczeją, 
duch czuwa 

Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas = Marność nad marno-
ściami I wszystko marność. 

Senectus ipsa est morbus = 
Już sama starość jest chorobą 

Nunc est bibendum = Pora 
się napić! 

Seniores priores = Starsi mają 
pierwszeństwo 

De mortuis nihil nisi bene 
= O zmarłych nic albo dobrze 

Mortuis pro patria = Polegli 
za Ojczyznę 

Malus ipse fies, si malis co-
nvixeris = Złym sam się sta-
niesz, jeżeli ze złymi będziesz 
obcować 

In commune bonum = Dla 
dobra powszechnego

Ad Infinitum = W nieskoń-
czoność 

Sic et non = Tak i nie 
Sunt lacrimae rerum = Na-

wet rzeczy płaczą 
Clara est non disputandum 

= Oczywistość nie wymaga dys-
kusji

Ex praeteritis praesentia 
aestimantur = Według prze-
szłości ocenia się teraźniejszość 

Aforyzmy, maksymy, po-
rzekadła. Rymowanki, żarty 
o zdrowiu, chorobie, lekarzu, 
pielęgniarce, bólu, szpitalu, 
służbie zdrowia 

Szanuj zdrowie należycie, bo 
jak umrzesz, stracisz życie. 

Trzeźwość a miara, to są naj-
ważniejsze stróże zdrowia na-
szego. (J. Kochanowski, 1530–
1584) 

Kto wie, czy dobre wychowa-
nie nie jest amortyzatorem, któ-
ry chroni serce od pęknięcia 
(Jack London)

Wrażliwemu lekarzowi musi 
być bardzo przykro, kiedy 
stwierdzi, że puls pacjentki nie 
bije wyłącznie dla niego.

Zdrowie jest to, co się pije tak 
długo, że aż w końcu zaczyna 
nawalać.  

Starzenie się i starość to nie-
uleczalna choroba. (Seneka) 

Symulować można nie tylko 
chorobę, ale także zdrowie. 

Im cherlawcze społeczeństwo, 
tym zdrowszego wymaga ducha. 
(Kazimierz Kijanka, satyryk.)

 Gdyby cierpienie uszlachet-
niało, byłoby cnotą je zadawać. 
(Karol Bunsch, pisarz polski) 

Człowiek stworzony do szczę-
ścia! Cierpienie trzeba zwalczać 
i niszczyć jak tyfus i ospę. (Ste-
fan Żeromski, 1864–1925, pi-
sarz polski) 

Z dóbr, którym grozi utrata/
Zdrowie jest skarbem nad zło-
to/Więc strzeż go pilnie – bo 
oto:/Jak wszelkie zło tego świa-
ta/Choroba konno przelata/Ale 
odchodzi piechotą. (Felicjan Fa-
leński)  

Wszystkim  Wyborcom 
z miejscowości: Strzelewo, 
Czermnica, Świerczewo   

i  Trzechel ,
oraz  moim przyjaciołom, 
którzy  poparli moją osobę 

w Wyborach Samorządowych 
2014 r. do Rady Miejskiej. 

Składam serdeczne 
podziękowania  

Jolanta  Bednarek

PODZIĘKOWANIA

z poważaniem 
Grażyna Rynkiewicz  
(Partnerstwo i Rozwój)

Wszystkim, którzy oddali na mnie głos 
w Wyborach Samorządowych do Rady Powiatu, 

a także tym, którzy wsparli mnie  
w czasie kampanii 

składam 
serdeczne podziękowania 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę meble kuchenne i 

meblościankę pokojową, tel. 669 
517 964 lub 91 39 10762

- Przyjmę używany robot ku-
chenny, akordeon tel. 513 520 798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, tel. 
723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment tel. -  tel. 
692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe oraz 
lodówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę i sofę, bojler 
na wodę ciepłą – tel.783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkła-
dany dla dziecka, pralkę, lodówkę 
i tapczan dwuosobowy- tel.     508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-369

- Oddam: za darmo, ośmioty-
godniowego szczeniaczka – tel. 
693 925 093  

- Oddam segment pokojo-
wy w bardzo dobrym stanie - 
661242151



Nr 90 (2323)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-31.10

ReKlAmA

ReKlAmA

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F  
tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 09:00-18:00, sob. 10:00-13:00

OGŁOSZeNIe

Szkoła Podstawowa nr 1

„Matematyczne Asy z VI Klasy”
Dnia 18. 11. 2014 r., o godz. 10.00, w Szkole Podstawowej nr 1  w Nowogardzie, odbył się X 
Miejsko – Gminny Konkurs „Matematyczne Asy  z VI klasy”.

Brało w nim udział po trzech 
najlepszych matematyków ze 
szkół podstawowych naszej gmi-
ny. X edycja została objęta pa-
tronatem Zachodniopomorskie-
go Kuratorium Oświaty.  W kon-
kursie udział wzięło 17 uczniów, 
ze Szkół Podstawowych: nr 1, nr 
2, nr 3 i nr 4 w Nowogardzie oraz 
Szkoła Podstawowa Orzechowo 
i Strzelewo. Uczestnicy konkur-
su  w ciągu 60 minut rozwiązywali 
test składający się z 18 zadań. 

Gratulujemy wszystkim  uczest-
nikom ogromnej wiedzy i wyso-
kiego poziomu umiejętności ma-
tematycznych.  

Organizatorzy:
Maria Pastusiak

Elżbieta Flis – Żabecka

Tytuł „Matematycznego Asa z  
VI klasy” otrzymali uczniowie:

I miejsce: Dominik Dęga  ze  
Szkoły Podstawowej  nr 3 w No-
wogardzie, 

II miejsce : Nikola Bartnicka - 
Szkoła Podstawowa  nr 4 w No-
wogardzie 

III miejsce: Michał Teodorczyk 
- Szkoła Podstawowa  nr 1 w No-
wogardzie

Klasyfikacja drużynowa, 
przedstawiała się następująco:

I miejsce - Szkoła Podstawowa  
nr 3  w Nowogardzie

II miejsce - Szkoła Podstawo-
wa  nr 4 w Nowogardzie

III miejsce - Szkoła Podstawo-
wa  nr 1 w Nowogardzie

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

Już trenują na trasie
Wielkimi krokami zbliża się VIII edycja Mikołajkowego Kolarskiego Wyścigu Przełajowego i M.T.B., który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Nowo-
gardzie. Chętni do startu wciąż mogą się zgłaszać i brać udział we wspólnych treningach na trasie wyścigu, organizowanych przez „Chrabąszcze” Nowo-
gard.

Jak informuje redakcję DN tre-
ner młodych kolarzy z Nowo-
gardu, treningi prowadzone są w 
każdą  sobotę i niedzielę o godzi-
nie 11:00 oraz w czwartki o go-
dzinie 15:00. Zachęcamy wszyst-
kich do brania w nich udziału, 
nie tylko uczestników mikołaj-
kowego wyścigu. Trener Ryszard 
Posacki prowadzi kolarskie zaję-
cia po malowniczej trasie wiodą-
cej przez „Sarni Las”. Zachęcamy 
również rodziców do zgłaszania 
swoich pociech do udziału w Mi-
kołajkowym Kolarskim Wyścigu, 
gdyż jak przyznaje trener Ryszard 
Posacki, oprócz świetnej zabawy, 
jest to również możliwość wyłapa-
nia kolejnych kolarskich talentów. 
Dla wszystkich zainteresowanych, 
ponownie prezentujemy podsta-

wowe informacje dotyczące wyda-
rzenia, które już niebawem będzie 
miało miejsce na stadionie w No-
wogardzie. 

Głównym organizatorem jest 
klub kolarski „Chrabąszcze” No-
wogard, a pomaga mu Bank BGŻ, 
Dom Pomocy Społecznej, Pomo-
rzanin Nowogard, LUKS JF Duet 
Goleniów, LZS Nowogard, UM w 
Nowogardzie i Dziennik Nowo-
gardzki, który od lat obejmuje to 
wydarzenie swoim patronatem 
medialnym. Wyścig odbędzie się 
w sobotę (6 grudnia), na terenie 
Stadionu Miejskiego w Nowogar-
dzie, pierwsza grupa kolarzy wy-
startuje o godzinie 11:00. W wy-
ścigu mogą startować zawodnicz-
ki i zawodnicy w kategoriach: Żak, 
Młodzik, Junior młodszy, Junior 

(z aktualnymi książeczkami zdro-
wia) i starsi oraz zawodnicy Domu 
Pomocy Społecznej. Kolarze nie 
posiadający licencji muszą otrzy-
mać zgodę rodziców na udział w 
zawodach. Zawodników obowią-
zują kaski kolarskie. Cele wyści-
gu wciąż pozostają takie same. 
Przede wszystkim organizatorom 
chodzi o podtrzymywanie tradycji 
kolarstwa przełajowego i MTB na 
terenie miasta i gminy Nowogard, 
oraz uczczenie pamięci zmarłych 
kolarzy: Pawła Zugaja, Artura Ko-
misarka oraz działacza LZS Fran-
ciszka Palenicy. Wyścigiem tym 

organizatorzy chcą również przy-
czynić się do przeciwdziałania pa-
tologii wśród dzieci i młodzieży, 
integracji z mieszkańcami Domu 
Pomocy Społecznej, oceny szkole-
nia w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Wyścig jest również 
świetnym sposobem na reklamę 
sponsorów tego wydarzenia. Przy-
pomnijmy, że w minionym roku 
Mikołajkowe ściganie się na Sta-
dionie Miejskim wypadło bardzo 
dobrze. Impreza zgromadziła wie-
lu uczestników spoza naszej gmi-
ny, spodziewamy się, że w tym 
roku będzie podobnie. 

Zgłoszenia do wyścigu będą 
przyjmowane za pośrednictwem 
poczty elektronicznej posackiry-
szard@onet.pl lub bezpośred-
nio przed wyścigiem, od godziny 
8:00 do 10:45, w Biurze Wyścigu 
na stadionie Pomorzanina. Zachę-
camy wszystkich do wspólnej za-
bawy na trasie, która rozpoczy-
na się na stadionie i ciągnie przez 
pobliski las. Przy artykule pre-
zentujemy mapę trasy wyścigu 
Mikołajkowego.

KR

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w wyścigu, szczególnie tych najmłod-
szych pasjonatów jazdy na rowerze. Na zdjęciu zmagania Żaków, podczas ostat-
niej edycji Mikołajkowych zmagań w 2013 roku.

Koniec I Rundy w II Lidze Mężczyzn

Zwycięstwo Wierzbięcina na koniec
W minioną sobotę (22 listopada) tenisiści stołowi LUKS Top Wierzbięcin rozegrali ostatni 
mecz I Rundy w II Lidze Mężczyzn. Rywal nie był zbyt wymagający, gdyż do hali sportowej 
SP w Wierzbięcinie przyjechali zawodnicy Koszalinianina Koszalin, którzy jak dotąd jesz-
cze nie wygrali. 

Zawodnicy LUKS Top Wierz-
bięcin rozegrali ostatni pojedy-
nek ligowy z drużyną KTS Ko-
szalinianin Koszalin. Cały po-
jedynek od początku do końca 
przebiegał pod dyktando  za-
wodników z Wierzbięcina. Mecz 
zakończył się wynikiem 8:2. 
Warto dodać, że przy wyniku 

8:0 dla gospodarzy, trener Józef 
Korkosz zrobił dwie zmiany i na 
parkiecie pojawili się Adrian Ku-
renda i Szymon Rutkowski, któ-
rzy rozegrali swoje debiutanckie 
mecze w II Lidze. Po pierwszej 
rundzie zawodnicy z Wierzbię-
cina plasują się na 2. pozycji ( 6 
zwycięstw i 1 porażka) w tabeli 

ligowej, co stawia ich w bardzo 
dobrej sytuacji przed meczami 
rewanżowymi, gdzie spotkania 
w większości odbędą się na wy-
jeździe. Pierwszy mecz II Rundy 
zaplanowano na 6 grudnia 2014 
roku, wówczas tenisiści LUKS 
Top zagrają rewanż z Koszali-
nianinem. Dodajmy również, 

Pojedynki Zwycięstwa Porażki Procent wygranych

Bartosz Jemilianowicz 14 13 1 92 %
Sebastian Jemilianowicz 14 10 4 71 %
Daniel Zubrzycki 13 7 6 53 %
Mateusz Witkowski 13 6 7 46 %
Adrian Kurenda 1 0 1 0 %
Szymon Rutkowski 1 0 1 0 %

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

6 grudnia 2014 r.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Serdecznie zapraszamy „Chrabąszcze” Nowogard

Patronat medialny:

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 
wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 
Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547), Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645), Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

Stadion Miejski w Nowogardzie
Start I grupy, godz. 11:00 

(odprawa techniczna 10:45)

SKLEP SPORTOWY
Małgorzata Kubicka

NASZ PATRONAT

że para deblowa braci Jemilia-
nowiczów na 7 gier deblowych, 
nie przegrała żadnego pojedyn-
ku. Przy artykule prezentujemy 
zestawienie indywidualnej każ-

dego zawodnika, który w I Run-
dzie walczył o punkty dla druży-
ny z Wierzbięcina.  

KR

Debel Sebastian i Bartosz Jemilianowiczowie w I Rundzie II Ligi Mężczyzn nie za-
znał porażki.
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 Nasz cykl - Dzieje nowogardzkich rodzin 

Historia Piotra Kozakowskiego i jego rodziny - część IX
Dzieje nowogardzkich rodzin to nadal nieodkryty frapujący temat. Niestety tylko nieliczne są przypadki, gdy znajdują się tacy, którzy w jakikolwiek sposób spisują i 
utrwalają historie swoich najbliższych. Do nich należy pan Czesław Kozakowski. Urodzony w naszej gminie i wiele lat tutaj mieszkający, opracował niezwykłą historię 
losu swojego ojca Piotra, który trafił , na te nowogardzkie ziemie po II Wojnie Światowej . Historia spisana przez pana Czesława otrzymała I nagrodę w konkursie Szcze-
cińskiego Towarzystwa Kultury „Dzieje Szczecińskich Rodzin” w roku 2008. Monografia ma tytuł „Historia mojej Rodziny 1860-2007”. Jej część, dotycząca losów ojca 
autora, prezentujemy niżej w odcinkach na łamach DN.

Jan Czesław Kozakowski

Autor o sobie: Urodziłem się 27 stycznia 1948 r. w Nowogardzie. Rodzice prowa-
dzili gospodarstwo w Nowych Wyszomierkach w gminie Wyszomierz, powiat No-
wogard. Szkołę podstawową kończyłem w Długołęce. Do Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowogardzie uczęszczałem w latach 1962-1966. W latach 1966-1968 uczy-
łem się w pomaturalnej Państwowej Szkole Ekonomicznej przy Technikum Han-
dlowym w Szczecinie. We wrześniu 1968 rozpocząłem pracę w firmie rzeczoznaw-
czo-kontrolnej POLCARGO w Szczecinie, w której przepracowałem 40 lat. W tym 
okresie odbyłem zasadniczą służbę wojskową oraz ukończyłem studia zaoczne na 
wydziale filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Od Wigilii 2008 r. jestem na emeryturze. Mieszkam w Szczecinie od 1966 r. Od 
kilku lat biorę udział w Konkursie „Dzieje Szczecińskich Rodzin” organizowanym 
przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Zajmuję się gromadzeniem i opracowy-
waniem dokumentacji dotyczącej mojej Rodziny oraz Ziemi Nowogardzkiej.

Grudzień 1962 - mam dziwny 
sen o Ojcu: śni mi się, że od stro-
ny Jenikowa przychodzi do nas 
wielkie morze i zabiera Ojca. Oj-
ciec też, jeszcze przed pójściem do 
szpitala, opowiedział swój sen: Le-
żał wraz z innymi ludźmi na dwu-
spadowym, lecz niezbyt stromym 
dachu. Dach tworzył coś w rodza-
ju podwójnej stolnicy. W pew-
nej chwili coś Ojca przeciągnęło 
czymś przypominającym kociubę 
na drugą stronę kalenicy.

Mój Ojciec leży w szpitalu po-
wiatowym w Nowogardzie, gdy 
tymczasem jego brat Jan z Jedlni 
też trafia do szpitala. Pisze o tym 
w swoim liście Edward Korcz, syn 
Cioci Wiktorii. Chyba nie wie o 
chorobie mojego Ojca.

Pierwsze miesiące roku 1963 to 
Zima Stulecia. Ponieważ nie jeż-
dżą autobusy, a w niektóre dni na-
wet pociągi, mieszkam w interna-
cie Liceum Ogólnokształcącego, 
który znajdował się w tzw. Har-
cówce na końcu ul. Wojska Pol-
skiego. 20 lutego 1963 idę odwie-
dzić Ojca w szpitalu. Po drodze w 
pobliskim sklepiku kupuję kom-
pot wiśniowy. Mówią mi, że Oj-
ciec wypisał się ze szpitala i wrócił 
do domu. Ucieszyłem się myśląc, 
że Ojciec poczuł się lepiej i dla-
tego pojechał do domu. Wieczo-
rem grupą wracamy do interna-
tu. Nagle drogę przebiega czarny 
kot. Ktoś mówi: Ten, kto przejdzie 
ostatni, będzie miał pecha! Zaczy-
namy biec. Ja jestem pierwszy.

23.02.1963 rano na przerwie 
między lekcjami w liceum Zdzi-
chu Frąckowiak z Długołęki mówi 
mi, że widział poprzedniego dnia 
moją Mamę, jak wiozła trumnę 
z Nowogardu. Nie chciałem mu 
wierzyć. Rozpoczyna się lekcja 
angielskiego prowadzona przez 
Stanisława Świrskiego, gdy do 
klasy puka moja siostra ciotecz-
na Danka Antczak i prosi mnie na 
korytarz. Przyjechała, żeby mnie 
powiadomić o śmierci Ojca. Gdy 
się pakuję, łzy padają mi na zeszyt.

Mój Ojciec - Piotr Kozakow-
ski zmarł 22.02.1963 - o pierw-
szej nad ranem w naszym domu w 
Nowych Wyszomierkach. 

25 lutego 1963 (poniedziałek) 
– pogrzeb Ojca w Jenikowie. Jest 
straszny mróz i dużo śniegu, trze-
ba jechać saniami. Z powrotem 
wracam ze stryjkiem Frankiem, 
który w tamtą stronę wiózł trum-
nę. Żeby nie zmarznąć, co trochę 

wyskakuję z sań i biegnę za nimi. 
Po pogrzebie Danka zauważa, że 
Ojca pochowano bez czapki, co 
źle wróży. 

W marcu 1964 moja Matka do-
staje list od Waltera Tolzmanna, 
bauera, u którego nasza Rodzi-
na pracowała w czasie wojny w 
Wyszomierzu. Po wojnie rodzina 
Tolzmannów zamieszkała w ma-
łej miejscowości Jarkvitz na po-
łudniowo-zachodniej Rugii, nie-
daleko Stralsundu, wtedy NRD. 
Niemcy próbowali nawet napisać 
do nas po rosyjsku, gdyż na od-
wrocie listu znajdujemy zwrot: 
Dorogije Druzja.

 Odpisujemy im na ten list, in-
formując ich o śmierci Ojca. Bar-
dzo szybko odpowiadają na nasz 
list. Niestety, nie ma dalszych śla-
dów korespondencji. Jednakże 
młody Tolzmann odwiedził nas 
na motocyklu. Przywiózł upra-
gnioną przez Matkę centryfugę i 
jakieś ubrania. Później zapomnia-
łem o tych listach, a mogłem od-
wiedzić Tolzmannów będąc kilka-
krotnie w NRD, a nawet dwa razy 
w samym Stralsundzie.

Wkrótce też do nas pisze Al-
bin Ważny dowiedziawszy się o 
śmierci Ojca: 

Ruda Różaniecka 7-4 1964

Pani Kozakowska i Janku, dono-
simy wam, żeśmy list od was otrzy-
mali, za który wam bardzo dzięku-
jemy. Smutno nam czytać, że pani 
mąż już pomarł i to już rok minął. 
No trudno, co zrobić, każdy musi 
umierać, ale jeszcze trochę za pręd-
ko, ale śmierć nie wybiera, na kogo 
kolejka przychodzi ten musi umie-
rać. Ja zawsze sobie myślałem, że 
kiedy jeszcze zajadę do was i za-
wsze nie było jak zawsze. 

Pani pisze, że pisali do was wa-

sze baory [bauerzy – JCK]. Za póź-
no napisali, żeby żył pani mąż, to 
byłby im wszystko opisał, bo pani 
mąż był do listów pisania – umiał 
opisać. Trzeba mieć dar do wszyst-
kiego. Pani Kozakowska, ja bym 
panią prosił, żeby mi pani posłała 
od nich adres, ja bym do nich na-
pisał. Może oni wiedzą, gdzie te 
moje Niemcy są, co ja z nimi pra-
cował bo oni byli dobre dla mnie. 
Pracować trzeba było co kazali i te-
raz też trzeba pracować, bo dopó-
ki człowiek żyje trzeba pracować. I 
czy oni do pani pisali po polsku czy 
po niemiecku – niech mi pani na-
pisze. (...)

Pani pisze, że brat męża mieszka 
blisko was, to się nie mogę wyznać, 
bo mi pani mąż opowiadał, że brata 
zamordowali na wschodzie Ukraiń-
cy. To chyba młodszy brat męża, to 
niech pani opisze jak to jest. I pani 
pisze, czy ja znałem Pieckę; coś mi 
się kręci w głowie, że mam znać. To 
chyba ci ludzie co koło was miesz-
kali, tych dwoje ludzi. Proszę mi 
opisać jak to jest. (...)

Pani Kozakowska, pani pisze, 
że syn Janek chodzi do szkoły do 
Naugardu do IX klasy, no to trze-
ba dużo płacić, jak sama kobieta 
może dać radę wszystkiemu. Może 
mu dają stypendium, to niech pani 
opisze jak to jest. Kończę swoje pi-
sanie, pozdrawiamy panią i pani 
całą rodzinę. Niech pani nie roz-
pacza za mężem, bo to nic nie da, 
bo my musimy tam iść wszyscy czy 
prędzej czy później, to nas nie mi-
nie; jak Bóg powiedział: z prochuś 
powstał i w proch się obrócisz. To 
przypadło, musi się pani męczyć do 
jakiegoś czasu. Ukłony dla całej ro-
dziny od Ważnych dla Kozakow-
skich. W.A.

I niezwykły dopisek:

Dla pani męża a dla mego przy-
jaciela i znajomego niech mu bę-
dzie ziemia lekka. Cześć jego pa-
mięci.

Jest to ostatni list od tego czło-
wieka, którego nigdy nie pozna-
łem, a który – wnioskując z treści 
listów – był człowiekiem prostym, 
ale szlachetnym. Nie pamiętam, 
czy odpisaliśmy na ten list.

PS. Dn. 19.04.1985 r. w kon-
kursie poetyckim „O Laur Czy-
nu Polaków” otrzymałem wyróż-
nienie Szczecińskiego Towarzy-
stwa Kultury za wiersz zatytuło-
wany „Wyjazd na wieś” utrzyma-

ny w konwencji tamtych lat*. Se-
kretarz STK, pani Urszula Rosła-
niec, wręczając mi dyplom po-
wiedziała, że historię mojej ro-
dziny przedstawioną w wierszu 
mógłbym opisać szerzej i prze-
słać na konkurs „Dzieje Szczeciń-
skich Rodzin”. Uczyniłem to do-
piero ponad dwadzieścia lat póź-

niej – w 2008 r. otrzymałem I Na-
grodę w Konkursie STK za mono-
grafię pt. „Historia mojej Rodziny 
1860-2007”.

* W roku powstania tego wier-
sza nie żył już także mój trzeci brat 
Seweryn, który zginął w wypadku 
w Nowogardzie w 1981 r. Matka 
zmarła w 1974 r.

Wyjazd na wieś

Tutaj Ojciec rozdzierał ziemię pługiem -
Pług poniemiecki, koń z UNRRY, ziemia nasza.
Tu czarna gleba układała się w skiby długie,
Polak zza Buga z koniem zza oceanu potem ją zraszał. 

Ojciec smak tej ziemi już wcześniej poznał,
Nim tu wróciła Polska w wojskowym mundurze.
Niejeden mu tu minął Frühling czyli wiosna, 
Bo w tej wsi u Bauera z rodziną swą służył.

Raz, szykując się do pracy, Matka zapomniała,
Że tu nie „pole”, lecz „das Feld” się mówiło,
I rzekła: „Idę na pole!” A stara Bauerin krzyczała:
„Nicht nach Polen!” - choć Polski jeszcze nie było.

Nie musiała wtedy Matka iść do Polski,
Bo Polska sama tu przyszła z polskim słowem,
Polskie znów były miasta, polskie wioski,
I życie polskie się rozbudziło - trudne i nowe.

Długo Ojciec pruł ziemi twardą skórę,
Aż raz głębiej ona swe łono rozwarła,
Pozostał na cmentarzu po Ojcu pagórek,
Parę lat później zmęczona Matka umarła.

Dom pochyla się jak wiekiem strudzony starzec,
Kilkuletni zarost chwastów na podwórzu.
Ja po pustych, zimnych pokojach łażę
I wygrzebuję wspomnienia spod kurzu.

Tu Ojciec spał, tu na mnie się zżymał, 
W tym pokoju lubiła się modlić Matka, 
A w tym kącie Brat skarby swoje trzymał
I cicho marzył o pobliskim morzu i statkach. 

Przeszłość otacza mnie jak gęsta mgła,
A tam na drodze syn woła mnie mały.
Dziwi cię, chłopcze, ta na powiece łza?
Tu słowo Polska pierwszy raz usłyszałem.
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Czerwone kartki, rzuty karne i grad goli

Wojna w Dolicach
W sobotę (22 listopada), o godzinie 13:30, Pomorzanin Nowogard walczył o ligowe punkty 
w Dolicach z tamtejszą Unią. Szczerze można stwierdzić, że była to istna boiskowa wojna! 
Nie zabrakło pięknych goli, rzutów karnych, czerwonych kartek i kontrowersyjnych decyzji 
sędziego. Pomorzanin pokazał charakter i pomimo że musiał kończyć mecz w dziewiątkę, 
zdołał wywalczyć cenny punkt. 

To był ostatni mecz w tym 
sezonie Pomorzanina i trzeba 
przyznać, że działo się na nim 
więcej niż w kilku spotkaniach 
razem wziętych. Pojedynek roz-
począł się z opóźnieniem, gdyż 
zespół z Nowogardu przez drob-
ne problemy nieco się spóźnił. O 
sporych problemach mogła też 
mówić grupa nowogardzkich ki-
biców, którzy wybrali się do Do-
lic prywatnymi samochodami. 
Nieoczekiwanie, dwukrotnie 
sympatycy LKS-u z Nowogardu, 
przeszukiwani byli przez uzbro-
jonych policjantów, tak jakby je-
chali do Dolic nie kibicować, a 
na wojnę...  Nasza grupa liczyła 
20 osób, wyjechaliśmy do Dolic 4 
autami po 5 osób. Pierwsze kło-
poty rozpoczęły się przed Stargar-
dem. Wówczas zatrzymała nas 
policja i ponad godzinę wszyst-
kich przeszukiwała. Była to gru-
pa około 30 policjantów w bia-
łych kaskach z bronią gładkolufo-
wą. Oprócz przeszukań, byliśmy 
przez nich cały czas kamerowani. 
W Stargardzie przejęła nas inna 
grupa policjantów, a w samych 
Dolicach ponownie byliśmy prze-
szukiwani w obecności 4 radiowo-
zów i psów. Na stadion dostaliśmy 
się równo z pierwszym gwizdkiem 
arbitra, ale to dlatego, że nasi za-
wodnicy gdzieś utknęli i mecz zo-
stał opóźniony – relacjonuje je-
den z kibiców, który wybrał się 
na mecz wyjazdowy do Dolic. 

Arbitrem meczu Unii z Po-
morzaninem był A. Martyno-
wicz, nie bez kozery wymienia-
my to nazwisko. Ten sam pan 
sędziował mecz Piasta z Pomo-
rzaninem, w którym to na pra-
wo i lewo rozdawał kartki, w Do-
licach również stał się jednym z 
„bohaterów” tego meczu. 

Pomorzanin rozpoczął ten po-
jedynek w możliwe najsilniej-
szym składzie i od razu prze-

jął kontrolę na boisku. Na efek-
ty nie trzeba było długo czekać. 
Na 20 metrze sfaulowany został 
Rafał Makarewicz, piłkę ustawił 
sobie Wojciech Borek i pięknym 
strzałem z rzutu wolnego, wy-
prowadził Pomorzanin na pro-
wadzenie. Nowogardzianie po-
szli za ciosem i ponownie zdobyli 
bramkę.  Ponownie jednym z bo-
haterów był Wojciech Borek, któ-
ry idealnie dośrodkował w pole 
karne, a tam pewnym strzałem 
bramkarza gospodarzy pokonał 
Hubert Pędziwiatr. Gdy wydawa-
ło się, że nic złego nowogardzia-
nom nie może się stać, po „na-
ciąganym” faulu w polu karnym 
Gracjana Wnuczyńskiego, sędzia 

podyktował „jedenastkę” dla go-
spodarzy. Unia zdobyła gola kon-
taktowego, a sędzia pokazał żół-
tą kartkę Pędziwiatrowi za prze-
kleństwo. Jakiś czas później Hu-
bert Pędziwiatr obejrzał drugą 
żółtą kartkę (za faul do którego 
również można by było się „przy-
czepić”), i musiał opuścić boisku. 
Natomiast Unia po składnej ak-
cji zdołała wyrównać w ostatnich 
minutach pierwszej części gry. 

Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard  3:3 (2:2)
Gole: `Wojciech Borek, `Hubert Pędziwiatr, `Rafał Makarewicz
Skład: Paweł Sobolewski – Konrad Winczewski, Michał Soska (c) , Maciej Do-

browolski, Natan Wnuczyński – Wojciech Borek, Rafał Makarewicz, Gracjan 
Wnuczyński (Sławomir Paszkowski), Dawid Langner (Michał Łukasiak), Domi-
nik Wawrzyniak  (Kamil Lewandowski) – Hubert Pędziwiatr. 

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
15. kolejka:
Zorza Dobrzany – Stal Lipiany  1:1
Odrzanka Radziszewo – Piast Chociwel 0:1
Ina Ińsko – Sparta Węgorzyno  1:1
Gavia Choszczno – Jeziorak Szczecin 1:3
Polonia Płoty – Orkan Suchań  2:0
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard  3:3
Kłos Pełczyce – Morzycko Moryń  2:0
Flota II Świnoujście – Błękit Pniewo 9:0

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 15 38 38 11 12 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 15 32 26 17 10 2 3
3 Jeziorak Szczecin 15 31 34 22 10 1 4
4 Kłos Pełczyce 15 26 21 22 8 2 5
5 Stal Lipiany 15 24 34 25 7 3 5
6 Morzycko Moryń 15 23 22 18 5 8 2
7 Błękit Pniewo 15 23 28 37 7 2 6
8 Polonia Płoty 15 22 35 22 6 4 5
9 Zorza Dobrzany 15 21 35 21 4 9 2
10 Sparta Węgorzyno 15 19 21 20 5 4 6
11 Flota II Świnoujście 15 16 29 37 5 1 9
12 Unia Dolice 15 15 30 28 3 6 6
13 Ina Ińsko 15 15 18 30 4 3 8
14 Orkan Suchań 15 10 13 35 2 4 9
15 Gavia Choszczno 15 10 21 35 2 4 9
16 Odrzanka Radziszewo 15 6 16 41 1 3 11

Wojciech Borek rozegrał bardzo dobry mecz, zdobył piękną bramkę z rzutu wol-
nego oraz zaliczył 2 asysty. Niestety jego występ popsuł sędzia, który pokazał mu 
naciąganą czerwoną kartkę.

Po zmianie stron, zawodni-
cy z Nowogardu wyszli na bo-
isko niezwykle zmotywowani, 
grali tak, że nie widać było utra-
ty zawodnika. Ambitna walka 
o zmianę wyniku opłaciła się. 
Wojciech Borek idealnie do-
środkował z rzutu rożnego do 
najwyższego na boisku Rafa-

ła Makarewicza, a ten strzałem 
głową zdobywa bramkę dającą 
Pomorzaninowi kolejne prowa-
dzenie. Niestety to nie był koniec 
emocji. Na 5 minut przed koń-
cem, Pomorzanin wykonywał 
rzut rożny, piłkę przejęła Unia 
i wyprowadziła kontrę. Gra-
cjan Wnuczyński walczył bark w 
bark z napastnikiem gospodarzy 
na około 20 metrze. Piłkarz Unii 
przegrał tę walkę i stracił równo-

wagę, sprytnie przewracając się 
dopiero w polu karnym. Arbiter 
tego meczu zdecydował, że był 
to faul w polu karnym i podyk-
tował drugi rzut karny dla Dolic. 
Zawodnik gospodarzy ponow-
nie nie dał szans Sobolewskiemu 
na skuteczną interwencję, i Unia 
doprowadziła do remisu 3:3. 
Przed końcem meczu, Wojciech 
Borek próbując odebrać piłkę 
rywalowi, sfaulował go, sędzia 
sięgnął po kartki i choć każdy 
pewien był, że kartonik będzie 
koloru żółtego, arbiter uznał 
ten faul za brutalny i pokazując 
czerwoną kartkę wyrzucił Borka 
z boiska. Co ciekawe, mimo du-
żego osłabienia, to Pomorzanin 
mógł zdobyć 4 bramkę, jednak 
zabrakło skuteczności. 

Podsumowując, nowogardzia-
nie pojechali do Dolic z chę-
cią zdobycia 3 punktów, jednak 
biorąc pod uwagę okoliczności, 
wynik 3:3 brzmi bardzo dobrze. 
Cieszy fakt, że Pomorzanin nie 
załamał się po zmianie stron i 
grając w osłabieniu wciąż prze-
ważał na boisku w Dolicach. Ten 
mecz pokazał, że zespół z Nowo-
gardu posiada zarówno umiejęt-
ności, jak i charakter, który po-
winien pomóc im wywalczyć 
awans do IV ligi. Póki co, po 15 
kolejkach rundy jesiennej, Po-
morzanin zajmuje 2. miejsce w 
tabeli (premiowane awansem), 
ze stratą 6 punktów do lidera - 
Piasta Chociwel oraz z przewagą 
punktu nad trzecim w tabeli Je-
ziorakiem Szczecin. Runda wio-
senna zapowiada się niezwykle 
emocjonująco!

KR

Kibice z Nowogardu zatrzymani przez policję, podczas wyjazdu na mecz z Unią Dolice.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Najlepsi mechanicy w ZSP 
8 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica odbył się finał I 
edycji Konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodach Technik Pojazdów Samochodowych i 
Mechanik Pojazdów Samochodowych Nowogard 2014. 

 W ramach konkursu uczniowie 
klas mechanicznych wzięli udział 
w dwóch spotkaniach, podczas 
których zapoznali się z  budową 
i działaniem systemu EBS w po-
jazdach ciągnionych oraz budo-
wą i zasadami działania układów 
klimatyzacji w pojazdach me-
chanicznych. Ich wiedza została 
sprawdzona podczas finału kon-
kursu – uczniowie napisali test 
oraz wykonywali zadania prak-
tyczne  (zmiana koła na czas oraz 
zadanie na placu manewrowym). 

Po sprawdzeniu testów oraz na-
radzie komisja podjęła decyzję i 
ogłosiła wyniki:

I miejsce – Maciej Forgiel  
II miejsce – Krystian Podgór-

ski
III miejsce – Przemysław By-

czyk 
Przyznano również nagro-

dę dla najbardziej zaangażowa-
nego ucznia, którą otrzymał Łu-
kasz Czarny. Nagrody w postaci 

zestawów profesjonalnych narzę-
dzi oraz pucharów i dyplomów 
wręczali: organizator konkursu 
Pan Dominik Wulkiewicz, Wice-
starosta Powiatu Goleniowskie-
go Pan Tomasz Kulinicz oraz dy-
rektor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Pan Stefan Sitkowski.  
Tego dnia na uczestników finału 
czekało wiele atrakcji, np.  symu-
lator jazdy samochodem i slalom 
w alkogoglach. Najmłodsi uczest-
nicy mogli wyszaleć się w specjal-
nie przygotowanym dla nich kąci-
ku. Wiele emocji wzbudziły zawo-
dy między drużynami nauczycieli 

i uczniów – na długo zapamięta-
my przeciąganie liny, picie mleka 
na czas oraz błyskawiczne skła-
danie papierowych samolocików. 
Projekt był świetną okazją do zdo-
bycia wiedzy oraz umiejętności,  a 
także najlepszym dowodem na to, 
że naukę można połączyć z dobrą 
zabawą. 

Gratulujemy najlepszym me-
chanikom!

„STOP. NIE PALĘ!”
Miniony tydzień upłynął uczniom i pracownikom szkoły 
pod hasłem „STOP.NIE PALĘ!”. 

W związku z powyższym w 
szkole zostało zorganizowanych 
wiele działań związanych z pro-
filaktyką palenia papierosów dla 
uczniów, rodziców oraz pracow-
ników szkoły. 

Przeprowadzone działania:
Akcja szkolna „Długa przerwa” 

- 18 listopada (wtorek) wszyscy 
chętni mogli zakupić zdrową sa-
łatkę i tym samym zastąpić nią 
wyjście na papierosa. 

Symulator jazdy 

 Pojedynek uczniowie kontra 
nauczyciele

 Pan Tomasz Kulinicz, Pan Stefan Sitkowski i najlepsi mechanicy – Maciej 
Forgiel, Przemysław Byczyk, Krystian Podgórski i Łukasz Czarny

 Uczestnicy spotkania

„Dziękuję...nie palę” - akcja 
szkolna dla uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły, podczas 
której mogli określić swój „wynik 
niepalenia”. 

Ponadto dnia 21 listopada od-
chodziliśmy w szkole „Dzień 
Życzliwości” w charakterze akcji 
pt.: „gorzko-słodki”, podczas któ-

rej każdy uczeń oraz pracownik 
szkoły za wypowiedziane „gorz-
kie” słowo był zobowiązany prze-
znaczyć słodkiego lizaka. 

Dziękuję wszystkim zaintereso-
wanym i chętnym za udział w wy-
mienionych przedsięwzięciach. 

Pedagog szkolny
Ewa Regina Krzak 

Uczniowie podczas rozwiązywania testu 

 Sałatka zamiast papierosa 
„Dzień Rzucania Papierosa” - 

20 listopada (czwartek) z okazji 
dnia bez papierosa został prze-
prowadzony konkurs dla mło-

dzieży pt.: „ Bądź sprytny, nie pa-
l!”(klasy: I TŻ, I THO, IV TE, II 
M, II THE, III M, I TPS, IV TI, III 
TE, IV TŻ).

„Zamiast fajek do jarania, kup se 
buty do biegania” – 21 listopada od-
było się rozstrzygnięcie konkursu 
na najciekawsze hasło antynikoty-

nowe: I miejsce – Pan Michał Daca, 
II miejsce- Pani Jowita Pawlak i Pan 
Zbigniew Ceranka, III miejsce - 
Pani Mirosława Szymaniak.

Pan Stefan Sitkowski, Pani Ewa Krzak i uczestnicy konkursu
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AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Kompleksowe  
usługi instalacyjno- 

elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

WYPRZEDAŻ ! 
Likwidacja złotej biżuterii 

www.honi.pl 
ceny do negocjacji. 
Sklep Jubilerski
Ul. 700 Lecia 20F

GABINET KOSMETYCZNY 
"WICHEREK" i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

2014 r. 1
Potrzebujesz szybkiej 

gotówki na święta?  
Pożyczki i kredyty 

gotówkowe w 15 minut. 
Promocja do 28 listopada. 

Zadzwoń już teraz:  
324 207 334

Szybka pożyczka  
na dowolny cel bez 

zbędnych formalności. 
Promocja do 21 listopada. 

Zadzwoń już teraz: 

324 207 334
18.11 25.11

Spotkanie z Sybirakami 
w ZSP 
20 listopada, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. 
Staszica, odbyło się coroczne spotkanie z Sybirakami.

Na uczestników spotkania cze-
kał ciepły posiłek oraz część ar-
tystyczna przygotowana przez 
uczniów: Aleksandrę Ślipek, Klau-
dię Dudę, Milenę Wiśniewską, Ka-
rolinę Sławecką i Weronikę Zaro-
ślińską pod czujnym okiem na-
uczycielki Pani Grażyny Wawrzy-
niak. Nasi goście mogli obejrzeć 
także prezentację multimedialną 

przedstawiającą historię Polski od 
okresu rozbiorowego do zakoń-
czenia II wojny światowej, którą 
przygotowała nauczycielka historii 
Pani Ewa Staszak. Wychowanko-
wie internatu – którzy byli odpo-
wiedzialni za przygotowanie sali – 
świetnie  sprawdzili się w roli kel-
nerów, dbali także o to, żeby  go-
ście czuli się u nas komfortowo. 

Kolejny sukces sekcji kulturystyki

Grzegorz Skorupski 
z brązem
Przed tygodniem odbyły się VI Mistrzostwa Polski Szkół Ponadpodstawowych w Kultury-
styce i Fitness. Udział w nich brał zawodnik z sekcji kulturystyki i fitness Pomorzanina No-
wogard, Grzegorz Skorupski, który wywalczył brązowy medal. 

O pierwszych sukcesach Grze-
gorza Skorupskiego informowa-
liśmy w minionym roku, gdy Po-
morzanin Nowogard doszedł do 
porozumienia z nowogardzki-
mi kulturystami i utworzył sek-
cję kulturystyki i fitness. O kolej-
nym medalu Skorupskiego, poin-

formował nas prezes Pomorzani-
na Marcin Skórniewski. Z rado-
ścią chciałbym poinformować, że 
nasz najmłodszy zawodnik w sek-
cji kulturystycznej Grzegorz Sko-
rupski, zdobył brązowy medal na 
VI Mistrzostwach Polski Szkół Po-
nadpodstawowych w Kulturysty-

ce i Fitness! Grzegorz startował w 
kategorii kulturystyka do 21 lat – 
mówi M. Skórniewski. Gratulu-
jemy Grzegorzowi Skorupskiemu 
brązowego medalu i czekamy na 
kolejne sukcesy.

KR 

Na zdjęciu pierwszy z prawej - Grzegorz Skorupski, zawodnik sekcji kulturystyki i fitness Pomorzanina Nowogard.
OGŁOSZENIE

Ferma Norek  w Maszkowie 
 zatrudni 

pracowników do pracy w hodowli zwierząt futerkowych. 

601 520 540, 506 77 88 06 

Uczestnicy spotkania

Uczennice, które poprowadziły część artystyczną
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

• NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowogardzie 
88,36m parter bliźniaka z podwórkiem i ga-
rażem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny w Nowogar-
dzie ul. Jesionowa 3. 604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 m2 + użytko-
we poddasze Nowogard. 602 350 301

• Do wynajęcia lokal handlowy – 660143840 

•	 Najtańsze działki budowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 pokojo-
we mieszkanie, 58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Stolarnia do wynajęcia. Tel.605336228. 

• Sprzedam pawilon handlowy przy szkole, 
plaży. Tel. 533 983 233 

• Sprzedam garaż murowany duży, Nowo-
gard, Zamkowa. 506 413 218 

• Sprzedam dom 110 m2 , parterowy w Nowo-
gardzie z garażem.Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + droga, przy   
ul. Podgórnej 4d w Łobzie, obecny skup zło-
mu u Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 km. od N-du. 
Media 11 zł/m2 .Tel.669517975. 

• Sprzedam działkę 2,5 tyś m 2.Wyszomierz.
Cena 28 tyś.zł.723930320.

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe tanio 
sprzedam. 501 307 666 

• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 44,4 m2, 
III piętro ul; Żeromskiego, 145 tyś. do nego-
cjacji. 723930320, 697171038.

•	 Wynajmę garaż na ul; Jana Pawła. 
Tel.601257127.

• Wynajmę lokal handlowo-usługowy przy 
ul. Młynarskiej w Nowogardzie. Powierzch-
nia ok. 45m2, na którą składa się sala obsłu-
gi oraz zaplecze/magazyn z osobną toaletą. 
Lokal po kapitalnym remoncie. Dostępne 
media: prąd, woda, kanalizacja, CO. Obiekt 
monitorowany. Zapraszam na prezentację, 
tel. 91/579-29-18

• Sprzedam kawalerkę w Przybiernowie, tel. 
883 241 289

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe parter. 
889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie ulica 
Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam działki budowlane 12-15 ar, me-
dia. 602 267 382  

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 411 277 

•	 Wynajmę czteropokojowe, parter, 67,7m2 
700 zł+opłaty+kaucja. 504 898 980 

• Wynajmę kawalerkę. 691 887 533 

• Sprzedam działkę budowlaną z warunkami 
zabudowy w Nowogardzie ul. Kościuszki. 
693 850 197

• Sprzedam kawalerkę. 697 574 832 

• Mieszkanie do wynajęcia. 722 300 700

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 700 

• Sprzedam sklep spożywczy w Szczytnikach. 
660 238 541

•	 Sprzedam dom w stanie surowym ul. Si-
korskiego. 604 955 769 

•	 Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy w Nowogardzie ul. Ko-

ściuszki. 693 850 197

•  Kobieta (44lata) poszukuje do wynajęcia ta-
nio pokoju, może być u starszej pani w za-
mian (chociażby częściowo) za wszelkie pra-
ce fizyczne. 513 762 538

•	 Wynajmę garaż ul. Boh. Warszawy 21. 91 
39 20 307

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe. 607 488 
128

• Mieszkanie do wynajęcia. 793 908 098

• Posiadam do wynajęcia sklep 30m2 w Go-
leniowie 500 zł brutto, bez dodatkowych 
opłat. 601 567 543 

• Sprzedam sklep 30m2 centrum Goleniowa 
25% poniżej wyceny. 601 567 543 

• Sprzedam mieszkanie 55 m 2,bezczynszo-
we.505339401.

• Do wynajęcie mieszkanie , centrum mia-
sta 55 m ,częściowo umeblowane,500 zł. + 
opłaty+ kaucja. Tel.785242022.

• Wynajmę  mieszkanie ul: Wiejska, nowe bu-
downictwo, 42 m 2, 2 pokoje, 4 piętro , w 
pełni umeblowane,750 zł.+opłaty+2000zł 
kaucji. Od zaraz.Tel.660424989.

• Sprzedam garaż z prądem  na  ul:Zamkowej.
Tel.607804921.

• Pawilon handlowy  sprzedam  lub  wynajmę.
tel.517357653.

• Wynajmę  lokal  usługowo-handlowy o pow. 
27 m 2,przy ul: Kościuszki 2.Tel.601581858.

• Sprzedam  działkę  budowlaną  o pow. 0,5h 
przy  drodze  Dębice  .Tel.697436375.

• Mieszkanie do wynajęcia  lub  sprzedaży.
Tel.601724492.

• Sprzedam  działkę  29 ar. 8  km. / Nowogar-
du. Media, 11 zł./1m2.Tel.669517975.

• Do  wynajęcie  mieszkanie  2 pokojowe. Tel. 
663160884, 607083845.

• Sprzedam  mieszkanie  4 pokojowe , 67,7 m 
2 : I piętro ul:15 lutego.Tel. 534633872 

• .Sprzedam  dom  jednorodzinny  180 m2.No-
wogard.Tel.791869584.

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe na Le-
śnej .II  piętro, piwnica, balkon. Cena 126000 
tyś zł. tel. 725428837

• Sprzedam  mieszkanie  87 m2 w  Nowogar-
dzie  140000zł.Tel.606783027.

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 57m2, centrum. 
Cena 145 000 zł do negocjacji. 661 969 006  

• Do wynajęcie 3 pokojowe mieszkanie, w  
ścisłym centrum Nowogardu. W  bardzo do-
brym standardzie.Tel.502632628.

• Kawalerka do wynajęcia  od  01/12/2014r.
Tel.913921402.

• Do  wynajęcie  mieszkanie .Tel.601724492. 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan rok prod. 
2000, kolor srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11 500 zł do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok prod. 
1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, alufelgi imobi-
lizer pełna elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Sprzedam opony letnie Michelin Primacy 3, 
205 55 17 95 W, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam opony letnie Continental Conti 2, 
215 50 17 91 w, 4 sztuki, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340.

• Sprzedam 4 felgi stalowe 15 do Renault La-
guna I, oraz 4 stalowe felgi Do Nissana Al-
mery z 2001 roku.  cena do uzgodnienia, tel. 
605 522340

• Sprzedam : Mercedesa 124 200D , rok prod. 
1991.Tel.690071574

• Szyba przednia do Renault Megane rok 

97, szyba przednia Opel Astra rok 93. 
693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 605 576 
908

• Pomogę sprowadzić samochód z zagranicy. 
693 344 678

• Sprzedam Renault Megane 1,6. Rok produk-
cji 1999. Cena 4200 zł „gaz”. Tel. 505 848 340, 
503 332 355 

• Sprzedam cztery felgi stalowe do Forda K 
lub do Forda Fiesty. 662 091 018

• Sprzedam VW Transporter Bus ośmiooso-
bowy rok produkcji 93, przegląd i OC waż-
ne. Cena do uzgodnienia. 69 79 93 898, 91 
39 23 898 

• Sprzedam Renault 19 rok 95 poj. 1,9 dieasel, 
ubezpieczenie i OC ważne do marca 2015. 
Przegląd ważny do października 2015, cena 
1000 zł. 514 740 538 

• Sprzedam samochód marki  Fiat – Uno .Rok  
prod. XII  1997.Przebieg  70 tyś. Cena 1000zł.
bez negocjacji .Tel.694120790.

• Opel Astra rocznik 1996, 1.7, diesel, cena 
2000 zł. 692 532 183

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG TEL. 
783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane cena 
70 zł za metr. 692758826

• SZKÓŁKA - w Karsku oferuje kwitnące róże 
pienne / drzewkowe / 25 zł./szt., oraz róże 
krzaczaste 15 zł./szt. a także wiele innych ro-
ślin. Tel. 606106142.

•	 Koszenie, mulczowanie i belotowanie 
siana i słomy. 608 01 39 95 

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 tony. 
785 04 19 62 

• Sprzedam kaczki, gęsi skubane. 796 759 414 

• Sprzedam  ziemniaki  BRYZA . Olchowo  
21.Tel.913921595

•	 KURY  nioski  1,5 roczne. WYPRZEDAŻ. 
Żabowo  13 Tel.502530452,913910666.

• Sprzedam prosiaki. 668 434 849 

• Sprzedam ciągnik C-360 cena 8500 zł, rębak 
do gałęzi na 320v 280 zł, betoniarkę 100 l. 
400 zł. 696 807 922 

• Sprzedam prosięta. 886 104 481 

• Sprzedam prosiaki, 791 817 107 

• Sprzedam ziemię rolną. 91 39 22 997 

• Sprzedam  ziemniaki  Vineta. Żabówko  
18.Tel.605092517.

• Sprzedam  ziemniaki jadalne  Dener  0,50 
gr/1 kg. Redło.Tel.660332798.

• Sprzedam  tuczniki .Tel.724827779.

• Sprzedam  ciągnik C-360,pług 3-skibowy-
-kultywator-2,5 m z bronami .Tel.697436375.

• Sprzedam prosiaki. 791 817 107 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykończenia. Tel. 608 
364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, hydrau-
liczne, przyłącza wod-kan. Tel. 603-219-
478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem sal na 
konferencje, zebrania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI PODŁOGO-
WYCH I INNE DROBNE NAPRAWY WYKONA 
„ZŁOTA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - oprawianie 
prac - w 2 minuty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-

pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, licen-
cjackich, innych), dokumentów, CV, listów 
motyw. innych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, malo-
wanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocieple-
nia, obróbki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią działalno-
ścią przyjmie zlecenie na budowę domów 
od podstaw, przekładek dachów, docie-
plenia, układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWEJ/SKÓRZANEJ MATERIAŁO-
WEJ / POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ /
SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla osób z zaję-
ciami komorniczymi, dochodami z mops, 
zasiłkami i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• Docieplanie budynków.Tel.607654692.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI SZYBKO –
TANIO. TEL.696138406.

• Remonty: mieszkań , łazienek , dachów i 
ogrodzeń . Tel.794115153.

• Język niemiecki – korepetycje, również z 
przygotowaniem do matury. 663 370 279 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Korepetycje z matematyki. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, liceum. 608 158 430 

• Remonty mieszkań: glazura, terakota itp. i 
kostka polbrukowa. 693 730 938

• TRANSPORT BUS-MAX. 784 053 493 

• Usługi remontowo-budowlane. 784 053 493 

• Usługi transportowe Ford Tranzit krajowe i 
zagraniczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPROWADZKI 665 
720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców gazowych Vail-
lant - serwis  tel 691 686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 695 181 
070 

• Wywóz  drewna  wózkiem  z  HDS-em.
Tel.781744340.

• Usługi  ogólnobudowlane – remonty.Solid-
nie.Tel.691879556.

• Usługi   ogólnobudowlane. Solidnie.
Tel.722360095.

• Docieplenia , malowanie, szpachlowanie, 
glazura, hydraulika, regipsy  i podłogi. Ada-
ptacja

• poddaszy.Tel.600626268.

• SERWIS KOMPUTEROWY. Woj. Polskiego 57. 
787 482 763 \

•	 Remonty mieszkań. 798 147 191

PRACA

•	 Ferma Norek w Maszkowie  zatrudni pra-
cowników do pracy w hodowli zwierząt fu-
terkowych. 601 520 540, 506 77 88 06 

• Zatrudnimy do pracy biurowo-spedycyj-
nych kreatywną i mobilną osobę ze znajo-
mością j. niemieckiego, wykształcenie min. 
średnie tel. 609 49 39 89

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia spraw 
kadrowych firmy, wymagane doświadczenie 
. CV na adres e-mail : biuro@arto-plus.pl  lub 
kontakt tel.  91 39 25 275.

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopo-
we, emerytalne – Niemcy, Holandia, An-
glia, Irlandia, Dania, Belgia, Austria, Włochy, 
Norwegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Praca w Niemczech - Opiekunki Osób Star-
szych, wyjazdy od zaraz, pełna organizacja 
wyjazdu, atrakcyjne zarobki Tel. 666096761, 
666096774

• Zatrudnię do dociepleń Szczecin. 
734 249 186 

• Zatrudnię dwóch murarzy - pomocnika od 
zaraz 508 290 657.

• Zatrudnię dysponenta-spedytora w trans-
porcie drogowym, tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia domu i 
opieki nad chorą osobą w Węgorzycach. 606 
271 499 lub 91 39 22 308  

•	 Zatrudnię kobiety do sortowania truska-
wek w Redle. Rozpoczęcie pracy około 10 
listopada cena pęczka 40 groszy. Więcej 
informacji: 505 149 049

• Zatrudnię pracowników budowlanych. Tel. 
695 264 594.

• Betoniarzy ,murarzy.  Zatrudnię  na  korzyst-
nych  warunkach.Tel.694440205.

•	 Zatrudnię blacharza samochodowego. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 605 276 271

• Zatrudnię  kucharza. 
Tel.793230382,502026980.

• Rencistka podejmie  pracę. Sprzątanie. 
Tel.667353565.

• Szukam pracownika do obsługi sklepu inter-
netowego, kompletowania zamówień. Pra-
ca na cały etat, 10 zł/h na rękę do negocjacji. 
Proszę o kontakt pod nr 693 083 124

• Zatrudnię osobę do  wyprowadzania  psa. 
Dziennie   / 3 X po  20 min./Tel.600051961.

• Zatrudnimy osobę do prowadzenia spraw 
kadrowych firmy, wymagane doświadczenie 
. Tel. 91 39 25 275.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i dębowe pocię-
te i porąbane - 603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z gwarancja 
i montażem wiszące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 zł montaż przerób-
ki cena 450zl zapewniamy roczne przeglądy 
części zamienne grzejniki panelowe c.o. ta-
nio szczecin Vaillant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z anteną, na 
gwarancji, cena 650 zł, Tel. 605 522 340
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

OGŁO SZE NIA DROB NE

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursuje 
18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

• Odsprzedam 2 polisy ubezpieczeniowe na 
życie SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – kominko-
we. 726 649 215

• Drewno , bukowe, dębowe, pocięte , porą-
bane. Tel. 603353789. 

• Sprzedam drewno kominkowe, opałowe, ol-
cha, brzoza, niskie ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z Nie-
miec   uzywane z gwarancja i montażem 
do mieszkania,domu,sklepu,tylko ogrzewa-
nie c.o. cena od 900zl dwufunkcyjne  cena 
od 1.000zl wersja kominowa lub z zamknie-
ta komora spalania np.gdy brak komina lub 
wentylacji zapewniamy czesci zamienne-
,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 plytowe, roz-
ne rozmiary,z Niemiec malo używane do 
mieszkania,domu,sklepu cena od 70 zl  oraz 
elektryczny przepływowy podgrzewacz 
wody na prad 380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrzewacz 
wody stojacy VGH 130-190 litrowy f. Vail-
lant z Niemiec do domu, pensjonatu gdzie 
sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny cena od 1.000 
zl piec gazowy c.o. stojacy, zeliwny ze ste-
rowaniem vaillant moc od 11- 30 kw cena 

1.200 zl montaz,serwis  tel  691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. 
667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z plantacji jodła 
kaukaska. 602 101 118, 600 899 289

• Sprzedam drewno pocięte, olcha, brzoza, 
sosna. 880 690 659

• Sprzedam  drewno  pocięte  w  kloc-
ki. Przyczepka  samochodowa  100 
zł.Tel.880690659.

•	 Karp zarybieniowi i jadalny. 91 39 18 297 

• Wózek głęboki ze spacerówką oraz łóżeczko 
– tanio sprzedam. 692 361 374

• Sprzedam rusztowanie metalowe 360m2 
kompletne z podestami. Cena do negocja-
cji. 606 63 77 35

• Odsprzedam taniej dachówkę karpiówkę 
półokrągłą Koramic, kolor miedziany sztuk 
2200 oraz cegłę klinkier – jopek kolor czer-
wony sztuk 500. 91 39 20 272, 515 269 567 

• Sprzedam drewno opałowe dąb, buk, olch. 
663 16 08 84 

• Oddam za pół ceny wypoczynek łososiowy, 
transport gratis. 785 717 853

•	 Sprzedam meble sklepowe czarno-białe 
tanio. 693 850 197 

• Kupię keyboard Roland E-15 lub E-66, E-14, 
E35. 509 615 101

• Sprzedam drewno opałowe olcha, sosna. 
514 740 538 

• Sprzedam  tanio  drewno  opałowe ,pocięte , 
wierzba.Tel.661630386.

• Sprzedam  kpl. kół zimowych  do  Golfa  
175/70/R 13.Stan b.dobry .Tel.666364768.

• Branzoletkę  złotą  -  sprzedam.
Tel.600182682.

• Sprzedam pelet, luzem lub pakowany, worki 
15 kg, drzewne 8 mm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 603 703 196 

• Sprzedam  opony  zimowe 185/60/R 14 .Stan 
b.dobry.Tel.514830611.

• Oddam za pól ceny nowoczesny  wy-
poczynek łososiowy. Transport gratis.
Tel.785717853.

• Sprzedam  pralkę  Beko. Cena 80 zł. 
723843415.

• Buty  -   Skóro - filce. Opony 8,25x20.Sprze-
dam.Tel.600182682.

• Sprzedam świerk 1,5-2 m/20zł.796144225.

• Sprzedam   ule   Warszawskie – nowe
.220,00zł.Tel.796061280.

• Opony używane  16,9 R 28/ BIBX.
Tel.528800782.

• Szukam  dojazdu  do  goleniow-
skiego parku  przemysłowego.
Tel.887093999.
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e-mail:  

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165;  Tel. 

91 577 20 07

ReKlAmA

Z konsumpcją i alkoholem (0,7 l.), (2 l. soku), szampan, obiad i 4 posiłki i szaszłyk gorące, przekąski

- 400 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

"Andrzejki" - 29.11 g. 20.00-4.00

SYLWESTER - 31.12 g. 20.00-5.00

z orkiestrą “Amadeo"

ZAPRASZAMY

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące i szaszłyk, przekąski

- 180 zł od pary

z orkiestrą “Amadeo"

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
CHRZTY • ŚLUBY • KOMUNIE • STYPY

Tel. 604 214 937

ReKlAmA

W.25.11 P. 

PRZEDSZKOLE NR 1 W NOWOGARDZIE

„Niezapominajka”  
w Ostrzycy
Nasze przedszkolaki, Muchomorki 5-latki i Wiewiórki 
6-latki z Przedszkola nr 1 „Niezapominajka”, razem ze swo-
imi paniami wybrały się na wycieczkę autokarem do Koła 
Gospodyń Wiejskich  w Ostrzycy. 

Wrażeń było co nie miara, po-
cząwszy od wizyty w gospodar-
stwie rolnym, gdzie dzieci mogły 
zobaczyć wiele zwierząt mi.in.: 
owce, kozy, krowy, konie, świn-
ki z prosiaczkami. Następnie w 
świetlicy wiejskiej dzieci zapo-
znały się z twórczością gospodyń. 
Pani Anna Kubiak pokazywała i 
opowiadała jak można wykonać 
kartkę świąteczną, anioła z papie-
ru, bombki techniką decoupage i 
wiele innych rzeczy. 

W imieniu przedszkolaków ser-

decznie dziękuję pani Justynie 
Kośmider za oprowadzenie po 
gospodarstwie i pani Annie Ku-
biak za przygotowanie wystawy 
prac i poczęstunek. Składamy po-
dziękowania również dla państwa 
Fedeńczak za bezpłatne wypo-
życzenie autokaru, a  szczególnie 
dla pana Tomasza Fedeńczak za 
poświęcony czas i przewóz dzieci 
oraz pani Dorocie Durkowskiej za 
chęć współpracy.

Adriana Rutkowska

Z wizytą w piekarni…
Dnia 18 listopada dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 1 odwiedziły Piekarnię i Ciastkarnię pań-
stwa Barbary i Waldemara Pędziszczak. 

Pan Waldemar Pędziszczak opro-
wadził przedszkolaki po swojej fir-
mie oraz opowiedział o pracy w pie-
karni, która, jak widzieliśmy jest bar-
dzo ciężka, ponieważ pracownicy 
muszą pracować całą noc, aby rano 
każdy z nas mógł zjeść  na śniada-
nie świeże i pachnące bułeczki, chle-
bek czy pyszne pączki i ciasteczka. 
Dzieci obejrzały także wyposażenie 
ciastkarni i piekarni m.in.; mikse-
ry do wyrabiania ciasta oraz ogrom-
ne piece do wypiekania wszystkich 
wyrobów piekarniczych. Samodziel-
nie też mogły wykonać bułeczki, co 
sprawiło im wiele radości. Zobaczyły 

także pomieszczenia w których prze-
chowuje się mąkę, ciasto i pieczywo. 
Poznały również wiele rodzajów pie-
czywa i ciasta. Pobyt w Firmie pana 
Waldemara Pędziszczaka przebiegał 
w miłej i gorącej atmosferze, pełnej 
serdeczności i życzliwości. Wizyta 
zakończyła się słodkim poczęstun-
kiem i wspólnie wykonanym na pa-
miątkę zdjęciem. Dzieci  6 – letnie z 
Przedszkola nr1, im. Niezapominaj-
ka wraz z paniami serdecznie dzięku-
ją państwu Barbarze i Waldemarowi 
Pędziszczak za miłe i życzliwe przy-
jęcie nas w swojej firmie.

Wychowawczyni grupy 
Jolanta Jackowiak
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

P29.2.P.10.10.doW213.4.P.10-31.pt

czyt. 14

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii
• badanie USG narządów ruchu
• szeroki zakres zabiegów fizykoterapii
• masaż leczniczy 
• dietetyk - analiza składu ciała z układaniem diet

W72.4.P.P.4-25.04

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

W Czermnicy błota 
po kolana

Klienci to nasi 
Przyjaciele

s. 4 s. 9-10 s. 14-15

Pomorzanin  
w liczbach - 

statystyki rundy 
jesiennej

W253

Czytaj s. 3

Burmistrz umowę podpisał za plecami radnych 

Czy Niemcy wezmą wodociągi siłą? 

REKLAMA

za
m

ia
na
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Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś oryginalne zdjęcia, 
jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

W9.2.śczb.p.7.3.do

ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

Akcja DN

Nie daj kierować ćpunowi
Od pewnego czasu na terenie całego kraju trwa akcja zmierzająca do rozbudzenia obywatelskiej 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drogach. Zabierz kluczyki pijanemu to jedno z zawołań 
sformułowanych w związku z akcją. Służby bardzo liczą na obywatelską pomoc w zwalczaniu tego 
groźnego zjawiska, jakim jest nadużywanie alkoholu i prowadzenie pojazdów pod jego wpływem. 
Równie groźne, a nawet groźniejsze (niemożliwość opanowania nałogu) jest kierowanie pod wpły-
wem narkotyków. Trzeba zaznaczyć, że osoba ćpająca (popularne określenie tych, którzy zażywają, 
wstrzykują sobie narkotyki) jest groźna nie tylko za kierownicą samochodu, jest groźna przy każdym 
warsztacie pracy, także przy biurku urzędniczym wszędzie, gdzie trzeba podejmować decyzje doty-
czące innych ludzi. My, jako obywatele, znajdujemy się często w sytuacji, gdy możemy nie dopuścić 
do tego, aby od ćpunów zależał w jakimś zakresie los nasz i naszych dzieci. Dlatego w ślad za akcją 
Zabierz kluczyki pijanemu, ogłaszamy i promujemy w naszej gminie akcję Nie daj kierować ćpu-
nowi. Akcję polecamy szczególnie emerytom, dziadkom i babciom. Dla bezpieczeństwa Waszych 
wnuków rozmawiajcie, siedząc na miejskich ławeczkach o tym, co każdy z Was może zrobić, aby 
ćpun kierujący nie wyrządził nam wszystkim szkody. Liczymy na Was. Redakcja DN

S T O P

Reklama

Od   kilku dni oczy przechodniów Nowogardu cieszy wyremontowa-
na elewacja kamienicy, znajdującej się przy ul. 3 Maja. Prace wykona-
ła nowogardzka firma WALBUD. Budynek został też częściowo prze-
budowany. Na parterze, w miejsce dawnych pomieszczeń usługowych i 
archiwum, powstały nowe mieszkania komunalne. 

W miniony czwartek ekipa monterów postawiła do pionu lampę 
uliczną na rogu ulicy 700-lecia z łącznikiem Dworcowej, o którą zawa-
dził samochód.  

1 grudnia  pierwsza sesja nowej Rady Gminy

Jaka koalicja w Nowogardzie?
Zgodnie z kodeksem wyborczym, pierwszą sesję Rady Gminy po wyborze zwołuje komisarz 
wyborczy. Jak nas poinformowano w Urzędzie Miasta, pierwszą sesję wybranej w ostatnich 
wyborach Rady naszej Gminy,zwołano na 1 grudnia, na godzinę 12:00. 

W programie sesji zawarto trzy 
punkty - ślubowanie radnych, wy-
bór przewodniczącego rady oraz 
ślubowanie burmistrza. Wybór 
przewodniczącego rady pozwo-
li uzyskać odpowiedź na pytanie, 

czy i jaka  koalicja większościo-
wa została uzgodniona w trwają-
cych od wyborów rozmowach po-
między poszczególnymi  klubami. 
Przypomnijmy, że w radzie za-
siada 6-ciu radnych wybranych z 

list Wspólnego Nowogardu, 5-ciu 
wybranych z list PSL, 4-ech  wy-
branych z list PiR-PiS, także 4 z li-
sty SLD oraz 1 z PO i  jeden  rad-
ny niezależny. 

red

Kierował po narkotykach
Policjanci Oddziałów Prewencji ze Szczecina, pełniąc służbę w Nowogardzie, zatrzymali 
31-letniego mężczyznę, który kierował samochodem osobowym pod działaniem narkoty-
ków. Za popełniony czyn odpowie przed sądem. Grożą mu dwa lata wiezienia.

W Nowogardzie przy ul. Że-
romskiego, policjanci zatrzyma-
li do kontroli drogowej kierow-
cę osobowego Forda. Podczas le-
gitymowania, 31-latek był wyraź-
nie pobudzony i zdenerwowa-

ny, co mogło świadczyć, że mógł 
wcześniej zażywać środki odurza-
jące. Funkcjonariusze postanowi-
li sprawdzić swoje przypuszcze-
nia, przeprowadzając badanie na 
obecność narkotyków. Test  wy-

kazał, że mężczyzna jest pod dzia-
łaniem amfetaminy.  Zatrzymany 
mieszkaniec Nowogardu usłyszy 
zarzuty kierowania w stanie po 
użyciu środków

asp. Julita Filipczuk

Dzieci z Długołęki na autobus czekać muszą dosłownie pod drzew-
kiem. Brakuje wiaty przystankowej, która szczególnie w okresie jesieni 
i zimy z pewnością poprawiłaby komfort podczas czekania na autobus. 
Nie mówiąc już o bezpieczeństwie, na którym szczególnie w przypadku 
dzieci oszczędzać nie można.  
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P2.1.ś-czb.do

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Burmistrz umowę podpisał za plecami radnych 

Czy Niemcy wezmą wodociągi siłą? 
W najbliższy poniedziałek, 1 grudnia, kończy się okres wypowiedzenia umowy pomiędzy Gminą Nowogard a PUWiS. Tego dnia teoretycznie powiązana 
z niemieckim Remondisem spółka Wodociągi Nowogardzkie WAL-Betrieb z siedzibą w Warszawie, której Gmina chce powierzyć zadanie w ramach zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków, powinna przejąć władanie nad całą siecią wodno-kanalizacyjną w Gminie, by móc realizować powierzo-
ne przez miasto usługi. PUWiS zapowiada jednak, że nie ma zamiaru wpuścić na teren wodociągów nowego operatora ani też udostępniać własnych frag-
mentów systemu wod.-kan., bez których woda w kranach nie będzie płynąć.

Przypomnijmy, że PUWiS za-
skarżył całe postępowanie w 
Okręgowym Sądzie Administra-
cyjnym. Spółka podnosi fakt, że 
Gmina nie miała prawa podpisać 
z nowym operatorem umowy i w 
konsekwencji wydać koncesji na 
świadczenie usług w ramach zbio-
rowego zaopatrywania w wodę i 
odbioru ścieków, gdyż część sie-
ci należy do PUWiS. Zgodnie na-
tomiast z warunkami przetar-
gu podmiot, który wygrał postę-
powania, ma dostarczyć wodę do 
każdego mieszkańca w Gminie, a 
więc w praktyce mieć w posiada-
niu lub w swobodnej dyspozycji 
całą sieć wod.-kan, by móc zreali-
zować ten podstawowy wymóg. To 
największy zarzut, jaki wobec ca-
łego postępowania stawia nowo-
gardzka spółka wodna. Do tego 
dochodzą jeszcze inne okoliczno-
ści, jakie pojawiły się w czasie fi-
nalizacji umowy z nowym opera-
torem. Otóż, jak wiadomo, Niem-
cy wbrew temu, co było jednym z 
wymogów dla biorących udział w 
przetargu, nie zarejestrowali swo-
jej siedziby w Nowogardzie, ale w 
Warszawie, nazywając firmę: Wo-
dociągi Nowogardzkie WAL-Be-
trieb z kapitałem początkowym 5 
tys. zł. To oznacza, że usługi na te-
renie naszej Gminy ma świadczyć 
ktoś inny niż wybrany w przetargu 
oferent (Wasserverband Lausitz – 
przyp. red.), a także że podatki na-
leżne Gminie trafią nie do Nowo-
gardu, ale do Warszawy. 

Przed wyborami się nie po-
chwalił...

Mimo wielu wątpliwości praw-
nych, o których pisała redakcja, ale 
też w ostatnim czasie ceniony w 
branży mecenas Owczarek z War-
szawy, burmistrz w dniu 5 listopa-
da, jak wynika z informacji DN, 
posunął współpracę z Niemcami o 
krok dalej. Zdaniem Jakuba Sobie-
ralskiego, dyrektora Zarządu PU-
WiS, R. Czapla wydzierżawił na 3 
lata sieć wod.-kan Niemcom. Zro-
bił to na dwa dni przed ostatnią 
sesją minionej kadencji (ta odby-
ła się dokładnie 7 listopada) i kil-
kanaście dni przed wyborami, nie 
informując o tym społeczeństwa i 
radnych w składanym sprawozda-
niu ze swojej działalności pomię-
dzy sesjami. Informacji o tak klu-
czowej dla miasta umowie próżno 
szukać też w wydawanym ostatnio 
z dużą częstotliwością biuletynie 
gminnym. 

Zdaniem Sobieralskiego, Gmina 

po raz drugi (pierwszy raz w maju, 
o czym pisaliśmy) zmieniła też za-
pisy umowy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym, na podstawie 
której później wydała koncesję na 
działalność nowej spółce. Niestety 
nie poinformowała zarządu spółki 
PUWiS, jakich zmian w umowie 
dokonano. Nie byłoby może nic w 
tym dziwnego, gdyby nie fakt, że 
treść tej umowy była przedmio-
tem wielomiesięcznych negocja-
cji, jakie w ramach postępowania, 
zmierzającego do wyłonienia no-
wego partnera prywatnego, gmi-
na prowadziła pomiędzy PUWiS 
a Wasserverband Lausitz. Zgodnie 
bowiem z zasadami PPP, treść ta-
kowej umowy musiała być ustalo-
na i uzgodniona przez wszystkich 
oferentów, którzy brali udział w 
postępowaniu, zanim dokonano 
wyboru tego, z którym ostatecz-
nie organizator przetargu zdecy-
dował, z którym z oferentów ma 
ona zostać podpisana. 

- Informacje te przekazano nam 
podczas spotkania, jakie odbyło 
się 20 listopada w Gminie. W cza-
sie spotkania wymieniliśmy się po-
glądami na temat przebiegu pro-
cesu przekazania majątku gmin-
nego, którym dotychczas dyspono-
waliśmy, realizując umowę z Gmi-
ną. W trakcie rozmów usłysze-
liśmy, że burmistrz już podpisał 
umowę dzierżawy z nowym opera-
torem na 3 lata, chociaż zgodnie z 
nową umową, okres ten miał wy-
nosić 15 lat, a do tego po raz drugi 
aneksowano pierwotną treść umo-
wy PPP, nie informując nas o tre-

ści dokonanych zmian w umowie 
– mówi J. Sobieralski. PUWiS wy-
stąpił o udostępnienie tej wiedzy 
w ramach ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, jednak do 
wczoraj (czwartek, 27.11) odpo-
wiedzi nie uzyskał. Podobnie po-
traktowano DN, który w tej spra-
wie również złożył zapytania, na 
razie pozostawione przez UM bez 
odpowiedzi. 

PUWiS stoi na stanowisku, że 
może dokonać przekazania ma-
jątku należącego do miasta, tylko 
Gminie. Spółka nie godzi się jed-
nak, aby w tym procesie uczestni-
czył podmiot trzeci, w tym przy-
padku Wodociągi Nowogardzkie 
Wal-Betrieb i zapowiada, że nie 
wpuści jej przedstawicieli na te-
ren wodociągów. Przypomina bo-
wiem, że jest samoistnym właści-
cielem szeregu istotnych urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
niezbędnych dla funkcjonowania 
poszczególnych sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych na terenie 
Gminy Nowogard. Zwraca rów-
nież uwagę na konieczność ciągło-
ści utrzymania wody pitnej miesz-
kańcom. 

Co będzie się zatem działo w 
poniedziałek, 1 grudnia? Sytuacja 
może być niezwykle napięta. 

PUWiS uprzedził więc o niej za-
wczasu szereg instytucji, w tym 
m.in. policję, informując jedno-
cześnie, że podejmie wszelkie nie-
zbędne działania przewidziane 
Planem Ochrony Obiektów. Spół-
ka wynajęła też dodatkową ochro-
nę, która ma strzec wszystkich 

obiektów wchodzących w skład 
infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej. 

Niemiec listy pisze...
W najbliższych dniach do 

mieszkańców Gminy Nowogard 
dotrze list spółki Wodociągi No-
wogard WAL –Betrieb, podpisa-
ny przez członka zarządu o na-
zwisku Jens Peter Meier-Klodt. Z 
treści korespondencji, do jakiej 
jeszcze przed wysyłką dotarła re-
dakcja DN, dowiadujemy się kil-
ku ciekawych informacji. Przede 
wszystkim nowy operator, nie cze-
kając na finał postępowania sądo-
wego, zainicjowanego przez PU-
WiS domagającego się unieważ-
nienia przetargu, stwierdza, że 
dotychczas podpisane z Gminą 
umowy są „odpowiednie”. Ba, już 
w pierwszym zdaniu listu obaj pa-
nowie stwierdzają, że spółka Wo-
dociągi Nowogardzkie WAL-Be-
trieb, z dniem 1 grudnia rozpo-

czyna działalność w zakresie zbio-
rowego dostarczania wody i zbio-
rowego odbierania ścieków. Dalej 
jednak Niemcy piszą już z mniej-
szym przekonaniem, informując, 
że „umowy na dostawę wody i od-
prowadzania ścieków podpiszemy 
z Państwem dopiero po przejęciu 
eksploatacji”. To Niemcy wyraźnie 
warunkują tym kiedy obecny ope-
rator, czyli PUWiS, przekaże Gmi-
nie Nowogard „we właściwym ter-
minie i w prawidłowy sposób” in-
frastrukturę wodociągowo-kana-
lizacyjną. Pytanie, jak to się ma 
do umowy podpisanej z Gminą, z 
której jasno wynika, że od 1 grud-
nia to właśnie nowy operator ma 
dostarczać wodę i odbierać ścieki 
każdemu mieszkańcowi? 

O sprawie, a zwłaszcza o tym, 
co wydarzy się w poniedziałek, 
będziemy pisać w kolejnym wy-
daniu DN. 

Marcin Simiński

Główna przepompownia, znajdująca się przy ul. Wojska Polskiego, to jeden z ele-
mentów wartej ok. 30 mln złotych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, 
która być może wkrótce znajdzie się w rękach niemieckiej spółki.
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Pierwsza sesja w powiecie 

Podzielą się władzą
Dzisiaj, tj. piątek, 28 listopada, odbędzie się pierwsza sesja 
powiatu nowej kadencji. Radni złożą ślubowanie, a następ-
nie wybiorą zarząd powiatu. Ustalą też wynagrodzenie dla 
nowego starosty. 

Trzymając się informacji, jakie 
napływają z Goleniowa, w wyniku 
podpisanej umowy koalicyjnej mię-
dzy PSL a PO, stanowisko starosty 
objąć ma Tomasz Kulinicz, przez 
ostatnie dwie kadencje pełniący 
funkcję wicestarosty powiatu. Prze-
wodniczącym Rady Powiatu ma na-
tomiast zostać Kazimierz Ziemba. 

W trakcie sesji, w drodze uchwa-
ły, zostaną wybrane składy poszcze-
gólnych komisji. Przy radzie powia-

tu funkcjonują trzy komisje, tj. re-
wizyjna, budżetu i infrastruktury 
oraz spraw społecznych i oświaty. 

Radni, w czasie pierwszego w tej 
kadencji spotkania, ustalą również 
wysokość wynagrodzenia dla no-
wego starosty. Do tej pory wynosiło 
ono 11 tys. 715 zł. Z naszych infor-
macji wynika, że kwota ta ma pozo-
stać na tym samym poziomie. 

MS

W Czermnicy błota po kolana

Urzędnicy popatrzyli, zawrócili  
i odjechali
W ostatnich dniach od dotarły do nas niepokojące sygnały naszych Czytelników z miej-
scowości Czermnica. Zbigniew Stępień, wieloletni mieszkaniec wsi, poinformował o bra-
ku pełnoprawnej drogi dojazdowej z kilku domostw do głównej szosy, prowadzącej przez 
Czermnicę. Na mapie jest, ale w rzeczywistości, żeby dostać się do swoich domów, musimy 
przejechać przez teren prywatny – przyznają mieszkańcy wsi.      

Czermnica leży w zachodniej czę-
ści Gminy Nowogard. Większość 
gospodarstw domowych położo-
nych jest tu wzdłuż drogi głównej, 
prowadzącej przez wieś. Pozostałe 
rodziny zamieszkują tereny oddalo-
ne od centrum miejscowości o kil-
kadziesiąt metrów. Do ich domostw 
prowadzi piaszczysta droga, usłana 
wielkimi jak lej po bombie dołami. 
– Nie sposób tamtędy przejechać, a co 
dopiero przejść! Ta droga najbardziej 
uciążliwa jest wtedy, gdy pada deszcz 
albo są roztopy. Proszę mi wierzyć, że 
wcale nie przesadzę, jeśli powiem, że 
woda stoi na poziomie kilkudziesię-
ciu centymetrów. Chodzimy po kola-
na w błocie! – powiedział nam Zbi-
gniew Stępień, który w ubiegłym ty-
godniu złożył wizytę w redakcji DN 
– Nie tylko mnie uprzykrza to życie. 
Wszyscy, którzy mieszkają w tej czę-
ści wsi, mają ten sam problem. Gmi-
na wciąż jest obojętna na nasze proś-
by i wnioski, a zapewniam, że przez 
kilka lat trochę ich było – kończy 
zbulwersowany mężczyzna.

Pojechaliśmy więc w miejsce 
wskazane przez pana Zbigniewa. 
Tam spotkaliśmy się z jego córką, 
Kamilą, oraz jej sąsiadką, Justyną. – 
Ta trasa, którą idziemy, tak na dobrą 
sprawę biegnie przez teren prywatny. 
Właściwa droga, widniejąca na ma-
pie, jest tam – tłumaczy Kamila Po-
demska, wskazując na porośnięty 
przez drzewa teren obok piaszczy-
stych szlaków – Tyle razy prosiliśmy 
burmistrza, żeby zrobił nam tę dro-
gę. Czas mija, a o pozytywnym roz-
patrzeniu prośby ani widu, ani sły-
chu. A jeśli pan, który udostępnia 
nam dojazd do głównej szosy, zmie-
ni zdanie i nie pozwoli nam tędy jeź-
dzić? Bo przecież ma do tego prawo. 
Może zechce ten teren zagospodaro-

wać w jakiś sposób… I co my wtedy 
zrobimy? Gmina musi w końcu po-
móc nam w tej sprawie! Należy do-
dać, że droga oświetlona jest tylko 
do pewnego momentu. A zatem nie 
dość, że mieszkańcy chodzą po bło-
cie, to jeszcze wieczorami strach w 
ogóle ruszać się z domu.

Zarówno pani Kamila, jak i jej są-
siadka, Justyna, mają małe dzieci, 
które niebawem zaczną chodzić do 
szkoły. Wówczas również i one będą 
musiały w jakiś sposób dostać się do 
drogi głównej, by pójść na przysta-
nek i poczekać na autobus. Sprawa 
nie wydaje się skomplikowana, do-
póki dołów nie zaleje woda. Wtedy 
nawet dorosły człowiek ma problem 
z przejściem tamtędy. – Wie pani, co 
tu się dzieje, jak przychodzą roztopy? 
Jakie tu jest błoto… Samochodem nie 
sposób przejechać, przejść też się nie 
da. Chętnie zaprosimy panów urzęd-
ników, żeby przyjechali tu właśnie w 
tym czasie – mówi pani Kamila – 
Byli kiedyś, pewnie, ale nawet nie wy-
szli z samochodu. Popatrzyli chwilę, 
zawrócili i odjechali. Podobno samo-
chód urzędowy to nawet się tu kiedyś 

zakopał. No właśnie, tylko raz, a my 
to mamy non stop. Dziecko mi ostat-
nio choruje, więc muszę z nim dwa 
razy w tygodniu jeździć do lekarza. 
Proszę mi wierzyć, że to trudniejsze 
niż może się wydawać. Dostanie się 
do głównej drogi, kiedy jest tu błoto 
po kolana, graniczy z cudem…

Jak zapewniają mieszkańcy wsi, 
zrobienie drogi, która na razie ist-
nieje tylko na mapie, leży w gestii 
Gminy. – Tak mnie poinformowano 
w piśmie nadesłanym z województwa 
– mówi Justyna Skubała, która w 
Czermnicy mieszka od czterech lat 
– Napisali mi, że ta droga jest gmin-
na. Dlatego od wielu lat napieramy 
właśnie na burmistrza. Problem za-
czął się jeszcze za kadencji Kazimie-
rza Ziemby. Nie można powiedzieć, 
że tamten nic nie zdziałał, bo przy-
najmniej się tym interesował. Jak 
zrobił, tak zrobił, ale było. A obec-
ny burmistrz jest głuchy na nasz pro-
blem. Owszem, coś tam zrobił, wylał 
drogę… do połowy. No ale dalej też 
mieszkają ludzie!

Mieszkańcy Czermnicy są znie-
smaczeni zaistniałą sytuacją. Zapo-
wiadają, że będą walczyć o drogę, do-
póki nie doprowadzą sprawy do koń-
ca. Burmistrzowi powiedzieli nawet, 
że wykarczowanie terenu i wstępne 
przygotowanie go pod budowę drogi 
biorą na siebie. Chętnie pomogą, je-
śli zajdzie taka potrzeba. Niestety nie 
mogą zrobić nic bez pozytywnego 
rozpatrzenia ich wniosku. Ich zacię-
cie i determinacja są wynikiem wie-
loletniej bezradności, z którą z roku 
na rok walczą coraz mężniej. Miejmy 
nadzieję, że wkrótce ktoś z Gminy 
pokusi się o przeprowadzenie praw-
dziwej wizji lokalnej, a nie takiej zza 
szyby samochodu. 

Karolina Klonowska        

Sznurek wskazuje wysokość poziomu wody po obfitych opadach lub w czasie roz-
topów.

Porządek dzienny I sesji Rady Powiatu w Goleniowie 
z dnia 28 listopada 2014 r. /piątek, godz. 1200/

1. Powitanie i wręczenie radnym zaświadczeń przez Przewodniczącego 
Powiatowej Komisji Wyborczej

2. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
3. Ślubowanie radnych
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad
5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Goleniowie
zgłaszanie kandydatur, wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie tajne, 

podjęcie uchwały.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
zgłaszanie kandydatur, wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie tajne, 

podjęcie uchwały.
7. Wybór Starosty Goleniowskiego
zgłaszanie kandydatów, wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie tajne, 

podjęcie uchwały.
8. Wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu  
zgłaszanie kandydatów, wybór Komisji Skrutacyjnej, głosowanie tajne,
podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru przewod-

niczącego komisji,
b)ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury i wy-

boru przewodniczącego komisji,
c)ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i 

wyboru przewodniczącego komisji,
d)upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Goleniowie 

do podejmowania czynności w zakresie określenia podróży służbowej 
Przewodniczącego Rady Powiatu w poleceniu wyjazdu służbowego,

e)ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Goleniowskiego.
10. Delegowanie dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-

ku
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Widoczny na zdjęciu pas zieleni (z prawej strony) to droga gminna, która widnieje 

na mapie, ale zupełnie nie nadaje się do użytku mieszkańców.

Widoczne na zdjęciu kałuże to jedynie namiastka tego, co dzieje się, gdy topnieje 
śnieg.
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Otworzyli biuro w Nowogardzie 
W ostatnim czasie, z inicjatywy właścicieli Bono Fur Farm, 
otwarto nowogardzką filię Zachodniopomorskiego Okrę-
gowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. 

Biuro znajduje się przy ul. Boh. Warszawy, w byłym biurowcu POM. 
O tym, czym będzie się na co dzień zajmowało biuro, napiszemy w ko-
lejnych wydaniach DN. 

MS

Rozmowa z Mariuszem Koniecznym z Bono Fur Farm 

Norkowe „żniwa” 
Listopad to dla producentów norek taki sam okres, jak żniwa dla producentów zbóż. Na ten miesiąc przypada bowiem końcowy efekt produkcji zwierząt – 
usypianie  i sprzedaż pozyskanych skór. Okres właśnie dobiega końca. Przy tej okazji na temat hodowli norek, produkcji skór oraz sytuacji na rynku i per-
spektywach cenowych rozmawiamy z Mariuszem Koniecznym, współwłaścicielem spółki Bono Fur Farm, właścicielem czterech ferm norek, w tym jednej 
znajdującej się na terenie Gminy Nowogard, w Wołowcu,  jednego z największych producentów skór w Polsce, wyróżnionego w tym roku „Złotym Jabł-
kiem” w Ogólnopolskim Konkursie Rolnik-Farmer Roku. 

DN: Listopad to czas usypia-
nia norek i sprzedaży pozyska-
nych skór. Jak przebiega ten 
proces?

Mariusz Konieczny: Na prze-
łomie września i października ro-
bimy pierwszą selekcję miotu na 
mały i duży, pod względem ilości 
stuk w rodzinie. Następnie waży-
my młode. Te, które są mniejsze 
niż byśmy chcieli, są przeznacza-
ne do usypiania i produkcji skór. 
Pozostałe selekcjonujemy do dal-
szej segregacji, sprawdzając ja-
kość sierści. I znów, te o futrze 
słabszej kategorii odstawiamy do 
uboju, a te najlepsze pozostawia-
my, tworząc z nich przyszłe stado 
podstawowe. Można więc powie-
dzieć, że cały cykl produkcyjny 
polega na wyłanianiu najlepszych 
gatunkowo zwierząt do dalszego 
rozrodu.

W jaki sposób „usypia się 
zwierzęta”?

Norki są usypiane tlenkiem 
węgla, wpuszczanym do specjal-
nych skrzyń, co też powoduje, że 
zwierzęta nie czują żadnego bólu. 

A gdzie trafi mięso, które po-
zostaje po odzyskaniu skóry? 

Zgodnie z prawem, musimy 
oddać mięso do utylizacji. 

Jakich cen spodziewa się pan 
podczas aukcji, na których licy-
towane będą skóry? 

Szczerze mówiąc, branża jest 
obecnie w dołku. Średnia cena 
osiągana na giełdzie za dobrej ja-
kości skóry wynosi ok. 30 euro, 
gdzie koszt produkcji jednej skó-
ry w naszym przypadku to ok. 
25-27 euro. Nie są to więc dla nas 
najlepsze czasy. 

Polscy hodowcy norek z po-
czątkujących stali się w przecią-
gu zaledwie kilku lat patentami 
w produkcji skór z tych zwie-
rząt, i to wyróżniających się do-
brą jakością. Z czego wynika ten 
sukces? 

 Produkcja norek w naszym 
kraju rozpoczęła się dość późno. 
To jednak sprawiło, że od razu 
budowaliśmy nowoczesne fer-
my, kiedy te na Zachodzie Euro-
py były już przestarzałe. Do tego 
mamy dostęp do dobrej paszy. 
Zwierzętom sprzyja też polski kli-
mat. Z tego też powodu obawia-
ją się nas bardzo Duńczycy, naj-
więksi producenci skór na świe-
cie. Walka na rynku jest ostra. 
Duńczycy podkładają nam kło-
dy. Próbują na różne sposoby nas 
osłabić, wykupując na przykład z 
rynku odpady rybne, stanowią-
ce bazę do produkcji paszy dla 
norek. Forsują też niekorzystne 
przepisy w Parlamencie Europej-
skim, później we własnym kraju 
ich nie notyfikując. Dla przykła-

du w ostatnim czasie lobbowali 
za zamianą zapisów, ograniczają-
cą dopuszczalną ilość zwierząt w 
klatce do jednej sztuki, co auto-
matycznie znacznie ograniczyło-
by naszą produkcję. 

 Coraz silniejszą konkuren-
cję, pod względem ilości towaru, 
stanowić zaczynają Chiny. Nie-
mniej na razie kraj ten nie jest w 
stanie dogonić nas w kwestii ja-
kości skór, ze względu na brak 
dostępu do dobrej paszy i nie-
zbyt sprzyjającego klimatu. 

Hodowla norek nie należy 
do łatwych zajęć, chociażby ze 
względu na niską odporność 
tych zwierząt na różne choro-
by?

To prawda. Norki to dość deli-
katne zwierzęta. Dlatego też, je-
śli chce się osiągnąć w tej bran-
ży sukces, nie można oszczę-
dzać ani na żywieniu, ani nad-
zorze weterynaryjnym. Każde 
zwierzę przynajmniej trzy razy 
w roku ma badaną krew. Duże 

znaczenie ma jakość paszy, któ-
rą skarmiamy norki. W odróż-
nieniu od innych zwierząt mię-
sożernych, norki są bowiem nie-
odporne na botulizm, czyli po-
pularny jad kiełbasiany. Dlatego 
szczepimy w tym kierunku już 
młode sztuki. 

Produkcja norek nie cieszy 
się dobrą sławą w oczach spo-
łeczeństwa. Duży udział  mają  
w tym ekolodzy, formułujący 
wiele zarzutów wobec hodow-
ców zwierząt futerkowych. Mó-
wią, że to biznes snobistycz-
ny. Wszak ze zwierząt tych nie 
produkuje się żywności, a jedy-
nie futra, bez których człowiek 
mógłby przeżyć...

Z drugiej strony na fermach 
pracę mają tysiące ludzi. Dla 

przykładu tylko nasza firma na 
stałe zatrudnia ok. 300 osób, a 
w sezonie kolejne 100. Pomijam 
już wiele innych ekonomicznych 
aspektów, jak na przykład tych 

wynikających z kooperacji, jaką 
nasza firma prowadzi na stałe z 
innymi lokalnymi podmiotami 
gospodarczymi z różnych branż. 
Zastanawiam się tylko, dlacze-
go z taką determinacją nie ata-
kuje się na przykład branży far-
maceutycznej, w której dzieje się 
wiele złego dla środowiska? A 
jeśli chodzi o etyczne aspekty tej 

produkcji, to dlaczego nikt nie 
protestuje, gdy ktoś w kawaler-
ce trzyma 40-50 kilogramowe-
go psa?  Czy to jest etyczne? Dla  
mnie nie, ale jak widać to dość 
subiektywne odczucie. 

Bono Fur Farm S.C. Mariusz 
Konieczny i Robert Mieleń-
czuk to rozpoznawalna marka 
w branży. Kiedy firma rozpo-
częła działalność? 

Firma swoją działalność za-
początkowała już w 1986 roku 
od hodowli zarodowej szynszy-
li (Alex Chinchilla Farm). Na 
przestrzeni lat stopniowo rozra-
stała się, a w 1999 roku  rozsze-
rzyła swą działalność o Pro-Fur 
Farm Equipment, firmę zajmu-
jącą się kompleksową obsługą i 
wyposażeniem ferm zwierząt fu-
terkowych. Obecnie Bono Fur 
Farm to już cztery prężnie dzia-
łające i rozwijające się fermy zlo-
kalizowane na terenie Gminy 
Nowogard (pow. goleniowski), 
Łobez (powiat łobeski) oraz Sta-
ra Dąbrowa (powiat stargardz-
ki) o potencjale produkcyjnym 
500.000 sztuk norczych. To, co 
nas wyróżnia na rynku, to naj-
większa liczba odmian kolory-
stycznych norek, jaką posiada-
my. Jesteśmy również jednym z 
liderów w produkcji materiału 
genetycznego. 

Rozmawiał Marcin Simiński

W Wołowcu znajduje się jedna z czterech ferm norek należących do Bono Fur Farm. 

Mariusz Konieczny ( z lewej) oraz Grzegorz Mieleńczuk podczas jednej z aukcji futer.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Teresa Król: lat 66, zmarła 26.11.2014 r., pogrzeb odbędzie się 
29.11.2014r., o godz. 13:00, na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

Informujemy, 
że mija 4. rocznica śmierci 

śp. ks. prob. Grzegorza Zakliki 
Msza św. w intencji zmarłego ks. proboszcza zostanie odprawiona 

w piątek, 28 listopada 2014 o godz. 18.00

(Mk 13,33-37)

Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: Uważajcie, czuwa-
jcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten 
nadejdzie. Bo rzecz ma się podob-
nie jak z człowiekiem, który udał 
się w podróż. Zostawił swój dom, 
powierzył swoim sługom staranie 
o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, 
żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie 
wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: 
z wieczora czy o północy, czy o pi-
aniu kogutów, czy rankiem. By nie-
spodzianie przyszedłszy, nie zastał 
was śpiących. Lecz co wam mówię, 
mówię wszystkim: Czuwajcie!

Po co to wszystko? I tak nie 
wiemy o co chodzi! Wszyscy 
będą teraz przebierać nóżkami, 
tudzież biegać po sklepach, aby 
suto przeżyć święta zapychając 
się duchowo i fizycznie jak 
przecież rzadko kiedy bo tak w 
codzienności to miejsca dla Boga 
niewiele, a i msza jest jak za ko-
muny pomarańcz, rzadkim rary-
tasem. Czy ta pierwsza niedziela 
adwentu ma być tylko sygnałem 
do startu w gonitwie do choinki,  
prezentów, śpiewania kolęd i ob-
jadania się na wszelkie możliwe 
sposoby? Czy chodzi o coś 
więcej jak tylko o to co będzie 
świąteczną uciechą nic nie ro-
bienia? Z całą pewnością! I nie 
chodzi tylko o przygotowanie na 
Boże Narodzenie, ale obudzenie 
serca do wołania: ”Przyjdź Pan-

ie Jezu!” - “Maranatha!” Chce-
my, aby przyszedł? Już? Nie! W 
ogóle zapomnieliśmy o paruzji. 
Nie wiemy nawet jako wierzący 
XXI wieku czym ona jest? W 
odróżnieniu od chrześcijan 
pierwszych wieków, którzy 
prześladowani głęboko wier-
zyli, że Pan powróci niebawem 
(tzn. na pewno), aby sądzić 
ziemię, jesteśmy jak oniemia-
li. Oni pragnęli tego całym ser-
cem i z serca wołali: ”Przyjdź!”. 
My z kolei chcemy żyć tu i tylko 
tym co mamy tu, w doczesności. 
Zorientowaliśmy się ku so-
bie i wartościom tego świata 
zapominając, że Jezus powró-
ci na ziemię, aby nas osądzić. 
O wiele ważniejsze dla nas jest 
mieć, posiadać co raz więcej i 
więcej realizując swoje życiowe 
hasło: ”Ja jestem najważniejszy!” 
Skłoniliśmy się tym samym ku 
temu, co kruche, bo przecież 
“przemija postać tego świata a z 
nim pożądliwość jego”. Nasze fi-
zyczne życie  się kiedyś, prędzej 
czy później rozpadnie, skończy. 
Co wtedy po nas pozostanie? 
Tochę blachy na kółkach przed 
domem, jakaś wypasiona może 
chata, większa ilość papierów 
wartościowych na koncie, a może 
kobieta czy mężczyzna, osoba 
która małżonkiem nie była bo nie 
starczyło czasu na ślub. To wszyst-
ko? Co po Tobie pozostanie? Co 
zabierzesz ze sobą do wieczności 
kiedy czuwałeś tylko, aby nig-
dy niczego Ci nie brakowało? 
Pomyśl: Czy życie nie “znaczy 
więcej niż pokarm, a ciało więcej 
niż odzienie”? (por. Łk 12,23). 
Co mówi Ci serce? Serce mówi: 
”Czuwaj!” To znaczy: Otwórz się 
na Boga i przyjmij Jego działanie! 
Daj się poprowadzić! Pozwól aby 
On Ciebie kochał! On zajmie się 
wszystkim. On zajmie się Tobą i 
całym Twoim życiem... 

Pamiętam świadectwo pew-
nego włoskiego księdza, który 
jako młody człowiek postanowił, 
że będzie żył tylko dla pieniędzy 
i dlatego został dentystą. 
Rzeczywiście zrealizował swoje 
plany i opływał we wszyst-
ko. Z tego powodu miał mnóst-
wo przyjaciół, a i płeć piękna 
okazywała Mu dużo życzliwości... 
Pewnego dnia jednak dowiedział 
się o śmierci swojego przyja-
ciela, który zginął w wypadku 
na motocyklu. Ścieło go z nóg. 
Zacząl zastanawiać się nad sen-
sem swojego życia pytając: ”po 
co to wszystko, po co mam ciułać 
pieniądze skoro w jednym mo-
mencie mogę stracić życie i to 
wszystko zostawię?” Wpadł w 
depresję. Jego sens życia prysł 
jak bańka mydlana. W takim 
stanie, całkowicie zdesperowa-
ny, postanowił zamieszkać we 
wspólnocie Cenacolo, razem z 
uzależnionymi od narkotyków. 
Tam, po pewnym czasie zaczął 
odzyskiwać życie. Praca, życie 
wspólnotowe i nade wszystko 
modlitwa przyniosły mu dużo 
światła i odbudowały go. Odnalazł 
Boga i siebie, a nawet odczuł 
powołanie. Dziś jest księdzem, 
który pięknie i owocnie posługuje 
narkomanom pomagając im w 
walce o odbudowanie swojego 
życia. 

A Ty co zrobisz? Przez co 
konkretnie chcesz przybliżyć się 
do Pana? Warto na progu adwen-
tu zastanowić się właśnie nad tym 
i coś w końcu zrobić ze swoim 
życiem składając je w ręce Boga. 
Zatem: jak chcesz przybliżyć się 
do Jezusa? Konkret poproszę! I 
błagam niech to nie będzie nie 
jedzenie cukierków, bo w miłości 
Boga chodzi o spotkanie, przyjaźń 
i bliskość z Nim a nie egocentryc-
zne odchudzanie. 

Ks. Robert Szyszko

„LUDZIE PRZESTAJĄ MYŚLEĆ, 
GDY PRZESTAJĄ CZYTAĆ”

Denis Diderot

„ZOFIA KOSSAK. 

Opowieść biograficzna” JOANNY 
JURGAŁA-JURECZKA to pierw-
sza tak pełna biografia tej niezwy-
kłej kobiety, która pochodziła ze 
znanego rodu Kossaków. Wnuczka 
Juliusza, bratanica Wojciecha, bli-
sko spokrewniona z Magdaleną Sa-
mozwaniec i Marią Pawlikowską-
-Jasnorzewską. Od początku żyła w 
świecie artystów, malarzy, literatów. 
Studiowała malarstwo w Warszawie 
i Genewie. Nie odnalazła się jednak 
w środowisku malarskiej bohemy, 
powróciła do rodzinnego domu i 
wraz z pierwszym mężem, Stefanem 
Szczuckim gospodarowała w mająt-
ku na Wołyniu. Tam w 1917 roku 
zastała ich rewolucja, byli świad-
kami krwawych wystąpień chło-
pów, którzy grabili okoliczne dwory, 
mordowali właścicieli. Szczuckim 
udało się wyjechać, ale ich majątek 
został kompletnie zdewastowany. 
Zamieszkali w Krakowie następnie 
wydzierżawili majątek w Górkach 
Wielkich na Śląsku. W czasie II woj-
ny światowej Zofia Kossak była wię-
ziona w Auschwitz (kiedy wyszła z 
niego ważyła 38 kg). Współwięź-
niarki zapamiętały jej niebieski ró-
żaniec, z którym się nie rozstawa-
ła. Do końca swoich dni szła z pod-
niesioną głową. Zachowała czło-
wieczeństwo nawet w najtrudniej-
szych momentach, nigdy nie ugina-
jąc się przed złem. Nie poddała się 
okupantowi niemieckiemu, ani póź-
niej okupacji sowieckiej. Lista jej za-
sług jest wyjątkowo długa m. in. re-
dagowała podziemną prasę, broszu-
ry i odezwy, współpracowała z de-
legaturą Rządu RP na Kraj, działa-
ła w Społecznej Organizacji Samo-
obrony, przewodniczyła Unii Ko-
biet, była aktywną współzałożyciel-
ką Żegoty. Została uhonorowana 
medalem Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata. Po upadku Powsta-
nia Warszawskiego, w którym bra-
ła udział, trafiła do Londynu, a po-
tem wiele lat spędziła w Kornwalii, 
gdzie wraz z mężem prowadziła far-
mę. Nie przynosiło to ani dochodów 
ani satysfakcji, w 1957 roku zdecy-
dowali się na powrót do kraju i osie-
dli ponownie w Górkach Wielkich. 

Jej debiutem książkowym była 
„Pożoga” – dramatyczne wspomnie-
nia z Wołynia z czasów rebelii bol-
szewickiej. Popularność przyniosły 
jej utwory dotyczące Śląska „Nie-
znany kraj”. Do dzisiaj chętnie czy-
tana jest proza historyczna, w tym 
„Krzyżowcy”, „Bez oręża”, „Król trę-
dowaty”. Zmarła 9 kwietnia 1968 
roku w Bielsku Białej, pochowana 
została na cmentarzu parafialnym w 
Górkach Wielkich. Na pogrzebie w 
mowie pożegnalnej padło pytanie: 
Ludzie czy wiecie, kogo żegnamy?

Na to pytanie próbuje odpowie-
dzieć w swojej książce Joanna Jur-
gała-Jureczka „Zofia Kossak. Opo-
wieść biograficzna”. Wszyscy, któ-
rzy zetknęli się z Zofią Kossak, pod-
kreślają, że była osobą szlachetną i 
prawą, rozumiejącą, niosącą pomoc 
potrzebującym, odważną zarówno 
w głoszonych poglądach, jak i po-
stępowaniu. Umiała ciężko praco-
wać, wymagała dużo od innych, ale 
jeszcze więcej od siebie. Niesłycha-
nie silna psychicznie, dźwigając na 
sobie traumy z przeszłości (śmierć 
dziecka, pierwszego męża, pożoga 
Wołynia, upadłość majątku ziem-
skiego rodziców), potrafiła działać 
niejednokrotnie ryzykując życiem. 
Nigdy nie narzekała na swój los i z 
pokorą przyjmowała Boże wyroki. 
W swoim cierpieniu widziała sens: 
„Bóg po to pozwolił niektórym lu-
dziom oglądać piekło za życia i wró-
cić, by dali świadectwo prawdzie”.

Dyrektor Biblioteki
Zofia Pilarz
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KinO nA WeeKenD

ZAPROSZENIE

Serdecznie dziękujemy 
Państwu 

Barbarze i Waldemarowi
 Pędziszczak 

za okazaną pomoc 
w postaci poczęstunku 

z okazji odpustu. 

Wdzięczni mieszkańcy 
Trzechla 

PODZIĘKOWANIA

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
2 grudnia br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie 
z Panem Stanisławem 

Świrskim
dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego  

w Nowogardzie w latach 1970-1974

28-30.11.2014, godz. 18.00
komediodramat (Polska / 2014 / 108 min.)
Obywatel Jan Bratek. Gdziekol-

wiek się nie pojawi, ściąga na sie-
bie lawinę niespodziewanych zda-
rzeń. Bratek bierze udział w najważ-
niejszych wydarzeniach swojej epoki. 
Ma wielkie szczęście, a może raczej… 
pecha, że zawsze znajduje się w miej-
scach, gdzie historia akurat zmienia 
swój bieg. Los miota nim zarówno 
w czasach komuny, jak i w nowocze-
snej, demokratycznej Polsce dopro-
wadzając do zabawnych wpadek.

28.11.2014, godz. 20.00
29.11.2014, godz. 20.00
30.11.2014, godz. 20.00 

dramat
USA/ 2014 / 102 min.
Od lat: 15
Perypetie aktorki Havany Se-

grand oraz rodziny Weissów, 
którzy mieszkają w Hollywood, 
gdzie mierzą się nie tylko ze sła-
wą, ale również nawiedzającymi 
ich demonami z przeszłości.

 

QVO   VADIS  POLONIA!
Spadkobiercy PZPR,  ZSL triumf  odnoszą.
Komunizm już  przeszliśmy, Ty dalej dałeś się nabrać.
Podziękowałeś za chodniki i ulice, bo trzeba dojść do
Supermarketu i niewolniczej pracy.
Świetna SLD, spuścizna terroru i zniewolenia narodu,
PSL-/ZSL/przytakiwacze za plecami, wierny koalicjant.
PO i im WSPÓLNI, jak szybko się zatrudnić.
Paradoks, doczekaliśmy czasów – BURMISTRZ – pasożyt 
i kula u nogi, konsument  postępu gospodarczego.
Wydaje pieniądze na świetlice, igrzyska, równanie chodników.
To jest demokracja, wolność osobista i emocjonalna.
Wolność, to nie samowola, a prawo rzucone na kolana,
O to upomni się Bóg.
Nie wyrwałeś się z letargu zniewolenia, nie zdjąłeś zasłony
Nie usłyszałeś co do ciebie mówi Bóg, bo nie ma pasterza,
 on stracił poczucie rozeznania dobra od zła.
Pamiętaj nie uciekniesz od odpowiedzialności, a wziąłeś udział
w zmowie milczenia i przyzwolenia. Ze względu na wolność,
warto czasami „durniowi powiedzieć, że jest durniem”!
Trwanie w poprzedniej rzeczywistości, będzie grobowcem
Naszej wolności.  „Idźcie do źródła”! –mówił św. Jan Paweł II.
Może dalej wolisz być zniewolony? Za wielkie słowa trzeba 
Brać odpowiedzialność. Wielką godność otrzymałeś,
 myślisz, że zostałeś zniewolony, to zostałeś zwolniony od 
Odpowiedzialności za ten świat. 
Pasterze, też są najemnikami, porzucają swoje owce, naprawdę
 patrzą jedynie na zarobek. Wielu straciło z oczu Boga i jego plan. 
Żyjemy w czasach naporu kuglarstwa, sprzyjającego dezorientacji
I bezradności zwykłych ludzi wobec interesów wtajemniczonych.
Dziękuj i podziękuj RZĄDZĄCYM za biedę, niskie zarobki, brak pracy,
Chory NFZ, a w przyszłości za brak Emerytury. 
Wszystkie twoje wybory  mają swoje konsekwencje.
Dokąd zmierzasz? Dalej okłamujesz, niszczysz, 
a kiedy zaczniesz budować – dobro?
„Dokąd idziesz Polsko,  Dokąd idziesz kraju
Czy do wrót piekielnych, czy do bramy raju”? polecam  wersję
Teledysku Michała Wiśniewskiego.     

   

Ryszard Majdziński 

Przemysław Kossakowski w NDK
W niedzielę, 30 listopada, o godz. 
16.00, do Nowogardu przyjedzie Prze-
mysław Kossakowski, autor znakomi-
tego programu telewizyjnego „Kossa-
kowski. Szósty zmysł”, emitowanego na 
kanale TTV. 

W połowie listopada w księgarniach poja-
wi się reporterski debiut Kossakowskiego „Na 
granicy zmysłów”. Spotkanie z Kossakowskim 
nawiązywać będzie do tematyki książki, po-
dróży na Wschód oraz poddawaniu się licz-
nym praktykom ludowych uzdrowicieli.

Osoby, które wezmą udział w spotkaniu, 
będą miały okazję zarówno kupić książkę, jak 
również zdobyć autograf autora.

Bilety w cenie 20 PLN dostępne są w kasie 
NDK.

Źródło: NDK



Nr 91 (2324)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

8

www.dzienniknowogardzki.pl

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI  

w miejscowościach: 
w Nowogardzie, Osinie, 

Przybiernowie i okolicach
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów! 

Tel. 58 554 80 80 
lub 801 800 400

finanse dla domu

Usługi 

tel. 514 172 446
koparko-ładowarką

J14.1.sczb.29.07-5.08

P3.2.O.do

P4.2.O.d/o

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-26.09

W.13.2.O.7.03.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

489 zł  
599 zł 

Kanapa R 

W.220.4.sk.26.09-12.12

•	 szeroki	asortyment
•	 duża	elastyczność	cenowa
•	 usługi	projektowe
•	 darmowy	transport		

do	zamówień	hurtowych
•	 wycena	inwestycyjna
•	 atrakcyjne	systemy	rabatowe

1Zapraszamy wszystkich Klientów pon. - pt. godz. 7.00 - 17.00
NOWOGARD,	ul.	Boh.	Warszawy	34

tel./fax 91 392 69 22, kom. 694 440 216 • 
www.twn.pl		•  e-mail: nowogard@twn.pl

OFER
TA	

DETALICZNA

GRUD
ZIEŃ	

	2014

WYPRZ
EDAŻ

	

OŚW
IETLE

NIA		

DOMOWEGO

LED 10W = 60W
820 lm

12,99 zł

W252.25.śk.28.11-05.12

Hieronimowi
Krystkiewicz

składają 
dzieci, wnuki i prawnuki

Z okazji 80 urodzin 
moc najserdeczniejszych 

życzeń

Kochanemu ojcu, 
dziadkowi 

i pradziadkowi

• STRZYŻENIE
• TRYMOWANIE
• CZESANIE
• OBCINANIE PAZURÓW
• CZYSZCZENIE USZU

KRZYWICE 10 (koło Osiny)

TEL. 721 264 357
e-mail: fysza@o2.pl

FUTRZAK
Strzyżenie 

PSÓW i KOTÓW:

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Jolanta i Tadeusz Banachomscy – właściciele sklepu 
spożywczego „Banan”

Klienci to nasi przyjaciele... 
Sklep osiedlowy przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie, „Banan” jest jednym z wielu, jakie działają w naszym mieście. A jednak mimo tego, że funkcjo-
nuje w bezpośrednim sąsiedztwie z dużym dyskontem, zaskarbił sobie serca wielu klientów. To z pewnością duża zasługa jego właścicieli, Jolanty i Tade-
usza Banachomskich, z którymi rozmawiamy w naszym stałym cyklu „Nasi przedsiębiorcy”. 

Dziennik Nowogardzki: Zanim 
porozmawiamy o Państwa dzia-
łalności, najpierw mam pytanie do 
pana. Czy prawdą jest, że w swojej 
kolekcji ma pan kilkadziesiąt kra-
watów, które w pana codziennym 
ubiorze stanowią ważny element? 

Tadeusz Banachomski – Rzeczy-
wiście jest to prawda. W swojej gar-
derobie mam około 50 krawatów, 
które staram się zakładać do co-
dziennego ubioru. Uważam, że kra-
wat jest tym elementem stroju, któ-
ry bardziej wyróżnia mężczyznę. 
Oprócz tego, że poprawia mi nastrój, 
myślę, że podkreśla elegancki wize-
runek mężczyzny. Dlatego będę na-
dal nosił krawat i nie pozbędę się ze 
swojej kolekcji żadnego, gdyż każdy 
z nich ma dla mnie również wartość 
sentymentalną. 

Czy uważacie Państwo, że małe 
sklepiki osiedlowe, takie jak wasz, 
są skazane na zniknięcie z rynku 
nowogardzkiego na rzecz marke-
tów? 

T.B. Widzę, że od razu pan prze-
chodzi do zasadniczej kwestii, która 
wszystkich nas, sklepikarzy, bardzo 
trapi. Dlatego to pytanie jest dość 
trudne, to kwestia dwóch polityk, 
krajowej i gminnej, które doprowa-
dzają do tego, że te mniejsze sklepiki 
mogą mieć kłopot z handlem w kon-
kurencji z marketami. Nie jesteśmy w 
stanie zamówić towaru na kilka mie-
sięcy do przodu, by później nim han-
dlować, gdyż cena marketowa wypie-

ra tę sklepową, która może jest nie-
co wyższa, ale produkt pod wzglę-
dem jakości jest na pewno zupełnie 
inny. Dobrym przykładem jest zna-
na marka kawy rozpuszczalnej, któ-
ra kupowana w niewielkiej hurtow-
ni i dużym markecie naprawdę róż-
ni się od siebie, mimo że jest to niby 
ten sam produkt. Tak jest też w przy-
padku wielu innych artykułów spo-
żywczych. Niemniej, nie oznacza to 
jednak, że tak jest zawsze, bo byłbym 
tutaj nieobiektywny. Ale jest jesz-
cze jedna kwestia, o której należało-
by wspomnieć, a mianowicie o braku 
wsparcia ze strony samorządowców, 
którym powinno również zależeć na 
funkcjonowaniu takich niewielkich 
sklepików, takich jak nasz. 

Jolanta Banachomska – Gdy-
bym miała jeszcze raz zaczynać tę 
działalność, to chyba nie odważyła-
bym się na wynajęcie lokalu, gdyż 
to nie wróży zbyt wielkiego powo-
dzenia. Jego koszty utrzymania są 
nade wszystko bardzo wysokie, do 
tego dochodzą jeszcze opłaty sta-
łe, m.in. ZUS. Dlatego przy tak nie-
wielkim handlu, gdzie ludzie najczę-
ściej ograniczają się do zakupu buł-
ki lub chleba, utrzymanie takiego 
punktu może być naprawdę trudne. 
Jak wiemy, w Nowogardzie jest uro-
dzaj marketów i ludzie częściej tam 
robią zakupy. Choć później żałują 
lub są źli na siebie, że tyle nakupi-
li towaru, który nie do końca jest im 
przydatny... Myślę, że taki sklep jak 

nasz jest bardzo dobrą alternatywą 
dla ludzi oszczędnych, ponieważ ku-
pują w nim tylko to, co naprawdę po-
trzebują. Do naszego sklepu przycho-
dzą stali klienci, których bardzo do-
brze znamy od wielu lat. Jest czasami 
tak, że bez zbyt większego problemu 
ja czy mój małżonek jesteśmy w sta-
nie odgadnąć, co w danym momen-
cie chce kupić pani Stasia czy pan Ja-
nek. Ja w handlu pracuję od ponad 
20 lat, dlatego niewiele jest spraw czy 
sytuacji w tej dziedzinie, które mogą 
mnie zaskoczyć. 

Choć w dyskontach jest taniej, 
to sklepy osiedlowe zdobywają 
klientów często większym i lepiej 
dopasowanym asortymentem oraz 
wygodą kupowania, prawda? 

T.B. Odnoszę wrażenie, a wręcz je-
stem pewny, że sklepy osiedlowe, ta-
kie jak nasz „Banan”, wciąż są waż-
ne dla nowogardzian. Pomimo może 
czasami trochę wyższych cen niż w 
dyskontach, nasze sklepy wygrywa-
ją asortymentem, ale i wygodą. Poza 
tym jest jeszcze jedna bardzo istot-
na kwestia, która różni takie sklepy 
od marketów – do nas przychodzą 
klienci, którzy nie są anonimowymi, 
choć nie znamy ich na tyle dobrze, 
jednak myślimy, że są też naszymi 
przyjaciółmi. Znamy ich z dnia co-
dziennego, pytamy, co u nich słychać, 
jak się czują, możemy podać im rękę 
oraz wymienić przynajmniej zdaw-
kowo kilka miłych, krótkich zdań. 
Dlatego uważam, że to nie są dla nas 

tylko zwykli klienci czy konsumen-
ci, ale bardziej przyjaciele, którzy od-
wiedzają nas, rozmawiają z nami o 
wielu swoich sprawach i przy okazji 
kupują potrzebne artykuły. Kończąc 
ten wątek, dodam, że naszym zamia-
rem było, by sklep miał status takiego 
typowo rodzinnego sklepu, do które-
go można przyjść po zakupy nawet w 
kapciach, np. po cukier, herbatę czy 
kawę. 

J.B. Warto dodać, że wdzięczną 
grupą są również dzieci, które przy-
chodząc z rodzicami, często jeszcze 
dobrze nie mówią, a już wiedzą, co 
chcą kupić, bo pamiętają, który li-
zak lub czekolada jest położona na 
półce sklepowej. Bardzo wzruszają-
cym dla mnie wydarzeniem było za-
chowanie pewnego 4-letniego chłop-
ca, który wyjeżdżając z rodzicami na 
stałe do Szwecji, przyszedł się poże-
gnać i na koniec naszej rozmowy po-
wiedział mi: „Będę za panią bardzo 
tęsknił i przytulił się do mnie bardzo 
mocno”. Mówiąc teraz o tym, aż łez-

ka mi się kręci w oku, bo myślę sobie, 
czy nie warto prowadzić tego sklepi-
ku choćby dla takich chwil? My wi-
dzimy również z małżonkiem, kie-
dy ktoś z osób kupujących u nas jest 
chory czy ma jakiś problem. Widzi-
my też kobiety w ciąży, których dzieci 
później dorastają wraz z naszą skle-
pową ladą. Ta lada jest taką, powie-
działabym, miarą, która krok po kro-
ku odsłania centymetr po centyme-
trze najpierw niemowlaka, później 
maluszka, a jeszcze później nasto-
latka... 

Dowiedziałem się, że począt-
ki Państwa biznesu zaczęły się od 
handlu mięsem na Turzynie w 
Szczecinie… 

T.B. Jako rolnik, który prowadził 
swoje gospodarstwo w Wojcieszy-
nie i miał hodowlę bydła oraz trzody 
chlewnej, która liczyła ok. 200 sztuk, 

nie bardzo wiedziałem, co mogę zro-
bić z półtuszami. Dlatego wpadłem 
na pomysł, by je sprzedawać klien-
tom w Szczecinie na Turzynie. Tra-
fiłem z tym pomysłem w dziesiąt-
kę. Z całą pewnością mogę powie-
dzieć, że było to nasze biznesowe „5 
minut”. Dzienna sprzedaż mięsa się-
gała nie kilogramów, ale ton. Dobra 
passa trwała kilkanaście lat. Chociaż 
była to bardzo ciężka praca, bo za-
czynała się wyjazdem już we wcze-
snych godzinach rannych z pełnym 
samochodem mięsa i wyrobów wę-
dliniarskich, to efekty i zadowolenie 
klientów rekompensowały ten wysi-
łek. Nasze mięso i wędliny bardzo ce-
nili sobie nie tylko klienci ze Szcze-
cina, ale także z Niemiec, którzy na-
kręcali nasz rodzinny biznes. 

I co było dalej? 
Wszystko funkcjonowało bar-

dzo dobrze, aż do chwili, gdy świat 
usłyszał o chorobie szalonych krów. 
Wówczas wśród klientów zaczęły się 
pewne domysły, czy czasami również 

nasze mięso nie jest zakażone. Mimo, 
że zapewniałem, że nie ma powodu 
do paniki, to ta słynna choroba od-
biła swoje piętno na takim rodza-
ju działalności. W tym czasie po-
wstał w Szczecinie supermarket Ma-
kro. Zaczęliśmy brać mięso stam-
tąd. Ta współpraca była bardzo do-
bra, bo towar mogłem odbierać na-
wet trzy razy dziennie, co „nakręca-
ło” moją działalność. Ale w między-
czasie zaczęły powstawać inne dys-
konty, np. Tesco czy Real, w których 
klienci również mogli kupić mięso, 
przez co stopniowo zaczęła kurczyć 
się moja działalność. To był trudny 
okres. Uważałem, że ludzie zawsze 
muszą kupować żywność, a w szcze-
gólności mięso. Dlatego wydawało 
mi się, że nic mi nie może grozić i że 
nie stracę pracy, która przynosiła mi 
naprawdę dobre zyski. 

Sklep BAnAn mieści się w nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy.

nasz sklepik jest niewielki, a jego asortyment to artykuły najpotrzebniejsze w codziennym życiu, m.in. pieczywo, wędliny, 
alkohol, aż po artykuły mleczne.
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Choroba szalonych krów i Tu-
rzyn były takim ostatecznym po-
wodem załamania się Pana dzia-
łalności? Chorobę stwierdzono po 
raz pierwszy w roku 1986, w Wiel-
kiej Brytanii. A w latach 90. wy-
buchła epidemia na terenie Euro-
py Zachodniej, a następnie dotar-
ła do Polski, choć nie niosła zna-
mion epidemii. 

T.B. Tak było, wówczas massme-
dia na bieżąco informowały o cho-
robie. Ale ostatecznego cięcia na-
szego biznesu dokonał supermarket 
Carrefour, wybudowany przy Tu-
rzynie. Dlatego wspólnie z małżon-
ką zdecydowaliśmy się przenieść do 
Nowogardu, na ul. Bankową, gdzie 
otworzyliśmy sklep mięsny. Nieste-
ty tutaj też nie uzyskaliśmy jakichś 
rewelacyjnych dochodów, ponieważ 
przyszło nam zmierzyć się ze skle-
pami firmowymi, m.in. Witkowo, 
Dyjak czy Kowalczyk, które w każ-
dej chwili dostarczały taką ilość to-
waru do swoich sklepów, że nigdy go 
nie brakowało. Wpadliśmy więc na 
pomysł, by z masarni, które powsta-
ły na naszym terenie, brać konkret-
ne towary, np. wędliny od Kowalczy-
ka, określone półtusze od Witkowa 
itd., i to takie, które charakteryzo-
wały się bardzo dobrym smakiem i 
jakością. W ten sposób dalej prospe-
rowaliśmy na rynku nowogardzkim. 

Ale trwało to dość krótko, ponieważ 
przyszedł czas załamania rynku, a 
do tego zaczęło szwankować zdro-
wie. Więc wspólnie z małżonką do-
szliśmy do wniosku, że przebranża-
wiamy się i otwieramy sklep ogólno-
spożywczy. 

I powstał sklep o nazwie „Ba-
nan” – skąd pomysł, aby tak wła-
śnie go nazwać?

T.B. Nazwa sklepu „Banan” po-
chodzi od naszego nazwiska i wymy-
śliła tę nazwę moja małżonka. Jego 
nazwa sięga lat, gdy byliśmy młodzi i 
mówiono na nas po prostu „Banan”, 
zresztą później ta ksywa przeszła na 
nasze dzieci. Córki były „bananów-
kami”, a syn „ bananem”. A teraz no-
wogardzianie mówią: „idziemy do 
banana” czy „spotkajmy się pod ba-
nanem”. 

Ostania sprawa, która mnie bar-
dzo ciekawi, to czy w „Bananie” 
pracuje ktoś jeszcze oprócz Pań-
stwa? 

J.B. Na obecną chwilę nie zatrud-
niamy nikogo, ponieważ, no cóż, 
przyszły bardzo ciężkie czasy. Do 
2003 roku prowadziliśmy jeszcze 
dwa sklepy, w których byli zatrud-
nieni pracownicy. W tej chwili, gdy 
w Nowogardzie jest tyle supermar-
ketów, musieliśmy zredukować liczbę 
pracowników i prowadzimy ten biz-
nes już tylko rodzinnie. 

Jeden z marketów powstał na-
wet w waszym sąsiedztwie...

J.B. Mieliśmy obawy, czy damy 
radę, ale tutaj znowu nie zawie-
dliśmy się na naszych szanownych 
klientach, którzy zostali z nami. Na 
początku ich liczba może się lekko 
zmniejszyła, bo niektórzy odeszli, ale 
później ostatecznie wrócili, co było 
i jest dla nas sygnałem, że ten nasz 
sklep, jak i inne małe, umiejscowio-
ne w obrębie marketów, mają sens i 
są też potrzebne naszym klientom. 
W pewnym momencie było chwilowe 
załamanie i pomysł, aby lokal wy-
dzierżawić, ale na szczęście ten nie 
został wdrożony w życie. Jak pan wi-
dzi, sklep dalej działa. 

T.B. Były też gorsze czasy, nawet 
sytuacje, że brakowało na opłaty, ale 
ostatecznie daliśmy radę, bo wyma-
gania mamy niewielkie, a nasze dzie-
ci wspierają nas w każdych chwi-
lach.  

Zdaję się jednak, że te sklepy, 
które przetrwały ofensywę marke-
tów, mają już ugruntowaną pozy-
cję na rynku… 

J.B. Główną siłą takich sklepów, 
na co już zwracałam uwagę, jest kon-
takt z klientem. Tu nie ma pośpie-
chu. Można powiedzieć, że ten zysk, 
który chce się osiągnąć, jest gdzieś z 
tyłu głowy. Człowiek czerpie radość 
z możliwości spotykania się z ludźmi 

i realizowania ich oczekiwań, w tym 
przypadku konsumenckich. 

T.B. Całkowicie zgadzam się z wy-
powiedzią żony. Owszem, prowadzi-
my tę działalność na pewno dla ja-
kiegoś zysku, ale głównym moty-
wem jest tu kontakt z drugim czło-
wiekiem. Inną kwestią są tu podatki, 
głównie ten od nieruchomości, który 
w Nowogardzie w ostatnich czterech 
latach był kilka razy podnoszony. 
Wywołało to dość duże rozczarowa-
nie wśród przedsiębiorców i rzemieśl-
ników. Owszem, mamy piękne chod-
niki, trawniki czy też inne jeszcze od-
nowione rzeczy, ale zostały one wy-
konane z pieniędzy lokalnych podat-
ników. Dlatego byliśmy orędownika-
mi akcji pt. „Tu mieszkam, tu kupu-
ję”, organizowanej od 2010 roku. Do 
tej pory wzięło w niej udział prawie 
11 tysięcy właścicieli sklepów osiedlo-
wych, w tym również sklep „Banan”. 
Wysuwam więc konkretny apel do 
nowo wybranych radnych, by pomy-
śleli w tej kadencji o sprawach Nowo-
gardu, m.in. również o nowogardz-
kich sklepikarzach, hurtowniach, 
mniejszych sklepach i nie doprowa-
dzili do zaniku tego małego przy-
osiedlowego handlu, który jest w tym 
mieście także bardzo potrzebny.

A to już na zakończenie… 
Wiem, że dawniej mieszkał Pan 
w Wojcieszynie i jest Pan bardzo 

zaangażowany w budowę kościo-
ła?

T.B. To prawda, że ta wieś jest dla 
mnie miejscowością o szczególnym 
znaczeniu. Dlatego wyjechałem z 
niej na prośbę małżonki, która mimo 
że ceniła sobie uroki wsi, to chciała 
żyć nieco inaczej, mając dostęp do 
pewnych udogodnień, których tam 
wówczas nie było. Na początku moja 
odpowiedź na wyjazd ze wsi była 
taka: „Żono moja, z tej wsi nie wy-
ciągniesz mnie nawet wołami!”. Ale 
argumentem, który ostatecznie zmie-
nił moją decyzję, było przyznanie 
nam mieszkania przy ul. Bankowej, 
które od razu mi się nie spodobało. 
Bo serce nie sługa i ostatecznie zrobi-
łem to, o co prosiła mnie moja mał-
żonka. Mieszkamy więc sobie w No-
wogardzie, teraz już przy innej uli-
cy, i żyjemy ciesząc się z tego, co tu 
wspólnie osiągnęliśmy. Ale tam, w 
Wojcieszynie, zostawiłem swoją du-
szę i pewne znajomości, które prze-
trwały po dzień dzisiejszy. Dlatego 
też zrodziła się idea wybudowania 
kościoła, który, mam nadzieję, za ja-
kiś czas zostanie wzniesiony, a czynię 
to w staraniach z innymi mieszkań-
cami tej wsi. Zorganizowana wraz ze 
śp. ks. Pisakiem przed 25 laty kaplica 
była początkiem tej myśli, która teraz 
być może doczeka się realizacji. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F  
tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 09:00-18:00, sob. 10:00-13:00

Klienci to nasi przyjaciele... cd.

Reklama
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Przedszkole nr 1  
,,Niezapominajka”
Od kilku lat z okazji „Dnia Pluszowego Misia” organizujemy w naszym 
przedszkolu wiele atrakcji dla dzieci i ich pluszowych misiów.

25 listopada, z inicjatywy Anny Piotrow-
skiej, święto misia obchodziliśmy po raz 
siódmy. Tego dnia wszystkie przedszkolaki 
przyszły do przedszkola w towarzystwie swe-
go pluszowego przyjaciela. Nasza sala gim-
nastyczna zamieniła się w Krainę Pluszo-
wych Misiów. Dzieci bawiły się tańcząc w ryt-
mie muzyki oraz przy piosenkach ,,Pluszowy 
miś”, ,,Jadą, jadą misie”, rozwiązywały zagadki 
dotyczące ulubionych bohaterów, recytowały 
wiersze okolicznościowe oraz brały udział w 
zmaganiach konkursowych na temat misio-
wych smaczków i miodowych zgadywanek.

Na koniec wszystkie przedszkolaki złoży-
ły swoim misiom urodzinowe życzenia:

Nasz Misiu kochany Twoje święto ogła-
szamy. Życzymy Ci szczęścia i radości oraz 
wielu misiowych przyjemności. Miodku za-
wsze miej w dostatku. Żyj nam 100 lat nasz 
misiaczku.

Zabawa była znakomita, wszystkim do-
pisywał humor. Do sal dzieci zabrały wra-
żenia i oczywiście swoje pluszowe ukocha-
ne misie.

Anna Piotrowska 

Przedszkole Publiczne nr 3
25 listopada, w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta 
Pluszowego Misia. Z okazji tego dnia odbył się  międzyprzedszkolny kon-
kurs plastyczny.

Dzieci z grupy „Misie” zaprezentowały 
misiowy program artystyczny. Były wiersze, 
piosenki oraz tańce. Na zakończenie wszy-
scy nasi milusińscy, wraz ze swoimi misia-
mi, bawili się przy dźwiękach piosenki „Mi-
sie szare” oraz zaśpiewali solenizantom uro-
czyste „sto lat”.

Z okazji Święta Pluszowego Misia odbył 
się międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

Organizator konkursu 

mgr Katarzyna Lewandowska

Zielone Przedszkole
W dniu 25 listopada, w Zielonym Przedszkolu, odbył się Światowy Dzień 
Pluszowego Misia, z tej okazji dzieci wzięły udział w specjalnie przygo-
towanych zajęciach i zabawach.

 Wszystkie przedszkolaki w tym dniu 
przyniosły ze sobą swojego pluszowego 
przyjaciela, z którym miło mogły spędzić 
dzień. Dobry humor dopisywał wszyst-
kim uczestnikom, którzy z przyjemno-

ścią pokonywali stawiane przed nimi za-
dania. Wspólnie spędzony czas upłynął w 
ciepłej i miłej atmosferze. 

Karolina Grygowska

Szkoła Podstawowa  
w Strzelewie
W dniu 25 listopada 2014 r. pani Katarzyna Szafran i pani Małgorzata Bu-
rzyńska - kl. I.  zorganizowały dla swoich podopiecznych „Dzień Pluszowe-
go Misia”. 

Uczniowie poznali historię powstawania 
tego święta. Mieli również możliwość opo-
wiedzenia o swoich pluszakach. Dużo rado-
ści sprawiły dzieciom konkurencje, przy któ-
rych było mnóstwo zabawy i śmiechu. Szcze-
gólnym gościem podczas tego święta była 
Dyrektor Szkoły, pani Agnieszka Forgiel, 
która również brała udział w zabawie (z za-
mkniętymi oczami rysowanie według in-
strukcji misia). 

Na zakończenie imprezy uczniowie zosta-
li obdarowani „misiowymi” medalami oraz 
ciasteczkami w kształcie – misia, oczywi-
ście!!! Inf. własna
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DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI" WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 6 grud-
nia 2014 r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ 
Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Re-

jonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bo-
gus tel. 505393636 po godz. 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej 

"Zdrowie" Lidia Bogus

OGŁOSZENIE

28 listopadzie 2014 rusza  
IV Edycja Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”

Zapraszamy na pierwszy wykład w dniu 28 listopada 2014 r., o godz. 16:00, do Centrum Eduka-
cji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie  ul. Wojska Polskiego 3,  sala 107. Uczestni-
kiem Szkoły może zostać osoba chora z cukrzycą, jej opiekun, członkowie rodziny, jak i również każ-
da osoba, która uzna za stosowne pogłębienie lub utrwalenie swojej wiedzy o cukrzycy i jej konse-
kwencjach. Zajęcia dla wszystkich uczestników są bezpłatne. Lekarzem prowadzącym Nowogardz-
ką „Szkołę Cukrzycy” jest Pani dr Marzena Kargul. Wykłady będą prowadzone w Centrum Edukacji i 
Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie  ul. Wojska Polskiego 3, w sali 107, raz w miesiącu przez 
okres 8 miesięcy. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 16:00,  wg przedstawionego poniżej kalendarza.

Terminy i tematy wykładów:
28-11-2014 -  Cukrzyca - co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć?
12-12-2014 - Jak żyć z cukrzycą? Spojrzenie psychologa. Samokontrola - cele i  zasady.  
Rola wysiłku fizycznego.
09-01-2015 -  Żywienie w cukrzycy - prawda i mity.
06-02-2015 -  Leczenie cukrzycy - dla kogo leki doustne.
06-03-2015 -  Leczenie cukrzycy - dlaczego insulina? Cukrzyca u kobiety - problem nie tylko kobiet. 
10-04-2015 - Ostre powikłania cukrzycy - hipoglikemia, kwasica cukrzycowa - jak ich unikać?
15-05-2015 - Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć. Stopa cukrzycowa.
20-06-2015 - Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy? 
Zespół metaboliczny- problem społeczny XXI wieku. 
Uroczyste zakończenie III edycji Nowogardzkiej „Szkoły Cukrzycy”     
Wszelkie informacje o zajęciach w Szkole Cukrzycy można uzyskać w siedzibie PSD Koło Nowo-

gard ul. Wojska Polskiego 7 (budynek laboratorium na terenie szpitala), w każdy poniedziałek w 
godz. od 15:00 do 16:00 lub w dowolnej porze telefonicznie pod nr:  500 553 190;  660 238 483; za pośred-
nictwem e-mail cukrzycanowogard@wp.pl.

Aktualne informacje o szkole cukrzycy są publikowane na stronie internetowej PSD Koło Nowo-
gard  http://www.cukrzycanowogard.lh.pl/

Eugeniusz Tworek
Prezes PSD - Koło Nowogard

OGŁOSZENIE

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

6 grudnia 2014 r.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Serdecznie zapraszamy „Chrabąszcze” Nowogard

Patronat medialny:

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 
wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 
Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547), Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645), Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

Stadion Miejski w Nowogardzie
Start I grupy, godz. 11:00 

(odprawa techniczna 10:45)

SKLEP SPORTOWY
Małgorzata Kubicka

Weekendowy trening na trasie Mikołajkowego Wyścigu

Dołącz do „Chrabąszczy”
Już tylko 8 dni pozostało do startu Mikołajkowego Kolarskiego Wyścigu przełajowego i 
M.T.B., który przeprowadzony zostanie na Stadionie Miejskim w Nowogardzie, w sobotę (6 
grudnia), o godzinie 11:00. Zapraszamy do wzięcia udziału w treningach po trasie wyścigu.

Zimowa aura i trudna leśna tra-
sa to nie lada wyzwanie nie tylko 
dla amatorów kolarstwa. Dlatego 
od pewnego czasu trener kolar-
skiego klubu „Chrabąszcze”, Ry-
szard Posacki, od pewnego cza-
su prowadzi ze swoimi młodymi 
podopiecznymi weekendowe tre-
ningi. -Zachęcam wszystkich do 
brania udziału w zajęciach razem 
z nami. Można dzięki temu zapo-
znać się z trasą i sprawdzić się na 

niej przed samym wyścigiem. W 
szczególności zapraszam tych naj-
młodszych uczestników. Treningi 
odbywają się w sobotę i niedzielę o 
godzinie 11:00. Startujemy ze Sta-
dionu Miejskiego w Nowogardzie – 
mówi trener Ryszard Posacki. 

Warto wziąć udział zarówno w 
treningach, jak i w samym wyści-
gu, który ma na celu uczczenie 
pamięci zmarłych kolarzy: Paw-
ła Zugaja, Artura Komisarka oraz 

działacza LZS, Franciszka Paleni-
cy. Dla uczestników przewidziano 
sporo nagród, a wszystko za spra-
wą licznych sponsorów. Nawet je-
śli nie spadnie śnieg, tak jak to 
miało miejsce przed rokiem, moż-
na się spodziewać niezapomnia-
nych wrażeń i dużej frekwencji, 
zarówno po stronie zawodników, 
jak i kibiców.

KR

NASZ PATRONAT

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot kuchenny, akordeon tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 

642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lo-

dówkę - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i ku-

chenny, lodówkę i sofę, bojler na wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i 

tapczan dwuosobowy- tel.     508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 

781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Oddam: za darmo, ośmiotygodniowego szczeniaczka – tel. 693 

925 093  
- Oddam segment pokojowy w bardzo dobrym stanie - 661242151
- Oddam dwa fotele i pufy tel. 667 820089 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również 

przesyłać na adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Osina

„W-F z Klasą”
W dniu 26 listopada 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Publicznego Gimnazjum z ZSP im. Bronisława Malinow-
skiego w Osinie brali udział w wycieczce do Centrum Wod-
nego „Laguna” w Gryfinie. 

Wyjazd został zorganizowa-
ny w ramach realizacji projektu 
WF z Klasą, przez panią Barba-
rę Micał i opiekunów: panią Na-
talię Izmajłowicz i Michała Ja-
nika. Przed wejściem do wody 
uczniowie zostali poinstruowani, 
jak bezpiecznie korzystać z pły-
walni oraz uczestniczyli w krót-
kiej rozgrzewce. Wszyscy z wiel-
ką radością korzystali z dostęp-
nych atrakcji, m.in.: dzikiej rzeki, 
morskiej fali, zjeżdżalni wodnych, 

jacuzzi. Uczniowie gimnazjum 
doskonalili własne umiejętności 
pływackie na basenie sportowym. 
Po wyjściu z basenu wszyscy byli 
zmęczeni, ale i zadowoleni dzię-
ki uwolnionym endorfinom „hor-
monom szczęścia”, które wpływa-
ją na poprawę naszego samopo-
czucia psychicznego i fizycznego. 
Każdy zgłosił również chęć udzia-
łu w kolejnym wyjeździe.

Organizatorzy
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 przygotuj samochód do zimy 
sprawdź nieodpłatnie 

* stan zawieszenia, 
* świateł, * hamulców 

od pn-pt w godz. 10.00-15.00
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

POMTOR II

Rusza akcja Bezpieczny Pojazd

ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard 
tel. 91 39 20 524; 91 39 26 939

Składam serdeczne podziękowania
wszystkim Wyborcom, którzy oddali

na mnie swój głos 
w Wyborach Samorządowych

do Rady Gminy
Stanisław Wiśniewski

Składam serdeczne podziękowania 

Serdeczne podziękowania

 dla wszystkich, którzy oddali 
na mnie głos 

z okręgu nr 3 (Osiedle Bema) 
oraz wszystkim, 

którzy wspierali mnie 
podczas kampanii wyborczej 

Marcin Wolny 

wszystkim wyborcom, 
którzy oddali na mnie swój głos 

w wyborach samorządowych  
do Rady Miejskiej. 

Dziękuje za okazaną życzliwość  
i zaufanie 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Kozieł

Moim wyborcom, 
którzy zaufali mi ponownie po 12 latach, 

a także tym którzy mnie wspierali 
w czasie kampanii wyborczej – serdecznie dziękuje 

z poważaniem Anna Wiąz

Serdecznie dziękuje 
Wszystkim mieszkańcom okręgu 19 za udział 

w Wyborach Samorządowych 
oraz za oddanie swojego głosu na moją osobę. 

Tak wielkie poparcie przyjmuję z wielką radością i szacunkiem. 

Arkadiusz Ciechanowski

Pragnę zapewnić, iż dołożę wszelkich 
starań by godnie Państwa 

reprezentować w Radzie Miejskiej. 

Gimnazjum nr 3

Poetycko w duchu Stachury…
Już po raz drugi, w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie, 
odbyły się „Zaduszki Poetyckie”. 

W tym roku uczestnicy prezen-
towali utwory Edwarda Stachury. 
W imprezie wzięli udział przed-
stawiciele wszystkich nowogardz-
kich gimnazjów. Uczniowie do-
skonale poradzili sobie z trud-
nym repertuarem, jednak najle-
piej wypadła Wiktoria Kozłowska 
z Gimnazjum nr 1. Drugie miej-
sce zajęli: Wiktoria Bucoń i Alek-
sander Pisarek z tej samej szkoły. 
Tuż za nimi znalazł się Jakub Ka-
zuba z Gimnazjum nr 2. Wyróż-
nione zostały Sandra Dąbrowska 
z Gimnazjum nr 1 oraz  reprezen-
tantka gospodarzy - Marta Szy-
dłowska. Wszyscy laureaci otrzy-
mali nagrody z rąk dyrektor szko-
ły pani Ireny Juszczyk. Organiza-
torkami konkursu były Magdale-
na Dawidowska, Magdalena Ad-
rych i Magdalena Pietrzak.

Inf. własna

Podziękowania
Dziękuję wszystkim, którzy po raz kolejny oddali na mnie swój 

głos. Nie udało się jednak przekonać tylu wyborców, aby liczne gło-
sy złożyły się na jeden w radzie powiatu. 

Nic to, bo mam taki spokojny pogląd na naszą rzeczywistość, że 
nie trzeba koniecznie być radnym, aby coś pożytecznego społecz-
nie robić. 

Szczególne podziękowania dla mieszkańców Strzelewa i okolic 
oraz członków Koła PZW „Tęczak” za wsparcie w trakcie kampanii 
wyborczej. Z poważaniem  

Zygmunt Heland 

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA
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WojciechowskaBarbara

Składam podziękowania wyborcom, którzy zaufali 
mojej osobie i oddali ma mnie swój głos w wyborach 
samorządowych do Rady Sejmiku 
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Runda jesienna 2014 w liczbach
Piłkarski rok 2014 już się zakończył, dlatego postanowiliśmy podsumować występy nowogardzkich drużyn. Na pierwszy ogień idzie kobiecy zespół Pomo-
rzanina oraz drugi „garnitur” seniorów. W najbliższym tygodniu opublikujemy statystyki piłkarzy prowadzonych przez Roberta Kopaczewskiego. Runda 
jesienna w liczbach to przede wszystkim zestawienie najaktywniejszych i najskuteczniejszych zawodników oraz krótkie podsumowanie całej ligi. Przedsta-
wiamy również punktacje (1 pkt. za mecz od pierwszej minuty, 0,5 pkt. za mecz z „ławki”, 2 pkt. za gol, 1 pkt. za asystę), w celu wyłonienia liderów w po-
szczególnych drużynach Pomorzanina. Zapraszamy do lektury.

Sprawiły dużą niespodziankę!

Piłkarki Pomorzanina Nowo-
gard zadebiutowały w rozgryw-
kach 2013/2014. Od początku wi-
dać było w tym zespole potencjał, 
jednak to czego (jak dotąd) doko-
nały podopieczne Pawła Błaszczy-
ka, to bardzo miła niespodzian-
ka! Zawodniczki z Nowogardu 
przewodzą w tabeli III Ligi Ko-
biet, z 5 zwycięstwami i jednym 
remisem na koncie. Zdecydowa-
nie najlepszym ich występem był 
mecz z Olimpią II Szczecin, w któ-
rym główne faworytki do awansu 
zostały rozbite przez „Pomorzan-
ki”. Po 6 spotkaniach podopiecz-
ne Pawła Błaszczyka mają na kon-
cie 25 strzelonych i tylko 1 straco-
ną bramkę. Co ciekawe, aż przy 
19 golach swój udział miała jed-
na zawodniczka - mowa tu oczy-
wiście o grającej trenerce, Anicie 
Piotrowskiej, która w 6 spotka-
niach strzeliła 17 goli (średnio 2,8 
goli na mecz!) i zaliczyła 2 asysty. 
Gole potrafi strzelać zarówno pra-
wą, jak i lewą nogą, do tego jej tra-
fienie są wyjątkowej urody. Jest z 
pewnością najbarwniejszą posta-
cią z drużyn Pomorzanina w tym 
sezonie. Najlepiej podającą za-
wodniczką, jak na razie, jest Ka-
tarzyna Piotrowska, która czte-
rokrotnie obsłużyła swoje kole-
żanki asystami. Dostrzec można, 
że większość bramek Pomorza-
nin strzela po indywidualnych ak-
cjach. 

Jeśli chodzi o całą kobiecą dru-
żynę Pomorzanina, to na boisku 

zaprezentowało się w rundzie je-
siennej 19 dziewcząt, co świadczy 
o szerokiej ławce. Co ciekawe, Pa-
weł Błaszczyk niemal w każdym 
meczu wystawiał do gry tę samą 
jedenastkę, o czym świadczy ze-
stawienie piłkarek pod względem 
występów od 1 minuty. W tej sta-
tystyce przewodzą dwie piłkar-
ki, to bramkarka Paulina Torun i 
Małgorzata Wołk, które w 6 do-
tychczasowych meczach zagrały 
pełne spotkania (w III Lidze Ko-
biet mecz trwa 80 minut). Przy 
liczbie występów podajemy rów-
nież ile razy dana zawodniczka 
została zmieniana lub wchodziła z 
ławki rezerwowych.

Pozostaje cieszyć się z zespołu, 
który zimą 2013 roku powstawał 
pod okiem Pawła Błaszczyka. Pre-
zes Pomorzanina, Marcin Skór-

niewski zapewnia, że jeśli dziew-
czyny awansują do II ligi, to w 
klubowej kasie znajdą się pienią-
dze, które umożliwią grę na wyż-
szym szczeblu rozgrywkowym. 
Wierzymy, że „Pomorzanki” rów-
nie skutecznie zagrają w rundzie 
rewanżowej.  

Strzelcy:
1. Anita Piotrowska - 17 goli
2. Katarzyna Piotrowska, Patry-

cja Kozioł, Patrycja Bobik - 2 gole
3. Anna Nowicka, Klaudia Kor-

giel – 1 gol 

Asysty:
1. Katarzyna Piotrowska – 4 

asysty
2. Anita Piotrowska – 2 asysty
3. Patrycja Kozioł – 1 asysta 
Występy od 1. minuty i z „ław-

ki”:
1. Małgorzata Wołk – 6 (pełne 

480 minut)
2. Paulina Torun – 6 (pełne 480 

minut)
3. Katarzyna Piotrowska – 6 (6 

razy w pierwszym składzie, w 1 
meczu została zmieniona)

4. Anita Piotrowska – 6 (6 razy 
w pierwszym składzie, w 1 meczu 
została zmieniona)

5. Anna Nowicka – 6 (6 razy w 
pierwszym składzie, w 1 meczu 
została zmieniona)

6. Ada Szemiot – 6 (6 razy w 
pierwszym składzie, w 2 meczach 
została zmieniona)

7. Anita Skoworońska – 6 (6 
razy w pierwszym składzie

8. Klaudia Korgiel – 6 (5 razy w 
pierwszym składzie, w 4 meczach 
została zmieniona, 1 występ z ław-
ki)

9. Patrycja Bobik – 6 (4 razy w 
pierwszym składzie, w 2 meczach 
została zmieniona, 2 występy z 

ławki)
10. Anita Nowakowska – 6 (4 

razy w pierwszym składzie, w 2 
meczach została zmieniona, 2 wy-
stępy z ławki)

11. Karolina Kowalczuk – 5 
(pełne 400 minut)

12. Klaudia Duda – 5 (5 wystę-
pów z ławki)

13. Wiktoria Tupko – 4 (4 wy-
stępy z ławki)

14. Patrycja Kozioł – 3 (2 razy 
w pierwszym składzie, w 1 meczu 
została zmieniona, 1 występ z ław-
ki)

15. Monika Krystkiewicz – 2 (1 
mecz w pierwszym składzie, 1 wy-
stęp z ławki)

16. Klaudia Kaczor – 2 (1 mecz 
w pierwszym składzie, 1 występ z 
ławki)

17. Oliwia Czerewacz – 2 (1 
mecz w pierwszym składzie, 1 wy-
stęp z ławki)

18. Wiktoria Górska – 2 (2 wy-
stępy z ławki)

19. Martyna Stępień – 1 (rozpo-
częła w pierwszym składzie, zmie-
niona przez kontuzje)

Punktacja (uwzględniając: gol 
2 pkt., asysta 1 pkt., występ od 1 
minuty 1 pkt., występ z ławki 0,5 
pkt.):

1. Anita Piotrowska – 42 punkty
2. Katarzyna Piotrowska – 14 

punktów
3. Patrycja Bobik – 9 punktów
4. Klaudia Korgiel – 7,5 punk-

tów 
... Patrycja Kozioł – 7,5 punk-

tów 

III Liga Kobiet 2014/2015
1. kolejka:
LUKS Przecław – Pomorzanin Nowogard  0:6
2. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Orzeł Women Wałcz 7:0
3. kolejka:
Kotwica Kołobrzeg – Pomorzanin Nowogard  0:7
4. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Olimpia II Szczecin 4:1
5. kolejka:
Vielgovia Szczecin – Pomorzanin Nowogard  0:1
6. kolejka:
Fala Międzyzdroje – Pomorzanin Nowogard  0:0
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Zalew Stepnica   (przeł.)

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 6 16 25 1 5 1 0
2 Olimpia II Szczecin 6 12 28 5 4 0 2
3 Zalew Stepnica 6 12 23 10 4 0 2
4 Fala Międzyzdroje 6 11 12 1 3 2 1
5 Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz 5 9 12 11 3 0 2
6 Vielgovia Szczecin 7 7 11 12 2 1 4
7 LUKS Przecław 7 6 6 25 2 0 5
8 AP Kotwica Kołobrzeg 7 0 1 53 0 0 7

Anita Piotrowska to największe odkrycie nowogardzkiej piłki nożnej. 17 goli w 6 
meczach robi wrażenie, nawet jeśli to mowa o iii Lidze Kobiet.

Małgorzata Wołk zagrała w każdym meczu rundy jesiennej i wybiegała pełne 480 minut.

Katarzyna Piotrowska pełni rolę kapitana, zaliczyła najwięcej asyst i dwukrotnie 
trafiała do bramki rywalek.
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REKLAMA

GABINET KOSMETYCZNY 
"WICHEREK" i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

„Rezerwowi” poniżej oczekiwań...
To nie był udany rok dla dru-

giego zespołu Pomorzanina. Wy-
stępujący w A Klasie piłkarze re-
zerw grali całą rundę jesienną bez 
trenera, a liczba roszad w składzie 
świadczy o tym, że zespół ten słu-
ży głównie do tego, by wprowa-
dzać młodych piłkarzy do senior-
skiej piłki. W sumie w 11 kolej-
kach rozgrywek w barwach Pomo-
rzanina II zagrało aż 27 piłkarzy, w 
tym 4 bramkarzy (Krzysztof Ha-
berski, Michał Piątkowski, Mate-
usz Trafankowski, Adam Łuczak). 
Nowogardzianie spisywali się fa-
talnie, wywalczyli jedynie 7 punk-
tów, strzelając 7 goli i tracąc ich 
36. To, że nie zajmują ostatniego 
miejsca w tabeli jest zasługą Orła 
Grzędzice, który jest dostarczycie-
lem punktów i na dobre ugrzęzł na 
dnie ligowej tabeli. Wobec tak sła-
bych występów, ciężko nam będzie 
kogokolwiek wyróżnić... A jed-
nak spróbujemy. Należy pamiętać, 
że Pomorzanin jeden mecz prze-
grał walkowerem, więc maksymal-
ną liczbą minut do rozegrania jest 
900 i sztuka ta nie udała się żad-
nemu piłkarzowi Pomorzanina II. 
No cóż, skoro spadek w tym sezo-
nie raczej nie grozi „rezerwowym”, 
jedyną drogą na rozwój młodych 
piłkarzy jest właśnie dawanie im 
szans na boiskach A Klasy, choć 
niekiedy, tak jak podczas meczu 
w Policach, może to kosztować 10 
goli... Wierzymy, że w rundzie re-
wanżowej Pomorzanin II będzie w 
stanie zdobywać więcej goli. 

Strzelcy:
1. Tomasz Szafran – 2 gole  
2. Artur Jurczyk, Sebastian Su-

chy, Dariusz Iwaniuk, Max Pokor-
ski, Andrzej Piotrowicz – 1 gol  

Asysty:
1. Artur Jurczyk, Marcin Skór-

niewski, Tomasz Szafran, Jakub 
Szczypień – 1 asysta 

Występy od 1. minuty i z „ław-
ki”:

1. Krzysztof Domanowski – 9 
(pełne 810 minut) 

2. Maciej Grzejszczak – 9 (peł-
ne 810 minut) 

3. Sebastian Suchy – 9 (8 razy w 
pierwszym składzie, w 3 meczach 
został zmieniony, 1 występ z ław-
ki)

4. Paweł Królik – 9 (8 razy w 
pierwszym składzie, w 2 meczach 
został zmieniony, 1 występ z ław-
ki)

5. Marcin Skórniewski – 9  (7 
razy w pierwszym składzie, w 1 
meczu został zmieniony, 2 wystę-
py z ławki)

6. Dariusz Iwaniuk – 8  (7 razy 
w pierwszym składzie, 1 występ z 
ławki)

7. Grzegorz Skrzecz – 8  (7 razy 
w pierwszym składzie, w 2 me-
czach został zmieniony, 1 występ 
z ławki)

8. Max Pokorski – 7  (7 razy w 
pierwszym składzie, w 1 meczu 
został zmieniony)

9. Maciej Syfert – 7 (5 razy w 
pierwszym składzie, w 1 meczu 
został zmieniony, 2 występy z ław-
ki)

10. Andrzej Piotrowicz – 7  (5 
razy w pierwszym składzie, 2 wy-
stępy z ławki)

11. Tomasz Szafran – 6  (5 razy 

w pierwszym składzie, w 1 meczu 
został zmieniony, 1 występ z ław-
ki)

12. Jakub Szczypień – 5 (5 razy 
w pierwszym składzie, w 1 meczu 
został zmieniony)

13. Grzegorz Żyła – 5 (2 razy w 
pierwszym składzie, 3 występy z 
ławki)

14. Artur Jurczyk – 4 (4 razy w 
pierwszym składzie)

15. Michał Piątkowski – 4 (4 
razy w pierwszym składzie)

16. Sławomir Połatyński – 4  (2 
razy w pierwszym składzie, w 1 
meczu został zmieniony, 2 wystę-
py z ławki)

17. Mateusz Trafankowski – 3 (3 
razy w pierwszym składzie)

18. Konrad Adamek – 3 (2 razy 
w pierwszym składzie, 1 występ z 
ławki)

19. Patryk Marcinkowski – 3 (1 
mecz w pierwszym składzie, w 1 
meczu został zmieniony, 2 wystę-
py z ławki)

20. Adam Łuczak – 2 (2 razy w 
pierwszym składzie)

21. Jarosław Fijałkowski – 2 (2 
razy w pierwszym składzie, w 1 
meczu został zmieniony)

22. Kamil Lewandowski – 2 (2 
razy w pierwszym składzie, w 2 
meczach został zmieniony)

23. Krzysztof Haberski – 1 (1 
mecz w pierwszym składzie)

24. Adrian Kram – 1 (1 mecz, w 
którym został zmieniony)

25. Adam Mańka – 1 (1 mecz, w 
którym został zmieniony)

26. Dawid Kurek – 1 (1 mecz, w 
którym został zmieniony)

27. Bartosz Kuleta – 1 (1 mecz 
z ławki)

Punktacja (uwzględniając: gol 
2 pkt., asysta 1 pkt., występ od 1 
minuty 1 pkt., występ z ławki 0,5 
pkt.):

1. Sebastian Suchy – 10,5 punk-
tów

2. Tomasz Szafran – 10,5 punk-
tów

3. Dariusz Iwaniuk – 9,5 punk-
tów

4. Marcin Skórniewski – 9 
punktów

… Max Pokorski – 9 punktów 
… Krzysztof Domanowski – 9 

punktów
… Maciej Grzejszczak – 9 

punktów
KR

A Klasa Szczecin gr.3 2014/2015
1. kolejka:
Pomorzanin Przybiernów – Pomorzanin II Nowogard  2:1
2. kolejka:
Chemik II Police – Pomorzanin II Nowogard   10:0
3. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – OKS Euroinsbud Goleniów 2:2
4. kolejka:
Orzeł Grzędzice – Pomorzanin II Nowogard   0:1
5. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Vielgovia Szczecin   1:4
6. kolejka:
Orzeł Łożnica – Pomorzanin II Nowogard   (3:0 walkower)
7. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Znicz Niedźwiedź  0:3
8. kolejka:
Zalew Stepnica – Pomorzanin II Nowogard   4:0
9. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Wołczkowo-Bezrzecze   1:0
10. kolejka:
Wicher Reptowo – Pomorzanin II Nowogard   2:1
11. kolejka:
Pomorzanin II Nowogard – Hanza Goleniów  0:6

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Hanza Goleniów 11 28 36 8 9 1 1
2 Wołczkowo – Bezrzecze 11 25 31 12 8 1 2
3 Chemik II Police 11 24 53 13 8 0 3
4 Pomorzanin Przybiernów 11 17 24 24 5 2 4
5 Wicher Reptowo 11 17 24 22 5 2 4
6 Znicz Niedźwiedź 11 15 24 22 4 3 4
7 Orzeł Łożnica 11 14 13 22 4 2 5
8 Zalew Stepnica 11 14 28 34 4 2 5
9 OKS Euroinsbud Goleniów 11 13 28 26 3 4 4
10 Vielgovia Szczecin 11 12 14 25 3 3 5
11 Pomorzanin II Nowogard 11 7 7 36 2 1 8
12 Orzeł Grzędzice 11 1 8 46 0 1 10

Sebastian Suchy bardzo ładnie wkom-
ponował siew zespół. W naszej punkta-
cji zajął 1. miejsce, ponieważ rozegrał 
więcej meczów niż Tomasz Szafran.

Krzysztof Domanowski jest kapitanem 
drugiego zespołu i na środku obrony 
rozegrał w tej rundzie 9 pełnych spo-
tkań, w sumie 810 minut.
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

W133a.4.scz.23.05-do

TYLKO U NAS 
Tanie mieszkania blisko Nowogardu

Mieszkanie w Nowogardzie, 2 pokoje, 46.61 m2, cena 146 150. 
Mieszkanie w Nowogardzie, 2 pokoje, 55 m2, cena 130 000. 
Mieszkanie w Nowogardzie, 3 pokoje 63 m2, cena 160 000. 
Mieszkanie w Nowogardzie, 3 pokoje, 67 m2, cena 190 000.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 88,36m parter bliźniaka 
z podwórkiem i garażem. Tel. 504 
703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

• Sprzedam dom do remontu 57 
m2 + użytkowe poddasze Nowo-
gard. 602 350 301

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

•	 DOMY NA WSI DZAŁKI GRUN-
TY.www.dworek44.pl

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Sprzedam dom 110 m2 , parte-
rowy w Nowogardzie z garażem.
Tel.608853710.

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527

• SPRZEDAM – działkę 29 ar. 8 
km. od N-du. Media 11 zł/m2 
.Tel.669517975. 

• Nowogard mieszkanie 2pokojo-
we tanio sprzedam. 501 307 666 

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

•	 Wynajmę czteropokojowe, 
parter, 67,7m2 700 zł+opłaty-
+kaucja. 504 898 980 

• Wynajmę kawalerkę. 691 887 533 

• Kawalerka do wynajęcia. 722 300 
700 

• Sprzedam mieszkanie 55 m 
2,bezczynszowe.505339401.

• Wynajmę  mieszkanie ul: Wiej-
ska, nowe budownictwo, 42 m 2, 
2 pokoje, 4 piętro , w pełni ume-
blowane,750 zł.+opłaty+2000zł 
kaucji. Od zaraz.Tel.660424989.

• Pawilon handlowy  sprzedam  
lub  wynajmę.tel.517357653.

• Wynajmę  lokal  usługowo-han-
dlowy o pow. 27 m 2,przy ul: Ko-
ściuszki 2.Tel.601581858.

• Sprzedam  działkę  budowlaną  o 
pow. 0,5h przy  drodze  Dębice  
.Tel.697436375.

• Sprzedam  działkę  29 ar. 8  km. 
/ Nowogardu. Media, 11 zł./1m2.
Tel.669517975.

• Do  wynajęcie  mieszkanie  2 poko-
jowe .Tel.663160884,607083845.

• Sprzedam  mieszkanie  4 pokojo-
we , 67,7 m 2 : I piętro ul:15 lute-
go. Tel.534633872.

• Sprzedam  dom  jednoro-
dzinny  180 m2.Nowogard.
Tel.791869584.

• Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
jowe na Leśnej .II  piętro, piwni-
ca, balkon. Cena 126000 tyś zł. 
TEL.725428837.

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 57m2, 
centrum. Cena 145 000 zł do ne-
gocjacji. 661 969 006  

• Do wynajęcie 3 pokojowe miesz-
kanie, w  ścisłym centrum Nowo-
gardu. W  bardzo dobrym stan-
dardzie.Tel.502632628.

• Kawalerka do wynajęcia  od  
01/12/2014r.Tel.913921402.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je; 41,49 m2 + garaż ze strychem 
przy domu. Cena do negocjacji. 
726 020 862 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we w Mostach o pow. 51m2, par-
ter. 516 662 83

•	 Sprzedam dom w stanie suro-
wym ul. Sikorskiego. 604 955 
769 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
Cena 19 000 zł. 607 083 893

• Do wynajęcie 3 pokojowe mieszka-
nie, w  ścisłym centrum Nowogardu. 
W  bardzo dobrym standardzie.Tel 
.502632628.

• Kawalerka do wynajęcia  od  
01/12/2014r.Tel.913921402.

• Do  wynajęcie  mieszkanie 
.Tel.601724492. 

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł 
do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia Opel 
Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908 

• Sprzedam samochód marki  Fiat 
– Uno .Rok  prod. XII  1997.Prze-
bieg  70 tyś. Cena 1000zł.bez ne-
gocjacji .Tel.694120790.

• Opel Astra rocznik 1996, 1.7, die-
sel, cena 2000 zł. 692 532 183

• Sprzedam Mitsubishi Gold prze-
bieg 70000 rocznik 2008, stan 
idealny po konserwacji.  696 807 
922

• Sprzedam Mazdę 6, rok 2004, 
Kombi. 533 508 930 

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto wor-
kowane cena 70 zł za metr. 
692758826

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 
3,5 tony. 785 04 19 62 

•	 KURY  nioski  1,5 roczne. 
WYPRZEDAŻ. Żabowo  13 
Tel.502530452,913910666.  

• Sprzedam  ziemniaki jadal-
ne  Dener  0,50 gr/1 kg. Redło.
Tel.660332798.

• Sprzedam  tuczniki 

.Tel.724827779.

• Sprzedam  ciągnik C-360,pług 
3-skibowy-kultywator-2,5 m z 
bronami .Tel.697436375.

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykończe-
nia. Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, hydrauliczne, przyłącza 
wod-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

• Zespół muzyczny na wesela 
795 279 165

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• Szybka pożyczka również dla 
osób z zajęciami komorniczy-
mi, dochodami z mops, zasiłka-
mi i alimentami 600840600 lub 
600465417.

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406. 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Remonty mieszkań: glazura, te-
rakota itp. i kostka polbrukowa. 
693 730 938

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-

WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis  tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 .

• Docieplenia , malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy  i podłogi. Adaptacja 
poddaszy. Tel.600626268.

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763 

•	 Remonty mieszkań. 798 147 
191

PRACA

•	 Ferma Norek w Maszkowie  za-
trudni pracowników do pracy w 
hodowli zwierząt futerkowych. 
601 520 540, 506 77 88 06 

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 
607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377 

• Poszukuję osoby do prowadze-
nia domu i opieki nad chorą oso-
bą w Węgorzycach. 606 271 499 
lub 91 39 22 308  

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię  kucharza. 
Tel.793230382,502026980.

• Szukam pracownika do obsługi 
sklepu internetowego, komple-
towania zamówień. Praca na cały 
etat, 10 zł/h na rękę do negocja-
cji. Proszę o kontakt pod nr 693 
083 124

•	  Poszukuje korepetytora do 
nauki j. angielskiego (przygo-
towanie do matury, praca w 
weekendy). 609 534 604

• Zatrudnię osobę do  wyprowadza-
nia  psa. Dziennie   / 3 X po  20 min./
Tel.600051961.

INNE

• Sprzedam drewno bukowe i 
dębowe pocięte i porąbane - 
603 353 789

•	 PIECE GAZOWE c.o. używa-
ne z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapewnia-
my roczne przeglądy części za-

mienne grzejniki panelowe c.o. 
tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, 
Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam drewno opałowe – 
kominkowe. 726 649 215

• Sprzedam drewno kominkowe, 
opałowe, olcha, brzoza, niskie 
ceny. 661 630 386

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci za-
mienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepły-
wowy podgrzewacz wody na 
prad 380V do lazienki,kuchni 
cana 200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojacy VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z 
Niemiec do domu, pensjo-
natu gdzie sa 2- 3 lazienki,e-
konomiczny cena od 1.000 zl 
piec  gazowy c.o. stojacy, ze-
liwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 
zl montaz,serwis  tel  691 686 
772.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam świerk pospolity z 
plantacji jodła kaukaska. 602 
101 118, 600 899 289

• Sprzedam drewno pocięte ol-
cha, brzoza, sosna. 880 690 659

• Wózek głęboki ze spacerów-
ką oraz łóżeczko – tanio sprze-
dam. 692 361 374

• Sprzedam rusztowanie metalo-
we 360m2 kompletne z pode-
stami. Cena do negocjacji. 606 
63 77 35

• Sprzedam drewno opałowe 
dąb, buk, olch. 663 16 08 84 

• Sprzedam drewno opałowe ol-
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OGŁO SZE NIA DROB NE

A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

1. Numer oferty:
597/2073/ODS 
Dom w zabudowie 
bliźniaczej 
w Nowogardzie

2. Numer oferty: 
352/2073/ODS 
Dom w okolicy 
Nowogardu 
CENA: 116 000 zł 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 210.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 159.000 zł
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

cha, sosna. 514 740 538 

• Sprzedam  kpl. kół zimowych  
do  Golfa  175/70/R 13.Stan 
b.dobry .Tel.666364768.

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany, worki 15 kg, drzewne 8 
mm. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196 .

• Sprzedam świerk 1,5-2 
m/20zł.796144225.

• Sprzedam   ule   Warszawskie – 
nowe.220,00zł.Tel.796061280.

• Opony używane  16,9 R 28/ 
BIBX.Tel.528800782

• Szukam  dojazdu  do  goleniow-
skiego parku  przemysłowego. 
Tel.887093999.

•   Sprzedam albę komunijną 
chłopięcą, kupię albę dziewczę-
cą lub zamienię. 515 167 978

• Sprzedam jamniki posiadają-
ce książeczki zdrowia. Kontakt 
wieczorem. 91 39 110 44

• Sprzedam foxteriery posiadają-

ce książeczki zdrowia. Kontakt 
wieczorem. 91 39 110 44 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Firma poszukuje 
kierowcy 

z uprawnieniami i doświadcze-
niem na ciągnik siodłowy. 

Tel. 500 069 821

Ferma Norek   
w Maszkowie 

 zatrudni 
pracowników  

do pracy  
w hodowli zwierząt  

futerkowych. 

601 520 540, 
506 77 88 06 

(K60.2.czb.14 – 25.11)
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (73): Rozum nie zna 
Natalia Kursnierk, Grażyna Siedlecka, Natalia Furmańczyk, Maria Kloch, Maryla Piątek, Danuta Skow-

ron, Krystyna Gęglawa, Andrzej Leszczyński, Jolanta Kozioł, Anna Huget, Teresa Januszonek, Marianna Ma-
chocka

Zwycięzcy: Maryla Piątek, Natalia Kursnierk, Jolanta Kozioł 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: sokowirówka, waga szalkowa
Kacper Skowroński, Tymon Józefiak, Miłosz Wielgus, Michalina Miśkiewicz

Zwycięzca: Tymon Józefiak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Nr 83 (2217) DZIENNIK
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Dziś 3 malowanka.  
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07

Już dziś największy wybór kalendarzy
rodzinne, książkowe, trójdzielne, 

kieszonkowe organizery…

Dorysuj wskazówki

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Przetwory na zime”
Jerzy Siedlecki, Teresa Januszonek, Stanisława Pokorska, Christiana Syfert, Szczepan Falaciński, Andrzej 
Leszczyński, Alicja Wypych, Ludwik Rosa, Halina Stefańska, Grażyna Siedlecka, Jolanta Kozioł, Wiesław Bo-
rowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Lucyna Andrzejczak, Pelagia Feliksiak, Janina Rak, Zofia Górecka, 
Natalia Furmańczyk
Zwycięzcy:  Janina Rak, Wiesław Borowik, Ludwik Rosa
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: „złota Polska jesień”
Amelia Trepkowska, Oliwia Feliksiak, Kacper Skowroński, Miłosz Wielgus, Wiktoria Matusiak, Karolina Ga-
brysiak, Nikola Molka, Adriana Walewska, Aleksandra Walewska, Igor Grenda, Patrycja Jaworska, Weronika 
Lewandowska, Arkadiusz Zaremba, Julia Furmańczyk 
Zwycięzca: Amelia Trepkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX



28.11-04.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

19

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursu-
je 18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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e-mail: poligraf@post.pl

TEL. 913 922 165

 TEL. 91 577 20 07
ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P6.2.O.d/o

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL BG 56

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę

Dmuchawa ręczna. Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej 
trawy. Dysza okrągła, silnik 2-MIX, przycisk STOP.

899,-
Poj. skok. 27,2 cm 3

Maks. wyd. turbiny: 730 m3/h
Ciężar: 4,1 kg

CENA PROMOCYJNA

W 19.12

Z konsumpcją i alkoholem (0,7 l.), (2 l. soku), szampan, obiad i 4 posiłki i szaszłyk gorące, przekąski

- 400 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

"Andrzejki" - 29.11 g. 20.00-4.00

SYLWESTER - 31.12 g. 20.00-5.00

z orkiestrą “Amadeo"

ZAPRASZAMY

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące i szaszłyk, przekąski

- 180 zł od pary

z orkiestrą “Amadeo"

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
CHRZTY • ŚLUBY • KOMUNIE • STYPY

Tel. 604 214 937

W12.4.SK.P.7.3.DO
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Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

Jan Kopyciński 
przedstawia 
Budżet 
Nowogardu na 
2015 r.

5

Echa publikacji 
DN
Sprzątaczki też 
mają dość

8

s.9

Będą ćwiczyć  
na rurkach

Dziewczęta  
z Sp 3 
najlepsze

16

Ewangelizacja 
w rytmie hip-
hopu

9
SPORT:

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

I Sesja w Osinie
4

Czy ten zespół 
zapewni 
awans?

10-11

P29.2.P.10.10.do

Zmiany w Radzie Miejskiej

Piotr Słomski nowym przewodniczącym

s. 6

Nocna obrona wodociągów

Nie weszli...

Nowogard  
rządzi  
w powiecie

s.3

Zaprzysiężenie nowych rad-
nych i burmistrza oraz wybór 
przewodniczacego Rady to 
główne punkty programu, zre-
alizowane podczas I sesji Rady 
wybranej w wyborach 16 li-
stopada. Sesja rozpoczęla się 
wczoraj o godzinie dwunastej 
i zakończyła po około 3 godzi-
nach przyjęciem ślubowania 
od burmistrza, R. Czapli. Rotę 
ślubowania odczytał nowo wy-
brany przewodniczący Rady, 
Piotr Słomski.

Czytaj s. 3

REKLAMA

REKLAMA
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Nasza sonda
Na którą z propozycji programowo-wyborczych kandydata do Rady Miejskiej liczyłeś 

głosując? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do naszych respondentów w cotygodniowej 
sondzie ulicznej. 

Dariusz Balejko – Nie znałem poszczególnych propozycji wybor-
czych kandydatów, tak na radnych, jak i na burmistrza. Ale powiem 
bez ogródek, że głos oddałem na obecnego burmistrza, Roberta Czaplę, 
i byłem niemal pewien, że on wygra, co stało się faktem. A co do propo-
zycji programów poszczególnych kandydatów, to nie zaglądałem do nich 
nawet, więc tym samym nie liczę na ich wykonanie.

Edward Gwiazdowski – Trudne pytanie pan dziś zadaje. Dlatego 
ciężko jest mi jednoznacznie odpowiedzieć, bo naprawdę nie wiem co. 
Co do tych propozycji programowych, to nie bardzo je wszystkie zapa-
miętałem, toteż nie będę mówił o konkretach, a tym bardziej o nazwi-
skach. W głosowaniu kierowałem się raczej zasadą „na znajomego”.

Jerzy Babiarczuk – Powiem panu, że nie znałem programów wybor-
czych poszczególnych osób startujących w wyborach. Opierałem swo-
je głosy na osobach, które znałem i kojarzyłem. Ale powiem wprost, że 
z propozycjami programowymi nie zapoznałem się, nie czytałem ich. 
Wiem natomiast, że prawie wszystkie programy kandydatów miały je-
den cel – dotrzeć do wyborców w taki sposób, aby wygrać te wybory. 
No cóż, obiecywać można wiele... Tylko trzeba jeszcze to spełniać i pa-
miętać, że następne wybory już niedługo, a wyborcy mogą zapamiętać, 
co kto obiecał!  

Pani Marianna – Nie wiem, co mogę panu odpowiedzieć konkretne-
go, ale dla mnie zaskoczeniem było nie wybranie na kolejną kadencję 
do Rady Miejskiej Jerzego Kubickiego, sołtysa z Karska, i przegrana w 
wyborach na burmistrza Tomasza Kulinicza. Te dwie przegrane, wła-
śnie tych kandydatów, były dla mnie dużym zaskoczeniem. 

Wiesława Modrzejewska – Mieszkam na wsi, a konkretnie w 
Ostrzycy, która jeszcze nie ma chodników. Jeden z kandydatów do 
Rady Miejskiej, który został zresztą wybrany, obiecał, że jeśli zostanie 
radnym, to zobowiąże się do zrobienia u nas chodników. Mogę powie-
dzieć, że w minionej kadencji nasza wieś była zapomniana przez wła-
dzę i radnych. Dlatego liczę, że radni i burmistrz w obecnej kadencji 
sobie o nas przypomną i zrealizują to, co obiecali, a mam tu na myśli 
m.in. chodniki, a to na pewno mieszkańców Ostrzycy ucieszy i zado-
woli. Dlatego wierzę bardzo głęboko w to, że wieś Ostrzyca tym razem 
w głowach radnych i burmistrza bardzo mocno się utrwali. 

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

24.11.2014 r. 
godz. 11.50 
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonu komórkowego marki HTC, 
pozostawionego na dachu samo-
chodu marki VW Golf, zaparko-
wanego na ul. Poniatowskiego. 

godz. 10.50 
Dyżurny Komendy Powiatowej 

Policji w Goleniowie powiadomił 
o kolizji drogowej na ul. Piłsud-
skiego, gdzie kierujący pojazdem 
marki Renault uszkodził ogro-
dzenie posesji, a następnie zbiegł 
z miejsca zdarzenia. 

25.11.2014 r. 
godz. 11.45
Na ul. Poniatowskiego doszło 

do uszkodzenia karoserii pojaz-
du marki BMW przez zwierzę go-
spodarskie. 

26.11.2014 r. 
godz. 10.15
Na ul. Gen. Bema podczas kon-

troli pojazdu marki Toyota Yaris, 
Patrol ujawnił, że kierujący An-
drzej M. znajduje się w stanie po 
użyciu alkoholu z wynikiem 0,22 
mg/l, co stanowi ok. 0,44 promi-
la alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. 

godz. 13.20 
Na ul. 3 Maja, Partol Policji za-

trzymał kierującego samocho-
dem marki Ford Mondeo, Kamila 
D., który znajdował się pod wpły-

wem środków psychotropowych. 
godz. 22.30 
Kontrola pojazdu marki BMW 

na ul. 3 Maja wykazała, że Mate-
usz M. nie podsiada  uprawnień 
do kierowania pojazdem. 

27.11.2014 r. 
godz. 13.30 
Powiadomienie o uszkodzeniu 

samochodu marki VW na parkin-
gu przy ul. Reja.

godz. 19.15
Powiadomienie o kradzieży te-

lefonu marki Sony Xperia, doko-
nanej na terenie przychodni zdro-
wia przy ul. Kościuszki.  

28.11.2014 r. 
godz. 13.40 
Policjanci Ogniwa Patrolowo 

Interwencyjnego podczas kon-
troli drogowej na ul. Armii Krajo-
wej, samochodu marki Opel Insy-
gnia ujawnili, że kierując Artur G. 
znajdował się w stanie nietrzeź-
wości, 0,58 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu. Ponad-
to nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami mechaniczny-
mi.

29.11.2014 r. 
godz. 13.30 
Kolizja drogowa na ul. 3 Maja, 

w której uczestniczyły dwa pojaz-
dy: Ford Fiesta oraz Skoda Fabia.

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń   

Policja apeluje: 

Uwaga na mrozy!
Choć to dopiero początek zimy, musimy pamiętać, że są wśród 

nas  potrzebujący, osoby bezdomni, dla których nadchodzi ciężki 
okres. Okres zimy, niskie temperatury, stanowią dla nich śmiertelne 
zagrożenie. Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby 
nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych lub znajdujących 
się pod wpływem alkoholu, które nie mają gdzie się schronić. Każ-
dy zgłoszony przypadek zostanie dokładnie sprawdzony przez No-
wogardzkich Policjantów, którzy dołożą wszelkich starań, aby pomóc 
osobie w potrzebie. Pamiętajmy, takie powiadomienie może uratować 
komuś życie! 

Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie 
podinsp. Małgorzata Figura 

SP 2 zaprasza  
na kiermasz 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zapraszają na 
„Kiermasz Świąteczny”, który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r., 
w godz. 16:00-18:00. Podczas Kiermaszu będzie można nabyć ozdoby 
choinkowe, stroiki świąteczne oraz wypieki. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców. 

Inf. własne 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

REKLAMA

Zmiany w Radzie Miejskiej

Piotr Słomski nowym przewodniczącym
Zaprzysiężenie nowych radnych i burmistrza oraz wybór przewodniczacego Rady to główne punkty programu, zrealizowane podczas I sesji Rady wybra-
nej w wyborach 16 listopada. Sesja rozpoczęla się wczoraj o godzinie dwunastej i zakończyła po około 3 godzinach przyjęciem ślubowania od burmistrza, 
R. Czapli. Rotę ślubowania odczytał nowo wybrany przewodniczący Rady, Piotr Słomski.

Interesujący przebieg mia-
ła pierwsza sesja nowo wybranej 
Rady Miejskiej w Nowogardzie. 
Zgodnie z ustawą, pierwszą se-
sję zwołuje komisarz wyborczy. 
Ten wyznaczył ją na wczorajszy 
poniedziałek, na godzinę 12. Na 
sesję, oprócz radnych, przyby-
li również przedstawiciele prasy, 
licznie zgromadziła się także pu-
bliczność, a wsród niej wiele zna-
nych w Nowogardzie osób, pia-
stujących różne funkcje publicz-
ne. Pierwszą sesję prowadził, rów-
nież zgodnie z regulacją ustawo-
wą, najstarszy wiekiem radny. W 
obecnej kadencji jest nim Bogu-
sław Dziura (PiS). Po wręczeniu 
poszczególnym radnym i burmi-
strzowi przez przewodniczące-
go Gminnej Komisji Wyborczej, 
Mieczysława Laskowskiego, za-
wiadomień o dokonanym wybo-
rze, prowadzący sesję wezwał rad-
nych do złożenia ślubowania, od-
czytując jego rotę. 

Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uro-
czyście obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców.

Każdy radny (kolejno wyczyta-
ny przez najmłodszego wiekiem 
radnego, A. Ciechanowskiego) 
potwierdzał to przyrzeczenie, wy-
powiadając słowa – Ślubuję, bądź 
– Ślubuję. Tak mi dopomoż Bóg. 
Wezwanie do Boga wypowiedzie-
li wszyscy radni, oprócz czterech 
radnych z SLD i radnego St. Sa-
niuka z PSL. Kolejny punkt pro-
gramu, czyli wybór przewodni-
czącego, zaczął się dość nieocze-
kiwanie, ponieważ kandydata, St. 
Saniuka z PSL, zgłosił jako pierw-
szy... radny Marcin Wolny, prze-
wodniczący klubu radnych SLD. 
Występującemu tuż po nim rad-
nemu Rafałowi Paśce z PSL nie 
pozostało nic innego, jak stwier-
dzić, że PSL również zgłasza te-
goż St. Saniuka. Obecni na sali, co 
było widać po ożywionej reakcji 
na powyższe fakty, powszechnie 
odebrali to jako wyraźny sygnał, 
że PSL (pięciu radnych) doga-
dał się z SLD (czterech radnych) 
i z jakimś domyślnym uzupełnie-
niem do 11 szykuje się nam po-
wtórka z rozrywki, czyli kontynu-
acja układu politycznego z Rady 
minionej kadencji. Niezależnie 
od wagi tych symptomów, swoje-

go kandydata zgłosił również klub 
Wspólnego Nowogardu i był nim 
Andrzej Kania oraz PiR-PiS, któ-
ry zgłosił Piotra Słomskiego. Kan-
dydat, aby być wybrany na prze-
wodniczacego Rady, musiał uzy-
skać bezwględną większość, czyli 
minimum 11 głosów za. Po pierw-
szym głosowamiu, okazało się, że 
St. Saniuk otrzymał głosów 8, P. 
Słomski 5, a A. Kania 4. Zarzą-
dzono więc drugą turę, do której 
przeszli St. Saniuk i P. Słomski. 
Efekt drugiego głosowania, któ-
ry podał radny Marcin Nieradka, 
przewodniczący  Komisji Skru-
tacyjnej,  czyli za Słomskim 11 
głosów, a za Saniukiem 10, wy-
raźnie zaskoczył radnych PSL i 
SLD, a także burmistrza, u które-
go w przerwie po pierwszym gło-
sowaniu spotykali się radni SLD i 
PSL. Widać, że stary nowogardzki 
układ polityczno-towarzyski wy-
raźnie stracił zdolności koalicyjne 
i nie udało się mu skonstruować 
większości. To dobrze wróży dla 
możliwości odrodzenia się kre-
atywnej roli Rady Miejskiej i jest 
zarazem spełnieniem oczekiwań 
wyborców, którzy aczkolwiek dali 
wyraźny mandat burmistrzowi do 

pełnienia funkcji organu wyko-
nawczego, to jednak już inaczej 
zadecydowali w przypadku skła-
du organu stanowiącego i kon-
trolnego, jakim zgodnie z usta-
wą jest Rada Miejska. Niestety tej 
woli wyborców nie odczytał no-
wogardzki PSL, który jak zwykle 
od lat dał wyraz w istotnym mo-
mencie, że najbardziej mu po dro-
dze z SLD, zaprzepaszczając przy-
najmniej na tym etapie uczestnic-
two w możliwym szerokim poro-
zumieniu dla miasta. Oczywiście 
wybór przewodniczacego Rady to 
także dopiero początek konstru-

owania formalnych warunków 
niezakłóconej realizacji Paktu dla 
Nowogardu, jaki, jak nas poinfor-
mowano, aktualnie dopracowu-
ją radni Wspólnego Nowogardu 
i PiR-PiS. Ostatnim punktem po-
niedziałkowej sesji było złożenie 
zaprzysiężenia przez burmistrza 
Nowogardu, R. Czaplę. Rotę za-
przysiężenia, którą powtarzał bur-
mistrz Robert Czapla, odczytywał 
nowy przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nowogardzie, Piotr Słom-
ski.

Red.  

Pierwsze głosowanie tej kadencji - przyjęcie porządku obrad.

Kulinicz starostą, Ziemba przewodniczącym Rady

Nowogard rządzi w powiecie...
W piątek, 28 listopada 2014 roku, odbyła się I sesja Rady Powiatu V kadencji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w wyniku umowy koalicyjnej, za-
wartej pomiędzy PSL a PO, funkcję starosty goleniowskiego będzie sprawował przez najbliższe cztery lata Tomasz Kulinicz. Do polityki powrócił też Ka-
zimierz Ziemba, były burmistrz Nowogardu, wybrany podczas sesji inauguracyjnej na przewodniczącego Rady Powiatu. 

Posiedzenie rozpoczęło się od 
wręczenia radnym zaświadcze-
nia o wyborze. Funkcję przewod-
niczącego pełnił początkowo naj-

starszy spośród radnych, Sylwe-
ster Górzny (PO). Najpierw po-
informował o wygaśnięciu man-
datu radnego Roberta Czapli 

(SLD), wybranego na burmistrza 
Nowogardu. Zastąpi go Wojciech 
Włodarczyk, który uzyskał kolej-
ny najwyższy wynik w wyborach 
z tej listy. Następnie radni złoży-
li ślubowanie. Po tym rozpoczę-
to procedurę wyłonienia prezy-
dium Rady Powiatu. W wyniku 
głosowań, przewodniczącym RP 
został Kazimierz Ziemba. Wice-
przewodniczącymi zostali radni: 
Izabela Żabicka (PSL) oraz Mar-
cin Fedeńczak (PO). 

Kolejnym punktem obrad był 
wybór starosty goleniowskiego. 
Jedynym zgłoszonym kandyda-
tem był Tomasz Kulinicz, któ-
ry uzyskał poparcie większo-
ści Rady i został wybrany sta-
rostą.  Przypomnijmy, że przez 
ostatnie 8 lat Kulinicz pełnił 
funkcję wicestarosty powiatu. 
Teraz jego zastępcą będzie do-
tychczasowy starosta, Tomasz 
Stanisławski (PO) – notabene 
zaproponowany na to stanowi-

sko przez Kulinicza. Większość 
radnych poparła tę kandydaturę, 
poza SLD, które wcześniej zgło-
siło do pełnienia tej funkcji Cze-
sława Siwka. 

Radni wybrali też trzyosobowy 
Zarząd Powiatu, którego człon-
kami zostało dwóch radnych 
(Jolanta Jarlaczyńska oraz Le-
szek Soroczyński), a także jeden 
urzędnik, Andrzej Siwy (PSL), 
pracujący w starostwie dotych-
czas jako główny geodeta, szef 
kampanii wyborczej T. Kulinicza 
w minionych wyborach na bur-
mistrza Nowogardu i do Powia-
tu. 

Przypomnijmy, że w wyniku 
wyboru do Powiatu, PSL zdo-
był 8 mandatów, PO 6, SLD 4 i 
PiS – 1. Z Nowogardu mandaty 
uzyskali: Tomasz Kulinicz, Ka-
zimierz Ziemba, Józef Korkosz 
z PSL, Kazimierz Lembas i Woj-
ciech Włodarczyk z SLD oraz 
Marcin Fedeńczak z PO. 

Natomiast z Osiny ponow-
nie radnym został wybrany Bo-
gusław Gródź (PO), pracujący 
w tamtejszym Urzędzie Gminy. 
Oprócz niego, w Radzie zasiada-
ją jeszcze dwie pracownice UG 
Osina, tj. Izabela Żabicka (PSL) 
z Maszewa i Beata Baryluk-Star-
czewska (PO) z Mostów. 

Marcin Simiński 

 Tomasz Kulinicz gratuluje Kazimierzowi Ziembie wyboru na stanowisko przewodni-
czącego Rady Powiatu 
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Sonda z Osiny

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

O tej porze roku trudno uniknąć kataru czy przeziębienia. Jed-
nak moglibyśmy chorować rzadziej, gdybyśmy wiedzieli, jak sku-
tecznie zadbać o swoją odporność. Dlatego tym razem zapytali-
śmy naszych respondentów, co robią, by zimą wzrosła ich opor-
ność immunologiczna?

Bogumiła Kobus – Uważam, że o 
tej porze roku trzeba dobrze się od-
żywiać, jeść ciepłe posiłki, a także ko-
niecznie zupy. Dodatkowo powinno 
się pić ciepłe napoje, najlepiej z mio-
dem i sokami własnej roboty, m.in. z 
malin. Osobiście nie piję od jakiegoś 
czasu kawy, lecz herbatę, co zapewne 
jest korzystne dla mojego zdrowia. 

Ważną sprawą są również spacery, i to najlepiej codzienne, które wzmac-
niają i uodparniają organizm. Dlatego zachęcam do spacerowania, na-
wet takiego krótkiego. 

Pan Mikołaj – Panie redakto-
rze, najlepiej jest jeść czosnek, ce-
bulę i pić ciepłe mleko z miodem, 
które na pewno nas nie tylko roz-
grzeje, ale i wzmocni. Ale tutaj 
trzeba powiedzieć też o tym, że na-
leży się odpowiednio odżywiać, a 
w szczególności zjadać rano śnia-
danie. 

Pan Daniel – Uważam, że w tym 
okresie powinno się profilaktycznie 
jeść lub dodawać do herbaty kilka ły-
żeczek miodu, zamiast białego cukru. 
Bo przecież miód jest źródłem wita-
min i mikroelementów, które mobili-
zują nasz układ odpornościowy. Or-
ganizm możemy również odpowied-
nio przygotować do zimy m.in. po-

przez jego odpowiednie zahartowanie, które powinno zwiększyć odpor-
ność na infekcje i przeziębienia. 

Iwona Idziak – Powiem zdecy-
dowanie, że najważniejszą sprawą 
jest odpowiedni ubiór, który powi-
nien osłonić nas od chłodu i zapobie-
gać wyziębieniu organizmu. Właśnie 
o tym nie tak dawno wspominałam 
mojej koleżance, która zachorowała. 
Kolejną sprawą jest przyjmowanie 
ciepłych napojów z cytryną, ale nie 
tych z procentami, które, jak wiemy, 
tylko pozornie rozgrzewają organizm. Dlatego polecam napoje ciepłe z 
cytryną i miodem koniecznie. 

Pani Sabina – Zdecydowanie 
polecam herbatę z cytryną lub 
mleko z miodem. Ale również trze-
ba pamiętać o odpowiedniej odzie-
ży i szczepieniach przeciwko gry-
pie, które chronią nasz organizm. 
Dlatego zachęcam wszystkich, by 
zaszczepili się przeciwko tej okrop-
nej chorobie. 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze.  

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Pierwsze głosowania w Osinie
Podobnie jak w Nowogardzie, tak i w Osinie, wczoraj, tj. 1 grudnia, odbyła się inauguracyj-
na sesja Rady Gminy. Radni wybrali spośród siebie nowego przewodniczącego. Został nim 
Andrzej Łuczak. Natomiast funkcję wiceprzewodniczącej będzie sprawować Urszula Wit-
kowska. 

Uroczystą sesję rozpoczęto od 
wspólnego odśpiewania Hymnu 
Narodowego. Obrady, do wyboru 
nowego przewodniczącego, pro-
wadził najstarszy radny – Zdzi-
sław Doszczeczko. Zanim rad-
ni przeszli do głosowań, odebrali 
akty wyboru. Otrzymał go rów-
nież Krzysztof Szwedo, w wybo-
rach ponownie wybrany na wój-
ta Gminy. Następnie radni złoży-
li uroczyste ślubowanie. Tuż po 
tym przystąpiono już do realizacji 
porządku obrad. Wcześniej wójt 
Szwedo zawnioskował o rozsze-
rzenie programu sesji, również o 
wybór wiceprzewodniczącego i 
członków poszczególnych komi-
sji. 

Gdy ustalono już porządek ob-
rad, rozpoczęto procedurę wy-
boru przewodniczącego Rady. 

Zgłoszono dwóch kandydatów, tj. 
Andrzeja Łuczaka (zgłoszonego 
przez Urszulę Witkowską) i Szy-
mona Pilipczuka (zgłoszonego 

przez Marka Pakulskiego). W wy-
niku tajnego głosowania, 12 rad-
nych oddało głos na A. Łuczaka, a 
3 na drugiego kandydata. Tym sa-
mym to radny Łuczak został prze-
wodniczącym RG. 

W kolejnym głosowaniu wy-
łoniono wiceprzewodniczącego 
Rady. Była tylko jedna kandyda-
tura – Urszuli Witkowskiej, która 
zdobyła w głosowaniu wymaganą 
ilość głosów. 

W Radzie Gminy Osina zasiada 
15 radnych. Głosowanie na prze-
wodniczącego pokazało, że układ 
większościowy stanowi 12 rad-
nych. Pozostali stworzą najpraw-
dopodobniej opozycję. 

Marcin Simiński

Przewodnicząca Komisji Skrótacyjnej, Urszula Witkowska, tuż po ogłoszeniu wy-
ników na przewodniczącego Rady Gminy, gratuluje wyboru na to stanowisko An-
drzejowi Łuczakowi. Sama, kilkanaście minut później, zostanie wybrana na wice-
przewodniczącą rady. 

Pierwsze głosowanie w tej kadencji – przyjęcie porządku obrad. 

Kossakowski promował książkę 
w Nowogardzie 
W niedzielę, ostatniego dnia listopada, w sali Kina „Orzeł”, odbyło się spotkanie z Prze-
mysławem Kossakowskim, autorem programu telewizyjnego „Kossakowski. Szósty zmysł”, 
emitowanego przez stację TTV. 

W spotkaniu wzięło udział 
ok. 30 osób. To sprawiło, że mia-
ło ono dość kameralny charakter. 
Gość przez niemal półtorej godzi-
ny chętnie opowiadał o kulisach 
powstawania programu telewizyj-
nego. Wystąpienie okraszone było 
pokazem zdjęć wykonanych pod-
czas realizacji dokumentu. Pro-
gram, puszczany w odcinkach, to 
zapis z podróży po Ukrainie, Ro-
sji, Bałkanach i Polsce, podczas 
których Kossakowski doświadczał 
praktyk znachorów, uzdrawiaczy i 
wróżbitów. Zdradził nowogardz-
kiej publiczności, że największe 
emocje wzbudziło w nim spotka-
nie z buriackim szamanem, w da-
lekiej Rosji. – Podczas rytuału, któ-
ry trwał przeszło 40 minut, działy 
się ze mną rzeczy, które później psy-

chologowie porównali do stanu za-
łamania nerwowego – przyznał po-
dróżnik, twierdząc, że opowiada o 
tym pierwszy raz publicznie. 

Niedzielne spotkanie było rów-
nież połączone z promocją repor-
terskiego debiutu książkowego 

Kossakowskiego pt. „Na granicy 
zmysłów”, którą napisał zainspi-
rowany wrażeniami zdobytymi 
podczas kręcenia dokumentu dla 
TTV. Książkę można było kupić w 
trakcie spotkania w NDK. 

MS
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Jan Kopyciński przedstawia 

Budżet Nowogardu na 2015 r. 
Nasz redakcyjny okazjonalny publicysta, Jan Kopyciński, nadesłał do redakcji tekst, w którym w specyficznej formie prezentuje budżet miasta na 2015 r. 
Zapraszamy do lektury

Ponieważ zbliża się nieuchron-
nie sesja budżetowa, postano-
wiłem, szczególnie nowym rad-
nym zwrócić uwagę na dokument, 
który będą w najbliższym czasie 
uchwali i który będzie stanowił o 
przyszłości naszego miasta w naj-
bliższym roku. Największą władzą 
Rady Miejskiej jest stanowienie 
o kształcie wydatków miasta. To 
radni w budżecie decydują, jaka 
będzie struktura urzędu, ile będzie 
urzędników i ile będą zarabiać. Ja-
kie będą inwestycje i jaka przy-
szłość miasta. Burmistrz nawet nie 
jest radnym, tylko wykonuje bu-
dżet przygotowany przez radnych 
i jest kierownikiem Urzędu Gmi-
ny. W tym celu porównałem pro-
jekt budżetu na 2014 i 2015 r.

Chciałem w jak największym stop-
niu ułatwić Państwu lekturę, stąd ta 
forma. Jeśli ktoś uzna ją za zbyt try-
wialną – z góry przepraszam.

Państwo Nowogardzcy są mał-
żeństwem od czerwca 1990 roku, 
mają dwójkę dzieci. Są na niezłym 
poziomie finansowym. Zarabia-
ją mniej więcej średnią krajową. 
Średnia krajowa to ok. 4000 zł. 
brutto, czyli 2,8 tys. na rękę. Ona 
jest nauczycielką zarabiającą 2500 
złotych na rękę. On kilka lat temu 
stracił pracę, aby móc zarabiać na 
życie, rodzina wzięła kredyt po-
nad 20 tysięcy1. Kupili busa i dzi-
siaj zarabia 3300 miesięcznie. W 
sumie zarabiają 5 tysięcy 800 zło-
tych miesięcznie, czyli 702 tysięcy 
rocznie. Po wielu latach, kiedy ich 
wydatki nie starczały na bieżące 
potrzeby, w tym roku postanowili 
się nie zadłużać3.

Jak wyglądają ich wydatki. 
Przede wszystkim pozostał im 
jeszcze niespłacony kredyt, jego 
spłata może nie jest duża, ale mie-
sięcznie pochłania 125 złotych 
czyli 1500 złotych rocznie. To sta-
nowi 2,5% ich dochodów. 

Państwo Nowogardzcy najwięcej 
wydają na edukację4 dzieci, dwójka 

dzieci na studiach kosztuje. Mie-
sięcznie na ten cel przeznaczają 
ponad 2 tysiące 300 złotych, tj. po-
nad 28 tysięcy złotych rocznie to 
stanowi – 40% ich dochodów. 

Następną ważną i niezbędną 
pozycją w ich domowym budżecie 
jest jedzenie5 – wydają na to tro-
chę ponad 1000 złotych miesięcz-
nie, w sumie ok. 14 tysięcy rocznie 
to 20% ich dochodów.

Następnym ważnym ich wydat-
kiem jest czynsz i opłaty6 – to w 
ich przypadku koszt 600 złotych 
miesięcznie – w sumie 7,5 tysiąca 
– ok. 10% dochodów. 

Pozostałe wydatki to mieszkanie7 
(doraźne wydatki i remont miesz-
kania w sumie 8,2 tysiąca na rok), 
transport8 – dojazdy do pracy 315 
zł miesięcznie - 3,8 tysiąca rocznie. 

Mają też potrzeby kulturalne, co 
kosztuje w sumie 3,5 tysiąca rocz-
nie9, on kocha sport – wydaje 60 zł 
miesięcznie na bilety na mecze10, 
oraz założył sobie telewizję sateli-
tarną – abonament 80 zł miesięcz-
nie11, ona na czasopisma i książki 
wydaje 120 złotych miesięcznie12.

Pozostałe wydatki to zdrowie – 
na lekach oszczędzają, wydają tyl-
ko 500 zł rocznie, bezpieczeństwo 
300 zł rocznie. 3,5 tys. to rezerwa 
na nieprzewidziane wydatki.

Mają też dziwne wydatki. Pan 
domu chce, aby ludzie o nim do-
brze mówili w związku z tym za 20 
złotych miesięcznie wykupił w lo-
kalnej gazecie ogłoszenie o treści 
– Państwo Nowogardzcy są fajni i 
bardzo mądrzy13. To bardzo popra-
wia mu samopoczucie. Tym bar-

dziej, że ma problemy, psuje mu się 
samochód, może więc stracić pra-
cę, ale ponieważ remont by dużo 
kosztował i znów musiałby się za-
dłużać, a sąsiedzi i tak by nie doce-
nili tego wydatku, postanowił za 2 
tysiące pomalować swój płot, to są-
siedzi zauważą i docenią i pochwa-
lą14. Samochód może się w 2015 
roku nie zepsuje, a w 2016 będzie 
miał pewnie więcej pieniędzy, bo 
przecież do tej pory mu się udawa-
ło. Jest szansa - jego bogata ciocia 
jest już taka stara, coś mu przecież 
zapisze.

Na zakończenie 6,7 mln15, czyli 
9,5 % budżetu planuje się na inwe-
stycje: w tym drogi 1,2 mln, kanali-
zacja 0,5 mln, gospodarka komunal-
na 1,5 mln, przebudowa Placu Wol-
ności 2 mln. Brak informacji, czy 
którakolwiek z nich pokryta będzie 
z funduszy unijnych, ale to już na-
sza tradycja. Przecież my nie dziady, 
żeby prosić jakąś unię o ich parszy-
we, kapitalistyczne pieniądze, prze-
cież czasem zdarza się cud16 i coś 
nam skapnie i honoru, pisząc jakieś 
prośby czy projekty, nie tracimy. 

Mam nadzieję, że w ten sposób 
przybliżyłem Państwu budżet na 
rok 2015 Nowogardu i może roz-
pocznie się dyskusja w sprawie 
potrzeb miasta, w tym także inwe-
stycyjnych.

Jan Kopycińśki

1  Kredyt na remont szpitala 20 mln zł.
2  Budżet Gminy Nowogard 70 mln (w zeszłym roku 66,5 mln – a więc wzrost o 5%)
3  W roku ubiegłym zadłużenie wzrosło 1 mln
4  Szkoły przedszkola i żłobki kosztują w sumie 28 mln zł. (oświata gminna pozornie 1 milion droższa, w rzeczywistości po odjęciu dotacji dla placówek niepublicznych odrobinę tańsza niż 

rok temu, ale więcej inwestycji z 95 tys. w zeszłym roku na 260 tys. w tym) 
5  Opieka społeczna 13,5 mln złotych na poziomie ubiegłego roku.
6  Utrzymanie Gminy Nowogard 6,5 mln, 0,15 rolnictwo, działalność usługowa 0,5 (wydamy w tej pozycji połowę  mniej niż 2014 r. na plan zagospodarowania przestrzennego)
7  Gospodarka komunalna 5,6 mln i mieszkaniowa 2,6 tu wydatkowanie na poziomie roku ubiegłego - planowana inwestycja 1,5 mln.
8  Drogi 3,8 mln tu oszczędności w zeszłym roku 4,1 mln
9  Kultura 2,8 mln sport 0,7 mln (wydatki na kulturę spadają o ponad 10% - praktycznie nie ma inwestycji – co ciekawe wydatki na bibliotekę – spadają do 99,7% zeszłego roku – to nagroda 

za sukcesy w rankingu Rzeczpospolitej, Domu Kultury rosną o 1,25%, a Gminy o 2,65%)
10  Sport 0,7 mln spadek z 1,15 w roku ubiegły bo nie ma inwestycji, ale wzrost dotacji dla Pomorzanina 
11  Biblioteka 0,9 mln
12  Dom Kultury 1,4 mln
13  Promocja gminy 250 tysięcy rocznie
14  Remont Placu Wolności 2 mln złotych
15  W zeszłym roku 6 mln
16  Jak w tym roku prawie 1 mln na zagospodarowanie terenów nad jeziorem
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Nocna obrona wodociągów i oczyszczalni

Nie weszli...
Zgodnie z zapowiedzią PUWiS, nie wpuścił na teren wodociągów oraz oczyszczalni przedstawicieli Urzędu Miejskiego, którzy w minioną niedzielę, po 
północy, pojawili się pod bramami tych dwóch obiektów w towarzystwie przedstawicieli niemieckiej spółki, mającej od 1 grudnia dostarczać mieszkań-
com gminy wodę. 

Jak już informowaliśmy, wła-
śnie tego dnia skończył się okres 
wypowiedzenia umowy pomię-
dzy Gminą Nowogard a PUWiS. 
To efekt zakończonego w lutym 
postępowania zmierzającego do 
wyłonienia nowego partnera pu-
bliczno-prywatnego, w wyniku 
którego zadanie to miała przejąć 
niemiecka spółka Wasserveband 
Lausitz. W dniu 30 maja obie stro-
ny podpisały umowę. 

Od tego momentu rozpoczęła 
się sekwencja zdarzeń, które spo-
wodowały ostatecznie skierowa-
nie przez nowogardzkie przedsię-
biorstwo wodne pozwu o kasację 
wyników postępowania. W dniu 
30 maja Gmina podpisała umowę 
(tzw. umowę o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym w skr. PPP) 
z wyłonionym w drodze przetar-
gu operatorem. Już w tej umowie 
wprowadzono zdaniem PUWI-
Su sprzeczne, z prawem zapisy. 
W umowie tej zawarto, iż prawa 

i obowiązki, wynikające z niniej-
szej umowy o PPP oraz z umo-
wy dzierżawy, zostaną przenie-
sione na spółkę celową. W ślad 
za tym zapisem, szóstego czerw-
ca, na mocy aneksu, wprowadzo-
no do postępowania spółkę o na-
zwie Wodociągi Nowogardzkie 
WAL-Briet z siedzibą w Warsza-
wie. Warto dodać, że spółka zo-
stała utworzona dopiero w dniu 
27.02.2014 r. i zarejestrowana są-
downie dopiero w dniu 7.04.2014 
r. podczas gdy postępowanie to-
czyło się od listopada 2012 roku. 

- Naszym zdaniem, to niedo-
puszczalne w świetle obowiązują-
cych przepisów. Podobnie zresz-
tą wypowiedziało się na ten temat 
poproszone o interpretację Mini-
sterstwo Infrastruktury i Rozwoju 
– mówi Jerzy Owczarek, pełno-
mocnik PUWiS. 

To jednak nie jedyne wątpliwo-
ści, jakie spowodowały, że nowo-
gardzka spółka wodna postanowi-

ła oddać sprawę do rozstrzygnię-
cia sądom. Zdaniem J. Owczarka, 
nowy operator nie daje gwarancji, 
iż jest w stanie dostarczyć wszyst-
kim mieszkańcom wodę. 

- Od maja, do dziś, wybrany 
przez Gminę partner nie podpi-
sał z odbiorcami umów, co pozwa-
la nam sądzić, iż nie jest zdolny 
do obsługi tak ważnego zadania, 
jakim jest zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i odbiór ścieków – mówi 
Owczarek i zwraca też uwagę na 
kwestię własności sieci wod. kan. 
w Nowogardzie, trzeci, kluczowy 

jego zdaniem element pozwalają-
cy wątpić w to, czy Gmina obrała 
prawidłowy model do wyłonienia 
nowego operatora. 

- Nie uwzględniono faktu, że mój 
klient jest właścicielem części urzą-
dzeń infrastruktury, bo to nie jest 
zmiana operatora, ale próba po-
dzielenia sieci. Przetarg zorganizo-
wano tak, jakby stuprocentowym 
właścicielem była Gmina. Nie był 

to, naszym skromnym zdaniem, 
właściwy model - uważa Owcza-
rek. 

To właśnie z tych powodów, w 
niedzielę w nocy, zarząd PUWiS 
nie wpuścił urzędników Gmi-
ny na wodociągi i oczyszczalnię. 
Bram obiektów strzegli pracow-
nicy spółki i ochroniarze. Usta-
wiono też ciężki sprzęt blokujący 
ewentualne próby siłowego wej-
ścia na teren obiektów. Wszystkie-
mu przyglądała się także policja. 

- Nie zostaliśmy wpuszczeni. Te-
raz będziemy się zastanawiać, ja-

kie dalsze kroki prawne możemy 
podjąć, aby umożliwić nowemu 
operatorowi świadczenie usług w 
ramach podpisanej z nami umo-
wy – mówiła sekretarz Agnieszka 
Biegańska-Sawicka, która w nocy 
przewodniczyła grupie urzędni-
ków, próbujących dokonać prze-
jęcia infrastruktury wod.-kan. 
znajdującej się pod „nadzorem” 
PUWiS. Niestety ani od sekretarz 

Gminy, ani od towarzyszących jej 
urzędników nie udało nam się do-
wiedzieć, jakie działania prawne 
ma zamiar w związku z zaistniałą 
sytuacją podjąć UM. 

- Oczekuje pan, że będę teraz 
panu cytował konkretne przepi-
sy prawa z kodeksu postępowania 
handlowego? – odpowiedział py-
tany o to wiceburmistrz Krzysztof 
Kolibski, będący na miejscu. 

Takim obrotem sprawy wyraź-
nie zaskoczony był członek zarzą-
du spółki Wodociągi Nowogardz-
kie WAL-Briet, Mariusz Łozowski. 

- Pierwszy raz spotykam się z 
taką sytuacją i sprawy tak oczywi-
ście nie zostawimy. Mamy podpisa-
ną umowę, z której wynika, że od 1 
grudnia mamy pełne prawo reali-
zować powierzone nam zadanie. 
Miasto musi jednak najpierw prze-
jąć infrastrukturę – powiedział 
Łozowski, obserwujący z odległo-
ści kilkunastu metrów próby ne-
gocjacji przedstawicieli Gminy z 
PUWiS. 

Co będzie dalej? Jeszcze wczo-
raj odbyły się dwa spotkania w 
tej sprawie. Najpierw o godz. 
9.00 urzędnicy Gminy rozmawia-
li z zarządem PUWiS, w siedzibie 
spółki. Następnie, w godzinach 
popołudniowych spotkali się z 
przedstawicielami nowego opera-
tora. Z naszych informacji wyni-
ka, że oba spotkania nie przynio-
sły przełomu. 

O sprawie będziemy pisali na 
bieżąco. 

Marcin Simiński

Spotkanie przy bramie wodociągów.

Rozmowy przed bramą oczyszczalni.

Poczeka sobie do marca
W ubiegłym tygodniu do redakcji DN zgłosił się jeden z naszych Czytelników – Zygmunt 
Chyćko, mieszkaniec Nowogardu. Mężczyzna poprosił o napisanie kilku słów, obrazują-
cych jego ogromne oburzenie a propos bardzo odległego terminu leczenia, jaki przydzielo-
no mu w nowogardzkiej filii goleniowskiego gabinetu rehabilitacji leczniczej. – Nie do wia-
ry! Do tego czasu to ja będę jeździł na wózku inwalidzkim – komentuje sprawę zdenerwowa-
ny pan Zygmunt.

Kwestia rehabilitacji leczniczej 
co jakiś czas powraca na łamy DN. 
Ostatnio o temacie pisaliśmy we 
wrześniu, kiedy w Nowogardzie 
otwarto filię goleniowskiego gabi-
netu, zarządzanego przez spółkę 
Szpitalne Centrum Medyczne, na-
leżącą do powiatu. Gabinet oferuje 
minimalny zakres usług w ramach 
rehabilitacji ambulatoryjnej. Pa-

cjenci ze skierowaniem będą mogli 
korzystać z kinezyterapii, magneto-
terapii, elektroterapii i światłolecz-
nictwa. Właśnie takie skierowanie 
otrzymał od swojego ortopedy p. 
Zygmunt Chyćko. Mężczyzna ma 
problemy z kolanami. Lekarz zalecił 
mu jak najszybciej poddać  się za-
biegom rehabilitacji i wypisał skie-
rowanie. – Wziąłem potrzebne do-

kumenty i czym prędzej poszedłem z 
nimi do gabinetu, by tam umówić się 
na konkretny termin pierwszego za-
biegu – opowiada pan Zygmunt – W 
odpowiedzi usłyszałem, że pierwszy 
wolny termin, jaki mogą mi zapro-
ponować, to 18 marca. Zapytałem, 
czy sobie ze mnie żartują. Niestety, to 
była prawda. Proszę mi powiedzieć, 
jak to jest możliwe, że w poczekal-

ni pustki, nikogo nie ma w kolejce, a 
oni mówią mi, że wcześniej nie ma 
miejsc?! – dopytuje zdenerwowa-
ny mężczyzna – Dawniej, gdy przy-
chodziłem do gabinetu pani Bąk, na 
korytarzach siedziało pełno ludzi, a 
termin zabiegu dostawałem na naj-
bliższy tydzień. A tu? Mam się zgło-
sić w marcu? Przecież do tego czasu 
to ja będę już jeździł na wózku, jeśli 
nie podejmę leczenia jak najszybciej! 
To jest naprawdę śmieszne… Bez-
radny, nie wiedząc co robić, powie-
działem lekarzowi, że tak nie może 
być i że idę z tym do gazety, w na-
dziei, że coś na to poradzicie. Powie-
dział mi: „To niech pan idzie”. Taka 
była jego odpowiedź… Brak mi słów. 

Trudno się dziwić oburzeniu 
pana Zygmunta. Dlaczego terminy 
zabiegów w nowo otwartym gabi-
necie są tak odległe, próbowaliśmy 
dowiedzieć się w Szpitalnym Cen-
trum Medycznym w Goleniowie. 

Polecono nam bezpośredni kontakt 
z kierownikiem. Niestety wczoraj 
już nie zastaliśmy go w pracy. Nie-
mniej odpowiednie zapytanie w tej 
sprawie oraz prośbę o oficjalne sta-
nowisko skierujemy do SCM jesz-
cze w tym tygodniu. O efektach 
rozmów powiadomimy w jednym z 
kolejnych wydań DN. – Tak się za-
stanawiam, czy to przypadkiem nie 
jest tak, że oni mają jakiś dzienny 
limit tych zabiegów. Jeśli tak, to są-
dząc po braku ludzi w poczekalni, 
jest ich naprawdę niewiele. No to w 
takim tempie to rzeczywiście może 
to trwać kilka miesięcy – kwituje 
zrezygnowany pan Chyćko. 

Karolina Klonowska
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Zapraszamy młodzież  
z gimnazjum i szkoły średniej 

z naszej parafii i miasta na 
nocne czuwanie modlitewne 

do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia  

w Myśliborzu w terminie 

12/13.12 (piątek/sobota)

Informacje i zapisy:
 

u Ks. Roberta Dąbrowskiego. 
Kontakt: 664 744 570

Plan czuwań w Myśliborzu na cały 
rok umieszczony jest przy wyjściu 

z kościoła 

Zbiórka Caritas
W dniach 5 i 6 grudnia 2014 r. w sklepach Biedronka przy Placu 

Wolności i ul. Bohaterów Warszawy, młodzież ze Szkolnych Kół Ca-
ritas, będzie prowadziła zbiórkę żywności dla ubogich rodzin z tere-
nu Gminy Nowogard. Z zebranych darów, Caritas przygotuje paczki 
żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia. 

Inf. własne 

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru Kościoła  Ewan-
gelicznych Chrześcijan w Nowogardzie ul.700-Lecia 14,  72-200 No-
wogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS
z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Poniedziałek 8.12.2014  10:00 – 15:00
Wtorek 9.12.2014    8:00 – 15:00 Środa 10.12.2014   8:00 – 15:00
Czwartek 11.12.2014  (proszę dzwonić 509307702) 
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  ze 

skierowaniem z OPS i dokumentem tożsamości.
UWAGA – obowiązuje nowe dwustronne skierowanie z OPS- No-

wogard .
w imieniu Zboru 

Pastor Cezary Komisarz 

Echa publikacji DN

Sprzątaczki też mają dość
W wydaniu Dziennika Nowogardzkiego z dn. 25 listopada br. zamieściliśmy materiał na te-
mat skandalicznie niskich zarobków pracowników obsługi w oświacie. Swoją historią po-
dzielił się z nami Sławomir Kowalski – palacz-konserwator z SP w Długołęce. Nasza wtor-
kowa publikacja doczekała się odzewu. W czwartek, 27 listopada, na skrzynkę mailową DN 
dotarł list pań, które na co dzień zajmują się utrzymywaniem porządku w szkołach. Treść 
wiadomości w całości publikujemy poniżej.

Chciałybyśmy podziękować Dzien-
nikowi Nowogardzkiemu za opubli-
kowanie we wtorkowym wydaniu ar-
tykułu o zarobkach pracowników so-
cjalnych, m.in. sprzątaczek w szko-
łach. Podziękowania serdeczne także 
dla Pana, który się odważył przeka-
zać takie informacje do wiadomości 
publicznej. Chociaż, czy to coś zmie-
ni? A i żeby z tego tylko problemów 
nie było, bowiem w tym kraju żyjemy 
zgodnie z dewizą „milczenie jest zło-
tem”. My, sprzątaczki, pracujemy za 
głodowe pensje w szkołach, w ciągłym 
kontakcie z chemią, hałasem, bez do-
datku szkodliwego, bez premii, po 
osiem godzin dziennie, przez cały rok 
(nie licząc urlopu należnego w stosun-
ku do stażu pracy). Nie mamy swoich 
Związków Zawodowych i nikt o nas 
nie zawalczy, a same boimy się. Do 
pensji podstawowej zalicza się staż 
dwadzieścia lat pracy, te drugie dwa-
dzieścia lat pracy wykonujemy chary-
tatywnie – dla „dobra ojczyzny”. Dla 
porównania, nauczyciele: mają Kartę 
Nauczyciela, dwa razy w roku świad-
czenia urlopowe, ZFŚS, wolne świę-
ta, ekwiwalent, dodatkowe zatrud-
nienie przy projektach UE (jak to jest, 
że w projekcie UE dofinansowana jest 
także pozycja z budżetu, jak np. ob-
sługa techniczna etc. Sprzątaczka – 
sprząta, bo ktoś nakazał, ale za takie 
same marne grosze?! A dofinansowa-
nie jest rozliczane?!), zawsze więcej 
od nas. Emeryci też mają więcej… A 
my? Zarobki 1200 „do łapy” – „boga-
cze” – dobrze, że w ogóle są jakieś pie-

niądze. A przecież teraz sprzątaczka 
to nie tylko, jakby ktoś mógł powie-
dzieć, „machnie szmatą i pójdzie”, a 
kto pomaga dzieciom, bo się zagubi-
ły, nie wiedzą gdzie mają lekcje, zgu-
biły plecak, ubranie? Kto posprząta 
jak dziecko zwymiotuje? Jak się „po-
siusia”, to kto przebiera? A czy my je-
steśmy opiekunkami?! Kto w hałasie 
na przerwach pilnuje dzieci? Raz na 
jakiś czas belfer się przechadza – nie 
wdaje się w dyskusje, nie uspokaja, bo 
nie chce, żeby później „dzieci” po zło-
ści na lekcjach źle się sprawowały. A 

sanepid? A chore dzieci, np. na gry-
pę żołądkową – i kto ma bezpośredni 
z nimi kontakt, ze źródłem bakterii i 
wirusów – dadzą nam rękawiczki, a w 
XXI wieku wiemy, że wirusy rozprze-
strzeniają się też drogą kropelkową – 
troszkę więcej wyobraźni i świadomo-
ści. Może ktoś nam pomoże, może coś 
jeszcze w tej absurdalnej i chorej sytu-
acji można zmienić, może jeszcze mo-
żemy wierzyć, że i nasza trudna pra-
ca zostanie doceniona. Pozdrawiamy 
my, niedocenione, przez wielu ocenia-
ne jako gorsze – sprzątaczki.

W Nowogardzie już świątecznie

Będą nam świecić 
lampy z Giżycka
W mieście rozpoczęto montowanie świątecznych dekoracji. 
Wszystko ma być gotowe do najbliższego piątku. 

Każdego roku Gmina ogłasza 
konkursy ofert na realizację zadań 
związanych z przyozdabianiem 
naszego miasta na Święta. W tym 
roku ogłoszono trzy różne przetar-
gi. 

I tak, konkurs na zadanie pu-
bliczne pn. „Dostawa 30 elemen-
tów świetlnej dekoracji świątecz-
nej” ogłoszono już 28 październi-
ka. Oferenci mogli się zgłaszać do 7 
listopada. Do Biura Obsługi Intere-
santa Urzędu Miejskiego w Nowo-
gardzie wpłynęło 8 ofert, spośród 
których wyłoniono jedną – firmę 
POLAMP Sp. z o. o. z Giżycka. Za-
mówienie należało zrealizować do 
28 listopada.

Taki sam termin obowiązywał 
oferenta wyłonionego w postępo-
waniu przetargowym na zadanie 
publiczne pn. „Dostawa kurtyn 
LED” – łącznie 40 szt. dekoracji 
świetlnych (20 szt. kurtyn oraz 20 
szt. animowanych tub). Do Gminy 
wpłynęły dwie oferty. Podobnie jak 

w przypadku konkursu na „Dosta-
wę 30 elementów świetlnej dekora-
cji świątecznej”, tutaj również zwy-
ciężyła firma POLAMP z Giżyc-
ka. Za realizację usługi wykonaw-
ca zaproponował cenę 10 885,50 zł 
(cena ryczałtowa brutto).

Przetarg na wykonanie zamó-
wienia publicznego pn. „Montaż 
i demontaż elementów dekora-
cji świetlnej na czas Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 2015” 
ogłoszono z końcem października 
br. Firmy mogły się zgłaszać do 14 
listopada. Końcowy termin realiza-
cji montażu przewidziano na dzień 
5 grudnia. Do tego czasu kurtyny 
świetlne zawisną wzdłuż ul. 700-le-
cia i Placu Wolności. Dekoracje 
świąteczne będą zdobić także ul. 3 
Maja, Warszawską, Boh. Warsza-
wy oraz Ofiar Katynia. Z demon-
tażem wykonawca musi zdążyć do 
11 stycznia.

Karolina Klonowska

Nasz komentarz
Prawdę powiedziawszy, dobrze by było, by wtorkowy artykuł odbił się 

echem nie tylko wśród głównych zainteresowanych, ale przede wszyst-
kim w Gminie i Powiecie – miejscach, w których magistrat ma ogromny 
wpływ na wysokość płac pracowników oświaty, w tym także woźnych, 
konserwatorów i sprzątaczek. Nie chodzi o to, by ujmować nauczycie-
lom (wszak ich rola w kształtowaniu umysłów i postaw młodych ludzi 
jest bardzo istotna), ale zrozumieć i docenić wysiłek pracowników ob-
sługi, którzy często, siłą rzeczy, wychodzą poza zakres swoich codzien-
nych, odgórnie ustalonych obowiązków. W pełni potwierdzają to słowa 
naszych Czytelniczek. Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie 
za wykonywaną pracę wynosi 1680 zł brutto, a zatem „do ręki” pracow-
nik dostaje ok. 1200 zł. Jeśli wziąć pod uwagę wszystko to, z czym każ-
dego dnia muszą się zmagać pracownicy obsługi oświaty, a o czym prze-
czytać możemy w wyżej cytowanym liście, pensja ta z pewnością nie 
jest współmierna do ilości obowiązków. Należy pamiętać, że utrzymy-
waniem porządku w placówkach szkolnych bardzo często zajmują się 
kobiety starsze, nie dość, że nie będące już w sile wieku, to jeszcze z wie-
loletnim stażem pracy i ogromnym doświadczeniem w zawodzie, co z 
pewnością zasługuje na wyróżnienie. Tym bardziej ich wysiłek powi-
nien znajdować odzwierciedlenie w zarobkach. Teoretycznie tak, ale w 
praktyce wygląda to jak wygląda. Dziękujemy naszym Czytelniczkom, 
że idąc śladami pana Sławomira, postanowiły przerwać milczenie i po-
dzielić się z nami swoim zdaniem w tej drażliwej kwestii. 

KK 
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Kandydat 
do Rady Gminy Osina

K o m i t e t 
Wyborczy Wyborców 
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA

OKRĘG 15

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-31.10

ReKlaMa

Zapraszamy do Placówki w Nowogardzie 
ul. Bankowa 3F  
tel. 91 391 03 78 
pn.-pt. 09:00-18:00, sob. 10:00-13:00

OGŁOSZeNIe

Składam serdeczne podziękowania 

wszystkim wyborcom, 
którzy oddali na mnie swój głos 

w wyborach samorządowych  
do Rady Miejskiej. 

Dziękuje za okazaną życzliwość  
i zaufanie 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Kozieł

Wszystkim, którzy głosowali na moją osobę 
w Wyborach Samorządowych 

do Rady Gminy Osina 
serdeczne podziękowania 

składa Jerzy Salwa (okręg nr 15 Bodzęcin)

 przygotuj samochód do zimy 
sprawdź nieodpłatnie 

* stan zawieszenia, 
* świateł, * hamulców 

od pn-pt w godz. 10.00-15.00
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

POMTOR II

Rusza akcja Bezpieczny Pojazd

ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard 
tel. 91 39 20 524; 91 39 26 939

Kandydat 
do Rady Gminy Osina

K o m i t e t 
Wyborczy Wyborców 
Partnerstwo 
i Rozwój

JERZY 
SALWA

OKRĘG 15
W SP nr 2 świąteczna praca wre

Robiły stroiki i lampiony
W piątkowe popołudnie, 28 listopada, grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku udała się do 
Szkoły Podstawowej nr 2, by pod czujnym okiem Jolanty Modrzejewskiej i Anny Kubiak stanąć oko 
w oko ze sztuką. Mottem przewodnim spotkania, był okres zbliżających się Świąt Bożego Narodze-
nia, a więc robiły stroiki i lampiony ozdobne. 

Dwadzieścia osób ochoczo wzięło się 
do pracy. Część przystąpiła do wykona-
nia stroików, a pozostałe lampiony. Po-
szły w ruch nożyce, pędzelki, suszarki. 
Wycinano, klejono, malowano, suszo-
no wszystko, co się dało. Wszystko to 
z ogromnym zapałem wykonywały słu-
chaczki UTW. Po pewnym czasie za-
częły się już wyłaniać kształty wyrobów. 
Kobiety ze zdziwieniem stwierdziły, że 
jednak coś może z tego wyjść. 

Kiedy już polakierowane i poskleja-
ne wyroby stanęły do sesji fotograficz-
nej, jednogłośnie uznano to za wspól-

ny sukces. Nie udałoby się to jednak, 
gdyby nie fachowa pomoc specjalistów 
z tego kierunku. Otóż dzielnie uwija-
ły się jak mróweczki i pomagały każ-
dej z nas bez wyjątku nadzwyczaj sym-
patyczne: Kalina i Aleksandra Kacz-
markówne, uczennice SP nr 2. Zwin-
ne ręce, które odklejały warstwy ser-
wetek, malowały też drobne detaliki, a 
ich fachowa wiedza to wielka pomoc.

Uczestniczki całego przedsięwzię-
cia pragną podziękować nauczyciel-
kom, Jolancie Modrzejewskiej i Annie 
Kubiak, za pomoc i cierpliwość.

Inf. własna

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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Koncerty zespołu Full Power Spirit

Ewangelizacja poprzez hip-hop
W dniach 27-28 listopada, na terenie Nowogardu, odbyły się koncerty zespołu Full Power Spirit. Jest to grupa mająca na celu ewangelizację młodych za 
pomocą hip-hopu w wydaniu chrześcijańskim. 

Zespół w czwartek i piątek, na 
terenie Nowogardu, zagrał kil-
ka koncertów dla młodzieży oraz 
dla osadzonych w nowogardzkim 
Zakładzie Karnym. Najpierw, w 
czwartek, o godzinie 10:00, Full 
Power Spirit zaprezentował się na 
deskach Nowogardzkiego Domu 
Kultury, występując przed ucznia-

mi Gimnazjum nr 1. Następnie, 
o godzinie 13:40, kolejny koncert 
miał miejsce na szkolnym forum 
w ZSO. W czwartek wieczorem 
wyświetlano również film „Mary’s 
Land”. W piątek, o godzinie 10:00, 
raperzy wrócili do NDK, aby nieść 
swoje przesłanie uczniom policyj-
nej klasy LO nr 1 oraz młodzieży 

na co dzień uczęszczającej do ZSP 
w Nowogardzie. Koncert w Zakła-
dzie Karnym odbył się o godzi-
nie 15:00. Po występach zespołu 
Full Power Spirit, można uznać, 
że to przedsięwzięcie, którego po-
mysłodawcą był ksiądz Robert 
Szyszko, zakończyło się sukce-
sem. O swój komentarz poprosi-
liśmy głównego organizatora kon-
certów: Wszystkie szkoły - z wyjąt-
kiem jednej, mojej - uczestniczyły w 
przedsięwzięciu bez stwarzania ja-
kichkolwiek problemów i z maksy-
malną otwartością oraz życzliwo-
ścią, za co jestem bardzo wdzięcz-
ny tak dyrekcjom, jak i nauczycie-
lom. Jeżeli chodzi o pomysł, to z do-
świadczenia wiem, bo już nie raz 
ich zapraszałem, że chłopaki z Full 
Power Spirit mają świetny przekaz 
i sposób mówienia o wartościach 
w ogóle, a także o swojej wierze w 
Boga. Sami są ludźmi wiary i dzie-
lą się nią z innymi w bardzo au-
tentyczny sposób, który sprawia, że 

młodzi ludzie, którzy ich słucha-
ją, zachowują w czasie koncertu 
100 procent uwagi. W tym wszyst-
kim muzyka i śpiew tworzą bardzo 
przemawiający koncert, który nie 
tylko jest słuchaniem hip-hopu, ale 
po prostu daje do myślenia... Rze-
czywiście tak było. Po koncertach 
słyszałem o bardzo dobrym odbio-
rze ze strony młodych. Rezonans 
zatem był bardzo pozytywny, co 
mnie niezmiernie ucieszyło. Zresz-
tą i bez tego wierzę, że warto czynić 
dobro dla ludzi, choć czasem idzie 
jak po grudzie. Pokazał mi to tak-
że seans filmowy „Mary’s Land”, w 
czwartek, wieczorną porą w Domu 
Kultury... Obawiałem się, że ludzi 
będzie za mało, by opłacić licen-
cję (prawo do publicznego wyświe-
tlenia). Tymczasem okazało się, że 
przyszła dość pokaźna grupka wi-
dzów, którzy na koniec nagrodzili 
film oklaskami. Moje obawy były 
niepotrzebne. Jak zwykle Pan Bóg 
okazał się wierny i wszystkiemu 

pięknie pobłogosławił. Dlaczego 
to robiłem? Odpowiedź jest prosta: 
chcę kochać ludzi mimo wszyst-
ko, tzn. chcę czynić dobro, aby inni 
mogli doświadczyć dobroci Boga. 
Na koniec chcę podziękować wła-
dzom, które sfinansowały koncer-
ty dla młodych naszego miasta: 
burmistrzowi, Robertowi Czapli i 
staroście, Tomaszowi Kuliniczowi. 
Gratuluję mądrego dysponowania 
środkami publicznymi. Na przy-
szłość mam jeszcze trochę koncep-
cji. Owszem. Ale zastrzegam: nie 
jestem Bogiem, a i ziemi do nieba 
daleko (śmiech). Tak więc: zoba-
czymy. Pozdrawiam – podsumo-
wuje ksiądz Robert Szyszko. Wie-
rzymy, że to nie ostatni raz, kiedy 
ksiądz R. Szyszko w tak kreatyw-
ny sposób będzie ewangelizował 
młodych ludzi.

KR

Będą ćwiczyć na rurkach 
 W minioną sobotę, 29 listopada,  przy słonecznej pogodzie, otwarto Street Workout Park 
w Nowogardzie, czyli obiekt do treningu ulicznego, który w ostatnim czasie cieszy się wśród 
młodzieży sporą popularnością. 

Street Workout (uliczny trening) w Nowogar-
dzie powstał w sąsiedztwie wcześniej wybudo-
wanego skate parku. Plac do ćwiczeń składa się z 
kompleksu drążków zamocowanych na różnej wy-
sokości, drabinek i poręczy równoległych, które 
zapewnią możliwość wykonywania całego wachla-
rza ćwiczeń i ewolucji. Plac został wykonany na 
podstawie projektu opracowanego przez Pracow-
nię Architektury Krajobrazu „Trzy Małe Drzewka” 
ze Szczecina, prowadzoną przez Natalię Maćków. 
Montaż urządzeń został przeprowadzony przez 
firmę 1 Move Sp. z o.o. z Gdańska. Całkowity koszt 
budowy placu to 53 tys. 724 zł. 

Street Workout to w tłumaczeniu na język pol-
ski uliczny trening, polegający na wykorzystywa-
niu elementów zabudowy miejskiej do wykonywa-
nia ćwiczeń. Ta forma aktywności znalazła naśla-

dowców również w Nowogardzie.  Wśród nich jest 
Maciek Żbik, który stał na czele grupy młodzieży 
zabiegającej u władz miasta o wybudowanie tego 
typu obiektu.

Bardzo się cieszmy, że mamy nareszcie gdzie ćwi-
czyć oraz szlifować swoje umiejętności związane z 
treningami, które wcześniej odbywały się na osie-
dlowych ławkach i dostępnych powszechnie miej-
scach. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie, wraz 
z kolegami, zapraszam tu wszystkich nowogar-
dzian, a w szczególności młodzież. Obiekt jest czyn-
ny już od tygodnia i będzie przez naszą grupę od-
wiedzany niemal codziennie – powiedział młody 
mieszkaniec naszego miasta. 

Pozostaje życzyć dobrej, ale i ostrożnej zabawy. 

Jarek Bzowy 

Raperzy z grupy Full Power Spirit, podczas koncertu w Zakładzie Karnym w Nowo-
gardzie. (źródło ZK Nowogard)

Jest również bokserski worek treningowy.

Maciej Żbik.

Sukcesy par tanecznych 
z Nowogardu
W niedzielę, 30.11.2014, w Koszalinie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Północnej oraz Mistrzostwa Województwa Za-
chodniopomorskiego, w których udział z powodzeniem 
wzięli także tancerze z Nowogardu.

Na turnieju tym pojawiły się 
wszystkie najlepsze pary repre-
zentujące kluby z północnej Pol-
ski oraz w mistrzostwach nasze-
go województwa wszystkie pary 
z zachodniopomorskiego. Pary 
reprezentujące KTS Flesz Nowo-
gard, działający przy Nowogardz-
kim Domu Kultury, rywalizowa-
ły w kategoriach: dzieci młodsze 
(8-9lat) oraz młodzież(16-18 lat) i 
zajęły następujące miejsca:

Wyniki  Mistrzostw Wojewódz-
twa:

Dzieci młodsze:
3 wice Mistrz województwa 

Brajan Szafran - Martyna Mar-
chewka

4 wice Mistrz województwa 
Błażewicz - Zuzanna Pędziszczak

5 wice Mistrz województwa 
Wojciech Jesionka - Kaja Żminda

Młodzież:
2 wicemistrz województwa w 

tańcach standardowych Marcel 
Marchewka - Klaudia Rafińska

Natomiast w Mistrzostwach 
Polski Północnej finałowe 6 miej-
sce zajęli Antoni Błażewicz - Zu-
zanna Pędziszczak. Jest to drugi 
finał Mistrzostw Polski w historii 
KTS Flesz Nowogard. 

Inf. własna
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Podsumowujemy Pomorzanin w Rundzie Jesiennej

Czy ten zespół zapewni awans?
W piątkowym wydaniu DN prezentowaliśmy statystyki indywidualne kobiecej drużyny oraz rezerw Pomorzanina. Teraz pod lupę bierzemy występy głów-
nej drużyny, prowadzonej przez Roberta Kopaczewskiego.  

Słowem wstępu
Patrząc na liczbę zdobytych 

punktów oraz miejsce w tabe-
li Pomorzanina Nowogard, moż-
na śmiało stwierdzić, że była to 
udana runda. Oczywiście nie za-
brakło spotkań, które przypra-
wiały kibiców o ból głowy, jak 
np. porażka w fatalnym stylu na 
własnym boisku z Zorzą Dobrza-
ny, która przerwała świetną serię 
zwycięskich meczów w domu. To 
jednak nie przeszkodziło Pomo-

rzaninowi być najlepszą drużyną 
na własnym boisku (7 zwycięstw, 
0 remisów, 1 porażka), choć co 
ciekawe, niepokonanym zespołem 
„u siebie” pozostaje Zorza Do-
brzany (1 zwycięstwo, 7 remisów, 
0 porażek). Pomorzanin ma tyl-
ko jeden punkt przewagi nad trze-
cim zespołem w tabeli, dlatego 
należy się zastanowić, czy obecny 
skład jest w stanie utrzymać miej-
sce premiowane awansem? Do 
zespołu pod koniec sezonu po-
wrócił Michał Łukasiak, wzmac-
niając defensywę. Kontuzjeę le-
czy nowy nabytek Piotr Hanusz-
kiewicz, który bardzo ładnie pre-

zentował się w środku pomocy, w 
letnich sparingach. Być może do 
zdrowia na rundę wiosenną po-
wróci również Piotr Winogrodz-
ki, który był wyróżniającym się 
piłkarzem Pomorzanina w sezo-
nie 2013/2014, a potencjalny duet 
w środku pola stworzony przez 
Piotra Winogrodzkiego i  Wojcie-
cha Borka, z pewnością przyniósł-
by dużo dobrego nowogardzkie-
mu zespołowi. Przed startem tej 
rundy dużo mówiło się o tym, że 

niepotrzebnie sprowadzano za-
wodników z Goleniowa. Dziś już 
wiemy, że był to dobry ruch pre-
zesa, Marcina Skórniewskiego, o 
czym mówią liczby przy każdym z 
tych piłkarzy. W tej rundzie barw 
Pomorzanina broniło 24 piłkarzy. 
Zatem kto się zdecydowanie wy-
różnił? Najwięcej „wybieganych” 
minut na boisku mają: bramkarz 
Paweł Sobolewski i Gracjan Wnu-
czyński, którzy zagrali w każdym 
meczu (Gracjan Wnuczyński raz 
został zmieniony). Najlepszym 
strzelcem jest obecnie Hubert Pę-
dziwiatr, który w 13 spotkaniach 
zdobył 7 goli. Najczęściej asystu-

jącym jest Wojciech Borek, autor 
3 decydujących podań. W naszej 
punktacji (1 punkt za mecz od 1. 
minuty, 0,5 punktu za mecz z ław-
ki, 2 punkty za gol i 1 punkt za 
asystę) bezkonkurencyjni okazali 
się: Hubert Pędziwiatr (27 punk-
tów), a zaraz za nim Konrad Win-
czewski (25 punktów). Na uwagę 
zasługuje również wynik Rafała 
Makarewicza, którego 13 punk-
tów klasyfikuje na 12. pozycji w 
zestawieniu, jednak należy pa-
miętać, że obrońca Pomorzanina 
rozegrał tylko 7 spotkań, a zano-
tował w nich 2 gole i 2 asysty, co 
jak na stopera jest bardzo dobrym 
wynikiem i potwierdza tylko, o ile 
groźniejszy jest nowogardzki ze-
spół z Makarewiczem w składzie. 
Pomorzanin zdobył 26 goli, jed-
na z bramek była samobójcza, a 
najczęściej piłkarze Roberta Ko-
paczewskiego trafiali w przedzia-
le 61-90 minuty (12 goli). Zapra-
szamy do przyjrzenia się statysty-
kom poszczególnych piłkarzy Po-
morzanina. 

KR

Strzelcy:
1. Hubert Pędziwiatr – 7 goli
2. Konrad Winczewski – 5 goli
3. Rafał Makarewicz, Dominik 

Wawrzyniak, Dawid Langner, Pa-
weł Galus, Sławomir Paszkowski 
– 2 gole

4. Wojciech Borek, Dawid Ku-
rek, Kamil Lewandowski – 1 gol  

Asysty:
1. Wojciech Borek –  3 asysty
2. Rafał Makarewicz, Paweł Ga-

lus –  2 asysty 

3. Konrad Winczewski, Domi-
nik Wawrzyniak, Hubert Pędzi-
wiatr, Dawid Langner, Dawid Ku-
rek, Sławomir Paszkowski, Kamil 
Lewandowski –  1 asysta

Występy od 1. minuty i z „ław-
ki”:

1. Paweł Sobolewski – 15 (roze-
grał pełne 1350 minut)

2. Gracjan Wnuczyński – 15 (15 
razy w pierwszym składzie, w 1 
meczu został zmieniony)

3. Konrad Winczewski – 14 (14 
razy w pierwszym składzie, w 1 
meczu został zmieniony)

4. Wojciech Borek – 14 (14 razy 
w pierwszym składzie, w 1 meczu 
został zmieniony)

5. Maciej Dobrowolski – 13 (13 
razy w pierwszym składzie, w 3 
meczach został zmieniony)

6. Natan Wnuczyński – 13  (11 
razy w pierwszym składzie, 2 wy-
stępy z ławki)

7. Dominik Wawrzyniak – 13 
(12 razy w pierwszym składzie, w 
10 meczach został zmieniony, 1 
występ z ławki)

8. Hubert Pędziwiatr – 13 (11 
razy w pierwszym składzie, w 1 
meczu został zmieniony, 2 wystę-
py z ławki)

9. Dawid Langner – 13 (11 razy 
w pierwszym składzie, w 8 me-
czach został zmieniony, 2 występy 
z ławki)

10. Kamil Lewandowski – 13 
(7 razy w pierwszym składzie, w 5 
meczach został zmieniony, 6 wystę-
pów z ławki)

11. Paweł Galus – 12 (7 razy w 
pierwszym składzie, w 3 meczach 
został zmieniony, 5 występów z 
ławki)

12. Sławomir Paszkowski – 11 
(7 razy w pierwszym składzie, w 2 
meczach został zmieniony, 4 wystę-
py z ławki)

13. Michał Soska – 10 (9 razy 
w pierwszym składzie, 1 występ z 
ławki)

14. Dawid Kurek – 10 (8 razy w 

Oczywiście nie możemy również zapomnieć o kibicach Pomorzanina, którzy przez 
całą rundę jesienną głośno dopingowali swój zespół, zarówno w Nowogardzie, jak 
i na wyjazdach.

Paweł Sobolewski zagrał w każdym meczu od początku do końca, w sumie 1350 
minut. W 15 spotkaniach wpuścił 17 goli.

Wojciech Borek opuścił tylko jeden mecz, w rundzie jesiennej strzelił bramkę oraz 
zaliczył najwięcej asyst.

To kolejny sezon, w którym Gracjan Wnuczyński imponuje walecznością, to wła-
śnie dlatego trener Robert Kopaczewski pozwolił mu biegać po boisku najdłużej ze 
wszystkich graczy z pola.

Transfer Huberta Pędziwiatra był strzałem w dzisiątkę. To uniwersalny piłkarz, któ-
ry w tej rundzie grał w pomocy i w ataku. Jest najlepszym strzelcem - 7 goli, zaliczył 
również asystę.



02-04.12.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Szczecińska Liga Okręgowa 2014/2015
1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko  2:0
2. kolejka:
Gavia Choszczno – Pomorzanin Nowogard  0:1
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Kłos Pełczyce   4:0
4. kolejka:
Polonia Płoty – Pomorzanin Nowogard   5:2
5. kolejka: 
Pomorzanin Nowogard – Orkan Suchań  3:1
6. kolejka: 
Morzycko Moryń – Pomorzanin Nowogard 2:1
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Jeziorak Szczecin  2:0
8. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard 1:1
9. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Stal Lipiany  2:1
10. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Błękit Pniewo  1:0
11. kolejka:
Piast Chociwel – Pomorzanin Nowogard   1:2
12. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Zorza Dobrzany   0:3
13. kolejka:
Odrzanka Radziszewo – Pomorzanin Nowogard  0:1
14. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Flota II Świnoujście 1:0
15. kolejka:
Unia Dolice – Pomorzanin Nowogard   3:3

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 15 38 38 11 12 2 1
2 Pomorzanin Nowogard 15 32 26 17 10 2 3
3 Jeziorak Szczecin 15 31 34 22 10 1 4
4 Kłos Pełczyce 15 26 21 22 8 2 5
5 Stal Lipiany 15 24 34 25 7 3 5
6 Morzycko Moryń 15 23 22 18 5 8 2
7 Błękit Pniewo 15 23 28 37 7 2 6
8 Polonia Płoty 15 22 35 22 6 4 5
9 Zorza Dobrzany 15 21 35 21 4 9 2
10 Sparta Węgorzyno 15 19 21 20 5 4 6
11 Flota II Świnoujście 15 16 29 37 5 1 9
12 Unia Dolice 15 15 30 28 3 6 6
13 Ina Ińsko 15 15 18 30 4 3 8
14 Orkan Suchań 15 10 13 35 2 4 9
15 Gavia Choszczno 15 10 21 35 2 4 9
16 Odrzanka Radziszewo 15 6 16 41 1 3 11

Stoją od lewej: Kazimierz Oracz (sekretarz klubu), Sławomir Paszkowski, Rafał Makarewicz, Hubert Pędziwiatr, Krzysztof Haberski, Michał Piątkowski, Paweł Sobolewski, Dawid Langner, Paweł 
Galus, Konrad Winczewski, Robert Kopaczewski (trener); dolny rząd od lewej: Franciszek Toruński (kierownik drużyny), Maciej Dobrowolski, Kamil Lewandowski, Gracjan Wnuczyński, Maciej 
Syfert, Kamil Antonyk, Dominik Wawrzyniak, Jakub Szczypień, Natan Wnuczyński, Dawid Kurek, Wojciech Borek, Marcin Skórniewski (prezes). 

pierwszym składzie, w 5 meczach 
został zmieniony, 2 występy z ław-
ki)

15. Rafał Makarewicz – 7 (7 
razy w pierwszym składzie, w 1 
meczu został zmieniony)

16. Michał Łukasiak – 4 (1 mecz 
w pierwszym składzie, w 1 meczu 
został zmieniony, 3 występy z ław-
ki)

17. Kamil Antonyk – 4 (4 wystę-
py z ławki)

18. Patryk Marcinkowski – 3 (1 
mecz w pierwszym składzie, 2 wy-
stępy z ławki)

19. Jakub Szczypień – 3 (1 mecz 
w pierwszym składzie, w 1 meczu 
został zmieniony, 2 występy z ław-
ki)

20. Sebastian Suchy – 3 (3 wy-
stępy z ławki)

21. Marcin Skórniewski – 3 (3 
występy z ławki)

22. Adrian Kram – 1 (1 mecz w 
pierwszym składzie)

23. Paweł Królik – 1 (1 występ 
z ławki)

24. Maciej Syfert – 1 (1 występ 
z ławki)

Punktacja (uwzględniając: gol 
2 pkt., asysta 1 pkt., występ od 1 
minuty 1 pkt., występ z ławki 0,5 

pkt.):
1. Hubert Pędziwiatr – 27 

punktów 
2. Konrad Winczewski – 25 

punktów 
3. Wojciech Borek – 19 punk-

tów 
4. Dominik Wawrzyniak – 17,5 

punktów 
5. Dawid Langner – 17 punk-

tów 
6. Paweł Galus – 15,5 punktów
7. Paweł Sobolewski – 15 punk-

tów 
8. Gracjan Wnuczyński – 15 

punktów 

Kiedy najczęściej strzelają?:
0 – 30 minuta: 6 goli
31 – 60 minuta: 8 goli
61 – 90 minuta: 12 goli 

Konrad Winczewski jak wino - im starszy, tym lepszy. W rundzie jesiennej zdobył 5 
goli, zanotował asystę i wystąpił w 14 meczach. Do powrotu M. Soski pełnił funkcję 
kapitana.

Na razie piłkarze mają chwilę wolnego, jednak już w połowie stycznia ponownie 
założą korki i rozpoczną 2015 rok od meczu sparingowego z Regą Trzebiatów.
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Niepodległość w obrazach 
„Polska droga do niepodległości” - to temat prac uczniów, którzy wzięli udział w konkursie 
poświęconym 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. 

Prace uczniów przedstawiały 
ważne wydarzenia z historii Pol-

ski i wyraźnie nawiązywały do 
hasła przewodniego konkursu. 

Komisja w składzie Pani Danuta 
Szczawińska, Pani Danuta Adam-
czyk i Pani Monika Sipajło podję-
ła decyzję o przyznaniu miejsc: 

I miejsce – Weronika Bodys 
(klasa II TH)

II miejsce – Kordian Więzow-
ski (klasa IV TE)

III miejsce – Jacek Sulima (kla-
sa I E) 

20 listopada organizatorki kon-
kursu Pani Ewa Staszak i Pani Ka-
tarzyna Kijana wręczyły artystom 
nagrody oraz dyplomy. 

Gratulujemy!

DRODZY RODZICE  
I OPIEKUNOWIE 

11 grudnia 2014 r. (czwartek)  
odbędzie się  

ZEBRANIE 
OTWARTE

Harmonogram zebrania: 
* Godz. 16:00 do 16:30- spotkanie wychowawców klas z rodzi-

cami (informacja o przewidywanych na I półrocze ocenach, spra-
wy wychowawcze.

* Godz. 16:30 do 17:30- dyżur nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów.

* Godz. 17:00- spotkanie klasowych Rad Rodziców z Dyrekcją 
Szkoły –  wybór szkolnej Rady Rodziców.

Andrzejkowe  
wróżby 

26 listopada w naszej szkole 
odbył się Kiermasz Andrzejko-
wy. Od samego rana w holu były 
sprzedawane babeczki oraz róż-
nego rodzaju ciasta. Wszystkie 
te wypieki zostały przygotowa-
ne przez członków Samorządu 
Uczniowskiego i uczniów z kla-
sy III TE. Przy zakupie wypie-

ku każdy otrzymał wróżbę, któ-
ra była wręczona przez wróżbitę 
Radka, w którego rolę wcielił się 
Radosław Zagórski z klasy III TE. 
Sprzedażą ciast zajęły się Roksa-
na Krupa i Karolina Szczepańska 
uczennice klasy III TE. 

Tomasz Sobczak kl. III TE

Uczestnicy konkursu – Kordian Więzowski, Weronika Bodys i Jacek Sulima

Zielona energia w szkołach 

Od września 2014 w naszej 
szkole jest realizowany projekt 
„Zielona energia w szkołach”. Pro-
jekt związany jest z wykorzysta-
niem alternatywnych i odnawial-
nych źródeł energii i jest koordy-

nowany  przez gdańskie centrum 
edukacyjne „DC Edukacja”. W ra-
mach projektu szkoła otrzymała 
materiały edukacyjne w postaci e-
-booków do wykorzystania pod-
czas zajęć na temat odnawialnych 

źródeł energii, kamery termowi-
zyjne i szereg pomocy, z których 
korzystają uczniowie naszej szko-
ły podczas zajęć projektowych. Na 
zdjęciach prezentujemy uczniów 
w czasie zajęć.

Uczniowie podczas zajęć... ...zdobywają wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii

Maraton języka niemieckiego 
21 listopada odbył się noc-

ny maraton języka niemieckiego. 
Wzięli w nim udział uczniowie 

klas czwartych. W trakcie marato-
nu uczniowie rozwiązywali zesta-
wy maturalne z egzaminu pisem-

nego. Organizatorkami maratonu 
były Panie Marta Portas i Magda-
lena Wojciechowska. 

Była nauka... ...i odpoczynek 

 Kiermasz cieszył się dużą popularnością 

Wróżbita Radek przepowie ci przyszłość : )
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A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Kompleksowe  
usługi instalacyjno- 

elektryczne  
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

WYPRZEDAŻ ! 
Likwidacja złotej biżuterii 

www.honi.pl 
ceny do negocjacji. 
Sklep Jubilerski
Ul. 700 Lecia 20F

GABINET KOSMETYCZNY 
"WICHEREK" i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

2014 r. 1
Potrzebujesz szybkiej 

gotówki na święta?  
Pożyczki i kredyty 

gotówkowe w 15 minut. 
Promocja do 28 listopada. 

Zadzwoń już teraz:  
324 207 334

Szybka pożyczka  
na dowolny cel bez 

zbędnych formalności. 
Promocja do 21 listopada. 

Zadzwoń już teraz: 

324 207 334
18.11 25.11

DLA PAŃ "PROFILAKTYKA RAKA PIERSI" WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 6 grudnia 2014 r. organizuje wyjazd na 
badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska
Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz. 8.30-14.00 

tel. 91 3921356  oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz. 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!
Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

6 grudnia 2014 r.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Serdecznie zapraszamy „Chrabąszcze” Nowogard

Patronat medialny:

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 
wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 
Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547), Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645), Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

Stadion Miejski w Nowogardzie
Start I grupy, godz. 11:00 

(odprawa techniczna 10:45)

SKLEP SPORTOWY
Małgorzata Kubicka

NaSZ PaTRONaT

OGŁOSZENIE

Ferma Norek  w Maszkowie 
 zatrudni 

pracowników do pracy w hodowli zwierząt futerkowych. 

601 520 540, 506 77 88 06 

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej 
poszukuje pracownika na stanowisko 

pracownik �zyczny

Wymagania:
- z uprawnieniami: prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach).

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
e-mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem 
w tytule Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Expando Sp z o.o., ul. Kościuszki 41A, 72-004 Trzeszczyn
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
OGŁOSZENIE

W253.4.scb.wt+pt.02-12.12
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowogar-
dzie 88,36m parter bliźniaka z po-
dwórkiem i garażem. Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie, 58 m kw. na 
os. Gryfitów. Tel. 913925552, 695 
264 594.

• Sprzedam garaż murowany duży, 
Nowogard, Zamkowa. 506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + dro-
ga, przy  ul. Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Barsula. Tel. 
606 762 527 

• Nowogard mieszkanie 2pokojowe 
tanio sprzedam. 501 307 666 

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojowe 
parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 668 
411 277 

• Sprzedam mieszkanie 55 m 2,bez-
czynszowe.505339401.

• Pawilon handlowy  sprzedam  lub  
wynajmę.tel.517357653.

• Sprzedam  działkę  budowlaną  o 
pow. 0,5h przy  drodze  Dębice  
.Tel.697436375.

• Do  wynajęcie  mieszkanie  2 poko-
jowe .Tel.663160884,607083845.

• Sprzedam  mieszkanie  4 pokojo-
we , 67,7 m 2 : I piętro ul:15 lutego. 
Tel.534633872.

• Sprzedam  dom  jednorodzinny  
180 m2.Nowogard. Tel.791869584.

• Sprzedam  mieszkanie  2 pokojowe 
na Leśnej .II  piętro, piwnica, balkon. 
Cena 126000 tys. zł. TEL.725428837.

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 57m2, 
centrum. Cena 145 000 zł do nego-
cjacji. 661 969 006  

• Kawalerka do wynajęcia  od  
01/12/2014r.Tel.913921402.

• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje; 
41,49 m2 + garaż ze strychem przy 
domu. Cena do negocjacji. 726 020 
862 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
w Mostach o pow. 51m2, parter. 516 
662 83

•	 Sprzedam dom w stanie suro-
wym ul. Sikorskiego. 604 955 769 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
Cena 19 000 zł. 607 083 893

• Mieszkanie wynajmę. 601 724 492 

• Sprzedam mieszkanie dwupokojo-
we. Częściowo umeblowane. 665 
720 037, 605 764 994 

• Sprzedam garaż murowany z prą-
dem. 607 804 921 

• Wynajmę dwupokojowe Nowo-
gard. 693 715 990 

• Kawalerka do wynajęcia od 
1.12.2014r. 91 39 21 402

• Sprzedam lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 52 m2 przy ul. Racibo-
ra I 4 w Nowogardzie. Tel. 695 264 
594.

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone rok 
prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna elektryka, 
gotowe do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Szyba przednia do Renault Megane 
rok 97, szyba przednia Opel Astra 
rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na części. 
605 576 908 

• Opel Astra rocznik 1996, 1.7, diesel, 
cena 2000 zł. 692 532 183

• Sprzedam Mitsubishi Gold przebieg 
70000 rocznik 2008, stan idealny po 
konserwacji.  696 807 922

• Sprzedam Mazdę 6, rok 2004, Kom-
bi. 533 508 930 

• Sprzedam Opel Combo. 693 
808 537 

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. prod. 
1998/1999, przeb. 130.000 km, opo-
ny zimowe, radio, tel. 515 343 600

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 400KG 
TEL. 783 678 070

•	 Sprzedam pszenżyto workowane 
cena 70 zł za metr. 692758826

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 3,5 
tony. 785 04 19 62 

•	 KURY  nioski  1,5 roczne. 
WYPRZEDAŻ. Żabowo  13 
Tel.502530452,913910666.  

• Sprzedam  ciągnik C-360,pług 3-ski-
bowy-kultywator-2,5 m z bronami 
.Tel.697436375.

• Mieszkankę zbożową. 511 696 751 

• Sprzedam prosiaki. 791 817 107 

•	 Kupię słomę w snopkach z dowo-
zem. 91 39 20 307 

USŁUGI

• Remont na każdą kieszeń. Tel.609 
715 839

• Remonty mieszkań, wykończenia. 
Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
hydrauliczne, przyłącza wod-kan. 
Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wynajem 
sal na konferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROBNE 
NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA RĄCZ-
KA”; 91 39 22 783, 784 79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - opra-
wianie prac - w 2 minuty, bindo-

wanie, wydruki A3-A4 kolor, ksero 
A3-A4 - kolor, laminowanie A3-A4. 
Tylko u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (magisterskich, 
licencjackich, innych), dokumen-
tów, CV, listów motyw. innych. Wy-
druki, Ksero, także kolor. Szybko i 
Solidnie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 606

• Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odocie-
plenia, obróbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje tel. 
607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI 
MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ/
SKÓRZANEJ MATERIAŁOWEJ / 
POŚCIELI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ 
/SPRZĄTANIE: CZYSZCZENIE FUG.
TEL.604 373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406. 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Usługi transportowe Ford Tranzit 
krajowe i zagraniczne. Tel. 500 297 
054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis   tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 .

• Docieplenia , malowanie, szpachlo-
wanie, glazura, hydraulika, regip-
sy  i podłogi. Adaptacja poddaszy. 
Tel.600626268.

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763 

•	 Remonty mieszkań. 798 147 191

•	 Mycie okien 503 409 258

PRACA

•	 Ferma Norek w Maszkowie  za-
trudni pracowników do pracy w 
hodowli zwierząt futerkowych. 601 
520 540, 506 77 88 06 

• Zwrot podatku z pracy, rodzin-
ne, urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 456 
377 

• Poszukuję osoby do prowadzenia 
domu i opieki nad chorą osobą w 
Węgorzycach. 606 271 499 lub 91 
39 22 308  

• Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię  kucharza. 
Tel.793230382,502026980.

• Szukam pracownika do obsługi 
sklepu internetowego, kompleto-
wania zamówień. Praca na cały etat, 
10 zł/h na rękę do negocjacji. Pro-
szę o kontakt pod nr 693 083 124

•	  Poszukuje korepetytora do na-
uki j. angielskiego (przygotowa-
nie do matury, praca w weeken-
dy). 609 534 604

INNE

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane 
z gwarancja i montażem wiszą-
ce f. Vaillant z Niemiec do miesz-
kania, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl montaż 
350zl dwufunkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelowe 
c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 691 
686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z ante-
ną, na gwarancji, cena 650 zł, Tel. 
605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpiecze-
niowe na życie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAILLANT   z 
Niemiec   uzywane z gwarancja i 
montażem do mieszkania,domu-

,sklepu,tylko ogrzewanie c.o. cena 
od 900zl dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa lub z za-
mknieta komora spalania np.gdy 
brak komina lub wentylacji zapew-
niamy czesci zamienne,serwis tel 
691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 ply-
towe, rozne rozmiary,z Niemiec 
malo używane do mieszkania,do-
mu,sklepu cena od 70 zl  oraz elek-
tryczny przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V do la-
zienki,kuchni cana 200zl    tel   691 
686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy podgrze-
wacz wody stojacy VGH 130-190 li-
trowy f. Vaillant z Niemiec do domu, 
pensjonatu gdzie sa 2- 3 lazien-
ki,ekonomiczny cena od 1.000 zl 
piec  gazowy c.o. stojacy, zeliwny 
ze sterowaniem vaillant moc od 11- 
30 kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam drewno opałowe olcha, 
sosna. 514 740 538 

• Sprzedam pelet, luzem lub pako-
wany, worki 15 kg, drzewne 8 mm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 603  703 
196 .

• Szukam  dojazdu  do  goleniow-
skiego parku  przemysłowego. 
Tel.887093999.

• Sprzedam jamniki posiadające ksią-
żeczki zdrowia. Kontakt wieczorem. 
91 39 110 44

• Sprzedam foxteriery posiadające 
książeczki zdrowia. Kontakt wieczo-
rem. 91 39 110 44 

•	 Karp świąteczny, spełnione wy-
magania ekologiczne, sprzedaż 
przy ul. Boh. Warszawy nr 107 
obok sklepu wędkarskiego oraz 
w domu przy ul. Dąbrowskiego 9. 
Tel. 91 39 20 763

• Sprzedam maszyny stolarskie. 503 
084 687
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursuje 
18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie

z a p r a s z a
2 grudnia br. /wtorek/ godz. 17.00

na spotkanie 
z Panem Stanisławem 

Świrskim
dyrektorem liceum Ogólnokształcącego  

w Nowogardzie w latach 1970-1974

Znaleziono klucze
W poniedziałek (1 grudnia) w Mobil Barze przy ul. Bo-

haterów Warszawy, znaleziono klucze na charakterystycz-
nej smyczy „Cyfrowy Polsat”. Właściciela zguby prosimy o 
odbiór w redakcji DN. 
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R E K L A M A
e-mail:  

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165;  Tel. 

91 577 20 07
Z konsumpcją i alkoholem (0,7 l.), (2 l. soku), szampan, obiad i 4 posiłki i szaszłyk gorące, przekąski

- 400 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

"Andrzejki" - 29.11 g. 20.00-4.00

SYLWESTER - 31.12 g. 20.00-5.00

z orkiestrą “Amadeo"

ZAPRASZAMY

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące i szaszłyk, przekąski

- 180 zł od pary

z orkiestrą “Amadeo"

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
CHRZTY • ŚLUBY • KOMUNIE • STYPY

Tel. 604 214 937

ReKlaMa

P. 

Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Dziewcząt

SP nr 3 najlepsze 
27 listopada 2014 r., na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, odbyły się Mi-
strzostwa Gminy w Unihokeju Dziewcząt.

W turnieju wzięło udział sie-
dem drużyn z Gminy Nowogard. 

Były to: SP nr 1 Nowogard, SP nr 2 
Nowogard, SP nr 3 Nowogard , SP 

nr 4 Nowogard, Szkoła Podstawo-
wa Strzelewo, Szkoła Podstawo-
wa Wierzbięcin, Szkoła Podsta-
wowa Orzechowo. Drużyny grały 
w 2 grupach metodą każdy z każ-
dym. Najlepsze okazały się dziew-
czyny ze Szkoły Podstawowej nr 
3, które wystąpiły w następują-
cym składzie: Perełka Weronika - 
nr 15, Kowalczyk Julia nr 2, Duda 
Katarzyna nr 7, Radzimska Alek-
sandra nr 12, Dobrowolska Jago-
da nr 5, Bojanowicz Izabela nr 11, 
Olkowska Sara nr 9, Gławenda 
Wiktoria nr 6, Pabisiak Wiktoria 
– bramkarz. Opiekunem zespołu 
jest pan Piotr Kazuba. Serdecznie 
gratulujemy zawodniczkom i ży-
czymy powodzenia w rozgryw-
kach powiatowych. Przy artykule 
prezentujemy komplet wyników 
oraz klasyfikację końcową. 

Info: własna

Na zdjęciu zawodniczki SP nr 3 w Nowogardzie, które w Wierzbięcinie wywalczyły 
1. miejsce.

Grupa A:
SP nr 3 – SP Wierzbięcin   0:1  
SP Orzechowo – SP nr 2   0:0
SP Wierzbięcin – SP Orzechowo  0:0
SP nr 3 – SP nr 2   2:0
SP Wierzbięcin – SP nr 2   0:0
SP nr 3 – SP nr Orzechowo  2:0
1. SP nr 3 Nowogard   6 pkt.  
2. SP Wierzbięcin   5 pkt.
3. SP Orzechowo  2 pkt.
4. SP nr 2 Nowogard   2 pkt.
Grupa B:
SP nr 4 – SP nr 1    4:0
SP nr 1 – SP Strzelewo   1:1 
SP Strzelewo – SP nr 4   0:0
1. SP nr 4 Nowogard   4 pkt.
2. SP Strzelewo   2 pkt.
3. SP nr 1 Nowogard   1 pkt.
Półfinał:
SP Wierzbięcin – SP Strzelewo  2:1
SP nr 4 – SP nr 3   1:1(rzuty karne 0:2)
Mecz o 3. miejsce:
SP nr 4 – SP Strzelewo   1:0
Finał:
SP nr 3 – SP Wierzbięcin   0:0 (rzuty karne 1:1 

(pierwsza seria), 1:0 (druga seria))
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
2. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzkie
4. Szkoła Podstawowa w Strzelewie
5. Szkoła Podstawowa w Orzechowie
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie
7. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

Zielone Przedszkole

Pasowanie na Starszaka 
W dniach 26 i 27 listopada, w grupie Zielone Koniczynki i Zielone Żabki, odbyło się uro-
czyste pasowanie na starszaka. 

W tak ważnym dniu wspaniale przygotowane 
dzieci przedstawiły bogaty program artystyczny, wy-
pełniony śpiewem, recytacją i tańcem. Jeszcze nie-
dawno maluchy, teraz już dostojne i coraz bardziej 
ciekawe świata dzieci – starszaki. Rodzice i zaprosze-

ni goście ze wzruszeniem podziwiali dzieci, oklasku-
jąc je z uśmiechem na twarzach. Te wyjątkowe chwi-
le, stanowiące krok w odległą jeszcze dorosłość, na 
pewno na długo pozostaną w naszych sercach. 

Karolina Grygowska

Eliminacje do konkursu matematycznego

Dominik Dęga w finale 
Dnia 14 listopada 2014 r., w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Goleniowie, odbyły się rejonowe eliminacje kon-
kursu matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. 

Konkurs przygotowuje i przepro-
wadza Wojewódzka Komisja Kon-
kursowa powołana przez Zachod-
niopomorskiego Kuratora Oświaty. 
W konkursie udział wzięły szkoły 
z województwa zachodniopomor-
skiego, zadania rozwiązywało 870 
uczniów w podziale na poszczegól-
ne powiaty. Szkołą Podstawową nr 
3 reprezentowali uczniowie: Dęga 
Dominik (6b), Puszcz Michał (6b), 
Torzewski Kacper (6a), Gronow-
ski Maciej (6a). Uczniowie rozwią-
zywali test zawierający 25 zadań w 
czasie 60 minut. Wyniki ogłoszono 
dokładnie po 2 tygodniach, tj. 28 
listopada 2014 r. 

Uczeń SP nr 3, Dominik Dęga, 
znajduje się na 20. pozycji na li-

ście, z wynikiem 20 pkt. (zakwa-
lifikowało się 102 uczniów z wo-
jewództwa). Dominik osiągnął 
znakomity wynik, tym bardziej, 
że jest jednym z dwóch uczniów 
z naszego powiatu, który zakwa-
lifikował się do finału wojewódz-
kiego. Finał odbędzie się dnia 10 
lutego 2015 r., w Szczecinie. Ży-
czymy Dominikowi powodzenia i 
trzymamy kciuki.

Inf. własna
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

W213.4.P.10-31.pt

czyt. 14

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA NA ZABIEGI 
FIZYKOTERAPEUTYCZNE

• badanie USG narządów ruchu
• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii

W72.4.P.P.4-25.04

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Ruszyła bezpłatna 
komunikacja 
miejska

Nasi przedsiębiorcy: 
Paweł Szarek

s. 2 s. 9-10

W253

Czytaj s. 3

VECTRA - 1,49ZŁ
SM CISY - 1,99ZŁ
ENERGIA -1,99ZŁ
GAZ - 1,99ZŁ
TP SA 1,99ZŁ
POZOSTAŁE 2,40 ZŁ
Pożyczki do 1000zł bez BIK

Agencja Opłat  
EXPERT

vis a vis Soldo

DLA STAŁYCH KLIENTÓW 
RABATY

Niemcy straszą, Gmina czeka, 
PUWiS nie odpuszcza, słowem...

Pat w sprawie wody

Nadal nie ma przeło-
mu w sprawie zamie-
szania wokół przetar-
gu na wodę. Wszystkie 
strony twardo trzyma-
ją się swoich stano-
wisk. 

ul. Warszawska 14 a, tu 
miało się zainstalować 
Biuro Obsługi Klienta spółki 
Wodociągi Nowogardzkie 
WAL-Betrieb z Warszawy, a 
jest szyld firmy Remondis. 
Kto w takim razie ma nam 
ostatecznie dostarczać wodę?

Ile odpadów 
trafiło do PSZOK?

s. 4

REKLAMA
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ENTER 
LAPTOP

 SERWIS - KOMIS
naprawiamy, 
sprzedajemy, 

kupujemy laptopy
na ul. Wyszyńskiego 7/3

budynek Straży Pożarnej

Tel.  795 648 748
P8.4.SCZB.DO

W skrócie...

Reklama

We wtorek (2 grudnia), w godzinach porannych, trwało ustawianie 
plastikowej ozdoby, która od 2012 roku na Placu Wolności w Nowo-
gardzie imituje świąteczne drzewko. Na sztucznym, kilkunastometro-
wym zwoju, wkrótce blaskiem mienić się będę lampki. Ozdobę z powo-
dzeniem zamontowała nowogardzka firma ARKA, która oferuje usługi 
związane z podnośnikami od 16 do 32 metrów. Przypomnijmy, że kon-
trowersyjny zakup sztucznej choinki kosztował Gminę 56 tys. zł. 

Klaudia Pasik, uczen-
nica klasy III b, Publicz-
nego Gimnazjum nr 3 
im. Zjednoczonej Eu-
ropy w Nowogardzie, 
już po raz drugi zosta-
ła laureatką wojewódz-
kiego konkursu „Ważne 
dziewięć miesięcy bez 
alkoholu”. Klaudia wy-
konała pracę plastyczną 
(na zdjęciu), jej opieku-
nem była pani Jolanta 
Mielewczyk. Konkurs 
organizowany jest w ra-
mach projektu Specja-
listycznej Poradni FAS, 
współf inansowane-
go przez Urząd Miasta 
Szczecin. 

Pomóżmy sobie!

- Przyjmę używany robot kuchenny, akordeon tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lodówkę - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę i sofę, bojler na wodę cie-

płą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i tapczan dwuosobowy- tel.     508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Oddam: za darmo, ośmiotygodniowego szczeniaczka – tel. 693 925 093  
- Oddam segment pokojowy w bardzo dobrym stanie - 661242151
- Oddam narożnik dwa fotele i pufy tel. 667 820089 
- Oddam 3-miesięcznego kocurka i 3-miesięczną kotkę. 727 246 863

Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: 
bzowy.jarek@yahoo.pl  

Jeździ po mieście żółty autobus 

Ilość pasażerów wzrosła o 30%
W pierwszym dniu z bezpłatnej linii komunikacji miejskiej skorzystały 582 osoby – infor-
muje firma Adam Fedeńczak, która przez najbliższy rok będzie świadczyć takie usługi dla 
mieszkańców Nowogardu, na zlecenie Gminy. 

Podobna liczba pasażerów 
utrzymywała się również 2 i 3 
grudnia. Żółty autobus może na-
raz przewieźć 57 osób (25 miejsc 
siedzących, 32 stojące). Takie wy-
mogi postawiła w przetargu Gmi-
na. Jest także przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Bez 
większego trudu mogą nim jeź-
dzić matki z wózkami. 

Z chwilą, kiedy przejazdy ko-
munikacją miejską stały się bez-
płatne, to o ok. 30% wzrosła ilość 
osób korzystających z tego przy-
wileju, w porównaniu, gdy była 
płatna. To też sprawiło, że część 
pasażerów zaczęła narzekać na 
ciasnotę. 

- Autobus jest nowoczesny. W 
środku jest bardzo czysto, tylko tro-
chę ciasno – mówi jedna z pasaże-
rek, którą DN zapytał o opinię na 
temat jakości usług świadczonych 
przez nowego przewoźnika. 

Z tego też powodu firma AF 
musiała wysyłać na trasę dodat-
kowy transport, głównie w godzi-
nach szczytowych (7:00 i 14:30). 

Pierwsze dni wprowadzenia bez-
płatnej linii autobusowej mogą za-
kłócać rzeczywiste dane na temat 
realnego zapotrzebowania na tego 

typu usługę w mieście. Nie mamy 
pewności, że w kolejnych dniach 
ilość pasażerów korzystających z 
komunikacji miejskiej nie wróci do 
stanu sprzed 1 grudnia, gdy prze-
jazd był płatny. Dlatego przez ko-
lejne dni będziemy na bieżąco ana-
lizować sytuację – mówi Adam Fe-
deńczak.

Jeśli się jednak okaże, że zainte-
resowanie bezpłatną komunika-
cją miejską będzie nadal tak duże, 

przewoźnik nie wyklucza, że po-
dejmie z Gminą rozmowy, aby 
podpisać stosowne porozumienie 
umożliwiające wprowadzenie do-
datkowego autobusu w godzinach 
szczytowych.

Przyjmując, że na trasie po-
zostanie jeden autobus, Gmina 
przez rok wyda na utrzymanie li-
nii komunikacji miejskiej prawie 
178 tys. zł. 

Marcin Simiński 

We wtorek (2 grudnia), w godzinach od 9:00 do14:00, w NDK, funk-
cjonował punkt krwiodawstwa. Chętnych, którzy przyszli tym razem i 
oddali swoją krew, było 29 osób, co pozwoliło w sumie zebrać 13 050 
ml krwi. – W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Nowogar-
dzie, z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szcze-
cinie, dziękuję wszystkim krwiodawcom, oraz młodzieży nowogardzkiej, 
którzy oddali krew w kolejnej już zbiórce, która w tym roku jest czwar-
tą, ale ostatnią akcją, co nie oznacza, że ostatnią w ogóle – mówi w krót-
kiej rozmowie z reporterem DN, Zdzisław Szmid, prezes Honorowych 
Krwiodawców. 
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Byłeś świadkiem 
ciekawego zdarzenia, 
wykonałeś oryginalne 

zdjęcia, jesteś 
w posiadaniu 
interesujących 
wiadomości?  

Zadzwoń lub napisz do 
nas o każdej porze. 
Tel. 513 088 309, 

e-mail: 
poligraf@post.pl

P2.1.ś-czb.do

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Niemcy straszą, Gmina czeka, PUWiS nie odpuszcza, słowem...

Pat w sprawie wody
Nadal nie ma przełomu w sprawie zamieszania wokół przetargu na wodę. Wszystkie strony twardo trzymają się swoich stanowisk. 

Niemcy uważają, że PUWiS od 
1 grudnia, nielegalnie eksploatuje 
sieć wodno-kanalizacyjną i zapo-
wiadają, że wystąpią do Gminy o 
odszkodowanie. 

- Mamy podpisaną z Gminą 
umowę o PPP i dzierżawy. W dniu 
1 grudnia minął termin wypowie-
dzenia umowy między Gminą a 
dotychczasowym operatorem. Przy 
tym stanie prawnym stoimy na sta-
nowisku, że PUWiS eksploatuje in-
frastrukturę należącą do Gminy 
bezumownie.  W związku z tym 
mamy utracone korzyści, straty i to 
się kumuluje, stąd też  roszczenia, z 
jakimi w najbliższym czasie wystą-
pimy do Gminy –  mówi Mariusz 
Łozowski, członek zarządu spółki 
Wodociągi Nowogardzkie WAL-
-Betrieb, mającej zamiast PUWiS 
dostarczać wodę mieszkańcom. O 
jakich kwotach mowa? M. Łozow-
ski, dopytywany o to przez DN, 
zasłonił się „tajemnicą przedsię-
biorstwa”. 

Sekretarz Gminy Nowogard in-
formuje, że jeśli niemiecka spół-
ka wystąpi z wnioskiem o wypła-
tę odszkodowania, urząd będzie 
się domagał zapłaty tych pienię-
dzy od PUWiS. 

- Podczas ostatniego spotkania z 
nowym operatorem w rzeczywiści 
padła informacja o roszczeniach 
finansowych z ust przedstawicieli 
niemieckiej spółki. Na razie jednak 
żadne oficjalne dokumenty o takim 
charakterze do nas nie wpłynęły. 
Jeśli tak się stanie, przekierujemy 
te roszczenia na PUWiS – mówi 
Agnieszka Biegańska-Sawicka, za-
strzegając jednocześnie, że ewen-
tualne kwoty roszczenia muszą 
być precyzyjnie udokumentowane 
przez spółkę WN WAL-Betrieb: 
Nie mogą to być kwoty z księży-

ca, ale realne i udowodnione kosz-
ty, jakie spółka ewentualnie ponio-
sła z tytułu niemożności świadcze-
nia usług – dodaje A. Biegańska-
-Sawicka. 

PUWiS zapowiada, że nie za-
mierza Gminie dawać ani złotów-
ki na zapłatę roszczeń, których od 
miasta mają domagać się Niemcy. 

- Jeśli Gmina będzie próbowa-
ła obarczyć nas z tego tytułu opła-
tami, skierujemy sprawę do sądu. 
Nie czujemy się bowiem zobowią-
zani do ponoszenia kosztów z tego 
tytułu – zapowiada Jakub Sobie-
ralski, członek zarządu PUWiS, i 
jednocześnie informuje, że spółka 
nie zmieniła swojego stanowiska 
od zeszłej niedzieli, gdy odmó-
wiła Gminie przekazania infra-
struktury wod.-kan. Spółka nadal 
zamierza dostarczać wodę miesz-
kańcom. 

- Naszym  zdaniem umowa, 
jaką podpisała Gmina z niemiec-
ką spółką, zawiera szereg uchybień 
prawnych, podważających jej le-
galność. Z tego też powodu do cza-
su, gdy na ten temat wypowie się 
sąd oraz inne instytucje, do któ-

rych skierowaliśmy zawiadomie-
nia, czujemy się w obowiązku, aby 
nadal zabezpieczać ciągłość dosta-
wy wody. W związku z tym, przy-
najmniej do tego czasu nie zamie-
rzamy zejść z sieci  – stwierdza sta-
nowczo Sobieralski. 

Co na to Gmina, która w zeszłą 
niedzielę, kilka minut po północy, 
próbowała nieskutecznie przejąć 
majątek dzierżawiony dotychczas 
przez PUWiS? 

- Na razie nic się nie zmieniło. 
Prawdopodobnie jeszcze dziś zwró-
cimy się do PUWiS z kolejnym pi-
smem o ustosunkowanie się do sy-
tuacji. Po otrzymaniu odpowiedzi 
podejmiemy dalsze kroki prawne 
– dodaje A. Biegańska-Sawicka, 
nie ujawniając szczegółów plano-
wanych dalszych działań ze stro-
ny UM. 

Sytuacja jest wyraźnie patowa. 
Decydujący będzie wyrok, jaki 
wyda Sąd Okręgowy w Szczeci-
nie, do którego  PUWiS złożył 
pozew o kasację całego postępo-
wania. Jeśli sąd uzna argumen-
ty nowogardzkiego przedsiębior-
stwa, wówczas ewentualne rosz-

czenia, jakie mają pojawiać się ze 
strony niemieckiej spółki, mogą 
być uznane za nieważne. Na roz-
strzygnięcie sądu przyjdzie jednak 
jeszcze trochę poczekać. Na razie 
nie wyznaczono jeszcze nawet ter-
minu pierwszej rozprawy. 

Oprócz sądu, sprawą 
nowogardzkiego przetargu na wodę 
przygląda się też prokuratura, Sa-
morządowe Kolegium Odwoław-
cze, a także Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumenta. 

Marcin Simiński 

Z ostatniej chwili 
Jak dowiedziała się redakcja DN wysokość roszczeń jakich mają się domagać od Gminy Nowogard 
Niemcy ma wynosić ok. 70 tys. zł miesięcznie.  
Jednocześnie w internecie (na stronie Urzędu Miejskiego) rozpoczęła się regularna akcja 
propagandowa mająca zdyskredytować w oczach opinii lokalne Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i 
Sanitarnych. Wczoraj, na wymienionej witrynie, pojawiło się pisma podpisane przez 
wiceburmistrza Nowogardu Krzysztofa Kolibskiego, w którym stwierdza, że zachowanie PUWiS 
„godzin w interes mieszkańców”. Pytamy, w czyj godzi zatem zachowanie Gminy, w efekcie 
którego pozbawionych pracy może być kilkadziesiąt osób z Nowogardu a podatki zamiast do 
miejskiej kasy „popłyną” do Warszawy, a zyski aż do RFN.  

Red.
 
 
 
WODOCIĄGI NOWOGARDZKIE WAL BETRIEB SP Z O O 

REGON: 147183127 
NIP: 5252583883 
KRS: 0000505176 
 
Członkowie reprezentacji: 
 

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko 
Łozowski Mariusz Jan Członek Zarządu 
Meier Klodt Jens Peter Członek Zarządu 
    
 
 

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO 
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. 

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD 
Status OPP: NIE 
Data wpisu do rejestru 
przedsiebiorców: 2014-04-07 

Poczta: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-981 
Ulica: Zawodzie 16 
Miejscowość: Warszawa 
Gmina: M.ST. WARSZAWA 
Powiat: M.ST. WARSZAWA 
Województwo: mazowieckie 
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW 
Data rozpoczęcia działalności: 2014 
 
 
 

Wyciąg aktualnego zapisu z KRS nie pozostawia wątpliwości, że spółka ma siedzi-
bę w Warszawie i tam pojadą nasze podatki. Mimo to Gmina uparcie używa okre-
ślenia (Wodociągi Nowogardzkie Wal Betrieb z o.o. z siedzibą... w Nowogardzie).

Z ostatniej chwili

Jak dowiedziała się redakcja DN, wysokość roszczeń, jakich mają 
się domagać od Gminy Nowogard Niemcy, ma wynosić ok. 70 tys. zł 
miesięcznie. 

Jednocześnie w Internecie (na stronie Urzędu Miejskiego) rozpo-
częła się regularna akcja propagandowa, mająca zdyskredytować w 
oczach opinii lokalne Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitar-
nych. Wczoraj, na wymienionej witrynie, pojawiło się pisma podpisa-
ne przez wiceburmistrza Nowogardu, Krzysztofa Kolibskiego, w któ-
rym stwierdza, że zachowanie PUWiS „godzi w interes mieszkańców”. 
Pytamy, w czyj godzi zatem zachowanie Gminy, w efekcie którego po-
zbawionych pracy może być kilkadziesiąt osób z Nowogardu, a po-
datki zamiast do miejskiej kasy, „popłyną” do Warszawy, a zyski aż 
do RFN. 

Red. 

PUWiS zapowiada, ze na razie nie ma zamiaru opuścić obiektów wodociągów.
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II Sesja Rady Miejskiej we wtorek
Po inauguracyjnej sesji Rady 

Miejskiej, 1 grudnia, podczas któ-
rej dokonano wyboru przewod-
niczącego Rady,  już w najbliższy 
wtorek odbędzie się kolejna se-
sja, tym razem w celu głosowa-
nia projektów uchwał przedłożo-
nych przez burmistrza Nowogar-

du. Jak się dowiadujemy, jeszcze 
w tym miesiącu ma się odbyć se-
sja, na której zostanie dokończone 
ukonstytuowanie Rady   (w tym 
wybór wiceprzewodniczących, 
powołanie komisji stałych i wybór 
ich przewodniczących)  oraz  kon-
tynuowane będą prace nad budże-

tem. Po wielu miesiącach „posu-
chy”, gdy to Rada ubiegłej kaden-
cji spotykała się niezbyt często, 
nowy organ stanowiący i kontro-
lny samorządu gminnego zaczy-
na więc bardzo intensywnie. Niżej 
treść zawiadomienia o wtorkowej 
sesji wraz z porządkiem obrad.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje II sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie na wniosek 
Burmistrza Nowogardu z dnia 3 grudnia 2014 roku. 

Początek obrad:
9 grudnia 2014 roku (wtorek), o godzinie 12:00
w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1) podatku rolnego,
2) zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2014,
3) zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2014,
4) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków,
5) ustalenia cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego 

przez WODOCIĄGI NOWOGARDZIE WAL-BETRIEB spółka z o.o. z siedzibą w Nowogardzie na okres 18 
miesięcy od podjęcia działalności,

6) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku,

7) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gminnej oraz jej zbycia na rzecz ENEA 
OPERATOR Sp. z o. o. w Poznaniu,

8) przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogard,
9) wniosku o zmianę granic miasta Nowogard.
3. Pierwsze czytanie projektu budżetu gminy Nowogard na rok 2015.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Piotr  Słomski
Podstawa prawna:
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej na czas trwania
obrad sesji i komisji zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm).

Ile odpadów trafiło do PSZOK? 

Kiedy chcemy pozbyć się starych mebli, opon...
Mija rok, gdy na terenie Zakładu RXXI w Słajsinie funkcjonuje PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych, do którego każdy z 
mieszkańców gminy za darmo może przywozić to, czego nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci komunalne, bez konieczności czekania 
na zbiórkę. 

Do PSZOK można odprowa-
dzać m.in. odpady wielkogaba-
rytowe oraz zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, opony sa-
mochodów osobowych (do 4 szt. 
rocznie na gospodarstwo domo-
we), odpady budowlane i roz-
biórkowe z remontów prowadzo-
nych samodzielnie (do 100 kg 
rocznie na gospodarstwo domo-
we), zużyte lampy fluorescencyj-
ne i inne odpady zawierające rtęć 

(świetlówki), drewno, ubrania czy 
nawet popiół, bez konieczności 
oczekiwania na ich zbiórkę orga-
nizowaną co jakiś czas przez ZBK. 
Odpady przyjmowane są bezpłat-
nie od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 8.00 do 14.30. 

- Każdy transport do PSZOK jest 
najpierw ważony. Tam też, w bu-
dynku wagowego, pracownik musi 
wylegitymować osobę dostarczają-
cą odpady, by sprawdzić, czy jest 

mieszkańcem gminy Nowogard.  
Osoba obsługująca wagę spisu-
je imię, nazwisko oraz rodzaj do-
starczonych odpadów i ich wagę, 
a następnie kieruje do odpowied-
nich kontenerów  – wyjaśnia Rafał 
Paśko z RXXI, odpowiedzialny za 
ewidencję wszystkich odpadów, 
jakie trafiają do Słajsina. 

W pierwszym kwartale tego 
roku do PSZOK trafiło prawie 
7,5 tony odpadów. Większość, bo 
4 tony 140 kg stanowiły tzw. ga-

baryty (meble, tapczany). 1630 
kg stanowiły odpadu budowlane. 
Resztę to zmielone opakowania. 
Już w drugim kwartale do punktu 
przyjęto 12 ton 400 kg odpadów, 
mniej więcej po równo z każde-
go rodzaju. Natomiast w ciągu ko-
lejnego kwartału (lipiec, sierpień, 
wrzesień) do PSZOK trafiło pra-
wie dwa razy więcej ton odpadów, 
z tego 8 ton i 160 kg stanowiły od-
pady gabarytowe, 6 ton 400 kg 
budowlane i 3 tony 850 kg zmie-

szane. Danych za ostatni kwar-
tał jeszcze nie można podać. Będą 
znane na początku stycznia. 

Szkoda tylko, że takiego punk-
tu nie zorganizowano także w sa-
mym Nowogardzie. Wszak dopie-
ro wówczas dzikie wysypiska, ta-
kie jak to ciągle odnawiające się 
na poboczu drogi przy byłej prze-
sypowni (patrz foto), być może na 
zawsze zniknęłyby z naszego kra-
jobrazu. 

MS

Do PSZOK możemy przywozić zużyte 
opony

Mogło dojść do tragedii, skończyło 
się na strachu

Trzy jednostki straży 
na os. Bema
We wtorek (2 grudnia), wieczorem, aż trzy wozy strażackie 
przyjechały po zgłoszeniu pożaru w jednym z mieszkań na 
osiedlu Bema. Na szczęście skończyło się na strachu, a stra-
żacy stwierdzili nadpaloną skrzynkę bezpiecznikową. 

We wtorek (2 grudnia), dokładnie o godzinie 18:19, straż pożarna 
przyjęła zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu znajdującym się przy ul. 
Bema w Nowogardzie. Z informacji, jakie uzyskaliśmy z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, wynika, że w akcji 
brały udział trzy ciężkie wozy strażackie z trzech różnych posterunków: 
z Nowogardu, Goleniowa i OSP z Orzechowa. Nic więc dziwnego, że 
dla ludzi, mieszkających w sąsiedztwie, cała sytuacja wyglądała bardzo 
groźnie. Ostatecznie okazało się, że stwierdzono nadpaloną skrzynkę 
bezpiecznikową w mieszkaniu zlokalizowanym na 1. piętrze. Cała akcja 
trwała nieco ponad 40 minut, gdyż dokładnie o godzinie 19:04 jednostki 

wróciły już do 
swoich poste-
runków. Dzię-
ki szybkiej re-
akcji zarówno 
domowników, 
jak i straży po-
żarnej, nie do-
szło do poważ-
niejszego po-
żaru, a jedynie 
skończyło się 
na strachu. 

KR
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Moc życzeń 
z okazji okrągłych urodzin oraz imienin 

ukochanej małżonce, 
mamie i babci 

Barbarze Olejnik
składają 

mąż, dzieci i wnuczka Zuza

Odpowiedź na artykuł „Zmiany  
w Radzie Miejskiej” z dnia 02.12.2014

Zarząd Miejsko - Gminny Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego w 
Nowogardzie, stanowczo zaprze-
cza doniesieniom opublikowanym 
przez Państwa gazetę Dziennik 
Nowogardzki w dniu 02.12.2014, 
w artykule pod tytułem „Zmiany 
w Radzie Miejskiej”, jakoby nasze 
ugrupowanie miało porozumieć 
się w jakiejkolwiek formie z Soju-
szem Lewicy Demokratycznej w 
sprawie zawarcia koalicji w nowej 
Radzie Miejskiej Nowogardu.

Oświadczamy, iż jako jedy-
ne dotąd ugrupowanie politycz-
ne Nowogardu podjęliśmy uchwa-
łę Prezydium Zarządu Miejsko 
– Gminnego PSL (uchwała nr 
5/2014 podjęta jednogłośnie w 
dniu 18.11.2014 r.), iż doświad-
czeni współpracą z minionej ka-
dencji nie podejmujemy rozmów 
koalicyjnych z Klubem Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej w kaden-
cji na lata 2014-2018.

Wobec powyższego oświadcza-
my, iż nie prowadziliśmy z tym 
ugrupowaniem żadnych rozmów 
i pertraktacji, poza poinformo-
waniem Burmistrza Nowogardu, 
Roberta Czapli o fakcie podjęcia 
przytoczonej wyżej uchwały i od-
mową podjęcia rozmów na kiero-
wane do nas propozycje współpra-
cy. 

Pozostałe ugrupowania poli-
tyczne nie zdecydowały się na tak 
otwarty i jednoznaczny krok.

Wszelkie spekulacje na temat 

współpracy na linii PSL-SLD były 
insynuowane przez grupę osób w 
celu skłócenia budującej się z na-
szej inicjatywy tzw. „dużej koali-
cji” w Radzie Miejskiej, składają-
cej się ze wszystkich ugrupowań 
politycznych i radnych niezależ-
nych z wyłączeniem Klubu Soju-
szu Lewicy Demokratycznej. 

Celem naszego działania było 
i nadal jest zjednoczenie w Ra-
dzie Miejskiej i stworzenie, jeśli to 
możliwe, szerokiej koalicji zdolnej 
zapewnić rozwój gospodarczy na-
szej Gminy.

Klub nasz prowadził rozmowy 
z najliczniejszym obecnie ugru-
powaniem w Radzie Miejskiej, 
Wspólnym Nowogardem oraz 
Klubem Partnerstwo i Rozwój, jak 
również z radnymi niezależnymi.

Wobec rozbieżnych oczekiwań i 
warunków stron, postanowiliśmy 
wystąpić na pierwszym posiedze-
niu Rady Miejskiej jako Klub Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego 
niezwiązany żadnymi warunka-
mi wynikającymi z zawarcia koali-
cji, wystawiając jednocześnie jako 
kandydata na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Kolegę Stanisława 
Saniuka.

„Pocałunek śmierci”, bo tak na-
leży nazwać wprost wybieg SLD, 
zgłaszającego jako kandydata na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Stanisława Saniuka, miał skłócić i 
skłócił, jak wynika z treści przyto-
czonego artykułu prasowego, śro-

dowisko polityczne Nowogardu. 
Szkoda tylko, iż ludzie, z który-

mi chcieliśmy budować lepsze ju-
tro tak szybko w ten „cwany” wy-
bieg uwierzyli… 

Nie bacząc jednakże na poli-
tyczne manipulacje, chcielibyśmy 
zapewnić naszych wyborców, iż 
wątek naszej możliwej koalicyj-
nej współpracy z SLD jest kłam-
stwem, mającym na celu wprowa-
dzenie w błąd opinii publicznej, 
a tym bardziej naszych wybor-
ców, którzy oddali głos na Polskie 
Stronnictwo Ludowe. 

Prawda natomiast jest taka, iż 
nie ma takiej siły, która przycią-
gnęłaby obecnie Polskie Stron-
nictwo Ludowe do ugrupowania, 
które nie zdało w poprzedniej ka-
dencji testu z demokracji i nie po-
trafiło z godnością adekwatną do 
piastowanych urzędów zarządzać 
wraz z nami Gminą Nowogard.

Będziemy robić wszystko, aby 
Gmina Nowogard rozpoczęła 
okres inwestycji infrastruktural-
nych ukierunkowanych na two-
rzenie nowych miejsc pracy, roz-
woju budownictwa mieszkanio-
wego (głównie na terenach do 
tego celu wyznaczonych planami 
zagospodarowania przestrzenne-
go), zdrowia oraz oświaty.

W imieniu  
Zarządu Miejsko - Gminnego

Polskiego Stronnictwa Ludowego
Kazimierz Ziemba  

Prezes Zarządu

Od redakcji
DN w tej sprawie pragnie zauważyć tylko tyle, że podobne w treści spostrzeżenia opublikowano w innych, 

nie tylko nowogardzkich mediach, dlatego przypisywanie nam autorstwa oceny istoty postępowania PSL w 
trakcie  przygotowania i trwania pierwszej sesji nowej Rady Miejskiej, uważamy za nieuprawnione.  

Otworzono oferty

Czy znowu posiłki będą z Koszalina?
W minioną środę odbyło się otwarcie ofert firm, które wystartowały w przetargu publicz-
nym na przygotowanie i dowóz bezpłatnych posiłków dla uczniów korzystających z pomo-
cy społecznej. Przetarg prawdopodobnie zostanie jednak powtórzony. 

Zgodnie ze specyfikacją przetar-
gową, wyłoniony w drodze przetar-
gu wykonawca będzie musiał w cią-
gu roku przygotować i wydać 86,5 ty-
siąca dwudaniowych obiadów. Gmi-
na Nowogard planuje w przyszłym 
roku przeznaczyć niewiele ponad 373 
tys. zł na ten cel. Żadna z firm, które 
złożyły oferty w ramach ogłoszonego 
na to zadanie przetargu, nie zmieściły 
się w tej kwocie. Najtańsza oferta, zło-
żona przez koszalińską spółkę Tess, to 
388 tys. 428 zł. Nieco ponad 4 tysią-
ce więcej (392 tys. 171 zł) zaoferowa-
ła firma Ewy Kasprzyk, która obecnie 
realizuje to zadanie. Najwyższą ofer-
tę złożyła firma aż z Piły, wyceniając 
wartość zadania na  415 tys. 571 zł. 

Ponieważ wszystkie oferty prze-
wyższały budżet, jaki na ten cel chce 
przeznaczyć gmina, przetarg naj-
prawdopodobniej zostanie powtó-
rzony. Dzieje się tak, gdyż gmina za 
jedyne kryterium oceny złożonych 

ofert przyjęła cenę. Jeśli jednak  prze-
targ nie zostanie unieważniony, to 
spółka z Koszalina będzie znów go-
tować obiady dla nowogardzkich 
uczniów tak jak było w 2012 r. 

MS

Czytelnicy piszą... 

„Palą się” do palenia, ale…
Witam,

Proszę o wyjaśnienie sytuacji związanej z paleniem odpadów na tere-
nie naszej gminy. Dnia 04.12.2014 r., ok. godz. 12, służby porządkowe 
miasta usuwały zgrabione liście, paląc ogniska i powodując takie ilości 
dymu, że ciężko było przejść (okolice jeziora, Promenada). Czy w gmi-
nie Nowogard można palić liście na posesjach? Udało mi się znaleźć w 
internecie informacje jedynie dotyczące gminy Goleniów, gdzie takie 
działania są zakazane.... 

Pozdrawiam,
Mieszkanka Nowogardu

Od redakcji 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku miasta Nowogard, 
uchwalonym uchwałą nr XXII//2012Rady Miejskiej w Nowogardzie, 
odnajdujemy w temacie poruszonym przez Czytelniczkę tylko tyle, co 
można wywnioskować z niżej przytoczonych zapisów:

... § 21.1 Odpady zielone odbierane są 5 razy do roku w terminie od 
maja do września, przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nie-
ruchomości odpady komunalne...

3. Odpady zielone właściciel nieruchomości może dostarczyć bezpo-
średnio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych...

§ 23. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nie-
ruchomości obowiązani są do przekazywania odebranych od właścicieli 
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 
do składowania do wskazanej w WPGO regionalnej instalacji do prze-
twarzania odpadów, a w przypadku jej braku - do instalacji przeznaczo-
nej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wynikałoby z tego, że pozostałości odpadów zielonych nie mogą być 
spalane w miejscach do tego nie przeznaczonych, a takimi nieodpo-
wiednimi miejscami są na  pewno miejskie skwery. Ponadto z zapisów 
kodeksu cywilnego wynika zakaz wykonywania czynności, które mogą 
wywoływać dla osób trzecich takie uciążliwości, jak opisane przez  na-
szą Czytelniczkę. Warto więc, aby służby publiczne pamiętały, że dzia-
łają na publicznym, a nie prywatnym terenie i nie „paliły się”  tak ocho-
czo do palenia.   

Mikołajkowy 
Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B.

6 grudnia 2014 r.

Zadanie  
współfinansowane

przez Gminę  
Nowogard

www.nowogard.pl

Serdecznie zapraszamy „Chrabąszcze” Nowogard

Patronat medialny:

Zgłoszenia do wyścigu będą przyjmowane za pośrednictwem e-mail posackiryszard@onet.pl i bezpośrednio przed 
wyścigiem od godz. 8:30 – 10:45 w Biurze Wyścigu na Stadionie Miejskim w Nowogardzie. 
Kontakt: Ryszard Posacki (tel. 605 686 547), Kazimierz Lembas (tel. 781 446 645), Szymon Pilipczuk (tel. 723 901 908)

Stadion Miejski w Nowogardzie
Start I grupy, godz. 11:00 

(odprawa techniczna 10:45)

SKLEP SPORTOWY
Małgorzata Kubicka
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W TYCH DNIACH ODESZLI DO WIECZNOŚCI

Marianna Dzierżawska: lat 102, zmarła 01.12.2014r., pogrzeb od-
był się 03.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Tadeusz Wyrzykowski: lat 59, zmarł 03.12.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 06.12.2014r., o godz. 13:00 na cmentarzu w Nowogardzie

Bogumił Kujawa: lat 63, zmarł 04.12.2014r., pogrzeb odbędzie się 
06.12.2014r., o godz. 14,30 na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych, 
Sebastian Furmańczyk

(Mk 1,1-8)

Początek Ewangelii o Jezu-
sie Chrystusie, Synu Bożym. Jak 
jest napisane u proroka Izajasza: 
Oto Ja posyłam wysłańca mego 
przed Tobą; on przygotuje drogę 
Twoją. Głos wołającego na pu-
styni: Przygotujcie drogę Panu, 
Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił 
Jan Chrzciciel na pustyni i głosił 
chrzest nawrócenia na odpuszc-
zenie grzechów. Ciągnęła do 
niego cała judzka kraina oraz 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy 
i przyjmowali od niego chrzest 
w rzece Jordan, wyznając /przy 
tym/ swe grzechy. Jan nosił 
odzienie z sierści wielbłądziej 
i pas skórzany około biod-
er, a żywił się szarańczą i mio-
dem leśnym. I tak głosił: Idzie 
za mną mocniejszy ode mnie, 
a ja nie jestem godzien, aby się 
schylić i rozwiązać rzemyk u 
Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym.

Adwent, od łacińskiego słowa 
„adventus” oznacza przyjście. 
Pan przyjdzie, Jego czekamy, 
za Nim tęsknimy, Jego pragną 
nasze serca tak samo jak wielu 
przed nami tęskniło, pragnęło, 
wołało o przyjście Pana... On z 
kolei jest Tym, „który jest, któ-
ry był i który przychodzi” (por. 
Ap 1,4) nieustannie. Przychodzi 
do nas w każdej chwili naszego 
życia objawiając nam swoją mi-
łość. Nawet jeśli są to trudne 
wydarzenia, jak np. choroba czy 
śmierć kogoś bliskiego, to Bóg 
w tym jest i kocha, choć nie-
raz trudno to zobaczyć i przy-
jąć. Nie ma Boga dobrego i złe-
go, jest jeden Bóg i dlatego dla 
nas chrześcijan Bóg przychodzi 
we wszystkim, zarówno w tym 
co po ludzku jest dla nas dobre 

jak i w tym co po ludzku wydaje 
nam się złe (z wyjątkiem grze-
chu). Bóg jest miłością (por. 
1 J 4,8) i we wszystkich wyda-
rzeniach naszego życia kocha, 
wszystko - nawet to co trudne- 
jest po coś...Przypomina mi się 
tutaj jeden z ostatnich wywia-
dów ze śp.  Anną Przybylską, 
która dla jednej z gazet wyzna-
ła: „Wyspowiadałam się pierw-
szy raz od 13 lat. Teraz znowu 
kumpluję się z Panem Bogiem, 
chodzimy co niedzielę na kawę. 
Bardzo dobrze mi z tą przyjaź-
nią, lecz nie narzucam niko-
mu mojej wiary, nie manifestu-
ję jej i nie zmuszam innych, aby 
razem ze mną na tę niedzielną 
kawę chodzili. Ale uwierz mi, że 
po tych spotkaniach jest mi na-
prawdę o wiele lżej. I myślę, że 
dostałam swoją lekcję od Nie-
go w jakimś celu. Po coś...” To 
piękne słowa, bardzo subtelnej 
kobiety, która na powrót od-
kryła Boga w chorobie. Przyję-
ła to z czym przyszedł do Niej. 
Nie buntowała się, ale szuka-
ła w Nim oparcia otrzymując 
je od Niego. Tak też odeszła: w 
przyjaźni z Bogiem, kumplując 
się z Nim do końca, choć było 
trudno i może właśnie dlatego, 
że było trudno. Jak sama mó-
wiła: ”dostałam lekcję od Nie-
go w jakimś celu. Po coś...” Tak! 
Wszystko w naszym życiu jest 
po coś, nie ma przypadków... 
Bóg nieustannie, na różne spo-
soby szuka dróg do naszego ser-
ca, aby je zdobyć, aby dać nam 
przyjaźń ze Sobą, by było nam z 
nią dobrze. On szuka każdego z 
nas, bez wyjątku! Czy jesteś do-
tknięty cierpieniem, czy samot-
ny, czy odepchnięty przez ludzi, 
Bóg z Ciebie nie rezygnuje! Nie 
rezygnuje z dążenia by właśnie 
do Ciebie przyjść i wypełnić 
Twoje życie swoją miłością nie-
zależnie od Twojej historii oraz 
grzechów jakie popełniłeś... Tu-
taj odzywa mi się w sercu moja 
przyjaźń z Pawłem, narkoma-
nem, który dał się odnaleźć 
Bogu. Spotkałem Go we wspól-
nocie Cenacolo gdzie odbudo-
wywał swoje życie przez ciężką 
pracę, życie wspólnotowe i mo-
dlitwę. Chyba po dziś dzień nie 

wie jak bardzo wtedy - mnie, 
jako księdzu - pomogło Jego 
świadectwo! To była bardzo 
ciężka historia... Paweł, od siód-
mego roku życia pił ze swoim 
Ojcem. W wieku 12 lat miał już 
padaczki alkoholowe takie jak 
dorośli alkoholicy. Potem za-
częła się dilerka, dwa razy wię-
zienie za sprzedaż narkotyków 
i przestępczość w różnych od-
mianach. Miał wszystko. Skó-
ra, fura, komóra, dziewczyny 
lekkich obyczajów... Aż w koń-
cu, w którymś momencie fasze-
rując się seksem, narkotykami i 
pornografią wpadł w depresję! I 
tutaj miał miejsce punkt zwrot-
ny. Stało się coś niesamowitego! 
W depresji bał się wyjść nawet z 
domu po papierosy! Człowiek, 
który trząsł miastem, w któ-
rym mieszkał, zaczął tak bar-
dzo bać się ludzi, że nie był w 
stanie wyjść z domu gdziekol-
wiek z wyjątkiem - uwaga - ko-
ścioła! Droga do kościoła, którą 
nie uczęszczał nigdy wcześniej, 
okazała się jedyną, którą nie 
bał się pójść! Tak Pan Bóg za-
czął tego człowieka przybliżać 
do siebie. Potem była wspólno-
ta dla narkomanów - cztery lata 
odbudowywania życia. Dziś Pa-
weł żyje w świecie i ma się do-
brze... Dla wielu jest światłem 
nadziei. Takim światłem był też 
dla mnie w pewnym momencie 
mojego kapłańskiego życia, kie-
dy opowiadał mi swoją historię. 
Nigdy nie zapomnę tego spo-
tkania, w trakcie którego obaj 
razem płakaliśmy. Ogrom na-
dziei, światła i miłości Boga ja-
kiego doświadczyliśmy w tym 
przyjaznym spotkaniu dodał 
nam sił by zmagać się dalej, iść 
do przodu.

 Tak... ostatnie słowo nie na-
leży do ciemności! Nie ma sy-
tuacji, której Pan nie rozświe-
tliłby swoim światłem, z której 
nie wyprowadziłby dobra. Bóg 
naprawdę jest przyjazny wobec 
każdego z nas. Pozwólmy sobie 
na to, by się z Nim zakumplo-
wać, zaprzyjaźnić na dobre.

Ks. Robert Szyszko

Zapraszamy młodzież z gimnazjum i szkoły 
średniej z naszej parafii i miasta na nocne czuwanie 
modlitewne do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Myśliborzu w terminie 12/13.12 (piątek/sobota)

Informacje i zapisy: u Ks. Roberta Dąbrowskiego. 
Kontakt: 664 744 570

Wszystkim, którzy wzięli  udział  
w  uroczystościach  pogrzebowych  

śp. Janiny Sycan
za  obecność  i  wspólną  modlitwę 

w czasie ostatniego pożegnania  
serdeczne  podziękowania 

składa Rodzina

KONDOLENCJE
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Natalko kończysz 18-cie lat, 
wchodzisz w dorosłe życie i z tej okazji urodzin 

życzymy Ci samych słonecznych dni, żeby szczęście 
i zdrowie nigdy Cię nie opuszczało 

i wszystko o czym marzysz zawsze się spełniało.

Dla Natalii Olszewskiej
babcia Ewa i dziadziuś Tadeusz

ŻyCZENIA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Nowogardzie

      
zapraszają na    

                                                            

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
                                                                                                                       

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  
w dniu 8 grudnia 2014 r. w godz.16.00 - 18.00

Podczas kiermaszu będzie można nabyć: 
- ozdoby choinkowe
- stroiki  świąteczne

- wypieki  

LITERACKo-SATYRYCZNA  

MIESZANKA PANA FRANKA

Dialekt i Gwary Śląskie 

farosz = proboszcz, ksiądz 
forplan  = rozkład jazdy 
fas = prawie 
fasnonć = zabrać, ukraść, 

przywłaszczyć sobie 
flider = bez (kwiat  bzu)
fliger = samolot 
fajercok = zapalniczka 
folować = ładować, napełniać 
forhanga  = zasłona, kotara 
fus = wąs 
gatle = kraty 
gepek = bagażnik 
gliniok = mały staw,  glinianka 
gorko = ciepło 
habocie = śmieci 
haja = awantura, rumor 
hajer = ręmbacz, głównie wę-

gla 
haks = kradzież 
machlyrz = kombinator 
mamlas = niedorajda, gamoń, 

oferma, ciamajda, niezdara 

AFORYZMY, CYTATY, MAK-
SYMY, PORZEKADŁA, PRZY-
SŁOWIA, RYMOWNKI, ŻAR-
TY - O ZDROWIU, CHORO-
BIE, LEKARZU, BÓLU, SZPI-
TALU 

Najlepszy sposób zachowania 
zdrowia - nie jeść, gdy się nie chce, 
i przestać jeść gdy jeszcze jest chęć 
do jedzenia.  (Saadi z Szirazu) 

Już  samo zdrowie jest zwycię-
stwem. (Carylle T ) 

Jedynie zmiany wart honoro-
wych przebiegają bezboleśnie. 
(Zbigniew Kurzyński) 

Sumienny lekarz umiera - du-
chowo - razem z chorym, jeśli nie 
może go wyleczyć i jeśli nie jest 
szarlatanem  (Franciszek Traczy-
kowski) 

Nie wyszedł w pole, bo czuł sło-
tę w nogach (Polikarp Gęsiopiór-
ski) 

 W Polsce  (1996... ) każdy chory, 

nawet biedny, może znaleźć miej-
sce leczenia na korytarzu

(Franciszek Tarczykowski ) 
Człowiek nie wybiera choroby ( 

powiedzenie) tylko  osioł marnuje 
końskie zdrowie. (Jan Nitecki) 

Ograniczony na umyśle, kto cia-
łu nie ogranicza. (Jan Nitecki) 

Do  póki ludzie będą  umierać do 
póty lekarze mają zagwarantowa-
ne dochody. (autor nieznany) 

Co robić - pyta lekarz lekarza. 
Nasz pacjent nie żyje -  Trzeba na-
tychmiast przerwać kurację. (au-
tor nieznany) 

Przydałyby się sztuczne nerwy 
(Józef Bułatwoicz) 

Nie zaśmiecaj serca (Józef  Bu-
łatowicz) 

U jakiego lekarza mają się leczyć  
Ci, którym myślenie sprawia ból  
(Tadeusz Chabros ) 

Zepsuty żołądek i zepsuty cha-
rakter poznaje się po języku  (przy-
słowie wschodnie)

Nawet wigor trzeba brać w ry-
gor! (Tadeusz Szyfer) 

Chociaż bardzo dbał o higienę 
to i tak nie umywał się do innych ( 
Jan Górczyński) 

Sztuka życia, to sztuka unikania 
cierpień (T Jefferson  )

Rada dla mężczyzny: jeśli zdro-
wie ci nie dopisuje staraj się myśleć 
o czym innym (E. Bensosn) 

Wyrwij  chwiejący się ząb, któ-
ry nie wypada. (przysłowie abi-
syńskie) 

Na katar i ambicje nie ma lekar-
stwa  (przysłowie greckie) 

Jeżeli  wydaje ci się, że cierpisz, 
nie martw się: kiedy będziesz cier-
piał przestanie ci się wydawać 

(Bruno Szulski) 
Czy mania reformowania jest 

wyleczalna? ( Józef Bułatwoicz) 
Nieraz trzeba „rozdrapać ranę, 

by się mogła prawdziwie wygoić” 
(Kazimierz Kijanaka) 

Najlepiej zrozumiesz cierpienie, 
doznając go (E. Kołda) 

Spotkanie ze Stanisławem Świrskim

Wspominali jego pracę w Nowogardzie
We wtorek (2 grudnia), o godz. 17:00, odbyło się kolejne spotkanie z serii „Spotkajmy się w 
bibliotece”. Tym razem gościem był Stanisław Świrski, były nauczyciel języka angielskiego i 
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.

Preludium do tego spotkania 
dokonała również dyrektor bi-
blioteki nowogardzkiej, pani Zo-
fia Pilarz. Następnie profesor-
-gość przystąpił do opowiadania 
i wspomnień oraz przeczytał kil-
ka wierszy, których interpreta-
cja ukazana była w arcymistrzow-
skim wykonaniu. Celem spotka-
nia były wspomnienia z czasów, 
gdy pan profesor Świrski był dy-
rektorem w latach 1970-1974 w 
I LO w Nowogardzie. Szanow-
ny gość z przyjemnością opowia-
dał o latach pracy w Nowogardzie, 
jak również w Libii, gdzie był za-
trudniony na placówce dyploma-
tycznej. Spotkanie to było okra-
szone szeroką rozmową gościa, 
ale i uczestników tego spotkania, 
jak również prezentacją multime-
dialną, która bardzo spodobała się 

zgromadzonej widowni, a war-
to dodać, bardzo licznie przyby-
łej. Stało się tak również za sprawą 
tego, że osoby, które przybyły na 

to spotkanie, pracowały z profeso-
rem lub były jego uczniami.

Jarek Bzowy  

9 grudnia br. /wtorek/ godz. 17.00
na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa

Pani Bożeny Kubiak

ZAPROSZENIE

miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

z a p r a s z a 
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R E K L A M A
e-mail:  

poligraf@post.pl
Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

MEBLE KUCHENNE
na wymiar

Meble: wypoczynkowe, systemowe, biurowe, sypialne

NOWOGARD
ul. 3 Maja 16

W.220.4.sk.26.09-12.12

W imieniu członków koła Prawo i Sprawiedliwość 
w Nowogardzie bardzo serdecznie 

dziękuję wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Nowogard 
za oddanie głosu na naszych kandydatów w wyborach do gminy, powiatu i sejmiku. 

Natomiast wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie uczciwych wyborów
- członkom gminnych i terenowych komisji wyborczych  

gratuluję ogromnej determinacji w wykonanie tego zadania.
 Wiem, że Państwo doskonale wykonaliście swoje zadanie. 

Polecamy się na przyszłość (za pół) roku.
Przewodnicząca koła Magdalena Zarębska-Kulesza

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 15.00 - 16.00

w każdy czwartek

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 

Serdecznie dziękuję moim Wyborcom
za okazane zaufanie, życzliwość
i oddanie głosów na moją osobę.

To dzięki Państwa głosom uzyskałem 
wysoki wynik wyborczy, 

który motywuje mnie do dalszej pracy 
na rzecz mieszkańców 

gminy Nowogard i całego Powiatu.

z wyrazami szacunku

Tomasz Kulinicz
Starosta Goleniowski
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: Usługi Geodezyjne – „Plan”, Paweł Szarek 

W ich pracy ważny jest każdy centymetr!
Kim jest geodeta, czym się zajmuje oraz czym jest instrument zwany tachimetrem? O tych i wielu podobnych zagadnieniach, w ramach cotygodniowej ru-
bryki „Nasi przedsiębiorcy”, rozmawiamy z Pawłem Szarkiem, właścicielem firmy geodezyjnej „Plan”, która działa na nowogardzkim rynku od 2001 roku. 
Jej siedziba mieści się przy ul. J. Słowackiego 1.

Dziennik Nowogardzki: Za-
nim porozmawiamy o pana za-
wodzie, spytam, czy pamięta pan 
tę słynną scenę z filmu „Sami 
swoi” w reżyserii Sylwestra Chę-
cińskiego, w której Kargul na 
szerokość trzech palców zaorał 
Pawlakom pole? 

Paweł Szarek, właściciel firmy 
geodezyjnej „Plan” – (śmiech) 
Bardzo dobrze pamiętam ten film i 
tę scenę. Ten film jest klasyką. Mie-
dza, jak wynika ze scenariusza, jest 
rzeczą świętą. Jednak nie ujmując 
nikomu, to przecież my, niestety, 
jesteśmy tacy, a nie inni, i zawsze 
potrafimy znaleźć jakiś powód do 
tego, aby się spierać. A już jeżeli 
chodzi o ziemię, to w tym wypad-
ku jest to bardzo szczególny i wy-
jątkowy powód do kłótni, bo chy-
ba żaden obywatel innego państwa 
nie jest tak przywiązany do swoje-
go „kawałka” ziemi jak Polak. Jeże-
li chodzi o te trzy palce, to rzeczy-
wiście tutaj potrzebna była dokład-
ność, która w odniesieniu do moje-
go zawodu jest bardzo ważna. Tu-
taj liczy się precyzja, najpierw po-
miarach, a następnie obliczeniach. 

Kontynuując dalej myśl, zapy-
tam, czy wykonywał pan już kie-
dyś pomiary związane z jakimiś 
szczególnymi miejscami w No-
wogardzie?

Praca moja oraz mojego zespołu 
to praca najpierw w terenie, a na-
stępnie w biurze naszej firmy. Ale 
nie przypominam sobie pomiarów 
takich szczególnych miejsc, ponie-
waż nasza praca najczęściej obej-
muje pomiary pod drogi, które póź-
niej będą budowane. Niemniej, by 
zaspokoić w jakiejś części cieka-
wość pana i czytelników, powiem, 
że ostatnimi czasy mieliśmy zlece-
nie, które realizowaliśmy na lotni-
sku pod Goleniowem, wykonując 
pomiary pod budowę płyt postojo-

wych i rozbudowę pasa startowego. 
Wyobrażam sobie, że takie 

zlecenie to nie była chyba prosta 
sprawa? 

Lotnisko w Goleniowe to oczy-
wiście bardzo niecodzienne miej-
sce. Dlatego wszystkie procedury 
musiały być tu zachowane, toteż 
samo przygotowanie się do realiza-
cji tej pracy wymagało odpowied-
nich szkoleń oraz pozwoleń, któ-
re upoważniały nas do poruszania 
się np. po płycie lotniska, gdzie jest 
ruch samolotów.

Budowa obwodnicy Nowogar-
du  w ciągu drogi krajowej nr 6 
pozwoliła na wyprowadzenie z 
miasta uciążliwego ruchu tran-
zytowego, który, jak pamięta-

my, dość skutecznie paraliżował 
życie mieszańców Nowogardu. 
Dlatego zapytam, czy pana firma 
również partycypowała w jej bu-
dowie, a właściwie, czy wytycza-
ła kierunek? 

Pewnie moja odpowiedź będzie 
nieco dla pana zaskoczeniem, ale 
moja firma nie brała udziału przy 
planowaniu budowy obwodnicy 
czy szpitala. Nasze obszary działa-
nia, owszem, skupiają się na tere-
nie gminy Nowogard, ale działamy 
też poza jej granicami. Mam tu na 
myśli m.in. obszar lotniska, ale też 
inne miejsca w powiecie goleniow-
skim.

Wchodząc już w szczegóły na-

szego wywiadu. Proszę powie-
dzieć, jak wyglądała pana ścież-
ka kariery zawodowej, dlaczego 
zdecydował się pan na takie wła-
śnie studia?

Mój zawód jest zarówno dla 
mnie, jak i mojej rodziny, rodzin-
ną historią, ponieważ wykonywa-
li go, i nadal wykonują, moi rodzi-
ce, brat, bratowa, a teraz także ja. 
Nie mogłem więc pójść inną dro-
gą, chociaż po maturze myślałem o 
medycynie, ale ostatecznie jednak 
zdecydowałem się na studia na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazur-
skim w Olsztynie, kierunek Geo-
dezji i Kartografii o specjalności 
szacowanie nieruchomości. Studia 
były dość trudne i wymagające pre-

dyspozycji technicznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem umiejęt-
ności z matematyki i fizyki oraz z 
myśleniem przestrzennym. 

Może to pytanie będzie nieco 
infantylne i powinno być chyba 
zadane jako pierwsze, ale proszę 
powiedzieć, co to jest geodezja 
oraz czym zajmuje się geodeta?

Nic podobnego, nie jest to pro-
ste pytanie, bo tutaj odpowiedź 
musi być bardzo precyzyjna. Dla-
tego, że geodezja zajmuje się usta-
laniem wielkości i kształtu Ziemi 
oraz określaniem położenia punk-
tów na jej powierzchni. Geodezja 
to nauka, w której jest wiele spe-
cjalności.

Ma pan własne biuro geode-
zyjne „Plan”. Jakie były jego po-
czątki? 

Po ukończeniu studiów, rozpo-
cząłem pracę u mojego brata w 
Szczecinie, gdzie przepracowałem 
dwa lata. Ten okres pozwolił mi 
na nabranie doświadczenia oraz 
fachowości. W 2001 roku stwier-
dziłem, że mogę już sam rozpo-
cząć tego typu działalność, i to nie 
w Szczecinie, tylko tu, w Nowogar-
dzie, na własnym rynku. Co do 
moich początków, to nie były one 
łatwe, ale z pomocą mojego taty 
udało mi się rozwinąć „skrzydła”, 
co zaprocentowało własną dzia-
łalnością i zatrudnieniem pracow-
ników, którzy do dziś tworzą bar-

dzo dobry i zgrany zespół. Każdy z 
pracowników jest świetny w swojej 
profesji. Dlatego bardzo serdecznie 
każdemu dziękuję. Firma „Plan” to 
firma rzetelna i miarodajna, toteż 
każdy projekt, który wychodzi od 
nas, jest przeze mnie osobiście nad-
zorowany i firmowany moim na-
zwiskiem, ponieważ mam stosow-
ne ku temu uprawnienia geodezyj-
ne. Część osób pracuje w terenie, a 
część na miejscu, w naszym biurze, 
przy ul. J. Słowackiego 1 w Nowo-
gardzie. 

W moim rozumieniu zawód 
geodety jest bardzo odpowie-
dzialny i wymagający precy-
zji, ponieważ tutaj nie może być 
żadnych odstępstw. Co należy do 
zadań geodety?

Do naszych zadań należy m.in. 
kompetentne i miarodajne dostar-
czanie niezbędnych danych, czy-
li w takim najprostszym tłumacze-
niu, dostarczenie pomiarów w tere-
nie do wykonania różnego rodzaju 
map, w tym także map topograficz-
nych w różnych skalach oraz doko-
nywanie ich bieżącej aktualizacji. 
Wyniki tej pracy są wykorzysty-
wane dla potrzeb gospodarczych, 
związanych  z planowaniem prze-
strzennym, projektowaniem, zmia-
ną struktury terenowej…

Jeżdżąc po mieście, widuję 
pracowników, którzy przy po-
mocy specjalnych urządzeń wy-
konują swoje czynności. Zawsze 
ciekawiło mnie, do czego służą te 
urządzenia, jak się nazywają i co 
w nich widać? 

Takim podstawowym nie urzą-
dzeniem, lecz instrumentem, wy-
korzystywanym do naszej pra-
cy, jest tachimetr. Jest to instru-
ment geodezyjny, przeznaczony do 
pomiaru  kątów poziomych, kątów 
pionowych  oraz odległości, połą-
czenie  teodolitu  i  dalmierza. In-
strument ten wykorzystywany jest 
w pomiarze położenia punktów te-
renowych. Wyróżnia się tachimetry 
optyczne oraz elektroniczne. Oczy-
wiście są jeszcze inne, jak słyn-
na „czapeczka”, która jest odbior-
nikiem GPS – służy do bardzo do-
kładnych pomiarów satelitarnych, 
i nieco mniej wykorzystywany teo-
dolit, także instrument geodezyjny, 
przeznaczony jest do pomiaru ką-
tów poziomych oraz kątów piono-
wych. Oczywiście mógłbym jeszcze 
wymienić kilka innych. Co do ob-
razu, który jest widoczny w wizje-
rze, to nic innego jak rzeczywisty 
obraz, na którym można zmierzyć 
pomiar  kątów poziomych, kątów 
pionowych  oraz odległo-

Rady szefa są zawsze mile widziane w bezpośredniej rozmowie, podczas omawia-
nia projektów.

Pracownicy firmy Plan to zespół młodych specjalistów, którzy zajmują się pomiarami w spoósb profesjonalny.
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ści w danym miejscu czy terenie. 
Wszystkie wartości mierzy oczywi-
ście wiązka lasera, która jest zapi-
sywana w pamięci urządzenia. 

Jaki obszar działania obsługu-
je firma i jakie najczęściej wyko-
nuje Pan zlecenia oraz czego one 
dotyczą?

Naszym obszarem działania, 
oprócz gminy Nowogard, jest rów-
nież województwo zachodniopo-
morskie. Mieliśmy także zlece-
nia w Koszalinie, Świnoujściu i in-
nych jeszcze powiatach czy woje-
wództwach. Staramy się być mo-
bilni i planowi, gdyż ten zawód to 
przede wszystkim mobilność i pre-
cyzja w terenie, a także punktual-
ność i obowiązkowość. Co do zlece-
niodawców, to są to firmy drogowe 
oraz remontowe, m.in. z Nowogar-
du, ale również i te sąsiednie firmy. 
Naszymi zleceniodawcami są rów-
nież osoby prywatne, które chcą so-
bie wybudować np. dom czy wyko-
nać mapkę do celów projektowych. 
Co zaś dotyczy zadań i zleceń, to 
obejmują one budowy, przebudo-
wy czy rozbudowy dróg. Dlatego 
zapraszamy wszystkich serdecznie 
do współpracy z naszą firmą, któ-
ra funkcjonuje na rynku już od 13 
lat. A jej zespół to solidni i rzetelni 
fachowcy, którzy nadto lubią to, co 
robią. Jako pracodawca, bardzo so-
bie to cenię. Muszę dodać, że pra-
ca geodety to praca bardzo ciężka, 
często wykonywana w niekorzyst-
nych warunkach atmosferycznych. 
Dlatego tym bardziej doceniam za-

angażowanie i wysiłek, jaki moi 
pracownicy wkładają w wykony-
wanie tej niełatwej pracy. 

Jeżeli już wspominamy o te-
renie czy obszarze, to czy z geo-
dezyjnego punktu widzenia mo-
żemy zasugerować takie stwier-
dzenie, że miasto, m.in. takie 
jak nasz Nowogard, rozbudowu-
je się, co powoduje, że niewiel-
kie miejscowości, jak dawny Ra-
dosław, tracą wówczas swoją toż-
samość? 

Rzeczywiście, tutaj ta nazwa zo-
stała utracona na rzecz naszego 
miasta. Ale wydaje mi się, że aż do 
takich radykalnych zmian w No-
wogardzie nigdy nie dojdzie, bo-
wiem każda miejscowość w gminie 
ma wytoczoną swoją granicę. Ow-
szem, miasto musi się rozwijać, a 
ludzie szukać kolejnych miejsc za-
mieszkania, ale to nie oznacza, że 
miejscowości w gminie Nowogard 
znikną ze swoją nazwą czy tożsa-
mością na rzecz Nowogardu. 

Co jest najważniejsze w za-
wodzie geodety i jaka jest przy-
szłość geodetów tu, w Nowogar-
dzie, gdzie ludzie chcą budować 
swoje własne domy? 

Widzę, że pan ma w sobie rów-
nież rzetelność i punktualność, po-
nieważ przyszedł pan na wywiad 
bardzo o czasie i przygotowany 
merytorycznie, co w mojej specja-
lizacji nie jest taką prostą sprawą. 
Dlatego zrobiło to na mnie dobre 
wrażenie. Co do przyszłości mo-
jej firmy, to uzależniona jest ona 

od rynku, gdyż to rynek lokalny 
czy ten ościenny decyduje o bilan-
sie naszej pracy. W Nowogardzie 
jest aż pięć firm geodezyjnych, to-
też konkurencja jest dość duża, jak 
na tak niewielką gminę. Dlatego 
moja firma naprawdę bardzo po-
ważnie traktuje każde zlecenie i 
klienta, który zwróci się do nas o 
pomoc. Konkurencja branżowa czy 
rywalizacja oczywiście być muszą, 
ale to nie znaczy, że odbywają się 
one w sposób bezwzględny, który 
ma na celu nierzetelną eliminację z 
rynku. Z mojego punktu widzenia, 
konkurencja to normalne i rzetel-
ne współdziałanie branżowe, któ-
re zawsze znajdzie swojego klien-
ta, czy to w mojej firmie czy tych 
czterech pozostałych, gdyż każdy z 
nas, geodetów, jest osobą doświad-
czoną, otwartą na współpracę i 
biorącą odpowiedzialność za swo-
ją usługę. 

W Nowogardzie jest coraz 
mniej młodych ludzi, a jeszcze 
mniej miejsc pracy. Dlatego za-
pytam pana, czy to miasto jest 
jeszcze podatne na zmiany i co 
chciałby pan osiągnąć w swoim 
zawodzie? 

Ciężkie pytanie teraz pan mi za-
dał, bo jest to sytuacja dość szcze-
gólna i ciężka do wypowiedzenia 
się w tym temacie. Ja mam czwo-
ro dzieci i szczęśliwą rodzinę, więc 
ten fakt chyba stawia mnie, jako 
nowogardzianina, w korzystnym 
świetle. Moje myśli oraz zapał za-
wodowy jest na obecną chwilę sku-

piony tu, w Nowogardzie, ale nie 
ukrywam, że często myślę o górach, 
ponieważ uwielbiam po nich cho-
dzić, a ich wysokość przecież też da 
się zmierzyć... Wspinanie się po gó-
rach i zdobywanie ich szczytów jest 
moją pasją. Dlatego jeżeli tylko po-
zwala na to czas, to bardzo chętnie 
z całą rodziną wyjeżdżamy w góry 
i wspólnie cieszmy się ich pięknymi 
widokami. Jeżeli chodzi o mój za-
wód, to zdecydowanie chciałbym 
się dalej kształcić. W przyszłości 
chciałbym może zmienić miejsce 
zamieszkania, właśnie blisko gór? 
Ale jak to będzie dalej, czas poka-
że. Praca, którą wykonuję, jest bar-
dzo ciekawa i jak na razie nie chcę 
się odcinać od geodezji, ale są prze-
cież też inne pasje życiowe, które 
chciałbym jeszcze kiedyś podjąć i 
zrealizować. 

Firma „Plan” to nie tylko kre-
ślenie, mierzenie i wyjazdy fir-
mowymi samochodami w teren, 
ale również dzielenie się z inny-

mi, czego przykładem jest do-
browolne przekazywanie środ-
ków finansowych na Ludowy 
Klub Sportowy Pomorzanin w 
Nowogardzie.

Jeżeli tylko mogę się podzielić, to 
się dzielę, a samo pomaganie spra-
wia mi ogromną przyjemność. Po-
maganie, w moim odczuciu, jest 
bardzo istotne, a jeżeli jeszcze na 
zajęcia chodzą tam moi synowie, 
którzy uwielbiają tę dyscyplinę 
sportu, to dla mnie i mojej małżon-
ki sprawa jest jak najbardziej oczy-
wista. Bardzo bym chciał, aby dru-
żyna Pomorzanina rozwijała się i 
zdobywała kolejne sukcesy. Sama 
współpraca, jaką podjęliśmy, jest 
pozytywna dla obydwu stron, to-
też przewiduję, że będzie ona dalej 
utrzymywana w bardzo dobrych 
relacjach. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Zespół geodetów z firmy Plan powstał pod koniec 2001 roku. Specjaliści wykonują 
prace geodezyjne nie tylko na terenie Nowogardu, ale i województwa..

W ich pracy ważny jest każdy centymetr! cd.

II LO w Nowogardzie

Z wizytą w Elektrowni Dolna Odra
W ramach projektu ARISS, poszerzającego wiedzę uczniów z takich dziedzin, jak: fizyka, 
elektronika, astronomia, informatyka i geografia, uczniowie II Liceum Ogólnokształcące-
go w Nowogardzie, wraz z opiekunem, p. Szymonem Grygowskim, udali się na jednodnio-
wą wycieczkę do największej elektrowni w naszym województwie.

Celem wizyty było poznanie peł-
nego procesu technologicznego po-
wstawania prądu elektrycznego, po-
cząwszy od składowisk węgla ka-
miennego, a skończywszy na trans-
formatorach generujących napięcie 
rzędu 400 kV.

Uczniowie mogli dokładnie 

przyjrzeć się pracy takich urządzeń, 
jak: młyny węglowe, kondensato-
ry pary wodnej, turbiny parowe, ge-
neratory prądu czy transformatory 
wielkiej mocy. Elektrownia Dolna 
Odra, oprócz produkcji prądu elek-
trycznego, wytwarza również ener-
gię w postaci ciepła, zaopatrując w 

nie m.in. Gryfino. Uczniowie zosta-
li również poinformowani o niebez-
pieczeństwach i wypadkach, które 
mogą wydarzyć się na terenie elek-
trowni. Po wielu godzinach, wyzię-
bieni, ale zadowoleni i pełni wiedzy 
uczniowie wrócili do Nowogardu.

Szymon Grygowski

Fotopstryk

Kto to posprząta?
W tym tygodniu otrzymaliśmy dwa sygnały od naszych Czy-
telników, dotyczące martwych kotów leżących przy chod-
nikach, przy ul. Bema i 15 Lutego. Mieszkańcy, za pośred-
nictwem DN, mają nadzieję, że odpowiednie służby szybko 
uprzątną martwe zwierzęta. 

Nasza Czytelniczka jest za-
niepokojona faktem, że przy ul. 
Bema od tygodnia leży martwy 
kot, przy często uczęszczanym 
przez przechodniów chodniku. - 
Nie tak dawno zgarniano w tym 
miejscu liście, ominięto kota i nikt 
nie reaguje, że kot tu leży martwy - 
mówi kobieta.                                               

Z tym samym problemem do 
naszej redakcji przyszedł męż-
czyzna, jednak w jego przypad-
ku chodziło o chodnik przy ul.15 
Lutego. Jak opowiada nasz Czy-

telnik, martwy kot zalega przy 
skrzynce elektrycznej już ponad 
tydzień. - Zabawne w całej tej sy-
tuacji jest to, że wciąż zamiatane 
są chodniki, a tego kota nikt nie 
pokwapił się jeszcze zabrać – mówi 
mężczyzna. Mieszkańcy, którzy 
zgłosili ten problem do DN, mają 
nadzieję, że odpowiednie służby 
jak najszybciej uprzątną martwe 
zwierzęta, które już w znacznej 
części są w takim stanie, że stano-
wią zagrażenie. 

Red.
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Szkoła Podstawowa nr 2

Dzień Języka Angielskiego
W środę (3 grudnia), w SP nr 2 w Nowogardzie, odbył się „Dzień Języka Angielskiego”. Uro-
czystość została poprzedzona dwoma konkursami plastycznymi. Uczniowie klas I-III wy-
konali prace pt.„Flagi i symbole Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej”, a uczniowie klas IV- VI prace na temat „Wielka Brytania w moich oczach”. 

Udział w tych konkursach 
mógł wziąć każdy, a prace 
można oglądać na korytarzach 
szkoły do 8 grudnia. W  środę 
(3 grudnia), odbył się konkurs 
wiedzy ogólnej o krajach Zjed-
noczonego Królestwa Wiel-
kiej Brytanii oraz komunika-
cji w życiu codziennym. Go-
dzinę później uczniowie klas 
I-III prezentowali swoje stro-
je przedstawiające mieszkań-
ców Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pół-
nocnej, a o godzinie 11, swoje 
stroje prezentowali uczniowie 
klas IV-VI. „Dzień Języka An-
gielskiego” urozmaiciło przed-
stawienie wykonane przez 
uczniów klas V i VI pt. „A little 
Red Riding Hood” czyli Czer-
wony Kapturek na wesoło. Na 
zakończenie odbył się uroczy-
sty apel, na którym zostały wrę-
czone nagrody i dyplomy za 

udział we wszystkich konkur-
sach. Wszystkim uczniom gra-
tulujemy! Organizatorzy „Dnia 
Języka Angielskiego” panie Be-
ata Feńczak i  Aleksandra Dul, 
bardzo dziękują uczniom za 
uczestnictwo we wszystkich 
konkursach i przedstawieniu. 
Podziękowania należą się rów-
nież nauczycielom, pani Jolan-
cie Modrzejewskiej oraz obsłu-
dze za pomoc w zorganizowa-
niu tego wydarzenia. Szczegól-
ne podziękowania szkoła skła-
da sponsorom, Dziennikowi 
Nowogardzkiemu za wydru-
kowanie dyplomów oraz wy-
dawnictwu Oxford University 
Press za ufundowanie nagród. 
Przy artykule publikujemy wy-
niki konkursów.

Info: własna     

Wyniki konkursów:
Laureaci konkursu plastycznego w kategorii klas I:
Emilia Tomasikiewicz  IA – 1 miejsce
Adrianna Skobyranda  IB – 2 miejsce
Krystian Żylak  IC – 3 miejsce
W kategorii klas II:
Anna Kusiak  IIA – 1miejsce
Mateusz Konior II B –2 miejsce
Magda Wesołowska IIA – 3 miejsce
W kategorii klas III:
Oliwia Cimcioch III A – 1 miejsce
Mateusz Ołubiec III B – 2 miejsce
Gabrysia Bartkowiak III A – 3 miejsce
Miłosz Machocki III A – 3 miejsce
Laureaci konkursu plastycznego w kategorii klas IV:
Oliwia Kukuła IV A – 1 miejsce
Daria Durma IV B, Klaudia Simińska IV A ,Wiktoria Woź-

niak IV A – 2 miejsce
Marcel Pac IV A - – 3 miejsce
Laureaci konkursu plastycznego w kategorii klas V:
Aleksandra Kaczmarek Vb, Klina Kaczmarek Vb – 1 miejsce
Sebastian Świderek Vb – 2 miejsce
Dorota Czaprowska Vb, Agnieszka Ługowska V b – 3 miej-

sce
Adrian Lisiecki  V B , Marcin Leus VB – 3 miejsce
Laureaci konkursu plastycznego w kategorii klas VI:
Oliwia Świca VIa – 1 miejsce
Nikola Wielowska VIa – 2 miejsce
Nikola Hendel VI B, Nikola Wilke VI B – 3 miejsce
Wiktoria Sosnowska VI B – 3 miejsce
Natalia Skobyranda VI B, Wiktoria Spera VI B – 3 miejsce
Laureaci konkursu wiedzy: kultura krajów W. B i komunikacja dnia 

codziennego  w kategorii klas IV- VI:
Dawid Werner IV B, Agnieszka Ługowska V B, Patrycja Banasiak VIa 

– 1 miejsce
Konrad Macyra IV A, Jarocki Kuba Va, Natalia Skobyranda 

VIa – 2 miejsce
Klaudia Simińska IVB, Kryspin Fedak VB, Nikola Wielow-

ska VI A- 3 miejsce
Laureaci konkursu strojów w kategorii klas I- VI:
Fabian Wilisowski  I C - 1 miejsce
Marcel Banasiak   I A – 2 miejsce
Amelia Huget     I A – 3 miejsce
Dawid Werner  IV B – 1miejsce
Karolina Tylkowska  IV B , Daria Durma IV B – 2 miejsce
Oliwier Iwanicz V B – 1 miejscePokaz strojów IV-VI.

Aktorzy z przedstawienia.

Konkurs wiedzy.

Szkoła Podstawowa nr 2

Dzień Pluszowego Misia
Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia obchodzone były w  Szkole Podstawowej nr 2 
w Nowogardzie przez dwa dni. W czwartek 27 listopada, w zabawach i konkursach uczest-
niczyły dzieci z przedszkoli: Przedszkola nr 3 , Zielonego Przedszkola i klasy 0 z SP 2, a w 
piątek uczniowie klas I-III naszej szkoły. 

W holu szkoły „zamieszkały 
misie”. Uczniowie w wyniku gło-
sowania wybrali najsympatycz-
niejszego misia 2014 roku. Pod-
czas zabawy dzieci wyjadały mio-
dek, rysowały misie, zgodnie z 
wylosowanym poleceniem, ukła-
dały puzzle, rozwiązywały zagad-
ki, „karmiły misie”, zapamiętywa-
ły tytuły książek, których bohate-
rami są misie, przyporządkowy-
wały pokarmy do postaci z bajek, 
odgadywały nazwy misiów, śpie-
wały i bawiły się. Rozstrzygnię-
to również konkurs plastyczny pt. 
„Mój miś”. 

W kategorii klas I : 
I miejsce Emilia Tomasikiewicz 

z kl.Ia , 
II miejsce Julia Olawa z kl.Ib, 
III miejsce Kinga Mnich z kl.Ic.
 W kategorii kl.II: 
I miejsce Weronika Mikitiuk z 

kl.IIb, 
II miejsce Jakub Młynarski z 

kl.IIa ,
III miejsce Alan Olszewski z kl. 

IIb i Anna Kusiak z kl.IIa.
W kategorii klas III: 
I miejsce Nicola Olawa z kl III, 
II miejsce Julia Tamborska z kl. 

IIIb, 

III miejsce Miłosz Machocki z 
kl. IIIa. 

Wyróżniono również pracę 
Amelii Król z kl. IIIb i Celiny We-
sołowskiej z kl. IIIa.

Zorganizowano „Misiową lote-
rię”, w której każdy los był wygra-
ny. Pieniądze z loterii przekazane 
zostaną na rzecz akcji Szlachetna 
Paczka, której celem jest pomoc 
drugiemu człowiekowi. Tradycyj-
nie Dyrektor Szkoły, pani Lidia 
Wiznerowicz - Gliwna wylosowa-
ła wśród zebranych przedszkola-
ków i uczniów maskotkę pluszo-

wego misia. Zabawom i konkur-
som towarzyszyły ogromne emo-
cje. Organizatorki imprezy Ma-
rzenna Florczak, Jolanta Modrze-
jewska i Urszula Zajda dzięku-
ją przedszkolakom i uczniom za 
wspaniałą zabawę. Szczególne po-
dziękowania organizatorki skła-

dają sponsorom fantów na lote-
rię, którzy swoją postawą dołączy-
li do Ludzi o Wielkim Sercu: Of-
ficeMax PHU „Aleksandra” Lidia 
Jankowska; Firma „Biurex”.

Info: własna
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Startuje II Runda w II Lidze 
Mężczyzn

Wyjazd do Koszalina
Tenisiści stołowi LUKS Top Wierzbięcin zagrają ostat-
ni mecz ligowy w tym roku. Pojedynek z Koszalinianinem 
Koszalin będzie zarazem, w ramach 8. kolejki, inauguracją 
rundy rewanżowej. Mecz zostanie rozegrany w Koszalinie w 
najbliższą sobotę. 

Przypomnijmy, że w 7. kolej-
ce tenisiści stołowi z Wierzbięci-
na we własnej hali pokonali gości 
z Koszalina 8:2. Koszalinianin to 
najsłabszy zespół całych rozgry-
wek grupy północnej w II Lidze 
Mężczyzn, zatem sobotni mecz 

dla podopiecznych Józefa Korko-
sza powinien być jedynie formal-
nością. Będzie to ostatni pojedy-
nek w 2014 roku. Mecz 8. kolej-
ki zaplanowano na godzinę 10:30. 

KR

Wyścig Mikołajkowy już jutro!

Zapraszamy na stadion
Już w najbliższą sobotę (6 grudnia) wystartuje VIII edycja Mikołajkowego Kolarskiego Wy-
ścigu Przełajowego i M.T.B. Wszystkich gorąco zachęcamy do stawienia się tego dnia na 
Stadionie Miejskim w Nowogardzie. Start I grupy zaplanowano na godzinę 11:00.

Po raz kolejny w Mikołajki nie 
zabraknie wielkich kolarskich 
emocji. Na uczestników czeka-
ją wspaniałe nagrody, a wszystko 
to za sprawą licznych sponsorów. 
Na kibiców czekać będą ciepłe po-
siłki oraz zacięte wyścigi zarówno 
tych najmłodszych, jak i doświad-
czonych kolarzy. Organizatorem 
tej imprezy jest nowogardzki klub 
kolarski „Chrabąszcze”. Wszyscy 
ci, którzy nie zdążyli zgłosić swo-
jego udziału, będą mieli ku temu 
okazję jutro w Biurze Wyścigu, od 
godziny 8:30 do 10:45. Trasa wy-
ścigu została już oznakowana, za-
tem już dziś można się wybrać na 
przejażdżkę po trasie. Przy arty-
kule prezentujemy mapę wyści-
gu, który start i metę będzie miał 
na bieżni przy boisku Pomorzani-
na i przebiegać będzie przez las, 
nieopodal stadionu. Serdecznie 
wszystkich zapraszamy do wzię-
cia udziału w tym wielkim kolar-
skim święcie.

KR

WTK Seniorów i Juniorów

Sebastian Jemilianowicz  
na podium
Pod koniec listopada tenisiści stołowi z Wierzbięcina wzięli udział w II Wojewódzkich 
Turniejach kwalifikacyjnych Seniorów oraz Juniorów. Lepiej zawodnicy z LUKS Top 
Wierzbięcin wypadli w rywalizacji juniorów, podczas której Sebastian Jemilianowicz 
zajął 2. miejsce. 

W niedzielę (23 listopada), w 
Międzyzdrojach, odbył się II Wo-
jewódzki Turniej Kwalifikacyj-
ny  Seniorów i Seniorek. Zawod-
nicy LUKS Top Wierzbięcin nie-
stety tego startu nie mogą zaliczyć 

do najbardziej udanych, gdyż ża-
den z nich nie awansował do naj-
lepszej ósemki w turnieju. Naj-
wyżej zostali sklasyfikowani bra-
cia: Bartosz i Sebastian Jemiliano-
wiczowie, którzy uplasowali się w 
tym samym przedziale miejsco-
wym 9-10. Następnie Witkow-
ski Mateusz 15, Zubrzycki Daniel 
25, Amilianowicz Kamil 41, Mo-
ralewicz Ireneusz 48. Zwycięz-
cą turnieju został Paweł Kibała 
(Stal Szczecin). W zawodach bra-
ło udział 55 najlepszych seniorów 
z naszego województwa. Dwóch 
reprezentantów klubu z Wierzbię-
cina – Bartosz Jemilianowicz oraz 
Kamil Amilianowicz, będą repre-
zentować LUKS Top w II Grand 
Prix Polski Seniorów, które odbę-
dzie się w dniach 18–21.12 w Za-
wierciu.

Lepiej tydzień później zapre-

zentowali się juniorzy. W nie-
dzielę (30 listopada) młodzi za-
wodnicy z Wierzbięcina wzię-
li udział w II Wojewódzkim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Juniorów. 
Sebastian Jemilianowicz, który na 
tym turnieju zajął 2. miejsce, w fi-
nale uległ Jakubowi Leśniewskie-
mu 1:3. Tak wysoka pozycja dała 
mu bezpośredni awans do turnie-
ju głównego w II Grand Prix Pol-
ski Juniorów, które zostanie roze-
grane w dniach 12–14.12.2014 r., 
w Brzegu Dolnym. Warto dodać, 
że „Sebek” na I Grand Prix Pol-
ski zajął bardzo wysoką 21. lokatę. 
Młodsi zawodnicy, Adrian Kuren-
da i Szymon Rutkowski, na WTK 
zajęli odpowiednio 17. i 21. miej-
sce.

KR

Na zdjęciu Sebastian Jemilianowicz, 
z pucharem za 2. miejsce w II WTK Ju-
niorów.
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R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

•	 szeroki	asortyment
•	 duża	elastyczność	cenowa
•	 usługi	projektowe
•	 darmowy	transport		

do	zamówień	hurtowych
•	 wycena	inwestycyjna
•	 atrakcyjne	systemy	rabatowe

Zapraszamy wszystkich Klientów pon. - pt. godz. 7.00 - 17.00
NOWOGARD,	ul.	Boh.	Warszawy	34

tel./fax 91 392 69 22, kom. 694 440 216 • 
www.twn.pl		•  e-mail: nowogard@twn.pl

OFER
TA	

DETALICZNA

GRUD
ZIEŃ	

	2014

WYPRZ
EDAŻ

	

OŚW
IETLE

NIA		

DOMOWEGO

Naświetlacz LED 10W
230 V

24,99 zł

 przygotuj samochód do zimy 
sprawdź nieodpłatnie 

* stan zawieszenia, 
* świateł, * hamulców 

od pn-pt w godz. 10.00-15.00
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

POMTOR II

Rusza akcja Bezpieczny Pojazd

ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard 
tel. 91 39 20 524; 91 39 26 939

PPHU „Ewa” zaprasza 
na 

Cena biletu 175 zł od osoby
Informacje pod tel. 91 392 63 88 / kom. 507 421567

zapewniamy szampańską zabawę, 
miłą obsługę, obficie zastawiony stół

Konkurs z nagrodami

Zabawę Sylwestrową
do Sali Bankietowej w Sarnin Lesie

Hubert Pędziwiatr zostanie piłkarzem roku?

Plebiscyt ZZPN
Niedawno Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej poinformował, że rusza kolejna edy-
cja plebiscytu na Najpopularniejszego Piłkarza Województwa Zachodniopomorskiego, w 
poszczególnych klasach rozgrywkowych w 2014 roku. Pośród nominowanych zawodników 
Pomorzanin reprezentować będzie Hubert Pędziwiatr. 

Poniżej prezentujemy treść ogło-
szenia, które w minionym tygo-
dniu ukazało się na oficjalnej stro-
nie internetowej ZZPN: Wybór 
odbędzie się za pośrednictwem 
ankiety, która będzie umieszczona 
na stronie www.zzpn.plwww.zzpn.
pl. Plebiscyt obejmował będzie 
osobne kategorie od B Klasy do III 
Ligi włącznie (z uwzględnieniem 
wyłącznie Klubów ZZPN). W an-
kiecie głos będzie mógł oddać 
każdy zainteresowany. W związ-
ku z powyższym prosimy wszyst-
kich działaczy klubowych o nade-
słanie jednej kandydatury ze swo-
jego klubu. Propozycję z imieniem 
i nazwiskiem piłkarza, nazwą re-
prezentowanego klubu oraz klasę 
rozgrywkową prosimy wysłać na 
adres biuro@zzpn.plbiuro@zzpn.
pl do 12.12.2014r. W każdej ka-
tegorii wyróżnimy i nagrodzimy 
trzech piłkarzy, którzy otrzymają 
największą liczbę głosów. Uroczy-
ste podsumowanie plebiscytu od-
będzie się w lutym podczas Balu 
Piłkarza.

Trener Pomorzanina, Robert 
Kopaczewski, zdecydował, że no-
wogardzki klub zgłosi do plebiscy-
tu Huberta Pędziwiatra. Jak przed-
stawialiśmy we wtorkowym wyda-
niu DN, w którym ukazały się sta-
tystyki I zespołu w rundzie jesien-

nej, piłkarz ten zdecydowanie się 
wyróżniał. Z 7 bramkami na kon-
cie jest najlepszym strzelcem Po-
morzanina, zanotował również 
jedną asystę. Kibiców przyzwy-
czaił do tego, że w każdym meczu 
pozostawia na boisku sporo serca. 

Zachęcamy kibiców Pomorzanina 
do tego, aby oddawali swoje gło-
sy na Huberta Pędziwiatra. O wy-
nikach plebiscytu poinformujemy 
na łamach DN. 

KR
Źródło: ZZPN 

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy - PROMOCJA
• Solone śledzie bez głowy
• Przetwory rybne 
  - sałatki różnego rodzaju
  CENY PROMOCYJNE

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 

REKLAMA
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 Witamy wśród nas...
Autor rubryki: Ja-

nusz Roguski 
Szpital Nowogard

Nikodem syn Andżeliki i 
Krystiana ur. 30.11.2014 
z Nowogardu

Kamil syn Agaty i 
Krzysztofa Huget ur. 
30.11.2014 z Żabówka

Patrycja Drejas, kosmetolog mgr
Tel. 607 767 657

napisz do autora, zapytaj 
 o poradę: patrycja@drejas.pl

Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała 
Natalia Furmańczyk. Gratuluję.

Trudne pytanie, prosta odpowiedź…
Co człowiekowi jest niezbędne 

do życia, bez czego nie przeżyje? 
Oczywiście bez miłości, pienię-
dzy i innych cennych wartości. Jak 
można tak żyć…, słyszymy czę-
sto w różnych sytuacjach. Dziw-
ne bo dziwne, ale okazuje się, że 
można. Dla człowieka praktycz-
nie wszystko jest możliwe. Zejdź-
my jednak do podstaw naszej dra-
biny potrzeb. A nawet do samych 
żywiołów. Nad powietrzem nie 
będę się rozczulać, z oczywistych 
względów. Bez powietrza za dłu-
go nie poszalejemy. Chciałabym 
za to zwrócić Państwa uwagę na 
wodę. Z moich osobistych obser-
wacji wynika, że bardziej niż gło-
dzić lubimy się odwadniać. 60-
70% masy ciała człowieka stano-
wi woda. Powinniśmy pić ok. 1,5-
2 litrów wody dziennie. Nie wli-

czając w to kawy i czarnej her-
baty. Kiedy czujemy pragnienie, 
to już jest ostrzeżenie. Organizm 
informuje nas, że zaczyna się od-
wadniać. Woda jest mu niezbęd-
na do funkcjonowania. Poma-
ga w transporcie składników od-
żywczych do wszystkich narzą-
dów, reguluje temperaturę orga-
nizmu, wypłukuje toksyny, redu-
kuje cholesterol, poprawia pra-
cę wątroby, układu oddechowe-
go i jelit. Chroni przed uszkodze-
niem mózg, rdzeń kręgowy, gał-
ki oczne, a w czasie ciąży płód. To 
wszystko, a zapewniam, że to tyl-
ko ułamek jej zalet, wpływa tak-
że na nasz wygląd. W zdrowym 
ciele zdrowy duch. Woda nawilża 
naszą skórę. Odpowiada za jej ela-
styczność i jędrność. Lepszy me-
tabolizm, mniej toksyn oznacza 

nic innego, jak gładkość, czyli ład-
niejszą cerę, a także redukcję cel-
lulitu. Zimą odczuwamy mniej-
sze pragnienie, ale to nie znaczy, 
że powinniśmy pić mniej. Szcze-
gólnie ważne w tym okresie jest 
również nawilżenie zewnętrzne. 
Z każdej bowiem strony atakowa-
ni jesteśmy suchym powietrzem. 
Wiatr, mróz, ogrzewane pomiesz-
czenia. Co się wtedy dzieje w na-
szej skórze? W dużym skrócie wy-
gląda to tak. Pod wpływem zimna 
dochodzi do obkurczenia naczyń 
krwionośnych. Procesy metabo-
liczne, zachodzą znacznie wolniej, 
po to, by straty energii były jak 
najmniejsze. Zmniejsza się więc 
także produkcja gruczołów łojo-
wych. Skóra wysycha. Brak nawil-
żenia, czyli brak warstwy ochron-
nej skóry kończy się pękaniem 
naczyń i silnym podrażnieniem. 
Tracimy szczelność. Woda ucieka. 
I teraz do akcji ratunkowej wkra-
czają gruczoły łojowe. Zaczyna-
ją masową produkcje łoju, co w 
przypadku skóry tłustej oznacza 
zablokowanie porów i zaskórniki. 
Wszystkie typy skóry odnotowu-
ją spadek wrażliwości. Pojawia się 
swędzenie, uczucie ściągnięcia, 
suchość, zaczerwienienia, grud-
ki i inne. Dlatego tak ważna jest 
zewnętrzna i wewnętrzna profi-
laktyka – nawilżanie i odżywia-
nie. Naszymi sprzymierzeńcami 

są kosmetyki np. z kwasem hia-
luronowym, aloesem, substancja-
mi kojąco regenerującymi, tj. kieł-
ki pszenicy, allantoina, olej z ogó-
recznika lekarskiego. Odpowie-
dzią na zimowy S.O.S. wysyłany 
przez skórę mogą być mezotera-
pia bezigłowa i sonoforeza. Bliskie 
kuzynki popierające wodną kam-
panię. Zabiegi z ich udziałem po-
legają na wprowadzeniu do skóry 
substancji aktywnych przy wyko-
rzystaniu ultradźwięków i prądu. 
Zimą, gdy nasza skóra potrzebuje 
pełnego płaszcza lipidowego, od-
powiedniego nawilżenia i jest bar-
dzo wrażliwa, możemy w ten pro-
sty sposób dać jej to, czego potrze-
buje. I pamiętajmy, człowiek nie 
wielbłąd i nie kaktus…

Szkółka Brazil Da Bola Pomorzanin znów zwycięska

Wygrali w Resku i Gorzowie
Pod koniec listopada młodzi piłkarze ze szkółki piłkarskiej Brazil Da Bola zanotowali kolejne udane turniejowe starty. Tym razem podopieczni brazylij-
skiego trenera zajęli I miejsce w Resku, a następnie w Gorzowie. 

W sobotę (22 listopada) dwie 
drużyny Pomorzanina z brazy-
lijskiej szkółki piłkarskiej Brazil 
Da Bola, rocznik 2006 i młod-
si, wzięły udział w rozgrywkach 

halowych o puchar Wójta Gmi-
ny Resko. Oprócz zespołów Po-
morzanina, o puchar walczyły 
jeszcze trzy drużyny Mewy Re-
sko oraz piłkarze Sparty Gry-

fice. Pierwszy zespół Pomo-
rzanina okazał się bezkonku-
rencyjny i zajął 1. miejsce, na-
tomiast drugi zespół z Nowo-
gardu uplasował się tuż za po-
dium, na 4. pozycji. Najlepszym 
strzelcem tego turnieju został 
zawodnik Pomorzanina, Max 
Labocha. 

Następnego dnia, w niedzielę 
(23 listopada), młodzi piłkarze 
Pomorzanina grali już w Gorzo-
wie Wlkp., podczas Ogólnopol-
skiego Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Dyrektora Ze-
społu Szkół nr 20 w Gorzowie 
Wielkopolskim. Rywalizowali 
zawodnicy z rocznika 2006, w 
turnieju udział wziął jeden ze-
spół Pomorzanina Nowogard. 
W sumie wystąpiło 12 drużyn, 
przez co rozegrano 30 spotkań. 
Młodzi piłkarze z Nowogardu, 
trenujący na co dzień pod czuj-
nym okiem Roberto Mende-
sa, wygrali wszystkie swoje me-
cze i co za tym idzie – sięgnęli 

po 1. miejsce, pieczętując to fi-
nałowym zwycięstwem z Gubi-
nem Carina 1:0. Oprócz okaza-
łego pucharu, zawodnicy z No-
wogardu otrzymali złote me-
dale oraz stroje sportowe. Nie 
obyło się również bez wyróż-
nień indywidualnych. Najlep-
szym bramkarzem całego tur-
nieju został wybrany Cyprian 
Marchewka z Pomorzanina. 

Zwycięstwo w turnieju i ład-
na gra podopiecznych Roberto 
Mendesa być może pomoże im 
również w pozyskaniu nowe-
go sponsora, jak wstępnie po-
informował prezes Pomorzani-
na. – Przez ostatnie dwa week-
endy nasze żaki gościły na silnie 
obsadzonych turniejach w Go-
rzowie Wielkopolskim, które or-
ganizował Junior Róża Różan-
ki. Na obu z nich wystąpiło po 
12 zespołów. Chłopcy z roczni-
ka 2006 wygrali swój turniej, po 
drodze pokonując m.in. Pogoń 
Szczecin i Stilon Gorzów. Nato-

miast chłopcy z rocznika 2005 
tydzień później zajęli 5. miej-
sce. To pokazuje, że idziemy w 
dobrym kierunku. Gratulujemy 
Roberto Mendesowi, zawodni-
kom i rodzicom. Dzięki tym wy-
stępom firma z Gorzowa Wiel-
kopolskiego jest zainteresowana 
wspieraniem żaków Pomorzani-
na. O szczegółach poinformuje 
wszystkich po nowym roku – ko-
mentuje prezes, Marcin Skór-
niewski.

Przypominamy o tym, że 
wciąż prowadzone są zapisy do 
szkółki piłkarskiej Brazil Da 
Bola w Nowogardzie. Rekruta-
cja obejmuje dzieci w wieku od 
4 do 7 lat. Zapisy i informacje 
u trenera Roberto Mendesa pod 
nr tel. 730 400 077. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyni-
ków młodych piłkarzy z Nowo-
gardu. 

KR

Na zdjęciu młodzi piłkarze Pomorzanina Nowogard, którzy 23 listopada w Gorzo-
wie zajeli I miejsce.
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REKLAMA

GABINET KOSMETYCZNY 
"WICHEREK" i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 (obok 

rest. "Przystań")
tel.: 91 39 20714

czynne od 11.00 do 18.00
1) Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2) Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3) Henna i depilacja
4) Materac magnetyczny, zdro-
wotny
5) Peercing ciała
6) Laser, kawitacja, ultradźwięk 
itp.
7) Świecowanie uszu
8) Kosmetyki firm profesjonal-
nych
9) Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

REKLAMA

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy  

w charakterze

SZWACZKI, KRAWCOWEJ
Miejsce pracy: Goleniów/Nowogard
Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie szwaczka w dużym zakładzie pracy,

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36 

lub o wysłanie CV na adres mailowy: Wioleta@irontech.com.pl 

DLA PAŃ "PROFILAKTY-
KA RAKA PIERSI"  

WYJAZD NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE  
DLA PAŃ z TERENU  

NOWOGARDU i OKOLIC

Samorządowa Fundacja 
Opieki Medycznej "Zdrowie" 
dnia 6 grudnia 2014 r. organi-
zuje wyjazd na badania mam-
mograficzne do NZOZ Medical 
Care CRiDO Szczecin Zdroje.

Oferta Składa się z komplek-
sowej porady:

- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsul-

tacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe in-
formacje Samodzielny Publiczny 
Szpital Rejonowy w Nowogardzie 
w godz. 8.30-14.00 tel. 91 3921356  
oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 
po godz. 14-ej. Dobrowolna wpła-
ta na cele statutowe 7 zł.

PAMIĘTAJ! O ZDROWIE 
MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorzą-
dowej Fundacji Opieki Me-

dycznej "Zdrowie" Lidia Bogus

2014 r. 1
 

 

zatrudni 

KIEROWCĘ MIĘDZYNARODOWEGO
Wymagania:
•	własna działalność gospodarcza
•	doświadczenie w przewozach międzynarodowych
•	ukończony kurs na przewóz rzeczy oraz aktualne badania
psychologiczne i lekarskie
•	cyfrowa karta kierowcy
•	nowe prawo jazdy z kodem 95
•	ważne zaświadczenie o niekaralności
Oferujemy:
•	pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej
•	pomoc w obsłudze księgowej
•	długotrwałą współpracę
•	atrakcyjne warunki finansowe
Mile widziane: 
•	znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na poniższy 
e-mail;  w tytule maila proszę podać KIER/21/2014 .  

michal.zawistowski@hjortknudsen.pl, Tel. 067 2876971

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy  dla potrzeb  niezbędnych  do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dn.  29.08.1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze  zm.)”.

www.hjortknudsen.pl

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej 
poszukuje pracownika na stanowisko 

pracownik �zyczny

Wymagania:
- z uprawnieniami: prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach).

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
e-mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem 
w tytule Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Expando Sp z o.o., ul. Kościuszki 41A, 72-004 Trzeszczyn
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W253.4.scb.wt+pt.02-12.12



Nr 93 (2326)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

16

www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do
W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 88,36m parter bliźnia-
ka z podwórkiem i garażem. Tel. 
504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d 
w Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527 

• Nowogard mieszkanie 2pokojo-
we tanio sprzedam. 501 307 666 

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie ulica Gryfitów. 91 39 
27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam mieszkanie 55 m 
2,bezczynszowe.505339401.

• Pawilon handlowy  sprzedam  
lub  wynajmę.tel.517357653.

• Sprzedam  działkę  budowlaną  o 
pow. 0,5h przy  drodze  Dębice  
.Tel.697436375.

• Do  wynajęcie  mieszkanie  2 poko-
jowe .Tel.663160884,607083845.

• Sprzedam  mieszkanie  4 pokojo-
we , 67,7 m 2 : I piętro ul:15 lute-
go. Tel.534633872.

• Sprzedam  dom  jednoro-
dzinny  180 m2.Nowogard. 
Tel.791869584.

• Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
jowe na Leśnej .II  piętro, piwni-
ca, balkon. Cena 126000 tyś zł. 
TEL.725428837.

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
57m2, centrum. Cena 145 000 zł 
do negocjacji. 661 969 006  

• Kawalerka do wynajęcia  od  
01/12/2014r.Tel.913921402.

• Sprzedam mieszkanie 2 poko-
je; 41,49 m2 + garaż ze strychem 
przy domu. Cena do negocjacji. 
726 020 862 

• Sprzedam mieszkanie 3pokojo-
we w Mostach o pow. 51m2, par-
ter. 516 662 83

•	 Sprzedam dom w stanie suro-
wym ul. Sikorskiego. 604 955 
769 

• Sprzedam garaż ul. Jana Pawła II. 
Cena 19 000 zł. 607 083 893

• Mieszkanie wynajmę. 601 724 
492 

• Sprzedam mieszkanie dwupo-

kojowe. Częściowo umeblowa-
ne. 665 720 037, 605 764 994 

• Sprzedam garaż murowany z 
prądem. 607 804 921 

• Wynajmę dwupokojowe Nowo-
gard. 693 715 990 

• Kawalerka do wynajęcia od 
1.12.2014r. 91 39 21 402

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Do wynajęcia pawilon handlowy, 
wolnostojący, w pełni wyposażony,  
o pow. 120 m2, przy ul. Grota Row-
eckiego w Nowogardzie. Kontakt 
91 39 20 519.

MOTORyZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł 
do uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzy-
na, skóra, alufelgi imobilizer peł-
na elektryka, gotowe do zareje-
strowania w Polsce. 721 618 393

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia Opel 
Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908 

• Opel Astra rocznik 1996, 1.7, die-
sel, cena 2000 zł. 692 532 183

• Sprzedam Mitsubishi Gold prze-
bieg 70000 rocznik 2008, stan 
idealny po konserwacji.  696 807 
922

• Sprzedam Mazdę 6, rok 2004, 
Kombi. 533 508 930 

• Sprzedam Opel Combo. 693 
808 537 

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. prod. 
1998/1999, przeb. 130.000 km, 
opony zimowe, radio, tel. 515 
343 600

• Sprzedam szybę przednią do 
Golf 3 i silnik turbo disel 1.9 do 
VW. 693 344 667

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Kupię starą przyczepę wywrotkę 
3,5 tony. 785 04 19 62 

•	 KURy  nioski  1,5 roczne. 
WyPRZEDAŻ. Żabowo  13 
Tel.502530452,913910666.  

• Sprzedam  ciągnik C-360,pług 
3-skibowy-kultywator-2,5 m z 
bronami .Tel.697436375.

• Mieszkankę zbożową. 511 696 
751 

• Sprzedam prosiaki. 791 817 107 

•	 Kupię słomę w snopkach z do-
wozem. 91 39 20 307 

• Sprzedam  owijarkę    samo za-
ładowczą  do  siana kiszonki. Tel. 
601244231.

• Sprzedam  kaczki  skubane. Tel. 
796759414.

• Sprzedam ziemię rolną. 9139 22 
997

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

USŁUGI

• Zaopiekuję  się  dzieckiem. Tel. 

603607000.

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykończe-
nia. Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, hydrauliczne, przyłącza 
wod-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 
bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE Dy-
WANÓW, WyKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZySZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 505 371 529

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406. 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWy montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis  tel 691 
686 772

• Regulacja, naprawa okien i drzwi. 
695 181 070 .

• Docieplenia , malowanie, szpa-
chlowanie, glazura, hydrauli-
ka, regipsy  i podłogi. Adaptacja 
poddaszy. Tel.600626268.

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763 

•	 Remonty mieszkań. 798 147 
191

•	 Mycie okien 503 409 258

PRACA

•	 Ferma Norek w Maszkowie  za-
trudni pracowników do pracy w 
hodowli zwierząt futerkowych. 
601 520 540, 506 77 88 06 

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niem-
cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 
607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377 

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię  pomoc  kuchenną. 
Tel. 793230382,502026980.

• Szukam pracownika do obsługi 
sklepu internetowego, komple-
towania zamówień. Praca na cały 
etat, 10 zł/h na rękę do negocja-
cji. Proszę o kontakt pod nr 693 
083 124

•	  Poszukuje korepetytora do 
nauki j. angielskiego (przygo-
towanie do matury, praca w 
weekendy). 609 534 604

• Zatrudnię  panią  do  pracy .  Kel-
nerkę - barmana. Hotel „Oskar”.
Tel.602474266.

•  Poszukujemy  opiekunki  do  
starszej  osoby. Tel. 913920238.

• Przyjmę do pracy, na pełen etat 
do sklepu Spożywczo-przemy-
słowego „LEWIATAN” ul.5 Mar-
ca  13.Wszelkie informacje pod 
tel.502735901.

INNE

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwuszy-
bowe, białe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 522 
340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne  cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknie-
ta komora spalania np.gdy brak 
komina lub wentylacji zapewnia-

my czesci zamienne,serwis tel 
691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl  oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWy zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojacy VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z 
Niemiec do domu, pensjona-
tu gdzie sa 2- 3 lazienki,ekono-
miczny cena od 1.000 zl piec ga-
zowy c.o. stojacy, zeliwny ze 
sterowaniem vaillant moc od 
11- 30 kw cena 1.200 zl monta-
z,serwis  tel  691 686 772.

• Sprzedam drewno opałowe i ko-
minkowe. 667 788 820 

• Sprzedam drewno opałowe ol-
cha, sosna. 514 740 538 

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany, worki 15 kg, drzewne 8 
mm. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196 .

• Szukam  dojazdu  do  goleniow-
skiego parku  przemysłowego. 
Tel.887093999.

• Sprzedam jamniki posiadające 
książeczki zdrowia. Kontakt wie-
czorem. 91 39 110 44

• Sprzedam foxteriery posiadają-
ce książeczki zdrowia. Kontakt 
wieczorem. 91 39 110 44 

•	 Karp świąteczny, spełnio-
ne wymagania ekologiczne, 
sprzedaż przy ul. Boh. Warsza-
wy nr 107 obok sklepu węd-
karskiego oraz w domu przy 
ul. Dąbrowskiego 9. Tel. 91 39 
20 763

• Sprzedam maszyny stolarskie. 
503 084 687

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSCH, cena do uzgodnienia , 
tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko-zamrażarkę 
INDESIT, kolor srebrny, wys. ok. 
185 cm, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam  drewno opałowe  ol-
cha-sosna , pocięte  w  klocki.
Tel.514740538.

• Oflisy-odpady tartaczne  na  
opał, sprzedam  pocięte  w  kloc-
ki,  lub w całości do samodziel-
nego  pocięcia. Tel.514740538.

• Sprzedam  drewno : brzoza ,ol-
cha, sosna - pocięte. Przyczepka  
samochodowa  100 zł lub przy-
czepa  rolnicza.Tel.880690659.

• Sprzedam  -  migomat /spawar-
ka/.Nowa 180 A. Tel.795911886.

• Drewno  opałowe.
Tel.506232860.

ŚWIĄTECZNE PROMOCJE!
Obniżamy ceny nieruchomości, wejdź na naszą stronę i sprawdź  ile 
możesz zaoszczędzić. UWAGA! Promocja cenowa tylko w grudniu! 

Więc nie zwlekaj i zadzwoń już dziś!
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

Taniej od 2000 zł 
do 20 000 zł 
na wybrane 
mieszkania 

i domy 
ofetra ważna 

do 30.12.2014 r . 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 210.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 159.000 zł
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Firma poszukuje 
kierowcy 

z uprawnieniami i doświadcze-
niem na ciągnik siodłowy. 

Tel. 500 069 821

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

W y D R U K I  K O L O R O W E
u l .  B o h .  W a r s z a w y  7 a

e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165;  Tel. 91 577 20 07
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89): Jaki mistrz taka nauka 
Halina Stefańska, Cecylia Furmańczyk, Grażyna Siedlecka, Zofia Górecka, Teresa Januszonek, Anna Huget, 

Krystyna Gęglawa, Natalia Kursnierk, Andrzej Leszczyński, Chrystiana Syfert, Anna Husarz, Marek Kozioł, 
Jerzy Wesołowski, A. Wypych, Wiesław Borowik,  Renata Dumańska, Pelagia Feliksiak, Halina Szwal, Barba-
ra Bartosik, St. Pokorska, Edward Bachor, Danuta Skowron, Janina Grudzińska

Zwycięzcy: Zofia Górecka, Renata Dumańska, Barbara Bartosik
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: tarcza księżycowa, plastelina
Oliwi Feliksiak, Jakub Turek, Julia Bańkowska, Natalka Chruściel, Miłosz Wielgus, Weronika Lewandow-

ska, Marcel Głąbecki, Kacper Głąbecki, Maciej Płachecki, Dominika Płachecka, Ameli Goc, Madzia Skow-
rońska, Jakub Turek

Zwycięzca: Julia Bańkowska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07Szeroki wybór artykułów kreatywnych: cekiny, koraliki, tasiemki...

Spraw radość sobie i swoim bliskim - 
- ozdobą wykonaną przez siebie.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Piękno jesieni”
Martyna Bryndza, Ewa Doszczenko, Zofia Górecka, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Christiana Syfert, Agata Kochelska, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Maria Sowińska, Renata Dumań-
ska, Krystyna Młynarska, Małgorzata Krawczyk, Teresa Januszonek, Szczepan Falaciński, Lucyna Andrzej-
czak, Maria Kloch, Halina Stefańska, Grażyna Kosmalska

Zwycięzcy: Ewa Doszczenko, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych
Maja i Klaudia Zdunowskie, Mateusz Zaremba, Kacper Skowroński, Kinga Feliksiak, Miosz Wielgus, Mar-

tyna Grenda, Nikola Molka, Katarzyna Młynarska, Martyna Szaplin, Oliwia Jaworska, Natalia Kamińska, 
Wiktoria Matusiak, Marcin Woźniak, Justyna Łuczak, Oktawia Maciejuniec, Ela Lewandowska

Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNy - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZyK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDy BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursu-
je 18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P6.2.O.d/o

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL MS 261 C-M

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę

2599,-

Poręczna, mocna, profesjonalna pilarka spalinowa STIHL MS 261 C-M z systemem M-Tronic 
zapewniającym zawsze optymalną moc silnika. Filtr HD2, pompa olejowa z regulacją 
wydajności i praktyczne wyposażenie takie jak: tłumik ze stali nierdzewnej, 
czy praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego.

Moc: 2,9 kW / 3,9 KM
Prowadnica: 37 cm
Ciężar: 5,2 kg¹

W 19.12

Z konsumpcją i alkoholem (0,7 l.), (2 l. soku), szampan, obiad i 4 posiłki i szaszłyk gorące, przekąski

- 400 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

"Andrzejki" - 29.11 g. 20.00-4.00

SYLWESTER - 31.12 g. 20.00-5.00

z orkiestrą “Amadeo"

ZAPRASZAMY

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące i szaszłyk, przekąski

- 180 zł od pary

z orkiestrą “Amadeo"

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
CHRZTY • ŚLUBY • KOMUNIE • STYPY

Tel. 604 214 937

W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

s. 8, 9

Mikołajkowy 
Wyścig Kolarski

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

s. 5

Mówią o tym  
w całym kraju
Wywiad  
z mecenasem  
Górskim

PO WYBORACH:
Trzy  
protesty  
z Nowogardu

s. 3

RATY!
BEZ KOSZTÓW
NA CAŁY ASORTYMENT

10x0%
SKLEP ROLNICZO-TECHNICZNY
ul. 3 Maja 16A, Nowogard

tel. 91 578 14 87

Do 12 grudnia 2014 r.
ZABAWKI BRUDER 

Doskonały 
pomysł 
na prezent

Z A P R A S Z A M Y

10% rabat

VECTRA - 1,49ZŁ
SM CISY - 1,99ZŁ
ENERGIA -1,99ZŁ
GAZ - 1,99ZŁ
TP SA 1,99ZŁ
POZOSTAŁE 2,40 ZŁ
Pożyczki do 1000zł bez BIK

Agencja Opłat 
EXPERT

vis a vis Soldo

DLA STAŁYCH KLIENTÓW 
RABATY

Zginął mąż, a żona i syn w szpitalu. Prowadził pijany sąsiad

Śmiertelny wypadek 
pod Osowem

Czytaj s. 3

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

UWAGA 
zmiana godziny bezpłatnych 

porad prawnych

Przyjechały  
z Koszalina,  
by kraść w 
Nowogardzie 

3

Przenieście im 
Wigilię pod dach

4

Protest nauczycieli. 
Oflagowane szkoły  
w Nowogardzie 

5

OSINA:
Rodzice wrócili do 
szkolnych ławek
 16
Mali pomocnicy św. 
Mikołaja 

16

REKLAMA
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Nasza sonda
Jesteśmy w trakcie przeżywania Adwentu – okresu trwającego od czwartej z kolei poprze-
dzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia, czyli Wigilii. Ad-
went to czas przygotowujący nas na Narodzenie Pańskie – chwile zadumy, refleksji i wyci-
szenia. Dziś, w ramach naszej cotygodniowej sondy ulicznej, zapytaliśmy mieszkańców No-
wogardu, jak przeżywają ten szczególny okres.

Ludmiła Zięciak – Adwent to taki szczególny okres dla ludzi wierzą-
cych, ponieważ do Świąt trzeba się przygotować przede wszystkim du-
chowo. Zakupy, prezenty – to jest gdzieś na szarym końcu, przy okazji. 
Jeśli o mnie chodzi, kładę nacisk przede wszystkim na duchowość. Za-
chęcam swoje dzieci, by chodziły do kościoła na roraty. Wszystko to, co 
powinno się w tym czasie robić, staram się realizować.  

Władysława Klusarczyk – W czasie Adwentu korzystam z możli-
wości pójścia do spowiedzi, poświęcam się modlitwie i chodzę do ko-
ścioła. W taki oto sposób robię wszystko, co w mojej mocy, by wzboga-
cać się duchowo. A jeśli chodzi o szał zakupów, to jestem od tego dale-
ka. Okresu przygotowywania się do Świąt Bożego Narodzenia z pew-
nością nie spędzam na lataniu po sklepach. 

Pan Waldemar – Szczerze powiem, że nie przeżywam tego okresu w 
jakiś szczególny sposób. Wie pan, dziś ludzie podchodzą do takich rze-
czy inaczej niż kiedyś. Czasy się zmieniły. Tego typu tradycje niestety 
powoli zanikają. Jak byłem młodszy i wychowywałem się pod okiem 
rodziców, to jakoś bardziej przeżywało się ten przedświąteczny czas. 
Później, kiedy się usamodzielniłem, wszystko nabrało nieco innego wy-
miaru. Niemniej zgadzam się z twierdzeniem, że Adwent to dla kato-
lika szczególny okres.

Barbara Paradowska – Okres przedświąteczny przeżywam bardzo 
intensywnie. Adwent to czas szczególnego skupienia i modlitwy, przede 
wszystkim o zdrowie, bo jeśli je mamy, to mamy wszystko. Wszystko 
odbywa się na zasadzie wyciszenia, oczekiwania i duchowego przygo-
towania do Świąt, oczywiście w gronie rodzinnym.

Edward Gibki – Jestem katolikiem i oczywiście przeżywam te dni 
Adwentu w nieco inny sposób niż pozostałe. Może nie jakoś bardzo 
szczególnie, ale jednak trochę inaczej. To jest podobnie jak z Postem, 
tzn. ograniczam się, jeśli chodzi o posiłki, unikam hucznych zabaw itp. 
W końcu to czas wyciszenia. Tak jak powiedziałem – czczę ten okres 
na swój sposób, nie nazbyt szczególnie, ale też nie traktuję go jak zwy-
kłego czasu.

Wysłuchał: Jarek Bzowy 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

01.12.2014 r. 
Godz. 08.45
Policjanci Ruchu Drogowe-

go Komendy Powiatowej Poli-
cji w Goleniowie w trakcie kon-
troli pojazdu marki Opel Vec-
tra, ujawnili, że kierujący, An-
drzej G. znajduje się w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 0,36 
mg/l, co stanowi ok. 0,74 pro-
mila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Godz. 09.10 
Przy  ul. Boh. Warszawy, Sta-

nisław S. kierował pojazdem 
marki Ford Escort, znajdując się 
w stanie po użyciu alkoholu, z 
wynikiem 0,19 mg/l, co stanowi 
ok. 0,38 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. 

Godz. 11.00
Powiadomienie o uszkodze-

niu bramy wjazdowej do przed-
szkola przy ul. Żeromskiego, 
przez kierującego ciągnikiem 
siodłowym. 

Godz. 15.00
Przy ul. Armii Krajowej do-

szło do kolizji drogowej pomię-
dzy pojazdami Mazda oraz Peu-
geot. 

02.12.2014 r. 
Godz. 12.30 
Powiadomieni o kolizji dro-

gowej przy ul. Mickiewicza, w 
której uczestniczyły pojazdy 
marki Mercedes oraz Citroen. 

Godz. 22.40 
Policjanci Ogniwa Patrolo-

wo Interwencyjnego w trakcie 
kontroli drogowej przy ul. Ko-
ściuszki ujawnili,  że Damian 
D., kierując samochodem marki 
Opel Corsa, znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 
0,48 mg/l, co stanowi ok. 0,96 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. 

03.12.2014 r. 
Godz. 07.30 
Włamanie do domu jednoro-

dzinnego w miejscowości Osi-
na, skąd dokonano kradzieży 
pieniędzy. 

Godz. 13.45
Personel sklepu Natura przy 

ul. 700-lecia, dokonał zatrzy-
mania Wioletty F. i Natalii C., 
sprawczyń kradzieży sklepowej.

 04.12.2014 r.  
Godz. 02.40
Kradzież paliwa oraz oleju 

z koparki marki New Holand, 
walca oraz równiarki w miej-
scowości Czermnica. Ponadto 

dokonano kradzieży skrzynki 
narzędziowej z kluczami. 

Godz. 05.00
Przy ul. 15 Lutego Policjan-

ci Ogniwa Patrolowo Interwen-
cyjnego ujawnili, że kierujący 
samochodem marki Mercedes, 
Wojciech T. posiada aktywny 
zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. 

Godz. 06.30 
W miejscowości Olchowo do-

szło do kolizji drogowej, w któ-
rej uczestniczyły dwa pojazdy: 
VW Polo oraz Audi. 

Godz. 07.30
Powiadomienie o kradzieży 

paliwa na stacji Orlen przez kie-
rującego samochodem marki 
Opel. Zdarzenie miało miejsce 
w dniu 02.12.2014 r.   

Godz. 15.00
Kradzież tablic rejestracyj-

nych z samochodu marki Opel 
Corsa, zaparkowanego przy ul. 
Waryńskiego. 

05.12.2014 r. 
Godz. 01.30 
Przy ul. 5 Marca podpaleniu 

uległ samochód marki Deawoo 
Lanos. 

Godz. 09.20 
Pracownik Zakładu Usług Ko-

munalnych w Nowogardzie po-
wiadomił o uszkodzeniu dwóch 
plastikowych kontenerów na 
odpady, poprzez podpalenie. 

Godz. 14.00
Powiadomienie o oszustwie 

przy zakupie samochodu marki 
BMW za pośrednictwem porta-
lu internetowego otoMoto. 

Godz. 19.00
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Kulice, gdzie doszło do 
zderzenia pomiędzy pojazdami 
VW oraz Opel.

06.12.2014 r. 
Godz. 22.45
Pomiędzy miejscowościami 

Nowogard – Osowo doszło do 
wypadku drogowego. Kierują-
cy pojazdem marki Opel Astra, 
Dariusz W., znajdując się w sta-
nie nietrzeźwości (0,82 promila 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu), uderzył w drzewo. 

07.12.2014 r. 
Godz. 09.00
Powiadomienie o kradzieży 

lusterka bocznego z samochodu 
marki Opel Vectra, zaparkowa-
nego przy ul. 700-lecia. 

st. insp. Ref. Prewencji 
Klaudia Gieryń 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

REKLAMA

Kupię samochód 
ciężarowy 

- skrzyniowy DMC do 3,5 tony. 
Rok produkcji od 2008 roku. 

Kabina 3 osobowa.

tel. 91 39 26 267

Zginął mąż, a żona i syn w szpitalu. Prowadził pijany sąsiad

Śmiertelny wypadek pod Osowem 
Tragiczny finał miał wypadek samochodowy, jaki spowodował pijany 21-latek, nieposiadający prawa jazdy. Śmierć na miejscu poniósł 58-letni mężczyzna. 
W szpitalu przebywa jego żona i syn. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, ok. godz. 23.00, na drodze do Osowa. 

Samochodem marki Opel Astra 
podróżowało pięć osób. Na dro-
dze do Osowa kierowca stracił pa-
nowanie nad kierownicą. 

– Auto z niewyjaśnionych do-
tąd przyczyn zjechało na pobo-
cze i uderzyło w drzewo. Kierują-
cy zbiegł z miejsca zdarzenia, za-
nim na miejsce przyjechały służ-
by ratunkowe. Policjanci po krót-
kim czasie ustalili jego tożsamość 
i miejsce pobytu – informuje asp. 
Julita Filipczuk, rzecznik policji. 

Szybko okazało się, dlacze-
go kierowca wolał nie czekać na 
przyjazd policji. – 21-latek miał 
w wydychanym powietrzu 0,8 pro-
mila alkoholu. Nie posiadał także 
prawa jazdy – mówi J. Filipczuk. 

W wyniku zdarzenia, mimo 
podjętej na miejscu wypadku re-
animacji przez ratowników me-
dycznych, śmierć poniósł 58-let-

ni Kazimierz M. z Bieńczyc. W 
samochodzie podróżowała tak-
że jego rodzina. Żona i syn tra-
fili z obrażeniami ciała do szpi-
tali w Nowogardzie i Gryficach. 
Natomiast szwagierka zmarłego, 
mieszkanka Nowogardu, wyszła z 
wypadku bez szwanku.

W szpitalu przebywa także kie-
rowca, 21-letni Dariusz W., sąsiad 
tragicznie zmarłego mężczyzny. 
Gdy powróci do zdrowia, usłyszy 
najprawdopodobniej zarzuty pro-
wadzenia auta pod wpływem al-
koholu i spowodowania śmiertel-
nego wypadku. Jazda na podwój-
nym gazie i do tego bez upraw-
nień z pewnością nie będą w tej 
sprawie okolicznościami łagodzą-
cymi. 

MS

Sąd sprawdzi, czy wybory przebiegały prawidłowo 

Trzy protesty z Nowogardu 
1 grudnia minął termin składania protestów wyborczych do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Spośród 60 zastrzeżeń, jakie do przebiegu wyborów zgłosili 
obywatele z całego województwa, trzy dotyczą wyborów do Rady Miejskiej w Nowogardzie. 

Jak poinformował nas Tomasz 
Szaj, rzecznik prasowy Sądu 
Okręgowego w Szczecinie, dwa 
z trzech zgłoszonych protestów z 
terenu Gminy Nowogard, złożo-
ne przez członka gminnej komi-
sji wyborczej, dotyczą błędów w 
kartach do głosowania oraz nie-
prawidłowego liczenia głosów, w 
tym kwalifikowania głosów jako 
ważne i nieważne. Złożony pro-
test zawierał jednak błędy for-
malne i Sąd wezwał do ich usu-
nięcia. Wówczas dopiero zapad-

nie decyzja, czy sprawa 
ta trafi w ogóle na wo-
kandę. 

Natomiast trzeci 
protest jest o wiele po-
ważniejszy i dotyczy 
zarzutu przekupstwa, 
do którego miało dojść 
podczas wyborów w 
obwodzie nr 12, obej-
mujący m. in. Żabowo, 
Wojcieszyn i Maszko-
wo. W tej sprawie ter-
min rozprawy wyzna-

czono na 30.12.2014 r. 
Jeśli zarzuty się potwier-
dzą, Sąd może nawet 
unieważnić wynik wy-
borów. Wówczas wybory 
musiałby zostać w tym 
okręgu powtórzone. 

Sąd poprosił o opinię 
na temat złożonych pro-
testów przewodniczące-
go gminnej komisji wy-
borczej, Mieczysława La-
skowskiego. - Do wszyst-
kich zarzutów odniosę się 

z pełnym obiektywizmem – zapo-
wiada M. Laskowski. 

Do Sądu nie wpłynęły nato-
miast żadne protesty z terenu 
Gminy Osina. 

Na rozpatrzenie wszystkich 
złożonych co do wyborów za-
strzeżeń Sąd ma 30 dni. Musi 
więc wydać orzeczenia do 30 
grudnia. 

MS

W zatrzymaniu pomógł rysopis

Przyjechały z Koszalina,  
by kraść w Nowogardzie
Goleniowscy policjanci zatrzymali dwie mieszkanki Koszalina, podejrzewane o kradzież kosmetyków w jednym ze skle-
pów na terenie Nowogardu. Wartość strat oszacowano na kwotę niemal 1500 zł. Za to przestępstwo kodeks karny przewi-
duje karę do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze zostali po-
wiadomieni przez kierowniczkę 
jednej z goleniowskich drogerii 
o ujęciu dwóch kobiet, podej-
rzewanych o kradzież kosmety-
ków. Policjanci na miejscu usta-
lili, że zgłaszająca otrzymała in-

formację od kierownika podob-
nego sklepu w Nowogardzie, iż 
dwie młode kobiety dokona-
ły tam kradzieży i uciekły. Na 
podstawie rysopisu obu pań, 
pracownice goleniowskiego 
sklepu rozpoznały potencjalne 

złodziejki i postanowiły je ująć, 
celem przekazania policjantom 
i wyjaśnienia sprawy.

Zatrzymanymi sprawczynia-
mi kradzieży okazały się miesz-
kanki Koszalina w wieku 24 i 
25 lat. Ich łupem padły kosme-

tyki o wartości niemal 1500 zł. 
Usłyszały zarzut kradzieży, do 
którego przyznały się. Grozi im 
kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności. 

asp. Julita Filipczuk

W to drzewo uderzył kierujący Oplem Astrą
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Sonda z Osiny
Minął już drugi tydzień odkąd w Kościele chrześcijańskim obcho-

dzimy Adwent, czyli czas przygotowywania się do Świąt Bożego Na-
rodzenia. Okres ten kojarzy się przede wszystkim z wyciszeniem, re-
fleksją oraz zadumą nad ludzkim życiem, zarówno tym doczesnym, 
jak i wiecznym. Dziś, podobnie jak w Nowogardzie, zapytaliśmy w 
Osinie o to, czy ludzie w jakiś szczególny sposób przeżywają Adwent, 
a jeśli tak, to czy poczynają w związku z nim jakieś postanowienia.

Pan Jacek – Uważam, że jeżeli 
człowiek wierzy w Boga, to musi sza-
nować taki czas jak Adwent. Ja je-
stem katolikiem, ale niepraktykują-
cym. U mnie z tymi postanowienia-
mi to jest tak, że jeśli już mam coś 
wdrożyć w życie, to nie w okresie Ad-
wentu, ale z dniem Wigilii, czyli 24 
grudnia. W tym roku postanowiłem 

sobie, że będę mniej palić.  

Pani Jolanta – U mnie jak co roku 
– postanowienia są, ale pozwoli pan, 
że nie będę zdradzać jakie. Oczywi-
ście nie tylko sobie coś postanawiam, 
ale też realizuję te przyrzeczenia. Wy-
chodzę z założenia, że jeśli się coś po-
stanawia, to trzeba słowa dotrzymać. 
W ubiegłym roku udało mi się wy-
trwać w każdej obietnicy. Ten Ad-
went będę przeżywać nieco inaczej 
niż w tamtym roku, ponieważ zostałam sama, ale różnica z pewnością 
będzie niewielka. 

Pan Piotr – Jeśli o mnie chodzi, to 
nie mam żadnych postanowień. Nic z 
tych rzeczy. Co roku do sprawy pod-
chodzę tak samo, czyli Adwentu nie 
przeżywam w jakiś szczególny sposób. 
Dla mnie jest to czas jak każdy inny. 
Nie różni się niczym od reszty dni.

Pan Łukasz – Nie obchodzę Ad-
wentu, w zasadzie to nigdy go nie 
obchodziłem, a co za tym idzie – nie 
przeżywam go jakoś szczególnie. Dni 
jak każde inne w ciągu roku. Oczy-
wiście do Świąt Bożego Narodzenia 
trochę się przygotowuję, ale żeby w 
jakiś specjalny sposób to nie. I raczej 
nigdy tego nie praktykowałem, w młodszych latach również.  

Pani Małgorzata – Jestem osobą 
wierzącą, ale niepraktykującą. Je-
śli chodzi o postanowienia, to mam 
je przez cały rok, nie tylko w jakimś 
ściśle wyznaczonym czasie. Adwent 
nie ma tu zatem nic do rzeczy. Dla 
mnie każdy kolejny dzień jest czymś 
szczególnym, więc wyrzeczenia i po-
stanowienia staram się realizować 

codziennie. To prawda, że Adwent jest czymś ważnym, bo to w końcu 
okres przygotowujący nas do Świąt. Niemniej, jak już powiedziałam, 
każdy powinien mieć postanowienia przez cały rok.

Rozmawiał: Jarek Bzowy

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, 

jesteś w posiadaniu interesujących wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Przetarg na posiłki jeszcze raz 

Jednak unieważnili...
Zgodnie z przewidywaniami, Gmina Nowogard unieważniła przetarg na przygotowanie i 
dowóz bezpłatnych posiłków dla uczniów w ramach pomocy społecznej i ogłosiła już ko-
lejne postępowanie. 

Przypomnijmy, że w ubie-
głym tygodniu w środę odbyło się 
otwarcie ofert złożonych przez fir-
my gastronomiczne. Żadna z za-
proponowanych za wykonanie za-
dania cen nie mieściła się jednak 
w kwocie, jaką na ten cel przezna-
czyła w budżecie Gmina. Najtań-
sza oferta, złożona przez kosza-
lińską spółkę TESS, przewyższa-
ła możliwości miasta o 15 tysię-
cy złotych. Podobnie było z lokal-
ną firmą PPHU „Ewa” - Ewy Ka-
sprzyk, która obliczyła, że może 
wykonać to zadanie za 392 tys. 
171 zł. Ponad 415 tys. zł. zapro-
ponowała natomiast spółka PHU 
„Kulinaria” z Piły. 

Ponieważ za podstawowe kry-
terium oceny ofert przyjęto cenę, 
Gmina miała dwie możliwości, 
albo zwiększenie puli na posiłki 
w budżecie i podpisanie umowy z 
firmą z Koszalina, albo unieważ-
nienie przetargu. Wybrano tę dru-
gą opcję i ogłoszono drugi prze-

targ, którego rozstrzygnięcie ma 
się odbyć za tydzień, tj. 16 grud-
nia. Można się spodziewać, że 
tym razem oferenci spróbują do-
pasować swoje oferty do pienię-
dzy, jakie planuje wydać na ten cel 
miasto. Pytanie tylko, czy pójdzie 
za tym jakość serwowanych dzie-
ciom posiłków...

Ustawodawca już zauważył ten 
problem i w związku z tym zmie-

nił w ostatnich miesiącach ustawę 
o zamówieniach publicznych, po-
szerzając możliwość zastosowa-
nia kryteriów oceny, nie tylko o 
kryterium ceny. Pozwala to unik-
nąć takich sytuacji, w których za-
niżanie ceny przez oferentów w 
sposób oczywisty wpływa na ja-
kość wykonywanej usługi. 

MS

Przenieście im Wigilię pod dach
Wczoraj (poniedziałek) do redakcji DN zadzwonił mieszkaniec Nowogardu z prośbą o pu-
blikację na łamach naszej gazety przemyśleń, jakie poczynił w kwestii organizowanej co 
roku na Placu Wolności Wigilii. Wypowiedź w całości publikujemy poniżej.  

Za pośrednictwem gazety DN 
chciałbym podzielić się pewną re-
fleksją, która ma związek z Wigi-
lią organizowaną na Placu Wol-
ności w Nowogardzie. Podobnie 
jak przed rokiem, na świeżym po-
wietrzu, odbędzie się spotkanie wi-
gilijne dla ubogich i bezdomnych 
mieszkańców Gminy Nowogard. 
Zapewne zaplanowano wspólne 
kolędowanie i składanie życzeń 
przy opłatku. Będzie też, rzecz ja-
sna, poczęstunek. No właśnie, w 

tym sęk… Jedzenie jest napraw-
dę smaczne, ale zanim zdąży się je 
skonsumować, bardzo szybko osty-
ga, a to dlatego, że podane jest w 
chodzie. Przecież to w końcu zima. 
Dlatego zwracam uwagę organi-
zatorom, by Wigilia odbywała się 
raczej nie na Placu Wolności, lecz 
w pomieszczeniu, które jest ogrze-
wane! Apeluję, aby ktoś zastanowił 
się nad tą kwestią, która w moim 
odczuciu jest bardzo ważna. Wigi-
lia to szczególny dzień, w którym 

wszyscy powinni być razem, łamać 
się opłatkiem i życzyć sobie wza-
jemnie wszystkiego, co najlepsze, 
ale nie w chłodzie, lecz w cieple, w 
jakimś przytulnym miejscu. Takich 
na terenie miasta z pewnością jest 
sporo, tylko organizatorzy musieli-
by go poszukać.

Stały Czytelnik DN 
(imię i nazwisko 

do wiadomości redakcji)
Opr. JB

 Halo redakcja 

Panu Lucjanowi 
Borowiczowi 

za pomoc 
w „nakrętkowej 

akcji” 
dla Kuby 

serdecznie dziękujemy. 
Czekamy na więcej. 

Rodzice Kuby

PODZIĘKOWANIA
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Przełomowy wyrok ws. kredytów we frankach szwajcarskich

Mieszkanka Nowogardu pozywa mBank... i wygrywa 
Poniżej publikujemy rozmowę, jaką z mecenasem Radosławem Górskim ze Szczecina, prowadzącym swoją kancelarię również na terenie Nowogardu, prze-
prowadził Marcin Osuch z „Portalu dla Osób Poszkodowanych przez Banki” (poszkodowani.net). Rozmowa dotyczy szeroko komentowanego w ostatnich 
dniach przez media w całym kraju wyroku, jaki zapadł przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, w sprawie kredytu udzielonego przez mBank we frankach 
szwajcarskich. Sprawa toczyła się z powództwa mieszkanki Nowogardu, którą w procesie sądowym reprezentował właśnie mecenas Radosław Górski. 

Radosław Górski w swojej kancelarii w Nowogardzie. Fot. MS

dzień spłaty poszczególnych rat 
kredytowych. Nie ukrywam, że 
proces przygotowania linii po-
wództwa, analizy tła sprawy i 
wykładni przepisów prawa fi-
nansowego, a następnie opraco-
wanie i uzasadnienie wszystkich 
zarzutów procesowych, wyma-
gały od nas bardzo dużego na-
kładu pracy, liczonego w wielu 
dziesiątkach godzin, w związku 
z czym wyrok Sądu jest dla nas 
szczególnie satysfakcjonujący. 
Satysfakcjonujący tym bardziej, 
iż od początku wierzyliśmy w 
to, że nasze stanowisko proce-
sowe zostanie przynajmniej w 
najistotniejszych aspektach po-
dzielone przez sądy, pomimo 
iż na co dzień spotykaliśmy się 
z bardzo krytycznymi opinia-
mi na temat zasadności naszego 
stanowiska, wyrażanej również 
przez niezwiązanych ze sprawą 
naszych kolegów prawników.

M. Osuch: Co można dora-
dzić innym osobom „wrobio-
nym” w kredyt we frankach? 
Iść do sądu czy czekać na upra-
womocnienie się wyroku?

R. Górski: Trzeba uczciwie 
wskazać, że kredytobiorcy ni-
gdy nie będą mieć stuprocento-
wej pewności co do tego, że wy-
grają proces z bankiem. Prawo 
polskie nie opiera się o zasadę 
precedensu – wyrok, nawet naj-
bardziej korzystny dla kredyto-
biorcy, nie wiąże innych sądów.

Proszę jednak pamiętać o 
możliwym przedawnieniu 
ewentualnych roszczeń w sto-
sunku do banku. Uważam, że 
nie należy zwlekać z decyzją o 
skierowaniu spraw na drogę po-
stępowania sądowego.

Marcin Osuch
poszkodwani.net 

Marcin Osuch: Wiem tyle, 
że w Sądzie Okręgowym w 
Szczecinie zapadł bardzo waż-
ny wyrok w sprawie kredytów 
we frankach szwajcarskich. 
Co konkretnie się wydarzyło? 
Dostaję w tej sprawie dziesiąt-
ki wiadomości z całego kraju. 
Ludzie pytają, czy to prawda, 
że można wygrać z bankami w 
sprawach kredytu we frankach 
szwajcarskich?

Radosław  Górski: Przed Są-
dem Okręgowym zapadł wy-
rok pomyślny dla kredytobiorcy, 
którego jako radca prawny re-
prezentowałem w sporze z ban-
kiem. Wyjaśniam, że co praw-
da powódka nominalnie jest 
moją klientką, jednak zarzu-
ty procesowe oraz wszystkie pi-
sma w sprawie powstały w opar-
ciu o stanowisko wypracowa-
ne wspólnie z radcą prawnym, 

Piotrem Barczem. Sprawy te są 
zbyt skomplikowane i wymagają 
współpracy oraz bardzo dużego 
nakładu pracy. Z tego powodu 
sprawy przeciwko bankom pro-
wadzimy wspólnie i w ten spo-
sób w każdej kolejnej sprawie 
nasze kancelarie się wspierają.

M. Osuch: Czego dotyczyła 
sprawa sądowa?

R. Górski: Bank w związku z 
zaległościami w spłaceniu kre-
dytu udzielnego w CHF wypo-
wiedział kredytobiorcy umowę 
kredytu. Następnie zaś przeliczył 
wartość kredytu udzielonego w 
złotych polskich według kursu 
franka szwajcarskiego na dzień 
wystawienia tak zwanego ban-
kowego tytułu egzekucyjnego. 
W wyniku takiego zabiegu, kre-
dytobiorca stracił około 150.000 
zł tylko w wyniku 

różnicy kursowej – to jest w 

różnicy w wartości CHF z dnia 
zaciągnięcia kredytu i z dnia 
przeliczenia kredytu według 
aktualnego kursu CHF. Bank 
w przekonaniu, że miał pra-
wo do takiego przewalutowa-
nia, wszczął więc egzekucję ko-
morniczą, żądając zapłaty kwoty 
znacznie wyższej niż nominalna 
wartość kredytu. Kredytobior-
ca nie zgodził się z takim dzia-
łaniem banku i reprezentowany 
przez pełnomocnika skierował 
sprawę do Sądu. W pozwie pod-
niósł zaś szereg zarzutów, które 
następnie podlegały rozpozna-
niu przez Sąd Okręgowy.

M. Osuch: Na czym polega 
wygrana?

R. Górski: Zastrzegam, że 
póki co mamy do czynienia z 
wyrokiem Sądu I instancji. Wy-
rok ten jest jednak bardzo ko-
rzystny dla zainteresowane-
go kredytobiorcy. Z uzasadnie-
nia wyroku wynika bowiem w 
sposób jasny, że bank nie może 
ustalać wartości swoich należ-
ności w oparciu o postanowie-
nie umowne, z którego wyni-
ka, że wysokość rat kredyto-
wych wylicza się w oparciu o 
kurs CHF. Nie chodzi więc o to, 
że Sąd podważył na przykład je-
dynie przeliczanie raty kredyto-
wej po kursie kupna albo sprze-
daży CHF, albo działania banku 
o charakterze technicznym czy 
rachunkowym. Podważona zo-
stała sama podstawowa zasada 
w umowach kredytowych, od-
nosząca się do przewalutowania. 
Zdaniem Sądu roszczenie, wyli-
czone jako iloczyn kwoty kredy-

tu w CHF i kursu franka szwaj-
carskiego, nie istnieje. Sąd do-
szedł do przekonania, że bank 
nie udowodnił, iż ma roszczenie 
o zapłatę należności wyliczonej 
według kursu CHF. Innymi sło-
wy, bank nie może domagać się 
zapłaty wartości kredytu według 
kursu franka szwajcarskiego z 
chwili jego przewalutowania, 
a na takim niekorzystnym dla 
kredytobiorcy przeliczeniu mój 
klient tracił 150.000 zł. 

M. Osuch: Wobec tego klient 
musi być zadowolony. Co ten 
wyrok oznacza dla banków i 

kredytobiorców w Polsce?
R. Górski: Wyrok ten w żaden 

sposób nie wiąże innych sądów. 
Nie ulega jednak wątpliwości, 
iż można mówić o tym, że Sąd 
Okręgowy podzielił nasze stano-
wisko w omówionym wyżej za-
kresie. Spór pomiędzy bankiem 
a kredytobiorcą miał charakter 
prawny. Sytuacja mojego klien-
ta jest wobec tego bardzo zbliżo-
na do sytuacji innych kredyto-
biorców, którzy zawarli podobne 
umowy.

Jeżeli więc wyrok ten się 
utrzyma, to bez wątpienia moż-
na mówić o pomyślnej dla kre-
dytobiorców linii orzeczniczej, 
przynajmniej w apelacji szcze-
cińskiej.

W naszej ocenie wyrok ma 
znaczenie przełomowe dla kre-
dytobiorców. Wszystko jest na 
jak najlepszej drodze do udo-
wodnienia, że wysokość zobo-
wiązań kredytowych nie ma 
żadnego związku z kursem 
sprzedaży CHF, aktualnym na 

Janina Kurenda: lat 89, zmar-
ła 07.12.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 10.12.2014r., o godz. 13:00 na 
cmentarzu w Nowogardzie

Zenon Grzelczyk: lat 59, zmarł 
08.12.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 10.12.2014r., o godz. 13:00 na 
cmentarzu w Sikorkach

Informacje przekazał 
Zakład Usług Pogrzebowych, 

Sebastian Furmańczyk

W tych dniach 
odeszli do 
Wieczności 

Z ostatniej chwili 
Protest nauczycieli w stolicy 

Oflagowane szkoły  
w Nowogardzie 
Dzisiaj (9 grudnia), w Warszawie, przed Kancelarią Premiera odbędzie się protest NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Do akcji w stolicy przyłączyli się rów-
nież nowogardzcy związkowcy. 

Z tego też powodu na budynkach szkół rozwieszono flagi z logiem NSZZ „Solidarność” POiW. Nauczyciele 
strajkują wobec braku 9% podwyżki, jaką mieliby otrzymać w 2015 r. 

- Jeżeli nie otrzymamy tej podwyżki, nasze płace w przyszłym roku wrócą do poziomu z 2007 roku – informu-
je Anna Kowalczyk-Krzywania, przewodnicząca „Solidarności Nauczycieli” w Nowogardzie. 

Więcej o postulatach strajkujących i sytuacji nauczycieli w Nowogardzie w piątkowym wydaniu DN. 
MS

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 
śp. Tadeusza 

Wyrzykowskiego 
składa rodzina 

PODZIĘKOWANIA
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Literacko-satyryczna 

mieszanka Pana Franka

Dialekt i gwary śląskie 
binda = bandaż 
biksa = puszka 
bildować = stroić się 
binder = krawat 
blaj = ołów 
blank = całkiem 
halać = głaskać 
halbki = półbuty 
hałba = kaptur 
Hanek = Janek 
hangować = pomagać 
harynki = śledzie 
krasol = huśtawka 
karbinadel = kotlet mielony 
kosarnio = koszary
lajera = głośnik 
lajerman = kataryniarz 
lemieć = kołnierz 
sztof = materiał 
wegwajzer = drogowskaz

AFORYZMY O ZDRO-
WIU, CHOROBIE, LEKA-
RZU, CIERPIENIU 

Ból i serce odnajdują się za-
wsze. (Eugeniusz Kołda)

Jakże trudno naprawdę 
współczuć nieszczęśliwemu, kie-
dy cieszy się końskim zdrowiem. 
(Jan Górczyński) 

Wszyscy ponosimy klęski, ale 
niektórzy cierpią mniej. Mają 
grubą skórę. (Kazimierz Chyła) 

Niechęć do pracy to u nas naj-
częściej spotykany rodzaj choro-
by zawodowej. (Franciszek Tar-
czykowski) 

Nadmierne zamartwianie się 
stanem zdrowia może dopro-
wadzić do całkowitej jego utra-
ty. (Urszula Zybura-Chodkie-
wicz) 

Niejeden stracił zdrowie od 

okrzyków: „Niech żyje!”. (Ur-
szula Zybura-Chodkiewicz) 

Hasło antynikotynowe: Ty 
toń! Ja wypływam. (Wacław 
Klejmont)

Czas jest najlepszym leka-
rzem dla tych, których jeszcze 
zabił. (Jan Gross) 

Ano tak pospolicie bywa, kie-
dy najwięcej chleba narobimy, 
aliści zębów nie będzie. (Miko-
łaj Rej) 

Rana od miecza może się za-
goić, rana od złego języka – ni-
gdy. (Przysłowie mongolskie)

Telewizja całkowicie mnie 
przekonała do konieczności 
ruchu na świeżym powietrzu. 
(Valeriu Butulescu) 

Choroba to przedsionek 
śmierci. (Franciszek Tarczy-
kowski)

Gdy dwóch doktorów uda-
je się do chorego – zaczyna bić 
dzwon kościelny. (Przysłowie 
hiszpańskie) 

Nie chorować oczywiście nie-
podobna, ale lepiej nie choro-
wać. (Antoni Czechow)

Chcę ci radzić tym to rymem, 
byś nie puszczał zdrowia z dy-
mem. (Franciszek Tarczykow-
ski) 

Marnie ci swój żywot pędzą, 
co się w dymie fajki wędzą.

Co masz spalić z kosztem dro-
gim, oddaj to raczej ubogim.

Nie słyszy na cześć swą gło-
sów wielbicielka papierosów.

To ta, co w tytoniu smak czu-
je, rychło w wódce zasmakuje.

Ciężkie na ród ludzki ciosy – 
cygara i papierosy. (Ignacy Le-
gatowicz) 

Przedświąteczna akcja Caritas 

Zbierali dary  
dla potrzebujących 
W ubiegły piątek i sobotę odbyła się pierwsza tura przedświątecznej zbiórki darów żywno-
ściowych, zorganizowana wspólnie przez zespoły Caritas z parafii pw. WNMP i św. R. Ka-
linowskiego w Nowogardzie.

Zbiórka była prowadzona w 
sklepach Biedronka przy Pla-
cu Wolności i ul. Boh. Warsza-
wy przez wolontariuszy ze szkol-
nych kół Caritas. Klienci sklepów 
przed wejściem byli zachęcani do 
wsparcia akcji. Specjalnie ozna-
czone kosze szybko napełniały się 
darami. 

Kolejna zbiórka, którą przepro-

wadzi Caritas, odbędzie się w naj-
bliższy weekend, tj. 12 i 13 grud-
nia, już w ramach kolejnej edycji 
ogólnopolskiej akcji „Tak Poma-
gam”. Tym razem wolontariusze 
Caritas będą prosili o wsparcie 
nie tylko klientów Biedronki, ale 
i Netto. 

Wszystkie zebrane dary trafią 
do ubogich rodzin z terenu Gmi-

ny Nowogard. Paczki z żywnością 
zostaną wręczone potrzebującym 
podczas Wigilii Caritas, która od-
będzie się 17 grudnia, w Restaura-
cji „Przystań”. 

W imieniu Caritas zachęcamy 
Państwa do wsparcia akcji zbiór-
ki żywności. 

MS Zbiórka darów w Biedronce przy ul. Boh. Warszawy. Na zdjęciu wolontariuszki Ca-
ritas: Anna Przybyszewska i Kinga Nowak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Nowogardzie. 
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Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo radzi:

Emerytury pomostowe – rekompensata
Tym razem w naszej rubryce „Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo radzi”, przyjrzymy się emeryturom pomostowym oraz przedstawimy, w jaki sposób 
można ubiegać się o prawo do rekompensaty. Zapraszamy do lektury.

Ustawa o emeryturach po-
mostowych stanowi, że pra-
ca do emerytury pomostowej 
przysługuje osobie, która przed 
01.01.1999 przepracowała cho-
ciaż jeden dzień w warunkach 
szczególnych oraz przepracowała 
przynajmniej jeden po 2008 roku. 
Praca w warunkach szczególnych 
przed 1999 rokiem to praca, któ-
ra była objęta wykazem A lub B, 
znajdującym się w załączniku do 
rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie 
wieku emerytalnego pracowni-
ków zatrudnionych w szczegól-
nych warunkach lub w szczegól-
nym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 
43 z późn. zm.). Natomiast pra-
ca wykonywana po 2008 roku to 
praca w warunkach szczególnych 
w świetle ustawy o emeryturach 
pomostowych. Aby uzyskać pra-
wo do emerytury, staż pracy w 
w/w warunkach musi wynosić 15 
lat. Muszą to być tak zwane czy-
ste lata pracy, czyli okresy pracy 
w pełnym wymiarze czasu pracy, 

w których nie uwzględnia się cho-
robowego oraz okresu pobierania 
zasiłku macierzyńskiego. Od po-
wyższej reguły jest wyjątek, czyli 
art. 49 ustawy o emeryturach po-
mostowych, który umożliwia na-
bycie prawa do emerytury pomo-
stowej osobie, która po 2008 roku 
nie pracowała w ogóle w warun-
kach szczególnych. Warunkiem 
otrzymania takiej emerytury jest 
15-letni staż pracy w warunkach 
szczególnych, przy czym staż po-
między 1999 a 2008 rokiem musi 
wynikać z wykonywania pracy w 
warunkach szczególnych, którą 
obecna ustawa o emeryturach po-
mostowych kwalifikuje właśnie za 
pracę w warunkach szczególnych. 
Oczywiście należy przy tym pra-
cować w warunkach szczególnych 
przed 1999 rokiem, wedle starych 
zasad (opisanych powyżej). Oso-
by, które nie spełnią warunków 
wymaganych do uzyskania eme-
rytury pomostowej, a pracowały 
przed 1 stycznia 2009 r. w szcze-
gólnych warunkach lub w szcze-

gólnym charakterze mają prawo 
do rekompensaty. 

Rekompensata przysługuje 
ubezpieczonemu, jeżeli ma okres 
pracy w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charak-
terze, wynoszący co najmniej 15 
lat. Prace takie ubezpieczony mu-
siał wykonywać przed dniem 1 
stycznia 2009 roku. Rekompensa-
ta przysługuje osobie, która uro-
dziła się po 31 grudnia 1948 roku. 
Jak wspomniano, jednym z wa-
runków otrzymania rekompen-
saty jest praca przez okres 15 lat 
w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze. Usta-
lając ten okres, ZUS bierze pod 
uwagę tylko te okresy pracy, które 
są uznane za pracę w szczególnym 
charakterze i w szczególnych wa-
runkach przez ustawę o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych. Rekompen-
sata będzie zatem dotyczyła osób, 
których stanowiska pracy nie zo-
stały zaliczone po 2008 roku do 
warunków szczególnych na zasa-

dach obecnej ustawy o emerytu-
rach pomostowych.

Rekompensata ustalana jest 
przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przy składaniu przez 
osobę zainteresowaną wniosku o 
emeryturę. Rekompensata przy-
znawana jest w formie dodatku 
do kapitału początkowego obli-
czonego na dzień 1 stycznia 1999 
r. Rekompensata podlega walory-
zacjom przewidzianym dla kapi-
tału początkowego. Rekompen-
sata obliczana jest według wzoru 
określonego w ustawie o emery-
turach pomostowych. Wniosek o 
rekompensatę należy złożyć łącz-
nie z wnioskiem o emeryturę. Re-
kompensata nie przysługuje oso-
bie, która ma ustalone prawo do 
emerytury pomostowej albo do 
wcześniejszej emerytury z tytu-
łu pracy wykonywanej w szcze-
gólnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze. Wysokość 
rekompensaty wyliczana jest we-
dług wzoru określonego w usta-
wie o emeryturach pomosto-

wych. Wysokość rekompensaty 
uzależniona jest m.in. od: -udo-
wodnionych okresów składko-
wych i nieskładkowych wymie-
nionych w ustawie o emeryturach 
i rentach z FUS, -długości okre-
su wykonywania pracy w szcze-
gólnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze, -obniżonego 
wieku emerytalnego określonego 
dla danego rodzaju pracy, -wie-
ku osoby ubiegającej się o rekom-
pensatę, ukończonego na dzień 
31 grudnia 2008 r.

Osoba ubiegająca się o rekom-
pensatę powinna do wniosku 
o emeryturę dołączyć świadec-
two pracy lub zaświadczenie po-
twierdzające wykonywanie pracy 
w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze, wysta-
wione przez pracodawcę, u które-
go była zatrudniona lub przez jego 
następcę prawnego, na podstawie 
posiadanej przez ten podmiot do-
kumentacji osobowej. 

Red.

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot kuchenny, akordeon tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lodówkę - tel. 667 

353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę 

i sofę, bojler na wodę ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i tapczan dwuoso-

bowy- tel.     508 413 896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Oddam: za darmo, ośmiotygodniowego szczeniaczka – tel. 693 925 093  
- Oddam segment pokojowy w bardzo dobrym stanie - 661242151
- Oddam narożnik dwa fotele i pufy tel. 667 820089 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na 
adres mailowy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Agenda Zboru
Kościoła  Ewangelicznych Chrześcijan w Nowogardzie
ul.700-Lecia 14,  72-200 Nowogard

DYSTRYBUCJA    ŻYWNOŚCI
Dla podopiecznych OPS
z terenów wiejskich Gminy Nowogard
Wtorek          9.12.2014    8:00 – 15:00 Środa            10.12.2014   8:00 – 15:00
Czwartek      11.12.2014  (proszę dzwonić 509307702) 
Zapraszamy do siedziby  przy 700-Lecia 14 w podwórzu ZBK  ze skierowa-

niem z OPS i dokumentem tożsamości.
UWAGA – obowiązuje nowe dwustronne skierowanie z OPS- Nowo-

gard .
w imieniu Zboru 

Pastor Cezary Komisarz 
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Za nami VIII Mikołajkowy Wyścig

Sporo emocji i… latający Mikołaj
W sobotę (6 grudnia), na Stadionie Miejskim w Nowogardzie, przeprowadzony został już po raz ósmy Mikołajkowy Kolarski Wyścig Przełajowy i M.T.B. 
Choć tym razem śnieg nie dopisał, to frekwencja na torze wyścigu może napawać optymizmem. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich sam św. Mikołaj, 
który dosłownie spadł z nieba.

Tuż przed startem I grupy, od-
była się krótka narada oraz od-
prawa techniczna. Nie zabrakło 
również znamienitych gości, któ-
rzy zostali przedstawieni wszyst-
kim uczestnikom tej kolarskiej 
imprezy. Z drobnym opóźnie-
niem, tuż po godzinie 11:00, wy-
startowała pierwsza grupa uczest-
ników. Pośród nich zawodnicy z 
nowogardzkiego Domu Pomocy 
Społecznej, najmłodsi uczestni-
cy, czyli kategoria Żak oraz Mło-
dziczki. Oficjalny sygnał do star-
tu dał główny organizator wyści-
gu, trener Chrabąszczy Nowogard 
– Ryszard Posacki. W każdym z 
wyścigu sędziowie zdecydowali, 
że kolarze najpierw wykonają jed-
no kółko wokół boiska, następnie 
wyruszą na „leśny” etap. Podczas 
pierwszego wyścigu doszło do 
dwóch kraks pomiędzy dziewczę-
tami, a pierwszej pomocy udzie-
lili ratownicy medyczni z karet-
ki, która zabezpieczała zawody. 
Na szczęście uczestniczkom poza 
drobnymi stłuczeniami nic po-
ważnego się nie stało, a podczas 
wyścigu nie dochodziło już do 
podobnych zdarzeń. W Żakach 
miejsce na podium wywalczył je-
dyny spośród wszystkich katego-
rii zawodnik Chrabąszczy Nowo-
gard – Jacek Fecak, który uplaso-
wał się na 3. miejscu. Przed nim 
znalazło się dwóch żaków z Basz-
ty Golczewo: Michał Kalinowski i 
Kamil Szymacha. Udało nam się 
porozmawiać z trenerem kola-
rzy z Golczewa, którzy nigdy nie 
opuszczają zawodów organizowa-
nych w Nowogardzie. – Traktuje-
my tę imprezę jako zabawę. Przy-
znaję, że Wyścig Mikołajkowy dla 
tej młodzieży jest wyścigiem przy-
datnym. My weszliśmy już w okres 
przygotowawczy, niektórzy 2-3 ty-
godnie trenują, i zawody w Nowo-
gardzie to taki lekki sprawdzian 

tego, co sobą na tym etapie repre-
zentują. Fajnie, że nie ma śniegu, 
że jest fajna trasa, wyścig jest su-
per zorganizowany i zawsze chęt-
nie przyjeżdżamy do Nowogardu. 
Ja w sumie przywiozłem na tego-
roczną imprezę 14 zawodników – 
mówi Jacek Kołba, trener Baszty 
Golczewo. Dodajmy, że w kate-
gorii Młodziczka najszybsza była 
zawodniczka ze Strzelec Krajeń-
skich, Nicola Ostojska, natomiast 
w kategorii DPS zwyciężył Bog-
dan Gizowski. 

Następnie na linii startu stanę-
li młodzicy, a wraz z nimi jedyna 

tego dnia Juniorka młodsza, Anna 
Maria Sagan ze Strzelec Krajeń-
skich. Rywalizacja tej grupy była 
bardzo zacięta. Dobrze znający 
się z innych wyścigów młodzicy 
długo jechali w jednej grupie, by 
rozpocząć atak w decydującej fa-
zie wyścigu. Najszybszy był Piotr 
Gruszczyński ze Strzelec Krajeń-
skich, zaraz za nim uplasował się 
Oskar Filipczak z Piasta Szczecin, 
natomiast najniższy stopień po-
dium przypadł Szymonowi Ła-
komemu z Ratusza Maszewo. Za-
wodnicy z Maszewa od lat rywali-
zują w wyścigach organizowanych 
w Nowogardzie, odpłacają się im 
tym samym Chrabąszcze, startu-
jąc na ziemi maszewskiej. Trener 
kolarzy Ratusza nie krył ciepłych 
słów w kierunku organizatorów 
Mikołajkowego Wyścigu: To jest 
świetna impreza i bardzo dobra 
trasa. Warto zawsze tutaj przyjeż-
dżać i będę wszystkich do tego za-
chęcał. Dla nas, z tego okręgu, to 
jest wręcz obowiązek przyjechać 
na zawody do Nowogardu. Oczy-
wiście nie wszystkie kluby biorą 
udział w wyścigach przełajowych, 
ale ściganie się na tej trasie jest bar-

dzo fajną formą treningu. To ostat-
ni wyścig w tym roku, zatem war-
to wziąć w nim udział, choćby po 
to, aby podejrzeć, w jakiej formie 
są poszczególni zawodnicy oraz 
uporządkować selekcję. Dlatego co 
roku przyjeżdżamy do Nowogardu. 
Dzisiaj przywiozłem ze sobą 6 ko-
larzy – mówi Leszek Jarmowski, 
trener UKS Ratusz Maszewo. 

W kolejnych wyścigach wciąż 
nie brakowało emocji oraz walki 
na całego o każdą pozycję. W ka-
tegorii Junior młodszy zwyciężył 
Wojciech Ceniuch z Piasta Szcze-
cin, przed Marcinem Łeszczakiem 
ze Strzelec Krajeńskich oraz Ale-

xem Castaldo z BOGO Szczecin. 
W kategorii Junior rywalizowało 
tylko dwóch kolarzy, a wygrał Da-
mian Niesłuchowski z klubu Or-
lęta Gorzów, wyprzedzając Rafała 
Kolasińskiego z Baszty Golczewo. 
Zanim wystartowała najliczniej-
sza grupa kolarzy z pozostałych 
kategorii, organizatorzy zadbali o 
jeszcze jedną atrakcję, szczególnie 
dla tych najmłodszych uczestni-
ków wyścigu – na niebie pojawi-
ła się postać św. Mikołaja, który 

wylądował paralotnią na boisku, 
po czym usiadł u boku Śnieżynki 
w bryczce. Zanim jednak Miko-
łaj wyruszył na krótką przejażdż-
kę wokół boiska, udzielił odpo-
wiedzi na kilka pytań zadanych 
przez spikera prowadzącego za-
wody- Gabriela Nadobnego. Nam 
również udało się porozmawiać 
z Mikołajem. W jego rolę wcie-
lił się Rafał Urtnowski, który w 
2013 roku przygalopował na ko-
niu, teraz wylądował paralotnią, 
zatem zapytaliśmy go, co szykuje 
na przyszły rok, może skok ze spa-
dochronem? – Nie mam nic w za-
nadrzu na przyszły rok (śmiech), to 
jest wszystko, co mam. Ciężko dziś 
było tutaj wylądować, ponieważ 
był silny wiatr, przez chwilę lecia-
łem nad chmurami. Podczas lądo-
wania myślałem, że poszybuję da-
lej, ale „dusiło” mnie w dół, dlate-
go wylądowałem nie na murawie, 
a na bieżni – opowiada Rafał Urt-
nowski.

Dodajmy, że przez cały czas za-
równo dzieciom, jak i wszystkim 
uczestnikom oraz kibicom roz-
dawane były słodycze i owoce. 
Cały czas działał również bufet, a 
ogrzać się można było przy rozpa-
lonym ognisku. 

Po atrakcji związanej z przylo-
tem Mikołaja, wystartowały ostat-
nie kategorie zawodników. Spo-
śród Kobiet Open najszybsza była 
Anna Kłos z Ujścia, dla której był 
to dopiero 4 poważny wyścig, a 
swój debiut zaliczyła podczas wy-
ścigu dookoła nowogardzkiego 
jeziora. – Mam pozytywne wraże-
nia. Trasa momentami była trud-
na na górkach oraz w miejscach, w 
którym zalegało błoto, przez co na 
zakrętach nawierzchnia była śli-
ska i traciłam przyczepność. Bar-
dzo będę chciała za rok ponow-
nie wystartować – podsumowuje 
swój występ Anna Kłos. Na dru-

Św. Mikołaj wylądował paralotnią na Stadionie Miejskim w NowogardzieMalownicza trasa wcale nie była taka łatwa, jak mogło się to niektórym wydawać

Kolarze walczyli na całego zarówno na prostej, jak i podczas trudnych podjazdów

Kolarze w kategorii Open czekają na swój start

Po wykonaniu jednej rundy wokół bo-
iska, kolarze wyruszali na leśny etap 
wyścigu
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Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-31.10

PPHU „Ewa” zaprasza 
na 

Cena biletu 175 zł od osoby
Informacje pod tel. 91 392 63 88 / kom. 507 421567

zapewniamy szampańską zabawę, 
miłą obsługę, obficie zastawiony stół

Konkurs z nagrodami

Zabawę Sylwestrową
do Sali Bankietowej w Sarnin Lesie • Ryby wędzone - Makrela gat. I

• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy - PROMOCJA
• Solone śledzie bez głowy
• Przetwory rybne 
  - sałatki różnego rodzaju
  CENY PROMOCYJNE

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

gim miejscu uplasowała się Mo-
nika Szatowicz z STC Stargard, 
natomiast na najniższym stopniu 

podium uplasowała się Magdale-
na Gęgotek z Koszalina. W kate-
gorii Open najszybszy był Dariusz 

Hlek, reprezentujący Team Ro-
wery. Na 2. pozycji uplasował się 
Jakub Dec z Hanzy Goleniów, a 
podium uzupełnił Arkadiusz Ce-
niuch z Piasta Szczecin. Poza Jac-
kiem Fecakiem na podium sta-
nęli jeszcze inni nowogardzianie. 
W kategorii powyżej 50. roku ży-
cia zwyciężył Zbigniew Kaczała z 
JF Duet Goleniów, natomiast na 
drugim i trzecim miejscu uplaso-
wali się zawodnicy z Nowogardu, 
odpowiednio: Tadeusz Burewicz 
i Jan Baran. Przed dekoracją po-

prosiliśmy trenera, Ryszarda Po-
sackiego, o podzielenie się swoimi 
wrażeniami związanymi z wyści-
giem: Jestem bardzo zadowolony z 
tej imprezy, wszystko udało się bar-
dzo dobrze, to wielka zasługa na-
szych sponsorów, którzy licznie nas 
wsparli. Cieszę się, że dopisali za-
wodnicy i mieliśmy dziś do czynie-
nia ze świetną frekwencją – mówi 
Ryszard Posacki, główny organi-
zator Mikołajkowego Wyścigu. 

Po ceremonii dekoracji, moż-
na było śmiało stwierdzić, że VIII 

Mikołajkowy Kolarski Wyścig 
przełajowy i M.T.B. zdecydowanie 
się udał. Dzięki sponsorom za-
wodnicy otrzymali atrakcyjne na-
grody, organizatorzy także zadba-
li o atrakcje dla wszystkich, którzy 
tego dnia zdecydowali się przyjść 
na Stadion Miejski w Nowogar-
dzie. Mikołajkowy Wyścig z roku 
na rok wygląda coraz lepiej, wie-
rzymy, że ta grudniowa tradycja 
zostanie podtrzymana i prężnie 
się rozwinie. 

KR

Wyniki:
Kategoria DPS:
1. Bogdan Gizowski
2. Artur Kubisa
3. Mateusz Paczkiewicz

Kategoria Żak:
1.Michał Kalinowski (Baszta Golczewo)
2. Kamil Szymacha (Baszta Golczewo)
3. Jacek Fecak (Chrabąszcze Nowogard)

Kategoria Młodziczka:
1. Nicola Ostojska (POM Strzelce Krajeńskie)
2. Oliwia Sanigórska (BOGO Szczecin)
3. Karolina Cedro (LKS Orlęta Gorzów)

Kategoria Młodzik:
1. Piotr Gruszczyński (POM Strzelce Krajeńskie)
2. Oskar Filipczak (Piast Szczecin)
3. Szymon Łakomy (Ratusz Maszewo)

Kategoria Juniorka młodsza:
1. Anna Maria Sagan (POM Strzelce Krajeńskie)

Kategoria Junior młodszy:
1. Wojciech Ceniuch (Piast Szczecin)
2. Marcin Łeszczak (POM Strzelce Krajeńskie)
3. Alex Castaldo (BOGO Szczecin)

Kategoria Junior:
1. Damian Niesłuchowski (Orlęta Gorzów)
2. Rafał Kolasiński (Baszta Golczewo)

Kategoria Kobiety Open:
1. Anna Kłos (Ujście)
2. Monika Szatowicz (STC Stargard)
3. Magdalena Gęgotek (Koszalin)

Kategoria Open:
1. Dariusz Hlek (Team Rowery)
2. Jakub Dec (KS Hanza Goleniów)
3. Arkadiusz Ceniuch (Piast Szczecin)

Kategoria powyżej 50 lat:
1. Zbigniew Kaczała (JF Duet Goleniów)
2. Tadeusz Burewicz (Nowogard)
3. Jan Baran (Nowogard) 

Następnie Mikołaj odpowiedział Gabrielowi Nadobnemu na kilka pytań oraz ży-
czył powodzenia kolarzom

Podium w kategorii Żak - Jacek Fecak z prawej strony na 3. miejscu Kategoria Kobiet Open i Anna Kłos z Ujścia na najwyższym stopniu podium

Na mecie wyścigu można już było odsapnąć

REKLAMA
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Szkoła Podstawowa nr 2

Zdrowe śniadania przez cały tydzień
W dniach od 1 do 5 grudnia, w SP nr 2, trwał tydzień robienia zdrowych śniadań. Uczniom i nauczycielom przyświecało motto: „Zdrowe śniadanie – dużo 
siły na działanie!”. Podjęte zadania miały na celu uświadomienie uczniom, jak ważne jest jedzenie drugiego śniadania i zdrowe odżywianie się.

Od poniedziałku do piątku 
uczniowie SP nr 2, przygotowywali 
na zajęciach przepyszne śniadania. 
Były to: sałatki owocowe, soki, su-
rówki, kanapki, szaszłyki owocowe 
i warzywne. W ten sposób mogli 
urozmaicić i wzbogacać swoje II 
śniadania, które stanowią podsta-
wę dla ich prawidłowego rozwoju.

Dni wspólnego śniadania w 
klasach uświadomiły uczniom, 
że zdrowe odżywianie wcale 

nie musi być nudne i niesmacz-
ne. Przygotowując takie posiłki, 
uczniowie mogli trochę poekspe-
rymentować. Ponadto jedna z klas 
zgłosiła już swój udział w pro-
gramie „Śniadanie daje moc” na 
www.sniadaniedajemoc.pl, chcą 
bowiem kontynuować zdrowe tra-
dycje!

We wtorek, 2 grudnia, ucznio-
wie klasy VI b i III a, pod kierun-
kiem pani E. Żylak, przygotowa-

li scenkę rodzajową, dotyczącą 
zdrowego odżywiania. W sposób 
dowcipny pokazali, jak wyglą-
da młody człowiek, który zajada 
się fast-foodami, czyli niezdro-
wą żywnością. Tym sposobem 
uczniowie chcieli unaocznić in-
nym, do czego może doprowadzić 
takie odżywianie się. Sądząc po 
zainteresowaniu, jakie panowało 
podczas scenki, taki przekaz trafił 
do wielu młodszych uczniów.

W czwartek, 4 grudnia, pod ha-
słem „Wiem, co jem!”, w klasie IV 
odbyły się zajęcia z edukacji zdro-
wotnej, które prowadziła pani D. 
Marcinkiewicz. Przeanalizowa-
no m.in. piramidę żywieniową. 
Uczniowie mogli dowiedzieć się 
więcej o wartościach odżywczych 
poszczególnych produktów ży-
wieniowych oraz komponowaniu 
ich ze sobą w taki sposób, by do-
starczać organizmowi codzien-
nej dawki potrzebnych do rozwo-
ju młodego człowieka witamin. 

Na dodatkowych zajęciach (arty-
styczno-technicznych), uczniowie 
tworzyli owocowe bajkowe posta-
cie z orzechów. Inspiracją do pra-
cy były sympatyczne misie, które 
nie tak dawno miały swoje święto. 
Ponadto wychowankowie szko-
ły zainteresowali się wartościami 
odżywczymi właśnie orzechów, 
które można jeść jako dodatek do 
drugiego śniadania.

Inf. własna
Opr. Karolina Klonowska

II Liga Mężczyzn w tenisie stołowym

LUKS Top Wierzbięcin gromi rywali
W sobotę (6 grudnia), tenisiści stołowi z Wierzbięcina zainaugurowali II Rundę rozgrywek II Ligi Mężczyzn w grupie północnej. Mecz odbył się w Ko-
szalinie, a rywalem była najsłabsza obecnie drużyna w lidze – Koszalinianin. Podopieczni Józefa Korkosza bez trudu uporali się z gospodarzami, notując 
wysokie zwycięstwo.

Dobry początek w pierwszej ko-
lejce zanotowali drugoligowcy z 
Wierzbięcina, którzy w Mikołajki 

(6 grudnia), rozegrali świetne za-
wody w ramach 8. kolejki II Ligi 
Mężczyzn. LUKS Top odniósł pew-

ne zwycięstwo na wyjeździe, z naj-
słabszym zespołem w tabeli – KTS 
Koszalinianin Koszalin. Zawodnicy 

z Wierzbięcina po raz drugi zano-
towali zwycięstwo 9:1, do tej pory 
ta sztuka udała im się jeszcze w me-
czu przed własną publicznością z 
ATS Stargard Szczeciński, odnie-
sione 25 października. Dobra po-
stawa podopiecznych Józefa Kor-
kosza i pewna wygrana umacnia-
ją ich na drugim miejscu w ligowej 
tabeli. Był to ostatni występ w tym 
roku LUKS Top Wierzbięcin, kolej-
ne spotkania odbędą się 10.01.2015 

r., w Wierzbięcinie. Rywale będą już 
bardziej wymagający, gdyż do hali 
Szkoły Podstawowej w Wierzbięci-
nie przyjedzie szósty w tabeli zespół 
UKS Czarni Pieszcz oraz zajmujący 
obecnie 4. miejsce tenisiści stołowi 
Darz Bór Karnieszewice. Już dziś 
zapraszamy wszystkich na te poje-
dynki. Przy artykule prezentujemy 
komplet wyników 8. kolejki oraz 
aktualną tabelę.  

KR

II Runda
8. kolejka (6 grudnia):
Darz Bór Karnieszewice – UKS Czarni Pieszcz   7:3
UKS Nałęcz Grajan Ostroróg – Stal Szczecin  0:10
UKS Chrobry Międzyzdroje – ATS Stargard Szczeciński 8:2
KTS Koszalinianin Koszalin – LUKS Top Wierzbięcin  1:9

M M P Suma pkt.
1 Stal Szczecin 8 16 65 – 15 
2 LUKS Top Wierzbięcin 8 14 54 – 26 
3 UKS Chrobry Międzyzdroje 8 11 53 – 25 
4 Darz Bór Karnieszewice 8 10 40 – 36 
5 ATS Stargard Szczeciński 8 6 30 – 50 
6 UKS Czarni Pieszcz 8 5 37 – 43 
7 UKS Nałęcz Ostroróg 8 2 30 – 50 
8 KTS Koszalinianin Koszalin 8 0 7 – 73 Drużyna LUKS Top Wierzbięcin, od lewej- Daniel Zubrzycki, Bartosz Jemilianowicz, Sebastian Jemilianowicz, Mateusz Witkowski
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9 grudnia br. /wtorek/ godz. 17.00
na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa

Pani Bożeny Kubiak

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego

w Nowogardzie

z a p r a s z a 

Plakat I zespołu Pomorzanina 
w sezonie 2014/2015

Dodatek  
w piątkowym DN

W piątkowym wydaniu DN (12 grudnia) na kibiców Pomorzanina 
Nowogard, i nie tylko, czekać będzie wyjątkowy dodatek – plakat I ze-
społu Pomorzanina, występującego w sezonie 2014/2015. Plakat nowo-
gardzkiej drużyny będzie w formacie A3. Już dziś zachęcamy wszyst-
kich sympatyków do nabycia piątkowej gazety.

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt

SP nr 3 na I miejscu
4 grudnia 2014 r., na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt. Najlepiej zaprezentowały się reprezentantki 
Szkoły Podstawowej nr 3, które wywalczyły mistrzostwo powiatu.

W turnieju wzięło udział sześć najlepszych dru-
żyn powiatu goleniowskiego. Były to: SP nr 3 Nowo-
gard, SP Goleniów, SP Osina, SP Mosty, SP Maszewo, 
SP Wierzbięcin. Drużyny grały w 2 grupach metodą 
„każdy z każdym”.

SP nr 3 Nowogard wygrała wszystkie spotkania 
w turnieju. Po zwycięstwach grupowych, pokona-
ła w półfinale SP Goleniów 1:0, a w finale wygrała z 
SP Osina 2:0. Zwycięstwo SP nr 3 zapewniło druży-
nie awans do rozgrywek na szczeblu regionalnym. A 
oto skład zwycięskiej drużyny: Perełka Weronika nr 
15, Kowalczyk Julia nr 2, Duda Katarzyna nr 7, Ra-
dzimska Aleksandra nr 12, Dobrowolska Jagoda nr 5, 
Bojanowicz Izabela nr 11, Olkowska Sara nr 9, Gła-
wenda Wiktoria nr 6, Pabisiak Wiktoria – bramkarz. 

Opiekunami zespołu są Piotr Kazuba i Jacek Cieślak. 
Serdecznie gratulujemy zawodniczkom, trzymamy 
kciuki i życzymy powodzenia w rozgrywkach regio-
nalnych.

Inf. własna

Klasyfikacja Końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
2. Szkoła Podstawowa w Osinie
3. Szkoła Podstawowa w Goleniowie
4. Szkoła Podstawowa w Maszewie
5. Szkoła Podstawowa w Mostach
6. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie

Kącik Kolekcjonera

W niedzielę Giełda 
Kolekcjonerska
Już w najbliższą niedzielę (14 grudnia), w Nowogardzkim 
Domu Kultury, rozpocznie się Giełda Kolekcjonerska. 

Niedzielna Giełda Kolekcjo-
nerska rozpocznie się o godzinie 
16:00. Jej tematyka podyktowana 
będzie zbliżającym się 35-leciem 
Koła, którego obchody planowa-
ne są na  miesiąc styczeń 2015 
roku. W planie spotkania: wymia-

na, skup, sprzedaż. Podczas gieł-
dy będzie można kupić monety 
okolicznościowe o nominale 2 zł. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w 
Giełdzie Kolekcjonerskiej.

KR

Znamy terminarz rundy 
wiosennej

Rozpoczną w marcu
Wydział gier i ewidencji ZZPN opublikował już termina-
rze rundy wiosennej w poszczególnych klasach rozgrywko-
wych. Dla nowogardzkich kibiców sezon rozpocznie siew 
połowie marca. 

Pierwszy zespół Po-
morzanina rozpocznie 
rundę wiosenną wyjaz-
dem do Ińska, gdzie 14 
marca zagra przeciwko 
tamtejszej Inie. Następ-
nie 21 marca Pomorza-
nin zagra u siebie z Ga-
vią Choszczno. W A 
Klasie sezon rozpocz-
nie się 12 kwietnia, wówczas dru-
gi zespół Pomorzanina, zagra na 

własnym boisku z Po-
morzaninem Przybier-
nów. Kobiety rywalizu-
jące w III Lidze zainau-
gurują rundę wiosenną 
11 kwietnia, meczem z 
LUKS Przecław. Termi-
narze poszczególnych 
drużyn będziemy jesz-
cze publikować, przed 

startem rundy wiosennej.
KR
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Jan Maciejczak laureatem 
konkursu ekologicznego
Jan Maciejczak  po raz kolej-
ny został laureatem Konkur-
su Wiedzy Ekologicznej, któ-
ry odbył się 28 listopada w 
Barzkowicach. 

XIII edycja Konkursu Wiedzy 
Ekologicznej przebiegała pod ha-
słem: „Wpływ rolnictwa na środo-
wisko” i wzięli w niej uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych z wo-
jewództwa zachodniopomorskie-
go i lubuskiego. Konkurs przebie-
gał w II etapach – pierwsza część 
to test składający się z 50 pytań, 
który wyłonił finalistów, druga 
część to etap ustny, który wyło-
nił 3 laureatów i 3 osoby wyróż-
nione. Janek świetnie poradził so-

bie z zadaniami i zajął ostatecznie 
3 miejsce. Konkurs objęty jest pa-
tronatem honorowym: Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Środowi-
ska Pana Stanisława Gawłowskie-
go, Wojewody Zachodniopomor-
skiego, Wojewody Lubuskiego, 
Członka Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego Jarosła-
wa Rzepy, Marszałka Wojewódz-
twa Lubuskiego. Opiekunem 
uczestników konkursu Jana Ma-
ciejczaka i Katarzyny Kozłowskiej 
jest Pani Grażyna Kostrzewska. 

Gratulujemy!!!

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga 
Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE 
11 grudnia 2014 r. (czwartek)

odbędzie się  

ZEBRANIE OTWARTE
Harmonogram zebrania: 

Godz. 16:00 do 16:30- spotkanie wychowawców klas z 
rodzicami (informacja 

o przewidywanych na I półrocze ocenach, sprawy 
wychowawcze.

Godz. 16:30 do 17:30- dyżur nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów.

Godz. 17:00- spotkanie klasowych Rad Rodziców z 
Dyrekcją Szkoły – 

wybór szkolnej Rady Rodziców.
ZAPRASZAMY!!!

„Szanuj życie!”, czyli konkurs 
wiedzy o HIV i AIDS 

Dnia 1 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbył 
się szkolny konkurs o HIV i AIDS, który był związany z obchodami 
Światowego Dnia AIDS. Laureaci konkursu:

I miejsce – klasa III TŻ i I TŻ 
II miejsce  – klasa  IV TŻ  
III miejsce – klasa IV TPS 
Organizatorami konkursu były Panie: Ewa Regina Krzak, Mirosława 

Szymaniak, Danuta Adamczyk, Monika Sobolewska i Beata Zagórska. 
Pedagog szkolny: Ewa Regina Krzak 

Mikołajki z ZSP w Szkole 
Podstawowej nr 2 

4 grudnia miał miejsce finał ak-
cji szkolnej „gorzko-słodki”. Słod-
kie lizaki, które zostały zebrane 
wśród uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych podczas Dnia 
Życzliwości (21.11.2014 r.) zosta-
ły przekazane dzieciom ze Szko-
ły Podstawowej nr 2. Sprawiliśmy 
mikołajkową niespodziankę dzie-
ciom: oddziału przedszkolnego, 
jednej klasy I i dwóm klasom II. Z 
wizytą do szkoły udały się uczen-
nice klasy IV TŻ  – Patrycja Au-
gustyniak, Paulina Salamon, Ad-
rianna Kowalska, Izabela Strojna 
(pełniły funkcję Mikołajek) oraz 
nauczycielki – Pani Ewa Regina 
Krzak i Pani Katarzyna Kijana. 

Pedagog szkolny: 
Ewa Regina Krzak 

Mikołaj zawsze przychodzi 
do grzecznych dzieci:)

Katarzyna Kozłowska – stypendystką 
Rady Powiatu

 w Goleniowie 

Uczennica klasy III THO Kata-
rzyna Kozłowska otrzymała Sty-
pendium Rady Powiatu w Gole-
niowie na rok szkolny 2014/2015. 
Przypominamy, że Stypendium 
Rady Powiatu otrzymują ucznio-
wie, którzy osiągają wysokie wy-
niki w nauce oraz biorą udział w 
konkursach, zawodach i olimpia-
dach. Gratulujemy!!!

Kasia Kozłowska i Janek Maciejczak- uczestnicy XIII edycji Konkursu Wiedzy Eko-
logicznej 

Zdjęcie pamiątkowe

Katarzyna Kozłowska – stypendystka Rady Powiatu

Uczennice klasy IV TŻ w SP nr 2 

Kto wylosuje szczęśliwy los?
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

A9.4.ś-czb.d/o

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Kompleksowe 
usługi instalacyjno-

elektryczne 
tel. 722121959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

GABINET 
KOSMETYCZNY 

"WICHEREK" 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988
Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdro-

wotny
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięk itp.
7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych
9. Opalanie

PORADY BEZPŁATNE
www.kosmetyczkaNowogard.pl

www.wicherek.infogab.kosmetyczny.pl

2014 r. 1
Potrzebujesz szybkiej 

gotówki na święta?  
Pożyczki i kredyty 

gotówkowe w 15 minut. 
Promocja do 28 listopada. 

Zadzwoń już teraz:  
324 207 334

Szybka pożyczka  
na dowolny cel bez 

zbędnych formalności. 
Promocja do 21 listopada. 

Zadzwoń już teraz: 

324 207 334
18.11 25.11

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

2015

STYCZEŃ / January / Januar                                                  2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1

Nowy Rok
Mieczysława, Mieszka, Masława Izydora, Makarego, Sylwestra Danuty, Genowefy, Arletty Anieli, Tytusa, Eugeniusza

Hanny, Edwarda, Telesfora
Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Kaspra, Melchiora, Baltazara Lucjana, Juliana, Walentego Seweryna, Erharda, Mścisława Marceliny, Marcjanny, Julianny Dobrosława, Wilhelma, Agatona Honoraty, Matyldy, Feliksa

Arkadiusza, Czesławy, Grety Bogumiła, Weroniki, Leoncjusza Feliksa, Hilarego, Odona Domosława, Makarego, Dąbrówki Marcelego, Włodzimierza, Walerego Antoniego, Jana, Sabiniana Małgorzaty, Piotra, Liberty

Henryka, Mariusza, Erwina Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
Dzień Babci

Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Dzień Dziadka

Anastazego, Wincentego, Gaudentego Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa Felicji, Tymoteusza, Rafała Tatiany, Miłosza, Pawła

Pauli, Polikarpa, Pauliny Angeliki, Przybysława, Ilony Walerego, Radomira, Tomasza Franciszka, Zdzisława, Walerego Macieja, Martyny, Teofila Ludwika, Marceliny, Cyrusa

LUTY / February / Februar                                                       2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

5 26 27 28 29 30 31 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 1

Brygidy, Ignacego, Renaty

Marii, Miłosława, Joanny Błażeja, Telimeny, Oskara Andrzeja, Weroniki, Gilberta Agaty, Adelajdy, Justyniana Bohdana, Doroty, Pawła Romualda, Ryszarda, Sulisława Piotra, Żakliny, Gniewomira

Apolonii, Rajnolda, Mariana Elwiry, Jacentego, Scholastyki Dezyderego, Marii, Lucjana Eulalii, Nory, Modesta Grzegorza, Katarzyny, Kastora
Walentynki

Walentego, Cyryla, Metodego Faustyna, Jowity, Georginy

Danuty, Julianny, Daniela Donata, Łukasza, Zbigniewa
Środa Popielcowa

Konstancji, Maksyma, Wiaczesława Arnolda, Konrada, Mansweta Leona, Ludomiła, Lubomira Eleonory, Kiejstuta, Fortunata Małgorzaty, Marty, Piotra

Damiana, Romany, Florentyna Macieja, Bogusza, Jaśminy Cezarego, Wiktora, Konstancjusza Aleksandra, Mirosława, Dionizego Gabriela, Anastazji, Honoryny Romana, Makarego, Lutomira

MARZEC / March / März                                                        2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

9 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5

Antoniego, Radosława, Albina

Heleny, Henryka, Halszki Maryny, Kunegundy, Pakosława Kazimierza, Łucji, Witosława Adriana, Fryderyka, Oliwii Jordana, Róży, Kolety Pawła, Tomasza, Felicyty Beaty, Wincentego, Jana

Franciszki, Katarzyny, Mścisława Cypriana, Makarego, Marcelego Benedykta, Konstantego, Ludosława Bernarda, Grzegorza, Józefiny Krystyny, Bożeny, Rodryga Leona, Matyldy, Jakuba Longina, Klemensa, Ludwiki

Herberta, Izabeli, Henryki Patryka, Zbigniewa, Gertrudy Cyryla, Edwarda, Boguchwała Józefa, Bogdana, Laili Klaudii, Eufemii, Cyriaki Benedykta, Lubomiry, Mikołaja Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

Oktawiana, Pelagii, Zbisława Gabriela, Marka, Gabora Marioli, Dyzmy, Wieńczysława Emanuela, Larysy, Teodora Ernesta, Lidii, Ruperta Anieli, Renaty, Kastora

Niedziela 
Palmowa

Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

Amelii, Kwiryna, Dobromira Beniamina, Kornelego, Balbiny

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej 
poszukuje pracownika na stanowisko 

pracownik �zyczny

Wymagania:
- z uprawnieniami: prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach).

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
e-mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem 
w tytule Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Expando Sp z o.o., ul. Kościuszki 41A, 72-004 Trzeszczyn
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ferma Norek  
w Maszkowie 

 zatrudni 
pracowników do pracy 

w hodowli zwierząt 
futerkowych. 

601 520 540,
 506 77 88 06 

W253.4.scb.wt+pt.02-12.12

Zatrudnimy:
 

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę 
ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W...3.śczb.w.p.9-19.12.

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 88,36m parter bliźniaka 
z podwórkiem i garażem. Tel. 504 
703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Sprzedam garaż murowa-
ny duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d w 
Łobzie, obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527 

• Nowogard mieszkanie 2pokojo-
we tanio sprzedam. 501 307 666 

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Pawilon handlowy  sprzedam  lub  
wynajmę.tel.517357653.

• Sprzedam  działkę  budowlaną  
o pow. 0,5h przy  drodze  Dębice  
.Tel.697436375.

• Sprzedam  mieszkanie  4 pokojo-
we , 67,7 m 2 : I piętro ul:15 lutego. 
Tel.534633872.

• Sprzedam  mieszkanie  2 poko-
jowe na Leśnej .II  piętro, piwni-
ca, balkon. Cena 126000 tyś zł. 
TEL.725428837.

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 57m2, 
centrum. Cena 145 000 zł do ne-
gocjacji. 661 969 006  

• Kawalerka do wynajęcia  od  
01/12/2014r.Tel.913921402.

• Sprzedam mieszkanie 3pokojowe 
w Mostach o pow. 51m2, parter. 
516 662 836

•	 Sprzedam dom w stanie suro-
wym ul. Sikorskiego. 604 955 
769 

• Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe. Częściowo umeblowane. 
665 720 037, 605 764 994  

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Wynajmę czteropokojowe miesz-
kanie. Kaucja 2000 zł. Wynajem 
700 zł. Tel. 504 898 980 

•	 Sprzedam garaż murowany na 
ul. Poniatowskiego. Garaż po-
siada kanał i prąd. 609 689 091

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD sedan 
rok prod. 2000, kolor srebrny me-
tal. Poj. 2.0, ropa, cena 11 500 zł do 
uzgodnienia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia Opel 
Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908 

• Opel Astra rocznik 1996, 1.7, die-
sel, cena 2000 zł. 692 532 183

• Sprzedam Opel Combo. 693 
808 537 

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. prod. 
1998/1999, przeb. 130.000 km, 
opony zimowe, radio, tel. 515 
343 600

ROLNICTWO

• KUPIĘ BYCZKI, JAŁÓWKI DO 
400KG TEL. 783 678 070

• Sprzedam  ciągnik C-360,pług 
3-skibowy-kultywator-2,5 m z 
bronami .Tel.697436375.

• Mieszkankę zbożową. 511 696 
751 

•	 Kupię słomę w snopkach z do-
wozem. 91 39 20 307 

• Sprzedam  owijarkę    samo za-
ładowczą  do  siana kiszonki. Tel. 
601244231.

• Sprzedam  kaczki  skubane. Tel. 
796759414.

• Sprzedam ziemię rolną. 9139 22 
997

• Sprzedam prosięta. 515 406 298 

USŁUGI

• Zaopiekuję  się  dzieckiem. Tel. 
603607000.

•	 Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykończenia. 
Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowlane, 
hydrauliczne, przyłącza wod-
-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-

jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANE-
LI PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 22 
70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, bin-
dowanie, wydruki A3-A4 kolor, 
ksero A3-A4 - kolor, laminowanie 
A3-A4. Tylko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Reklamy 
Vizart. Nowogard, ul. 700 Lecia 15 
(nad sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406. 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis   tel 691 
686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. 

Woj. Polskiego 57. 787 482 763 

•	 Remonty mieszkań. 798 147 
191

PRACA

•	 Ferma Norek w Maszkowie  za-
trudni pracowników do pracy w 
hodowli zwierząt futerkowych. 
601 520 540, 506 77 88 06 

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niemcy, 
Holandia, Anglia, Irlandia, Dania, 
Belgia, Austria, Włochy, Norwe-
gia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 601 
759 797

• Zatrudnię dysponenta-spedytora 
w transporcie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377 

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię  pomoc  kuchenną. Tel. 
793230382,502026980.

• Szukam pracownika do obsługi 
sklepu internetowego, komple-
towania zamówień. Praca na cały 
etat, 10 zł/h na rękę do negocja-
cji. Proszę o kontakt pod nr 693 
083 124

• Zatrudnię  panią  do  pracy .  Kel-
nerkę - barmana. Hotel „Oskar”.
Tel.602474266.

•  Poszukujemy  opiekunki  do  star-
szej  osoby. Tel. 913920238.

• Przyjmę do pracy, na pełen etat 
do sklepu Spożywczo-przemy-
słowego „LEWIATAN” ul.5 Mar-
ca  13.Wszelkie informacje pod 
tel.502735901.

INNE

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące 
f. Vaillant z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 850zl mon-
taż 350zl dwufunkcyjne cena od 
1.000 zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne prze-
glądy części zamienne grzejniki 
panelowe c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z 
anteną, na gwarancji, cena 650 
zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci za-
mienne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl  oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursuje 
18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

•	 GAZOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojacy VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z 
Niemiec do domu, pensjo-
natu gdzie sa 2- 3 lazienki,e-
konomiczny cena od 1.000 zl 
piec  gazowy c.o. stojacy, ze-
liwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 
zl montaz,serwis   tel  691 686 
772.

• Sprzedam drewno opałowe i 
kominkowe. 667 788 820 

• Sprzedam drewno opałowe ol-
cha, sosna. 514 740 538 

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany, worki 15 kg, drzewne 8 
mm. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196 .

•	 Karp świąteczny, spełnio-
ne wymagania ekologiczne, 
sprzedaż przy ul. Boh. War-
szawy nr 107 obok sklepu 
wędkarskiego oraz w domu 
przy ul. Dąbrowskiego 9. Tel. 
91 39 20 763

• Sprzedam maszyny stolarskie. 
503 084 687

• Sprzedam pralkę automatyczną 

BOSCH, cena do uzgodnienia , 
tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko-zamrażarkę 
INDESIT, kolor srebrny, wys. ok. 
185 cm, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam  drewno opałowe  ol-
cha-sosna , pocięte  w  klocki.
Tel.514740538.

• Oflisy-odpady tartaczne  na  
opał, sprzedam  pocięte  w  kloc-
ki,  lub w całości do samodziel-
nego  pocięcia. Tel.514740538.

• Sprzedam  drewno : brzoza ,ol-

cha, sosna - pocięte. Przyczepka  
samochodowa  100 zł lub przy-
czepa  rolnicza.Tel.880690659.

• Drewno  opałowe.
Tel.506232860.

• Sprzedam tanio łóżko rehabili-
tacyjne, materac przeciwko od-
leżynom razem z aparaturą. 91 
57 90 577, 883 503 069 

• Sprzedam tanio drewno komin-
kowe opałowe. Obrzynki, odpa-
dy tartaczne. 785 071 977
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 A w Osinie mikołajkowo…
Rodzice wrócili do szkolnych ławek
W piątek, 5 grudnia, uczniowie klasy 1a z Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Ma-
linowskiego w Osinie, zaprosili swoich rodziców na zajęcia otwarte. Rodzice mogli spraw-
dzić, jakie wiadomości i umiejętności opanowały ich dzieci po trzech miesiącach nauki w 
szkole. 

Tematem przewodnim lekcji 
były Mikołajki. Dzieci spędziły 
ten dzień bardzo aktywnie, pra-
cowały w grupach i udzielały się z 
wielkim zaangażowaniem. Ukła-
dały zdania z rozsypanek wyra-
zowych, rozwiązywały zadania 
matematyczne, krzyżówkę, ukła-
dały puzzle. Uczniowie pokazali, 
że umieją wiele i chcą dalej zdo-
bywać wiedzę. Skoro temat lek-
cji dotyczył Mikołajek, nie mogło 
zabraknąć mikołajkowych zabaw, 
piosenek i oczywiście prezentów 
dla dzieci, na które z całą pew-
nością zasłużyły. Wychowaw-
czyni klasy, pani Kamila Wójcik, 
serdecznie dziękuje rodzicom za 
obecność i zaangażowanie.

Inf. UG Osina
Opr. KK

Mali pomocnicy św. Mikołaja
Uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Publicznych w Osinie, zeszły piątek upłynął pod 
znakiem mikołajkowych wypieków. Podopieczni z klasy I b i III b postanowili wyręczyć św. 
Mikołaja i już od samego rana zabrali się do pracy. 

Dzieci ubrały mikołajko-
we czapeczki oraz fartuszki i 
pod bacznym okiem swoich 
wychowawczyń przystąpili do 
zagniatania ciasta. Zagniata-
li, wałkowali, wycinali… I tak 
powstały ciasteczka. Potem 
mączne wyroby powędrowały 
do piekarnika, gdzie spędziły 
trochę czasu. Upieczone cia-
steczka zostały ozdobione ko-
lorowym lukrem. Po zakoń-
czonej pracy, śnieżynki często-
wały nimi dzieci i pracowni-
ków szkoły. Ciasteczka smako-
wały wszystkim, bez wyjątku. 
Mali pomocnicy św. Mikołaja 
nie chcą zdradzić, kto okazał 
się największym łasuchem.
Inf.: R. Jarema, K. Paczkowska

Opr. KK

Bal Mikołajkowy w Przedszkolu nr 4

Porywał wszystkich 
do tańca
Święty Mikołaj do nas przychodzi, dużo prezentów dzieciom 
przynosi. W buciki wszystko zwinnie upycha i jak czarodziej 
w pośpiechu znika… W piątek, 5 grudnia, w Przedszkolu nr 
4, odbył się Bal Mikołajkowy. Nie obyło się bez śpiewów i 
tańców, jednym słowem – zabawa była przednia.

Dzieci od samego rana na-
słuchiwały charakterystycznego 
dźwięku dzwoneczka corocznego 
gościa, wiedziały bowiem, że  i w 
tym roku Święty Mikołaj nie za-
pomni o nich z wiadomych po-
wodów (najgrzeczniejsze dzieci 
na całym świecie). Święty Miko-
łaj dotarł na czas. Swoje wejście, 
jak na Mikołaja przystało, rozpo-
czął niezawodnym „Ho, Ho, Ho!”. 
Wszyscy powitali go bardzo go-
rąco i od razu zaprosili do zaba-

wy. Dzieci wspólnie śpiewały pio-
senki. Nie odbyło się również bez 
tańców, do których każdego po-
rywał Mikołaj. Zabawa zakończy-
ła się wręczeniem oczekiwanych 
prezentów oraz pamiątkowymi 
zdjęciami.

Tego dnia całe Przedszkole nr 4 
wypełniała niezwykła magia ob-
darowywania się. Każde dziecko 
było zadowolone, że Mikołaj o ni-
kim nie zapomniał.

Inf. Katarzyna Rogowska
Opr. Karolina Klonowska  
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na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

Galus • Wnuk

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
ul. 3 Maja 14 (budynek Banku Spółdzielczego) 

Tel. 91 39 27 479
Solidnie • Prawidłowo • Szybko

A1.2.P.d/o

A3.1.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

W213.4.P.10-31.pt

czyt. 14

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA NA ZABIEGI 
FIZYKOTERAPEUTYCZNE

• badanie USG narządów ruchu
• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii

W72.4.P.P.4-25.04

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

W253

Pomroczna zmiana 
w nowogardzkiej Radzie

A była szansa na nową jakość...

Czytaj s. 3

s. 5

Akcja zbrojna  
na "rejonie"

Osowo:
Sprawca trafił  
do aresztu s. 2

Wiemy kim 
jest Aleksy 
Grabowski i kto 
za nim stoi...

s.4

Ruszył proces 
w sprawie 
morderstwa 
na żwirowni 

s.5

Dodatek kibica:

w numerze 
plakat 

Pomorzanina 

Wywiad z A. 

Piotrowską

Piłka to moje życie
s. 10-11

REKLAMA
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W skrócie...

Byłeś świadkiem ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309,

e-mail: poligraf@post.pl

Reklama

We wtorek (9 grud-
nia), w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. 
S. Żeromskiego w No-
wogardzie, odbyło się 
otwarcie wystawy ma-
larstwa nowogardzian-
ki, pani Bożeny Kubiak. 
Swoją przygodę z ma-
larstwem zaczęła już w 
podstawówce, rysując 
portrety ołówkiem, a od 
2009 r. zaczęła malować 
farbą akrylową na płót-
nie. Jak sama przyznaje, 
jest amatorką, a jej  pra-
ce inspirowane są ma-
larstwem impresjoni-
stycznym, symbolicz-
nym i surrealistycznym. 
Szczególnie ceni so-

bie takich malarzy, jak: Arnold Böcklin, Salvador Dali, Claude Monet, 
Rene Magritte, Wojciech Siudmak, Zdzisław Beksiński. Swoją pierw-
szą wystawę miała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, 
później jej prace można było obejrzeć w Domu Kultury w Golenio-
wie i Gryficach oraz w Bibliotece Publicznej w Dziwnowie. Zachęca-
my wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Biblioteki i obejrze-
nia wystawy.

Sylwia Twarowska

Tragiczny wypadek pod Osowem

Sprawca trafił do aresztu
21-letni Dariusz W., sprawca śmiertelnego wypadku pod Osowem, trafił na trzy miesiące 
do aresztu. Odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku i jazdę po pijanemu – poin-
formowała DN rzecznik policji, asp. Julita Filipczuk. 

Przypomnijmy, że do wypad-
ku doszło w sobotę, 6 grudnia, ok. 
godz. 23:00. Jadący Oplem Astrą 
21-letni Dariusz W. (mieszkaniec 
Bieńczyc) nagle zjechał na pobo-
cze drogi i uderzył w drzewo. W 
wyniku zdarzenia śmierć na miej-
scu poniósł 58-letni mężczyzna, a 
dwoje pasażerów trafiło do szpita-
li. Tylko jedna pasażerka wyszła z 
wypadku bez szwanku. Dramaty-
zmu całej sprawy dodaje fakt, że 
poza kierowcą, pozostali uczest-
nicy zdarzenia to rodzina. W sa-
mochodzie jechała żona, syn i 
szwagierka zmarłego tragicznie 
mężczyzny. 

Kierowca auta uciekł z miejsca 
zdarzenia, ale po krótkim czasie 
został zatrzymany przez policję. 
Okazało się, że miał w organizmie 
0,8 promila alkoholu. Dodatko-
wo okazało się, że 21-latek nie  
posiadał uprawnień do kierowa-
nia pojazdami mechanicznymi. 

- Na wniosek policji i prokura-
tury, Sąd Rejonowy w Goleniowie 
zastosował wobec mężczyzny śro-
dek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na okres 
trzech miesięcy. Zatrzymany usły-
szał zarzut spowodowania śmier-
telnego wypadku w stanie nietrzeź-

wości  – informuje Julita Filip-
czuk, rzecznik policji. 

Fakt nieposiadania uprawnień 
do kierowania autem zostanie po-
traktowany przez policję jako wy-
kroczenie. Z pewnością będzie 
miało jednak znaczenie dla sądu. 

MS

Nowogardzkie koło PiS w Parlamencie Europejskim

Wyjechali do Brukseli
Na zaproszenie Europosła, Marka Gróbarczyka, grupa członków koła Prawo i Sprawiedli-
wość w Nowogardzie wyjechała do Brukseli.

Wyjazd trwał od 3 do 7 grud-
nia 2014 r. Marek Gróbarczyk (ur. 
13 marca 1968 r.) – inżynier i me-
nedżer, były minister gospodarki 
morskiej w rządzie Jarosława Ka-
czyńskiego, 25 maja 2014 roku gło-
sami ponad 54 tysięcy wyborców 
został ponownie wybrany do Par-
lamentu Europejskiego. Obecnie w 
PE pracuje w Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii.

Siedziba Parlamentu Europej-
skiego była głównym celem zwie-
dzania wycieczki. Nowogardzką 
delegację oprowadził po nim Eu-
roposeł, który spędził z grupą kil-
ka godzin, opowiadając o pracy 
Parlamentu.

Dzięki wspaniałej przewod-

niczce, Pani Marii Kozińskiej, 
udało się zobaczyć wiele cieka-
wych miejsc nie tylko w Brukse-

li, ale i w Antwerpii – rodzinnym 
mieście Petera Paula Rubensa.

Inf. własna

Delegacja nowogardzkiego koła Prawo i Sprawiedliwość  w Parlamencie 
Europejskim: Magdalena Zarębska-Kulesza, Barbara Wojciechowska, 
Ryszard Majdziński, Stanisław Wiśniewski, Bogusław Dziura.

Foto policja

Od 31 sierpnia, 
każdy pieszy, któ-
ry porusza się po 
zmierzchu, po dro-
dze poza obsza-
rem zabudowanym, 
musi posiadać od-
blask umieszczony 
w sposób widocz-
ny dla kierujących. 
Za brak widocznego 
elementu odblasko-
wego, grozi man-
dat i policjanci w 
zdecydowany spo-
sób zareagują za ła-
manie tego przepi-
su. – Stróże prawa 
zachęcają więc do 
tego, aby do prezen-
tów pod choinkę do-

łączyć najbliższym odblaski. Taki drobiazg, a może uratować życie – 
informuje asp. Julita Filipczuk z Komendy Powiatowej Policji w Go-
leniowie. Swoją drogą, szkoda, że policjanci nie wpadli na pomysł, by 
w ramach Świąt Bożego Narodzenia rozdawać takie odblaski za dar-
mo, np. w szkołach…
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Kupię samochód  
ciężarowy 

- skrzyniowy DMC do 3,5 tony. 
Rok produkcji od 2008 roku. 

Kabina 3 osobowa.

tel. 91 39 26 267

Mikołaj  
do 

wynajęcia
KONTAKT 

Telefon: 530-556-529
e-mail:  

mikolaj.wnowogardzie@
gmail.com

A była szansa na nową jakość...

Pomroczna zmiana w nowogardzkiej Radzie
Wokół wtorkowej sesji Rady Miejskiej rozegrały się wydarzenia (nie tylko na sali obrad) przypominające te ze znanego filmu „Nocna Zmiana”. Rada Miej-
ska swoją drugą sesję rozpoczęła bowiem od wniosku… o odwołanie wybranego tydzień wcześniej przewodniczącego Rady. Dalszy przebieg sesji, po zre-
alizowaniu przez ujawnioną w pierwszych głosowaniach o zmianę przewodniczącego koalicję SLD-PSL-WN, wykazał, dla jakich to interesów groźny 
mógłby być Piotr Słomski, jako przewodniczący suwerennej Rady Miejskiej. Można „odetchnąć z ulgą” – ani takiego przewodniczącego, ani takiej Rady w 
Nowogardzie, przynajmniej na razie, nie będzie.

Wniosek o odwołanie przewod-
niczącego podpisało siedmiu rad-
nych – 5 z WN i 2 z PSL. Już po 
głosowaniu (jawnym) za wprowa-
dzeniem tego punktu do porząd-
ku obrad (musiał się na to zgo-
dzić, jako wnioskodawca sesji, 
burmistrz Czapla) można było się 
zorientować, że ujawniła się wła-
śnie koalicja SLD, PSL, WN. Po-
twierdziło to głosowanie, tym ra-
zem tajne nad, jak się okazało, 
skutecznym odwołaniem prze-
wodniczącego, a także przebieg 
i wynik nowych wyborów. Prze-
wodniczącym Rady Miasta w No-
wogardzie 14 głosami, czyli wła-
śnie SLD, PSL i WN, został rad-
ny WN, Andrzej Kania. Charak-
terystyczne jest to, że podczas ca-
łej procedury nie padło ani jed-
no słowo uzasadnienia, dlaczego i 
po co radni fundują nam taki cyrk 
zaraz na początku sesji, którą miał 
prowadzić tydzień wcześniej wy-
brany przewodniczący, i ani słowa 
uzasadnienia wniosku o odwoła-
nie. Pewnie jest trochę tak, jak pi-
sze Cezary Martyniuk z GG:

„Otóż, oni nie muszą się doga-
dywać, bo prawdopodobnie świet-
nie czytają sobie w myślach, wza-
jemnie odgadując potrzeby i inten-
cje. Wypowiadanie żadnych słów 
nie jest już potrzebne, koalicję PSL-
-SLD-WN zawiązano mentalnie i 
bezdyskusyjnie”.

Tuż po wyborze, nowy już prze-
wodniczący oświadczył, że jest 
gotów do ciężkiej pracy, której, 
jak ponoć wiadomo, to on się na 
pewno nie boi (nie podał jedno-

cześnie – kto się jej boi). Zauwa-
żył też szarmancko, że jest kil-
ka Pań w tej Radzie i pozdro-
wił je serdecznie. Takie oświad-
czenie wzbudziło entuzjazm Pań 
radnych z SLD, zwłaszcza radnej 
Wiąz, która z dłońmi wzniesio-
nymi wysoko ponad swoje blond 
włosy oklaskiwała wzruszonego 
taką reakcją przewodniczącego. 
Po zarządzonej, celem opanowa-
nia wzruszenia przewodniczące-
go, 15-minutowej przerwie, roz-
poczęła się realizacja zaplanowa-
nego porządku obrad. Radni jed-
nogłośnie przyjęli nowe stawki 
podatku rolnego na rok 2015. To 
jedna z nielicznych dobrych wia-
domości z tej sesji, rolnicy zapła-
cą mniej, a to z powodu przyjęcia 

przez radnych obniżonej średniej 
ceny skupu zboża do poziomu 54 
zł za kwintal zboża. Konsekwencją 
tego jest stawka podatkowa w go-
spodarstwie rolnym, wynosząca 
135 zł/ha, a dla pozostałych grun-
tów w kwocie 270 zł/ha. 

Przyjęto też trzy uchwały o cha-
rakterze proceduralnym, dwie do-
tyczące poprawek w budżecie za 
2014 rok i jedna w sprawie zgło-
szonej przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Zgoda” w Wierzbięci-
nie. Emocje wzrosły, gdy przystą-
piono do kolejnej uchwały, doty-
czącej propozycji stawek dla firmy 
Wodociągi Nowogardzkie WAL-
-BETRIEB. W trakcie tej, zwłasz-
cza psychologicznie ważnej dla 
walczących o zagrożone swo-

je miejsca pracy pracowników 
nowogardzkiego PUWiS, uchwa-
ły (w licznej około 15-sto osobo-
wej grupie przybyli oni na sesję), 
po raz kolejny ujawniła się nowa 
koalicja, a zwłaszcza odsłoniła jej 
rzeczywistą twarz. Więcej o szcze-
gółach związanych z tą uchwa-
łą i jej konsekwencjami napisze-

my w kolejnym, wtorkowym wy-
daniu DN. Warto jedynie tutaj 
dodać, że po głosowaniu radnych, 
pracownicy PUWiS opuścili salę, 
głośno i dosadnie wyrażając swo-
ją dezaprobatę dla decyzji podjętej 
przez radnych (SLD, PSL i WN – 
poza radnym Kielanem), przy po-
dejmowaniu której interes Gmi-
ny i jej mieszkańców jakoś dziw-
nie utożsamił się z interesem nie-
mieckiej spółki wodnej. „Nowo-
gard został sprzedany”, „Wszyscy 
zobaczą, co tutaj wyczyniacie”, ta-
kie i podobne okrzyki wznosiła 
wychodząca po głosowaniu pu-
bliczność. W dalszej części obrad 
przeniesiono na zwyczajną sesję 
regulamin współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi oraz od-
było się pierwsze czytanie budżetu 
na rok 2015. Więcej o założeniach 
budżetu na następny rok napisze-
my także wkrótce, w odrębnym 
tekście. 

I to byłoby tyle, chyba że „cóś” 
zapomnieliśmy (używając kolo-
kwializmu nowego przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie).

Redakcja 

Andrzej Kania WN – 58 lat, 
wykształcenie średnie tech-
niczne (technik budowlany). 
Po raz drugi pełniący funkcję 
radnego, sołtys Wyszomierza. 
Obecnie zajmuje się prowadze-
niem własnego przedsiębior-
stwa. 

Głosowanie za odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej. Głosujący "za" radni PSL i SLD.
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Nie chcesz tracić wolności – 
nie strać pamięci historycznej 
(zwłaszcza za cztery lata) 

Czas tuż po wyborach to jest najlepszy czas, 
w którym weryfikowane są prawdziwe inten-
cje nowo wybranych radnych, wójtów, burmi-
strzów. To czas, w którym najwyraźniej moż-
na dostrzec, czy chodziło naszym elektom o 
pro publico bono, jak deklarowano szumnie 
w kampaniach wyborczych (dobro publicz-
ne, wspólne), czy też o subiektywnie odczu-
wane dobro osobiste lokalnych polityków i ich 

klienteli, czyli pro publico super ego – od czego równie głośno 
w tychże kampaniach się odżegnywano. Tuż po wyborach to się 
najlepiej ujawnia, ponieważ politycy na chwilę tracą czujność w 
ukrywaniu prawdziwych swoich intencji, czują się bezpiecznie 
– następne wybory dopiero za cztery lata. Tuż po wyborach od-
bywają się też najistotniejsze rozdania, dlatego jak się teraz nie 
załapią, to później może być gorzej – fanty będą rozdane. Dla-
tego działa się szybko i bez należytego kamuflażu (np. patrz str. 
3 – jak klika odwołuje przewodniczącego Rady), co powoduje, 
że elektorat mający z jakiegoś powodu okazję ujrzeć prawdziwe 
oblicze nowo wybranych i podskórne na co dzień mechanizmy 
i motywy działań, zaczyna łapać się za głowę i krzyczeć (jak ci 
pracownicy PUWiS-u, obecni na ostatniej sesji Rady Miejskiej): 
„kogo myśmy wybrali”. Pracownicy PUWiS-u krzyczeli, bo za 
chwilę z powodu zmowy układu wzajemnych korzyści, ogarnia-
jącego też (a może zwłaszcza) organy samorządu, stracą pracę i 
źródło utrzymania swoich rodzin. Inni zaś nie krzyczą, ale udają, 
że nie widzą, aby się nie wstydzić już teraz, albo tłumaczą z róż-
nych powodów te zachowania, bezkrytycznie powtarzając kłam-
stwa mające pokryć chociaż trochę istotę zmowy. Ale ten, co wi-
dział, co się działo we wtorek w ratuszu i pod nim, i ma szacu-
nek do własnego rozumu, już wie – nowogardzki układ, perso-
nalnie zresztą stary jak świat, odetchnął z ulgą – minęło bowiem 
zagrożenie, że władza publiczna, pod kierownictwem P. Słom-
skiego jako przewodniczącego Rady Miejskiej, może realizować 
cele pro publico bono. Pro publico bono przecież nikomu się za 
bardzo nie opłaca, zakłada bowiem, że trzeba dać wiele z siebie, 
a nie otrzymać dla siebie. Dlatego w tej Radzie dla takiej kon-
cepcji nie ma większości, dla takiej właśnie koncepcji, dla któ-
rej przewodniczący P. Słomski (także jako szef klubu PiR–PiS) 
przez tydzień po wyborze próbował intensywnie znaleźć zwo-
lenników, zwłaszcza w WN i PSL. Nie tylko nie ma większości 
dla takiej koncepcji, ale jest odbierana ona jako zagrożenie, dla-
tego Słomski został odwołany bez słowa – kiedyś mieliśmy już 
takie wydarzenia (oczywiście tutaj z całą świadomością różni-
cy wagi skutków)  gdy nasza niepodległość została zaprzeda-
na ostatecznie w trakcie obrad Sejmu, który przeszedł do histo-
rii jako tzw. „Sejm Niemy” (nikt nie zaprotestował ani nie spy-
tał dlaczego). No ale jeśli np. syn jednego z prominentnych rad-
nych PSL pracuje na rzecz poznańskiej kancelarii prawnej, zaj-
mującej się sprawą nowogardzkiego przetargu na wodę, to tylko 
to jedno wiele już tłumaczy, gdzie „leży” dobro, o które powal-
czą wybrani przez Ciebie, Obywatelu, reprezentanci – na pew-
no miejscem tym nie jest Twoja sytuacja, jako członka tej spo-
łeczności – Ty o siebie martw się sam, najlepiej za granicą, tu-
taj Oni sobie poradzą bez Ciebie. Oczywiście jeżeli zostaniesz, 
to za cztery lata będziesz przez chwilę potrzebny przy urnie wy-
borczej. Aha – jedno jeszcze masz zapamiętać, Obywatelu – jak-
byś przypadkiem chciał zacząć myśleć, to przypomną Ci, że DN 
kłamie, a dowodzą tego urzędowe teksty wydziału informacji z 
ratusza oraz sporządzone przez te same osoby teksty nieurzę-
dowe w różnych anonimowych miejscach (patrz obok: infor-
macja z wyników dochodzenia prokuratury). I ostatnie zdanie 
– dla tych, którzy problem przetargu na wodę w Nowogardzie 
chcą widzieć tylko w prostym rachunku ekonomicznym (a nie 
chociażby ciągnionym) różnicy ceny (zresztą przyznajmy na ko-
rzyść oferty niemieckiej- choć nie wiadomo, jak długo to utrzy-
mają), nie mam żadnych argumentów poza tym, że podobny ra-
chunek robili też ci, co cieszyli się ze sznurka paciorków, oddając 
w zamian całe żyły złota. 

 Marek Słomski

Prokuratura zidentyfikowała producenta paszkwili 
publikowanych na stronach SLD

Wiemy kim jest Aleksy Grabowski 
i kto za nim stoi...
Wiadomo już kim jest kryjący się pod pseudonimem Aleksy Grabowski autor tekstów po-
mawiających wydawcę DN, publikowanych na stronie nowogardzkiego SLD oraz wydawa-
nym przez to ugrupowanie w Nowogardzie biuletynu „Nasz Profil”. Jak wynika z ustaleń 
Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, materiał sygnowany tym podpisem dostarczał do 
biuletynu Piotr Suchy, pracownik Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. 

W dniu 29 lipca na stronie internetowej 
nowogardzkiego SLD opublikowano tekst pt. „To nie 
my, to on!”. W treści tego tekstu, podpisanego przez 
Aleksego Grabowskiego, pojawiły się informacje suge-
rujące, iż Marek Słomski miał dopuścić się bliżej nie-
określonych nadużyć finansowanych jako dyrektor za-
chodniopomorskiego oddziału Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz szcze-
cińskiego radia ABC. Tekst powtórzono w wydawanym 
już na papierze przez SLD biuletynie „Nasz Profil” w 
miesiącu sierpniu. We wrześniu opublikowano nato-
miast jego drugą część, pt. „A jednak... łubu dubu niech 
nam żyje prezes naszego klubu, czyli II odsłona sagi o 
prezesie Marku Słomskim”, zawierającą kolejną porcję 
szkalujących wydawcę DN nieprawdziwych informacji. 

Ponieważ mimo próśb, władze lokalnego SLD nie 
chciały wskazać, kto kryje się pod pseudonimem Alek-
sy Grabowski, wydawca DN, czując się pomówio-
nym, postanowił skierować sprawę do prokuratury. Ta 
wszczęła postępowanie i kilka dni temu poinformowa-
ła o jego wynikach. 

„Na podstawie informacji uzyskanych od wydawcy 
powyższego biuletynu – Rady Miejsko-Gminnej, Soju-
szu Lewicy Demokratycznej w Nowogardzie, ustalono, 
że treści artykułów (wyżej wymienionych – dop. red.) 
przygotował i dostarczył bezpośrednio do redakcji (…) 
Piotr Suchy. Wymienione artykuły zostały dostarczone 
w formie dokumentu elektronicznego na zewnętrznym 
nośniku danych, należących do Piotra Suchego. Odno-
śnie zaś artykułów publikowanych na wskazanej stro-
nie internetowej, w oparciu o dane uzyskane od Cre-
ate Vision w Nowogardzie ustalono, że administrato-
rem strony internetowej sld-nowogard.pl i osobą, któ-
ra zamieszczała na w/w stronie wymienione artyku-
ły, jest Karol Brzeczek. W toku postępowania ustalono 
więc sprawców czynów objętych niniejszym postępo-
waniem, kwalifikowanych z art. 212 par. 1 i 2 Kodeksu 
Karnego (pomówienie zagrożone karą grzywny, ogra-
niczenia wolności lub pozbawieniem wolności – dop. 
red.). Oceniając zgromadzony w toku postępowania 
przygotowawczego materiał dowodowy, stwierdzić na-
leży, iż czyny popełnione na szkodę Marka Słomskiego, 
polegające na pomówieniach pokrzywdzonego, w treści 
wpisów zamieszczonych na portalu internetowym sld-
-nowogard.pl, o takie postępowania i właściwości, któ-
re mogły poniżyć ich w opinii publicznej, a nadto na-
razić na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzenia 
przez niego działalności publicznej wyczerpują zna-
miona występku w przepisie art. 212 par 1 i 2 k.k.” – in-
formuje asesor Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, 
Marcin Stawirej. 

Wydawca DN zapowiada, że na podstawie otrzyma-
nego postanowienia prokuratury będzie domagał się 
ukarania zidentyfikowanych sprawców przed sądem w 
procesie karnym. 

Warto nadmienić, że obaj panowie, tj. Suchy i Brze-
czek, są pracownikami Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie, zatrudnieni przez Roberta Czaplę (SLD). Piotr Su-
chy pracuje w Biurze Informatyki i Informacji. Jego ko-
lega zajmuje za to stanowisko zastępcy kierownika Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rol-
nictwa. Obu panów łączy więcej niż tylko miejsce pra-
cy. Otóż zarówno jeden, jak i drugi, w latach młodości 
sprawowali funkcję ministrantów w kościele pw. Wnie-

bowzięcia NMP w Nowogardzie (Piotr Suchy był nawet 
przez kilka lat księdzem). Teraz życiowe ścieżki obu pa-
nów znów się zeszły – połączyły ich najwyraźniej po-
glądy polityczne i nienawiść do osoby Marka Słomskie-
go (jak i całego DN, na co wskazują inne publikacje na 
stronie SLD). 

Pozostaje tylko postawić retoryczne pytanie – czym 
powinien zajmować się urzędnik, szkalowaniem oby-
wateli czy pracą na rzecz gminy i jej obywateli? 

MS

Nasz komentarz
Jeśli ktoś myślał, że może bezkarnie wypisywać, co 

mu ślina na język przyniesie, kryjąc się (zapewne z 
tchórzostwa) za wymyślonym pseudonimem, jak wi-
dać, grubo się myli. To już jednak wkrótce stanie się 
materią, nad którą będzie musiał pochylić się sąd. Nie 
wypada dalej się tym zajmować. 

Warto jednak uzmysłowić Czytelnikom, że Piotr 
Suchy na spółkę z Karolem Brzeczkiem publikowa-
li pomawiające osobę wydawcy DN teksty, nie na ja-
kimś tam portalu czy forum, ale na oficjalnej stronie 
nowogardzkiego SLD. I to jest jeszcze bardziej smut-
ne niż to, kto to robił. Można bowiem przypuszczać, 
że reprezentowany przez P. Suchego styl pseudo-de-
baty, opartej głównie na opluwaniu obywateli, a ze 
szczególną determinacją lokalnych przedstawicieli 
mediów, jest akceptowany przez wszystkich działaczy 
i sympatyków tegoż ugrupowania w Nowogardzie, w 
szczególności tych, zajmujących często ważne funkcje 
publiczne, których wizerunki zdobią omawianą stro-
nę SLD, jak chociażby: Robert Czapla (burmistrz No-
wogardu), Antoni Bielida (były przewodniczący RM, 
szef RXXI), Jerzy Jabłoński (były wiceburmistrz i wi-
cestarosta goleniowski), Lech Jurek (tak często upo-
minający się o pielęgnowanie wartości kształtujących 
ludzkie postawy), radni Rady Miejskiej, sprawują-
cy mandat społeczny, tj. Anna Wiąz, Jolanta Bedna-
rek, Renata Piwowarczyk i Marcin Wolny, a także rad-
ni powiatowi: Wojciech Włodarczyk (ceniony lekarz) 
i Kazimierz Lembas (dyrektor naszego szpitala) i wie-
le, wiele innych nazwisk... I niech nie będzie obroną 
słynne „ja tego nie czytam” – jeśli tak jest, warto prze-
czytać teksty P. Suchego, zanim przyjdzie się tłuma-
czyć z publikowanych treści przed wymiarem spra-
wiedliwości. 

Marcin Simiński
redaktor naczelny

Czym tak naprawdę zajmuje się pracujący na co dzień w Urzę-
dzie Miejskim Piotr Suchy, ujawniła prokuratura, ale po co te 
słuchawki na uszach w trakcie sesji Rady Miejskiej, tego na 
razie nie wiemy...
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Ruszył proces w sprawie morderstwa na żwirowni 

Znów wszystkiemu winne narkotyki 
W minioną środę (10 bm.), przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ruszył proces w sprawie makabrycznej śmierci młodego 
mieszkańca Nowogardu. Chodzi o 22-letniego Krzysztofa K., którego ciało znaleziono w listopadzie 2013 roku na żwirowni 
w Janowcu pod Karnicami (pow. gryficki). 

Przebieg pierwszej rozprawy 
ujawnił w czwartkowym wydaniu 
Kurier Szczeciński. Jak pisze ga-
zeta, na ławie oskarżonych zasia-
dło trzech mężczyzn: Michał Ż., 
Łukasz S. i Maciej B. – mieszkań-
cy powiatu gryfickiego. Prokura-
tura postawiła im zarzut zabój-
stwa. Grozi za to nawet dożywo-
cie. Stopień winy, motywy i udział 
poszczególnych osób w całej spra-
wie ustali jednak dopiero sąd. Do 
zarzucanego czynu przyznaje się 
bowiem na razie tylko jeden z 
oskarżonych, Michał Ż. W środę 
przed sądem wyznał, że to, co zro-
bił, „nie jest zgodne z jego naturą”. 
Miał działać pod wpływem narko-

tyków i tzw. dopalaczy. Zeznał, że 
zmienił się po ich zażyciu i „zaczął 
myśleć, że ma misję oczyszczania 
świata ze złych ludzi” – pisze KS. 
Za takiego uważał najwyraźniej 
Krzysztofa K., bo ten, jak stwier-
dził, miał sprzedawać nieletnim 
narkotyki. 

- Spotkaliśmy się z nim właśnie 
po to, by mu to wyperswadować. 
Poza tym był mi winien książkę. 
Chciałem, by mi ją oddał – cytu-
je zeznania oskarżonego „Kurier”.

Z relacji Gazety wynika, że oskar-
żony, w trakcie składania wyja-
śnień, przeprosił rodziców zmarłe-
go za wyrządzone krzywdy. Powie-
dział też, że żałuje tego, co zrobił. 

Pozostali oskarżeni (Łukasz S. i 
Maciej B.) twierdzą, że do zabój-
stwa miało dojść bez ich obec-
ności. Nie przyznają się więc do 
winy, a jedynie do tego, że wy-
wieźli Krzysztofa K. do żwirowni, 
by odegrać zaaranżowane wcze-
śniej przedstawienie i go nastra-
szyć. Początkowo mieli nawet nie 
wiedzieć, gdzie pojadą. Podobnie 
zeznawał na sali rozpraw Michał 
Ż. „Kurier” przypomina jednak, 
że w złożonym jeszcze przed pro-
cesem pisemnym oświadczeniu 
oskarżony miał przyznać, iż przy-
gotowywał się wcześniej do „tego 
teatru”. 

Na razie, jak ustalili śledczy, po 

przyjeździe do żwirowni, Krzysz-
tof K. został związany. Następnie 
oprawcy mieli się nad nim znęcać 
i upokarzać go. Na tym, jak twier-
dzą kompani Michała Ż., „zabawa 
miała się zakończyć”, a do zabój-
stwa 22-latka z Nowogardu mia-
ło dojść, gdy obaj wracali do sa-
mochodu. Wtedy główny oskar-
żony miał zadać Krzysztofowi K. 
śmiertelny cios w szyję, używa-
jąc do tego ostrego narzędzia. O 
5-tej nad ranem, 13 listopada, cia-
ło młodego mężczyzny znalazł je-
den z pracowników żwirowni w 
Janowcu koło Karnic. 

- Do dziś nie mogę zrozumieć, 
dlaczego byłem tak brutalny. Pew-

nie przez te dopalacze – pisze w 
czwartkowym wydaniu Kurier 
Szczeciński, cytując zeznania, ja-
kie Michał Ż. złożył w minioną 
środę przed sądem.

MS

Sceny jak z filmu

Akcja zbrojna na „rejonie” 
Piski opon, uzbrojone oddziały policji i żandarmerii wojskowej, ucieczki – to sceny, jakie 
odgrywały się wczoraj, przed południem, na drodze przy byłej przesypowni, tzw. rejonie. 

O akcji poinformował redak-
cję DN jeden z przejeżdżają-
cych drogą kierowców. 

- Koło wytwórni mas bitu-
micznych jest pełno samocho-
dów i jakieś służby w kominiar-
kach z bronią – zaalarmował 
redakcję mężczyzna. 

Gdy dojechaliśmy na miej-
sce, okazało się, że jesteśmy 
na... planie do filmu, jaki mło-
dzież z ZSP postanowiła nakrę-
cić z okazji zbliżającej się stud-
niówki. 

- Jesteśmy z czwartej klasy 
mechanicznej w ZSP. Nagry-
wamy tutaj filmik studniówko-
wy, spotykamy się na tzw. re-
jonie, gdzie zorganizowany jest 
wyścig. Jeden z nas wygrywa, a 
koledzy w samochodach zaczy-
nają „palić gumę”. Nagle zjawia 
się policja i aresztuje ich – opo-
wiada Tomasz Rasiński, któ-
ry wspólnie ze swoim kolegą, 

Sebastianem Kuzio, są autora-
mi scenariusza do powstające-
go filmu. 

- Wszyscy założyliśmy stare 
opony, żeby można było je zu-
żyć do końca – mówi jeden z 
aktorów filmu. 

Całość wyglądała bardzo re-
alnie. Ekipa filmowa postara-
ła się o rekwizyty. Na samo-

chodach służb porządkowych 
migały koguty, a aktorzy gra-
jący funkcjonariuszy policji i 
żandarmerii woskowej wypo-
sażeni byli w mundury i atra-
py broni. 

Kolejne sceny, gdzie miały 
odbywać się już czarne intere-
sy, zdemaskowane przez mun-
durowych podobnie jak nie-
legalne wyścigi, dogrywano 
już w szkole. Całość zostanie 
wmontowana do pamiątkowe-
go filmu ze studniówki, któ-
rą młodzież będzie obchodzi-

ła już w styczniu. Nagraniem 
filmu zajęło się Chili Studio z 
Gryfic, mające przygotować 
„relację” z balu. 

Pozostaje młodzieży pogra-
tulować pomysłu i mieć na-
dzieję, że sceny z filmu nie zo-
staną zaadaptowane do co-
dziennego życia. 

MS

Potrzebna pilnie krew 
grupy 0 RH+

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obo-
jętny los innych. Nasz kolega – policjant Komendy Powiatowej Poli-
cji w Stargardzie Szczecińskim - sierż. sztab. Krzysztof Rodzoch wal-
czy z poważną chorobą i potrzebuje krwi. Według wstępnej diagnozy ma  
„małopłytkowość”, jego stan zdrowia nie jest dobry, wymaga ciągłego prze-
taczania płytek krwi.

W najbliższą sobotę tj. 13 grudnia w godz. 9.00 – 13.00 w Go-
leniowie przed budynkiem Urzędu Gminy na pl. Lotników 1, bę-
dzie stał ambulans do poboru krwi, dla kolegi z sąsiedniej jednostki. 
Krzysztofowi potrzebna jest krew grupy 0 RH+

asp. Julita Filipczuk
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Pojawił się człowiek posła-
ny przez Boga - Jan mu było na 
imię. Przyszedł on na świadec-
two, aby zaświadczyć o światło-
ści, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, 
lecz /posłanym/, aby zaświad-
czyć o światłości. Takie jest świa-
dectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali 
do niego z Jerozolimy kapłanów 
i lewitów z zapytaniem: Kto ty 
jesteś?, on wyznał, a nie zaprze-
czył, oświadczając: Ja nie jestem 
Mesjaszem. Zapytali go: Cóż za-
tem? Czy jesteś Eliaszem? Od-
rzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś 
prorokiem? Odparł: Nie! Powie-
dzieli mu więc: Kim jesteś, aby-
śmy mogli dać odpowiedź tym, 
którzy nas wysłali? Co mówisz 
sam o sobie? Odpowiedział: Jam 
głos wołającego na pustyni: Pro-
stujcie drogę Pańską, jak powie-
dział prorok Izajasz. A wysłan-
nicy byli spośród faryzeuszów. I 
zadawali mu pytania, mówiąc 
do niego: Czemu zatem chrzcisz, 
skoro nie jesteś ani Mesjaszem, 
ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan 
im tak odpowiedział: Ja chrzczę 
wodą. Pośród was stoi Ten, któ-
rego wy nie znacie, który po 
mnie idzie, a któremu ja nie je-
stem godzien odwiązać rzemy-
ka u Jego sandała. Działo się to 
w Betanii, po drugiej stronie Jor-
danu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Trzecia niedziela adwentu to 
niedziela radości, dlatego nosi 
nazwę: Gaudete (tzn. radujcie 
się). Wyraża ona radość z przyj-
ścia Chrystusa i daru odkupie-
nia. W związku z tym chciałbym 
zwrócić naszą uwagę właśnie na 
temat radości i związanego z nią 
nieodłącznie uśmiechu, którego 
chyba trochę nam brak... 

W sposób niezykle piękny 
mówi o uśmiechu św. Urszula Le-

dóchowska w jednym ze swoich 
pism pt. “Radujcie się”:

“Podaję wam tu rodzaj apo-
stolstwa, które nie domaga się od 
was ciężkiej pracy, wielkich umar-
twień i trudów, ale które szczegól-
nie dziś, w naszych czasach, bar-
dzo jest pożądane, potrzebne i 
skuteczne, mianowicie apostol-
stwo uśmiechu. 

Uśmiech rozprasza chmury na-
gromadzone w duszy. Uśmiech na 
twarzy pogodnej mówi o szczę-
ściu wewnętrznym duszy złączo-
nej z Bogiem, mówi o pokoju czy-
stego sumienia, o beztroskim od-
daniu się w ręce Ojca niebieskiego, 
który karmi ptaki niebieskie, przy-
odziewa lilie polne i nigdy nie za-
pomina o tych, co Jemu bez granic 
ufają. Uśmiech na twej twarzy po-
zwala zbliżyć się bez obawy do cie-
bie, by cię o coś poprosić, o coś za-
pytać - bo twój uśmiech już z góry 
obiecuje chętne spełnienie prośby. 
Nieraz uśmiech twój wlać może 
do duszy zniechęconej jakby nowe 
życie, nadzieję, że nastaną lepsze 
czasy, że nie wszystko stracone, że 
Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz 
tą gwiazdą, co błyszczy wysoko i 
wskazuje, że tam na górze bije ser-
ce Ojcowskie, które zawsze gotowe 
jest zlitować się nad nędzą ludzką. 

Ciężkie dziś życie, pełne gory-
czy, i Bóg sam zarezerwował so-
bie prawo uświęcania ludzi przez 
krzyż. Nam zostawił zadanie po-
magać innym w bolesnej wędrów-
ce po drodze krzyżowej przez roz-
siewanie wokoło małych promy-
ków szczęścia i radości. Możemy 
to czynić często, bardzo często, 
darząc ludzi uśmiechem miłości 
i dobroci, tym uśmiechem, który 
mówi o miłości i dobroci Bożej...” 

Tak niewiele potrzeba, żeby 
czynić naprawdę wiele dla innych 
właśnie przez uśmiech, który ko-
munikuje miłość, który niesie mi-
łość Boga. I wcale, jak mówi wie-
lu, nie trzeba czuć radości żeby 
się uśmiechać. Uśmiech bowiem 
to kwestia decyzji na to, by uży-
wać mięśni twarzy w spotkaniu z 
drugim człowiekiem. Decyzja ta, 
by się uśmiechać do ludzi, z całą 
pewnością uczyni nasz świat lep-
szym, jaśniejszym a przez to o 
wiele piękniejszym! Tylko decyzje 
zmieniają życie! 

Kiedyś jeden z moich przyja-
ciół, który jest terapeutą, zapropo-
nował swojej pacjentce cierpiącej 
na depresję, aby zaczęła się uśmie-
chać do ludzi. Można sobie wy-
obrazić jej zdziwienie kiedy usły-
szała tę propozycję: “Ja mam się 
uśmiechać do ludzi!? Ja, która cią-
gle jestem smutna, nie znajduję 
radości w niczym, która wszyst-
ko widzi na czarno, której nic się 
nie chce! Właśnie tak, Ty mimo 
wszystko staraj się uśmiechać do 
ludzi! Zobaczysz wtedy, że ludzie 
uśmiechną się do Ciebie”- odpo-
wiedział terapeuta. 

Rzeczywiście tak jest. Moi dro-
dzy! Kiedy my uśmiechamy się do 
ludzi, ludzie w sposób spontanicz-
ny odpowiadają tym samym i życie 
staje się dużo pogodniejsze. Oka-
zuje się, że ten świat nie jest taki 
zły i straszny, kiedy się do siebie 
uśmiechamy. To bardzo dobra dro-
ga do wyjścia ze skupienia na sobie 
i swoim smutku. Jak mówiła wspo-
mniana św. Urszula Ledóchowska: 
”Możemy to czynić często, bardzo 
często, darząc ludzi uśmiechem 
miłości i dobroci, tym uśmiechem, 
który mówi o miłości i dobroci Bo-
żej...” Możemy to czynić przez de-
cyzje by się uśmiechać. 

Tutaj, przypomina mi się pew-
na anegdota związana ze św. Ja-
nem Pawłem II, który spotykał się 
co jakiś czas z pewnym Kardyna-
łem. Za każdym razem papież py-
tał owego dostojnika kościelne-
go: “Księże Kardynale! Dlaczego 
Ksiądz jest taki smutny? Kardynał 
odpowiadał: Taką ma już naturę, 
zawsze taki byłem”. Działo się tak 
za każdym razem. Przy każdym 
spotkaniu papież pytał o to samo i 
słyszał mniej więcej taką samą od-
powiedź aż w końcu powiedział 
do dostojnego Kardynała: Księże 
Kardynale! Trzeba się zmieniać!

Właśnie kochani! Trzeba się 
zmieniać! I dlatego na koniec, pa-
trząc na swoje wielkie wysiłki i nie-
realne do spełnienia postanowienia, 
które sami sobie często nakłada-
my na barki popatrzmy, jakie z nas 
głuptaski, i że przez prosty uśmiech 
możemy uczynić dla siebie i innych 
nieskończenie więcej rozsiewając w 
ten sposób promienie światła i mi-
łości w naszym życiu.  

Ks. Robert Szyszko

 (J 1,6-8.19-28)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość  o  tragicznej śmierci  

Kazimierza Marciniaka 
Msza św. pogrzebowa zostanie 
odprawiona 12 grudnia 2014 r. 

o godz. 16.00 
na Cmentarzu Komunalnym  

w Nowogardzie

Kolejna zbiórka żywności Caritas
W dniach 12 i 13 grudnia 2014 r., w sklepach Biedronka przy Placu 

Wolności i ul. Bohaterów Warszawy oraz Netto przy ul. 700-lecia, mło-
dzież ze Szkolnych Kół Caritas, będzie prowadziła kolejną zbiórkę żyw-
ności dla ubogich rodzin z terenu Gminy Nowogard. Z zebranych da-
rów, Caritas przygotuje paczki żywnościowe na Święta Bożego Naro-
dzenia. Zostaną one wręczone potrzebującym podczas wigilii Caritas, 
mającej się odbyć w dniu 17 grudnia, w Restauracji „Przystań”.

W imieniu organizatorów, zachęcamy czytelników DN do wsparcia 
akcji prowadzonej przez Caritas. 

Inf. własne 

Rozalia Bartosik: lat 82, zmarła 08.12.2014r., pogrzeb odbył się 
11.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Roman Kochanowicz: lat 84, zmarł 09.12.2014r., pogrzeb odbył się 
11.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Kazimierz Marciniak: lat 58, zmarł 06.12.2014r., pogrzeb odbędzie 
się 12.12.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobrej

Czesław Gibki: lat 77, zmarł 11.12.2014r., pogrzeb odbędzie się 
13.12.2014r., o godz. 12:00 na cmentarzu w Strzelewie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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KinO nA WeeKenD

Przeczytaliśmy dla Was

Powrót do interesującej 
tradycji
W tym roku w Ameryce  po raz trzeci zorganizowano tzw.  
Dzień Mantylki. 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, młode kobiety wzięły 
udział  we Mszy świętej tak, jak ich babcie – nosząc man-
tylki. 

Mantylka to szal z koronki, 
okrywający w trakcie liturgii gło-
wę i ramiona kobiet. Tradycja no-
szenia takiego nakrycia nawiązu-
je do słów św. Pawła, nakazujące-
go kobietom zakrywanie głowy w 
trakcie modlitwy (Kor 11, 1-15). 
Nosząc mantylkę, kobieta oka-
zuje swoją miłość do Zbawicie-

la, naśladuje skromność Najświęt-
szej Maryi Panny – tak pisze  por-
tal  PCh 24, informując o powro-
cie w Ameryce tej pięknej katolic-
kiej tradycji.  W czasach szaleń-
czego kultu cielesności, taki spo-
sób wyrażenia  szlachetnego pry-
matu ducha nad ciałem wydaje się 
godnym zauważenia. 

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot kuchenny, akordeon tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwykły i pralkę automatyczną, tel. 723 642 566
- Przyjmę: sprawną lodówkę i meble kuchenne tel. 516 648 561
- Oddam: tapczan w dobrym stanie  tel.91 39 23 419
- Przyjmę: segment tel. -  tel. 692 302 754
- Przyjmę: krzesła kuchenne, meble kuchenne i pokojowe oraz lodówkę - tel. 667 353 578
- Przyjmę :pralkę automatyczną, kanapę, segment pokojowy i kuchenny, lodówkę i sofę, bojler na wodę 

ciepłą – tel.783 469 439
- Przyjmę: krzesła, fotel rozkładany dla dziecka, pralkę, lodówkę i tapczan dwuosobowy- tel.     508 413 

896
- Przyjmę: segment pokojowy i meble do przedpokoju - tel. 781679654
- Przyjmę: sprawną lodówkę lub zamrażarkę - tel. 530-456-369
- Oddam: za darmo, ośmiotygodniowego szczeniaczka – tel. 693 925 093  
- Oddam segment pokojowy w bardzo dobrym stanie - 661242151
- Oddam narożnik dwa fotele i pufy tel. 667 820089 
Nowe oferty lub dokonanie zmiany w ofercie można również przesyłać na adres mailowy: bzowy.ja-

rek@yahoo.pl  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie

z a p r a s z a

16 grudnia br. /wtorek/ godz. 17.00

na wspólne robienie stoików bożonarodzeniowych. Swoimi inspiracjami 
podzieli się z nami Pani Anna Wojciechowska.

  

Spitsbergen – największa wyspa 
archipelagu norweskiego Sval-
bard w Arktyce i najbardziej na 
północ wysunięte siedlisko ludz-
kie na świecie. Mieszkają tu oby-
watele prawie pięćdziesięciu kra-
jów świata, jest też Polka ILONA 
WIŚNIEWSKA, mieszkająca tam 
od 2010 roku. Swoje doświadcze-
nia i odczucia opisała w książce 
„BIAŁE. ZIMNA WYSPA SPITS-
BERGEN”.

Ciemność, wieczny chłód i dzi-
ka przyroda zawsze stanowiły po-
kusę dla człowieka. Przyciągały 
śmiałków, awanturników, bada-
czy i samotników, którzy pozo-
stawili wiele relacji ze swych ark-
tycznych wypraw, z których moż-
na sądzić, że Spitsbergen i bie-
gun północny to wyłącznie męska 
sprawa. Książka Ilony Wiśniew-
skiej „Białe” zaprzecza tym wy-
obrażeniom. Jest to kobieca opo-
wieść o życiu w warunkach, któ-
re można określić jako ekstremal-
ne. Tu wszystko sprowadza się do 
spraw najważniejszych: radzenie 
sobie z przenikliwym zimnem, 
które wdziera się w każdą szcze-
linę w ścianie, każdą dziurkę w 
kurtce, wysysa z ludzkiego ciała 
jego naturalną ciepłotę; nocą po-

larną i letnimi dniami, w czasie 
których słońce świeci przez całą 
dobę. Spitsbergen to także walka 
z samym sobą, z własnym umy-
słem, to tęsknota za pewną rów-
nowagą. Nie każdy daje radę. Nie-
którzy kapitulują, odlatują po kil-
ku miesiącach. Inni pozostają 
na lata. „Białe” to opis tejże wal-
ki oraz historie tych, którzy się jej 
podjęli. 

Spitsbergen jest wyjątko-
we. Jak twierdzi sama autor-
ka, każdy kto tu przyleci bądź 
przypłynie, nigdy tego nie za-
pomni. Miejsce to pozosta-
je w człowieku na zawsze. 
Aby „trzymać się” normalno-
ści ludzie patrzą na zegarki. 
Chodzą do siłowni, kawiar-
ni, gdzie mogą sobie przypo-
mnieć, że oprócz nocy po-
larnej ich znajomi, przyjacie-
le oraz sąsiedzi nadal istnieją. 
Organizuje się różnego rodza-
ju święta i festyny. Co chwi-
la inne, ponieważ Longyear-
byen to istny tygiel kulturo-
wy. Żyją tu Tajowie, Rosjanie, 
Polacy, Niemcy, Filipińczycy 
… Łącznie 423 obcokrajow-
ców. Część z nich przyjechała 
robić badania, inni w poszu-
kiwaniu pracy, a niektórzy za 
wolnością. Ta wyspa jest ich 
nadzieją, ucieczką oraz ma-
rzeniem – arkadią. Ale czy na 

pewno? Jak się okazuje, każ-
dy z nich płaci jakąś cenę. Ta 
książka to doskonały przy-
kład na to, że mimo iż czło-
wiek zapewnił sobie schro-
nienie, żywność a nawet za-
dbał o liczne farmy rozryw-
ki, wciąż nie wydaje się, aby w 
pełni podporządkował sobie 
to miejsce. Jest dokładnie na 
odwrót. Z czasem wszystko 
zaczyna się walić, dosłownie i 
w przenośni. Miesiące wypeł-
nione dniem lub nocą, mróz, 
samotność … Ciężko z tym 
stanąć w szranki. Ta książka 
jest tego najlepszym świadec-
twem. 

Z poważaniem
Zofia Pilarz

„LUDZIE NIBY CI SAMI, ALE PLANETA JAKBY INNA”
Ilona Wiśniewska

12.12.2014, godz. 17.00
13.12.2014, godz. 17.00
14.12.2014, godz. 17.00

animacja, przygodowy, familijny / USA / 
2014 / 102 min. od lat: B/O

FILM W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKO-
WEJ

„Wielka Szóstka" to najnowsza komedia 
twórców "Krainy lodu", inspirowana komik-
sem Marvela o tym samym tytule. Pełna hu-
moru opowieść o niezwykłej przyjaźni po-
między młodym geniuszem Hiro a jego ro-

botem o wielkiej posturze i wielkim sercu, Baymaxem. Wypadek pod-
czas pokazów robotyki staje się początkiem serii wydarzeń zagraża-
jących bezpieczeństwu całego miasta San Fransokyo. Pragnąc odkryć 
źródło zagrożenia i aby zapobiec zbliżającej się katastrofie, Hiro wraz 
z przyjaciółmi tworzy Wielką Szóstkę ultranowoczesnych bohaterów.

DZIEŃ DOBRY, KO-
CHAM CIĘ

12.12.2014, godz. 19:00
13.12.2014, godz. 19:00
14.12.2014, godz. 19:00

komedia, romans
Polska / 2014 / 93 min.
od lat: 15

 Szymon jest lekarzem. Kie-
dy wpada na Basię, miłośnicz-
kę jazdy na rolkach, zakochu-
je się w niej. Ich miłości może 
jednak zaszkodzić playboy 
Leon.
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MEBLE KUCHENNE
na wymiar

Meble: wypoczynkowe, systemowe, biurowe, sypialne

NOWOGARD
ul. 3 Maja 16

W.220.4.sk.26.09-12.12

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy - PROMOCJA
• Solone śledzie bez głowy
• Przetwory rybne 
  - sałatki różnego rodzaju
  CENY PROMOCYJNE

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 

Hieronimowi
Krystkiewicz

składają 
dzieci, wnuki i prawnuki

Z okazji 80 urodzin 
moc najserdeczniejszych 

życzeń

Kochanemu ojcu, 
dziadkowi 

i pradziadkowi
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esej historyczny z  klamrą czasową

Czy te oczy mogą kłamać... 
ależ skąd

Wielki kryzys gospodarczy w Niemczech trwał od września 1929 do 
września 1932 roku. Liczba bezrobotnych wzrosła z 1,3 mln osób do 6 
mln osób. Spośród 6 mln osób nie mających pracy tylko 2 mln otrzymy-
wały zasiłek, 1,5 mln było dożywianych, 1,75 mln otrzymywało skromne 
wsparcie od władz miejskich, a 850 tys. pozbawionych było jakiejkolwiek 
pomocy. Rosła inflacja. W ramach działań antyinflacyjnych, rząd w la-
tach 1931-1932 zredukował płace. Kryzysowi ekonomicznemu towarzy-
szył kryzys etyczny. Powszechna demoralizacja i zepsucie niszczyły społe-
czeństwo. Narodowy Socjalizm stał się dla Niemców nadzieją na wyjście 
z kryzysu. Stał się oczekiwanym przełomem. 

 Na drodze demokratycznych wyborów władze w Niemczech przeję-
ła Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Robotnicza Partia NSDAP… Od 
1928 roku do 1932 roku poparcie dla narodowych socjalistów wzrosło z 
2,16% do 37,3%. 

Droga nazistów do władzy rozpoczęła się w 1919 roku, Adolf Hitler 
został 555 członkiem Niemieckiej Partii Robotniczej. W 1920 roku Nie-
miecka Partia Robotnicza przekształciła się w NSDAP Narodowo Socjali-
styczną Niemiecką Robotniczą Partię. Wśród członków NSDAP znalazło 
się wielu homoseksualistów, najbardziej prominentnymi byli Ernst Rohm, 
szef sztabu SA i minister Rzeszy, oraz Edmund Heines, szef wrocławskie-
go SA i prezydent Breslau.

Pierwszy sukces partii Hitlera miał miejsce w 1932 roku, kiedy narodo-
wi socjaliści przejęli w Szlezwiku Holsztynie władzę w wyniku demokra-
tycznych wyborów. Swoje demokratyczne zwycięstwo zawdzięczali gło-
som chłopów. W wyborach do parlamentu niemieckiego NSDAP zdoby-
ła w 1932 roku 37,3% głosów, w 1933 roku 43,9% głosów. Gdy 2 sierp-
nia 1934 roku zmarł prezydent Hindenburg, za formalną zgodą głównych 
dowódców armii niemieckiej jego następcą został Adolf Hitler. Urzędy 
prezydenta i naczelnego wodza armii zostały niejako wtopione w urząd 
kanclerza. W tym momencie Hitler przyjął tytuł „Wodza i Kanclerza Rze-
szy”. 19 sierpnia zostało to zaaprobowane w swego rodzaju plebiscycie 
przez ponad 88 proc. biorących w nim udział obywateli (w „widowisku” 
tym w sumie wzięło udział 43,5 mln Niemców).

Hitler swoją władzę zdobył na drodze demokratycznej, poprzez wy-
grane demokratyczne wybory i decyzje demokratycznie wybranego 
parlamentu. Ustanowienie dyktatury Hitlera było owocem suweren-
nej woli niemieckich wyborców i niemieckiego parlamentu.

Niemcy zawsze byli bardzo pragmatyczni, wizja dobrobytu, panowa-
nia nad innymi osłabiała im wszelkie etyczne opory, aż do zupełnego za-
niku ostatnich skrupułów moralnych.

 Gdy rozum śpi, budzą się demony, a te zawsze walczą z prawdą, bo 
diabeł to ojciec wszelkiego kłamstwa. To, co powyżej, to przesłanie dla 
tych, którzy tu i teraz technikę politycznej gry utożsamili z kłamaniem 
na prawo i lewo. 

Stanisław Marek

Klub WN się skurczył 

Oświadczenie radnego  
Dariusza Kielana 
Poniżej prezentujemy treść oświadczenia, jakie do redakcji 
DN, w czwartek, 11 grudnia, drogą e-mail, dostarczył Da-
riusz Kielan, radny Rady Miejskiej w Nowogardzie, z proś-
bą o publikację w dzisiejszym wydaniu DN. 

W związku z konfliktem wynikającym z róż-
nic poglądowych i sprzecznej wizji funkcjonowa-
nia Rady Miasta, oświadczam, iż występuję z klu-
bu Wspólnego Nowogardu, a co za tym idzie zosta-
ję Radnym Niezależnym. Z zachowaniem świado-
mości politycznej jednocześnie oświadczam, że jako 
Radny wybrany przez mieszkańców z okręgu nr 9, 

nadal pragnę służyć tylko ich interesom, nie zaś interesom prywatnym lub 
określonej grupy politycznej. Z dbałości o dobre imię Radnych WN, szcze-
góły swojej decyzji pozostawiam poza opinią publiczną.

Z poważaniem Dariusz Kielan radny niezależny 
Od redakcji: Tym samym, po rezygnacji Dariusza Kielana, Klub 

Radnych WN będzie stanowiło 5 radnych.  

Komentarze, opinie 

Przewodniczący  
zmieniony za niemiecką wodę 
„Nie będziemy współpracować z SLD i proszę nas z tą partią nie łączyć” – napisze w kolej-
nym oświadczeniu prasowym szef gminnego PSL, Kazimierz Ziemba. Pięć dni później rad-
ni z jego partii zagłosują razem z SLD. Ile warte są słowa człowieka, który po pobycie na po-
litycznym aucie, dostał od społeczeństwa drugą szansę i dziś szefuje Radzie Powiatu? Tyle 
samo, co przez 16 lat sprawowania funkcji burmistrza Gminy Nowogard. I pokazują to fak-
ty, w postaci konkretnych głosowań. 

Nic nowego, bo osobiście zawsze 
wiedziałem, że zapewnienia szefa 
PSL są nic niewarte, a między ich 
wydawaniem, radni tej partii po-
szukują własnych korzyści, np. pra-
cy w skoligaconych z gminą insty-
tucjach. 

Do starego, dobrego układu ludo-
wców z lewicą, który od zawsze słu-
ży głównie obsadzaniu stołków rad-
nych lub ich rodzin, dołączył rów-
nież Wspólny Nowogard. Radni tej 
formacji na wtorkową sesję wcho-
dzili jako przedstawiciele opozy-
cji, walczący o prostych ludzi, pod-
wyższenie roli Rady Miejskiej i 
inne piękne ideały. Wychodzili na-
tomiast już jako grupa sprawująca 
władzę. 

Ta sama grupa, która tydzień 
temu na przewodniczącego Rady 
Miejskiej wybrała Piotra Słom-
skiego, we wtorek przehandlowa-
ła jego odwołanie. Czy chodzi w 
tym zabiegu o interes mieszkań-
ców? Wręcz przeciwnie, bo Słom-
ski, jako przewodniczący, był rów-
nowagą dla rządzącego od lat w 
gminie układu SLD-PSL i Roberta 
Czapli. I nie było żadnych przesła-
nek, oprócz politycznych handlów, 
by odwołać go z tego stanowiska.

Panowie z PSL, SLD do spółki z 
WN, w ostatnim tygodniu podję-
li jednak działania, by usunąć go z 
tego stanowiska. Natychmiastowy i 
niecodzienny tryb odwołania może 

świadczyć tylko o jednym – stary 
układ (plus nowy geszefciarz z WN) 
bał się, że ktoś może dokopać się do 
pewnych spraw, które kryją tajem-
nice Urzędu Miejskiego. Panowie 
bali się, że ktoś spoza będzie pa-
trzył mu na ręce. Wierchuszka PSL 
i SLD dla podziału tortu dała więc 
stołek przewodniczącego radnemu 
Kani z WN. Czas pokaże, kto i jakie 
wymierne korzyści otrzyma za cenę 
odwołania Słomskiego.

Usunięcie przewodniczącego, 
który funkcję tę sprawował przez 
niecały tydzień, miało również swo-
je drugie oblicze w sprawie ustale-
nia cen wody dla niemieckiej spół-
ki, próbującej przejąć wodociągi. 
Nigdy nie byłem wielkim zwolen-
nikiem PUWiS-u i wielokrotnie, 
jeszcze jako dziennikarz, krytyko-
wałem tę instytucję na łamach DN. 
Dziś jednak uważam, że przekaza-
nie przez gminę wodociągów obce-
mu kapitałowi jest wielkim błędem. 
Można było tę sprawę rozstrzygnąć 
na sto różnych sposobów. Jednak 
Robert Czapla (trudno zweryfiko-
wać czym się kierował) wybrał taki, 
w którym jako jedyna gmina w Pol-
sce oddamy wodociągi niemieckie-
mu kapitałowi, który notabene ni-
gdy nie inwestuje w Polsce, by po-
prawić sytuację materialną miejsco-
wej społeczności, tylko zwyczajnie 
chce na nas zarobić. I jeśli nie stanie 
się to w przyszłym roku, to przy-

puszczam, że rachunek strat, w po-
staci niższych cen za wodę, zostanie 
odrobiony w kolejnych latach. 

Radni PSL, SLD i WN, zatwier-
dzając proponowane przez nie-
miecką spółkę ceny, która nie od-
prowadzi u nas nawet podatków, 
usankcjonowali tym samym wcze-
śniejsze postanowienia Czapli. 

„Zwalniają w PUWiS, będą za-
trudniać u Niemców”. To stare po-
wiedzenie, którego osobliwe oblicze 
ujrzymy niedługo w Nowogardzie. 
Na naszych oczach tworzy się kolej-
ny nowogardzki układ wodny, w któ-
rym prawdopodobnie rolę odgry-
wać będą również miejscowi samo-
rządowcy. Kto, gdzie, kiedy i za co? 
Dziś tego jeszcze nie wiemy, ale przy-
szłość pokaże nam wiele. Wystarczy 
tylko obserwować lokalnych polity-
ków, ich rodziny i najbliższych.  

Rozpoczynająca się kadencja za-
powiada się zatem bardzo ciekawie. 
Niestety sytuacja już na początku 
wygląda tak, że najważniejsze będą 
interesy lokalnych polityków, tak-
że tych spoza rady, a dla zwykłych 
mieszkańców zrobi się dwie ulice, 
fontannę, dożynki i założy lampki 
przed świętami.

Jedno jest pewne. Szansa na ko-
alicję i porozumienie ponad po-
działami została zmarnowana już 
na samym początku. 

Radny Marcin Nieradka 
Partnerstwo i Rozwój 

Ziemba jak mówi, to tak jakby… mówił
Oto fragment pisma K. Ziemby, szefa nowogardzkich struktur PSL, opublikowanego na 
jego żądanie w DN w ubiegły piątek… 

…Nie bacząc jednakże na polityczne manipulacje, 
chcielibyśmy zapewnić naszych wyborców, iż wątek na-
szej możliwej koalicyjnej współpracy z SLD jest kłam-
stwem, mającym na celu wprowadzenie w błąd opinii pu-
blicznej, a tym bardziej naszych wyborców, którzy oddali 
głos na Polskie Stronnictwo Ludowe. 

Prawda natomiast jest taka, iż nie ma takiej siły, któ-
ra przyciągnęłaby obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe 
do ugrupowania, które nie zdało w poprzedniej kadencji 
testu z demokracji i nie potrafiło z godnością adekwatną 
do piastowanych urzędów zarządzać wraz z nami Gmi-
ną Nowogard…. .

Przypomnijmy, że sesja wtorkowa Rady Miasta ujaw-
niła porozumienie SLD-PSL–WN, którego pierwszym 
rezultatem było prostackie w formie odwołanie prze-
wodniczącego Rady (widać nawet w  stylu ręką chłop-
skiej partii), a drugim, wyraźny sygnał, że taka koali-
cja interes niemieckiej firmy przedkłada ponad interes 
lokalnej nowogardzkiej firmy i jej kilkudziesięciu pra-
cowników i ich rodzin. Więc Ziemba jak coś już powie, 
to nawet jego prawda pierzchnie ze wstydu…        (red.)



Nr 95 (2328)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

10

www.dzienniknowogardzki.pl

Wywiad z Anitą Piotrowską, grającą trenerką kobiecej drużyny Pomorzanina

Piłka to moje życie!
Do kobiecej drużyny Pomorzanina dołączyła na początku rundy wiosennej. Szybko przywitała się z nowogardzkimi kibicami, strzelając piękną bramkę w 
pucharowym meczu przeciwko byłym koleżankom z Olimpii Szczecin. Z czasem wszyscy przekonali się, że gdy Anita Piotrowska jest przy piłce w obrębie 
pola karnego, można spodziewać się goli. W sześciu ligowych meczach zdobyła 17 bramek, z których połowa była wyjątkowej urody. Jak wyglądała jej ka-
riera? Co skłoniło ją do powrotu na „stare śmieci”? Jak ocenia szansę nowogardzkiej drużyny na awans? O tych i innych sprawach grająca trenerka Pomo-
rzanina Nowogard, która ma za sobą już występy na najwyższym szczeblu ligowych rozgrywek oraz w koszulce z orzełkiem na piersi, opowiedziała spe-
cjalnie dla Dziennika Nowogardzkiego.

Dziennik Nowogardzki: Na 
początek chciałbym przedstawić 
mieszkańcom Nowogardu two-
ją karierę. W jakim klubie roz-
poczęłaś swoją przygodę z piłką 
nożną oraz gdzie się urodziłaś?

Anita Piotrowska: Jestem wy-
chowanką Barnima Goleniów, któ-
rego prowadził Bogusław Frączek. 
Zespół ten połączył się po jakimś 
czasie z damską drużyną Promie-
nia Mosty, więc można też powie-
dzieć, że jestem wychowanką tej 
nieistniejącej już drużyny. Stilon 
Gorzów Wlkp. to kolejny zespół, 
w którym grałam przez 3 lata, 
uczęszczałam tam również do li-
ceum. Pochodzę z Długołęki, a uro-
dziłam się w Nowogardzie i myślę, 
że większość nauczycieli wychowa-
nia fizycznego czy sędziów, którzy 
prowadzili zawody szkolne w piłce 
nożnej, kojarzą moją osobę.

Następnie przeniosłaś się do 
pierwszoligowej Pogoni Women 
Szczecin, z którą awansowałaś 
do Ekstraligi. Dowiedziałem się, 
że grałaś zarówno jako napast-
niczka, jak i bramkarka, czy to 
prawda? Jeśli tak, to z czego to 
wynikało, dlaczego tak zmienia-
łaś pozycję na boisku? 

Po ukończeniu liceum w Gorzo-
wie, postanowiłam pójść na studia 
w Szczecinie, więc nastąpiła rów-
nież zmiana zespołu. Co do mo-
jej pozycji na boisku, powiem tak: 
w Promieniu grałam jako napast-
niczka/pomocniczka. Następnie, 
gdy przeszłam do Stilonu, pierw-
szy trener nie dał mi szansy gry w 
pierwszym zespole, więc raczej by-
łam rezerwową. Zimą oczywiście 
nadszedł czas na Halowe Mistrzo-
stwa Polski U-19. Nasz zespół nie 
miał bramkarki, a że ja się wychy 

 

liłam i pokazałam, że coś tam po-
trafię bronić, to trenerka postano-
wiła, że zmienię pozycję na czas 
mistrzostw. Pamiętam, że zaję-
łyśmy wtedy III miejsce! Na wio-
snę były Mistrzostwa Polski U-19 
na boisku trawiastym, więc i tym 
razem ja byłam bramkarką. Na 
tych zawodach zauważył mnie tre-
ner reprezentacji do lat 19 i powie-
dział, że jeśli rok jeszcze potrenu-
ję, to mam szansę na powołanie, i 
tak się stało. Po roku czasu i kolej-
nych mistrzostwach, w których za-
jęłyśmy III miejsce i zostałam wy-
różniona jako najlepsza bramkar-
ka, trener powołał mnie na zgru-
powanie przed Mistrzostwami Eu-
ropy, jako trzecią bramkarkę. Nie-
stety miałam jeszcze duże braki w 
treningu, więc nie miałam przy-
jemności poczuć, jak to jest uczest-
niczyć w takiej imprezie. Do Pogo-
ni ściągnięto mnie jako bramkar-
kę, ale w tym samym czasie wró-
ciła Ania Szymańska, no i zarząd 
wymyślił, żeby któraś z nas wróci-
ła do gry w polu, i to ja byłam tą, 
która na to przystała. Po 3 latach 

wróciłam na bramkę, po tym, jak 
odeszła Ania, a drużyna nie miała 
drugiej bramkarki.

Później byłaś najlepszą strzel-
czynią w Olimpii Szczecin, a z 
niej przeniosłaś się do Medy-
ka Konin, jeśli się nie mylę, póź-
niejszego Mistrza Polski?

Tak, po 4 latach gry w Pogo-
ni przeniosłam się do miejscowej 
Olimpii Szczecin, w dwa miesiące 
musiałam się po raz kolejny prze-
stawić na grę w polu, co było du-
żym wyzwaniem. Z tego, co pa-
miętam, chyba w tamtym sezonie 
miałam strzelonych 10 bramek. Po 
roku w Olimpii przyszedł czas na 
Medyka Konin, zmiana ta wynika-

ła z różnych aspektów. Niestety nie 
miałam szansy zagrania oficjalnie 
w barwach Medyka, ponieważ klu-
by, delikatnie mówiąc, nie dogada-
ły się. Przez rok trenowałam więc 
z „Medyczkami”, lecz nie grałam w 
meczach... Jednocześnie byłam tre-
nerką w Licealnym Ośrodku, gdzie 
uczą się młode piłkarki Medyka, 
oraz prowadziłam zajęcia z naj-
młodszymi adeptkami w ramach 
zajęć Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Koninie. Ponadto tre-
nowałam Anię Szymańską (tre-
ningi bramkarskie) i często byłam 
kierowniczką zespołu, pomaga-
łam trenerowi Jaszczakowi. Byłam 
wraz z zespołem, gdy zdobył Mi-
strzostwo Polski oraz Puchar Pol-
ski, przeżyłam niesamowite emo-
cje z tymi dziewczynami, przykro 
mi tylko, że nie jako oficjalna za-
wodniczka tej drużyny...

Co cię skłoniło do występów w 
III ligowym Pomorzaninie?

Hmm… Po roku w Koninie zde-
cydowałam się na porzucenie gry 
w piłkę, chciałam się zająć treno-
waniem dzieci lub stworzeniem 

kobiecego zespołu, no i oczywi-
ście pracą zawodową. Gdy trener 
Paweł Błaszczyk dowiedział się o 
moim powrocie do domu, zadzwo-
nił do mnie i zaproponował grę w 
Pomorzaninie. Ja, nie chcąc ury-
wać całkowicie kontaktu z piłką, 
zgodziłam się wesprzeć drużynę w 
rozgrywkach trzeciej ligi oraz Paw-
ła w prowadzeniu dziewczyn.

Dowiedziałem się również, że 
grałaś w młodzieżowej repre-
zentacji Polski. Ile występów za-
liczyłaś w narodowej koszulce? 
W jakich to było latach i przeciw 
jakim reprezentacjom grałaś?

Tak, otrzymywałam powoła-
nia do reprezentacji U-16 w latach 
2003–2005 oraz U-19 w 2007–
2008 roku. Najśmieszniejsze w tym 
wszystkim jest to, że byłam powo-
ływana jako napastniczka i jako 
bramkarka. Jako napastniczka 
w młodszej reprezentacji, a jako 
bramkarka w U-19, i dopiero w tej 
starszej grupie wiekowej rozegra-
łam mecze przeciwko innym repre-
zentacjom. Uczestniczyłam mię-
dzy innymi w turnieju międzyna-
rodowym w Rosji, gdzie były takie 
zespoły, jak: Rosja, Ukraina, USA 
oraz zespoły ligi rosyjskiej. Mam 
na koncie również eliminacje do 

Mistrzostw Europy: Turcja, Belgia, 
Anglia, Islandia oraz mecze towa-
rzyskie z Portugalią.

W Pomorzaninie pełnisz rów-
nież funkcję II trenera. Powiedz, 
jakie masz kwalifikacje? 

Jestem prawą ręką trenera Pawła 
(śmiech). Z wykształcenia jestem 
nauczycielem wychowania fizycz-
nego, ponadto na studiach otrzy-
małam instruktora piłki nożnej, 
a w tym roku podniosłam swoje 
kwalifikacje i obecnie jestem trene-
rem UEFA B.

Porozmawiajmy o Nowogar-
dzie. Jak wiele może osiągnąć 
według ciebie zespół Pomorza-
nina? Czy awans do II ligi to na 
tę chwilę maksimum możliwości 
tej drużyny? Pytam, ponieważ 
znasz ligowe realia, wiesz na ja-
kim poziomie grają inne, wyżej 
notowane zespoły.

Myślę, że po ponad rocznym 
funkcjonowaniu tego zespołu, 
awans do II ligi będzie ogrom-
nym sukcesem dla tych dziewczyn. 
Ta drużyna ma spory potencjał. 
Mamy młode zawodniczki, które 
dopiero zaczynają przygodę z pił-
ką. Moim zdaniem, mogą jeszcze 
wiele w tym sporcie osiągnąć, tylko 
muszą chcieć. Umiejętności można 

Imię i nazwisko: 
Anita Piotrowska
Data urodzenia: 
13 marca 1989 r.
Miejsce urodzenia: 
Nowogard 
Wzrost: 167 cm
Waga: 58 kg
Nr na koszulce: 13
Pozycja na boisku: 
Napastnik/Pomocnik/Bramkarz
Macierzysty klub: 
Barnim Goleniów/Promień Mosty
Pozostałe kluby: 

Stilon Gorzów, Pogoń Szczecin Women,  
Olimpia Szczecin, Medyk Konin, Pomorzanin 
Nowogard 

Kibice Pomorzanina poznali Anitę Piotrowską jako uniwersalną zawodniczkę z 
pola. Mało kto wie, że sporo czasu spędziła pomiędzy słupkami.

W swojej piłkarskiej karierze zawodniczka Pomorzanina występowała w młodzie-
żowych reprezentacjach Polski, na zdjęciu w wieku 18 lat.



12-15.12.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

11

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

podnieść, wypracować, to nie pro-
blem, tylko potrzeba tu samoza-
parcia i chęci walki z własnymi sła-
bościami. Nie raz im powtarzałam, 
że możemy mieć mniejsze umiejęt-
ności techniczne czy taktyczne, mo-
żemy mieć mniej indywidualności, 
ale jeśli będziemy kolektywem i bę-
dziemy mieć ogromne serce do wal-
ki, to damy radę każdemu. Wraca-
jąc do ewentualnego awansu, w II 
lidze będzie ciężej niż do tej pory i 
dziewczyny muszą wziąć się ostro 
do roboty, bo tam są już zespoły 
ograne i będzie trzeba „gryźć tra-
wę”, żeby się utrzymać w lidze. Na 
pewno przydałyby się jakieś nowe 
twarze w zespole, które wniosłyby 
świeżej krwi i wzmocniły nasz ze-
spół, dlatego zapraszam wszystkie 
chętne dziewczyny na treningi. 

Twoje siostry, Katarzyna i Ju-
styna, również grają w Pomorza-
ninie. Czy od dziecka, zamiast 
zabawy lalkami, wybierałyście 
piłkę? Czy może któryś z rodzi-
ców zaszczepił w was chęć gry w 
piłkę nożną?

Hmm… Jestem najstarszą z 
sióstr, więc właściwie to chyba ja 
je zaraziłam pasją do tego spor-
tu. A skąd tak nietypowe hobby 
dla dziewczyny? Właściwie to nie 
wiem. Dostałam piłkę do nogi od 
dziadków na siódme urodziny i od 
tego momentu piłka to moje ży-
cie! Jestem samoukiem, wszystkie-
go, co potrafię, nauczyło mnie po-
dwórko i gra ze starszymi ode mnie 

parę lat facetami. Jeśli chodzi o ro-
dziców, to mama za czasów szkol-
nych uprawiała różne dyscypliny 
sportu, więc pewnie po niej mamy 
pęd do sportu. Poza tym, to wła-
śnie mama nas woziła na treningi.

Jak ci się pracuje z trenerem 
Pawłem Błaszczykiem?

Z Pawłem współpracuje mi się 
bardzo dobrze, na bieżąco oma-
wiamy różne aspekty naszej gry, 
analizujemy błędy i staramy się 
wyciągać wnioski, tak, aby zespół 
mógł się rozwijać. Uzupełniamy się 
w pracy trenerskiej.

Jak możesz ocenić polską ko-
biecą piłkę nożną? Czy twoje ko-
leżanki z Medyka Konin można 
nazwać zawodowymi piłkarka-
mi? Gra to ich praca? 

Niestety, piłka nożna kobiet jest 
uważana za sport amatorski, jest 
to dyscyplina bardzo niedocenia-
na, jeśli chodzi o żeńskie wyda-
nie. Dziewczyny muszą trenować i 
jednocześnie pracować zawodowo, 
czego nie ma w piłce męskiej, no ale 
niestety trzeba za coś żyć. Kluby, 
owszem, płacą zawodniczkom, no 
ale niestety nie są to takie „kokosy” 
jak u mężczyzn. Piłka nożna kobiet 
nadal się rozwija i miejmy nadzie-
ję, że kiedyś osiągnie taki poziom, 
jak np. w Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech czy Szwecji.

Przypomnijmy twoje statysty-
ki: w 6 meczach 17 strzelonych 
goli i 2 asysty, dodajmy, że cała 
drużyna zdobyła łącznie 25 goli. 

Czy przypominasz sobie w swo-
jej karierze rundę, w której zdo-
byłaś więcej bramek w 6 me-
czach?

Nie było takiej rundy! Raz na tur-
nieju halowym zdobyłam 13 bra-
mek, więc te zdobyte teraz 17 goli to 
mój rekord. Lubię strzelać bramki, 
staram się to robić w każdym me-
czu, no ale niestety trenerzy zespo-
łów przeciwnych już mnie znają, 
więc tak pięknie już chyba nie bę-
dzie... Tak jak np. w meczu z Olim-

pią Szczecin – ciągle byłam podwój-
nie kryta, lub jak z Falą Międzyz-
droje – „plaster” przez całe spotka-
nie. Chciałabym, żeby dziewczyny 
zaczęły strzelać, wtedy to podwójne 
krycie czy też „plaster” podczas me-
czu nie będą tak frustrujące.

Kibicom może imponować 
twój luz na boisku i nienaganna 
technika. Bramki strzelasz pra-
wą i lewą nogą. Czy wobec two-
jej tak dobrej dyspozycji chciała-
byś ponownie wrócić do Ekstra-
ligi, gdybyś otrzymała interesu-
jącą ofertę z innego klubu?

Trzecia liga to inny poziom gry, 
tu mogę pozwolić sobie na więk-
szą swobodę w tym, co robię, więc 
może z tego wynika mój luźny styl 
gry. Niestety, na poziomie Ekstra-
ligi aż tak bardzo się nie wyróż-

niam... Grają tam zawodniczki, 
które reprezentują podobny poziom 
do mojego lub są zdecydowanie lep-
sze, oczywiście nie ujmując zawod-
niczkom III ligi. W naszej lidze po-
łowę piłkarek przewyższam przede 
wszystkim doświadczeniem. Czy 
wróciłabym do gry w Ekstralidze? 
Myślę, że nie. Poświęciłam 12 lat 
na treningi i mecze oraz ciągłe życie 
na torbach. W pewnym momencie 
człowiek ma już tego po dziurki w 

nosie! Przyszedł czas na układanie 
sobie życia, a latka przecież lecą. 
Ale cieszy mnie bardzo fakt, że tre-
nerzy pytają o mnie, czy nie chcia-
łabym grać w ich zespołach, więc 
człowiek czuje się doceniony. 

Na co dzień pewnie też ży-
jesz piłką nożną, zatem po-
wiedz nam, jakim klubom kibi-
cujesz? Szczerze? Nikomu nie ki-
bicuję (śmiech). Kiedyś oglądałam 
mecze, teraz sporadycznie. Zawsze 
zachwycałam się grą Niemek, swe-
go czasu byłam za Realem, to było 
za czasów Zidane’a. Może to dziw-
ne, że piłkarka nie interesuje się 
meczami, ligami itd. No ale tak już 
mam, gram – ale nie kibicuję. 

Na koniec powiedz szczerze, 
jak oceniasz wasze szanse na 
awans do II ligi?

Jeśli dobrze przygotujemy się na 
rundę wiosenną, dojdzie może jed-
na lub ze dwie zawodniczki, będą 
nas omijać kontuzje i dalej będzie-
my strzelać bramki, to awans jest 
bardzo realny.

Dzięki za rozmowę i życzę ko-
lejnych udanych występów.

Ja również dziękuję i zapraszam 
na nasze wiosenne spotkania.

Rozmawiał: Rafał Kowalczuk 

Anita Piotrowska po strzeleniu bramki dla Pogoni Szczecin Women w półfinale Pucharu Polski, w meczu z Mitechem Żywiec, w 
sezonie 2010-2011.

Anita Piotrowska pełni funkcję grającej trenerki, co widać podczas meczów Pomorzanina.

Organizatorzy VIII Mikołajkowego Kolarskiego Wyścigu Przełajowego i M.T.B. pragną podziękować 
sponsorom oraz osobom, bez których ta impreza nie zakończyłaby się tak dużym sukcesem:

AWIS – akcja wspierania inicjatyw społecznych, Jadwiga i Franciszek Harbacewicz - „J.F.Duet” Goleniów, Bank BGŻ - Oddział 
w Nowogardzie, Marek Krzywania - Uniqa, Halina Birkeland – Kurs Języka Norweskiego, Marek Gąsior – Bike Multi Sport Gole-
niów, Sklep Rowerowy - Roman Cieślak, Rowery Turowski – Marian Turowski, Sklep Sportowy – Magdalena Kubicka, Tomasz Kuli-
nicz Starosta Powiatowy, Kazimierz Ziemba Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Golacik - ZUC Nowogard, Stanisław Brzost – 
Autotop Nowogard, Jerzy Brzost – Erjot, Bożena Szulejko -  Nowodental Przychodnia Stomatologiczna, Bogusława Lisiewicz – Plus 
GSM Oddział Nowogard, Nadleśnictwo Nowogard, Rafał Urtnowski, LKS Pomorzanin Nowogard, LZS, Klasa Policyjna LO nr 1 w 
Nowogardzie, Mariusz Witecki - Firma Reklamowa Kielce, Ryszard Samson, Ryszard Karmul, Ryszard Szurkowski - Sklep Rowero-
wy Warszawa. 

Organizatorzy dziękują również redakcji Dziennika Nowogardzkiego za wsparcie medialne Mikołajkowego Wyścigu Kolarskiego 
oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie pomogły w organizacji wyścigu.

Organizatorzy

PODzIĘKOWANIA
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Najpopularniejszy piłkarz i piłkarka 
woj. zachodniopomorskiego

Głosuj na zawodników 
Pomorzanina
W lutym 2015 roku poznamy nazwiska najpopularniej-
szych piłkarzy i piłkarek województwa zachodniopomor-
skiego w poszczególnych ligach. Ponownie przypominamy 
o możliwości głosowania na naszych reprezentantów.

Niedaw-
no infor-
m o w a l i -
śmy, że w 
plebiscycie 
na najpo-
pularniej-
szego pił-

karza w wojewódzkiej okręgów-
ce Pomorzanin Nowogard zgłosił 
kandydaturę Huberta Pędziwia-
tra. Prezes Marcin Skórniewski 
poinformował redakcję, że w ple-
biscycie na najpopularniejszą pił-
karkę 2014 roku w III lidze zgło-
szono Anitę Piotrowską. Przypo-
minamy wszystkim sympatykom 
Pomorzanina o zasadach plebi-

scytu oraz w jaki sposób mogą 
głosować. W plebiscytach na 
„Najpopularniejszego Piłkarza i 
Piłkarkę Województwa Zachod-
niopomorskiego” wybór odbę-
dzie się za pośrednictwem ankie-
ty, która zostanie umieszczona na 
stronie www.zzpn.pl. W ankiecie 
głos będzie mógł oddać każdy za-
interesowany. Przypomnijmy, że 
uroczyste podsumowanie plebi-
scytu odbędzie się w lutym 2015 
roku, podczas Balu Piłkarza. Za-
chęcamy wszystkich do głosowa-
nia na Huberta Pędziwiatra oraz 
Anitę Piotrowską. 

KR

Mistrzostwa Gminy w siatkówce dziewcząt

SP nr 3 w kolorze złota
W czwartek (11 grudnia), na sali sportowej SP nr 4 w Nowogardzie, odbyły się  Mistrzostwa 
Gminy w mini piłce siatkowej dziewcząt. Najlepsze okazały się siatkarki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3.

W zawodach wzięły udział ze-
społy ze szkół: SP nr 3, SP nr 4 i 
SP Strzelewo. Drużyna z SP nr 3 
Nowogard zwyciężyła w zawo-
dach, zajmując pierwsze miejsce. 
Skład zwycięskiej drużyny: Pe-
rełka Weronika, Kowalczyk Ju-

lia, Bojanowicz Izabela, Duda Ka-
tarzyna, Kucal Hanna, Radzim-
ska Aleksandra, Pabisiak Wikto-
ria, Pabisiak Amelia. Opiekunem 
zespołu jest           Piotr Kazuba. 
Gratulujemy i życzymy powodze-
nia na szczeblu powiatowym. A 

oto poszczególne miejsca drużyn: 
I miejsce – SP nr 3 Nowogard, II 
miejsce – SP Strzelewo, III miej-
sce – SP nr 4 Nowogard.

Inf. własna

Uczniowie zSP Osina wygrali konkurs

Pojadą na „WF –  
na Zimowym  
Narodowym”
Uczennice II A i B Gimnazjum ZSP w Osinie znalazły się 
w pierwszej 30 ogólnopolskiego konkursu „WF – na Zimo-
wym Narodowym”, organizowanego przez fundację gwiaz-
dy NBA, Marcina Gortata, oraz Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. W nagrodę wszystkie dziewczęta, wraz z opiekunami, 
pojadą na Zimowy Stadion Narodowy do Warszawy.

Konkurs polegał na wykona-
niu fotografii, na której będzie wi-
doczna cała klasa, która w cieka-
wy sposób przedstawi swoją lek-
cję WF-u, tzn. zaprezentuje po-
mysł na to, jak powiedzieć „Stop 
zwolnieniom z WF-u”. Niektó-
rzy pisali w wypracowaniach, że 
ich marzeniem jest zagrać w piłkę 
nożną na Stadionie Narodowym, 
zobaczyć sławnych sportowców i 
zagrać w koszykówkę na Narodo-
wym. Teraz marzenia dziewczyn 
z II klas spełniają się. Wielka lek-
cja WF-u zaplanowana jest na 11 

grudnia. Na zwycięskie klasy bę-
dzie czekało spektakularne mia-
steczko lodowe – 3 lodowiska, a 
także sześciotorowa górka lodowa 
do zjeżdżania na pontonach. Or-
ganizatorzy zapewniają wszyst-
kim uczestnikom wypożyczenie 
łyżew oraz kasków. Trening po-
prowadzi Anna Lewandowska 
(żona Roberta Lewandowskiego) 
i wielu innych znanych sportow-
ców. Warto więc mieć marzenia i 
czekać na ich spełnienie.

Renata Langner

zaproszenie

Koło Numizmatyczne, Klub Kolekcjonera oraz grupa spadochroniarzy z Nowogardu, zapraszają 
w środę (17 grudnia), o godzinie 16:00, do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego 
w Nowogardzie, na wieczór wigilijny, podczas którego podsumujemy 2014 rok działalności w/w 
grup. Podczas spotkania omówimy także tematykę i zakres przygotowań do obchodów 35-lecia 
Koła Numizmatycznego w Nowogardzie, które przypada 13 stycznia 2015 roku. Na nasze spotkanie 
zapraszamy członków wszystkich wymienionych grup oraz każdego z naszych sympatyków. 
Jednocześnie przypominamy, że w niedzielę (14 grudnia), o godzinie 16:00, odbędzie się giełda 
kolekcjonerska w Nowogardzkim Domu Kultury.

 Zapraszamy i czekamy!!!
Prezes Koła Numizmatycznego w Nowogardzie

Tadeusz Łukaszewicz

Zwycięskie siatkarki ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Styczniowe sparingi Pomorzanina

Na początek Rega i Maszewo
Znamy terminy i miejsce rozegrania pierwszych sparingowych spotkań Pomorzanina w 
2015 roku. Podopieczni Roberta Kopaczewskiego mierzyć się będą z Regą Trzebiatów na 
boisku rywala oraz z Masovią Maszewo w Goleniowie.

Rega Trzebiatów występuje 
obecnie w regionalnej okręgówce 
(liga niżej niż Pomorzanin), jed-
nak jest na najlepszej drodze, by 
wywalczyć awans. Piłkarze z Trze-
biatowa zajmują 1. miejsce w ta-
beli z 34 punktami na koncie po 
15 kolejkach. Mecz z Regą będzie 

pierwszym sparingiem Pomorza-
nina w nowym roku. Rozegrany 
zostanie 17 stycznia w Trzebiato-
wie.

Kolejnym rywalem będą piłka-
rze Masovii Maszewo, którzy wy-
stępują w tej samej lidze co Rega 
i zajmują 4. miejsce w tabeli. 

Ten mecz zaplanowano na 24/25 
stycznia, na boisku w Goleniowie. 
Wierzymy, że Pomorzanin nowy 
rok rozpocznie od zwycięstw.

KR
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•	 szeroki	asortyment
•	 duża	elastyczność	cenowa
•	 usługi	projektowe
•	 darmowy	transport		

do	zamówień	hurtowych
•	 wycena	inwestycyjna
•	 atrakcyjne	systemy	rabatowe

Zapraszamy wszystkich Klientów pon. - pt. godz. 7.00 - 17.00
NOWOGARD,	ul.	Boh.	Warszawy	34

tel./fax 91 392 69 22, kom. 694 440 216 • 
www.twn.pl		•  e-mail: nowogard@twn.pl

OFER
TA	

DETALICZNA

GRUD
ZIEŃ	

	2014

WYPRZ
EDAŻ

	

OŚW
IETLE

NIA		

DOMOWEGO

Naświetlacz LED 10W
230 V

24,99 zł

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

REKLAMA
REKLAMA

PIASEK, ŻWIR, 
CzARNOzIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

z DOWOzEM 
DO KLIENTA

A/0

Sygnały Czytelników

Burmistrz obraził się na kolarzy?
Choć Mikołajkowy Wyścig Kolarski już za nami, to nie milkną echa tego wydarzenia, zarówno te liczne pozytywne głosy, jak od niedawna również te, przez 
które wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie, czy burmistrz obraził się na kolarzy?

W czwartek (11 grudnia), o 
godzinie 11:30, na skrzynkę 
pocztową redakcji DN wpłynął 
poniższy sygnał jednego z na-
szych Czytelników: Droga Re-
dakcjo, jako osoba, którą do-
tknęło to, że burmistrz nakazał 
zniszczyć dyplomy dla uczestni-
ków zawodów mikołajkowych, 
dane mu do podpisania, oraz 
zakazał swoim pracownikom 
oficjalnie stawić się na mikołaj-
kowe zawody kolarskie, chcia-
łem poprzez Was, dziennika-
rzy, oraz poprzez Waszą gazetę 
dowiedzieć się więcej na ten te-
mat... Bardzo proszę, jeśli będzie 
to możliwe, o artykuł w tej spra-
wie. Poniżej pozwolę sobie przy-
toczyć komentarz pewnej oso-
by, która skomentowała na jed-
nym z nowogardzkich portali 
informacyjnych działania bur-
mistrza.

Nie publikujemy komentarza 
jednego z forumowiczów inter-
netowego portalu (podpisał się 
on imieniem i nazwiskiem, nie 
udało nam się do niego dotrzeć, 
dlatego nie wiemy, czy wyraził-
by na to zgodę), jaki udostępnił 
nam nasz Czytelnik, chcący za-
chować anonimowość. Popro-
siliśmy organizatorów wyścigu, 
aby odnieśli się do sygnału na-
szego Czytelnika. Ci jednak nie 

zechcieli oficjalnie skomento-
wać całej sprawy. Daliśmy rów-
nież szansę burmistrzowi, Ro-
bertowi Czapli, aby ten na ła-
mach prasy odniósł się do tych 
zarzutów. Do momentu złoże-

nia tego numeru DN odpowie-
dzi nie otrzymaliśmy. Nasze-
mu Czytelnikowi, jak i wszyst-
kim mieszkańcom, pozostaje 
czekać na oficjalne stanowisko 
burmistrza, Roberta Czapli, w 

sprawie tego, że zabronił swo-
im pracownikom stawiania się 
na tym wydarzeniu sportowym 
oraz, że nie podpisał on dyplo-
mów przygotowanych dla dzie-
ci i młodzieży, biorących udział 

w tej imprezie. Jak tylko otrzy-
mamy odpowiedź z UM w No-
wogardzie, opublikujemy ją w 
jednym z kolejnych wydań DN. 

KR

Dla najmłodszych uczestników ważniejsza od polityki jest sportowa rywalizacja. Czy dlatego jak wieść gminna niesie, burmistrz nie zechciał podpisać dyplomów?
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 Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Piotr syn Agaty 
Adamczuk ur. 6.12.2014 
z Grzęzienka

Natan syn Agnieszki i 
zdzisława ur. 8.12.2014 
z Nowogardu

Krystian syn Barbary 
Filo ur. 10.12.2014 z 
Lubczyny

Michał syn Anety i 
Łukasza ur. 5.12.2014 z 
Jarchlina

Jagoda córka Jolanty 
Jaroszyńskiej ur. 
9.12.2014 z Przemocza

Staś syn Kamili Fikus 
ur. 10.12.2014 z 
Borzysławic

Toyota Nowogard Mk Sp. z.o.o  
zatrudnimy pracownika

do działu KADR
Mile widziane wykształcenie ekonomiczne. 

CV prosimy kierować na adres e-mail: 
kadry@jmmk.pl

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

2015

STYCZEŃ / January / Januar                                                  2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1

Nowy Rok
Mieczysława, Mieszka, Masława Izydora, Makarego, Sylwestra Danuty, Genowefy, Arletty Anieli, Tytusa, Eugeniusza

Hanny, Edwarda, Telesfora
Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Kaspra, Melchiora, Baltazara Lucjana, Juliana, Walentego Seweryna, Erharda, Mścisława Marceliny, Marcjanny, Julianny Dobrosława, Wilhelma, Agatona Honoraty, Matyldy, Feliksa

Arkadiusza, Czesławy, Grety Bogumiła, Weroniki, Leoncjusza Feliksa, Hilarego, Odona Domosława, Makarego, Dąbrówki Marcelego, Włodzimierza, Walerego Antoniego, Jana, Sabiniana Małgorzaty, Piotra, Liberty

Henryka, Mariusza, Erwina Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
Dzień Babci

Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Dzień Dziadka

Anastazego, Wincentego, Gaudentego Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa Felicji, Tymoteusza, Rafała Tatiany, Miłosza, Pawła

Pauli, Polikarpa, Pauliny Angeliki, Przybysława, Ilony Walerego, Radomira, Tomasza Franciszka, Zdzisława, Walerego Macieja, Martyny, Teofila Ludwika, Marceliny, Cyrusa

LUTY / February / Februar                                                       2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

5 26 27 28 29 30 31 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 1

Brygidy, Ignacego, Renaty

Marii, Miłosława, Joanny Błażeja, Telimeny, Oskara Andrzeja, Weroniki, Gilberta Agaty, Adelajdy, Justyniana Bohdana, Doroty, Pawła Romualda, Ryszarda, Sulisława Piotra, Żakliny, Gniewomira

Apolonii, Rajnolda, Mariana Elwiry, Jacentego, Scholastyki Dezyderego, Marii, Lucjana Eulalii, Nory, Modesta Grzegorza, Katarzyny, Kastora
Walentynki

Walentego, Cyryla, Metodego Faustyna, Jowity, Georginy

Danuty, Julianny, Daniela Donata, Łukasza, Zbigniewa
Środa Popielcowa

Konstancji, Maksyma, Wiaczesława Arnolda, Konrada, Mansweta Leona, Ludomiła, Lubomira Eleonory, Kiejstuta, Fortunata Małgorzaty, Marty, Piotra

Damiana, Romany, Florentyna Macieja, Bogusza, Jaśminy Cezarego, Wiktora, Konstancjusza Aleksandra, Mirosława, Dionizego Gabriela, Anastazji, Honoryny Romana, Makarego, Lutomira

MARZEC / March / März                                                        2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

9 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5

Antoniego, Radosława, Albina

Heleny, Henryka, Halszki Maryny, Kunegundy, Pakosława Kazimierza, Łucji, Witosława Adriana, Fryderyka, Oliwii Jordana, Róży, Kolety Pawła, Tomasza, Felicyty Beaty, Wincentego, Jana

Franciszki, Katarzyny, Mścisława Cypriana, Makarego, Marcelego Benedykta, Konstantego, Ludosława Bernarda, Grzegorza, Józefiny Krystyny, Bożeny, Rodryga Leona, Matyldy, Jakuba Longina, Klemensa, Ludwiki

Herberta, Izabeli, Henryki Patryka, Zbigniewa, Gertrudy Cyryla, Edwarda, Boguchwała Józefa, Bogdana, Laili Klaudii, Eufemii, Cyriaki Benedykta, Lubomiry, Mikołaja Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

Oktawiana, Pelagii, Zbisława Gabriela, Marka, Gabora Marioli, Dyzmy, Wieńczysława Emanuela, Larysy, Teodora Ernesta, Lidii, Ruperta Anieli, Renaty, Kastora

Niedziela 
Palmowa

Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

Amelii, Kwiryna, Dobromira Beniamina, Kornelego, Balbiny

Mistrzostwa Gminy w koszykówce dziewcząt i chłopców

„Trójka” najlepsza w gminnym baskecie
W środę (10 grudnia), na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie, odbyły 
się Mistrzostwa Gminy w mini piłce koszykowej dziewcząt i chłopców. Równych nie mieli 
sobie koszykarze i koszykarki gospodarzy, zajmując pierwsze miejsca.  

W turnieju wzięło udział 7 ze-
społów szkół podstawowych gmi-
ny Nowogard. Były to wśród 
dziewcząt: SP nr 3 Nowogard, SP 
nr 4 Nowogard i SP Strzelewo, 
oraz wśród chłopców: SP nr 1 No-
wogard, SP nr 3 Nowogard, SP nr 
4 Nowogard i SP Strzelewo. Dru-
żyny rozgrywały spotkania syste-
mem „każdy z każdym”, dziew-
czynki i chłopcy grali 4 kwarty 
po 6 minut, w grze obowiązywa-
ły zasady uczestnictwa wg syste-
mu uproszczonej passarelli (w 1 
i 2 kwarcie występują dwa różne 
składy zespołów, w 3 i 4 kwarcie 
grają dowolni zawodnicy). Roz-
grywane mecze były na dobrym 
poziomie. Drużyny walczyły am-
bitnie, aby zdobyć jak największą 
liczbę koszy. Szkoła Podstawowa 
nr 3, odniosła wielki sukces spor-
towy wygrywając zawody. Druży-
ny SP nr 3 w Nowogardzie zwy-
ciężyły w obu kategoriach: dziew-
cząt i chłopców, zajmując I miej-
sce. Skład zwycięskiej drużyny 
dziewcząt SP nr 3: Perełka We-
ronika – nr 15, Kowalczyk Julia – 
nr 2, Duda Katarzyna – nr 7, Do-

browolska Jagoda – nr 5, Pabisiak 
Wiktoria – nr 10, Bojanowicz Iza-
bela – nr 11, Pertkiewicz Małgo-
rzata – nr 13, Krzysztoszek Nell – 
nr 3, Dobrowolska Martyna – nr 
4, Saja Amelia – nr 8, Baran Wik-
toria – nr 14. Opiekunami zespo-
łu są: Piotr Kazuba i Jacek Cieślak. 
Skład zwycięskiej drużyny chłop-
ców SP nr 3: Krzysztoszek Wik-
tor – nr 9, Terefeńko Szymon – nr 
8, Skorupa Hubert – nr 7, Dobro-

wolski Gabriel – nr 5, Łokaj Jakub 
– nr 10, Skibiński Marcel – nr 4, 
Torzewski Kacper – nr 2, Chanarz 
Kryspin – nr 11, Margas Bartosz 
– nr 3, Wyczkowski Mateusz – nr 
16, Żyła Michał – nr 17. Opieku-
nem zespołu jest Jacek Cieślak. 
Gratulujemy drużynom i życzymy 
powodzenia w rozgrywkach po-
wiatowych.

Info: własna

Kategoria dziewcząt:
SP nr 3 – SP Strzelewo  8:5
SP nr 4 – SP Strzelewo  11:6
SP nr 3 – SP nr 4  12:8
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
3. Szkoła Podstawowa w Strzelewie
Kategoria chłopców:
SP nr 3 – SP Strzelewo  16:8
SP nr 4 – SP nr 1  5:15
SP Strzelewo – SP nr 4  4:25
SP nr 3 – SP nr 1  18:14
SP Strzelewo – SP nr 1  7:12
SP nr 3 – SP nr 4  18:11
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie
4. Szkoła Podstawowa w Strzelewie

na zdjęciu koszykarze i koszykarki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w nowogardzie.
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W247.12.śczb.pt.17.11-5.12

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Zatrudnimy:
 

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę 
ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W....3.śczb.w.p.12-19.12

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gardno” w Nowogardzie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony 

na  rozbiórkę budynku składu opału 
w budynku wielorodzinnym 

przy ul. Bankowa 3D
Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2014 r. o godz. 

12.00
Projekt budowlany dostępny w biurze spółdzielni. Wyjaśnień 

związanych z przetargiem udziela Elżbieta Gierach, tel.  
91 3910014.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofe-
renta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Firma poszukuje 
kierowcy 

z uprawnieniami i doświadcze-
niem na ciągnik siodłowy. 

Tel. 500 069 821

Firma Irontech Sp. z o.o.
poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy  

w charakterze

SZWACZKI, KRAWCOWEJ
Miejsce pracy: Goleniów/Nowogard
Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe: krawiec,
- doświadczenie w zawodzie szwaczka w dużym zakładzie pracy,

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 91 39 200 36 

lub o wysłanie CV na adres mailowy: Wioleta@irontech.com.pl 

Sylwester 2014/2015 
w „ŻŁOBKU  

MALUSZKOWO” 
dla dzieci w wieku 1-5 lat.

 Zapewniamy: zabawę  
z opiekunami,

* opiekę całonocną, 
 * napoje, poczęstunek,
 * wiele sylwestrowych atrakcji 

Szczegóły pod numerem
tel. 534 015 943 

K60.2.śk.12-19.12

Firma Expando Sp. z o.o. z branży telekomunikacyjnej 
poszukuje pracownika na stanowisko 

pracownik �zyczny

Wymagania:
- z uprawnieniami: prawo jazdy kat B.
- dyspozycyjność (praca w delegacjach).

Proszę o składanie CV ze zdjęciem na adres 
e-mailowy p.iwanowski@expando.pl z dopiskiem 
w tytule Pracownik �zyczny lub w siedzibie �rmy:

Expando Sp z o.o., ul. Kościuszki 41A, 72-004 Trzeszczyn
tel. kontaktowy 784-060-058

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W253.4.scb.wt+pt.02-12.12
2014 r. 1

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta? 
Pieniądze w 15 minut. 

Nie zwlekaj zadzwoń już dziś: 
324 20 73 34

SZYBKA ŚWIĄTECZNA  
POŻYCZKA OD RĘKI 

Bez zbędnych formalności, pieniądze jeszcze przed Wigilią. 
Sprawdź naszą promocję do 19 grudnia. 

Zadzwoń: 324207334

Weź szybką pożyczkę jeszcze przed Wigilią. 
Pieniądze bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Skorzystaj z naszej świątecznej promocji do 24 grudnia. 
Zadzwoń: 324207334

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO  
OD RĘKI NA NOWY ROK. 

Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Promocja do 31 grudnia! 
Zadzwoń już teraz: 324207334

10.12 

16.12 

22.12 

29.12 
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OGŁO SzE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do
W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 530 855 003,  530 855 030

ŚWIĄTECZNE PROMOCJE!
Obniżamy ceny nieruchomości, wejdź na naszą stronę i sprawdź  ile 
możesz zaoszczędzić. UWAGA! Promocja cenowa tylko w grudniu! 

Więc nie zwlekaj i zadzwoń już dziś!

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie w Nowo-

gardzie 88,36m parter bliźnia-
ka z podwórkiem i garażem. 
Tel. 504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzin-
ny w Nowogardzie ul. Jesio-
nowa 3. 604 284 597

•	 Najtańsze działki budowla-
ne obok szkoły Trójki. 00 33 
78 78 18 189

• Sprzedam nowe, własnościo-
we, 2 pokojowe mieszkanie, 
58 m kw. na os. Gryfitów. Tel. 
913925552, 695 264 594.

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 mkw. 
+ droga, przy   ul. Podgórnej 
4d w Łobzie, obecny skup zło-
mu u Barsula. Tel. 606 762 527 

• Nowogard mieszkanie 2po-
kojowe tanio sprzedam. 
501 307 666 

•  Sprzedam mieszkanie 2poko-
jowe parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie ulica Gryfitów. 91 
39 27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 Kiko-
rze. 668 411 277 

• Pawilon handlowy  sprzedam  
lub  wynajmę.tel.517357653.

• Sprzedam  działkę  budowla-
ną  o pow. 0,5h przy  drodze  
Dębice  .Tel.697436375.

• Sprzedam  mieszkanie  4 po-
kojowe , 67,7 m 2 : I piętro 
ul:15 lutego. Tel.534633872.

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
57m2, centrum. Cena 145 000 
zł do negocjacji. 661 969 006  

• Kawalerka do wynajęcia  od  
01/12/2014r.Tel.913921402.

•	 Sprzedam dom w stanie su-
rowym ul. Sikorskiego. 604 
955 769 

• Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe. Częściowo ume-
blowane. 665 720 037, 605 
764 994  

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy 
ul. Racibora I 4 w Nowogar-
dzie. Tel. 695 264 594.

• Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie. Kaucja 2000 zł. 
Wynajem 700 zł. Tel. 504 898 
980 

•	 Sprzedam garaż murowa-
ny na ul. Poniatowskiego. 
Garaż posiada kanał i prąd. 
609 689 091

•	 Sprzedam uzbrojoną dział-
kę na Asnyka. 600 11 72 76

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Nowogardu 46 m2. 797 
755 242

• Sprzedam kontener handlowy 
19m2, ocieplony. 698 245 237 

• Wynajmę mieszkanie ul. Wiej-
ska nowe budownictwo, 42 
m2, 2 pokoje, IV piętro, w peł-
ni umeblowane 700 zł + opła-
ty, 2000 zł kaucji od zaraz.660 
424 989

• Do wynajęcia pawilon han-
dlowy, wolnostojący, w pełni 
wyposażony,  o pow. 120 m2, 
przy ul. Grota Roweckiego w 
Nowogardzie. Kontakt 91 39 
20 519.

• Do wynajęcia trzypokojowe 
mieszkanie w centrum Nowo-
gardu w db standardzie. 502 
632 628

MOTORYzACJA
• Sprzedam BMW E46 32OD 

sedan rok prod. 2000, kolor 
srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11  500 zł do uzgodnie-
nia. 503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Ber-
tone rok prod. 1994, poj. 2.0 
benzyna, skóra, alufelgi imo-
bilizer pełna elektryka, goto-
we do zarejestrowania w Pol-
sce. 721 618 393

• Szyba przednia do Renault 
Megane rok 97, szyba przednia 
Opel Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na 
części. 605 576 908 

• Sprzedam Opel Combo. 693 
808 537 

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. 
prod. 1998/1999, przeb. 
130.000 km, opony zimowe, 
radio, tel. 515 343 600

• Sprzedam 1.43 HA grunt rolny 
pod KRUS. Tel. 725 899 426

• Czermnica 3000 m2 łąki za 
5000 zł. Tel. 783 534 677

ROLNICTWO
• Sprzedam  ciągnik C-360,pług 

3-skibowy-kultywator-2,5 m z 
bronami .Tel.697436375.

• Mieszkankę zbożową. 511 696 
751 

•	 Kupię słomę w snopkach z 
dowozem. 91 39 20 307 

• Sprzedam  kaczki  skubane. 
Tel. 796759414.

•	 Sprzedam	 ziemię	 rolną.	
9139	22	997

• Sprzedam tucznika. 724 827 
779

USŁUGI
• Zaopiekuję  się  dzieckiem. Tel. 

603607000.

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykoń-
czenia. Tel. 608 364 330 , 600 
347 308 

•	 Usługi remontowo-budow-

lane, hydrauliczne, przyłą-
cza wod-kan. Tel. 603-219-
478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wy-
najem sal na konferencje, ze-
brania, szkolenia. Tel. 91 39 
26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁO-
TA RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 
79 22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minu-
ty, bindowanie, wydruki A3-
A4 kolor, ksero A3-A4 - ko-
lor, laminowanie A3-A4. Tylko 
u nas największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Lecia 
15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), 
dokumentów, CV, listów mo-
tyw. innych. Wydruki, Kse-
ro, także kolor. Szybko i Solid-
nie. Studio Reklamy Vizart. No-
wogard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 605 
522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888 330 
606

• Remonty mieszkań, szpa-
chlowanie, malowanie. 
880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop 
odocieplenia, obrób-
ki blacharskie, podbitki. 
609 752 854

• Usługi remontowe 601 
567 369

• Firma budowlana z wielolet-
nią działalnością przyjmie zle-
cenie na budowę domów od 
podstaw, przekładek dachów, 
docieplenia, układanie kostki, 
różne rodzaje tel. 607 137 081; 
693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADzIN, TA-
PICERKI MEBLOWEJ SAMO-
CHODOWE J/SKÓRz ANE J 
MATERIAŁOWEJ / POŚCIE-
LI WEŁNIANEJ / LANOLINĄ 
/SPRzĄTANIE: CzYSzCzE-
NIE FUG.TEL.604 373  143 , 
794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• TRANSPORT –PRZEPRO-
WADZKI SZYBKO –TANIO. 
TEL.696138406. 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, po-
lbruk. 785 931 513 

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagraniczne. 
Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców 
gazowych Vaillant - serwis  tel 
691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. 
ul. Woj. Polskiego 57. 787 482 

763 

PRACA
•	 Ferma Norek w Maszkowie  

zatrudni pracowników do 
pracy w hodowli zwierząt fu-
terkowych. 601 520 540, 506 
77 88 06 

• Zwrot podatku z pracy, ro-
dzinne, urlopowe, emerytalne 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Ir-
landia, Dania, Belgia, Austria, 
Włochy, Norwegia, USA. Tel. 
71 385 20 18 lub 601 759 797

• Zatrudnię dysponenta-spedy-
tora w transporcie drogowym, 
tel. 607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 
886 456 377 

• Zatrudnię pracowników bu-
dowlanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię  pomoc  kuchenną. 
Tel. 793230382,502026980.

• Zatrudnię  panią  do  pracy 
.  Kelnerkę - barmana. Hotel 
„Oskar”.Tel.602474266.

•  Poszukujemy  opiekun-
ki  do  starszej  osoby. Tel. 
913920238.

• Przyjmę do pracy, na pełen 
etat do sklepu Spożywczo-
-przemysłowego „LEWIATAN” 
ul.5 Marca  13.Wszelkie infor-
macje pod tel.502735901.

INNE
•	 PIECE GAzOWE c.o. używane 

z gwarancja i montażem wi-
szące f. Vaillant z Niemiec do 
mieszkania, domu, sklepu tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwufunk-
cyjne cena od 1.000 zł montaż 
przeróbki cena 450zl zapew-
niamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki pane-
lowe c.o. tanio szczecin Vail-
lant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III 
z anteną, na gwarancji, cena 
650 zł, Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubez-
pieczeniowe na życie SKAN-
DIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane wy-
miar szerokość 146 cm, wyso-
kość 140 cm, tzw. fest, dwu-
szybowe, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , tel. 
605 522 340

•	 PIECE GAzOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tyl-
ko ogrzewanie c.o. cena od 
900zl dwufunkcyjne cena od 
1.000zl wersja kominowa lub 
z zamknieta komora spalania 
np.gdy brak komina lub wen-
tylacji zapewniamy czesci za-
mienne,serwis tel 691 686 

772

•	 GRzEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 
70 zl   oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz wody 
na prad 380V do lazienki-
,kuchni cana 200zl    tel   691 
686 772

•	 GAzOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojacy VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z 
Niemiec do domu, pensjo-
natu gdzie sa 2- 3 lazienki,e-
konomiczny cena od 1.000 zl 
piec gazowy c.o. stojacy, ze-
liwny ze sterowaniem vaillant 
moc od 11- 30 kw cena 1.200 
zl montaz,serwis  tel  691 686 
772. 

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany, worki 15 kg, drzewne 
8 mm. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 603 703 196 .

•	 Karp świąteczny, spełnio-
ne wymagania ekologiczne, 
sprzedaż przy ul. Boh. War-
szawy nr 107 obok sklepu 
wędkarskiego oraz w domu 
przy ul. Dąbrowskiego 9. 
Tel. 91 39 20 763

• Sprzedam maszyny stolarskie. 
503 084 687

• Sprzedam pralkę automatycz-
ną BOSCH, cena do uzgodnie-
nia , tel. 605 522 340

• Sprzedam lodówko-zamrażar-
kę INDESIT, kolor srebrny, wys. 
ok. 185 cm, cena do uzgodnie-
nia, tel. 605 522 340

• Sprzedam  drewno : brzoza 
,olcha, sosna - pocięte. Przy-
czepka  samochodowa  100 
zł lub przyczepa  rolnicza.
Tel.880690659.

• Drewno  opałowe.
Tel.506232860.

• Sprzedam tanio łóżko rehabi-
litacyjne, materac przeciwko 
odleżynom razem z aparatu-
rą. 91 57 90 577, 883 503 069 

• Sprzedam tanio drewno ko-
minkowe opałowe. Obrzyn-
ki, odpady tartaczne. 785 071 
977

• Sprzedam wózek inwalidzki. 
721 032 053

• Sprzedam drzwi stalowe ze-
wnętrzne wysokość 2,75 m, 
szerokość 2,90m. Tel. 889 21 
57 37 lub 91 39 25 662 

• Sprzedam piec centralnego 
ogrzewania moc 50 kW, drew-
no trociny. 503 084 687

• Sprężarka Wam bez silnika. 
Cena 250 zł. 503 084 687 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

Taniej od 2000 zł 
do 20 000 zł 
na wybrane 
mieszkania 

i domy 
ofetra ważna 

do 30.12.2014 r . 

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 210.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 159.000 zł
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, ŻWIR, 
CzARNOzIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

z DOWOzEM 
DO KLIENTA

A/0

W Y D R U K I 
K O L O R O W E

u l .  B o h . 
W a r s z a w y  7 a

e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165;  
Tel. 91 577 20 07

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89):  Przez nauki do honoru droga
Edward Bachor, Anna Husarz, Anna Huget, Alicja Wypych, Grażyna Siedlecka, Pelagia Feliksiak, Andrzej 

Leszczyński, Krystyna Gęglawa, Agnieszka Skowrońska, Halina Stefańska, Halina Szwal, Grażyna Kosmal-
ska, Wiesław Borowik, Stanisława Pokorska, Teresa Januszonek, Natalia Kursnierk, Christiana Syfert, Geno-
wefa Maćkowska, Danuta Skowron, Marek Kozioł

Zwycięzcy: Anna Husarz, Genowefa Maćkowska, Edward Bachor
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Lampa stołowa, niezwykły podarek
Oliwia Kaczmarek, Madzia Skowrońska, Miłosz Wielgus, Kacper Skowroński, Kacper Turek, Jakub Turek, 

Maciek Płachecki, Amelia Goc, Dominika Płachecka

Zwycięzca: Madzia Skowrońska
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07Szeroki wybór artykułów kreatywnych: cekiny, koraliki, tasiemki...

Spraw radość sobie i swoim bliskim - 
- ozdobą wykonaną przez siebie.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Piękno jesieni”
Martyna Bryndza, Ewa Doszczenko, Zofia Górecka, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Christiana Syfert, Agata Kochelska, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Maria Sowińska, Renata Dumań-
ska, Krystyna Młynarska, Małgorzata Krawczyk, Teresa Januszonek, Szczepan Falaciński, Lucyna Andrzej-
czak, Maria Kloch, Halina Stefańska, Grażyna Kosmalska

Zwycięzcy: Ewa Doszczenko, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych
Maja i Klaudia Zdunowskie, Mateusz Zaremba, Kacper Skowroński, Kinga Feliksiak, Miosz Wielgus, Mar-

tyna Grenda, Nikola Molka, Katarzyna Młynarska, Martyna Szaplin, Oliwia Jaworska, Natalia Kamińska, 
Wiktoria Matusiak, Marcin Woźniak, Justyna Łuczak, Oktawia Maciejuniec, Ela Lewandowska

Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRzEWÓz OSÓB - RO MAN BIŃCzYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDzIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDzIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SzCzECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SzCzECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCzEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCzEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROzKŁAD JAzDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P6.2.O.d/o

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL MS 261 C-M

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę

2599,-

Poręczna, mocna, profesjonalna pilarka spalinowa STIHL MS 261 C-M z systemem M-Tronic 
zapewniającym zawsze optymalną moc silnika. Filtr HD2, pompa olejowa z regulacją 
wydajności i praktyczne wyposażenie takie jak: tłumik ze stali nierdzewnej, 
czy praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego.

Moc: 2,9 kW / 3,9 KM
Prowadnica: 37 cm
Ciężar: 5,2 kg¹

W 19.12

Z konsumpcją i alkoholem (0,7 l.), (2 l. soku), szampan, obiad i 4 posiłki i szaszłyk gorące, przekąski

- 400 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

"Andrzejki" - 29.11 g. 20.00-4.00

SYLWESTER - 31.12 g. 20.00-5.00

z orkiestrą “Amadeo"

ZAPRASZAMY

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące i szaszłyk, przekąski

- 180 zł od pary

z orkiestrą “Amadeo"

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
CHRZTY • ŚLUBY • KOMUNIE • STYPY

Tel. 604 214 937

W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

A/0

PIASEK, ŻWIR, CZARNOZIEM, POSPÓŁKA 
 ŻWIROWNIA DŁUGOŁĘKA

Tel. 504 265 607 
Z DOWOZEM DO KLIENTA

A/0

RATY!
BEZ KOSZTÓW
NA CAŁY ASORTYMENT

10x0%
SKLEP ROLNICZO-TECHNICZNY
ul. 3 Maja 16A, Nowogard

tel. 91 578 14 87

Do 12 grudnia 2014 r.
ZABAWKI BRUDER 

Doskonały 
pomysł 
na prezent

Z A P R A S Z A M Y

10% rabat

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

UWAGA 
zmiana godziny bezpłatnych 

porad prawnych

Osowo:

Płonęły 
składowane 
śmieci

3

Sylwester 2014/2015 
w ŻŁOBKU  

dla dzieci w wieku 1-5 lat.

 Zapewniamy: zabawę  
z opiekunami,

* opiekę całonocną, 
 * napoje, poczęstunek,
 * wiele sylwestrowych atrakcji 

Szczegóły pod numerem
tel. 534 015 943 

K60.2.śk.12-19.12

Tego można było się spodziewać!

Jak (nie)działa  
gabinet rehabilitacji

Czytaj s. 3

Pijany wiózł ludzi
Gdyby nie interwencja jednego z pasażerów, nie 
wiadomo jak zakończyłaby się jazda kierowcy jednego 
z busów wożących ludzi na trasie Nowogard-Szczecin. 
Mężczyzna prowadził auto pełne ludzi będąc pod 
wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj. 

Czytaj s. 3

s. 5

Ruszyła sprzedaż 
drzewek
Po ile choinki?

s. 6

Nie tak silny jak "Ksawery",  
ale...
3 tys. gospodarstw  
bez prądu

Szacunek  
za pieniądze...
Groby niczyje? 

s. 5

Nasz felieton
Sól tej ziemi  
(nowogardzkiej 
też)

4
Remontują 
urząd 

6

SPORT:

Osińska Liga 
Piki Siatkowej

9

Harmonogramy 
odbioru odpadów 
komunalnych

10-11

REKLAMA
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Nasza sonda
Boże Narodzenie już za pasem. Jak co roku o tej porze, przygotowania przedświąteczne idą pełną 

parą. Jak wynika z ogólnokrajowych danych statystycznych, Polacy wydają na Święta coraz więcej 
pieniędzy. Okazuje się, że w niektórych przypadkach trudno zmieścić się w kwocie 1000 zł. Dziś, w 
ramach cotygodniowej sondy ulicznej, zapytaliśmy naszych respondentów, jaki fundusz są w stanie 
przeznaczyć na przygotowania do Bożego Narodzenia oraz czy poddają się przedświątecznemu sza-
leństwu zakupowemu.

Magdalena Razik – Ja nie obchodzę Świąt, więc mnie temat wyda-
wania pieniędzy na przygotowania przedświąteczne nie dotyczy. Mogę 
jedynie powiedzieć tyle – z moich obserwacji wynika, że ludzie często 
przesadzają w tej kwestii. Jeśli o mnie chodzi, to pieniądze, które mia-
łabym przeznaczyć na Święta, wolę wydać na jakiś tygodniowy wyjazd 
z dzieckiem i mieć po prostu spokój. Wydaje mi się, że ten cały przed-
świąteczny zgiełk jest niepotrzebny. Wiadomo, że jakieś drobne prezen-
ty kupuję, ale żeby wpadać wir zakupów, to nie, jestem od tego daleka. 

Stanisława Raś – Ja robię bardzo mało zakupów. Jestem sama, więc 
nie potrzebuję nie wiadomo ile tego wszystkiego. Myślę, że moje przy-
gotowania zamykają się w kwocie ok. 200 zł, więcej pieniędzy raczej 
nie przeznaczam. I to jest kwota po wliczeniu cen prezentów, bo ile ja 
mogę ze swojej renty wygospodarować… Niewiele. Mam dwoje pra-
wnucząt, więc wiadomo, że jakieś podarunki co roku są. Niemniej w 
szał zakupów nie wpadam. Spędzam Święta skromnie, bez zbędnych 
wydatków. 

Maria Cieplak – Jeśli o mnie chodzi, to na mojej głowie jest jedynie za-
kup prezentów. Wigilię w tym roku spędzam u córki, więc ominą mnie przy-
gotowania do kolacji. Trudno powiedzieć, ile wyniosą mnie prezenty, bo ra-
czej nigdy tego nie podliczam. Myślę, że trzeba liczyć 100 zł na osobę. A za-
tem w moim przypadku to będzie jakieś 800 zł. Powiem szczerze, że z roku 
na rok te wydatki są wyższe. Zabawki dla dzieci są bardzo drogie, więc jak 
się kupuje wnukom prezenty, to trochę trzeba na to przeznaczyć. Inna spra-
wa, że ja nigdy nie kupuję na ostatnią chwilę. Zawsze już wcześniej sobie 
odkładam pieniądze i robię zakupy jakieś 2 lub 3 tygodnie przed Świętami. 

Elżbieta Rafińska – Myślę, że zazwyczaj ludzie nie są w stanie za-
mknąć się w 500 zł. Jeśli liczyć prezenty i całą organizację Świąt, to wy-
datki przedświąteczne raczej przewyższają tę kwotę. Mówię tu oczywi-
ście o ludziach, którzy pracują i zarabiają w miarę przyzwoite pienią-
dze. Wiadomo, że są też tacy, którzy obchodzą Święta dużo skromniej. 
Jako że na Wigilii goszczę u siebie swoje dzieci, muszę się na taką oko-
liczność odpowiednio przygotować, bo przecież trzeba coś na ten stół 
postawić. Na zakupy staram się nie chodzić, wysyłam męża albo córkę, 
właśnie też m.in. po to, żeby ograniczać siebie i swoje wydatki. 

Monika Pisarek z córką Pauliną – Powiem szczerze, że w domu ni-
gdy nie siadamy i nie podliczamy takich rzeczy. Po prostu człowiek robi 
listę zakupów i już. A w praniu i tak zazwyczaj wychodzi coś innego, 
więc to, że ja sobie obliczę ile to mniej więcej będzie kosztować, to i tak 
nie oddaje rzeczywistych liczb. Raczej staram się, żeby było skromnie, 
bez rozrzutności. Jeśli natomiast chodzi o zakupową gorączkę przed-
świąteczną, to jest mi to obce. Tak w ogóle dla mnie to jest chore, głu-
pota, nic więcej. Wczoraj uświadomiłam sobie, że do Świąt mamy jesz-
cze tylko 10 dni, więc już powoli się przygotowuję, ale z pewnością nie 
popadam w szaleństwo. 

Rozmawiała Karolina Klonowska 

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu interesujących 

wiadomości? 
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

08.12.2014 r. 
godz. 22:00 
Uszkodzenie rolety zabez-

pieczającej drzwi wejściowe 
do świetlicy w miejscowości 
Trzechel.

09.12.2014 r. 
godz. 11:15
Policjanci Ogniwa  Patrolowo 

– Interwencyjnego w miejsco-
wości Wojcieszyn, ujawnił  nie-
trzeźwego rowerzystę. Mieczy-
sław P. miał 2,12 promila alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

godz. 00:00
W miejscowości Kikorze do-

konano kradzieży oleju napę-
dowego z ciągnika siodłowego 
marki Volvo. 

godz. 17:50
W sklepie Biedronka przy ul. 

Warszawskiej, Damian W. do-
konał kradzieży artykułów spo-
żywczych. 

godz. 18:00
Na ul. 700 Lecia dokonano 

kradzieży wkładu lusterka z sa-
mochodu marki Volvo V50. 

10.12.2014 r. 
godz. 13:20 
Na ul. Gen. Bema, Roman M. 

kierował samochodem marki 
BMW bez aktualnej polisy OC 
pojazdu. 

godz. 15:00
Uszkodzenie dwóch skrzynek 

licznika elektrycznego, znajdu-
jących się na klatce schodowej 
bloku przy ul. Boh. Warszawy.

godz. 19:00
Kolizja drogowa na ul. Osie-

dlowej, gdzie doszło do zderze-
nia pojazdów marki Toyota Ca-
rina i Mercedes. 

11.12.2014 r. 
godz. 11:30 
Kolizja drogowa w pobliżu 

miejscowości Kikorze, gdzie do-
szło do zderzenia samochodu 
marki VW ze zwierzyną leśną. 

12.12.2014 r. 
godz. 06:15
Na ul. 5 Marca, Policjanci 

Ogniwa Patrolowo – Interwen-
cyjnego podczas kontroli po-
jazdu marki Mercedes Sprinter, 
ujawnili, że kierujący Wojciech 
T. posiada aktywny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicz-
nych. 

godz. 08:50 
Kradzież samochodu marki 

Mercedes Sprinter, zaparkowa-
nego na parkingu przed restau-
racją w miejscowości Kikorze.

godz. 17:40 
Dyspozytor Pogotowia Ratun-

kowego powiadomił o potrące-
niu pieszej na przejściu dla pie-
szych przy skrzyżowaniu ulic 3 
Maja i 700 Lecia. 

13.12.2014 r. 
godz. 06:30 
Wojciech T. na ul. 700 Lecia, 

kierował samochodem marki 
Mercedes Sprinter, który posia-
da aktywny zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

godz. 12:30 
Powiadomienie o kradzieży 

portfela z zawartością pienię-
dzy oraz dowodu osobistego z 
mieszkania w miejscowości Re-
dło.

14.12.2014 r. 
godz. 11:00
Zdarzenie drogowe na prze-

jeździe kolejowym w miejsco-
wości Żabowo, gdzie kierują-
cy pojazdem marki Ford Fiesta 
uderzył w zapory. 

godz. 21:50 
Zdarzenie ogniowe w miej-

scowości Osowo, gdzie okopce-
niu uległo pomieszczenie piw-
niczne. 

  st. insp. Ref. Prewencji   
Klaudia Gieryń  

Elżbieta Skiba: lat 63, zmarła 11.12.2014 r., pogrzeb odbył się 
15.12.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Alicja Drzewiecka: lat 65, zmarła 12.12.2014 r., pogrzeb odbył się 
15.12.2014 r., na cmentarzu w Nowogardzie

Stanisława Łogisz: lat 85, zmarła 14.12.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 16.12.2014 r., o godz. 13:00, na cmentarzu w Nowogardzie

Danuta Smolińska: lat 80, zmarła 13.12.2014 r., pogrzeb odbędzie 
się 16.12.2014 r., o godz. 11:00, na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

REKLAMA

Kupię samochód 
ciężarowy 

- skrzyniowy DMC do 3,5 tony. 
Rok produkcji od 2008 roku. 

Kabina 3 osobowa.

tel. 91 39 26 267

Wszystkiego najlepszego 
z okazji urodzin 

dla Natalii Pędziszczak 
życzą: 

Jacek z Zuzią,  
Darek z Martą, Magda, 

tesciowie i rodzice

Tego można było się spodziewać!

Jak (nie)działa gabinet rehabilitacji
Dwa tygodnie temu na łamach DN opublikowaliśmy artykuł pt. „Poczeka sobie do marca”, w którym opisaliśmy przypadek jednego z mieszkańców No-
wogardu, Zygmunta Chyćko, uskarżającego się na odległe terminy zabiegów w nowogardzkim gabinecie rehabilitacji leczniczej. Okazało się, że takich 
pacjentów jest znacznie więcej. 

Przypomnijmy. Pan Zygmunt 
otrzymał skierowanie na zabiegi od 
lekarza ortopedy. Mężczyzna cier-
pi na poważne schorzenie kolan i 
wymaga natychmiastowego lecze-
nia. Jakież było jego zdziwienie, 
kiedy poszedł do nowogardzkiego 
gabinetu rehabilitacji i tam dowie-
dział się, że najbliższy wolny ter-
min jest… w połowie marca. Pan 
Chyćko, nie czekając długo, zgło-
sił się do nas z prośbą o interwen-
cję. Na jego wniosek postanowili-
śmy dowiedzieć się, dlaczego ter-
miny wizyt są tak odległe i pacjen-
ci muszą czekać po kilka miesięcy, 
by odbyć raptem parę zabiegów. O 
odpowiedź na to pytanie popro-
siliśmy Elżbietę Kasprzak, prezes 
Szpitalnego Centrum Medycznego 
w Goleniowie, będącego jednost-
ką zarządzającą nowogardzkim 
gabinetem, podlegającą powiato-
wi. Mimo że prośba o oficjalne sta-
nowisko w tej sprawie została wy-
słana już w czwartek (11 grudnia), 
do momentu składu wczorajszego 
wydania gazety nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi– Pani prezes przebywa 
obecnie na urlopie. Proszę o kontakt 

w przyszłym tygodniu – usłyszeli-
śmy w sekretariacie SCM. 

Skarg jest więcej...
Okazuje się, że pacjentów skar-

żących się na działalność gabinetu 
jest znacznie więcej. – Dzisiaj (po-
niedziałek, 15 grudnia, dop. red.) 
zawiozłam pismo do starosty, z 
prośbą o zajęcie stanowiska w kwe-
stii przywrócenia dawnego gabinetu 
rehabilitacji. Do pisma dołączyłam 
skargi pacjentów, dotyczące działa-
nia obecnego gabinetu. O ile się nie 
mylę, łącznie jest ich osiem – infor-

muje Ewa Żytko, pacjentka z No-
wogardu, jedna z inicjatorek akcji 
przeciwko likwidacji dotychcza-
sowego gabinetu rehabilitacyjne-
go, działającego przy szpitalu– To, 
co się wokół tego wszystkiego dzieje, 
jest nie do pomyślenia. My na pew-
no nie odpuścimy i nadal będziemy 
walczyć o swoje. Gorąco zachęcamy 
każdego, kto ma coś do powiedzenia 
w tym temacie, do składania skarg. 
Nie wolno się tego bać. Jeśli chcemy 
walczyć, musimy połączyć siły. 

Pacjenci skarżą się też do Od-

działu Zachodniopomorskiego 
NFZ. – Do sekcji skarg i wniosków 
w ZOW NFZ wpłynęło pismo od 
pacjenta, które choć nie było for-
malnie skargą, tak zostało potrakto-
wane. Zgłoszona sprawa dotyczyła 
zmiany na późniejszy (o kilka dni) 
ustalonego już terminu rozpoczę-
cia zabiegów w Gabinecie Fizjote-
rapii w Nowogardzie, należącym 
do goleniowskiego Szpitalnego Cen-
trum Medycznego – poinformo-
wała Małgorzata Koszur z NFZ – 
Po rozpatrzeniu, zgłoszenie zosta-

ło uznane za niezasadne. Kontro-
la przeprowadzona przez Fundusz 
w tej placówce po jej uruchomieniu 
(na wniosek członka Rady) zakoń-
czyła się pozytywnie. W jej trakcie 
nie wykazano jakichkolwiek nie-
prawidłowości w realizacji warun-
ków umowy. 

Pacjenci zapowiadają, że będą 
wysyłać kolejne pisma z prośbą o 
przywrócenie dawnego porządku 
w obszarze rehabilitacji, zarówno 
do NFZ, jak i do Goleniowa. 

Karolina Klonowska 

Nasz komentarz
Chciałoby się rzec: a nie mówiliśmy? Gdy otwierano z wielką pompą 

gabinet przy ul. Magazynowej, zapewniano, że pacjenci w Nowogardzie 
mają takie same warunki, jak ci w Goleniowie. Mówiono tak, mimo że 
gołym okiem widać było, że gabinet jest przygotowany raczej jak prowi-
zorka, a nie miejsce do masowej obsługi pacjentów. Już w czasie uroczy-
stości inauguracji działania gabinetu wyszło też na jaw, że oba gabine-
ty (ten na Fali w Goleniowie i filia w Nowogardzie) różnią się nie tylko, 
jeśli chodzi o warunki lokalowe, ale i wyposażenie. W Nowogardzie nie 
ma chociażby aparatu do krioterapii. Pacjenci muszą korzystać z pry-
watnych usług, bo w zasadzie tyle samo zapłaciliby za bilety do Gole-
niowa. I jeszcze jak do tego doliczymy długi czas oczekiwania na zabie-
gi to mamy jak na dłoni pełen obraz tego, jak Goleniów traktuje Nowo-
gard, przynajmniej w obszarze służby zdrowia. 

Redakcja

Pijany wiózł ludzi 
Gdyby nie interwencja jednego z pasażerów, nie wiadomo 
jak zakończyłaby się jazda kierowcy jednego z busów, wo-
żących ludzi na trasie Nowogard-Szczecin. Mężczyzna pro-
wadził auto pełne ludzi, będąc pod wpływem alkoholu. Do 
zdarzenia doszło wczoraj. 

Bus wyjechał jakby nigdy nic 
około godz. 10:00 z Nowogardu w 
kierunku Szczecina. Pasażerowie 
szybko zorientowali się, że kierowca 
zachowuje się podejrzanie. 

- Nagle bus zaczął zawadzać o 
krawężniki. Po dwóch, trzech ude-
rzeniach, zareagował jeden z pasa-
żerów, chyba policjant po cywilne-
mu. Kazał zatrzymać kierowcy sa-
mochód. Na postoju doszło do małej 
szarpaniny – opowiada redakcji je-
den z pasażerów.

Mężczyzna, który udaremnił dal-
szą jazdę pijanemu kierowcy, we-
zwał policję. Po przyjeździe na 
miejsce, funkcjonariusze zbadali 
kierującego busem na zawartość al-
koholu w wydychanym powietrzu. 
Jak wynika z informacji DN, alko-
mat wykazał 2 promile. Kierowca 
został zabrany do policyjnego aresz-
tu i tam miał czekać co zdecyduje w 
jego sprawie prokurator. Pasażerów 
busa, którego prowadził nietrzeźwy, 
w dalszą, bezpieczną podróż zabrał 
już inny kierowca.  

Firma, w której pracował zatrzy-
many, zareagowała na jego wybryk 
natychmiast. 

- Kierowca zostanie zwolniony dys-
cyplinarnie. Nie ma u nas miejsca dla 
ludzi, którzy narażają życie naszych 
klientów – oświadczył Adam Fedeń-
czak. Podkreślił, że kierowca był do-
świadczony i do tej pory nie było z 
nim żadnych problemów. 

Wszystko wskazuje na to, że męż-
czyzna, jeśli uniknie więzienia, bę-
dzie musiał jednak pomyśleć o 
zmianie zawodu. Z pewnością za 
kierownicę długo nie wsiądzie. 
Może bowiem usłyszeć  poważne 
zarzuty. W końcu naraził na niebez-
pieczeństwo wiele osób. 

MS

REKLAMA

Trzy jednostki straży pożarnej gasiły piwnicę w Osowie

Płonęły składowane śmieci
W niedzielę (14 grudnia) chwilę grozy przeżywali mieszkańcy bloku, znajdującego się w 
Osowie. Po godzinie 18 wydobywający się z klatki schodowej dym zmusił do wezwania stra-
ży pożarnej, która przez dwie godziny walczyła z płonącą piwnicą. Przyczyną pożaru było 
zapalenie się składowanych w piwnicy śmieci.

W niedzielę (14 grudnia), około 
godziny 18:15, mieszkańcy Osowa, 
widząc kłęby dymu wydobywające-
go się z klatki schodowej dwupiętro-
wego bloku, zaalarmowali straż po-
żarną. Pierwsza jednostka przyby-
ła na miejsce około godziny 18:25. 
W akcji gaśniczej brały udział dwie 
jednostki z posterunku w Nowogar-
dzie oraz strażacy z OSP w Osowie. 
W mocno zadymionej klatkce scho-

dowej, ratownicy zmuszeni byli do 
działania w aparatach oddechowych. 
Jednostki przystąpiły do gaszenia 
pożaru w piwnicy, w której według 
wstępnych ustaleń płonęły składo-
wane śmieci. Po akcji gaśniczej, stra-
żacy przystąpili do wypompowywa-
nia wody z piwnicy, która dość moc-
no została zalana. Tak więc przez 
niemal dwie godziny, kilkanaście ro-
dzin jednego z bloków znajdujących 

się w Osowie (dwa piętra i parter) 
przeżywało chwilę grozy. Jak poin-
formowała nas straż pożarna, głów-
nym zagrożeniem dla mieszkańców 
bloku było ryzyko poważnego zatru-
cia się dymem. Na szczęście nie do-
szło do tragedii i skuteczna akcja ga-
śnicza zapobiegła najgorszemu. O 
godzinie 20:25 ostatni zastęp wrócił 
już do swojej bazy. 

KR
ŻYCZENIA



Nr 96 (2329)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Sonda z Osiny
Czy to możliwe, by w dzisiejszych czasach koszty przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia ogra-

niczyć do minimum? Jak wynika z doniesień mediów ogólnokrajowych, Święta w polskim wykona-
niu z roku na rok są coraz droższe. Ludzie wpadają w przedświąteczną gorączkę zakupową i są w sta-
nie wydać naprawdę sporo pieniędzy. Ile? Z takim pytaniem zwróciliśmy się do mieszkańców Osiny 
naszej cotygodniowej sondzie.  

Bogdan Marciniak – Myślę, że w moim przypadku to na Święta pójdzie 
najmniej 1000 zł. Niewykluczone, że może i trochę więcej. Mam czworo 
dzieci i dwoje wnucząt, więc jest kogo obdarowywać. Uważam, że to głupo-
ta, że my, Polacy, wydajemy coraz więcej pieniędzy. U nas to jest tak trochę 
„zastaw się, a postaw się”. Przez kilka lat mieszkałem w Szwecji i powiem 
szczerze, że tam tego nie ma. Święta nie są obchodzone jakoś szczególnie 
hucznie. Osobiście nie wpadam w żadną gorączkę zakupową przed Bożym 
Narodzeniem. Bo i po co?

Pani Janina – Ja ze swojej emerytury to za dużo przeznaczyć nie mogę. 
Opłacę rachunki, kupię potrzebne leki i niewiele zostaje na życie, a co dopie-
ro na Święta... Nie ma się co oszukiwać, bieda jest i tyle. 200–300 zł to góra, 
ile mogę poświęcić na przygotowanie do Bożego Narodzenia. Więcej nie da-
łabym rady, proszę mi wierzyć. Święta spędzę zatem skromnie, bez żadnych 
szaleństw. Moje dzieci mieszkają w Goleniowie, to i czasami mnie do siebie 
zabiorą. W tym roku będę jednak siedzieć w domu albo pójdę do córki, któ-
ra mieszka tu, w Osinie. Niektórzy ludzie to potrafią nawet pożyczki brać, 
żeby tylko bogate Święta wyprawić. A ja wolę skromnie i nie mieć żadnych 
długów.

Marianna Teodorczyk – Jakby tak człowiek podliczył koszty przygotowań 
do Świąt, to myślę, że wyszłoby z 500 zł, a nawet więcej. Oczywiście prezenty 
to osobna bajka i kolejne koszty. A ile? To zależy od tego, jaką kto ma rodzi-
nę, tzn. jak dużą. Wiadomo, że dzieciom i wnukom zawsze coś tam się kupi, 
bodaj coś o niewygórowanej cenie, ale zawsze na jakiś drobiazg pieniążki się 
znajdą. Skoro moda na wydawanie dużych kwot pieniężnych przyszła i do nas, 
do Polski, to już trudno, jakoś trzeba sobie z tym radzić. Mówię tu zwłaszcza 
o prezentach dla dzieci. No ale każdy wydaje tyle, na ile może sobie pozwolić.

Dariusz Załęgowski – Myślę, że dużo pieniędzy to wydają ludzie w 
wielkich miastach. Jak tak słucham audycji radiowych, w których się o tym 
wszystkim mówi, to wnioskuję, że 1200, 1300 zł to norma. Nie wiem tylko, 
czy to jest kwota razem z prezentami czy bez nich. Wiadomo bowiem, że 
nikt nie pójdzie i nie kupi pod choinkę perfum za 10 zł, tylko coś droższego, 
więc podejrzewam, że ta ogólna kwota może być jeszcze wyższa. Moim zda-
niem, jak ludzie mają na to pieniądze, to nie ma w tym nic złego, że wydają 
na Święta dużo. Ale jeśli ktoś nie ma, a za wszelką cenę chce urządzić Boże 
Narodzenie na bogato, to już niekoniecznie jest ok.

Aneta Lewandowska z córką Olą – Powiem szczerze, że nigdy nie pod-
liczałam tego, ile wydaję na Święta. Niemniej myślę, że 500 zł to mogłoby 
być mało. Raczej obstawałabym przy kwocie ok. 1000 zł. Należy w to wli-
czyć zarówno jedzenie, jak i prezenty oraz zakup choinki, bo to również jest 
element przygotowań do Bożego Narodzenia. Uważam, że nie powinniśmy 
brać przykładu z krajów zachodnich i wpadać w wir przedświątecznych za-
kupów. Kiedyś Święta obchodzono dużo skromniej i wcale nie było gorzej. 
Moim zdaniem, teraz ludzie za dużo wydziwiają. 

Rozmawiała Karolina Klonowska

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny, akordeon tel. 513 520 798
- Przyjmę: komodę, tapczan zwy-

kły i pralkę automatyczną, tel. 723 
642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym sta-
nie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment pokojowy tel. 
-  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, me-

ble kuchenne i pokojowe oraz lo-
dówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatyczną, 
kanapę, segment pokojowy i ku-
chenny, lodówkę i sofę, bojler na 
wodę ciepłą – tel.783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkła-
dany dla dziecka, pralkę, lodówkę 
i tapczan dwuosobowy- tel.     508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę lub 
zamrażarkę - tel. 530-456-369

- Oddam: za darmo, ośmiotygo-
dniowego szczeniaczka – tel. 693 
925 093  

- Oddam: segment pokojowy w 
bardzo dobrym stanie - 661242151

- Oddam: narożnik dwa fotele i 
pufy tel. 667 820089 

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailowy: 
bzowy.jarek@yahoo.pl  

Nasz felieton

Sól tej ziemi  
(nowogardzkiej też)

Jeśli wykonujemy cokolwiek, firmując to swoim 
imieniem i nazwiskiem, mamy świadomość od-
powiedzialności za osobiste indywidualne postę-
powanie. Wiemy, że mogą nas spotkać różne kon-
sekwencje własnych czynów, również i te, mogące 
być przykrymi. Dlatego pomijając przypadki bra-
ku rozsądku, większość ludzi „uważa”, aby nie po-

pełnić czegoś niestosownego, czegoś nagannego czy też czegoś ka-
ralnego. „Uważa”, bywa, że z pobudek etycznych, ale na pewno w 
licznych wypadkach, także właśnie z obawy o konsekwencje. Na-
sze postrzeganie tej odpowiedzialności osobistej za czyny zmie-
nia się, gdy działamy w grupie lub gdy działamy niejawnie. Otóż 
wtedy wydaje się wielu, że tej odpowiedzialności nie ponoszą albo 
przynajmniej, w imię zasady tzw. „niestosowania odpowiedzialno-
ści zbiorowej”, nic im za ów niespersonalizowany współudział nie 
grozi. Przekonanie to umocnione jest osobistym doświadczeniem 
codziennym, gdy oto nikt przed sądem nie stawia np. mieszkań-
ców jakiejś miejscowości za to, że ktoś u nich zmarł z głodu, albo 
za to, że osoby, które wybrali w wyborach, dopuszczają się czynów 
niegodnych, mimo że było o tym, że to czynią, wiadomo już daw-
no przed wyborami. W ogóle wydaje się wielu, że każda zbioro-
wość jak już o czymś zadecyduje, to na pewno jest to mądre i god-
ne, a jakakolwiek indywidualna krytyka decyzji zbiorowości jest 
nadużyciem. Przekonanie takie umacniane jest przez powszech-
nie obowiązującą percepcję pewnego mechanizmu, który stał się 
we współczesnych społecznościach dominującym mechanizmem 
podejmowania decyzji przez zbiorowości, tym mechanizmem jest 
tzw. wola większości. Ta wola większości poprzez swoją wszech-
władzę została utożsamiona nie tylko z decyzją realizacyjną, ale 
także nazywa się ją często wyrazem bezwzględnej „mądrości zbio-
rowej”. Co ciekawe, że antonimem, przeciwieństwem tej mądrości 
zbiorowej, nie jest bynajmniej głupota zbiorowa, bo głupota zbio-
rowa w tej dominującej dzisiaj mentalności nie istnieje, nie ma jej 
– zbiorowa może być tylko mądrość. Dowodem na takie usytu-
owanie tych pojęć jest chociażby każda medialna dyskusja powy-
borcza, gdzie nikt nie śmie nazwać pewnych rozstrzygnięć perso-
nalnych wyborców mianem głupoty. Zresztą później, gdy się już 
okaże publicznie, kto zacz (chodzi o wybranego), również nikt nie 
obciąży wybierających odpowiedzialnością tylko – to on wybrany 
przecież winien, że np. ukradł albo okazał się narkomanem i spo-
wodował śmiertelny wypadek (tylko Sławomir Mrożek odważył się 
napisać, że nie można mieć pretensji do oszusta, że oszukuje, wsty-
dzić się powinni ci, którzy się oszukiwać dają). Takie wygodne dla 
własnego spokoju postrzeganie siebie i swoich czynów dokonywa-
nych jako członek społeczności jest dzisiaj, jak już wspomniałem, 
powszechne. Dotyczy ono nawet społeczności, które szczególnie 
winny być wrażliwe na wspólnotowy wymiar życia indywidualne-
go. Chodzi tu o społeczności religijne, a zwłaszcza katolików. To 
bowiem w Piśmie Świętym mamy o tym, że Bóg będzie sądził rów-
nież narody. Wierzący powinni więc wiedzieć, że niezależnie od 
tego, ilu ludzi wokół nie zwraca uwagi na konsekwencje osobiste 
za działanie w ramach społeczności, to katolicy mają być również 
jako wspólnota „solą tej ziemi”. Jeśli jako katolik udajesz, że np. 
nie wiedziałeś, kogo wybierasz, albo nie chciałeś naprawdę poznać 
tego, kogo wybierasz, czy też, co tym gorzej, świadomie wybierałeś 
z niegodnych pobudek, to przypomnij sobie, co się staje z solą, któ-
ra zwietrzała – wyrzucą ją, bo się do niczego nie nadaje.

Marek Słomski

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A  tel. 91 392 21 65
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Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, 

że zmarł drogi nasz brat 

Eugeniusz 
Zimny

Msza Św. w Grabinie 
o godzinie 14.00

w środę 17 grudnia 2014 r. 
Pogrzeb w Błotnie. 

Nie tak silny jak „Ksawery”, ale...

3 tys. gospodarstw bez prądu
W miniony weekend synoptycy zapowiadali porywisty wiatr, który miał być spowodowa-
ny przez zbliżający się do Polski orkan „Aleksandra”. Jak się okazało, podmuchy wiatru nie 
były tak silne, jak w grudniu 2013 roku, gdy szalał orkan „Ksawery”. Mimo tego wichura i 
tak pozbawiła na jakiś czas prądu około 3000 gospodarstw w naszej Gminie.

Nasi Czytelnicy z niektórych 
miejscowości z Gminy Nowogard 
w piątek alarmowali redakcję o 
chwilowym braku prądu. Jak uda-
ło nam się dowiedzieć od rzecz-
nika Grupy ENEA, silnie wiejący 
tego dnia wiatr (piątek, 12 grud-
nia) przysporzył pracownikom 
operatora sporo pracy. W sumie 

odnotowano awarię na trzech li-
niach średniego napięcia. Pierw-
sza wystąpiła po godzinie 18:00, 
kolejne dwie ok. godz. 22:00. W 
jednym przypadku przyczyną był 
upadek drzewa na linię, a przy 
dwóch pozostałych awariach za-
winiły gałęzie. Jak ustaliliśmy na 
Komendzie Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Golenio-
wie, strażacy nie byli wzywani do 
powalonych przez wichurę drzew. 
Awarie, o których mowa, pozba-
wiły w sumie około 3000 miesz-
kańców prądu, w niektórych przy-
padkach nawet na kilka godzin. 
– W kulminacyjnym momencie 
jednocześnie bez dostawy energii 
elektrycznej było nieznacznie po-
nad 1500 gospodarstw. Większo-
ści klientom udało się przywrócić 
dostawy energii w czasie nie dłuż-
szym niż godzina. Ostatnich kil-
kudziesięciu klientów załączyli-
śmy około 1:00 w nocy – informuje 
Mateusz Gościniak, rzecznik pra-
sowy ENEA Operator. 

Przypomnijmy, że w minionym 
roku, na początku grudnia, rów-
nież szalał orkan, który wyrządził 
o wiele więcej „krzywd” miesz-
kańcom naszej Gminy. Na szczę-
ście „Aleksandra” okazała się ła-
skawsza od „Ksawerego”. 

KR 

W piątek odnotowano 3 awarie na liniach średniego napięcia. Było to spowodowa-
ne powalonym drzewem oraz spadającymi gałęziami.

ZAWIADOMIENIE

Szacunek za pieniądze...

Groby niczyje? 
Na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie znajduje się przynajmniej kilkadziesiąt gro-
bów, na których nie ma tabliczek z imieniem i nazwiskiem zmarłego. – Jestem tym oburzo-
na. Gorzej niż za czasów Stalina – mówi nam jedna z Czytelniczek, która o sprawie powia-
domiła redakcję DN. 

Oburzona kobieta zadzwoniła 
do redakcji w minionym tygodniu. 

- Byłam na cmentarzu, by od-
wiedzić groby bliskich. Natknę-

łam się na groby, na których nie 
ma żadnych tabliczek, tylko krzy-
że i plastikowe osłony. To po prostu 
skandal. Jestem tym oburzona. Go-

rzej niż za czasów Stalina. Przecież 
jest jakaś ewidencja. Wiadomo 
kto i gdzie jest pochowany. Psom 
się stawia tabliczki z imionami, a 

Nasz komentarz 
Urzędnicy często tłumaczą się, 

że coś „nie leży w ich kompeten-
cji”. Istnieją jednak komentarze, 
publikowane chociażby przez 
samorządowy periodyk „Wspól-
nota”, gdzie przypomina się, że 
to, co nie jest prawem określo-
ne, niekoniecznie oznacza, iż 
ma pozostać „bezpańskie”. I w 
tym wymiarze szczególną odpo-
wiedzialność mają właśnie gmi-
ny. To one bowiem „zarządzają” 
większością ziemi w kraju, czer-
piąc z tego zresztą zyski. Samo-
rządy właśnie powołano do tego, 
aby dbały też o te fragmenty ży-
cia społecznego, które nie za-
wsze w prawie dokładnie opisa-
no. Na tym bowiem polega rola 
gospodarza, a takim jest wła-
śnie Gmina. Ta ma dbać o nas 
nie tylko za życia, ale jak wynika 
z przepisów, także i po śmierci. 
Niestety, w kontekście poruszo-
nego powyżej tematu, wywoła-
nego słusznie przez naszą Czy-
telniczkę, coś tutaj jest nie tak. 
Wszak prawo mówi, że miejsce 
spoczynku należy odpowiednio 
uszanować, niezależnie od tego, 
kto jaki żywot prowadził. Czy 
wobec zmarłych, których groby 
prezentujemy przy tekście, tego 
obowiązku dochowano? Zda-
je się, że tylko częściowo. Bo kto 
z nas chciałby, aby w przyszłości 
tak wyglądał jego grób? 

Red.

tutaj zapomniano o szacunku dla 
zmarłych ludzi? – mówi zbulwer-
sowana kobieta.

Wczoraj udaliśmy się na cmen-
tarz, by przyjrzeć się miejscom 
pochówku, o których opowie-
działa nasza Czytelnicza. Okaza-
ło się, że takich grobów jest przy-
najmniej kilkadziesiąt. Zwykle są 
to pojedyncze kwatery wyposażo-

ne w obudowę z tworzywa sztucz-
nego bądź drewna. Na niektórych 
leżą ułożone połamane krzyże. 
Tylko na nielicznych pozostały ta-
bliczki. Niestety są wyblaknięte, 
więc i tak nie widać, kto jest w da-
nym miejscu pochowany. 

Stoją też wyschnięte kwiaty, wy-
palone znicze – zapewne ustawio-
ne przez przypadkowych miesz-
kańców w Dzień Wszystkich 
Świętych. 

Jak udało nam się dowiedzieć 
wczoraj w Urzędzie Miejskim, 
groby bez tabliczek to miejsca 
przeznaczone do likwidacji, czyli 
takie, którymi nikt się nie intere-
suje, a bliscy nie opłacają kwatery. 
Ani Gmina, ani zarządca cmenta-
rza nie mają prawnego obowiązku 
aktualizować informacji na gro-
bie. Toteż nikt na swój koszt nie 
chce wieszać tabliczek, chociaż 
urząd jest w posiadaniu ewidencji 
wszystkich osób pochowanych na 
cmentarzu wraz z numerem kwa-
tery. 

Pozostaje pytanie, czy brak wy-
tycznych w przepisach jest wytłu-
maczeniem dla tego, aby groby 
pozostawały „niczyje”?

MS

Takich nieoznaczonych grobów na nowogardzkim cmentarzu jest sporo.

Czy tak należy traktować symbol religijny?
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Ruszyła przedświąteczna sprzedaż drzewek 

Po ile choinki? 
Na tydzień przed Świętami pojawiły się na mieście pierwsze stoiska z choinkami. Ceny drzewek zależą do wielkości i gatunku. Wahają się od 30 do nawet 
70 zł. 

Do wczoraj żywe choin-
ki można było kupić w dwóch 
miejscach na terenie Nowogar-
du. 

- Zwykły świerk kosztuje 30 zł 
za metr, srebrzysty 40 zł, a jodła 
70 zł – mówi pan Michał Laśkie-
wicz, który jak co roku, sprze-
daje choinki przy popularnym 
sklepie „U Kuszyka”, przy ul. 15 
Lutego. Drzewka pochodzą z 
plantacji w Węgorzy, którą pro-
wadzi ojciec pana Michała, pan 
Roman. Na razie kolejek nie ma. 
Sprzedawca twierdzi, że naj-

większy boom będzie w najbliż-
szy weekend. 

- Na razie przychodzą nasi stali 
klienci. Spodziewamy się znacz-
nie większego ruchu od piątku. 
Będziemy tutaj do Wigilii – do-
daje pan Michał. 

Choinki sprzedają również 
państwo Laskowscy, właściciele 
Sklepu Ogrodniczego, położo-
nego kilkaset metrów dalej, rów-
nież przy ul. 15 Lutego. 

- W tym roku mamy do sprze-
dania około 100 choinek, więc 
spodziewamy się, że do środy 

nie będzie już z czego wybierać 
– mówi pan Artur Laskowski. 
Drzewka pochodzą z plantacji w 
Długołęce. Cena za sztukę waha 
się w granicach 60–70 zł. 

W ciągu tygodnia stoisk z cho-
inkami na pewno przybędzie na 
mieście. Zawsze też można wy-
brać się bezpośrednio na oko-
liczne plantacje. Warto zain-
westować choć w małe, ale jed-
nak żywe drzewko. Bo co to za 
Święta bez zapachu świerku w 
domu...

MS

Pan Kamil przyjechał po choinkę z Dobrej. Pan Michał Laśkiewicz pakuje choinkę, która już trafi do domu klienta.

Remontują urząd 
W budynku Urzędu Miejskiego przy Placu Wolności trwa remont pomiesz-
czeń biurowych. 

Mowa o budynku, gdzie znajduje się rów-
nież bank PKO. Robotnicy odnowili już po-

ręcze przy schodach na klatce i położyli nowe 
podłogi. Do większości biur wstawiono też 
nowe drzwi. Teraz odnawiane są ściany. Ro-
boty nie obejmują wymiany starej instalacji 
elektrycznej. 

Ze względu na trwające prace, niektórzy 
urzędnicy musieli przenieść się do innych 
pomieszczeń w budynku. Niekiedy trzeba się 
nieźle naszukać, żeby trafić do właściwej oso-
by. 

MS
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Refleksja wyborcy
Poniżej publikujemy treść listu, jaki wczoraj nadesłała do nas jedna z mieszkanek Nowo-
gardu. Kobieta zawarła w nim spostrzeżenia i refleksje na temat zderzenia przedwybor-
czych obietnic z powyborczą rzeczywistością. Nie zabrakło również wzmianki z ostatnich 
wydarzeń, rozegranych na drugiej sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy do lektury.

Nigdy nie zajmowałam się po-
lityką i nadal się nią nie zajmuję, 
ale dobro tego miasta zawsze naj-
bardziej leżało mi i nadal leży na 
sercu. Dlatego przed wyborami, 
zwłaszcza do Rady Miejskiej, po-
zwoliłam sobie na krótkie rozmo-
wy z przyszłymi radnymi. Wszy-
scy ci, którzy kandydowali, za-
pewniali nas, że nigdy nie wejdą w 
koalicję z SLD, mówiąc o różnych 
złych doświadczeniach z ludźmi z 
tego ugrupowania. Po wyborach, z 
większością nowo wybranych rad-
nych również miałam przyjem-

ność rozmawiać, podtrzymywa-
li oni swoje stanowisko z okresu 
przedwyborczego, mówiąc, że żad-
nej koalicji z SLD, nie wchodzi to 
w rachubę – zapewniali o tym nie 
tylko oni, ale ich przywódcy tak-
że, zwłaszcza z PSL-u. Patrząc też 
na skład osobowy obecnej Rady 
(80% z nich to ludzie bardzo jesz-
cze młodzi), wydawałoby się, że 
nie będą oni skorumpowani żad-
nymi układami czy stanowiskami 
rozdawanymi przez wodza z SLD 
czy RXXI. Myślałam też, teraz wi-
dzę że naiwnie, iż Radni obecnej 

kadencji będą zabiegali o nasze – 
mieszkańców tej Gminy – i naszej 
małej ojczyzny wspólne dobro. Jak 
bardzo się pomyliliśmy, przekona-
łam się już szybko, bo zaledwie po 
drugiej sesji Rady Miejskiej. Cóż się 
stało, pytam zatem, szanowni rad-
ni Nowogardu, z WN i PSL, gdzie 
się podziały wasze zapewniania, 
ile są warte wasze hasła przedwy-
borcze. No cóż, czyli wróciło Nowe 
– Stare!!!

Stała Czytelniczka
(dane personalne  

do wiadomości redakcji)
Opr. Karolina Klonowska

@    Ludzie listy piszą  @ 
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Marian Piłka

Żyjemy w czasach saskich
Jeżeli sięgniemy do historii to ze zdumieniem odkryjemy, że ten nastrój powszechnego zadowolenia  z czasów współcze-
snych miał miejsce w okresie, który dziś powszechnie uznajemy za najbardziej kompromitujący w naszej historii, to jest w 
czasach saskich. Twierdzono wówczas, że Rzeczpospolita ma najlepszy ustrój, że jest bezpieczna, bo nie wadzi nikomu, nie 
prowadząc własnej polityki. Aktualny koncept „nie róbmy polityki”  jest tylko zastosowaniem metody rządów z tamtego 
okresu.

Każda analogia historycz-
na jest kulawa, bo historia się 
nie powtarza, ale używanie po-
równań historycznych   często 
pomaga nam lepiej zrozumieć 
współczesną rzeczywistość i 
jej nie tylko jawne, ale i ukryte 
mechanizmy…..Oficjalna pro-
paganda rządowa i dominują-
cego establishmentu medial-
nego uznaje czasy współcze-
sne, za najbardziej korzystne 
w naszej historii od ponad 300 
lat. Zwłaszcza obchody 25-le-
cia wyborów 4 czerwca1989 
roku były przykładem propa-
gowania mitu, że żyjemy w cza-
sach bezpiecznych, czasach, 
gdy mamy zapewniony pokój i 
bezpieczeństwo, mamy na na-
szych granicach przyjaciół, a 
przynajmniej nikt nam nie za-
graża, że mamy rozwój, jakiego 
dawno nie doświadczaliśmy, że 
cieszymy się uznaniem na are-
nie międzynarodowej. Jednym 
słowem  pełnia narodowego 
szczęścia. Ten kojąco-usypia-
jący ton oficjalnej propagan-
dy ma uniewrażliwić na wszel-
ki pesymizm, krytykę czy po 
prostu na skrzeczącą rzeczywi-
stość, nieprzystającą do oficjal-
nego przekazu i w konsekwen-
cji ma być nie tylko apoteozą 
obecnych rządów, ale przede 
wszystkim uzasadnieniem  ko-
nieczności   ich trwania w nie-
skończoność. Ale ten model 
propagandy, znajdujący zro-
zumienie, przynajmniej w czę-
ści  społeczeństwa, nie jest wy-
nalazkiem współczesnych pija-
rowców.

Jeżeli sięgniemy do historii, 
zwłaszcza do lektury Historii 
Polski Nowożytnej prof. Wła-
dysława Konopczyńskiego, to 
ze zdumieniem odkryjemy, że 
ten nastrój powszechnego za-
dowolenia  z czasów współcze-
snych miał miejsce w okresie, 
który dziś powszechnie uzna-
jemy za najbardziej kompromi-
tujący w naszej historii, czasach  
powszechnego niezrozumienia 
rzeczywistego stanu Rzeczpo-
spolitej, w czasach zupełnej śle-
poty na wyzwania narodowe, 
czasach prywaty, korupcji, inte-
lektualnej bezmyślności, sprze-
dawania się obcym interesom, 
czasach gdy Polska „nierządem 
stała”, to jest w czasach saskich. 
To wtedy nastrój powszechne-
go zadowolenia oddawało ha-

sło, , „za króla Sasa, jedz i po-
puszczaj pasa”. Twierdzono, 
wówczas, że Rzeczpospolita ma 
najlepszy ustrój, że jest „źreni-
cą wolności”, że jest bezpieczna, 
bo nie wadzi nikomu, nie pro-
wadząc własnej polityki. Kon-
cept „nie róbmy polityki” Do-
nalda Tuska jest tylko zastoso-
waniem metody rządów z tam-
tego okresu. A polityka została 
sprowadzona jedynie do walki 
o intratne urzędy i stanowiska 
w państwie. Dominował   na-
strój  bezmyślnego samozado-
wolenia.

Otóż ten stan powszechnego 
samozadowolenia, miał wów-
czas pewne pozory prawdziwo-
ści. Rzeczpospolita przez kilka 
dekad żyła w pokoju. To nic, 
że król pruski pobierał na na-
szych ziemiach rekruta, a armie 
rosyjskie maszerowały po na-
szych ziemiach, ale żyliśmy w 
pokoju, nie prowadziliśmy żad-
nych wojen. Można było i wów-
czas powiedzieć „Polacy nic się 
nie stało”. Rzeczpospolita wów-
czas, tak jak i dziś uznawała, że 
na granicy ma samych przyja-
ciół nie zagrażających jej. Miał 
miejsce rozwój gospodarczy, 
po wojnach szwedzkich społe-
czeństwo zaleczyło ówczesne 
rany, odbudowywały się mia-
sta i stawiano wspaniałe pałace. 
Mieliśmy także, o czym mało 
kto dziś pamięta – burzliwe ży-
cie polityczne……. Tylko to 
wszystko miało się zupełnie ni-
jak do wyzwań jakie stały przed 

naszym narodem, wyzwań 
zbudowania nowoczesnego 
państwa zdolnego do rozwoju 
gospodarczego, a nie tylko do 
dostosowania swojego rozwoju 
do oczekiwań, bardziej rozwi-
niętych gospodarek Zachodu i 
wyzwań powstałych wskutek 
pojawienia się państw nowo-
czesnego absolutyzmu spraw-
nie  zarządzanych oraz dyspo-
nujących  ogromnymi stałymi 
armiami.  …. .  Zamiast przy-
wództwa narodowego mieli-
śmy wówczas przywództwa ko-
terii magnackich, których ce-

lem było jedynie zdobycie łu-
pów w postaci zawładnięcia 
państwem, a nie rządzenie jako 
odpowiedź na narodowe wy-
zwania.

To nie znaczy, że w czasach 
saskich nie istnieli pisarze, któ-
rzy nie zdawali sobie sprawy z 
rzeczywistego stanu państwa. 
Ale byli oni traktowani jak eks-
centrycy, którzy są niezdolni 
do podążania z „głównym nur-
tem’. Ci co w ówczesnych cza-
sach uchodzili za wybitnych 
statystów, którzy brylowali na 
ówczesnych salonach i trzęśli 
polską polityką, którzy nada-
wali jej ton, dziś w ocenie hi-
storyków są uważani, za nędz-
ne i sprzedajne kreatury, któ-
re zaprzepaściły bezcenny czas 
na naprawę państwa. ……Dziś 
mamy również rozpadające się 
państwo niezdolne do zapew-
nienia nawet wiarygodności 
procesu wyborczego, zreduko-

waną armie niezdolną do obro-
ny własnego terytorium czy 
system sądowniczy ignorują-
cy nie tylko zasadę sprawiedli-
wości, ale także wartości nie-
podległego państwa polskiego. 
Mamy także przepłacone inwe-
stycje publiczne, powszechną 
korupcję, balowanie na  koszt 
państwa, podporządkowywa-
nie polskich interesów zagra-
nicznym oczekiwaniom,  inte-
lektualna niezdolność do zde-
finiowania narodowych  wy-
zwań, a zwłaszcza zagrożeń, 
znieczulenie na patologie ży-

cia publicznego i stan pań-
stwa, odzwierciedla podobny 
mentalności saskiej magnaterii 
stan umysłowości i  moralno-
ści obecnego establishmentu.  I 
przede wszystkim zupełna nie-
frasobliwość wobec zagrożeń 
naszej narodowej przyszłości. 
…I  jeszcze największe zagro-
żenie-  niezdolność do odpo-
wiedzi na kryzys demograficz-
ny prowadzi bowiem do kata-
strofy narodowej, także w tych 
wymiarach, jak upadek syste-
mu emerytalnego, czy zapaść 
ekonomiczna, która będzie tak-
że odczuwalna przez tych, któ-
rzy dziś są zapleczem politycz-
nym tego szkodliwego układu 
. Kolonizacja polskiej gospo-
darki przez kapitał zagraniczny 
nie jest tylko elementem wzro-
stu gospodarczego, ale przede 
wszystkim mechanizmem eli-
minacji rodzimej przedsiębior-
czości i mechanizmem eksplo-

atacji ekonomicznej naszego 
narodu…..  W porównaniu do 
zdegenerowanych elit magnac-
kich czasów saskich, współcze-
sny establishment rządzący do 
nihilizmu państwowego dodał 
jeszcze nihilizm moralny Nisz-
czenie religijnych fundamen-
tów naszej  cywilizacji,  dezin-
tegruje zarówno życie społecz-
ne jak i narodowe wytwarza-
jąc pustkę, która   doprowadzi 
do degradacji  zarówno nasze 
państwo jak i nasz naród. Pro-
pagowanie zaś dewiacji, homo-
seksualizmu, związków part-
nerskich, ideologii gender  czy 
feminizmu prowadzi do de-
moralizacji młodego pokole-
nia i niszczenia   rodziny, dzię-
ki której nasz naród przetrwał 
w przeszłości  najgorsze okre-
sy po upadku państwa polskie-
go….. Ale być może otrzeźwie-
nie przyjdzie dopiero wtedy, 
gdy obecnie dominujący esta-
blishment zacznie sam ponosić 
koszty własnej polityki, tak jak 
polska magnateria odnalazła 
patriotyzm, gdy po rozbiorach 
musiała zacząć płacić drakoń-
skie podatki….

Czasy saskie są dla naszego 
narodu ostrzeżeniem, że tole-
rowanie zdegenerowanego es-
tablishmentu u władzy zawsze 
prowadzi do narodowej kata-
strofy. Dziś żyjemy w podob-
nych mentalnie czasach, mamy 
podobny poziom życia poli-
tycznego i zagrożenia nie mniej 
groźne dla naszej przyszłości, 
niż w czasach saskich.  Jest za-
sadnicze pytanie, czy tym ra-
zem historia się powtórzy, czy 
też zdobędziemy się na wysi-
łek przezwyciężenia dekaden-
cji i będziemy w stanie urato-
wać nasz narodowy los. Stoimy 
przed wyzwaniem, albo pogłę-
biającej się dekadencji zagra-
żającej samym fundamentom, 
naszej narodowej egzystencji, 
albo jej przezwyciężenia. A to 
wymaga przede wszystkim od-
rodzenia moralnego i intelek-
tualnego naszego narodu, od-
rodzenia polskiego patrioty-
zmu i wyłonienia przywódz-
twa narodowego zdolnego do 
konsekwentnego działania na 
rzecz narodowego odrodzenia.

Dwór polskiego magnata w podróży w czasie panowania Augusta III. Obraz pędzla Jana Chełmińskiego.
 Foto: Wikimedia Commons
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Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

W141.1.sk.12-31.10

• Ryby wędzone - Makrela gat. I
• Ryby mrożone - bez lodu (glazury)
• Solone Matiasy - PROMOCJA
• Solone śledzie bez głowy
• Przetwory rybne 
  - sałatki różnego rodzaju
  CENY PROMOCYJNE

Poleca duży wybór ryb 
świeżych  morskich, słodkowodnych i mrożonych

Targowisko Miejskie - Kiosk Spoż.-Rybny
„U Grażyny”

Zapraszamy 8 - 17

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

REKLAMA

Choinki 
* świerk srebrny kujący 
sprzedaż bezpośrednio  

z plantacji
* świerk świeży kujący  

w donicach
* jodła kaukaska do 1,5 m 

wysokości również świeża z 
gruntu.

Wszystkich chętnych  
zapraszam do Długołęki. 

Tel. 504 124 180 

Osińska Liga Piłki Siatkowej

1. i 2. kolejka
W niedzielę (7 grudnia) wystartowała kolejna edycja Osińskiej Ligi Piłki Siatkowej. Za 
nami są już dwie kolejki, po których na pierwszym miejscu w tabeli plasują się siatkarze z 
Węgorzy, którzy jeszcze nie przegrali meczu. Dużą niespodzianką jest postawa obrońców 
tytułu, siatkarzy z Krzywic, którzy pozostają bez zwycięstwa. 

W tegorocznej edycji Osińskiej 
Ligi Piłki Siatkowej wystartowało 
6 drużyn: Krzywice, Kikorze, Wę-
gorza, Wyszomierz oraz Osina I 
i uczniowie z osińskiego Gimna-
zjum. Przypomnijmy, że w poprzed-
niej edycji najlepsi byli zawodnicy z 
Krzywic. Tym razem w stawce 6 ze-
społów zabrakło gościnnie występu-
jącej drużyny z Nowogardu – Osie-
dle Bema. Po pierwszych dwóch ko-
lejkach, obrońcy tytułu z Krzywic 
wywalczyli dopiero 1 punkt, który 
zawdzięczają ugraniem dwóch se-
tów w 2. kolejce przeciwko siatka-
rzom z Gimnazjum w Osinie. Warto 
zaznaczyć, że uczniowie ZSP w Osi-
nie prezentują bardzo fajną siatków-
kę. Prowadzi ich oraz gra razem z 
nimi nauczyciel wychowania fizycz-
nego z Osiny, Michał Janik. Niepo-
konani pozostają siatkarze z Węgo-
rzy, którzy jak dotąd przegrali tyl-
ko jednego seta. Na drugim miejscu 
plasują się zawodnicy Osiny I, którzy 
jak dotąd nie pograli sobie. Pierw-
szy mecz wygrali walkowerem, nato-
miast w drugim sami nie wyszli na 
parkiet. Na trzecim miejscu znajdują 

się obecnie zawodnicy z Kikorzy. W 
nowym roku zostanie rozegrana 3. 
kolejka OLPS, dokładnie w niedzielę 
(11 stycznia 2015 roku), start pierw-
szego meczu godzina 10:00. Na ko-
niec załączamy świąteczne życzenia 
od Tomasza Gajdy, przewodniczące-
go LZS Gminy Osina oraz głównego 
sędziego Osińskiej Ligi Piłki Siatko-
wej, jednocześnie dołączając się do 
tych życzeń. – Wszystkim siatkarzom 

i miłośnikom siatkówki życzę zdro-
wych, pogodnych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz samych suk-
cesów w nowym 2015 r. Ze sporto-
wym pozdrowieniem, Tomasz Gajda, 
Przewodniczący LZS Gminy Osina. 
Do zobaczenia na siatkarskich par-
kietach już 11.01.2015 r.!!! Przy ar-
tykule prezentujemy komplet wyni-
ków oraz aktualną tabelę. 

KR

Osińska Liga Piłki Siatkowej:
1. kolejka:
Kikorze – Osina I  0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
Osina Gim. – Węgorza   1:3 (26:28, 24:26, 25:23, 18:25)
Krzywice – Wyszomierz   1:3 (12:25, 25:20, 19:25, 15:25)
2. kolejka:
Osina I – Węgorza  0:3 (0:25, 0:25, 0:25)
Kikorze – Wyszomierz   3:0 (29:27, 25:23, 25:22)
Osina Gim. - Krzywice   3:2 (22:25, 25:20, 25:22, 11:25, 15:13)

M M P Sety Małe punkty
1 Węgorza 2 6 6 – 1 177 – 93 
2 Osina I 2 3 3 – 3 75 – 75 
3 Kikorze 2 3 3 – 3 79 – 147 
4 Wyszomierz 2 3 3 – 4 167 – 150 
5 Osina Gimnazjum 2 2 4 – 5 191 – 207 
6 Krzywice 2 1 3 – 6 176 – 193 

Od 2 tygodni siatkarze rywalizujący w Osińskiej Lidze Piłki Siatkowej walczą o mistrzowski tytuł.

K61.2.śk.16.12 -23.12

Szkoła Podstawowa nr 2

„Bezpieczna kamizelka”
W dniu 11 grudnia, w SP 2, odbyła się impreza propagująca 
bezpieczne poruszanie się po drogach pt. „Bezpieczna ka-
mizelka”.

W ramach imprezy wychowan-
kowie szkoły przeprowadzili wy-
wiad z policjantem, który odpowia-
dał na pytania uczniów, dotyczące 
bezpiecznego poruszania się pieszo, 
rowerem oraz samochodem. Na-
stępnie dzieci przystąpiły do kon-
kursu „Bezpieczna droga”. Treść py-
tań dostosowana była odpowiednio 
do wieku uczestników. Najmłodsi 
wskazywali prawidłową odpowiedź, 
podnosząc kartkę z odpowiednią 
literą. Uczniowie z klas III rozwią-
zywali test wyboru, natomiast z 
klas IV–VI odpowiadali na pytania 
otwarte. Nad przebiegiem konkur-
su czuwała komisja w składzie: dy-
rektor szkoły, Lidia Wiznerowicz-
-Gliwna, v-ce dyrektor, Elżbieta So-
bieralska, oraz gość specjalny, asy-
stent ds. Nieletnich, starszy aspirant 
Sebastian Źróbek. Po zaciętej i bar-
dzo wyrównanej rywalizacji, wyniki 
przedstawiają się następująco: 

W kategorii klas pierwszych: 
I miejsce klasa I a (Zieliński Mi-

łosz, Płachecki Maksymilian), 
II miejsce klasa I b (Bąk Patryk, 

Julia Olawa), 
III miejsce klasa I c (Spera Gra-

cjan, Pędziwiatr Alan). 
W kategorii klas trzecich:
I miejsce zajęła klasa III b (Mate-

usz Ołubiec, Julia Tamborska) 
II miejsce klasa III a (Jakub Kacz-

marek, Piotr Słowiński). 
W kategorii klas IV–VI najlepiej 

spisali się Paweł Zając i Patryk Li-
siecki z klasy VI b, którzy udziela-
li najbardziej wyczerpujących od-
powiedzi i zajęli I miejsce. Za nimi 
uplasowali się reprezentanci klasy 
IV a (Oliwia Kukuła, Konrad Macy-
ra), natomiast III miejsce przypadło 
klasie V a (Krysztofiak Michał, Filip 
Witaszczyk). 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i ciekawe na-
grody rzeczowe. Gdy komisja pra-
cowała nad wyłonieniem zwycięz-
ców konkursu, uczniowie zgroma-
dzeni na imprezie obejrzeli przed-
stawienie na temat bezpieczeństwa 
na drodze, przygotowane przez 
uczniów klasy IV a,  ubranych w 
odblaskowe kamizelki. Spotkanie 
było przeplatane kilkakrotnym od-
śpiewaniem piosenki „Bezpieczna 
kamizelka”. 

Inf. własna 
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Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 
styczeń - czerwiec 2015 rok

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 01-06.2015 r.
Nowogard – deklaracje indywidualne

(domy jednorodzinne,  odrębne lokale mieszkalne...)

Ulica 01 02 03 04 05 06

15 Lutego 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

3 Maja 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

5 Marca 5,  19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

700 Lecia 5, 19 2,16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Armii Krajowej 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Asnyka 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Bankowa 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Batalionów Chłopskich 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Bema 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Blacharska 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Bohaterów Warszawy 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Brzozowa 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Cmentarna 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Czarnieckiego 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Dąbrowskiego 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Dąbrowszczaków 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Dębowa 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Dworcowa 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Fabryczna 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Głowackiego 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Górna 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Grota – Roweckiego 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Gryfitów 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Jana Pawła II 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Jesionowa 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Jodłowa 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Kasprowicza 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Kazimierza Wielkiego 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Kilińskiego 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Kochanowskiego 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Kosynierów 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Kościelna 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Kościuszki 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Kowalska 5, 19 2, 16 2,16,30 13, 27 11, 25 8, 22

Krótka 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Księcia Racibora I 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Kulice nr (33-38) 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Kwietniowa 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Leśna 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Lipowa 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Luboszan 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Lutyków 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Łąkowa 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Magazynowa 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Mickiewicza 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Miętno (nr 20-22) 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Miętno (nr 26-36) 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Młynarska 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Monte Cassino 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Nadtorowa 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Norwida 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Ogrodowa 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Okulickiego 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Orlik 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Osiedlowa 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Otręby 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Piłsudskiego 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Plac Szarych Szeregów 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Plac Wolności 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Pocztowa 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Polna 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Poniatowskiego 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Promenada 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Pustać 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Racławicka 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Radłowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Radosława 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Rataja 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Reja 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Reymonta 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Roosevelta 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Rzeszowskiego 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Sieciechowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Sieciechowo 121a 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Sienkiewicza 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Sikorskiego 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Słowackiego 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Smużyny 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Staszica 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Szkolna 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Światowida 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Świerkowa 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Traugutta 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Warszawska 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Wartcka 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Waryńskiego 3, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Wiejska 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Wileńska 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Wojska Polskiego 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Wybickiego 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Wyszyńskiego 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Zaciszna 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Zamkowa 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Zbyszewice 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Zielona 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22

Żeromskiego 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 01-06.2015 r.
Nowogard – budynki wielolokalowe

Ulica 01 02 03 04 05 06

15 Lutego 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

15 Lutego 15-17
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

3 Maja 3, 10, 16, 
23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 8, 15,  

22, 29 6, 12, 19, 26

5 Marca 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

700 Lecia 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Armii Krajowej 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30

Bankowa 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Batalionów 
Chłopskich

3, 10, 16, 
23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 8, 15,  

22, 29 6, 12, 19, 26

Bema 3, 10, 16, 
23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 8, 15,  

22, 29 6, 12, 19, 26

Bohaterów 
Warszawy 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 

24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  
23, 30

Bohaterów 
Warszawy 68, 70

2, 7, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 6, 10,  
13, 17,  20, 
24,  27

3, 6, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27, 31

3, 7, 10,  
14, 17,  21, 
24,  28

2, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

Cmentarna 2, 9, 15,  
22, 29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30 7, 14, 21, 28 5, 11, 18, 25

Czarnieckiego 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Dąbrowszczaków 8, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  
22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Dębowa 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30

Dworcowa 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Gryfitów 3, 10, 16, 
23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 8, 15,  

22, 29 6, 12, 19, 26

Gryfitów 2-5
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Kazimierza 
Wielkiego 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  

23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  
22, 29

Kilińskiego 2, 9, 15,  
22, 29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30 7, 14, 21, 28 5, 11, 18, 25

Kochanowskiego 2, 9, 15,  
22, 29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30 7, 14, 21, 28 5, 11, 18, 25

Kosynierów 8, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  
22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Kościelna 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Kościuszki 8, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  
22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Kowalska 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Kowalska 2
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Księcia Racibora I 3, 10, 16, 
23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 8, 15,  

22, 29 6, 12, 19, 26

Leśna 3, 10, 16, 
23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 8, 15,  

22, 29 6, 12, 19, 26

Leśna 6a
2, 7, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 6, 10,  
13, 17,  20, 
24,  27

3, 6, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27, 31

3, 7, 10,  
14, 17,  21, 
24,  28

2, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

Luboszan 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29 

Luboszan 12-13
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  15, 
18,  22, , 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Lutyków 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Młynarska 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Osiedlowa 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Osiedlowa 4
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 
13, 16, 20 
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Plac Wolności 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Plac Wolności 6
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Poniatowskiego 8, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  
22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Poniatowskiego 13
2, 5, 9, 12, 
16, 19, 23, 
26, 30

2, 6, 9, 
13, 16, 20 
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Poniatowskiego 22
2, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

2, 5, 9, 12, 
16, 19,  
23, 26

2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 7, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

4, 7, 11,  
14, 18,  21, 
25,  28

1, 5, 8, 11, 
15, 18,  22, 
25,  29

Radosława 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30

Reja 2, 9, 15,  
22, 29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30 7, 14, 21, 28 5, 11, 18, 25

Sienkiewicza 8, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  
22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Światowida 3, 10, 16, 
23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 8, 15,  

22, 29 6, 12, 19, 26

Światowida 1
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Traugutta 8, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  
22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Warszawska 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Warszawska 13-14
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Waryńskiego 3, 10, 16, 
23, 30 6, 13, 20, 27 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 2, 8, 15,  

22, 29 6, 12, 19, 26

Wiejska 8, 14, 21, 28 4, 11, 18, 25 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  
22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24

Wojska Polskiego 2, 9, 15,  
22, 29 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30 7, 14, 21, 28 5, 11, 18, 25

Wyszyńskiego 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Wyszyńskiego 5
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Zaciszna 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Zamkowa 7, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 3, 10, 17, 
24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  

23, 30
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Zaproszenie
Koło Numizmatyczne, Klub Kolekcjonera 
oraz grupa spadochroniarzy z Nowogardu, 

zapraszają 
w środę (17 grudnia),

 o godzinie 16:00, 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, 
na wieczór wigilijny, 

podczas którego podsumujemy działalność  
w/w grup w 2014 roku.
Zapraszamy i czekamy!!!

Prezes Koła Numizmatycznego w Nowogardzie
Tadeusz Łukaszewicz

Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej – 
Grzegorz Ciechowski

Kącik Kolekcjonera
Koło Numizmatyczne Nowogard wzbogaciło swoje zbiory o kolejne monety okolicznościo-
we. Tym razem są to monety z serii Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej – Grzegorz Cie-
chowski, o nominale 10 zł.

Nowogardzkie Koło Numizma-
tyczne nabyło dwie monety (okrą-
głą i kwadratową) o nominale 10 
zł, upamiętniające Grzegorza Cie-
chowskiego. Monety są wyko-
nane z metalu Ag 925, przy uży-
ciu stempla lustrzanego. Autorem 
projektów graficznych jest Grze-
gorz Pfeifer. Na zlecenie Naro-
dowego Banku Polskiego zostały 
one wyprodukowane przez Men-
nicę Polską S.A. Masa zarówno 
okrągłej, jak i kwadratowej mone-
ty, wynosi 14,14 g. Ten kolekcjo-

nerski produkt do obiegu został 
wprowadzony dokładnie 11 grud-
nia 2014 roku. 

Grzegorz Ciechowski 
(29.08.1957 – 22.12.2001) był naj-
wybitniejszym poetą polskiego roc-
ka, kompozytorem, producentem 
muzycznym, muzykiem oraz lide-
rem i wokalistą zespołu Republika. 
Solową działalność estradową pro-
wadził jako Obywatel G.C. oraz 
Grzegorz z Ciechowa. Zaczynał 
jako poeta, ale w wyniku poszuki-
wania mocniejszej formy przekazu 
dla swoich utworów literackich za-
angażował się w działalność mu-
zyczną. Założona przez Ciechow-
skiego Republika była na polskiej 
scenie prekursorem tzw. nowej fali, 
a utwory „Biała flaga” czy „Kom-
binat”, mimo upływu lat, mają 
wciąż aktualny przekaz. Grzegorz 
Ciechowski zmarł nagle, 22 grud-
nia 2001 r., po długiej i skompliko-
wanej operacji tętniaka serca – tak 

o artyście pisze w broszurze in-
formacyjnej wydanej przez NBP 
Przemysław Wałczuk. 

Zachęcamy do brania udziału w 
kolejnych giełdach kolekcjoner-
skich, organizowanych przez Koło 
Numizmatyczne Nowogard, pod-
czas których będzie można obej-
rzeć prezentowane przez nas mo-
nety oraz zamówić je. 

KR

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANHYCH 01-06.2015 r.
Miejscowości gminy Nowogard – nieruchomości zamieszkałe

Ulica 01 02 03 04 05 06

Bieniczki 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Bieńczyce 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Błotno 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Błotno 34 3, 13, 20, 
27

3, 10, 17, 
24

3, 10, 17, 
24, 31

7, 14, 21, 
28

5, 12, 19, 
26

2, 9, 16,  
23, 30

Błotny Młyn 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Błotny Młyn  
(nr 46-49) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Bochlin 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Boguszyce 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Bromierz 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Brzozowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Czermnica 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Czermnica  
(nr 43-44,  57) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Dąbrowa 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Dąbrowa  
(nr 60-63) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Długołęka 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Dobroszyn 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Drzysław 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Gardna 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Glicko 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Grabin 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Jarchlino 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Karsk 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Konarzewo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Krasnołęka 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Kulice (nr 33-38) 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30

Kulice (wieś) 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Lestkowo 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Łęgno 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Maszkowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Maszkowo 23 5, 12, 19, 
26

2, 9, 16,  
23

2, 9, 16,  
23, 30

4, 13, 20, 
27

4, 11, 18, 
25

1, 8, 15,  
22, 29

Miękkie 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Miętno (nr 
20-22) 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Miętno (wieś) 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Miętno nr 26-36 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Miodne 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Nowe  
Wyszomierki 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Nowe Wyszo-
mierki (nr 2-7) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Ogary 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Ogorzele 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Olchowo 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Olszyca 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Orzechowo 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Orzesze 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Osowo 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Osowo 21 7, 14, 21, 
28

4, 11, 18, 
25

4, 11, 18, 
25

1, 8, 15,  
22, 29

6, 13, 20, 
27

3, 10, 17, 
24

Ostrzyca 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Ostrzyca  
(nr 54,  59) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Otręby 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Płotkowo 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Ptaszkowo 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Pustać 7, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Radłowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Sąpole 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Sąpolnica 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Sieciechowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Sieciechowo 
121a 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Sikorki 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Zamkowa 2a,  3abc
2, 7, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 6, 10,  
13, 17,  20, 
24,  27

3, 6, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27, 31

3, 7, 10,  
14, 17,  21, 
24,  28

2, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

Zielona 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Zielona 10-11
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Żeromskiego 5, 12, 19, 26 2, 9, 16,  23 2, 9, 16,  
23, 30 4, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15,  

22, 29

Żeromskiego 2c, 19
2, 5, 9, 12, 
16, 19,  23, 
26,  30

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  
23, 27

2, 6, 9, 13, 
16, 20,  23, 
27,  30

3, 7, 10,  13, 
17,  20, 24,  
27,  30

4, 8, 11,  
15, 18,  22, 
25,  29

1, 5, 8, 12, 
15, 19,  22, 
26,  29

Słajsino 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Słajsino 22 8, 14, 21, 
28

4, 11, 18, 
25

4, 11, 18, 
25

1, 8, 15,  
22, 29

6, 13, 20, 
27

3, 10, 17, 
24

Smużyny 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Stare  
Wyszomierki 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Starogoszcz 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Struga 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Strzelewo 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Strzelewo  
(nr 20-26) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Suchy Las 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Szczytniki 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Świerczewo 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Trzechel 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Warnkowo 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Wierzbięcin 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Wierzbięcin 19 8, 14, 21, 
28

4, 11, 18, 
25

4, 11, 18, 
25

1, 8, 15,  
22, 29

6, 13, 20, 
27

3, 10, 17, 
24

Wierzbięcin 
Kolonia (nr 
44-49)

9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Wierzchęcino 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Wierzchęcino  
(nr 49-53) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Wierzchy 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Wierzchy 8 2, 9, 16,  
23, 30

6, 13, 20, 
27

6, 13, 20, 
27

3, 10, 17, 
24

2, 8, 15,  
22, 29

5, 12, 19, 
26

Wojecieszyn 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Wołowiec 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Wyszomierz 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Wyszomierz  
(nr 44-45) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Zagórze 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Zakłodzie 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Zakłodzie  
(nr 51-52) 3, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Zatocze 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Zbyszewice 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 2, 15, 29 12, 26

Żabowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

Żabówko 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 1, 15, 29

źródło ZBK



Nr 96 (2329)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

12

www.dzienniknowogardzki.pl

Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Nocny maraton języka 
angielskiego
W nocy z 12 na 13 grudnia odbył się maturalny maraton ję-
zyka angielskiego. W wydarzeniu tym wzięli udział ucznio-
wie klas IV, którzy w maju podchodzą do matury z języka 
angielskiego.

Uczestnicy rozwiązywali zada-
nia maturalne ćwicząc umiejętności 
czytania oraz słuchania ze zrozumie-
niem, a także pisania krótkich oraz 
długich wypowiedzi pisemnych.

Opiekunkami podczas marato-
nu były nauczycielki języka an-
gielskiego – Panie Ewelina Fedak, 

Danuta Adamczyk i Mirosława 
Szymaniak.

Maraton języków obcych od-
był się w naszej szkole już po raz 
drugi. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku uczniowie również 
będą chcieli uczestniczyć w tym 
wydarzeniu.

Uczniowie rozwiązują test

Świątecznie w internacie
Dnia 10 grudnia 2014 r. (środa) w internacie obył się Konkurs na Najładniej Przystrojony 
Świątecznie Pokój. Konkurs cieszy się zainteresowaniem wśród wychowanków. Główną na-
grodą za zdobycie I miejsca jest zwolnienie z dyżurów do końca roku szkolnego, za zajęcie 
II i III miejsca nagrodą były czekolady dla każdego z mieszkańców pokoju.

Konkurs był rozstrzygnięty na-
stępująco (osobno dziewczęta i 
chłopcy):

Dziewczęta:
I miejsce - pokój 304
II miejsce - pokój 306
III miejsce - pokój 303

Chłopcy:
I miejsce - pokój 317
II miejsce - pokój 312
III miejsce - pokój 310

W przyszłym tygodniu w 
czwartek 18 grudnia 2014 r. od-
będzie się Uroczysta Wigilia w in-
ternacie.

Katarzyna Korniluk
Nocni językowi maratończycy...

...chcą jak najlepiej zdać maturę!

VI Turniej Służb Mundurowych Powiatu 
Goleniowskiego w piłce siatkowej
Już po raz kolejny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica gościł funk-
cjonariuszy służb mundurowych, którzy rozegrali turniej w piłkę siatkową.

Otwarcia turnieju dokona-
li m.in. dyrektor ZSP Pan Stefan 
Sitkowski, Starosta Powiatu Gole-
niowskiego Pan Tomasz Kulinicz i 
burmistrz Nowogardu Pan Robert 
Czapla. Oprócz służb munduro-
wych w turnieju wzięła również 
udział drużyna chłopców z ZSP 

„LUKS” Siatkarz Nowogard, któ-
rych opiekunem jest Pan Marcin 
Wolny. Po całodziennych sporto-
wych zmaganiach wyniki przed-
stawiły się następująco:

I miejsce – ZK Goleniów
II miejsce – LUKS „Siatkarz” 

Nowogard
III miejsce-  ZK Nowogard
IV miejsce- KPP Goleniów
V miejsce - Nadleśnictwo Go-

leniów
VI miejsce – Izba Celna w 

Szczecinie

Drużyna chłopców z LUKS 
„Siatkarz” świetnie radziła sobie 
w kolejnych meczach o czym naj-
lepiej świadczy wysokie miejsce 
w końcowej klasyfikacji, ponadto 
uczeń ZSP Łukasz Czarny został 
uznany najlepszym zawodnikiem 
turnieju – otrzymał pamiątkową 
statuetkę z rąk Starosty  Powiatu 
Goleniowskiego Tomasza Kulini-
cza. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

 Pani Katarzyna Korniluk wręcza dyplomy

 Zdjęcie pamiątkowe

 Drużyna LUKS „Siatkarz” Nowogard w akcji

Drużyny walczyły o zwycięstwo 
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A9.4.ś-czb.d/o

Wydruki koloroWe 
usługi Poligraficzne W niskich cenach 

ul. Boh. Warszawy 7A  tel. 91 392 21 65

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.do 

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Firma poszukuje kierowcy 
z uprawnieniami i doświadczeniem 

na ciągnik siodłowy. 
Tel. 500 069 821

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

2015

STYCZEŃ / January / Januar                                                  2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1

Nowy Rok
Mieczysława, Mieszka, Masława Izydora, Makarego, Sylwestra Danuty, Genowefy, Arletty Anieli, Tytusa, Eugeniusza

Hanny, Edwarda, Telesfora
Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Kaspra, Melchiora, Baltazara Lucjana, Juliana, Walentego Seweryna, Erharda, Mścisława Marceliny, Marcjanny, Julianny Dobrosława, Wilhelma, Agatona Honoraty, Matyldy, Feliksa

Arkadiusza, Czesławy, Grety Bogumiła, Weroniki, Leoncjusza Feliksa, Hilarego, Odona Domosława, Makarego, Dąbrówki Marcelego, Włodzimierza, Walerego Antoniego, Jana, Sabiniana Małgorzaty, Piotra, Liberty

Henryka, Mariusza, Erwina Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
Dzień Babci

Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Dzień Dziadka

Anastazego, Wincentego, Gaudentego Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa Felicji, Tymoteusza, Rafała Tatiany, Miłosza, Pawła

Pauli, Polikarpa, Pauliny Angeliki, Przybysława, Ilony Walerego, Radomira, Tomasza Franciszka, Zdzisława, Walerego Macieja, Martyny, Teofila Ludwika, Marceliny, Cyrusa

LUTY / February / Februar                                                       2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

5 26 27 28 29 30 31 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 1

Brygidy, Ignacego, Renaty

Marii, Miłosława, Joanny Błażeja, Telimeny, Oskara Andrzeja, Weroniki, Gilberta Agaty, Adelajdy, Justyniana Bohdana, Doroty, Pawła Romualda, Ryszarda, Sulisława Piotra, Żakliny, Gniewomira

Apolonii, Rajnolda, Mariana Elwiry, Jacentego, Scholastyki Dezyderego, Marii, Lucjana Eulalii, Nory, Modesta Grzegorza, Katarzyny, Kastora
Walentynki

Walentego, Cyryla, Metodego Faustyna, Jowity, Georginy

Danuty, Julianny, Daniela Donata, Łukasza, Zbigniewa
Środa Popielcowa

Konstancji, Maksyma, Wiaczesława Arnolda, Konrada, Mansweta Leona, Ludomiła, Lubomira Eleonory, Kiejstuta, Fortunata Małgorzaty, Marty, Piotra

Damiana, Romany, Florentyna Macieja, Bogusza, Jaśminy Cezarego, Wiktora, Konstancjusza Aleksandra, Mirosława, Dionizego Gabriela, Anastazji, Honoryny Romana, Makarego, Lutomira

MARZEC / March / März                                                        2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

9 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5

Antoniego, Radosława, Albina

Heleny, Henryka, Halszki Maryny, Kunegundy, Pakosława Kazimierza, Łucji, Witosława Adriana, Fryderyka, Oliwii Jordana, Róży, Kolety Pawła, Tomasza, Felicyty Beaty, Wincentego, Jana

Franciszki, Katarzyny, Mścisława Cypriana, Makarego, Marcelego Benedykta, Konstantego, Ludosława Bernarda, Grzegorza, Józefiny Krystyny, Bożeny, Rodryga Leona, Matyldy, Jakuba Longina, Klemensa, Ludwiki

Herberta, Izabeli, Henryki Patryka, Zbigniewa, Gertrudy Cyryla, Edwarda, Boguchwała Józefa, Bogdana, Laili Klaudii, Eufemii, Cyriaki Benedykta, Lubomiry, Mikołaja Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

Oktawiana, Pelagii, Zbisława Gabriela, Marka, Gabora Marioli, Dyzmy, Wieńczysława Emanuela, Larysy, Teodora Ernesta, Lidii, Ruperta Anieli, Renaty, Kastora

Niedziela 
Palmowa

Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

Amelii, Kwiryna, Dobromira Beniamina, Kornelego, Balbiny

GABINET 
KOSMETYCZNY

 
i SOLARIUM

Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zatrudnimy:
 

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę 
ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W...3.śczb.w.p.9-19.12.

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

2014 r. 1

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta? 
Pieniądze w 15 minut. 

Nie zwlekaj zadzwoń już dziś: 
324 20 73 34

SZYBKA ŚWIĄTECZNA  
POŻYCZKA OD RĘKI 

Bez zbędnych formalności, pieniądze jeszcze przed Wigilią. 
Sprawdź naszą promocję do 19 grudnia. 

Zadzwoń: 324207334

Weź szybką pożyczkę jeszcze przed Wigilią. 
Pieniądze bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Skorzystaj z naszej świątecznej promocji do 24 grudnia. 
Zadzwoń: 324207334

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO  
OD RĘKI NA NOWY ROK. 

Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Promocja do 31 grudnia! 
Zadzwoń już teraz: 324207334

10.12 

16.12 

22.12 

29.12 
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do

Posiadamy do sprzedaży 
nieruchomość położoną 

przy ul. Boh. Warszawy 34 
w Nowogardzie 0,52 ha.

 Obecnie skup złomu
Tel. 601 595 056 

601 595 057
J33.sczb.1.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-30.03

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam mieszkanie w Nowo-
gardzie 88,36m parter bliźnia-
ka z podwórkiem i garażem. Tel. 
504 703 568

• Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nowogardzie ul. Jesionowa 3. 
604 284 597

•	 Najtańsze działki budowlane 
obok szkoły Trójki. 00 33 78 78 
18 189

• Sprzedam nowe, własnościowe, 
2 pokojowe mieszkanie, 58 m kw. 
na os. Gryfitów. Tel. 913925552, 
695 264 594.

• Sprzedam garaż murowany 
duży, Nowogard, Zamkowa. 
506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 mkw. + 
droga, przy   ul. Podgórnej 4d 
w Łobzie, obecny skup złomu u 
Barsula. Tel. 606 762 527 

• Nowogard mieszkanie 2pokojo-
we tanio sprzedam. 501 307 666 

•  Sprzedam mieszkanie 2pokojo-
we parter. 889 483 698

• Sprzedam lub wynajmę mieszka-
nie ulica Gryfitów. 91 39 27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 Kikorze. 
668 411 277 

• Sprzedam  działkę  budowlaną  o 
pow. 0,5h przy  drodze  Dębice  
.Tel.697436375.

• Sprzedam  mieszkanie  4 pokojo-
we , 67,7 m 2 : I piętro ul:15 lute-
go. Tel.534633872.

• Sprzedam 3 pokoje I piętro, 
57m2, centrum. Cena 145  000 zł 
do negocjacji. 661 969 006  

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
użytkowy o pow. 52 m2 przy ul. 
Racibora I 4 w Nowogardzie. Tel. 
695 264 594.

• Wynajmę czteropokojowe 
mieszkanie. Kaucja 2000 zł. Wy-
najem 700 zł. Tel. 504 898 980 

•	 Sprzedam uzbrojoną działkę 
na Asnyka. 600 11 72 76

• Sprzedam mieszkanie w cen-
trum Nowogardu 46 m2. 797 755 
242

• Sprzedam kontener handlowy 
19m2, ocieplony. 698 245 237 

• Wynajmę mieszkanie ul. Wiej-
ska nowe budownictwo, 42 m2, 
2 pokoje, IV piętro, w pełni ume-
blowane 700 zł + opłaty, 2000 zł 
kaucji od zaraz.660 424 989

• Wynajmę niewielkie mieszkanie 
dwupokojowe od stycznia, 600 
zł + opłaty, dwumiesięczna kau-
cja. 796 138 286 

• Mieszkanie M4 wynajmę. 697 
583 382 

• Do wynajęcia 3-pokojowe miesz-

kanie w centrum Nowogardu w 
db standardzie. 502 632 628

• Do wynajęcia pawilon handlowy, 
wolnostojący, w pełni wyposażony,  
o pow. 120 m2, przy ul. Grota Ro-
weckiego w Nowogardzie. Kontakt 
91 39 20 519.

MOTORYZACJA

• Sprzedam BMW E46 32OD 
sedan rok prod. 2000, kolor 
srebrny metal. Poj. 2.0, ropa, 
cena 11  500 zł do uzgodnienia. 
503 923 222

• Sprzedam Opel Astra F Bertone 
rok prod. 1994, poj. 2.0 benzyna, 
skóra, alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do zarejestro-
wania w Polsce. 721 618 393

• Szyba przednia do Renault Me-
gane rok 97, szyba przednia Opel 
Astra rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 na czę-
ści. 605 576 908 

• Sprzedam Ford Focus, hatch-
back 5d, 1,8 benzyna, rok. prod. 
1998/1999, przeb. 130.000 km, 
opony zimowe, radio, tel. 515 
343 600

• Sprzedam 1.43 HA grunt rolny 
pod KRUS. Tel. 725 899 426

• Czermnica 3000 m2 łąki za 5000 
zł. Tel. 783 534 677

ROLNICTWO

• Sprzedam  ciągnik C-360,pług 
3-skibowy-kultywator-2,5 m z 
bronami .Tel.697436375.

• Mieszkankę zbożową. 511 696 
751 

•	 Kupię słomę w snopkach z do-
wozem. 91 39 20 307 

• Sprzedam  kaczki  skubane. Tel. 
796759414.

•	 Sprzedam	 ziemię	 rolną.	 9139	
22	997

• Sprzedam tucznika. 724 827 779

USŁUGI

• Zaopiekuję  się  dzieckiem. Tel. 
603607000.

• Remont na każdą kieszeń. 
Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wykończe-
nia. Tel. 608 364 330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-budowla-
ne, hydrauliczne, przyłącza 
wod-kan. Tel. 603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. Wyna-
jem sal na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Tel. 91 39 26 691.

• MALOWANIE, MONTAŻ PANELI 
PODŁOGOWYCH I INNE DROB-
NE NAPRAWY WYKONA „ZŁOTA 
RĄCZKA”; 91 39 22 783, 784 79 
22 70

• AGENCJA REKLAMA VIZART - 
oprawianie prac - w 2 minuty, 

bindowanie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas naj-
większy wybór okładek. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (magister-
skich, licencjackich, innych), do-
kumentów, CV, listów motyw. in-
nych. Wydruki, Ksero, także kolor. 
Szybko i Solidnie. Studio Rekla-
my Vizart. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielarskim). 
Tel 605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 888  330 
606

• Remonty mieszkań, szpachlowa-
nie, malowanie. 880 690 659

•	 Dachy, docieplenia, strop odo-
cieplenia, obróbki blacharskie, 
podbitki. 609 752 854

• Usługi remontowe 601 567 369

• Firma budowlana z wieloletnią 
działalnością przyjmie zlecenie 
na budowę domów od podstaw, 
przekładek dachów, docieplenia, 
układanie kostki, różne rodzaje 
tel. 607 137 081; 693 716 085

•	 PRANIE-MAGIEL,PRANIE DY-
WANÓW, WYKŁADZIN, TAPI-
CERKI MEBLOWEJ SAMOCHO-
DOWEJ/SKÓRZANEJ MATE-
RIAŁOWEJ / POŚCIELI WEŁNIA-
NEJ / LANOLINĄ /SPRZĄTANIE: 
CZYSZCZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• TRANSPORT –PRZEPROWADZKI 
SZYBKO –TANIO. TEL.696138406. 

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Glazurnik – fachowo i solidnie. 
Tel.721988735.

• Docieplenia, dekarstwo, polbruk. 
785 931 513 

• Usługi transportowe Ford Tran-
zit krajowe i zagraniczne. Tel. 500 
297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZEPRO-
WADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pieców ga-
zowych Vaillant - serwis  tel 691 
686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTERÓW. ul. 
Woj. Polskiego 57. 787 482 763 

• Tartak – Korytowo. 782 741 664 

• Usługi elektroinstalacyjne, insta-
lacje elektrobudowlane, bramy, 
monitoring, domofony. 696 443 
643 

PRACA

•	 Ferma Norek w Maszkowie  za-
trudni pracowników do pracy w 
hodowli zwierząt futerkowych. 
601 520 540, 506 77 88 06 

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, 
urlopowe, emerytalne – Niem-

cy, Holandia, Anglia, Irlandia, Da-
nia, Belgia, Austria, Włochy, Nor-
wegia, USA. Tel. 71 385 20 18 lub 
601 759 797

• Zatrudnię dysponenta-spedyto-
ra w transporcie drogowym, tel. 
607 585 561.

• Przyjmę do pracy brukarzy. 886 
456 377 

• Zatrudnię pracowników budow-
lanych. Tel. 695 264 594.

• Zatrudnię  pomoc  kuchenną. Tel. 
793230382,502026980.

• Zatrudnię  panią  do  pracy .  Kel-
nerkę - barmana. Hotel „Oskar”.
Tel.602474266.

•  Poszukujemy  opiekunki  do  
starszej  osoby. Tel. 913920238.

• Przyjmę do pracy, na pełen etat 
do sklepu Spożywczo-przemy-
słowego „LEWIATAN” ul.5 Mar-
ca  13.Wszelkie informacje pod 
tel.502735901.

INNE

•	 PIECE GAZOWE c.o. używane z 
gwarancja i montażem wiszące f. 
Vaillant z Niemiec do mieszkania, 
domu, sklepu tylko ogrzewanie 
c.o. cena od 850zl montaż 350zl 
dwufunkcyjne cena od 1.000 zł 
montaż przeróbki cena 450zl za-
pewniamy roczne przeglądy czę-
ści zamienne grzejniki panelo-
we c.o. tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Harry III z an-
teną, na gwarancji, cena 650 zł, 
Tel. 605 522 340

• Odsprzedam 2 polisy ubezpie-
czeniowe na życie SKANDIA, Tel. 
605 522 340

• Sprzedam okno używane wymiar 
szerokość 146 cm, wysokość 140 

cm, tzw. fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnienia, stan 
bdb. , tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VAIL-
LANT   z Niemiec   uzywane z 
gwarancja i montażem do 
mieszkania,domu,sklepu,tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne  cena od 1.000zl 
wersja kominowa lub z zamknie-
ta komora spalania np.gdy brak 
komina lub wentylacji zapewnia-
my czesci zamienne,serwis tel 
691 686 772

•	 GRZEJNIKI panelowe c.o. 1- 2 
plytowe, rozne rozmiary,z Nie-
miec malo używane do miesz-
kania,domu,sklepu cena od 70 
zl   oraz elektryczny przepływo-
wy podgrzewacz wody na prad 
380V do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy pod-
grzewacz wody stojacy VGH 
130-190 litrowy f. Vaillant z Nie-
miec do domu, pensjonatu gdzie 
sa 2- 3 lazienki,ekonomiczny 
cena od 1.000 zl piec  gazowy 
c.o. stojacy, zeliwny ze stero-
waniem vaillant moc od 11- 30 
kw cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772. 

• Sprzedam pelet, luzem lub pa-
kowany, worki 15 kg, drzewne 8 
mm. Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196 .

•	 Karp świąteczny, spełnio-
ne wymagania ekologiczne, 
sprzedaż przy ul. Boh. Warsza-
wy nr 107 obok sklepu węd-
karskiego oraz w domu przy 
ul. Dąbrowskiego 9. Tel. 91 39 
20 763

• Sprzedam pralkę automatyczną 
BOSCH, cena do uzgodnienia , 
tel. 605 522 340
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD
In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 91 39 21 467
 - 695 26 46 77
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej  - 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02
Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

 Rozkład jazdy pociągów 

SZCZECIN GŁÓWNY
5:10(kursuje od pn. - do pt. oprócz 11.XI), 6:04, 07:47 (kursuje 12.X, 15-27.

XI i 28.XI-13.XII), 08:42 (kursuje 13.X-14.XI), 10:54 (12.X, 15-27.XI i 28.XI-13.
XII), 11:45(kursuje od 13.X-14.XI), 14:48 (kursuje od pn.-pt. oraz 12.X, 16.XI, 
23.XI, 30.XI, 7.XII oprócz 11.XI), 14:54 (kursuje 19.X, 26.X, 1-2.XI, 9.XI, 11.XI), 
16:49 (kursuje12.X, 15.XI-13.XII), 16:57 (kursuje 13.X-14.XI), 18:25(kursuje 
12.X, 15-26XI i 27.XI-13.XII), 19:02 (kursuje 13.X-14.XI), 21:18(kursuje 15.XI-
13.XII), 21:36(kursuje 25.X-14.XI), 22:01(kursuje12-24.X).
KOŁOBRZEG

7:40(kursuje 13.X- 14.XI. od pn.-sob. oprócz 1.XI, 11.XI), 7:45(kursuje 15.XI-
13.XII od pn.-sob), 9:56(kursuje 12.X, 15.XI-13XII, w sob. i niedz.), 10:11(kursuje 
18.X-9.XI w sob.i niedz.oraz 11.XI), 11:04(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 
11.XI), 11:04(kursuje 18.X-9.XI w sob. i niedz. oraz 11.XI), 11:54(kursuje 12.X, 
15.XI-13.XII), 13:46(kursuje 13.X-14.XI od pn.-pt. oprócz 11.XI i 17.XI-12.XII 
od pn.-pt.), 15:46(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 17:48(kursuje 12.X, 13.X-14.XI i 
15.XI-13.XII), 21:16(kursuje 12.X, 15.XI-13.XII), 21:34(kursuje 13.X-14.XI)

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55

• Sprzedam lodówko-zamrażarkę 
INDESIT, kolor srebrny, wys. ok. 
185 cm, cena do uzgodnienia, 
tel. 605 522 340

• Sprzedam  drewno : brzoza ,ol-
cha, sosna - pocięte. Przyczepka  
samochodowa  100 zł lub przy-
czepa  rolnicza.Tel.880690659.

• Drewno  opałowe.Tel.506232860.

• Sprzedam wózek inwalidzki. 721 
032 053

• Sprzedam drzwi stalowe ze-
wnętrzne wysokość 2,75 m, sze-
rokość 2,90m. Tel. 889 21 57 37 
lub 91 39 25 662 

• Sprzedam piec centralnego 
ogrzewania moc 50 kW, drewno 
trociny. 503 084 687

• Sprężarka Wam bez silnika. Cena 
250 zł. 503 084 687 

•	 Choinki wszystkie rodzaje Ol-
chowo 74 przed stacją paliw. 
507 102 211

• Drewno opałowe sprzedam ol-
cha – sosna, suche pocięte w 
klocki. 514 740 538

• Odpady tartaczne na opał, sprze-
dam pocięte w klocki lub w cało-
ści do samodzielnego pocięcia. 
514 740 538 

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Stefana Żeromskiego  

w Nowogardzie

z a p r a s z a

16 grudnia br. /wtorek/  
godz. 17.00

na wspólne robienie stoików 
bożonarodzeniowych. Swoimi 

inspiracjami podzieli się z nami  
Pani Anna Wojciechowska.
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P. 

REKLAMA

REKLAMA

Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców

SP w Strzelewie na II miejscu
W piątek (12 grudnia), w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie, odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Strzelewie zajęli wysokie II miejsce.

W turnieju wzięło udział osiem najlepszych dru-
żyn powiatu goleniowskiego. Były to: SP Strzelewo, 
SP 4 Goleniów, SP Stepnica, SP Przybiernów, SP Osi-
na, SP Wierzbięcin, SP Dębice i SP Krępsko. Druży-
ny grały w dwóch grupach metodą „każdy z każdym”. 

SP Strzelewo wygrała wszystkie spotkania w turnie-
ju. Po zwycięstwach grupowych, pokonała w półfinale 
SP Wierzbięcin 3:0, ulegając jedynie w finale, po zacię-
tym pojedynku, SP Przybiernów. A oto skład reprezen-
tacji SP Strzelewo: Dawid Lepka, Klaudiusz Cejman, 
Sylwester Królik. Opiekunem zespołu jest Justyna Bar-
czak. Gratulujemy uczniom ze Strzelewa oraz życzymy 
kolejnych sukcesów. 

Inf. własna

ZSP Osina

Gminny Turniej Tenisa Stołowego
W sobotę (13 grudnia), w sali ZSP im. Bronisława Malinowskiego w Osinie, odbył się Gmin-
ny Turniej Tenisa Stołowego, który rozgrywany był w dwóch kategoriach: uczniowie Szkoły 
Podstawowej i Open.

W zawodach wzięło udział 27 
zawodników i zawodniczek na-
szej Gminy. Zawody rozgrywane 
były systemem „każdy z każdym” 
w grupach i systemem pucharo-
wym. Po bardzo widowiskowych 
i emocjonujących spotkaniach, 
wyłoniono zwycięzców. W kate-
gorii Szkoły Podstawowej najlep-
sza była Daria Guz, natomiast w 
Open tryumfował Adrian Bana-

siewicz. Uczestnicy zajmujący trzy 
pierwsze miejsca otrzymali na-
grody rzeczowe, puchary i dyplo-
my. Organizatorzy UKS „Bronek” 
w Osinie, składają podziękowania 
dla Wójta Gminy Osina za ufun-
dowanie nagród i pucharów oraz 
dla Aleksandry Kowalczyk i Hani 
Kosakiewicz za pomoc w spraw-
nym przebiegu zawodów. Przy ar-
tykule prezentujemy klasyfikację 

końcową w poszczególnych kate-
goriach.

Michał Janik, Sebastian Kowalik
Kategoria SP:
1. miejsce- Daria Guz
2. miejsce- Jakub Ziółkowski
3. miejsce- Paweł Rozesłański
Kategoria OPEN:
1. miejsce- Adrian Banasiewicz
2. miejsce- Damian Zimecki
3. miejsce- Kamil Gaik

ZSP Osina

Lekcja WF-u  
na Narodowym
W czwartek (11 grudnia) dziewczęta z ZSP Osina uczest-
niczyły w lekcji WF-u, zorganizowanej przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki oraz fundację Marcina Gortata.

Na scenie, ustawionej na pły-
cie stadionu, oklaskiwaliśmy sław-
nych sportowców i zaproszonych go-
ści: Ministra, pana Andrzeja Bier-
nata, Annę Lewandowską, Agniesz-
kę Rylig, Artura Siódmiaka, Mariu-
sza Czerkawskiego, Cezarego Try-
bańskiego oraz Otylię Jędrzejczak. 
Główne motta, które przekazywali 
młodzieży nasi sportowcy, to: „Pa-
miętaj, że lekcja WF-u jest równie 
ważna, jak każdy inny przedmiot w 
szkole”, „Uprawiając sport, nawet re-
kreacyjnie, stajesz się wzorem do na-
śladowania”, „Pamiętajcie, że wielki 
sport zaczyna się od lekcji WF-u”. Po 
wejściu na Stadion Narodowy, wszy-
scy uczestnicy otrzymali czapki i sza-

liki z promowanym logo. Na począt-
ku Anna Lewandowska poprowadzi-
ła rozgrzewkę. Następnie prowadzą-
cy imprezę podzielił uczniów na trzy 
grupy, każda z nich miała zapewnio-
ne inne atrakcje, takie jak: jazda na 
łyżwach, pokaz jazdy figurowej na 
lodzie, zjazd z górki lodowej na pon-
tonach oraz ciepły posiłek i herbatę 
w kawiarence. Dzieci, wraz z opie-
kunami, wspaniale i z wielką ocho-
tą uczestniczyły w przygotowanych 
atrakcjach. Na koniec każdy otrzy-
mał pamiątkowy dyplom. Niestety 
to, co dobre, szybko się kończy, jed-
nak niezapomniane wrażenia zosta-
ną z nami na bardzo długo.

Renata Langner, Beata Wróbel
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OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do
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Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

W213.4.P.10-31.pt

czyt. 14

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA NA ZABIEGI 
FIZYKOTERAPEUTYCZNE

• badanie USG narządów ruchu
• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii

W72.4.P.P.4-25.04

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07
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W skrócie...

Byłeś świadkiem ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309,

e-mail: poligraf@post.pl

Reklama

A jednak zrobili. Mowa o podłużnym uskoku na odcinku drogi po-
między miejscowościami Karsk i Ogorzele. O sprawie pisaliśmy na po-
czątku listopada br., kiedy dotarł do nas list jednej z Czytelniczek, do-
tyczący niepokojącej deformacji jezdni, zagrażającej bezpieczeństwu 
kierowców. Po naszej interwencji w Zachodniopomorskim Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Koszalinie, w dniach 15–16 grudnia 
uciążliwy uskok został usunięty, i to na obu pasach ruchu. Jeszcze mie-
siąc temu ZZDW pisał: Wykonamy ekspertyzę, na podstawie której zo-
stanie przyjęte odpowiednie rozwiązanie techniczne. Niestety, sporządze-
nie dokumentacji przedłuża się, gdyż wystąpiły trudności z uzgodnieniem 
decyzji wodno-prawnej z właścicielami sąsiadujących gruntów. Na szczę-
ście trudności nie były nie do przeskoczenia i dziś kierowcy, podróżują-
cy tamtą drogą, nareszcie mogą poczuć się pewniej. 

KK

Z przyjemnością infor-
mujemy, że Bartosz Gajda, 
uczeń klasy III c Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 im. 
Szarych Szeregów w No-
wogardzie, otrzymał sty-
pendium „Zachodniopo-
morskie Talenty”. Stypen-
dium jest przeznaczone 
dla młodzieży szczegól-
nie uzdolnionej z terenów 
woj. zachodniopomorskie-
go, ma charakter motywa-
cyjny i obejmuje jeden rok 
szkolny. Bartek jest bar-
dzo dobrym uczniem, ma 
wszechstronne zaintereso-
wania, od lat gra w tenisa 

ziemnego i ma już osiągnięcia w tej dziedzinie. Tym razem, pod kie-
runkiem nauczyciela matematyki – pani Katarzyny Falkowskiej-Simiń-
skiej, będzie doskonalił swoje umiejętności matematyczno-przyrodni-
cze. Jesteśmy z niego bardzo dumni.

IGAO

W poniedziałek (15 grudnia), w godzinach popołudniowych, alejka 
spacerowa nad jeziorem (tuż koło restauracji „Przystań”), była zabloko-
wana ze względu na niebezpieczne prace, które były przy niej wykony-
wane. Usuwano gałęzie ze starych drzew, które podczas silnych podmu-
chów wiatru spadały na ścieżkę. 

 KR

Kilkugodzinny brak wody w Nowogardzie

Wykupili cały zapas  
„mineralnej”
We wtorek (16 grudnia), naprzeciw starego budynku szkoły WZDZ, około godziny 9:00, 
doszło do poważnej awarii sieci wodociągowej. Na skutek tego, spora grupa mieszkańców 
Nowogardu z tej części miasta przez kilka godzin pozostawała bez wody w kranie. 

Do awarii doszło około godzi-
ny 9:00. Przyczyną było wyko-
nywanie przecisku pod przewo-
dy energetyczne, przez jedną z 
nowogardzkich firm, wzdłuż uli-
cy 3 Maja. Maszyna dokonująca 
przewiert natrafiła na sieć wo-
dociągową, w wyniku czego do-
szło do rozszczelnienia. Jeden z 
mieszkańców ul. 3 Maja poin-
formował redakcję DN o tym, że 
woda płynie wartkim strumie-
niem spod stacji paliw Orlen w 
kierunku ulicy Zielonej. Jak uda-

ło nam się ustalić, bez wody po-
zostali lokatorzy z ulic: 3 Maja, 
Kazimierza Wielkiego, Ludwi-
ka Waryńskiego, Jana Kilińskie-
go oraz z  Olchowa i Kościuszek. 
- Wystąpił problem z puszcze-
niem wody rezerwową siecią za-
silającą, gdyż zasuwy odcinają-
ce od strony jeziora są niewidocz-
ne, a niektóre znajdują się pod 
powierzchnią nowego asfaltu lub 
pod nowymi schodami. Puszcze-
nie wody tą siecią spowodowało-
by powrót wody w miejsce awa-

rii, co uniemożliwiłoby jej usu-
nięcie – komunikuje dyrektor 
organizacyjny PUWiS, Jakub So-
bieralski. W efekcie mieszkańcy 
wymienionych wyżej ulic, przez 
kilka godzin pozostawali bez 
wody. Ta do kranów powróciła 
o godzinie 16:00, jednak zanim 
to nastąpiło, w osiedlowym skle-
pie przy ul. 3 Maja został już wy-
kupiony cały zapas niegazowa-
nej wody...

KR 

Potrącił pieszego

Skończyło się tylko  
na zadrapaniach 
W środę, 17 grudnia, na ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie doszło do groźnie wyglądają-
cej kolizji z udziałem pieszego. Na szczęście skończyło się na kilku siniakach, zbitej szybie 
i mandacie. 

Do zdarzenia doszło o godz. 
16:50, na wysokości skrzyżowania 
„przy krzyżu”. 

- Kierujący pojazdem m-ki Opel 
Astra, 64-letni mieszkaniec Powia-
tu Łobeskiego, nie ustąpił pierw-
szeństwa 49-letniemu mieszkań-
cowi Nowogardu, który był w sta-
nie nietrzeźwości  z wynikiem 0, 2 
promila alkoholu – informuje Juli-
ta Filipczuk z policji -  W wyniku 
zaistniałego zdarzenia oraz uszko-
dzeń ciała, poszkodowany doraź-
nie został odwieziony ambulansem 
do szpitala na obserwację, która 
wykazała na szczęście tylko lekkie 
otarcie naskórka ciała. Niestety po-
szkodowany odmówił udzielania 
pomocy i następnie oddalił się ze 
szpitala na własne życzenie. 

Ponieważ potrącanemu męż-
czyźnie nic się nie stało, policja 
potraktowała zdarzenie jako koli-
zję, a nie wypadek. Kierowca Opla 
został ukarany 300 zł mandatem. 

Warto przypomnieć, że w tym 
okresie roku należy być niezwy-

kle ostrożnym. Szybko zapadający 
zmrok i gwałtownie zmieniające 
się warunki pogodowe powodują, 
że widoczność jest ograniczona. 

Jarek Bzowy 



19-22.12.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

3

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

P2.1.ś-czb.do

A4.2.ś-czb.d/o

Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do
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Kupię samochód  
ciężarowy 

- skrzyniowy DMC do 3,5 tony. 
Rok produkcji od 2008 roku. 

Kabina 3 osobowa.

tel. 91 39 26 267

Mikołaj  
do 

wynajęcia
KONTAKT 

Telefon: 530-556-529
e-mail:  

mikolaj.wnowogardzie@
gmail.com

Gdy oprócz ceny nie liczy się nic...

Obiad przyjedzie z Koszalina? 
Koszalińska spółka Tess złożyła tańszą ofertę na dostarczanie posiłków szkolnych niż no-
wogardzkie przedsiębiorstwo E. Kasprzyk, i to z nią gmina najprawdopodobniej podpisze 
nową umowę na wykonywanie tego zadania. Tym samym wróci ona na nowogardzki rynek 
po rocznej przerwie. Spółka będzie musiała jednak popracować nad zmianą opinii, jaką 
pozostawiła wówczas po sobie wśród uczniów, jak i lokalnych przedsiębiorców. Ta, mówiąc 
bardzo delikatnie, nie jest najlepsza. Mimo to gmina dopuściła koszaliński podmiot po raz 
kolejny do udziału w przetargu. Urzędnicy brali pod uwagę tylko cenę posiłków. 

Jak już informowaliśmy, pierwszy 
przetarg na przygotowywanie i do-
starczanie uprawnionym uczniom 
bezpłatnych posiłków zakończył 
się 3 grudnia. Wówczas swoje ofer-
ty złożyły trzy firmy, z Nowogardu, 
Koszalina i Piły. Ponieważ złożo-
ne propozycje cenowe wykraczały 
poza budżet, jaki na to zadanie zare-
zerwowała gmina (373 tys. zł za 86,5 
tysiąca obiadów – przyp. red.), prze-
targ został unieważniony. Stało się 
tak, gdyż gmina zawęziła kryterium 
oceny ofert tylko do najniższej ceny. 

W dniu 5 grudnia ogłoszono ko-
lejne postępowanie. Termin złoże-
nia ofert wyznaczono na 16 grud-
nia. Tym razem na polu bitwy zo-
stały dwie firmy gastronomiczne: 
PPHU Ewa – Ewa Kasprzyk z No-
wogardu i spółka Tess z Koszali-
na. Kwadrans po ósmej rano, w mi-
niony wtorek, komisja przetargowa 
otworzyła oferty złożone przez obie 
firmy. Przedsiębiorstwo z Nowogar-
du zaoferowało, że wykona zlecenie 
za 369 708,62 zł. Koszalin dał cenę 
363 156,83 zł, czyli o przeszło 6,5 
tys. zł mniej. Spółka obniżyła tym 
samym aż o 25 tys. zł ofertę w po-
równaniu z tą złożoną w pierwszym 
przetargu, po raz drugi oferując naj-
niższą cenę. Wychodzi na to, że fir-
ma przygotuje dwudaniowy posiłek 
z napojem za 4,19 zł, a więc osiem 
groszy mniej niż propozycja przed-
siębiorstwa „Ewa” z Nowogardu. Te-
raz urzędnicy sprawdzają ofertę pod 
względem formalnym. Jeśli nie bę-
dzie w niej żadnych braków, urząd 
podpisze umowę na dostarczanie 

posiłków z koszalińskim podmio-
tem. 

Co to oznacza dla nowogardzkiego 
rynku pracy? Jak wyliczyła jego wła-
ścicielka, Ewa Kasprzyk, od 1 stycz-
nia zatrudnienie u niej stracić może 
nawet 10 osób. 

- Cztery osoby pracują na eta-
cie. Mają umowy na czas nieokreślo-
ny. Kolejne sześć pracuje na zlecenie, 
również do końca roku. Gdy wyga-
śnie umowa z gminą, nie będę mogła 
przedłużyć tych umów – potwierdza 
E. Kasprzyk. 

 To nie wszystko. Należy doliczyć 
do tego jeszcze obrót, jaki u dostaw-
ców generowała nowogardzka fir-
ma, zaopatrująca się w towary u lo-
kalnych hurtowników. - Nie chcę wy-
powiadać się o konkretnych kwotach. 
Mogę jedynie zapewnić, że wszystko 
kupujemy u lokalnych dostawców i 
płacimy gotówką – przyznaje E. Ka-
sprzyk. 

Mają pilnować jakości
Przedstawiciel spółki Tess, będący 

na przetargu,  nie był zbyt rozmow-
ny, gdy pytaliśmy go o to, w jaki spo-
sób i gdzie posiłki dla uczniów z 
gminy Nowogard będą przygotowy-
wane. Nie umiał też sprecyzować, 
ilu ludzi spółka zatrudni do obsługi 
zlecenia w Nowogardzie. Jedno jest 
pewne i o to pytać nie trzeba -  Tess 
podatków płacić w gminie Nowo-
gard nie będzie. Ma siedzibę w Ko-
szalinie i tam uiszcza należne z tego 
tytułu kwoty. Także produkcja obia-
dów będzie się odbywać poza gmi-
ną Nowogard (prawdopodobnie 
w Świerznie w pow. kamieńskim – 

czytaj dalej), więc firmie raczej nie 
będzie się opłacało kupować towaru 
u naszych hurtowników (mięso, wa-
rzywa itd.). 

Pozostaje jeszcze kwestia walorów 
kulinarnych posiłków. Te serwo-
wane przed rokiem przez Koszalin 
dzieciom po prostu nie smakowały. 
Obiady przywożono w specjalnych 
termosach. Zdarzało się też, że już 
na talerz dania trafiały wychłodzo-
ne bądź też „uparowane” i poskleja-
ne np. pierogi czy kopytka. Utrud-
niało to nakładanie właściwych por-
cji na talerz.  W tym obszarze gmina 
nieco zaostrzyła umowę. 

- Po tych sygnałach dopisaliśmy w 
umowie, że jeśli trzykrotnie stwier-
dzimy nieodpowiednią temperatu-
rę bądź gramaturę dań, umowa zo-
stanie wypowiedziana – mówi sekre-
tarz gminy, Agnieszka Biegańska-
-Sawicka. Na pytanie, kto będzie to 
sprawdzał, sekretarz zapowiedzia-
ła, że gmina będzie prosiła o czę-
ste kontrole Sanepid. Sami urzędni-
cy mają też uważnie przyglądać się 
jakości dostarczanych do stołówek 
dań. W praktyce może to być jednak 
bardzo trudne. Kontrole musiałyby 
być wykonywane systematycznie i 
obejmować kilka stołówek naraz. 

Tess, obsługująca szkolne stołów-
ki w roku 2013, zostawiła po sobie 
w Nowogardzie nie tylko mizerne 
wrażenie kulinarne. Spółka, mówiąc 
delikatnie, nie zawsze wywiązywała 
się na czas z płatnościami. 

- Płatności musiałam odzyskiwać 
dopiero na drodze sądowej. Za każ-
dym razem, gdy miał już zapaść wy-

rok, spółka spłacała część zadłużenia 
i sprawy były umarzane  – przyznaje 
Danuta Rzetecka z hurtowni artyku-
łów biurowych “Pier”, w której Tess 
zakupowała pojemniki na posiłki w 
roku 2013. Ostatecznie koszalińska 
spółka spłaciła wszystkie zaległości 
w hurtowni i na dziś nie zalega  w 
niej ani złotówki. 

Czy to nie były wystarczające ar-
gumenty do wykluczenia koszaliń-
skiego oferenta z przetargu? 

- Zgodnie z prawem zamówień pu-
blicznych, jeśli oferent nie zalega  z 
płatnościami w Urzędzie Skarbo-
wym i w ZUS, ma pełne prawo brać 
udział w przetargu publicznym. Re-
lacje cywilnoprawne danego podmio-
tu z innymi firmami nie są podsta-
wą do wykluczenia go z postępowa-
nia – stwierdziła sekretarz gminy, 
Agnieszka Biegańska-Sawicka. 

W Świerznie żałują
Gmina w Świerznie (powiat ka-

mieński) podpisała z Tess Koszalin 
umowę na trzy lata. Właśnie mija 
drugi rok, jak spółka przygotowu-
je i wydaje tam posiłki dla uczniów.  
Urzędnicy nie kryją jednak, że dziś 
żałują tej decyzji. Jak przyznała 
nam sekretarz gminy, Irena Kędzie-
ra, dwukrotnie podejmowano  pró-
by rozwiązania umowy z koszaliń-
ską spółką. 

- Chętnie nie płacą, dlatego za każ-
dorazowym obciążeniem, idzie żą-
danie zezwolenia na potrącenia z ich 
rachunku  naszych należności. Podej-
mowaliśmy próby zerwania umowy, 
ale nie powiodły się. Z firmą trud-
no się współpracuje. Jest niedostępna. 
Często zmienia telefony – przyznaje 
skarbnik I. Kędziera. 

Niezadowolona ze współpracy 
ze spółką Tess jest również kierow-
niczka Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świerznie. 

- Nie bardzo nam się układa 
współpraca z tą firmą. Nie jesteśmy 
zadowoleni. Posiłki nie są takie, ja-
kie powinny być. Nie płacą też pra-
cownikom na czas – mówi Elżbieta 
Lanczak.  

Próbowaliśmy skontaktować się 
z właścicielami spółki. Niestety w 

Internecie nie zdołaliśmy odnaleźć 
numeru telefonu do firmy z Kosza-
lina ani adresu e-mail. Można tam 
za to znaleźć mnóstwo negatyw-
nych wpisów od byłych pracowni-
ków i kontrahentów firmy. Aktual-
nych numerów nie posiada też kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, instytucji bezpośrednio nad-
zorującej przetarg i jego późniejsze 
wykonanie. Te z 2013 roku są już 
nieaktualne, a nowych danych, mo-
gących przyspieszyć kontakt, spół-
ka w ofercie złożonej do gminy nie 
podała. OPS dysponuje jedynie ko-
szalińskim adresem, gdzie najpew-
niej spółka ma zarejestrowaną sie-
dzibę. - Na razie więc wszelka kore-
spondencja będzie odbywać się pocz-
tą tradycyjną – przyznaje kierownik 
OPS, Terasa Skibska. 

Dopiero w Świerznie udaje nam 
się ustalić czynny numer komór-
kowy do spółki, za pomocą które-
go tamtejsi urzędnicy kontaktują się 
z firmą. Dzwonimy i prosimy o roz-
mowę z prezesem. 

Szef powiedział, że póki co, nie ma 
oficjalnych wyników przetargu, dla-
tego nie będzie udzielał żadnych in-
formacji. Jeżeli przetarg będzie roz-
strzygnięty, to może wtedy – poinfor-
mowała nas miłym głosem kobieta. 

 Jak wynika z nieoficjalnych infor-
macji, urząd wezwał jeszcze spółkę 
do uzupełnienia jakichś braków for-
malnych. Zważywszy, że jedynym 
kryterium oceny ofert była cena, jest 
mało prawdopodobne, by to wpły-
nęło na wynik przetargu. 

- Przed wyborami nie brakowało 
deklaracji o wsparciu dla lokalnych 
przedsiębiorców, również w obszarze  
zamówień publicznych. Dziś, gdy po-
lityczne karty są już rozdane, obiet-
nice nie znalazły pokrycia w rzeczy-
wistości. Przedsiębiorcy pozostawie-
ni są sami sobie  – mówi Stanisław 
Rynkiewicz, prezes Forum Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi Nowogardz-
kiej, właściciel znanej firmy „Biu-
rex”. 

Marcin Simiński



Nr 97 (2330)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

4

www.dzienniknowogardzki.pl

Projekt Budżetu Powiatu

Nadal inwestują w szpital… w Goleniowie
Radzie Powiatu przedłożono budżet na rok 2015. Przy przychodach na poziomie ponad 74 mln, w budżecie zabraknie około 5 mln złotych. 3 mln prze-
znaczono między innymi na wydatki inwestycyjne w goleniowskim szpitalu.

 W budżecie powiatu goleniow-
skiego na 2015 r. dochody zo-
stały zaplanowane w wysoko-
ści 74.782.528 zł, z tego docho-
dy bieżące na kwotę 74.632.528 
zł, a dochody majątkowe na kwo-
tę 150.000 zł, natomiast wydatki 
w kwocie 78.777.037 zł, z tego na 
wydatki bieżące 70.737.526 zł, a na 
wydatki majątkowe 8.039.511 zł. 
Powyższe wskazuje na nadwyżkę 
na zadaniach bieżących na kwotę 
3.895.002 zł i deficyt na zadaniach 
majątkowych na kwotę 7.889.511 
zł, co w konsekwencji kształtu-
je wynik finansowy budżetu, jako 
deficyt budżetowy w wysokości 
3.994.509 zł. Wynikający z po-
wyższego brak środków finanso-
wych w ogólnej kwocie 5.025.223 
zł planuje się pokryć między inny-
mi kredytem przeznaczonym na 
realizację zadań inwestycyjnych w 
kwocie 4.000.000 zł.

Dochody budżetowe
W strukturze dochodów bu-

dżetowych dochody własne po-
wiatu stanowią – 34,77%, dota-
cje celowe i inne dofinansowa-
nia – 18,35%, a subwencje z bu-
dżetu państwa – 46,88%. Docho-
dy własne powiatu zostały ustalo-
ne w wysokości 26.000.603 zł. Ich 
źródłem są m.in. wpływy z tytu-
łu udziału w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Docho-
dy z tego tytułu zostały określo-
ne na 13.054.045,00 zł, (wzrost o 
12,38% w stosunku do uchwa-
ły budżetowej na 2014 r). Docho-
dami własnymi są też dochody z 
działalności usługowej podległych 
jednostek budżetowych w kwo-
cie 6.197.237,00 zł, oraz najmu i 
dzierżawy składników mienia po-
wiatu, (w tym nowogardzkiego 
byłego hotelu), w ramach których 
zaplanowano dochody w wysoko-
ści 935.671,00 zł. Dotacje celowe i 
środki pozyskane z funduszy zo-
stały zaplanowane na łączną kwo-
tę 13.368.789,00 zł., a subwencja 

ogólna z budżetu państwa ustalo-
na przez Ministra Finansów w wy-
sokości 35.060.757,00 zł. Kwota 
subwencji stanowiąca największe 
źródło dochodów budżetowych 
powiatu obejmuje między innymi 
subwencję oświatową w wysokości 
26.687.668,00 zł. 

 Wydatki budżetowe
Wydatki zostały skalkulowane 

na łączną kwotę 78.777.037 zł. W 
porównaniu do kwoty wynikającej 
z uchwalonego przez Radę Powia-
tu budżetu na 2014 r. są wyższe o 
4.350.184 zł. Z ogólnej kwoty pla-
nowanych wydatków przypada na 
wydatki bieżące 89,79%, tj. kwota 
70.737.526 zł, wydatki inwestycyj-
ne 10,21%, tj. kwota 8.039.511 zł.

Wydatki bieżące obejmują m. in 
wydatki osobowe, tj. wynagrodze-
nia osobowe i bezosobowe, dodat-
kowe wynagrodzenia roczne oraz 
składki od nich naliczane na łącz-
ną kwotę 41.803.487 zł, tj. 59,10% 
ogółu planowanych wydatków 
bieżących, wydatki związane z re-
alizacją zadań statutowych jedno-
stek organizacyjnych powiatu na 
kwotę 18.140.733 zł, tj. 25,65% 
ogółu planowanych wydatków 
bieżących, oraz dotacje celowe z 
budżetu powiatu, w tym głównie 
na dofinansowanie działalności 
niepublicznych szkół i placówek 
opiekuńczych, utrzymanie dróg 
powiatowych w granicach miast, 
zadań z zakresu biblioteki powia-
towej, na łączną kwotę 4.427.020 
zł, tj. 6,26% ogólnej kwoty wydat-
ków bieżących. 

Wydatki inwestycyjne zaplano-
wane w kwocie 8.039.511 zł prze-
widziane m.in. na realizację niżej 
wyszczególnionych zadań: 

Strukturalnie wydatki przezna-
cza się np. na:

oświatę i edukacyjną opiekę wy-
chowawczą – 27.463.399 zł, tj. 
44,60%;

pomoc społeczną wraz z pozo-
stałymi zadaniami z zakresu poli-

tyki społecznej – 16.495.424 zł tj. 
26,79%;

administrację publiczną wraz z 
obsługą Rady Powiatu – 5.944.736 
zł tj. 9,65%;

drogownictwo – 3.228.645 zł tj. 
5,24%;

kulturę fizyczną – 2.264.600 zł 
tj. 3,68%,

obsługę długu publicznego – 
1.446.953 zł tj. 2,35%.

Na co warto zwrócić uwagę. 
Tyle ogólna analiza budżetu. 

Warto zwrócić uwagę , że budżet 
powiatu goleniowskiego nie jest 
zbyt imponujący, wielkościowo 
jest on na poziomie budżetu na-
szej Gminy, której przychody też 
wynoszą około 70 mln złotych. Z 
nowogardzkiego punktu widze-
nia najistotniejsza jest analiza do-
tycząca terytorialnego przezna-
czenia wydatków, zwłaszcza wy-
datków inwestycyjnych. W tym 
zakresie w przyszłorocznym bu-

dżecie powiatu mamy dwie istot-
ne kwoty, jedna dotyczy wydat-
ków na windę w budynku po by-
łym hotelu, a druga dotyczy wy-
datków na remont budynku LO 
nr I, razem 1,227 mln . Jest niby 
więc nieco lepiej aniżeli bywa-
ło na ogół, ale jeśli zestawimy te 
wydatki np. z planowaną kolej-
ną już inwestycją w goleniowski 
szpital na poziomie 3 mln, to sta-
je się oczywiste, że powiat, jak na 
razie, swojej wieloletniej „gole-
niowskiej” optyki terytorialnej na-
dal nie zmienił. Warto też zauwa-
żyć, że utrzymanie budynku byłe-
go nowogardzkiego hotelu kosztu-
je rocznie 192.617 złotych, ale bu-
dynek ten mieści również instytu-
cje starostwa, czyli filię Wydzia-
łu Komunikacji i Urzędu Pracy, a 
roczne przychody z wynajmu wy-
noszą 110 000 zł.

Relatywnie niewielkie do po-
trzeb, rozbudowanej przecież po-
wiatowej sieci dróg, przeznacza 

się środki na utrzymanie jej bieżą-
cej kondycji technicznej. I tak na: 
remonty cząstkowe dróg (łatanie 
i profilowanie dróg), oznakowa-
nie pionowe i poziome dróg (usta-
wianie znaków, tablic, malowanie 
pasów), zimowe utrzymanie dróg, 
wycinkę drzew trudnych, ścina-
nie i wykoszenie traw na pobo-
czach dróg i rowów, naprawę urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu, prze-
gląd szczegółowy obwodów mo-
stowych, zbieranie poboczy, prze-
znaczono w budżecie powiatu za-
ledwie 1,8 mln.

sm

PS. Projekt budżetu ma być 
poddany pod głosowanie już w 
najbliższy poniedziałek, 22 grud-
nia. Na ten dzień zwołano bowiem 
drugą w tej kadencji sesję rady po-
wiatu. O wynikach głosowań po-
informujemy w najbliższym, wtor-
kowym wydaniu DN.

red. 

Wkład własny w przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4120Z 
Krępsko – Goleniów + nadzór”

2.000.000

Wkład własny na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 
4130Z Przybiernów – Budzieszewice + nadzór”

500.000

Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4133Z ul. Nowogardzka w miejscowości Goleniów”

100.000

Przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa mostu 
przez rzekę Gowienica w ciągu drogi powiatowej nr 4125Z Brzozowo - Stepnica 
w miejscowości Wiry”

100.000

Budowa chodników w miejscowości Rurzyca na odcinku o długości 1 km od 
zjazdu na Rurkę do posesji 59

612.411

Dotacje do podpisanych porozumień 110.000
Wymiana windy osobowej na windę dla osób niepełnosprawnych w istniejącym 

szybie w budynku „CISY” 
227.100

Adaptacja budynku przy ul. Maszewskiej na potrzeby archiwum Starostwa 40.000
Zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Starostwa 60.000
Wkład własny na zadanie poprawa warunków kształcenia w Liceum nr I w No-

wogardzie
1.000.000

Środki na wkład własny w przedsięwzięcie Modernizacja Oddziałów ginekolog-
icznego i wewnętrznego oraz dostosowanie budynku do wymogów P-POŻ w sz-
pitalu w Goleniowie

3.000.000

Remont zadaszenia kotłowni - Smużyny 2
Zakup pralnicy do DPS

140.000

Budowa jacuzzi i brodzika na basenie 150.000

Podzielą się władzą do końca?
W najbliższy poniedziałek, tj. 22 grudnia, odbędzie się trzecie w nowej kadencji posiedze-
nie Rady Miejskiej w Nowogardzie. 

Tym razem radni spotkają się 
głównie po to, by wybrać spośród 
siebie dwóch wiceprzewodniczą-
cych Rady, a także członków czte-
rech komisji, tj. finansowo-gospo-
darczej, społecznej, mieszkaniowej 
oraz rewizyjnej. Wyniki tych gło-
sowań będą potwierdzeniem dla 
większości, jaka powstała w Radzie. 
Przypomnijmy, że podczas ostat-

niej sesji, głosami radnych WN-
-PSL-SLD odwołano z funkcji prze-
wodniczącego RM radnego Pio-
tra Słomskiego (PiR-PiS), i tym sa-
mym zastąpiono go radnym An-
drzejem Kanią (WN). Ukamieno-
waniem tego układu powinien być 
wybór zastępców przewodniczące-
go z klubów SLD i PSL. 

Ciekawe będzie również obsadze-

nie komisji rewizyjnej, ze względu 
na jej funkcję. Komisja ta ma bo-
wiem za zadanie sprawowanie kon-
troli nad decyzjami burmistrza. O 
tym, czy zostaną przywrócone re-
lacje pomiędzy organem uchwało-
dawczym (radą) a wykonawczym 
(burmistrzem), świadczyć będzie 
wybór do komisji rewizyjnej. Spra-
wuje ona bowiem funkcje kon-

trolne. Rozpatruje też skargi, ja-
kie wpływają na włodarza miasta 
i podległych mu pracowników od 
obywateli. 

 Dlatego dobrym zwyczajem, sza-
nowanym w demokratycznym po-
rządku jest, że przewodnictwo w 
tym organie otrzymuje zwykle 
przedstawiciel opozycji. Niestety 
w minionej kadencji w Nowogar-
dzie z „tradycji” tej zrezygnowano, 
wprowadzając nowy obyczaj – sze-
fem komisji był radny SLD, Marcin 
Wolny, a zasiadał w niej tylko jeden 
radny spoza koalicji – Michał Wiatr. 

 Jak będzie tym razem, poinfor-
mujemy już we wtorek. 

Informacja o tym, że odbędzie się 
sesja, pojawiała się na stronie BIP 
dopiero w środę. Niektórzy rad-
ni nie dostali natomiast jeszcze do 
wczoraj (czwartek) żadnych mate-
riałów. To także zwyczaj, który zo-
stał, jak widać, „odziedziczony” po 
byłym już przewodniczącym RM, 
A. Bielidzie. Nowy przewodniczący 
,A. Kania, zapewnił jednak, że taka 
sytuacja więcej się nie powtórzy... 
Stary też zawsze tak mówił...

MS
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O tym jak hostessy klientów namawiają

Wojna agentów...
Poniżej korespondencja trwająca już ponad tydzień, dotycząca utrudniania nam prowadzenia Agencji przez agenta PKO BP, który rozpoczął prowadzenie 
agencji w Nowogardzie od 1 grudnia 2014r  przy ul. Bankowej - pisze do redakcji DN, prosząc o interwencję, pan Maciej Budny, który do końca listopa-
da prowadził taką samą agencję, tyle że przy ul. 700-lecia 17b2. Jego zdaniem, właściciel nowej agencji PKO prowadzi przeciwko niemu nieuczciwe prak-
tyki reklamowe.  

Pan Maciej z końcem listopada 
przestał prowadzić agencję pod 
szyldem banku PKO BP.  Jego 
agencja nie sprzedawała bowiem 
tyle kredytów, ile chciał bank – 
słowem, nie wykonywała założo-
nego przez tę instytucję planu, to-
też bank wypowiedział mu umo-
wę. 

Nowa agencja PKO powsta-
ła przy ul. Bankowej. Tym razem 
otworzył ją przedsiębiorca po-
chodzący z Maszewa, pan Dorian 
Rokoszewski. Pan Maciej nato-
miast nie zrezygnował z dotych-
czasowej działalności i prowadzi 
ją nadal w tym samym miejscu, 
tyle że pod innym szyldem (agen-
cja opłat grupy finansowej Expert 
z Wrocławia). 

Nowo otwarta agencja PKO po-

stanowiła nieco się rozreklamo-
wać. Do tego celu wynajęto ho-
stessy, panie, które roznoszą ulot-
ki i baloniki, zapraszają do ko-
rzystania z usług nowego punk-
tu opłat. I tu zaczął się problem. 
Zdaniem pana Macieja, kobiety 
oblegają jego agencję, a do tego 
wprowadzają napotkanych prze-
chodniów w błąd. 

- Klienci są informowani, że w 
naszym lokalu już nic nie ma – 
Agencja przeniesiona na ul. Ban-
kową, a po stwierdzeniu przez 
klienta, że on wie, że tam jest 
Agencja – Panie informują, że tam 
jest “prywaciarz” i wpłaty tam nie 
dochodzą. Poza tym, dziwnym 
trafem, panie, zachowując się jak 
ochroniarze zatrzymują się akurat 
na wejściu do mojej Agencji i jeże-

li przechadzają się, to tylko na od-
cinku 3 m od jednego do drugiego 
budynku (zdjęcia w załączeniu). 
Ulica 700-lecia ma długość ok. 
300 m, a nie 3 m – twierdzi obu-
rzony pan Maciej i wylicza: Tyl-
ko w pierwszych dniach prowa-
dzenia promocji przez nową agen-
cję odnotowałem spadek klientów 
o 80%. 

Przedsiębiorca zwrócił się do 
banku PKO z prośbą o zaprzesta-
nie stosowania takich praktyk. W 
odpowiedzi otrzymał zapewnie-
nie, że hostessy nie będą się już 
zatrzymywały koło jego agencji. 
Mają też w rozmowach z prze-
chodniami informować wyłącz-
nie o nowej placówce. 

Redakcja DN postanowiła 
przyjrzeć się, jak pracują wspo-

mniane hostessy. Rzeczywiście 
panie  poruszają się tylko na krót-
kim odcinku ulicy 700-lecia, tj. od 
skrzyżowania z Bankową do wy-
sokości Drogerii „Natura” i z po-
wrotem, a po drugiej stronie uli-
cy do wysokości  budynku apteki 
Jantar. Naszemu reporterowi wrę-
czając ulotkę, jedna z nich powie-
działa, że „PKO, co tutaj było jest 
już przeniesione na ulicę Banko-
wą”.  Na pytanie dziennikarza, co 
znajduje się w dawnym punkcie, 
kobieta odpowiedziała: „Expert 
agencja opłat... prywatne coś”. 

- Problemu by nie było, gdy-
by panie po prostu informowa-
ły, że zapraszają do agencji PKO, 
znajdującej się przy ul. Bankowej, 
a nie mówiły, że tu, gdzie prowa-
dzę swój punkt, już nie ma agencji, 
bo to nieprawda – podkreśla pan 
Maciej. 

Właściciel punktu PKO przy 
ul. Bankowej, pan Dorian Roko-
szewski, nie chciał w rozmowie z 
DN oficjalnie odnieść się do za-
rzutów stawianych przez pana 
Macieja. W luźnej rozmowie 
stwierdził jedynie, iż zatrudnio-
ne przez niego panie do promo-
cji agencji nie robią nic, co byłoby 
niezgodne z prawem. Na pytanie, 
czy hostessy specjalnie chodzą w 

określonym kierunku odpowie-
dział, że jest demokracja i każdy 
ma prawo chodzić po chodniku 
kiedy i gdzie chce. 

Ponoć sprawa trafiła aż do de-
partamentu prawnego PKO BP. 
Tam ma być przygotowana odpo-
wiedź na skargi kierowane przez 
pana Macieja.  

Na razie, jak poinformował pan 
Dorian, hostessy „dostały wolne” 
- przynajmniej na okres świąt. 

Marcin Simiński
Agencja PKO przy ul. Bankowej. Wejście do agencji Expert, przy ul. 700-lecia, gdzie  wcześniej 

działała agencja PKO.

Hostessa wypatruje klientów, kórzy 
wychodzą z punktu opłat, wcześniej 
funkcjonującego pod logiem PKO.

Próbna matura za nimi

Pierwsze koty za płoty
W dniach 15–18 grudnia, na terenie całego kraju odbyły się próbne egzaminy dojrzałości. 
W środę, 17 grudnia, postanowiliśmy odwiedzić jedną z nowogardzkich szkół średnich, 
by poznać zdanie maturzystów na temat tegorocznego sprawdzianu. O tym, czy strach ma 
wielkie oczy, porozmawialiśmy z uczniami II LO.

Kilka słów o zmianach
Na wstępie zaznaczmy, że prób-

na matura odbyła się według no-
wych już zasad. Zmiany w egza-
minach maturalnych wynikają z 
nowej podstawy programowej. 

Maturzyści obowiązkowo będą 
musieli napisać egzamin z czte-
rech przedmiotów – języka pol-
skiego, matematyki i języka ob-
cego na poziomie podstawowym 
oraz wybrany przedmiot na po-
ziomie rozszerzonym (może nim 
być jeden z przedmiotów obo-
wiązkowych, czyli uczeń będzie 
miał możliwość podwójnego zda-
wania np. matematyki). Wynik 
tego ostatniego nie będzie miał 
jednak wpływu na to, czy egza-
minowany zda maturę, niemniej 
napisać go musi. Dodatkowo, na 
maturze ustnej z języka polskie-
go absolwenci zmierzą się już nie 
z prezentacją, ale egzaminem ust-
nym, oceniającym umiejętność 
tworzenia wypowiedzi na okre-
ślony temat.  

Stres już za nimi
Od 15 do 18 grudnia, na tere-

nie całej Polski, trwały próbne 
matury pisemne. W poniedziałek 
uczniowie zmierzyli się z „podsta-
wą” języka polskiego, we wtorek 
matematyki, w środę z języka ob-
cego, natomiast wczoraj napisali 
egzamin z wybranego przedmio-
tu. W II Liceum Ogólnokształcą-
cym w Nowogardzie do spraw-
dzianu dojrzałości przystąpiło 71 
trzecioklasistów. Aby zapytać ich 
o ogólną ocenę poziomu tego-
rocznych matur próbnych, w śro-
dę udaliśmy się do ZSO. Opinie 
były dość zróżnicowane. – Zda-
wałem dziś język angielski. Jakoś w 
miarę poszło, nie było źle – powie-
dział nam po egzaminie z języka 
obcego Dominik, jeden z wycho-
wanków szkoły – Trudno ocenić, 

czy tegoroczna matura była trud-
niejsza czy łatwiejsza od poprzed-
nich. Wczoraj pisaliśmy egzamin z 
matematyki i powiem szczerze, że 
nie było aż tak strasznie. Mam to 
szczęście, że akurat jestem na pro-
filu matematycznym.

Aż tak optymistycznie nasta-
wiony do próbnej matury nie był 
za to Jędrzej, z którym porozma-
wialiśmy chwilę później: – Poziom 
tegorocznego egzaminu oceniam 
jako trudny, zwłaszcza jeśli chodzi 
o matematykę. Mam ogromną na-
dzieję, że ta właściwa matura bę-
dzie łatwiejsza. Za to na języku 
angielskim nie było aż tak źle. 

Podobnego zdania jest Laura, 
którą poziom tegorocznych egza-
minów, jak sama przyznaje, nieco 
zaskoczył: – Nie spodziewałam się, 
że będzie aż tak trudno. Powiem 
szczerze, że nasza próbna matu-
ra jest naprawdę trudna. Mimo że 
nie uczę się źle i staram się przy-
kładać, to i tak sporo rzeczy spra-
wiło mi problem, zwłaszcza mate-
matyka. Język polski też do najła-
twiejszych nie należał. Za to z języ-
kiem angielskim nie było aż tak źle. 
Jako dodatkowy przedmiot wybra-
łam sobie język polski.

Jak widać, uczniowie mieli mie-

szane uczucia. Wychodzi na to, że 
najłatwiejszym przedmiotem był 
dla nich język obcy, zaś najwięk-
sze problemy sprawiła im mate-
matyka. – Rzeczywiście, po ma-
tematyce uczniowie byli załama-
ni. Nie bardzo mogli się połapać, 
czy to egzamin z chemii, fizyki czy 
jeszcze z czegoś więcej. Dlaczego? 
Niektóre zadania były powiązane 
z innymi przedmiotami ścisłymi – 
mówi w rozmowie z DN z-ca dy-
rektora ZSO, Elżbieta Janiak – Za 
to po egzaminie z języka polskie-
go byli nawet zadowoleni. Może 
to wynikać z tego, że mieli lekturę, 
którą na bieżąco teraz przerabiają, 
tzn. „Pan Tadeusz”. Akurat tak się 
złożyło, że w dwóch klasach przy-
pominali sobie ten materiał. Może 
dlatego tak gładko poszło.  

Nie tylko maturzyści…
W środę, 17 grudnia, do prób-

nego testu, sprawdzającego kom-
petencje, przystąpili również szó-
stoklasiści. Właściwemu egzami-
nowi absolwenci szkół podstawo-
wych stawią czoła 1 kwietnia 2015 
r. W tym dniu test napiszą ucznio-
wie z 10 placówek oświatowych, 
znajdujących się na terenie naszej 
gminy.

Karolina Klonowska

Nie spodziewałam się, że może być aż 
tak trudno - powiedziała Laura, jedna 
z maturzystek z II LO w Nowogardzie.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W szóstym miesiącu po-
słał Bóg anioła Gabrie-

la do miasta w Galilei, zwanego 
Nazaret, do Dziewicy poślubio-
nej mężowi, imieniem Józef, z 
rodu Dawida; a Dziewicy było 
na imię Maryja. Anioł wszedł 
do Niej i rzekł: Bądź pozdro-
wiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 
<błogosławiona jesteś między 
niewiastami>. Ona zmiesza-
ła się na te słowa i rozważała, 
co miałoby znaczyć to pozdro-
wienie. Lecz anioł rzekł do Niej: 
Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto po-
czniesz i porodzisz Syna, które-
mu nadasz imię Jezus. Będzie 
On wielki i będzie nazwany Sy-
nem Najwyższego, a Pan Bóg da 
Mu tron Jego praojca, Dawida. 
Będzie panował nad domem Ja-
kuba na wieki, a Jego panowa-
niu nie będzie końca. Na to Ma-
ryja rzekła do anioła: Jakże się 
to stanie, skoro nie znam męża? 
Anioł Jej odpowiedział: Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc 
Najwyższego osłoni Cię. Dlate-
go też Święte, które się narodzi, 
będzie nazwane Synem Bożym. 
A oto również krewna Twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesią-
cu ta, która uchodzi za niepłod-
ną. Dla Boga bowiem nie ma 
nic niemożliwego. Na to rzekła 
Maryja: Oto Ja służebnica Pań-
ska, niech Mi się stanie według 
twego słowa! Wtedy odszedł od 
Niej anioł.

Kiedy wczytujemy się w po-
wyższy fragment Ewangelii po-
dziwiamy Maryję, podziwia-
my Jej wiarę, Jej posłuszeństwo 
Bogu, Jej zawierzenie Temu, 
o którym mówiła w zachwy-
cie: „...wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny, a Jego imię 

jest święte”. Tak. Wielkie rzeczy 
uczynił Maryi. Stworzył Ją całą 
piękną, zachowując od grzechu 
pierworodnego, bo niemożli-
we było, aby po trzykroć Świę-
ty Bóg zamieszkał pod sercem 
kobiety skalanej grzechem. Ona 
cała czysta miała piękne ser-
ce, serce całkowicie ukierunko-
wane na Boga i Jego wolę. Mia-
ła serce zasłuchane, pełne ci-
szy, które było wrażliwe i zdol-
ne usłyszeć głos Pana. I to jest 
coś, co mnie osobiście w Mat-
ce Bożej fascynuje najbardziej. 
Ona nosiła w sobie milczenie i 
ciszę otwartą na Boga, który jest 
miłością! (por. J 8,4). Wzrok Jej 
duszy był jak wzrok orła, któ-
ry patrzy w jeden punkt. Ona 
całą sobą nieustannie patrzy-
ła i słuchała głosu Pana... Praw-
dę tę przeżywałem bardzo na 
sobie samym ilekroć mogłem 
być w Loreto w Domus Mariae 
(Domu Maryi). Za każdym ra-
zem było to dla mnie niezwy-
kłym doświadczeniem Jej ser-
ca... Domus Mariae jest miej-
scem gdzie wydarzyło się zwia-
stowanie Maryi, czyli dokład-
nie to, co jest treścią rozważanej 
dziś Ewagelii. Dodam przy tym, 
że Dom Matki Bożej składał się 
z dwóch części. Pierwsza cześć 
była wykuta w skale, druga była 
dobudowana i właśnie ta dobu-
dowana część Nazaretańskie-
go Domu została przeniesiona 
do Loreto we Włoszech w roku 
1291, przez rodzinę Aniołów. 
Od samego początku, jak tylko 
Dom Maryi pojawił się w Lore-
to, stał się miejscem kultu i licz-
nych pielgrzymek. Wewnątrz 
domu, który pamięta wielkie 
wydarzenie Zwiastowania ja-
kie odmieniło historię świa-
ta, umieszczona jest słynąca ła-
skami figura Czarnej Madonny. 
Czymś niezwykłym jest, że wła-
śnie w tym miejscu, gdzie nie-
ustannie przepływa rzeka piel-
grzymów jest niesamowita ci-
sza, która oddaje ciszę serca 
Maryi, Jej zasłuchanie w Boga, 
dzięki któremu usłyszała głos 
Archanioła i całą sobą odpo-
wiedziała: „Tak!”. Ściany Naza-
retańskiego Domu Maryi nie 
tylko są świadkami bardzo waż-

nego wydarzenia w historii zba-
wienia, ale po dziś dzień w cu-
downy sposób mówią o pięknie 
serca Maryi, pełnego milczenia 
i dyspozycyjności wobec Boga.

Popatrzmy jeszcze raz na tę 
scenę Zwiastowania. Zobacz-
my ile tam jest ciszy, z której ro-
dzi się pełen ufności dialog. To 
cisza serca Maryi, Jej milcze-
nie dało przestrzeń do działania 
Bogu! Maryja nie zagadywała 
Anioła posłanego przez Pana, 
ale słuchała i dzięki zasłuchaniu 
w Niego mogła poznać plan mi-
łości Boga na Jej życie. W swo-
jej pokorze i uległości odpo-
wiedziała: „Niech mi się stanie 
według słowa Twego” (por. Łk 
1,38). Gdyby nie Jej milczenie, 
słuchanie, nie byłoby finalnego 
„Tak” Maryi wobec planu Boga. 
A zatem największe rzeczy do-
konują się w ciszy. Zwiastowa-
nie i narodzenie Jezusa dokona-
ło się w ciszy. Wielkie wydarze-
nia naszego zbawienia dokony-
wały się w ciszy... 

Jeśli pragniemy, aby w nad-
chodzące Boże Narodzenie do-
tknęła nas miłość Chrystusa, 
jeśli chcemy by On w nas za-
mieszkał i przyniósł nam świa-
tło i łaskę swojej obecności, po-
winniśmy przygotować Mu 
miejsce, przysposobić serce 
przez wyciszenie. Tutaj nie tyl-
ko istotny jest sakrament poku-
ty i pojednania, dobrze przygo-
towana i przeżyta spowiedź, ale 
przede wszystkim (krótkie cho-
ciażby) osobiste chwile modli-
twy, zatrzymania przy Bogu 
serce przy sercu, aby przyjąć 
Go, gdy przyjdzie jako Boże 
Dziecię do każdego z nas. Zda-
ję sobie sprawę, że nie będzie 
to takie łatwe w gorączce przy-
gotowań do pięknego przeży-
cia Świąt. Jeśli jednak nie chce-
my utracić tego, co istotne, je-
śli naprawdę chcemy przyjąc Je-
zusa do naszych serc próbujmy 
w różnych momentach, w tym 
czasie bezpośredniego przygo-
towania na Boże Narodzenie, 
otwierać serce na Boga. Jak Ma-
ryja słuchajmy Jego Obecności, 
która niebawem wypełni nas 
samych i nasze życie. 

Ks. Robert Szyszko

 (Łk 1, 26-38)

Nella Pacel: lat 57, zmarła 13.12.2014r., pogrzeb odbył się 
18.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Wiesław Moska: lat 77, zmarł 15.12.2014r., pogrzeb odbył się 
17.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Sebastian Furmańczyk

Ewa Kwiatkowska: lat 57, zmarła 14.12.2014r., pogrzeb odbył się 
17.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Józef Jarecki: lat 92, zmarł 17.12.2014r., pogrzeb odbędzie się 
19.12.2014r., o godz. 14:00 na cmentarzu w Dobrej

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  
Bogumiła Maćkowiak

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

Biblioteka Miejska w Nowogardzie

Spotkanie z Anną 
Wojciechowską
We wtorek (16 grudnia), o godz. 17:00, w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej im. S. Żeromskiego w Nowogardzie, odby-
ło się ostanie w tym roku spotkanie z cyklu „Spotkajmy się 
w Bibliotece”. 

Korzystając z przedświątecz-
nej atmosfery, zaprosiliśmy 
wszystkich chętnych na wspól-
ne robienie stroików bożona-
rodzeniowych. Swoimi pomy-
słami podzieliła się z nami pani 
Anna Wojciechowska, miesz-
kanka Nowogardu, która róż-
norodnym rękodziełem zajmu-
je się hobbystycznie. Frekwencja 
nas mile zaskoczyła i tym razem 
było to spotkanie międzypoko-
leniowe, gdyż oprócz zaprzy-
jaźnionych seniorów uczestni-
czyły w nim dzieci, które chęt-
nie pracowały nad swoimi stro-
ikami. Wszyscy uczestnicy mieli 
do dyspozycji gąbkę florystycz-
ną, gałązki żywego świerku i 

choinki oraz inne iglaki, gałąz-
ki brzozy, różnego rodzaju za-
suszone trawy, kwiaty i inne ro-
śliny oraz tradycyjne ozdoby: 
bombki i wstążki. Każdy mógł 
się wykazać inwencją twórczą, 
a pani Anna doradzała, popra-
wiała, przyklejała elementy tak, 
aby wszyscy mogli wyjść z pięk-
nie ozdobionymi stroikami. Na-
mawiała także do tego, aby ko-
rzystać jak najwięcej z tego co 
nam daje natura, zasuszać różne 
materiały jeszcze jesienią a zimą 
ozdabiać nimi piękne, żywe 
iglaki. Mamy nadzieję, że jesz-
cze będziemy mieli okazję spo-
tkać się z panią Anną, przy oka-
zji innego twórczego spotkania.

Sylwia Twarowska
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Serdeczne podziękowania dla 

Klaudii Maciąg i Rady Rodziców 
II-go Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie 

za podarunek wręczony podczas Wigilii. 

„Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością  
i spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem”

Wdzięczni uczestnicy i pracownicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowogardzie

Serdeczne 
podziękowania 

wszystkim, którzy 
uczestniczyli 

w ostatniej drodze 

śp. Stanisławy  
Łogisz 

składa pogrążona  
w smutku rodzina  

PODZIĘKOWANIA

DRODZY PACJENCI! 
Jesteśmy od wielu lat zawsze z 

Wami i pragniemy pozostać na-
dal. Chcemy służyć naszą wiedzą 
lekarską, wspierać Was w utrzy-
maniu dobrego zdrowia i poma-
gać w zwalczaniu chorób. Jest to 
naszym powołaniem i powinno-
ścią bowiem zawsze kierujemy się 
w pracy zasadą: 

DOBRO CHOREGO PRA-
WEM NAJWYŻSZYM 

Niestety w wypełnianiu naszej 
misji i powołania po raz kolejny 
stanęli na drodze i uniemożliwia-
ją jej wykonanie urzędnicy z Mi-
nisterstwa Zdrowia i NFZ, którzy 
usiłują przerzucić na pacjentów i 
lekarzy rosnące koszty w ochro-
nie zdrowia. 

Prawda jest taka, że nowe prze-
pisy w ochronie zdrowia wcho-
dzące od 1 stycznia 2015 roku na-
rażą wszystkich pacjentów i ich le-
karzy na dłuższe kolejki, większe 
koszty, a przez to utrudnią uzyska-
nie właściwych rezultatów leczni-
czych. 

Pragniemy podkreślić, że jeste-
śmy zawsze do Waszej dyspozycji, 
służymy radą i pomocą, jednak 
nie możemy podpisać kontraktów 
które narażą wszystkich interesa-
riuszy systemu ochrony zdrowia 
na straty, koszty i kłopoty. Wygra-
nymi będą tylko politycy i urzęd-
nicy. 

Po 1 stycznia 2015 CHCEMY 
LECZYĆ

Ale nie za stawkę kapitacyjną 
proponowana przez ministerstwo. 

Telewizja KŁAMIE   dostanie-
my 136.20 pln na rok, a nie na 
miesiąc jak twierdzi za pacjenta.

Stawkę kapitacyjną zwiększo-

no z 8 do 11.35pln ,ale zabrano 
wskaźnik 3.0  kosztem chorych z 
chorobami układu krążenia i cu-
krzycą oraz na choroby infekcyj-
ne. Zlikwidowano finansowanie 
pacjentów „czerwonych” w Ewuś.  
Do tego dochodzi zwiększona biu-
rokracja, rozbudowana i skompli-
kowana sprawozdawczość

Proponowana stawka 50pln za 
wystawienie „karty leczenia on-
kologicznego” w żaden sposób 
nie pokryje kosztów szerokiej 
diagnostyki, do przeprowadze-
nia, której będziemy zobowiązani. 
Dla większości małych i średnich 
poradni rodzinnych POZ podpi-
sanie takiej umowy oznacza ban-
kructwo. 

Podpisywanie umów między 
Wigilią i Sylwestrem, kiedy chcie-
libyśmy tak jak wszyscy cieszyć się 
świąteczną atmosferą i przebywa-
niem wśród bliskich - tego prawa 
nas pozbawi. 

Wprowadzenie rewolu-
cji w POZ  2.01.2015 „na ży-
wioł”, bez okresu próbne-
go i czasu na dogranie szczegó-
łów jest wyjątkowo nieetyczne . 
Jako „świadczeniodawcy” - czy-
li przedsiębiorcy prowadzący wła-
sne firmy 

mamy prawo nie podpisać nie-
korzystnych dla nas umów. 

Mam nadzieję, że Minister 
Zdrowia jest tego świadomy.

Z wyrazami szacunku:

Lekarze POZ :
NZOZ „LEKS” S.C      „Baby - Med” 

S.C.  Specjalistyczny ZOZ ,,PRAXIS” 
NZOZ „Praxis 2” NZOZ „Proximus”

Wielka Wigilia Caritas 

200 osób podzieliło się opłatkiem
W dniu 17 grudnia, o godz. 15:00, tym razem wyjątkowo w restauracji „Przystań” w Nowogardzie, odbyła się uroczysta kolacja bożonarodzeniowa zespo-
łów CARITAS z parafii pw. WNMP i św. R. Kalinowskiego, przy której zasiadło do wspólnego stołu około 200 osób. 

Przy pięknie nakrytych koloro-
wymi obrusami i smakowicie zasta-
wionych stołach do wieczerzy zasie-
dli wszyscy ci, którzy na co dzień 
korzystają z pomocy Caritasu z pa-
rafii WNMP w Nowogardzie. Na 
stołach czekała na nich prawdzi-
wa uczta wigilijna: barszcz czerwo-
ny z uszkami, sałatki, śledzie, piero-
gi, kapusta z  grzybami, ciasto oraz 
gorąca herbata i kawa. Jak co roku, 
w  spotkaniu uczestniczyli również: 
ks. proboszcz Grzegorz Legutko, 
kierownik OPS, pani Teresa Skib-
ska, wolontariusze Caritas, a także 
pracownicy restauracji, którzy ob-
sługiwali swoich gości i czuwali, aby 
nikomu niczego nie brakowało. Po 
zaśpiewaniu kolędy „Wśród Nocnej 
Ciszy”, odmówieniu modlitwy ce-
lebrowanej przez kapłana oraz od-
czytaniu ewangelii o Bożym Naro-
dzeniu, przez Stanisława Pietrzy-
kowskiego- wolontariusza Caritas, 
słowo powitalne do przybyłych go-
ści wygłosił ks. Grzegorz Legutko: 
Po raz pierwszy ta sala w restauracji 
„Przystań” wypełniła się niemal po 
brzegi, tak wielką liczbą osób. Zor-
ganizowana Wigilia jest najwięk-
szą organizowaną Wigilią w naszym 
mieście, chociaż to nie ma większe-
go znaczenia, ponieważ to Wy je-
steście tu najważniejszymi osobami. 
Wy, którzy jesteście pod opieką ze-
społów parafialnych Caritas, zarów-
no z parafii WNMP, jak i z parafii św. 
R. Kalinowskiego. Bardzo Wam dzię-
kuję, że odpowiedzieliście na nasze 
zaproszenie i jesteście dziś tu z nami. 
Bo przecież ważną rzeczą jest, by się 

spotkać, podzielić opłatkiem i poroz-
mawiać, a przede wszystkim wspól-
nie spożyć ten bardzo świąteczny 
posiłek, bo wieczerza wigilijna jed-
noczy. Kończąc chciałbym życzyć 
wszystkim, aby w waszych sercach 
znalazło się miejsce dla Bożej Dzie-
ciny – zakończył Proboszcz. 

Życzę wszystkim zdrowych, po-
godnych, Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszystkiego dobrego w nadcho-
dzącym Nowym Roku 2015, a tak-
że tego, by wizyty państwa w OPS 
były rzadkością, a egzystencja pań-
stwa sukcesywnie się zmieniała i po-
lepszała i doprowadziła do pełnej sa-
modzielności i samowystarczalności 
w Waszym życiu” - dołączyła się do 
życzeń, Terasa Skibska, kierownik 
OPS w Nowogardzie. 

Jak nakazuje tradycja nie mogło 
zabraknąć paczek. Te były szczegól-
ne, bo dzięki nim wiele rodzin bę-

dzie mogło przeżyć święta nie mar-
twiąc się o zapasy żywności. W każ-
dym pakunku znalazły się podsta-
wowe produkty żywnościowe i sło-
dycze pochodzące z ostatnio orga-
nizowanych zbiórek w marketach. 
Może dla tych, którym los bardziej 
sprzyja, to nic nadzwyczajnego, ale 
dla osób będących w potrzebie to 
bardzo wiele, co było widać po ro-
ześmianych twarzach podczas od-
bierania z rąk wolontariuszy pa-
czek. Widać też było, że był to dla 
nich wszystkich dzień bardzo wyjąt-
kowy i szczególny, ponieważ poczu-
li, że też są potrzebni i ważni w tym 
społeczeństwie.

To już kolejne spotkanie wigilijne 
organizowane przez koło parafial-
ne Caritas przy parafii pw. WNMP 
w Nowogardzie, które działa na rów-
ni z kołem Caritas z parafii pw. św. 
Rafała Kalinowskiego – mówi Gra-
żyna Rynkiewicz, wolontariuszka 
Caritas, poproszona o podsumowa-
nie przedświątecznej akcji organiza-
cji - Nie mogłoby się ono odbyć, gdy-
by nie ofiarność społeczności nowo-
gardzkiej, która bardzo chętnie wkła-
dała do koszy w marketach Biedron-
ka i Netto żywność, w czasie ostat-
nich zbiórek, jakie zorganizowali-
śmy. Dzięki temu łącznie zebrali-
śmy 2,5 tony produktów. Udało nam 
się również przygotować 200 paczek 

dla naszych podopiecznych. Z oka-
zji zbliżających się Świąt pragnę, aby 
nie zabrakło nam wytrwałości w po-
dejmowanych działań na rzecz po-
trzebujących. Chciałabym też, aby 
każda nasza akcja spotykała się z tak 
dużym wsparciem ze strony ofiaro-
dawców. 

Redakcji DN pozostaje pogra-
tulować skutecznej działalności 
wszystkim wolontariuszom Caritas 
w Nowogardzie, a rodzinom korzy-
stającym z jej pomocy, aby przynaj-
mniej w te święta mogły zapomnieć 
o bolączkach dnia codziennego. 

Tekst i foto: Jarek Bzowy 

Dla wielu osób z gminy Nowogard spotkanie to jest bardzo ważne. Była kolęda, ży-
czenia i łamanie się opłatkiem.

Wolontariusze nowogardzkiego koła Caritas wraz z opiekunem, ks. G. Legutko, 
podzielili się opłatkiem i życzyli szczęścia, kreatywności oraz spokoju w Nowym 
Roku.

Kubie i jego rodzicom Wigilia bardzo się podobała.
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MEBLE KUCHENNE
na wymiar

Meble: wypoczynkowe, systemowe, biurowe, sypialne

NOWOGARD
ul. 3 Maja 16

W.220.4.sk.26.09-12.12

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 

Choinki 
* świerk srebrny kujący 
sprzedaż bezpośrednio  

z plantacji
* świerk świeży kujący  

w donicach
* jodła kaukaska do 1,5 m 
wysokości również świeża  

z gruntu.
Wszystkich chętnych  

zapraszam do Długołęki. 

Tel. 504 124 180 
K61.2.śk.16.12 -23.12

Sylwester 2014/2015 
w ŻŁOBKU  

dla dzieci w wieku 1-5 lat.

 Zapewniamy: zabawę  
z opiekunami,

* opiekę całonocną, 
 * napoje, poczęstunek,
 * wiele sylwestrowych atrakcji 
Szczegóły pod numerem

tel. 534 015 943 
K60.2.śk.12-19.12

Kochanym jubilatom 
Małgorzacie 
i Edwardowi  

Wipplingerom  
najlepsze życzenia 

z okazji 25lecia ślubu 
z całego serca 

życzy 
mama 

Krystyna  
Tretiak
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Z cyklu „Nasi przedsiębiorcy”: kiosk rybny „U Grażyny”

Taaakie ryby tylko na targowisku!
W tym wydaniu DN, w ramach cyklu „Nasi przedsiębiorcy”, porozmawialiśmy z Grażyną i Sylwestrem Gawłowskimi, którzy od 22 lat na targowisku miej-
skim w Nowogardzie prowadzą kiosk rybny „U Grażyny”. W materiale m.in. opowiemy o działalności Państwa Gawłowskich, przedstawimy również, ja-
kie ryby i wyroby można nabyć w kiosku oraz z okazji zbliżających się Świąt powiemy, jak powinno się przyrządzić karpia, aby ten był najlepszym smako-
łykiem na wigilijnym stole. 

Właścicielem kiosku rybne-
go jest Grażyna Gawłowska, któ-
ra prowadzi biznes wraz ze swoim 
mężem, Sylwestrem, już od 22 lat. 
Przez cały ten czas małżeństwo 
handluje rybami na targowisku 
miejskim w Nowogardzie. Obec-
nie jest to jedyny w naszym mie-
ście tego typu sklep. O tym, kie-
dy zrodził się pomysł akurat na 
taki biznes, opowiedział pan Syl-
wester. – Pomysł na rybny interes 
narodził się wraz z tym, jak stra-
ciliśmy pracę. Mój ojciec w latach 
80. miał smażalnię ryb w Międzyz-
drojach, ja tam, jako młody czło-
wiek, pomagałem. Później, gdy 
straciliśmy pracę, skojarzyłem so-
bie, że nie ma w Nowogardzie skle-
pu rybnego. Mam brata, który po-
siadał kuter w Kołobrzegu, łowił 
dorsze i flądry, wtedy braliśmy od 
niego ryby prosto z kutra. Tak jest 
zresztą do dzisiaj, nasze ryby bie-
rzemy od rybaka zaraz po jego po-
wrocie z połowów. Nie inaczej jest 
z wędzonymi rybami, które odbie-
ramy prosto z wędzarni, zdarza się, 
że przywozimy je niemal gorące – 
opowiada Sylwester Gawłowski. 

Stoisko pani Grażyny jest czyn-
ne przez cały rok, jednak przez kil-
ka miesięcy właścicielka musi wal-
czyć o klientów, pomimo że ma w 
asortymencie nie tylko świeże ryby. 
– Świeża ryba w naszym sklepie jest 
zawsze od września do maja. Przez 
letnie miesiące sprzedajemy głów-

nie ryby mrożone i wędzone. Przez 
wiele lat pracy w rybnym bizne-
sie dostrzegamy, że w te letnie mie-
siące potencjalni klienci wyjeżdża-
ją na wakacje, przez co nie gotują 
sami obiadów albo w innych przy-
padkach np. kupują ryby nad mo-
rzem – tłumaczy Grażyna Gawłow-
ska. Oczywiście mrożone i wędzo-
ne ryby są dostępne przez cały czas. 

Obecnie w kiosku można nabyć 
również wiele rodzajów świeżych 
ryb. Co najważniejsze, małżeństwo 
przez lata pracy w tym biznesie wy-
robiło kontakty z najlepszymi w tej 
branży dostawcami, dlatego klient 
w kiosku może nabyć ryby gatun-
ku pierwszego, pochodzące m.in. 
z Norwegii. Jak zapewnia właści-
cielka, każdy znajdzie taką rybę, na 
jaką ma ochotę. Oferta mrożonych 
ryb jest niezwykle szeroka, zaczy-
nając od tych bardziej znanych, jak 
np. dorsz, a kończąc na halibucie 
czy też karmazynie. Mówiąc o ry-
bach mrożonych, należy podkre-
ślić jedną podstawową rzecz – są 
to filety bezlodowe, pokryte glazu-
rą. Czym właściwie różnią się one 
od tych skutych lodem? – Oczy-
wiście różnią się zawartością wody. 
Naszą mrożonkę wystarczy jedynie 
opłukać i przetrzeć albo najlepiej 
odstawić na jakiś czas, żeby samo-
czynnie się rozmroziła. Ludzie robią 
duży błąd podczas rozmrażania ryb, 
gdyż moczą je w wodzie. Wówczas 
taka mrożonka nasiąka jak gąbka, 
podczas smażenia olej miesza się 

z wodą i mocno „strzela”, a sama 
ryba w panierce przykleja się do pa-
telni – wyjaśnia pani Grażyna.

Biznes rybny to ciężki kawałek 
chleba. Chcąc sprzedawać towar 
najwyższej jakości oraz przetrwać 
w rywalizacji z marketami, mał-
żeństwo nie może sobie pozwolić 
na wygórowane ceny. Stąd, szcze-
gólnie teraz, w okresie świątecz-

nym, pani Grażyna wprowadzi-
ła promocje na np. solone matie-
sy czy też sałatki śledziowe różne-
go rodzaju, sprowadzane od spraw-
dzonych producentów, które klient 
może kupować również na wagę. 
Zresztą asortyment kiosku rybne-
go jest dużo większy. – Pracujemy 
w rybach już 22 lata, więc można 
powiedzieć, że zjedliśmy na tym biz-
nesie zęby. Zdajemy sobie sprawę, że 
aby przetrwać na rynku, nie może-
my sobie pozwolić na towar gorszej 
jakości. Oprócz świeżych ryb, wę-
dzonek i mrożonek, mamy ogromny 
wybór przypraw oraz konserwy ryb-
ne z bardzo dobrych firm, papryka-
rze, w tym także żółty – taki jak był 
kiedyś – mówi właścicielka stoiska 
rybnego na targowisku. 

Od czwartku w kiosku rybnym 
państwa Gawłowskich są już do-
stępne karpie, które sprowadza-
ne są z odpowiednim certyfika-
tem unijnym. Małżeństwo zgod-
nie przyznaje, że karpie są bardzo 
smaczne. – Jeśli chodzi o karpie, to 
naprawdę będziemy mięli pełen wa-
chlarz, a więc i dzwonki, filety, będą 
już wypatroszone karpie i będą nor-
malne, w całości. Można tu też za-
znaczyć, że przyjmujemy zamówie-
nia świąteczne na karpia, na spe-
cjalne życzenie klienta. Zatem za-
chęcamy, aby do nasprzychodzić i 
składać zamówienia, my zawsze 
wychodzimy klientowi naprzeciw – 
mówi Grażyna Gawłowska. 

Skoro już rozpoczęliśmy temat 
świątecznego karpia, poprosiliśmy 
pana Sylwestra, aby ze względu na 
swoje duże doświadczenie w tym 
zagadnieniu opowiedział naszym 
Czytelnikom, jak powinno się 
przyrządzić karpia, aby ten odpo-
wiednio smakował. – Przy trady-
cyjnym przyrządzaniu karpia za-
zwyczaj używa się jedynie soli i pie-
przu. Ja osobiście polecam przypra-
wy, które pojawiają się na rynku i 
które również my mamy w sprzeda-
ży. Bardzo dobra jest przyprawa cy-

trynowa – pieprz cytrynowy, cenię 
sobie również przyprawę do ryb z 
firmy Cykoria. Najważniejszą rze-
czą, o której trzeba pamiętać pod-
czas przyrządzania karpia, to że 
najlepiej przyprawić go dzień wcze-
śniej! Wówczas ryba dokładnie 
„przejdzie” przyprawami. Niestety 
mnóstwo osób zabija karpia w Wi-
gilię, następnie go przyrządza i ta 
ryba nie smakuje wtedy tak, jak po-
winna. Zatem podsumowując, kar-
pia należy przygotować do smaże-
nie przynajmniej dzień wcześniej, 
przy użyciu odpowiednich przy-
praw, a na pewno uraczy nas swo-
im smakiem – podsumowuje Syl-
wester Gawłowski. 

Cieszymy się, że małżeństwo 
zajmujące się jedynym w Nowo-
gardzie sklepem rybnym znalazło 
chwilę, aby porozmawiać z DN. 
Działalność Państwa Gawłow-
skich pokazuje, że niegdyś główne 
centrum handlu w Nowogardzie, 
czyli targowisko miejskie, jeszcze 
nie umarło, dlatego tym bardziej 
zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy, aby odwiedzi-
li kiosk rybny „U Grażyny”. Na za-
kończenie, pozostawiamy naszych 
Czytelników z życzeniami właści-
cieli przedstawionego przez nas 
stoiska. – Życzymy wszystkim na-
szym klientom oraz mieszkańcom 
Nowogardu zdrowia, wesołych 
Świąt i smacznej ryby oraz szczę-
śliwego Nowego Roku! Nam, jako 
redakcji, pozostaje się tylko przy-
łączyć do tych życzeń.

KR

W kiosku rybnym, znajdującym się na 
targowisku miejskim, jest ogromny 
wybór przypraw do ryb.

Grażyna Gawłowska za ladą w kiosku rybnym. Na zdjęciu widać m.in. najwyższej 
jakości wędzone ryby oraz sałatki śledziowe, sprzedawane również na wagę.

Na zdjęciu Sylwester Gawłowski, który pakuje świeże ryby dla swoich klientów.

Stoisko U Grażyny już od 22 lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród lokal-
nych klientów.
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Kibice Pomorzanina wysłali paczkę bohaterom

To nasz obowiązek
Grupa kibiców Pomorzanina Nowogard „Young Boys ‚13” zorganizowała zbiórkę pieniędzy, za które zakupiła prawie 30 kg żywności. Paczka została wy-
słana do Stowarzyszenia, które przekaże ją polskim bohaterom, mieszkającym na kresach. To nie pierwszy taki patriotyczny gest kibiców z naszego mia-
sta... 1 marca, na wiadukcie w Olchowie, wywiesili transparent o treści: „Żołnierze Wyklęci Cześć Waszej Pamięci”.

W dzisiejszych czasach na co 
dzień spotykamy się z modą na 
patriotyzm. Wiele osób niestety 
nosi narodowe symbole na pokaz, 
nie znając do końca historii nasze-
go kraju. Inaczej jest w przypad-
ku kilku młodych ludzi z Nowo-
gardu, którzy utworzyli fan club 
Pomorzanina Nowogard. Kibice 
lokalnej drużyny od dawna wy-
kazują się dużym patriotyzmem 
poprzez liczne akcje, będąc wciąż 
anonimowymi dla innych miesz-
kańców naszego miasta. Choć 
grupa, o której mowa, nie stawia 
sobie za cel robienia szumu wokół 
swoich działań, udało nam się do-
trzeć do przedstawiciela sympaty-
ków Pomorzanina, który po na-
szej namowie opowiedział o ich 
działalności. 

Nowogardzka Grupa „Young 
Boys’13” została założona 30 
kwietnia 2013 r. i zrzesza kilka-
naście osób w różnym przedzia-
le wiekowym. Powstała z myślą 
integrowania kibiców w naszym 
mieście, tj. wspierania Pomorza-
nina bez mieszania w sport poli-
tyki oraz z myślą o szerzeniu pa-
triotyzmu. - Chcemy pokazać lu-
dziom, że kibic tak naprawdę nie 
jest taki, jak go ukazują w me-
diach. My również jesteśmy nor-

malnymi ludźmi, którzy pracują 
i uczą się, a kibicowanie traktuje-
my jako hobby, nawet dla niektó-
rych to coś więcej. Chodzimy na 
mecze oraz jeździmy na wyjazdy 
nie w celu szerzenia nienawiści, 
tylko integrowania się, żeby stwo-
rzyć jedność –

W dniu 1 marca obchodzimy 
Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. W wydaniu 
DN z 4 marca br. opublikowali-
śmy zdjęcie transparentu, jaki zo-
stał wywieszony na wiadukcie w 
Olchowie. Jak się okazuje, za tym 
gestem stali kibice z Nowogardu. 
- Mieliśmy okazję wziąć udział w 
kilku akcjach patriotycznych, np. 
w dniu 1 marca na wiadukcie w 

Olchowie zawisł transparent z na-
pisem „Żołnierze Wyklęci Cześć 
Waszej Pamięci”. Chcieliśmy w 
ten sposób podziękować, a zara-
zem pokazać, że w Nowogardzie 
są osoby, które pamiętają o boha-
terach, bo niestety w naszym mie-
ście patriotyzm jest na żenującym 
poziomie. Mamy nadzieję, że z 
czasem, ta sytuacja się zmieni na 
lepsze – opowiada Rafał Gawęcki. 

Przed tegorocznymi święta-
mi Bożego Narodzenia, grupa 
„Young Boys ‚13” zorganizowa-
ła zbiórkę pieniędzy, które prze-
kazała na paczkę dla polskich bo-
haterów, mieszkających na Kre-
sach. O akcji nowogardzianie do-
wiedzieli się przez Internet, otrzy-

mując link udostępniony przez je-
den z kibicowskich portali. Dla 
tych dumnych ludzi, „Kresowych 
Weteranów”, powstał projekt pod 
nazwą „Rodacy – Bohaterom”. W 
obszarze tego zadania znalazł się 
m.in. punkt dotyczący świątecz-
nej paczki pamięci dla polskie-
go kombatanta na kresach. - W 
przeciągu kilku dni, pisząc do sie-
bie nawzajem, zebraliśmy pienią-
dze, za które zakupiliśmy około 
30 kilogramów żywności. Pacz-
ka została wysłana w poniedziałek 
do Stowarzyszenia, które przeka-
że je bohaterom. Jest to namiast-
ką tego, co ci ludzie zrobili dla nas 
wszystkich, dlatego postanowili-
śmy wziąć udział w tej akcji i dać 
im coś od nas – opowiada przed-
stawiciel grupy nowogardzkich 
kibiców. 

Sympatycy Pomorzanina No-
wogard już planują kolejne ak-
cje, mające na celu szerzyć patrio-
tyzm w lokalnej społeczności oraz 
szczerą pomoc. - W przyszłym 
roku, przed świętami Wielkanoc-
nymi, zrobimy następną taką ak-
cję. Natomiast gdy rozpocznie się 
runda wiosenna, chcielibyśmy 
przeprowadzić zbiórkę żywno-
ści oraz pieniędzy dla pobliskiego 
schroniska dla zwierząt. Zachęca-

my Was, mieszkańcy Nowogardu, 
do wspólnej pomocy z nami lub 
odpowiednimi stowarzyszenia-
mi, grupami, bo warto pomagać! 
– kończy Rafał Gawęcki.

Należy pogratulować i podzię-
kować nowogardzkim kibicom za 
ich postawę. Ich bezinteresowna 
pomoc, wynikająca z czystej życz-
liwości, jest godna pochwały. Jak 
sami mówią, bohaterom chcą po-
magać w taki sposób z wdzięczno-
ści, ponieważ, jak twierdzą, jest to 
ich obowiązek. 

KR

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych sympatycy Pomorzanina wywiesi-
li na wiadukcie w Olchowie transparent, mający na celu upamiętnienie bohaterów.

Przygotowana paczka dla bohaterów 
mieszkających na Kresach. Oprócz 
żywności, nowogardzcy kibice dołączy-
li szalik Pomorzanina.

Ponownie zaobserwowano żubra

Niezapomniany widok
W czwartek (18 grudnia), na skrzynkę mailową redakcji 
DN, mieszkanka gminy Nowogard przesłała krótką infor-
mację oraz zdjęcie żubra, którego udało jej się zaobserwo-
wać w niedzielę (14 grudnia), pomiędzy Żabowem a Woj-
cieszynem.

Dzień dobry. W niedzielę 
14.12.2014r, około godziny 15:20, 
widziałam żubra. Jadąc do Nowo-
gardu, między Żabowem a Woj-
cieszynem przed parkingiem, sa-
mochody zaczęły zwalniać. Na 
początku myślałam, że miał miej-
sce wypadek. Kilka samochodów 
zatrzymywało się na parkingu. Po 
chwili zobaczyłam ludzi z dzieć-
mi, stojących obok drogi i robią-
cych zdjęcia. Żubr stał na polu bli-
sko drogi i bardzo chętnie dawał 
się fotografować. Niestety zdjęcie 
nie jest zrobione w najlepszej ja-

kości, bo ze zwykłego telefonu, ale 
widok żubra na żywo był niezapo-
mniany – opowiada mieszkanka 
naszej gminy, pani Anna. 

Przypomnijmy, że nie był to 
pierwszy taki przypadek w ostat-
nich miesiącach. Migrujące żubry 
były już widziane m.in. w Sąpol-
nicy, Orzeszu, czy też Truskole-
sie. Dziękujemy naszej czytelnicz-
ce, że zdecydowała się opisać całe 
zdarzenie na łamach Dziennika 
Nowogardzkiego.

KR  

Nowogardzianie na marszu Wolności w Warszawie

Musiałam tam być
W sobotę (13 grudnia), o godz. 2 w nocy, z Placu Wolności w Nowogardzie, wyruszył auto-
kar z 20 osobową grupą udających się na Marsz Wolności w Warszawie. Wśród uczestników 
byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości w Nowogardzie.

- Mimo późnej pory, wyczerpu-
jącej podróży, musiałam tam być- 
wspomina przewodnicząca koła 
Magdalena Zarębska-Kulesza. To 
co się dzieje w naszym kraju musi 
się zmienić, nie możemy stać obo-
jętnie wobec zła, które się szerzy. 

- Najbardziej martwi mnie sy-
tuacja młodych ludzi, którym ode-
brano możliwość pracy i życia we 
własnym kraju. Nasze dzieci ucie-
kają z własnego kraju! Praca do 

67 lat dla kobiet i 
mężczyzn wzbu-
dza mój ogrom-
ny bunt.- mówi 
M. Zarębska-Ku-
lesza. 

Obrona wol-
ności mediów, 
jest jednocześnie 

obroną wolności każdego z nas. 
Nikt nie może nami manipulo-
wać. - Musiałam tam być. Tak ro-
zumiem słowa św. JP II „Każdy 
ma swoje Westerplatte…” - kończy 
przewodnicząca nowogardzkiego 
koła PiS. 

Info: własna
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II Klasa Juniorów

Młodzież Pomorzanina 
w „kratkę”
Koniec roku to najlepszy okres, aby podsumować to, co się 
wydarzyło na ligowych boiskach. W naszych zestawieniach 
była już „okręgówka”, A Klasa, III Liga Kobiet, więc teraz 
przyszedł czas na młodych piłkarzy Pomorzanina Nowo-
gard, występujących w lidze juniorów. 

Zespół Po-
m o r z a n i n a , 
który wystę-
puje w II Kla-
sie Juniorów 
Szczecin gr.2, 
jest prowadzo-
ny przez na-

pastnika pierwszego zespo-
ły, Sławomira Paszkowskiego. 
W drużynie tej mogą występo-
wać zawodnicy z rocznika 1997 
i młodsi. Jeśli chodzi o nowo-
gardzki zespół, drużyna ta zo-
stała odmłodzona (piłkarze uro-
dzeni w 1997 r. powoli ogrywa-
ją się w rezerwach Pomorzani-
na) i o jej sile stanowią głównie 
zawodnicy z roczników 1998 i 
1999. Patrząc na to, można póki 
co usprawiedliwić bilans pod-
opiecznych Sławomira Pasz-
kowskiego. Juniorzy Pomorza-
nina dosłownie grali w kratkę, 

zwycięstwa przeplatając z po-
rażkami. Najbardziej dotkliwą 
porażką był mecz z Piastem, w 
którym goście z Chociwla wy-
grali w Nowogardzie aż 0:10. Po 
9 spotkaniach, Pomorzanin od-
notował 4 zwycięstwa, 4 poraż-
ki i 1 remis, a wszystko to przy 
bilansie bramkowym 20 strzelo-
nych i 28 straconych goli. Junio-
rzy z Nowogardu zajmują w ta-
beli 4. miejsce z realnymi szan-
sami na awans o jedną pozy-
cję, gdyż tylko Radowia Radowo 
Małe wydaje się w zasięgu mło-
dych piłkarzy z naszego miasta. 
Wierzymy, że w rundzie wio-
sennej podopieczni Sławomi-
ra Paszkowskiego zaprezentują 
się o niebo lepiej. Przy artyku-
le prezentujemy komplet wyni-
ków rundy jesiennej oraz aktu-
alną tabelę.

KR 

Jak się zmienił Pomorzanin przez 3 lata?

Klub podsumowuje
Niedawno prezes Pomorzanina Nowogard, Marcin Skórniewski, przekazał redakcji DN cie-
kawą tabelę, w której zestawione są osiągnięcia Pomorzanina w 2011 roku oraz osiągnięcia 
klubu od tamtej pory do roku 2014. Dane te przedstawiamy naszym Czytelnikom w tekście 
poniżej. Niech każdy sam oceni, w jakim kierunku rozwija się nowogardzki klub. 

Sekcje: 
2011 rok – piłka nożna, brydż 

sportowy
2014 rok – piłka nożna, brydż 

sportowy, kulturystyka i fitness, 
piłka ręczna

Liczba drużyn w sekcji piłki 
nożnej:

2011 rok – I zespół seniorów, I 
zespół juniorów, II zespół juniorów, 
trampkarz, młodzik starszy, mło-
dzik młodszy, orlik starszy

2014 rok – I zespół seniorów, II 
zespół seniorów, I zespół juniorów, 
trampkarz, młodzik starszy, młodzik 
młodszy, orlik starszy, orlik młodszy, 
żak starszy, żak młodszy, kobiety

Szkoleniowcy w sekcji piłki 
nożnej:

2011 rok – 2 licencjonowanych
2014 rok – 7 licencjonowanych
Księgowość:
2011 rok – niepełna
2014 rok – pełna
Bezpieczeństwo:
2011 rok – brak przeszkolonych 

osób

2014 rok – 2 kierowników ds. 
bezpieczeństwa imprez masowych 
i 3 członków służby informacyjnej

Sukcesy:
2011 rok – awans I zespołu se-

niorów do V ligi
2014 rok – awans I zespołu se-

niorów do V ligi, awans II zespołu 
seniorów do A Klasy, 1 medal Mi-
strzostw Europy w Kulturystyce, 3 

medale Mistrzostw Polski w Kul-
turystyce, awans brydżystów do II 
ligi, ćwierćfinał Mistrzostw Polski 
Juniorów w piłce ręcznej  

Info: LKS Pomorzanin Nowogard
Oprac: KR

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

3. miejsce Brazil Da Bola  
Nowogard 
W niedzielę (14 grudnia), w Resku, odbył się I Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dzieci w 
roczniku 2006 i młodsi. Udział w nim wzięli młodzi piłkarze z Nowogardu, na co dzień tre-
nujący w szkółce Brazil Da Bola. Ponownie nie obyło się bez podium, choć tym razem zdol-
nym zawodnikom z naszego miasta musiało wystarczyć 3. miejsce. 

W Resku wystąpiło w sumie 8 
zespołów. W grupie A rywalizo-
wały: Mewa I Resko, Chemik Poli-
ce, Pogoń Szczecin i Brazil Da Bola 
Nowogard, natomiast w grupie 
B: Mewa II Resko, Sparta Gryfice, 

Błękitni Stargard i Barlinecka Aka-
demia Footbalu. Dwa najlepsze ze-
społy z grupy A i B awansowały do 
fazy pucharowej, która została na-
zwana Ligą Mistrzów. Pozostałe ze-
społy zostały rozstawione w Lidze 

Europy. Młodzi piłkarze z Nowo-
gardu w swoim pierwszym meczu 
zremisowali 1:1 z Mewą I Resko. 
Następnie pokonali Pogoń Szcze-
cin 1:0 i odnieśli zwycięstwo z Che-
mikiem Police 2:0, co pozwoliło 
im walczyć o miejsce na podium. 
W etapie zwycięzców, oprócz no-
wogardzian, walczyli również za-
wodnicy Pogoni Szczecin, Barli-
neckiej Akademii Footbalu oraz 
Sparty Gryfice. W półfinale szkół-
ka piłkarska Brazil da Bola Nowo-
gard natrafiła na Spartę Gryfice, z 
którą po zaciętym pojedynku prze-
grała dopiero po rzutach karnych. 
W meczu o 3. miejsce zawodnicy 
z Nowogardu stanęli już na wyso-
kości zadania i rozgromili Pogoń 
Szczecin 5:0. Kolejny turniej dzieci 
z Nowogardu z rocznika 2006 roze-
grają już 21 grudnia w Stargardzie. 
Życzymy powodzenia.

KR   
 

II Klasa Juniorów Szczecin gr.2 
Runda jesienna 2014/2015:
1. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Ina Ińsko   3:2
2. kolejka:
Hanza Goleniów – Pomorzanin Nowogard   3:2
3. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Radowia Radowo Małe  0:3
4. kolejka:
Sparta Węgorzyno – Pomorzanin Nowogard   1:1
5. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – OKS Goleniów    6:3
6. kolejka:
Promień Mosty – Pomorzanin Nowogard    0:4
7. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Dąb Dębice    3:1
8. kolejka:
Pomorzanin Nowogard – Piast Chociwel    0:10
9. kolejka:
Masovia Maszewo – Pomorzanin Nowogard   5:1

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Piast Chociwel 9 27 61 5 9 0 0
2 Masovia Maszewo 9 24 53 8 8 0 1
3 Radowia Radowo Małe 9 15 24 35 5 0 4
4 Pomorzanin Nowogard 9 13 20 28 4 1 4
5 Hanza Goleniów 9 12 14 33 4 0 5
6 Sparta Węgorzyno 9 11 17 21 3 2 4
7 Ina Ińsko 9 10 26 16 3 1 4
8 Dąb Dębice 9 9 10 29 3 0 6
9 Promień Mosty 9 7 13 34 2 1 5
10 OKS Euroinsbud Goleniów 9 1 8 37 0 1 8
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Każdy, kto wypełni (imię, nazwi-
sko, telefon kontaktowy), wytnie i 
dostarczy bądź dośle do redakcji DN, 
Bon Upominkowy, weźmie udział w 
losowaniu (za 2 tygodnie) nagrody – 
50 złotowego bonu na dowolnie wy-
brany przez siebie zabieg w gabinecie 
„Laboratorium Piękna”. 

W ostatnim losowaniu wygrała El-
wira Gibka. Gratuluję.

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa nr 1

„Cuda są tak cudowne, że nic tego nie zmieni”
Niepowtarzalne, wspaniałe, wzruszające chwile, to chyba za mało, aby wyrazić uczucia, jakie dane było przeżyć uczniom i gronu pedagogicznemu, dzięki 
gościom z Goleniowa, którzy zawitali do Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, w poniedziałek, 15 grudnia.

To chyba przeznaczenie przy-
wiodło uczniów i ich opiekunów 
z Zespołu Szkół Specjalnych z Go-
leniowa, a konkretnie artystów 
tworzących koła teatralne „Je-
stem inny niż mnie znacie”, którzy 
zaprezentowali swój najnowszy 
spektakl pt. „Jesteś cudem!”. Sce-
nariusz przedstawienia powstał na 
podstawie książki Grzegorza Kas-
depke „Horror! Czyli skąd się bio-
rą dzieci” 

Trudno określić jednym słowem 
formułę i środki artystyczne, ja-

kie zastosowali w swoim przedsta-
wieniu. Był tam i teatr cieni, i te-
atralne kukiełki. Do tego wszyst-
kiego wspaniała muzyka i nieba-
nalne teksty piosenek, które wyko-
nane na żywo, z przepięknym wo-
kalem występujących, dopełnia-
ły treść całego spektaklu. A treść 
to oczywiście miłość. To ona po-
winna być naszym codziennym 
drogowskazem. Młodzi artyści w 
swojej teatralnej opowieści zwró-
cili wszystkim uwagę, jak często 
świat dorosłych i dzieci omijają 

się, ile wtedy w nas jest przeróż-
nych, zwykle złych emocji. 

Ich występ to także protest prze-
ciwko niedomówieniom, plot-
kom. Ale nie tylko to! W swoim 
artystycznym przesłaniu, poruszy-
li również temat ciągłego pośpie-
chu, braku czasu dla najbliższych, 
osamotnieniu i niezrozumieniu, 
a w konsekwencji wynikających z 
tego lękach, obawach. Główna bo-
haterka, mała dziewczynka, czuje 
strach, szuka odpowiedzi na pro-
ste pytanie. W swojej wędrówce 

korzysta z podpowiedzi nie zawsze 
wiarygodnych przyjaciół, szpera 
też w Internecie, w książce itp. A 
sprawa jest banalnie prosta. Odpo-
wiedzi na każde, nawet trudne py-
tania, powinna uzyskać od swoich 
najbliższych, od nauczycieli. Bar-
dzo często boimy się zadawać py-
tania, gdyż boimy się ośmieszenia. 
Nie można nie zgodzić się ze sło-
wami, które usłyszeliśmy w trakcie 
przedstawienia: „Nie chcemy do-
rastać, jeszcze nie teraz, gdyż świat 
dorosłych nie zawsze jest taki, ja-
kim byśmy chcieli, żeby był. On 
powinien nam dawać bezpieczeń-
stwo i radość z tego, że istniejemy. 
Cieszmy się ze swojej dziecinności 
śmiało! Nie chcemy dorastać, jesz-
cze nie teraz!”.

To tylko dzieci i na szczęście 
chociaż one wierzą mocno w sło-
wa, jakie można byłoby okre-

ślić mottem i przesłaniem całe-
go spektaklu – „Świat jest cudem, 
każda osoba jest cudem, ty też je-
steś cudem!”. My, dorośli, uczymy 
się tego właśnie od nich i wierzmy 
w nie tak, jak pojmują je właśnie 
dzieci.

To dzięki takim młodym lu-
dziom – artystom, można nabrać 
dystansu do tak mocno goszczącej 
w polskiej społeczności kłótliwo-
ści, nietolerancji naszych słabości. 
Zapomnijmy o tym, cieszmy się 
sobą, bo przecież każdy z nas jest 
cudem. Uczniowie i nauczyciele z 
SP nr 1 dziękują młodym aktorom 
za to przesłanie i za tyle pozytyw-
nych emocji, ale jednocześnie za 
to, iż może naprawdę wszyscy do-
cenimy potęgę drzemiącą w każ-
dym z nas – potęgę dobroci i mi-
łości. 

Inf. własna

„Bo to ten czas”
Plan był taki, żeby bohaterką 

dzisiejszego artykułu była skóra. 
Mam oczywiście świadomość, że 
już nie raz nią była. Ale chciałam 
tak trochę podsumować. Napisać 
jak o choince w czasie Świąt, że 
jest uniwersalna. W dużym uogól-
nieniu każdy ma choinkę. Są po-
dobne drzewka, podobnie ustro-
jone, ale nasza własna zawsze jest 
jedyna i niepowtarzalna. Może za-
brzmi to próżnie, ale skóra wciąż 
jest moją inspiracją. Każdy kolej-
ny artykuł, w którym staram się 
przedstawić ją w innym świetle, 
odkryć kolejny aspekt uświada-
mia mi, że to co robię wciąż jest 
dla mnie ciekawe. Obiecuję, że jak 
nie tu i teraz, to w Nowym Szczę-
śliwym Roku 2015, zacznę od na-
sączonych biologią elementów, 
reakcji, substancji i innych czę-
ści naszej warstwy ochronnej. 
Zbliżające się Święta zobligowa-
ły mnie nijako do zwrócenia uwa-
gi na równowagę. Zacznę więc, 
tak od środka, życzyć Państwu z 
okazji nadchodzących Świąt har-
monii, czyli radości, odpoczyn-
ku, relaksu na wszystkich moż-
liwych płaszczyznach. Zaczyna-
jąc od przygotowań świątecznych 
poprzez wigilijną kolację i sylwe-
strową zabawę, aż po uśmiech-
niętą, rozpromienioną, odpo-
wiednio nawilżoną cerę. Kilka dni 
temu wpadła mi w ucho popular-

na ostatnio piosenka, której sło-
wa leciały mniej więcej tak: „bo to 
ten czas, ciągle zmienia nas... bo 
to ten czas nieustannych walk o 
te sny i marzenia, które drzemią w 
nas...” Nie wiem czy to końcówka 
roku, czy mimo wszystko melan-
cholijny dość okres Świąt, wpra-
wiają mnie zawsze w nostalgicz-
ny nastrój. Nie przy okazji uro-
dzin, ale właśnie teraz najbardziej 
odczuwam upływający czas. Jeden 
rok a jakby wieczność, tyle rzeczy 
się wydarzyło. Czasem co praw-
da było smutno, ale w sumie cie-
szę się, że jestem w tym miejscu, 
właśnie taka. Pewnie mogłabym 
zrobić więcej i szybciej, ale my-
ślę, że trzeba zostawić sobie tro-
chę przestrzeni na niedoskonało-
ści. Byle tylko nie na twarzy. Życzę 
więc Państwu chwili wytchnienia 
i lenistwa, tak aby mieli Państwo 
okazję spojrzeć na siebie łagod-
niejszym okiem, wybaczyć sobie 
własne słabości, przypomnieć za-
lety. W tym celu warto na przy-
kład poszukać siebie w oczach 
bliskich nam osób. Co widzą pa-
trząc na nas nasze dzieci, wnuki i 
ta druga ukochana osoba. Dzięki 
temu będziemy silniejsi. Łatwiej 
będzie nam zaakceptować to, co 
najciekawsze w naszym życiu i 
zarazem najtrudniejsze. Zmiany. 
Warto też pomóc innym przypo-
mnieć, jak bardzo są dla nas waż-

ni. Uśmiechnąć się. Zarażanie 
uśmiechem jest udowodnione na-
ukowo. Jako kosmetolog stwier-
dzam kolejny raz, że najpiękniej-
sza twarz to uśmiechnięta twarz. 
Nic nie działa na cerę i zmarszcz-
ki tak jak szczera radość. Kolejna 
ważna rzecz to marzenia, o któ-
re niestety trzeba walczyć. Życzę 
wziąć je pod uwagę przy nowo-
rocznych postanowieniach. Od-
kurzyć i umieścić na pierwszym 
miejscu przed, a najlepiej zamiast 
diety. Zalecam wymienić głodów-
kę na więcej warzyw, mniej sło-
dyczy, picie większej ilości wody, 
mniej napojów kolorowych itd. 

Postanowienia zacznijmy od 
dobrej zabawy. Niech Sylwester 
będzie niezapomniany i szalony. 
Życzę tego Państwu z całego ser-
ca. Na koniec chciałabym podzię-
kować wszystkim moim klientom 
i wyrozumiałym czytelnikom, za 
cały rok udanej współpracy. Za 
zaufanie i dobre słowo, którymi 
mnie Państwo obdarzyli. Miejmy 
nadzieję, że następny będzie jesz-
cze lepszy.

Informacja podsumowująca realizację projektu  
zat. „Poznawanie świata kultury, historii i sztuki”

W ramach projektu zorganizowane zostały wyjazdy do:
• Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie – 8 czerwca 2014 r.
• Teatru Współczesnego w Szczecinie – 23 czerwca 2014 r.
• Nadmorskiego Parku Miniatur i Kolejek w Dziwnowie – 14 września 

2014 r. 
• Filharmonii w Szczecinie – 10 listopada 2014 r.
• Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie -  28 listopada 2014 r.
• Opery w Szczecinie -  6 grudnia 2014 r.

Celem projektu było ułatwienie 30-ciorga dzieciom (15 dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzeństwu) dostępu do szeroko pojętej 
kultury.

 Osiągnięte rezultaty  projektu :
• pokazanie i poznanie świata kultury, historii i sztuki przez 30 dzieci;
• rozwijanie wyobraźni i zainteresowań 30 dzieci;
• dostarczenie nowych doznań związanych z pobytem w instytucjach 

kulturalnych , takich jak muzea, opera, czy filharmonia;
• uczestnictwo 30 dzieci w 6 wyjazdach do ośrodków kulturalnych;
• integracja ze społecznością i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

15 rodzin, których dzieci wzięli udział w projekcie. 
Termin realizacji projektu: od 15 maja do 31 grudnia 2014 r.

Projekt realizowany w ramach  
współpracy z Fundacją PZU
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TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Choinki 
wszystkie rodzaje Olchowo 74 

przed stacją paliw. Ceny zeszłoroczne. 
507 102 211

Z okazji Nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego 2015 Roku  

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie
składa 

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Nowogard 
serdeczne życzenia zdrowia, wiele radości, wszelkiej 

pomyślności, ciepła,wzajemnego szacunku,  pogody  
ducha, uśmiechu na twarzy, 

a  nadchodzący Nowy 2015 Rok niech spełni Państwa 
marzenia i oczekiwania, radość i pokój Wam przyniesie.

Prezes Fundacji “Zdrowie” Lidia Bogus

Reklama

Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

Podziemia Szczecina
20 listopada 2014 roku, o godz. 7:40, uczniowie klas IIIc i IIId Gim-
nazjum nr 1, wraz z nauczycielami, spotkali się na dworcu  PKP, by 
udać się na wycieczkę do Szczecina. Jej celem było zwiedzanie Pod-
ziemnej Trasy Turystycznej.

Podróż pociągiem upłynęła szybko 
i przyjemnie, choć nie obyło się bez 
komplikacji, wiadomo – zawsze znaj-
dzie się ktoś bez ważnej legitymacji. O 
godzinie 10:00, ubrani w kaski ochron-
ne, weszliśmy do zabytkowych schro-
nów, znajdujących się pod dworcem 
PKP. Były one przeznaczone dla lud-
ności niemieckiej, chroniącej się tam 
podczas nalotów bombowych.  Pani  
przewodnik opowiedziała nam histo-
rię ich powstania i przeznaczenia. Za-
skoczyło nas np. to, że pomieszczenia 
dla małych dzieci i kobiet w ciąży były 
ogrzewane, a ich ściany miejscowo po-
kryte farbą fluorescencyjną, by świe-
cić, na wypadek braku prądu. Boga-

to wyposażone były również pomiesz-
czenia przeznaczone dla zamożnych 
Niemców. Jeszcze do niedawna schro-
ny te nie były dostępne dla zwiedzają-
cych, dziś są jedną z głównych atrak-
cji  Szczecina. Warto wspomnieć, że w 
jednym ze schronów nagrywano sceny 
do  filmu „Wielka ucieczka na Północ”, 
opowiadającym o heroicznych wyczy-
nach pilotów RAF w czasie II wojny 
światowej. Po ciekawej lekcji historii, 
resztę czasu spędziliśmy w kręgielni. 
Zabawa tam jest fantastyczna i ciężko 
ją opisać. Pełni niezapomnianych wra-
żeń i przeżyć, cali i zdrowi wróciliśmy 
do domu. 

IGAO

„Trójka” trzecia w Konkursie Ogólnopolskim

Akcja H2O – to jest to
Dnia 15 grudnia 2014 r. odbyła się w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, uro-
czysta gala, podsumowująca Ogólnopolski Konkurs – „Akcja H2O – to jest to!”, 
którego organizatorem było Ministerstwo Środowiska.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas 
4–6 i polegał na stworzeniu fotografii związa-
nej z tematyką oszczędzania zasobów wod-
nych. Jego celem było również zachęcenie 
do udziału jak największej ilości uczniów ze 
szkoły. Fotografię w odpowiedniej rozdziel-
czości oraz zeskanowany formularz zgłosze-
niowy należało przesłać do organizatora w 
formie elektronicznej do dnia 9 grudnia 2014 
r. Ze Szkoły Podstawowej nr 3 chęć udzia-
łu w konkursie zgłosiło 67 osób, jednak tyl-
ko 17 uczniów spełniło wszystkie niezbęd-
ne warunki udziału (odpowiednia fotografia 
i prawidłowo wypełniony formularz zgłosze-
niowy). Dało to jednak nowogardzkiej szko-
le III miejsce w Polsce. W nagrodę „Trójka” 
otrzymała rzutnik multimedialny za 2000 zł, 
a cała siedemnastka uczniów, wraz z opiekun-
kami, p. Dorotą Gurgul i p. Agnieszką Biał-
czak, na koszt Ministerstwa Środowiska po-
jechała na uroczyste podsumowanie konkur-
su do Warszawy. Podsumowująca Gala skła-
dała się z trzech etapów: I – prelekcja na te-
mat zasobów wodnych w Polsce i na świecie, 
II – warsztaty dla dzieci w grupach, III – wrę-
czenie nagród i dyplomów. 

Galę poprowadził znany kawalarz, Ma-
riusz Kałamaga, z kabaretu „Łowcy.B”, co jesz-
cze bardziej uatrakcyjniło spotkanie. Po gali, 

uczniowie z SP nr 3 mieli okazję zobaczyć naj-
ważniejsze zabytki Warszawy, z autokaru – 
Sejm, Senat, Stadion Narodowy, Krakowskie 
Przedmieście, Pałac Prezydencki i Grób Nie-
znanego Żołnierza. Przed wyjazdem do domu, 
uczestnicy pospacerowali jeszcze po Starym 
Mieście (podziwiali m.in. piękne świąteczne 
iluminacje oraz wystroje), a na Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym zakupili pamiątki. Pomimo 
zmęczenia, wszyscy będą bardzo miło i długo 
wspominać ten wyjazd.

Inf. własna
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Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 
styczeń - czerwiec 2015 rok

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 01-06.2015 r.
Nowogard – nieruchomości niezamieszkałe (firmy,  instytucje...)

Ulica 01 02 03 04 05 06

15 Lutego 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

3 Maja 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

5 Marca 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

700 Lecia 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Armii Krajowej 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Asnyka 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Bankowa 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Batalionów 
Chłopskich

10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Bema 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Blacharska 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Bohaterów 
Warszawy

7, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Brzozowa 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Cmentarna 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Czarnieckiego 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Dąbrowskiego 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Dąbrowszczaków 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Dębowa 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Dworcowa 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Fabryczna 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Głowackiego 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Górna 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Grota-Roweckiego 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Gryfitów 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Jana Pawła II 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Jesionowa 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Jodłowa 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Kasprowicza 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Kazimierza 
Wielkiego

5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Kilińskiego 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Kochanowskiego 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Kosynierów 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Kościelna 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Kościuszki 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Kowalska 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Krótka 7, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Księcia Racibora I I 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Kulice nr (33-38) 7, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Kwietniowa 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Leśna 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Lipowa 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Luboszan 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Lutyków 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Łąkowa 7, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Magazynowa 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Mickiewicza 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Miętno (nr 20-22) 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Miętno (nr 26-36) 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Młynarska 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Monte Cassino 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Nadtorowa 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Norwida 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Ogrodowa 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Okulickiego 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Orlik 7, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Osiedlowa 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Otręby 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Piłsudskiego 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Plac Szarych 
Szeregów

14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Plac Wolności 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Pocztowa 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Polna 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Poniatowskiego 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Promenada 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Pustać 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Racławicka 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Radłowo 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Radosława 7, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Rataja 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Reja 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Reymonta 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Roosevelta 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Rzeszowskiego 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Sieciechowo 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Sienkiewicza 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Sikorskiego 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Słowackiego 9, 22 5, 19 5, 19 2, 16 14, 28 11, 25

Smużyny 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Staszica 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Szkolna 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Światowida 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Świerkowa 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Traugutta 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Warszawska 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Wartcka 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Waryńskiego 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Wiejska 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Wileńska 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Wojska Polskiego 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Wybickiego 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Wyszyńskiego 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Zaciszna 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Zamkowa 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Zbyszewice 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Zielona 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Żeromskiego 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Powyższe daty odbioru odpadów uwzględniają minimalną ilość opróżniania pojemników. Jeżeli 
właściciel nieruchomości zadeklarował większą niż 3 razy w miesiącu częstotliwość odbioru,  odpady 
z jego nieruchomości będą odbierane zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji. O terminach 
powiadomi odbiorca.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 01-06.2015 r.
Miejscowości gminy Nowogard 

– nieruchomości niezamieszkałe (firmy,  instytucje...)

Miejscowość 01 02 03 04 05 06

Bieniczki 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Bieńczyce 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Błotno 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Błotny Młyn 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Błotny Młyn (nr 46-49) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Bochlin 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Boguszyce 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Bromierz 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Brzozowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Czermnica 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Czermnica 
(nr 43-44,  57) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Dąbrowa 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Dąbrowa (nr 60-63) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Długołęka 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Dobroszyn 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Drzysław 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Gardna 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Glicko 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Grabin 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Jarchlino 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Karsk 8, 22 5, 19 5, 19 16, 30 14, 28 11, 25

Konarzewo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Krasnołęka 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Kulice (nr 33-38) 7, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Kulice (wieś) 8, 22 5, 19 5, 19 16, 30 14, 28 11, 25

Lestkowo 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Łęgno 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Maszkowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Miękkie 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Miętno (nr 20-22) 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Miętno (wieś) 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Miętno nr 26-36 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Miodne 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Nowe Wyszomierki 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Nowe Wyszomierki 
(nr 2-7) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Ogary 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Ogorzele 8, 22 5, 19 5, 19 16, 30 14, 28 11, 25

Olchowo 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Olszyca 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Orzechowo 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Orzesze 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Osowo 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17

Ostrzyca 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Ostrzyca (nr 54,  59) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Otręby 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Płotkowo 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Ptaszkowo 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Pustać 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 16, 30

Radłowo 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Sąpole 8, 22 5, 19 5, 19 16, 30 14, 28 11, 25

Sąpolnica 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Sieciechowo 5, 19 2, 16 2, 16 13, 27 11, 25 8, 22

Sikorki 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Słajsino 9, 22 5, 19 5, 19 16, 30 14, 28 11, 25

Smużyny 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 5, 18

Stare Wyszomierki 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Starogoszcz 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Struga 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Strzelewo 8, 22 5, 19 5, 19 16, 30 14, 28 11, 25

Strzelewo (nr 20-26) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Suchy Las 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Szczytniki 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Świerczewo 8, 22 5, 19 5, 19 16, 30 14, 28 11, 25

Trzechel 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Warnkowo 8, 22 5, 19 5, 19 16, 30 14, 28 11, 25

Wierzbięcin 8, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Wierzchęcino 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Wierzchęcino (nr 
49-53) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Wierzchy 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Wojecieszyn 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Wołowiec 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Wyszomierz 7, 21 4, 18 4, 18 15, 29 13, 27 10, 24

Wyszomierz (nr 
44-45) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Zagórze 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Zakłodzie 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23
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nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Zatrudnimy:
 

Magazyniera
- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę 
ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice  
koło Nowogardu

CV prosimy przesyłać  
na adres:  

marketing@ogrodmacieja.pl
W....3.śczb.w.p.12-19.12

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

2015

STYCZEŃ / January / Januar                                                  2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1

Nowy Rok
Mieczysława, Mieszka, Masława Izydora, Makarego, Sylwestra Danuty, Genowefy, Arletty Anieli, Tytusa, Eugeniusza

Hanny, Edwarda, Telesfora
Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Kaspra, Melchiora, Baltazara Lucjana, Juliana, Walentego Seweryna, Erharda, Mścisława Marceliny, Marcjanny, Julianny Dobrosława, Wilhelma, Agatona Honoraty, Matyldy, Feliksa

Arkadiusza, Czesławy, Grety Bogumiła, Weroniki, Leoncjusza Feliksa, Hilarego, Odona Domosława, Makarego, Dąbrówki Marcelego, Włodzimierza, Walerego Antoniego, Jana, Sabiniana Małgorzaty, Piotra, Liberty

Henryka, Mariusza, Erwina Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
Dzień Babci

Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Dzień Dziadka

Anastazego, Wincentego, Gaudentego Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa Felicji, Tymoteusza, Rafała Tatiany, Miłosza, Pawła

Pauli, Polikarpa, Pauliny Angeliki, Przybysława, Ilony Walerego, Radomira, Tomasza Franciszka, Zdzisława, Walerego Macieja, Martyny, Teofila Ludwika, Marceliny, Cyrusa

LUTY / February / Februar                                                       2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

5 26 27 28 29 30 31 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 1

Brygidy, Ignacego, Renaty

Marii, Miłosława, Joanny Błażeja, Telimeny, Oskara Andrzeja, Weroniki, Gilberta Agaty, Adelajdy, Justyniana Bohdana, Doroty, Pawła Romualda, Ryszarda, Sulisława Piotra, Żakliny, Gniewomira

Apolonii, Rajnolda, Mariana Elwiry, Jacentego, Scholastyki Dezyderego, Marii, Lucjana Eulalii, Nory, Modesta Grzegorza, Katarzyny, Kastora
Walentynki

Walentego, Cyryla, Metodego Faustyna, Jowity, Georginy

Danuty, Julianny, Daniela Donata, Łukasza, Zbigniewa
Środa Popielcowa

Konstancji, Maksyma, Wiaczesława Arnolda, Konrada, Mansweta Leona, Ludomiła, Lubomira Eleonory, Kiejstuta, Fortunata Małgorzaty, Marty, Piotra

Damiana, Romany, Florentyna Macieja, Bogusza, Jaśminy Cezarego, Wiktora, Konstancjusza Aleksandra, Mirosława, Dionizego Gabriela, Anastazji, Honoryny Romana, Makarego, Lutomira

MARZEC / March / März                                                        2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

9 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5

Antoniego, Radosława, Albina

Heleny, Henryka, Halszki Maryny, Kunegundy, Pakosława Kazimierza, Łucji, Witosława Adriana, Fryderyka, Oliwii Jordana, Róży, Kolety Pawła, Tomasza, Felicyty Beaty, Wincentego, Jana

Franciszki, Katarzyny, Mścisława Cypriana, Makarego, Marcelego Benedykta, Konstantego, Ludosława Bernarda, Grzegorza, Józefiny Krystyny, Bożeny, Rodryga Leona, Matyldy, Jakuba Longina, Klemensa, Ludwiki

Herberta, Izabeli, Henryki Patryka, Zbigniewa, Gertrudy Cyryla, Edwarda, Boguchwała Józefa, Bogdana, Laili Klaudii, Eufemii, Cyriaki Benedykta, Lubomiry, Mikołaja Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

Oktawiana, Pelagii, Zbisława Gabriela, Marka, Gabora Marioli, Dyzmy, Wieńczysława Emanuela, Larysy, Teodora Ernesta, Lidii, Ruperta Anieli, Renaty, Kastora

Niedziela 
Palmowa

Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

Amelii, Kwiryna, Dobromira Beniamina, Kornelego, Balbiny

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

Bezpłatne porady prawne
w redakcji DN 10.00 - 11.00

w każdy czwartek

Pomóżmy 
sobie!

- Przyjmę używany robot ku-
chenny, akordeon tel. 513 520 
798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, 
tel. 723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment pokojowy 
tel. -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchen-
ne, meble kuchenne i pokojowe 
oraz lodówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę :pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojo-
wy i kuchenny, lodówkę i sofę,      
bojler na wodę ciepłą – tel.783 
469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel roz-
kładany dla dziecka, pralkę, lo-
dówkę i tapczan dwuosobowy- 
tel.     508 413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-
369

- Oddam: za darmo, ośmioty-
godniowego szczeniaczka – tel. 
693 925 093  

- Oddam darmo telewizor ki-
neskopowy duży, sprawny, pilot 
- 512 215-673 

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Zakłodzie (nr 51-52) 3, 20 3, 17 3, 17 14, 28 12, 26 9, 23

Zatocze 9, 23 6, 20 6, 20 3, 17 15, 29 12, 26

Zbyszewice 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 6, 19

Żabowo 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Żabówko 12, 26 9, 23 9, 23 4, 20 4, 18 15, 29

Powyższe daty odbioru odpadów uwzględniają minimalną ilość opróżniania pojem-
ników. Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował większą niż 3 razy w miesiącu 
częstotliwość odbioru,  odpady z jego nieruchomości będą odbierane zgodnie z danymi 
zawartymi w deklaracji. O terminach powiadomi odbiorca.

W następnym numerze przedstawimy HARMONOGRAM 
ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 01-06.2015 r. dla  
Nowogardu i miejscowości z gminy Nowogard – nieruchomo-
ści niezamieszkałe (firmy,  instytucje...) (Dotyczących nieru-
chomości,  w których zadeklarowano 3 odbiory w miesiącu)
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OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 791 493 007

Wszystkim naszym klientom i sympatykom 
życzymy spokojnych i pełnych radości 

Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo szczęścia 
w nadchodzącym Nowym Roku!

NIERUCHOMOŚCI
•	 Najtańsze działki bu-

dowlane obok szkoły 
Trójki. 00 33 78 78 18 
189

• Sprzedam garaż muro-
wany duży, Nowogard, 
Zamkowa. 506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 
mkw. + droga, przy   ul. 
Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527 

• Nowogard mieszkanie 
2pokojowe tanio sprze-
dam. 501 307 666 

•  Sprzedam mieszkanie 
2pokojowe parter. 889 
483 698

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie ulica Gryfi-
tów. 91 39 27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 
Kikorze. 668 411 277 

• Sprzedam  mieszka-
nie  4 pokojowe , 67,7 m 
2 : I piętro ul:15 lutego. 
Tel.534633872.

• Sprzedam lub wynajmę 
lokal użytkowy o pow. 52 
m2 przy ul. Racibora I 4 
w Nowogardzie. Tel. 695 
264 594.

• Wynajmę czteropokojo-
we mieszkanie. Kaucja 
2000 zł. Wynajem 700 zł. 
Tel. 504 898 980 

•	 Sprzedam uzbrojoną 
działkę na Asnyka. 600 
11 72 76

• Sprzedam mieszkanie w 
centrum Nowogardu 46 
m2. 797 755 242

• Sprzedam kontener han-
dlowy 19m2, ocieplony. 
698 245 237 

• Wynajmę mieszkanie ul. 
Wiejska nowe budow-
nictwo, 42 m2, 2 pokoje, 
IV piętro, w pełni ume-
blowane 700 zł + opła-
ty, 2000 zł kaucji od za-
raz.660 424 989

• Wynajmę niewielkie 
mieszkanie dwupokojo-
we od stycznia, 600 zł + 
opłaty, dwumiesięczna 
kaucja. 796 138 286  

•	 Wynajmę lokal 30m2 
na ul. 5go Marca 5 w 
Nowogardzie. 601 090 
079, 9139 21 304 

• Poszukuję do wynajęcia 
trzy-czteropokojowego 
mieszkania lub domu jed-
norodzinnego w Nowo-
gardzie. Tel. 531 685 388 

• Wynajmę mieszkanie 
2pokojowe ul. Racibora 
od 01.01.15r. 609 594 038

• Wynajmę mieszkanie w 
centrum tanio 2 pokoje. 
724 848 518 

• Wynajmę kawalerkę na 
ul. Warszawskiej. 669 212 
959 

• Do wynajęcia lokal o 
pow. 34,5 m2 na gabi-
net lekarski lub inne 
usługi, przystosowa-
ny dla osób niepełno-
sprawnych tel. 91 39 
20891 lub 662 857 120.

MOTORYZACJA
• Sprzedam Opel Astra F 

Bertone rok prod. 1994, 
poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do za-
rejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Szyba przednia do Re-
nault Megane rok 97, szy-
ba przednia Opel Astra 
rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 
na części. 605 576 908 

• Sprzedam Ford Focus, 
hatchback 5d, 1,8 benzy-
na, rok. prod. 1998/1999, 
przeb. 130.000 km, opo-
ny zimowe, radio, tel. 515 
343 600

• Sprzedam 1.43 HA grunt 
rolny pod KRUS. Tel. 725 
899 426

• Czermnica 3000 m2 łąki za 
5000 zł. Tel. 783 534 677

•	 ROLNICTWO

• Mieszkankę zbożową. 
511 696 751 

•	 Kupię słomę w snop-
kach z dowozem. 91 39 
20 307 

• Sprzedam  kaczki  skuba-
ne. Tel. 796759414.

•	Sprzedam	ziemię	rolną.	
9139	22	997

USŁUGI
• Remont na każdą kie-

szeń. Tel.609 715 839
• Remonty mieszkań, wy-

kończenia. Tel. 608 364 
330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-bu-
dowlane, hydrauliczne, 
przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielo-
na”. Wynajem sal na kon-

ferencje, zebrania, szkole-
nia. Tel. 91 39 26 691.

• AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac 
- w 2 minuty, bindowa-
nie, wydruki A3-A4 ko-
lor, ksero A3-A4 - kolor, 
laminowanie A3-A4. Tyl-
ko u nas największy wy-
bór okładek. Nowogard, 
ul. 700 Lecia 15 (nad skle-
pem zielarskim). Tel. 605 
522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 
605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Dachy, docieplenia, 
strop odocieplenia, ob-
róbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/SKÓRZANEJ MA-
TERIAŁOWEJ / POŚCIELI 
WEŁNIANEJ / LANOLINĄ 
/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• C y k l i n o w a n i e . 
692 478 465 

• Docieplenia, dekarstwo, 
polbruk. 785 931 513 

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagra-
niczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pie-
ców gazowych Vaillant - 
serwis  tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTE-
RÓW. ul. Woj. Polskiego 
57. 787 482 763 

• Tartak – Korytowo. 782 
741 664 

• Usługi elektroinstalacyj-
ne, instalacje elektrobu-
dowlane, bramy, monito-
ring, domofony. 696 443 
643 

•	  Regulacja – naprawa 
drzwi i okien tel. 695 181 
070 

PRACA
• Zatrudnię dysponenta-

-spedytora w transpor-
cie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy bruka-
rzy. 886 456 377 

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 
264 594.

• Zatrudnię  panią  do  pracy .  
Kelnerkę - barmana. Hotel 
„Oskar”.Tel.602474266.

INNE
• Sprzedam drewno opa-

łowe i kominkowe. 
667 788 820 

•	 PIECE GAZOWE c.o. uży-
wane z gwarancja i mon-
tażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy rocz-
ne przeglądy części za-
mienne grzejniki panelo-
we c.o. tanio szczecin Va-
illant tel. 691 686 772

• Sprzedam CB radio Har-
ry III z anteną, na gwaran-
cji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używa-
ne wymiar szerokość 
146 cm, wysokość 140 
cm, tzw. fest, dwuszybo-
we, białe, PCV, cena do 
uzgodnienia, stan bdb. , 
tel. 605 522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VA-
ILLANT   z Niemiec   uzy-
wane z gwarancja i mon-
tażem do mieszkania,do-
mu,sklepu,tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa 
lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak ko-
mina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamien-
ne,serwis tel 691 686 
772

•	 GRZEJNIKI panelowe 
c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary,z Niemiec malo 
używane do mieszkania-
,domu,sklepu cena od 
70 zl   oraz elektryczny 
przepływowy podgrze-
wacz wody na prad 380V 
do lazienki,kuchni cana 
200zl   tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy 

podgrzewacz wody sto-
jacy VGH 130-190 litro-
wy f. Vaillant z Niemiec 
do domu, pensjonatu 
gdzie sa 2- 3 lazienki,eko-
nomiczny cena od 1.000 
zl piec  gazowy c.o. sto-
jacy, zeliwny ze sterowa-
niem vaillant moc od 11- 
30 kw cena 1.200 zl mon-
taz,serwis   tel   691 686 
772. 

• Sprzedam pelet, lu-
zem lub pakowany, wor-
ki 15 kg, drzewne 8 mm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196 .

•	 Karp świąteczny, speł-
nione wymagania eko-
logiczne, sprzedaż przy 
ul. Boh. Warszawy nr 
107 obok sklepu węd-
karskiego oraz w domu 
przy ul. Dąbrowskiego 
9. Tel. 91 39 20 763

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSCH, cena 
do uzgodnienia , tel. 605 
522 340

• Sprzedam piec central-
nego ogrzewania moc 50 
kW, drewno trociny. 503 
084 687

• Sprężarka Wam bez silni-
ka. Cena 250 zł. 503 084 
687 

•	 Choinki wszystkie ro-
dzaje Olchowo 74 przed 
stacją paliw. 507 102 
211

• Drewno opałowe sprze-
dam olcha – sosna, suche 
pocięte w klocki. 514 740 
538

• Odpady tartaczne na 
opał, sprzedam pocięte 
w klocki lub w całości do 
samodzielnego pocięcia. 
514 740 538 

•	 Sprzedam akwarium 
240l. „Fala” wraz z drew-
nianą szafką. 693 128 
117

• Sprzedam tanio dużą pal-
mę. 697 612 843 

• Tanio sprzedam szafkę 
RTV. 661 242 151 

• Sprzedam wannę alumi-
niową na wodę, ryby. 696 
807 922 

• Bransoletkę złotą 11,66 g 
sprzedam. 600 182 682 
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HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 210.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 159.000 zł
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

W Y D R U K I 
K O L O R O W E

u l .  B o h . 
W a r s z a w y  7 a

e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165;  
Tel. 91 577 20 07

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

2014 r. 1

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta? 
Pieniądze w 15 minut. 

Nie zwlekaj zadzwoń już dziś: 
324 20 73 34

SZYBKA ŚWIĄTECZNA  
POŻYCZKA OD RĘKI 

Bez zbędnych formalności, pieniądze jeszcze przed Wigilią. 
Sprawdź naszą promocję do 19 grudnia. 

Zadzwoń: 324207334

Weź szybką pożyczkę jeszcze przed Wigilią. 
Pieniądze bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Skorzystaj z naszej świątecznej promocji do 24 grudnia. 
Zadzwoń: 324207334

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO  
OD RĘKI NA NOWY ROK. 

Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Promocja do 31 grudnia! 
Zadzwoń już teraz: 324207334

10.12 

16.12 

22.12 

29.12 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (95):  Podobno każdy ma swój kawałek cienia

Wiesław Borowik, Natalia Kursnierk, Christiana Syfert. Adam Stefański, Pelagia Feliksiak, Marianna 
Machocka, Grażyna Siedlecka, Andrzej Leszczyński, Anna Husarz, Teresa Januszonek, Krystyna Gęglawa, 
Anna Huget, Stanisława Pokorska, Halina Szwal, Barbara Bartosik, Michał Furmańczyk, Lucyna Karbowiak, 
Alicja Wypych, Edward Bachor, Marek Kozioł

Zwycięzcy: Teresa Januszonek, Adam Stefański, Lucyna Karbowiak 
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Statki, Czujnik termiczny
Miłosz Wielgus, Kacper Turek, Jakub Turek, Maciek Płachecki, Dominika Płachecka, Mateusz Pisarek, 

Marcel Głąbecki, Kacper Głąbecki, Mateusz Lewandowski, Kacper Skowroński, Zuzanna Kaczmarek
Zwycięzca: Kacper Turek
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07Szeroki wybór artykułów kreatywnych: cekiny, koraliki, tasiemki...

Spraw radość sobie i swoim bliskim - 
- ozdobą wykonaną przez siebie.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Piękno jesieni”
Martyna Bryndza, Ewa Doszczenko, Zofia Górecka, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Christiana Syfert, Agata Kochelska, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Maria Sowińska, Renata Dumań-
ska, Krystyna Młynarska, Małgorzata Krawczyk, Teresa Januszonek, Szczepan Falaciński, Lucyna Andrzej-
czak, Maria Kloch, Halina Stefańska, Grażyna Kosmalska

Zwycięzcy: Ewa Doszczenko, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych
Maja i Klaudia Zdunowskie, Mateusz Zaremba, Kacper Skowroński, Kinga Feliksiak, Miosz Wielgus, Mar-

tyna Grenda, Nikola Molka, Katarzyna Młynarska, Martyna Szaplin, Oliwia Jaworska, Natalia Kamińska, 
Wiktoria Matusiak, Marcin Woźniak, Justyna Łuczak, Oktawia Maciejuniec, Ela Lewandowska

Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:30; 8:05; 8:10; 9:50(7); 10:15; 10:50(7); 11:15; 11:40; 11:50; 11:55; 12:40; 
14:40; 14:50; 15:00; 15:10; 15:20; 15:30(7); 16:11
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:10; 9:00; 9:10; 9:30; 9:50; 10:25:11:20(7); 12:30(7); 13:00; 13:10; 13:20; 13:45(F); 14:10; 
14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:00
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:50; 17:20; 18:30; 19:30
Kursują od poniedziałku do soboty; F - kursuje od poniedziałku do piątku; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

kupuj meble na raty!

do

20x0%
*szczegóły na stronie internetowej

GOLENIÓW
ul. Maszewska 9A, obok Komendy Policji  

www.k3-galaria.pl

A25.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P6.2.O.d/o

NOWOGARD 
ul. Boh. Warszawy 5A • tel. 91 392 05 53

PROMOCJA
STIHL MS 261 C-M

PROMOCJA
STIHL MS 170

699,-
Moc: 1,2 kW / 1,6 KM
Prowadnica: 35 cm
Ciężar: 4,1 kg¹

CENA PROMOCYJNA

Pilarki STIHL
Doskonałe do przygotowania 
drewna opałowego na zimę

2599,-

Poręczna, mocna, profesjonalna pilarka spalinowa STIHL MS 261 C-M z systemem M-Tronic 
zapewniającym zawsze optymalną moc silnika. Filtr HD2, pompa olejowa z regulacją 
wydajności i praktyczne wyposażenie takie jak: tłumik ze stali nierdzewnej, 
czy praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego.

Moc: 2,9 kW / 3,9 KM
Prowadnica: 37 cm
Ciężar: 5,2 kg¹

W 19.12

Z konsumpcją i alkoholem (0,7 l.), (2 l. soku), szampan, obiad i 4 posiłki i szaszłyk gorące, przekąski

- 400 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

"Andrzejki" - 29.11 g. 20.00-4.00

SYLWESTER - 31.12 g. 20.00-5.00

z orkiestrą “Amadeo"

ZAPRASZAMY

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące i szaszłyk, przekąski

- 180 zł od pary

z orkiestrą “Amadeo"

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
CHRZTY • ŚLUBY • KOMUNIE • STYPY

Tel. 604 214 937

W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do
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Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

W213.4.P.10-31.pt

czyt. 14

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA NA ZABIEGI 
FIZYKOTERAPEUTYCZNE

• badanie USG narządów ruchu
• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii

W72.4.P.P.4-25.04

W253

s. 5

Zebrali ponad 
700 podpisów

Zaśpiewali  

dla Kuby Wójcika
s. 10

Ogłasza nabór
Dzieci niepełnosprawnych 

w wieku 2,5 - 6 lat

  
 

 

   

Tel. 609-931-469
  

 

Pierwszy w Nowogardzie!

Zapewniamy bezpłatnie:
- realizację podstawy programowej
- wychowania przedszkolnego
- zajęcia rehabilitacyjne, 
  logopedyczne,  rewalidacyjne
- terapię SI
- inne zajęcia wynikające z orzeczeń

Znajdziecie Nas:
ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard

www.spp-promyczek.edu.pl

Święta noc  - Antonio Allegri da Correggio  ok. 1525 - 1530 wykonane na płótnie, obraz znajduje się w Galerii Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie

Zaczął od tego,  
że się upił s. 3

REKLAMA

Święta Noc

Wydanie 

świąteczne
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Nasza sonda

Byłeś świadkiem ciekawego 
zdarzenia, wykonałeś 

oryginalne zdjęcia, jesteś  
w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas 

o każdej porze. 
Tel. 513 088 309,

e-mail: poligraf@post.pl

Reklama

Boże Narodzenie
Mały pokój w wielkim bloku, 

i szpitalne łóżko co uwiera wszędzie,
domowe zacisze, ciemne kąty, 

zakamarki serc samotnią udręczonych
uwiedzione blichtrem i mirażem cztery strony świata

nawet tam gdzie nikt nie czeka nawet Tam 
Dziś Pan się rodzi a nad nami jasność wschodzi

Jasność co oświeca drogę 
Ku Betlejem iść już mogę 

Rozmieniony na sto spraw
Życia pychą ogarnięty nastroszony niczem paw

Zapłakałem nagle gdy to dziecię w żłobie 
Mnie wskazało -

- Przyglądam się Tobie 
Podejdź czekałem tak długo. 

Podejdź Przyjacielu, tu miłości sługo,
Podejdź bo dziś się zaczyna i Twoje zbawienie
i Pokój co ogarnia wskroś ludzkie stworzenie.

Podejdź spocznij tu na sianie 
I niech trwa na zawsze to nasze spotkanie.

21.12.2014 r.  Marek Słomski

Stanisław Siuda: lat 61, zmarł 18.12.2014r., pogrzeb odbył się 20.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie
Eugenia Agaciak: lat 88, zmarła 20.12.2014r., pogrzeb odbył się 22.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie
Jadwiga Saniuk: lat 80, zmarła 20.12.2014r., pogrzeb odbył się 22.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,  Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 

UWAGA!
Następne wydanie DN z kalendarzem 

noworocznym we wtorek 30 grudnia br.

Ciemność widzimy... ciemność
Dlaczego lampy przy ul. 3 Maja nie świecą wieczorem - pytają mieszkańcy? 

 Po zmroku, co jest bardzo ważne i niebezpiecz-
ne zwłaszcza na przejściach dla pieszych, nie wi-
dać przechodzących, którzy często też ubrani są 
w ciemną odzież i nie posiadają odblasków. - Nie 
tylko ja, ale także moi znajomi obawiają się, że 
kiedyś kierowcy mogą kogoś w tym miejscu potrą-
cić. Czy musi dojść do nieszczęścia, aby ktoś po-
szedł po rozum do głowy i w końcu oświetlił tę 
ulicę? -  słyszymy w rozmowie od napotkane-
go przechodnia, który poprosił DN o interwen-
cję w tej sprawie. Podobnie reagują inni miesz-
kańcy. Są niezadowoleni z tego, że miasto od ja-
kiegoś czasu wyłącza oświetlenie uliczne, które w 
przypadku ulicy 3 Maja nie funkcjonuje od około 
dwóch dni. Kierowcy, jadąc od strony Kościoła w 
kierunku Olchowa, przejeżdżają ciemną ulicą, co 
faktycznie utrudnia widoczność i może dopro-
wadzić do nieszczęścia z udziałem pieszego. Re-
porter DN udał się na miejsce, by przekonać się 
o tych utrudnieniach. Faktycznie rzeczywistość 
potwierdziła tę przykrą praktykę – ktoś chyba 

próbuje oszczędzać kosztem bezpieczeństwa in-
nych. - Takie systematyczne wyłączenia dwu-trzy 
dniowe  to od  kilku miesięcy tutaj stała praktyka 
– mówi nam inny przechodzący właśnie tamtędy 
mieszkaniec ul. 3 Maja. Taka praktyka powinna 
być szybko zaniechana, by naprawdę nie doszło 
w końcu do dramatu. 

Jarek Bzowy 

Już w zasadzie od jutra możemy powiedzieć, że rozpoczyna-
ją się Święta Bożego Narodzenia, a niebawem przywitamy Nowy 
Rok. Niemal każdy z nas będzie składał życzenia swoim krew-
nym, przyjaciołom czy znajomym. Dlatego pytamy, w naszej co-
tygodniowej sondzie, czego życzą sobie nawzajem nowogardzia-
nie na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i nowy 2015 rok

Agnieszka Wypych – Chciała-
bym bardzo serdecznie i świątecz-
nie pozdrowić swoją mamę, jak 
również życzyć ciepłych radosnych 
i bardzo rodzinnych świąt Boże-
go Narodzenia, a także może tro-
szeczkę takich zimowych świąt, bo 
co to za święta Bożego Narodzenia 
bez białego puchu?

Dorota Sokolińska-Wąsik – 
Chciałabym życzyć wszystkim miesz-
kańcom gminy Nowogard zdrowia i 
zdecydowanie dystansu do otaczają-
cego ich świata i samych siebie. Życzę 
również poczucia humoru, bo mam 
wrażenie, że tego właśnie chyba nam 
nieco brakuje. Co do prezentów, to by 
były przemyślane. Dla mnie takim 
najważniejszym prezentem będzie przyjazd moich dzieci, a także spotka-
nie w gronie rodzinnym. 

Katarzyna Kurłowicz – Ponieważ 
jesteśmy tuż pod marketem i w fer-
worze zakupów świątecznych, to ży-
czę wszystkim, aby zakupy były bar-
dzo przemyślane i bez naddatków. 
Sugeruję, by właśnie na zakupy wy-
brać się z wcześniej przygotowa-
ną karteczką, która posłuży nam za 
taką dobrą ściągawkę, która pozwo-
li na wybór odpowiednich zakupów i 

prezentów dla najbliższych. Ale mówiąc już bardzo serio, to chciałabym 
życzyć wszystkim bardzo radosnych, spokojnych, rodzinnych świąt Boże-
go Narodzenia, a także dobrego Nowego Roku 2015, w którym życzyła-
bym sobie i bliskim, by przemyśleli swoje życiowe plany oraz marzenia w 
sposób mądry.

Leszek Pokorski – Myślę, że w ży-
czeniach świątecznych najważniejsze 
jest szczęście, a także dobre zdrowie, 
dlatego życzę mojej rodzinie i wszyst-
kim znajomym, a także przyjacio-
łom, by spędzili ten świąteczny czas 
i Nowy Rok w radości, spokoju i z za-
miarem realizacji najskrytszych ma-
rzeń, które sobie postanowili na nad-

chodzący Nowy Rok 2015. W końcu przywitamy go już za parę dni, pod-
czas sylwestrowych balów i prywatek domowych.

Magdalena Bartnicka – Chcia-
łabym życzyć mojej rodzinie i 
wszystkim moim bliskim wszel-
kiej pomyślności, a także wyma-
rzonych prezentów pod choinką. 
A korzystając z możliwości wypo-
wiedzenia się do gazety DN, chcia-
łabym również pozdrowić świą-
tecznie moich rodziców i życzyć im 
dużo zdrowia i miłości. 
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
ul. Cmentarna 1a · 72-200 Nowogard · tel. 913 921 767, 602 350 318, 692 354 065 24h

www.furmanczyk.com.pl;   asfurmanczyk@poczta.onet.pl;   jfnowogard@poczta.onet.pl

 TRUMNY  · URNY  · PRZEWOZY
NAGROBKI · GROBOWCE

KWIATY ·  WIEŃCE  · WIĄZANKI

NOWOGARD: ul. Cmentarna 1a, tel. 913 921 466
ul. Kościuszki 35a, tel. 913 925 755, ·

·
 ul. Nadtorowa 3a, tel. 913 920 577

DOBRA ŁOBEZ: ul. Wojska Polskiego, tel. 913 970 397
P1.9.śczb.do

Reklama

Kupię samochód  
ciężarowy 

- skrzyniowy DMC do 3,5 tony. 
Rok produkcji od 2008 roku. 

Kabina 3 osobowa.

tel. 91 39 26 267

Mikołaj  
do 

wynajęcia
KONTAKT 

Telefon: 530-556-529
e-mail:  

mikolaj.wnowogardzie@
gmail.com

Trzecia sesja Rady Miejskiej zawieszona 

Zaczął od tego, że się upił...
Skandalem zakończyła się wczorajsza sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Jeden z pracowników PUWiS, wręczając przewodniczącemu Rady, Andrzejowi 
Kani, obywatelski protest w sprawie przetargu na wodę, wyczuł od niego woń alkoholu. Do ratusza wezwano policję. Ta zbadała Przewodniczącego. Oka-
zało się, że miał 0,32 promila alkoholu. Grozi mu kara grzywny lub aresztu. Pytanie, czy powinien nadal pełnić tę funkcję?

Takiego przebiegu sesji nikt nie 
mógł się spodziewać. Najpierw radni 
z PSL zawnioskowali o przeniesienie 
obrad na 29 grudnia. - Jednemu z na-
szych kolegów zmarła mama. Chcieli-
byśmy uczestniczyć w uroczystościach 
pogrzebowych i osobiście złożyć kon-
dolencje – uzasadniał wniosek wice-
przewodniczący klubu PSL, radny 
Michał Krata. Andrzej Kania ocho-
czo poddał wniosek PSL pod gło-
sowanie. Większością głosów radni 
przystali na propozycję PSL. Przeciw 
byli tylko radni PiR-PiS, a radni Jo-
wita Pawlak, Michał Wiatr i Dariusz 
Kielan – wstrzymali się. Sesję prze-
niesiono na 29 grudnia. 

Niemal w tym samym czasie do 
przewodniczącego podszedł Robert 
Weiss, jeden z pracowników PUWiS. 

- Składam na pana ręce zawiado-
mienie o inicjatywie obywatelskiej 
wraz z wnioskiem o podjęcie przez RM 
stosownych i efektywnych działań, 
zmierzających do wyjaśnienia wszel-
kich niejasności w działaniach burmi-
strza Nowogardu, związanych z pod-
miotami z grupy Remondis, mającymi 
przejąć wszystkie sieci wodociągowe i 
kanalizacyjne na terenie Gminy – mó-
wił mężczyzna reprezentujący popar-
tą prawie 800 podpisanymi inicjaty-
wę, po czym dodał, patrząc się w stro-
nę rady: Wyczułem alkohol od prze-
wodniczącego rady. 

Dobrze Pan wyczuł. Pana prawo – 
odpowiedział Przewodniczący. 

- Trzeba zadzwonić na policję. Tutaj 
się nie szanuje ludzi – krzyczała jedna 
z mieszkanek będących na sali. 

Sytuacja zaczęła rozwijać się  dy-
namicznie. Andrzej Kania przeszedł 
do małej sali obrad, by stamtąd pró-
bować wyjść. Ludzie zabarykadowa-
li jednak drzwi i uniemożliwili mu 
opuszczenie ratusza.  Andrzej Kania 
próbował jeszcze kilkukrotnie pod-
jąć próbę wyjścia z sali. To też mu 
uniemożliwiono. Później mówił, że 
wychodzi tylko na papierosa i że ni-
gdzie nie ucieknie. Na to ludzie też 
nie chcieli się zgodzić. 

- Zapali pan później nawet dwa pa-
pierosy, a do czasu przyjazdu poli-
cji nie wypuścimy pana stąd – powie-
dział mu jeden z mężczyzn pilnujący 
drzwi. 

W międzyczasie redakcja DN za-
pytała A. Kanię, czy jest trzeźwy. 
Zarzekał się, że nie pił dziś alkoho-
lu. Wątpliwości co do jego stanu nie 
mieli też pytani przez nas radni klu-
bu WN. 

- Proszę pana, Andrzej Kania na 
pewno jest trzeźwy – stwierdził Da-
wid Jurczyk. Przytakiwała mu sie-
dząca obok niego, radna Mirosława 
Cwajda. Również radny Arkadiusz 
Ciechanowski stwierdził, że nie po-
czuł wcześniej od Kani alkoholu. 

Po około pół godzinie do ratusza 
weszło trzech funkcjonariuszy po-
licji. Obywatele w nagrodę za szyb-
ki przyjazd przywitali ich brawami. 
Gdy kilka osób, w tym dziennikarze, 
próbowali wejść z policjantami do 
biura Rady doszło do przepychanki. 
Przybyły kilka minut wcześniej były 
radny, ale nadal szef stowarzyszenia 
WN, Tomasz Szafran, przez chwilę 
skutecznie uniemożliwiał wejście do 
sali, uderzając drzwiami kilka osób, w 
tym również przedstawicieli mediów 
(DN i ekipę TVP Szczecin). 

- Z kopa pociągnij te drzwi! Wpu-
ścić ludzi! Heniek, chodź tutaj!- dało 
się słyszeć w ścisku głosy pracowni-
ków PUWiS. W końcu jednemu z 
mężczyzn udało się siłą „udrożnić” 
wejście. 

- Jak się pan zachowuje, panie Sza-
fran!- krzyknęła jedna z pracownic 
PUWiS, która, jak się okazało, zosta-
ła uderzona drzwiami w twarz. Sza-
fran po takiej zdecydowanej reakcji 
obecnych ludzi ulotnił się. Także inni 
członkowie WN wyszli z sali i opuści-
li ratusz. Policja przystąpiła do wyko-
nywania czynności. Przewodniczący 
początkowo nie chciał poddać się ba-
daniu alkomatem. 

- Proszę bardzo, możemy jechać na 
krew. Tutaj blokuje się wykonywanie 
moich obowiązków i ogranicza wol-
ność. Uniemożliwia mi się pracę. Jesz-
cze raz podkreślam, że nie spożywa-
łem dzisiaj alkoholu – powiedział Ka-
nia, przyznając jednak, że pił alkohol 
dzień wcześniej. 

- Musimy tutaj pana zbadać, z tym 
że badanie zrobimy poza publiczno-
ścią – stwierdzili policjanci, po czym 
poszli z A. Kanią do sali obok. Po 
chwili funkcjonariusze opuścili po-
mieszczenie, nie informując o wyni-
ku badania. Sam przewodniczący też 
odmówił udzielenia tej informacji, 

pytany o wynik badania przez DN.  - 
Proszę się zapytać policji. Ja nie mu-
szę się na tym znać – powiedział A. 
Kania. 

Po kilkudziesięciu minutach o tym, 
co pokazał alkomat analizując stan 
trzeźwości przewodniczącego, poin-
formowała redakcję rzecznik praso-
wa policji. 

- Badanie wykazało, że pan prze-
wodniczący miał 0,32 promila alkoho-
lu - powiedziała asp. Julita Filipczuk. 

Gdy A. Kania już wytrzeźwie-
je, będzie musiał złożyć wyjaśnienia 
na policji. Zgodnie z kodeksem wy-
kroczeń, za wykonywanie czynno-
ści zawodowych po spożyciu alkoho-
lu, może mu grozić kara grzywny lub 
nawet aresztu. 

Odpowiedzialność karna to jedno. 
Pozostaje jeszcze ocena za zachowa-
nie, jaką wystawią A. Kani pozosta-
li radni. 

- Uważam, że obecny przewodniczą-
cy Rady Miasta, Andrzej Kania, powi-
nien wyciągnąć wnioski z dzisiejszych 
wydarzeń i zachować się adekwatnie 
do powagi sytuacji, w jakiej się znalazł 
– to tyle odnośnie przewodniczącego. 
Wyrażam także nadzieję, że refleksji 
dokonają również Ci, którzy  powoła-
li go na tę funkcję kilka dni temu, czy-
li radni WN, SLD i PSL  - powiedział 

Piotr Słomski, szef klubu PiR -PiS. 
Klub  PSL ma o sprawie dyskutować 
podczas dzisiejszego spotkania. 

-Według mnie jest podstawa do 
tego, aby pan Kania sam się odwołał.
(należy rozumieć- podał do dymisji – 
dop red.) Jeśli taki wniosek się pojawi 
to ja go poprę. Dzisiaj mamy spotka-
nie w tej sprawie – stwierdził R. Paś-
ko, informując jednak, że jest to jedy-
nie jego stanowisko, a nie całego klu-
bu. Powiedział również, że już wczo-
raj po skandalu w Radzie, WN zabie-
gał o spotkanie z PSL, ale nie doszło 
ono do skutku. 

Radny Marcin Wolny (przewodni-
czący klubu radnych SLD) nie miał 
wyrobionego zdania, zastrzegając, że 
nie widział jeszcze oficjalnego komu-
nikatu na temat stopnia upojenia al-
koholowego przewodniczącego RM. 

Natomiast Bogumił Gała, szef Klu-
bu WN, do którego należy jak wia-
domo również A. Kania, nie odbierał 
wczoraj od nas telefonu. 

Na sali obrad nie było burmistrza 
Roberta Czapli. Ten w tym czasie roz-
dawał na Placu Wolności pierogi. Nie 
przeszkadzały mu w tym nawet wy-
buchające tuż obok petardy protestu-
jących pracowników PUWiS.  

Marcin Simiński

Grupa mieszkańców blokuje wyjście z sali Andrzejowi Kani. 

Patrol policji wezwany do ratusza rozmawia z przewodniczącym Kanią. 
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Zdrowych, radosnych
 Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku
 dla mieszkańców ziemi nowogardzkiej

 życzy
 Zarząd Miejsko-Gminny  

Polskiego Stronnictwa Ludowego  
w Nowogardzie

ŻYCZEN IA

15.12.2014 r. 
godz. 11.00 
W miejscowości Węgorzyce 

dokonano włamania do samo-
chodów ciężarowych marki Man, 
skąd skradziono paliwo.

godz. 15.10
Powiadomienie o przywłasz-

czeniu zagubionego portfela z za-
wartością dokumentów, pienię-
dzy oraz karty bankomatowej.

godz. 18.30
P r z y -

właszczenie zagubionej kar-
ty bankomatowej, za pośrednic-
twem, której dokonano płatność 
zbliżeniowych w sklepach na te-
renie Nowogardu.

16.12.2014 r. 
godz. 13.10
Powiadomienie o oszustwie 

przy zawarciu umowy świadcze-
nia usług telekomunikacyjnych, 
w wyniku czego powstało zadłu-
żenie.

17.12.2014 r. 

godz. 09.40 
Powiadomienie o włamaniu do 

biblioteki szkolnej w miejscowo-
ści Żabowo, skąd dokonano kra-
dzieży dwóch monitorów, kom-
putera oraz kamery internetowej.

godz. 12.00
Ochrona sklepu Intermar-

che powiadomiła o zatrzymaniu 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

godz. 13.40
W sklepie Biedronka na ul. War-

szawskiej dokonano zatrzymania 
sprawcy kradzieży sklepowej. 

godz. 15.50 
Powiadomienie o włamaniu do 

pomieszczeń klubu wiejskiego w 
miejscowości Bodzęcin, skąd do-
konano kradzieży trzech note-

booków, telewizora, routera oraz 
kasy fiskalnej.

godz. 16.00
Powiadomienie o uszkodzeniu 

rolet antywłamaniowych w świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości 
Trzechel. 

godz. 16.45
Powiadomienie o kradzieży w 

sklepie Pepco, z torebki damskiej, 
portfela z dokumentami oraz pie-
niędzmi.

18.12.2014 r. 
godz. 15.10 
Kolizja drogowa na ul. 700 Le-

cia, w której uczestniczyły dwa 
pojazdy: Ford Fiesta oraz Roover. 

19.12.2014 r. 
godz. 07.50

Potrącenie pieszej na przejściu 
dla pieszych przy ul. 700 Lecia.

godz. 14.20
Kolizja drogowa na parkin-

gu sklepu Biedronka na ul. Boh. 
Warszawy, pomiędzy pojazdem 
marki VW Crafter oraz Toyota 
Carina. 

20.12.2014 r. 
godz. 15.30
Kolizja drogowa na drodze po-

między miejscowościami Mięt-
no – Truskolas, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: VW Golf i 
Nissan. 

godz. 19.20 
Powiadomienie o kolizji drogo-

wej na ul. Waryńskiego, gdzie w 
zaparkowany pojazd marki VW 
Passat wjechał inny pojazd. 

21.12.2014 r. 
 godz. 11.00
Ochrona sklepu Lidl powiadomi-

ła o zatrzymaniu sprawcy kradzie-
ży sklepowej. Na miejscu Policjanci 
wylegitymowali Damiana W.

godz. 15.40
Uszkodzenie pojazdu marki 

Toyota Auris, zaparkowanego na 
parkingu przy ul. Kowalskiej.

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń  

Kronika 
policyjna

Prezesowa milczy, Starosta nic nie wie...

Kolejne skargi od pacjentów
Kolejni pacjenci skarżą się na działalność gabinetu rehabilitacji, jaki prowadzi w Nowogardzie Szpitalne Centrum Medyczne z Goleniowa. Ludzie są zbul-
wersowani odległymi terminami zabiegów, jakie oferuje im się w gabinecie. 

Pan Kazimierz Grzelak pocho-
dzi z Ostrzycy. W zeszłym tygo-
dniu wybrał się do Nowogar-
du, by umówić żonę na bezpłat-
ne zabiegi w gabinecie rehabili-
tacji. Pani Zdzisława ma chory 
kręgosłup. Cierpi, ma silny ból i 
kłopoty z chodzeniem. By ulżyć 
jej w cierpieniu, lekarz zalecił jej 
pilną kurację u fizykoterapeu-
ty. Niestety, żona pana Kazimie-
rza będzie musiała znosić ból aż 
do 1 kwietnia. To pierwszy wol-
ny termin w gabinecie. 

- Jak człowiek ma wytrzymać 
z takim bólem przez trzy miesią-
ce? - pyta zbulwersowany mąż 
pani Zdzisławy, który wprost 
z gabinetu udał się do redakcji 
DN - Wcześniej, w gabinecie przy 
szpitalu, czas oczekiwania wy-
nosił najwyżej miesiąc. Od kie-
dy zabrali wszystko do Golenio-
wa, traktuje się nas jak pacjentów 
drugiej kategorii. 

Kobiecie pozostaje albo pró-
ba umówienia się na zabiegi do 
Goleniowa (gdzie znajdują się 
dwa gabinety obsługujące rów-
nież pacjentów z Nowogardu) 
bądź prywatne wizyty w jednym 
z dwóch gabinetów w Nowogar-
dzie. Mężczyzna przyznaje, że 

już raz żona korzystała z pry-
watnych zabiegów. Małżeństwa 
nie stać jednak na to, aby znów 
skorzystać z usług komercyjnego 
gabinetu.  Wyjazd do Goleniowa 
też nie jest rozwiązaniem. Zwa-
żywszy, że pani Zdzisława mu-
siałaby jeździć w towarzystwie 
męża na zabiegi, koszty dojazdu 
sięgnęłyby ok. 250 zł za 10 dni 
(nie liczyć ewentualnie dojazdu 
z dworca do samego gabinetu). 

W podobnej sytuacji, jak mał-
żeństwo z Ostrzycy, znalazł się w 
miniony piątek, pan Tadeusz Łu-
kaszewicz z Nowogardu. Męż-
czyzna pierwszy raz zgłosił się 
do „nowego” gabinetu ze skie-
rowaniem na zabiegi rehabilita-
cji dłoni. 

- Najpierw zaproponowali mi 
termin w połowie kwietnia 2015 
r. Kiedy się zagotowałem, znale-
ziono wolny termin na początku 
marca, co też niewiele mnie po-
cieszyło – mówi pan Tadeusz. 
Przyznał, że na początku myślał, 
że proponowany termin zabie-
gów to żart. - Szybko zorientowa-
łem się, że to tyle trzeba czekać na 
zabiegi. Pytanie, po co komu taki 
gabinet, kiedy w przypadku ta-
kich poważnych schorzeń, kilku-

miesięczne „zaniedbania” mogą 
doprowadzić do stałego kalectwa 
– dodaje pacjent.  

Jak już informowaliśmy w po-
przednich wydaniach DN, na 
skargi pacjentów niewzruszona 
pozostaje prezes SCM w Gole-
niowie, Ewa Kasprzak, która od 
dwóch tygodni milczeniem zby-
wa prośbę redakcji o komentarz 
w tej sprawie. Wobec takiej po-
stawy pani Prezes, w zeszłym 
tygodniu próbowaliśmy uzy-
skać zdanie w temacie od staro-
sty Tomasza Kulinicza. Ten jed-
nak uznał, że pierwszy raz słyszy 
o problemach z przyjmowaniem 
pacjentów do gabinetu prowa-
dzonego przez SCM w Nowo-
gardzie. Rzekomo też dopiero od 
redakcji DN usłyszał o skargach 
pacjentów. Obiecał, że przyjrzy 
się sprawie i wówczas zajmie sta-
nowisko. Do zamknięcia bieżą-
cego numeru gazety starosta nie 
nawiązał jednak kontaktu z re-
dakcją.  

Co tu się później dziwić, że 
tak, a nie inaczej mówi się u nas 
o stosunku „Goleniowa” do No-
wogardu...

MS

Nasz komentarz 
To już kolejne skargi w przeciągu niewielu tygodni funkcjonowa-

nia nowogardzkiej refundowanej przez NFZ  rehabilitacji organizo-
wanej w oparciu o kontrakt, który otrzymał goleniowski szpital. Przy-
pomnijmy, że kontraktu nie podpisano w tym roku po raz pierwszy z 
dotychczasowym wykonawcą tej usługi w Nowogardzie, czyli gabine-
tem przyszpitalnym p. Bąk. Tylko w wyniku zdecydowanego społecz-
nego protestu zakontraktowany usługodawca, czyli szpital goleniow-
ski, zdecydował się na wykonywanie części kontraktu też w gabine-
cie, który otworzył na terenie naszego miasta. Niestety jak pokazu-
je rzeczywistość (i jak przewidywaliśmy), takie rozwiązanie nie może 
być efektywne i nie zabezpiecza ani co do terminów, ani co do zakresu 
potrzeb tak dużej populacji, jak w Nowogardzie, osób korzystających 
z rehabilitacji. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe w dużej części „no-
wogardzkie” (i PSL-owskie) władze powiatu podejmą jakieś działania, 
aby dostępność u nas do tej ważnej usługi zdrowotnej nie budziła tak 
zasadniczych zastrzeżeń, jak chociażby te, które już publikowaliśmy. 

Pogodnych, rodzinnych 
Bożego Narodzenia 

oraz sukcesów i pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku 

dla pani Moniki Pietrzak-Bołbot 
i jej rodziny 

życzy 
personel z 15 południka 
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Wydarzeniom na sali obrad towarzyszył protest zorganizowany na Placu Wolności 
przez pracowników PUWiS. 

Przedświąteczna „szopa” w nowogardzkiej Radzie 

Jak radni zlekceważyli pracowników PUWiS
Przełożona wczoraj, na 29 grudnia sesja nowogardzkiej Rady Miejskiej miałaby być bardzo 
ważna dla pracowników lokalnego przedsiębiorstwa PUWiS. Przygotowali oni bowiem po-
party ponad 700 podpisami Obywatelski projekt Uchwały Rady Miejskiej, dotyczący nie-
prawidłowości w trakcie przetargu na administrowanie przez najbliższe 15 lat siecią wod-
-kan. w Nowogardzie.

W związku z przygotowanym i 
wnoszonym w trybie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej projek-
tem  uchwały,  na sesję przybyło kil-
kunastu pracowników PUWiS, a 
przed ratuszem na placu inna gru-
pa protestowała przeciwko dotych-
czasowej polityce burmistrza i gmi-
ny wobec lokalnej firmy (wyrażo-
nej sposobem prowadzenia przetar-
gu na administrowanie siecią wod-
-kan.), ustawiając samochody fir-
my i wnosząc różne okrzyki. Na se-
sję przybyli też przedstawiciele licz-
nych mediów w tym TVP Szczecin. 
Niestety z powodów, o których pi-
szemy na stronie 3, radni głosami 
SLD, PSL i WN  przełożyli sesję na  
29 grudnia. Przeciwni temu byli tyl-
ko radni PiR-PiS, a wstrzymało się 
3 niezrzeszonych. - Trudne jest do 
przyjęcia uzasadnienie wniosku o 
odroczenie sesji Rady Miasta na 29 
grudnia, jaki złożyli radni PSL. Z ca-
łym szacunkiem i wyrazami współ-
czucia oraz zachowaniem należ-
nej powagi wobec śmierci i pogrzebu 
mamy jednego z radnych PSL, uwa-
żam, że radni tego ugrupowania po-
winni byli złożyć jedynie wniosek o 
zarządzenie np. dwugodzinnej prze-
rwy w celu udania się na uroczy-
stości pogrzebowe. A doprowadzo-
no za to do takiej sytuacji, w której 
Rada nie dokonuje decyzji w spra-
wach istotnych dla mieszkańców 
gminy. O wadze tych spraw świad-
czy fakt licznego przybycia np. pra-
cowników PUWiS oraz przedstawi-
cieli innych grup społecznych, którzy 
słusznie wyrazili swoje oburzenie z 
powodu odroczenia obrad – powie-
dział  DN Piotr Słomski, szef klubu 
PiR-PiS. Mimo zamieszania wywo-
łanego decyzją Rady, przedstawicie-
le PUWiS  próbowali wręczyć prze-
wodniczącemu Kani tekst projek-
tu uchwały. Co się dowiedzieli w tej 
sprawie od Kani, który był na bani, 
nie wiemy, natomiast przybliżamy 
niżej treść długiej bo prawie 7-dmio 
stronicowej uchwały (skróty  doko-
nane przez redakcję DN).  

Uchwała Nr I__/__/1__ 
Rady Miejskiej w Nowogardzie 
z dnia __ - ________ - 201_ r. 
W sprawie nieprawidłowości 

związanych z przeprowadzonym 
bez jakiejkolwiek uchwały Rady 
Miejskiej w Nowogardzie VI ka-
dencji przez Burmistrza Nowogar-
du postępowaniem w sprawie wy-
boru partnera prywatnego mają-
cego świadczyć usługi zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odpowiadania ścieków na tere-
nie Gminy Nowogard, a także nie-
prawidłowości związanych z za-
warciem także bez jakiejkolwiek 
uchwały Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie VI kadencji poza ramami 

ww. postępowania różnego rodza-
ju umów, porozumień i aneksów 
z dwoma spółkami deklarującymi 
przynależność do niemieckiej grupy 
kapitałowej działającej pod marką 
Remondis, z których jedna w ogó-
le nie uczestniczyła w ww. postępo-
waniu, uzasadniających niezwłocz-
ne podjęcie przez Radę Miejską w 
Nowogardzie VII kadencji działań 
w celu przeciwdziałania zagrożeniu 
interesów majątkowych Gminy No-
wogard oraz ciągłości dostaw wody 
i odbioru ścieków od Mieszkańców 
Gminy Nowogard, a zatem ochrony 
porządku prawnego naruszonego 
podejmowanymi z przekroczeniem 
uprawnień działaniami Burmistrza 
Nowogardu, a także poddanie ści-
słej kontroli Rady Miejskiej w No-
wogardzie VII kadencji wszelkich 
dalszych czynności Burmistrza No-
wogardu z ww. podmiotami działa-
jącymi pod marką Remondis. 

§ 1.  
Ustalenia Rady Miejskiej w No-

wogardzie
Rada Miejska w Nowogardzie 

ustaliła, że bez jakiejkolwiek wy-
maganych prawem uchwał Rady 
Miejskiej w Nowogardzie VI ka-
dencji, Burmistrz Nowogardu do-
prowadził do: wszczęcia, przepro-
wadzenia i rozstrzygnięcia niety-
powego postępowania o bardzo 
dużej wartości przedmiotu, jakim 
było postępowanie w sprawie wy-
boru partnera prywatnego mają-
cego świadczyć usługi zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odpowiadania ścieków na tere-
nie Gminy Nowogard (dalej „Postę-
powanie PPP”), …w którym stwier-
dzono wybór uczestniczącej w nim 
spółki pod firmą Wasserverband 
Lausitz Betriebsführung GmbH z 
siedzibą w Senftenberg w Niem-
czech (dalej „Partner z Niemiec”) 
deklarującej przynależność do nie-
mieckiej grupy kapitałowej dzia-
łającej pod marką Remondis; za-
warcia umowy, jaką była Umowa 

partnerstwa publiczno – prywat-
nego na świadczenie usług zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków,-
…o wielomilionowej wartości, któ-
re z ww. Partnerem z Niemiec pod-
pisał z upoważnienia Burmistrza 
Nowogardu sekretarz gminy;..(tu-
taj następuj wymienienie kilku jesz-
cze budzących poważne wątpli-
wości  umów i aneksów zawartych  
przez gminę z niemiecką firmą jesz-
cze przed przystąpieniem do  reali-
zacji przez nią  zadania. podstawo-
wego )…….. 

Pismem Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju z dnia 5.11.2014 r. 
– znak DWP-I-024-16-RJ/14,  za-
kwestionowano możliwość zawie-
rania przez Burmistrza Nowogar-
du jakichkolwiek porozumień ze 
Spółką z Warszawy, która uprzed-
nio nie brała udziału w ww. Postę-
powaniu PPP. Rada Miejska w No-
wogardzie dostrzega i wskazuje, 
że ujawnione w ust. 1 zdarzenia  
i dokumenty są bardzo niepokoją-
ce, gdyż wskazują na całkowite po-
minięcie kompetencji organu sta-
nowiącego gminy Rady Miejskiej 
w Nowogardzie VI kadencji przez 
Burmistrza Nowogardu, w zakre-
sie obowiązku uprzedniego uzyska-
nia jej zgody na wdrożenie złożo-
nego programu gospodarczego ol-
brzymiej wartości kilkudziesięciu 
milionów złotych, a także zauwa-
żalny brak woli Burmistrza No-
wogardu do wzięcia bezpośred-
niej odpowiedzialności poprzez 
uchylanie się od osobistego pod-
pisywania jakichkolwiek umów 
z ww. Partnerem z Niemiec oraz 
ww. Spółką z Warszawy, która ni-
gdy nie brała udziału w Postępowa-
niu PPP. 

Rada Miejska w Nowogardzie 
dostrzega i wskazuje na to, że Bur-
mistrz Nowogardu wyraźnie zigno-
rował zastrzeżenia będącej właści-
cielem części sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych (co sam potwier-

dził w ogłoszeniu o wszczęciu ww. 
Postępowania PPP) spółki pod fir-
mą Przedsiębiorstwo Usług Wod-
nych i Kanalizacyjnych Sp. z o.o. 
z siedzibą w Nowogardzie (dalej 
„Przedsiębiorstwo z Nowogardu”), 
a także wyraźnie zlekceważył fakt, 
że ani Partner z Niemiec, ani Spół-
ka z Warszawy nie osiągnęła z tym 
przedsiębiorcą odpowiednich po-
rozumień umożliwiających korzy-
stanie z jego majątku, co było nie-
zbędne dla wykonalności projektu 
zmiany operatora, a także zapew-
nienia ciągłości dostaw wody pitnej 
do wszystkich Mieszkańców No-
wogardu oraz odbioru ścieków od 
wszystkich Mieszkańców Gminy 
Nowogard...

§ 2. 
Stanowisko Rady Miejskiej w No-

wogardzie 
Mając na względzie okoliczności 

ujawnione w § 1, Rada Miejska w 
Nowogardzie stwierdza, że: 

Burmistrz Nowogardu wszczy-
nając, przeprowadzając i rozstrzy-
gając na rzecz Partnera z Niemiec 
wskazane w § 1 ust. 1 pkt 1 Postę-

powanie PPP bez uzyskania sto-
sownej uchwały Rady Miejskiej w 
Nowogardzie VI kadencji prze-
kroczył swoje uprawnienia, wkra-
czając w kompetencje organu sta-
nowiącego ( tutaj następuje wy-
mienienie wszystkich przekroczeń 
kompetencji  i podstaw prawnych o 
tym stanowiących)….

Mając na względzie stanowisko 
ujawnione w ust. 1 oraz koniecz-
ność niezwłocznego zabezpiecze-
nie interesów majątkowych Gmi-
ny Nowogard zagrożonych ujaw-
nionymi publicznie przez Partne-
ra z Niemiec i Spółki z Warszawy 
roszczeniami odszkodowawczy-
mi wobec Gminy Nowogard, choć 
istnieją uzasadnione podstawy dla 
przyjęcia, że wszystkie podpisane 
z nimi z przekroczeniem upraw-
nień przez Burmistrza Nowogar-
du umowy, aneksy i porozumienia 
są nieważne z mocy prawa, co po-
zbawiałoby Partnera z Niemiec i 
Spółkę z Warszawy realnych pod-
staw do wysuwania takich roszczeń, 
Rada Miejska w Nowogardzie  
stwierdza, że nie akceptuje w ża-
den sposób ujawnionych w ust. 1  
pkt 1 – 7 działań Burmistrza No-
wogardu, nie podjęła, ani nie za-
mierza podejmować jakiejkolwiek 
uchwały, która mogłaby zostać w 
przyszłości traktowana, jako pre-

tekst do argumentowania, że zo-
stały zatwierdzone dotychczasowe 
czynności Burmistrza Nowogardu 
podejmowane z Partnerem z Nie-
miec oraz Spółką z Warszawy.  

§ 3.
Działania i zalecenia Rady Miej-

skiej w Nowogardzie  
Rada Miejska w Nowogardzie po-

stanawia: przesłać odpis niniejszej 
uchwały do Wojewody Zachodnio-
pomorskiego, Ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej, a 
także Prezesa Rady Ministrów,  jako 
organów nadzoru nad Gminą No-
wogard uprawnionych do wszczę-
cia procedury z art. 96 ust. 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r.  o samo-
rządzie gminnym przewidzianej do 
eliminacji powtarzających się naru-
szeń prawa przez organ wykonaw-
czy jednostki samorządu gminne-
go; przesłać odpis niniejszej uchwa-
ły do właściwych organów ochro-
ny prawnej, takich, jak Najwyższa 
Izba Kontroli, Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Szczecinie, Central-
ne Biuro Śledcze Policji, Central-
ne Biuro Antykorupcyjne, Agen-

cja Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, w celu wykorzystania przez nie 
powyższych ustaleń i stanowiska 
Rady Miejskiej w Nowogardzie w 
ramach posiadanych kompetencji 
ustawowych; przesłać odpis niniej-
szej uchwały do właściwych jed-
nostek prokuratury powszechnej, 
w szczególności Prokuratury Ape-
lacyjnej w Szczecinie oraz Proku-
ratury Okręgowej w Szczecinie, w 
celu rozważania celowości skorzy-
stania z uprawnień przewidzianych 
w art. 57 Kodeksu cywilnego to jest 
wytoczenia stosownego powódz-
twa o ustalenie nieważności umów, 
porozumień, aneksów zawar-
tych przez Burmistrza Nowogardu  
z Partnerem z Niemiec oraz Spółką 
z Warszawy wskazanych w § 1 ust. 
1 pkt 2 – 8, a także wstąpienia do 
Procesu cywilnego wskazanego w 
§ 1 ust. 4, za czym przemawia po-
trzeba ochrony zagrożonego inte-
resu publicznego i praworządno-
ści przez niezależny organ, jakim 
jest prokuratura. ……Tyle w skró-
towym wydaniu dotyczył Projekt 
uchwały przedłożonej przez przed-
stawicieli PUWiS. Jaki będzie dal-
szy los uchwały i całej afery prze-
targowej na administrowanie siecią 
wod –kan będziemy informować na 
bieżąco.

opr. red.

 „Skoro się nie znacie, to po co przyjęliście taką durnowatą uchwałę?”- pyta 
radnego Michała Kratę z PSL Beata Agustynek  z PUWiS, odnosząc się do przyjętej 
na sesji przed dwoma tygodniami uchwały o stawkach za wodę. 
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

W  owym czasie wyszło 
rozporządzenie Ceza-

ra Augusta, żeby przeprowa-
dzić spis ludności w całym pań-
stwie. Pierwszy ten spis odbył 
się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybiera-
li się więc wszyscy, aby się dać 
zapisać, każdy do swego mia-
sta. Udał się także Józef z Gal-
ilei, z miasta Nazaret, do Ju-
dei, do miasta Dawidowego, 
zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Da-
wida, żeby się dać zapisać 
z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kiedy 
tam przebywali, nadszedł 
dla Maryi czas rozwiązania. 
Porodziła swego pierworodne-
go Syna, owinęła Go w pielusz-
ki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gos-
podzie. W tej samej okolicy pr-
zebywali w polu pasterze i trzy-
mali straż nocną nad swoją 
trzodą. Naraz stanął przy nich 
anioł Pański i chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak że 
bardzo się przestraszyli. Lecz 
anioł rzekł do nich: Nie bójcie 
się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem 
całego narodu: dziś w mieście 
Dawida narodził się wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz, 
Pan. A to będzie znakiem dla 
was: Znajdziecie Niemowlę, 
owinięte w pieluszki i leżące w 
żłobie. I nagle przyłączyło się 
do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga 
słowami: Chwała Bogu na 
wysokościach, a na ziemi pokój 
ludziom Jego upodobania.

W Szczecinie, na Bulwarze 
Gdańskim, Misjonarki Miło-

ści, jak w wielu innych miej-
scach, mają zwyczaj wystawiać 
w tym pięknym świątecznym 
czasie bożonarodzeniowe ja-
sełka. Siostry Matki Teresy z 
Kalkuty żyją niezwykle ubogo, 
tym samym jasełka przygoto-
wane pod ich czujnym okiem 
przez dzieci z ubogich rodzin 
również były bardzo skromne, 
ale przez to właśnie tak piękne 
i prawdziwe. Przecież Jezus na-
rodził się w ubóstwie i sam jest 
najbliżej ubogich, zwłaszcza 
ubogich dzieci, które niezwy-
kle czują klimat tego wielkiego 
wydarzenia narodzin Pana. W 
końcu to także święto dzieci i 
czas ich wielkiej radości z ob-
darowywania przez liczne pre-
zenty, choćby najskromniej-
sze... Kiedy miałem okazję wi-
dzieć jasełka “dzieci Matki Te-
resy” sam poczułem się niesa-
mowicie obdarowany. Niezwy-
kle poruszająco w tym przed-
stawieniu ukazane było odrzu-
cenie Jezusa, kiedy dzieci prze-
brane za Maryję, Józefa i osioł-
ka musiały chodzić od drzwi 
do drzwi domów ludzi do-
świadczając odrzucenia w sło-
wach: “Nie ma dla Was miej-
sca! Nie ma dla Was miejsca! 
Nie ma dla Was miejsca!” Wie-
my dobrze, że właśnie to od-
rzucenie było powodem naro-
dzin Jezusa w stajni, co rów-
nież jest dla nas przejawem 
miłości Boga, który tak bardzo 
uniżył siebie aby być z nami...

Zadajmy sobie jednak dziś 
pytanie: czy chcę otworzyć 
drzwi, nie tyle swego domu, co 
drzwi serca, dla Jezusa, aby On 
narodził się we mnie, aby we 
mnie żył? On przychodzi dziś 
na nowo do każdego i każdej 
z nas, aby dać nam udział w 
swoim życiu, życiu Bożym, aby 
dać nam udział w swojej miło-
ści, byśmy mieli udział w Jego 
Boskiej naturze przez miłość, 
byśmy stali się dziećmi Boży-
mi! Przyjmiesz Go czy odrzu-
cisz? Otworzysz serce czy za-
mkniesz je na Jezusa, który 
przychodzi nie w potędze swe-
go majestatu, ale w pokorze i 
uniżeniu jako małe dziecko? 

W tym miejscu chciałbym 

wyświetlić pewne doświadcze-
nie małej siostry Jezusa Ma-
deleine Hutin (1898-1989), 
która choć nigdy nie chciała 
przeżywać jakiś “cudowności” 
doświadczyła w swojej dro-
dze duchowej mistycznej wi-
zji. Widziała ona Maryję, któ-
ra podawała jej maleńkiego 
Jezusa. A Jezus wyrywał się 
z rąk Matki Bożej, by oddać 
się w ręce człowieka. Słabego, 
nieporadnego człowieka… W 
wizji tej, ludzie jednak byli tak 
zajęci sobą, że nie zauważyli 
gestu Maryi i wyciągniętych 
do nich rączek małego Je-
zusa, pomimo że byli bard-
zo pobożni. Niektórzy z nich 
czytali Biblię, inni odmawiali 
różaniec. Byli tak bardzo sku-
pieni na swojej pobożności, 
że nie widzieli jak bardzo Je-
zus pragnie zstąpić w ich serca, 
wejść w ich życie. Siostra Mad-
eleine doskonale odczytała 
Jego pragnienie, widziała, że 
Maryja chce dać Jej Jezusa, ale 
czuła się bardzo niegodna tak 
wielkiego daru, czuła się bard-
zo grzeszna. Po chwili jednak 
zwyciężyło w niej pragnienie 
przyjęcia Go, pomimo poczu-
cia swojej niegodności. Jezus  
natychmiast zstąpił z rąk Mat-
ki Bożej wprost do Jej serca 
zalewając je bezkresnym po-
kojem i miłością. 

My również możemy mieć 
poczucie wielkiej niegodności 
i grzeszności, ale Jezus przy-
chodzi w te święta na nowo 
właśnie do ludzi grzesznych, 
do nas, którzy jesteśmy grzesz-
nikami! Możemy czuć się bar-
dzo poranieni czy nawet do ni-
czego, zupełnie nieporadni. 
Nieistotne! Bo Boża Dziecina 
pragnie wejść do serca każde-
go i każdej z nas bez wyjątku! 
On jest samą miłością, która 
pragnie w nas się rozlać, w nas 
rozbić namiot swojej obecno-
ści, w nas zamieszkać. Przyjmij 
Go zatem, a doświadczysz po-
koju, za którym może tęsknisz 
już od dawna. On przyniesie 
Ci ukojenie, świętą ulgę... 

Ks. Robert Szyszko

 (Łk 2, 1-14)

Wyrazy głębokiego współczucia 
radnemu Rady Miejskiej w Nowogardzie,

składa 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej Kania 

z radnymi Rady Miejskiej w Nowogardzie 
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Z-ca Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski

Panu Stanisławowi Saniukowi 
 oraz jego rodziniez powodu śmierci 

Mamy

Godziny odprawianych  Pasterek i Mszy 
Świątecznych w poszczególnych Parafiach 
i ich Kościołach Filialnych.

Parafie w Nowogardzie i ich ko-
ścioły filialne

1.  W Parafii pw. Św. Rafała Ka-
linowskiego w Nowogardzie  -  Pa-
sterka o godz. 22:00, 24:00, Msze 
świąteczne tak jak w każdą niedzie-
lę - dodatkowo w pierwszy dzień 
Świąt o godz. 15:00 Msza Święta - 
(chrzty )

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. Św. Rafała Kali-
nowskiego w Nowogardzie: 

- Kościół Filialny w Jarchlinie – o 
godz. 22:00 

- Kościół Filialny w Kulicach - o 
godz. 23:15 

- Kościół Filialny w Sąpolnicy - o 
godz. 23:15

 Msze świąteczne we wszystkich 
Kościołach tak jak w każdą niedzie-
lę.

2. W Parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie  -  Pa-
sterka o godz. 21:00 dla dzieci i  do-
rosłych, oraz o godz. 24:00 dla mło-
dzieży i dorosłych.  

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. Matki Boskiej 
Fatimskiej w Nowogardzie:

 - w Kościele Filialnym w Miętnie 
o godz. 22:00

- w Kościele Filialnym w Lestko-
wie o godz. 23:00 

Msze świąteczne we wszystkich 
Kościołach tak jak w każdą niedzielę.  

3. W Parafii pw. WNMP w No-
wogardzie -  Pasterka o godz. 22:00 
i o godz. 24:00 

- w pierwszy dzień Świąt Msze 
Święte o godz. 9:30, 11:00, 12:30, 
14:00(chrzty), 20:00 Msza Św.”Z     
życiem bez prądu” (nie będzie Mszy 
Św. o godz. 7:00).

- w drugi dzień Świąt Msze Świę-
te tak jak w każdą niedzielę

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii pw. WNMP w No-
wogardzie:

 - Kościół Filialny w Olchowie - o 
godz. 21:00 

- Kościół Filialny w Wojcieszynie - 
o godz. 21:00 

- Kościół Filialny w Dąbrowie - o 
godz. 22:00

- Kościół Filialny w Karsku – o 
godz. 24:00

Msze świąteczne we wszystkich 
Kościołach tak jak w każdą niedzie-
lę.

Parafie wiejskie i ich kościoły  fi-

lialne
1. W Parafii  pw. św. Anny w 

Długołęce –  Pasterka o godz. 
24:00

 Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Długołęka: 

- Kościół Filialny w Redle - o 
godz. 20:00 

- Kościół Filialny w Wyszomie-
rzu - o godz. 21:30 

- Kościół Filialny w Godowie - o 
godz. 23:00 

2. W Parafii pw. św. Sylwestra 
w Strzelewie –  Pasterka  o godz. 
23:00,

- w Kościele Filialnym w Węgo-
rzy o godz. 21:00

Msze świąteczne w Parafii i we 
wszystkich Kościołach Filialnych 
tak jak w każdą niedzielę.

3. W Parafii pw. MB Różańcowej  
w Żabowie  - Pasterka o godz. 24:00 

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii Żabowo: 

- Kościół Filialny w Maszkowie – 
o godz. 21:00

- Kościół Filialny w Wyszogórze 
–  o godz. 22:00 

- Kościół Filialny w Potulińcu - o 
godz. 23:00

4. W Parafii  pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Wierzbięcinie –  
Pasterka o godz. 24:00          

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii  Wierzbięcin: 

 - w Kościele filialnym w Słajsino 
- o godz. 21:00

-w Kościele filialnym w Ostrzycy  
- o godz.22:30

5. W Parafii pw. św. Józefa oblu-
bieńca Najświętszej MP w Jeniko-
wie  - Pasterka o godz. 24:00

Pasterka w innych miejscowo-
ściach Parafii  Jenikowo: 

-  Kościół Filialny w Korytowie - 
o godz. 19:30

-  Kościół Filialny w Wojtaszy-
cach - o godz. 20:40

- Kościół Filialny w Bagnach - o 
godz. 21:50

-  Kościół Filialny w Dębicach - o 
godz. 23:00

6. W Parafii pw. św. Katarzyny w 
Trzechlu – Pasterka o godz. 24:00 

Msze świąteczne we wszystkich 
Kościołach Parafii wiejskich i ich 
kościołach filialnych tak jak w 
każdą niedzielę.

Opr. MR

KONDOLENCjE
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Z okazji nadchodzących świąt – rozmowa z ks. Robertem Szyszko

Szopka jest szkołą życia i radości
Tworzenie szopki ma charakter bardzo symboliczny i jest wpisane w kulturową tradycję chrześcijańskiego obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia, jest 
zwieńczeniem specjalnego czasu (adwentu), który przygotowuje nas na nadejście Bożego Dziecięcia. O tym, jak ten symboliczny wymiar odnieść do życia 
codziennego, spróbuje powiedzieć nam w poniższej rozmowie ks. Robert Szyszko.

Przygotowanie
Red. Właśnie kończymy szcze-

gólny czas, jakim jest Adwent. 
Czym on tak właściwie jest?

Ks. R. Szyszko: Adwent (od łac. 
Adwentus) jest to czas radosne-
go oczekiwania na przyjście Jezu-
sa w Boże Narodzenie i na końcu 
czasów – w dniu paruzji – czyli po-
wtórnego przyjścia w chwale.

Jaki sens egzystencjalny speł-
nia to oczekiwanie tu i teraz, w 
naszym codziennym, często za-
ganianym życiu?

Jest to nic innego jak nasz sto-
sunek do samego Jezusa, który jest 
gotowy przyjść do nas tu i teraz. 
Przychodzi różnie, czy to przez wy-
darzenia, przez natchnienia, ale 
przede wszystkim przychodzi przez 
drugiego człowieka. Czas oczeki-
wania ma nam pomóc stać się bar-
dziej „uległymi” wobec działania 
Boga, tak, aby wszystko w naszym 
życiu stawało się miłością, dzię-
ki Jego miłości. Adwent jako po-
dwójne znaczenie prowadzi nas 
do przyjścia – tego ostatecznego – 
Chrystusa w chwale, co doprowa-
dzi do końca czasu i naszego nowe-
go życia w Bogu na zawsze.

Znaczna część z nas kojarzy 
czas tego oczekiwania z samym 
tylko Bożym Narodzeniem, za-
tem jak ten czas oczekiwania 
przełożyć na życia tak, by Bóg 
naradzał się w każdym z nas i w 
każdym czasie?

Czas ten przeżywany jest na spo-
sób tradycyjny i kulturowy. Koja-
rzy się z czasem, gdzie jest i choin-
ka, są prezenty, śpiewa się kolędy, 
jest miło i serdecznie panuje swo-
isty klimat, który stanowi pewną 
otoczkę. Nie należy jednak w ca-
łym tym zabieganiu przedświątecz-
nym, jakiejś powierzchowności po-
minąć sensu. Istotą staje się przy-
jęcie Chrystusa. Czas Narodzenia 
Jezusa dla chrześcijan nie jest tyl-
ko wspomnieniem wydarzenia, ale 
uczestniczeniem w nim, przeżywa-
niem przyjęcia Chrystusa do sie-

bie, do swojego serca, do własnego 
domu. Nie jest to łatwe, potrzeba 
wiary, wiary, która jest łaską, dzię-
ki której otworzy się serce, a przy-
jęcie Boga stanie się początkiem 
zmiany. Tam, w Betlejem, to Ma-
ryja powiedziała Bogu „tak”, tutaj 
każdy z nas ma na nowo szansę też 
tego dokonać i mówiąc Mu „tak”, 
zaprosić Go do swojego życia. Zgo-
dzić się na to, by tak jak Maryję, 
prowadził także naszą historię ży-
cia. Życie w wierze do przylgnięcie 
do osoby samego Chrystusa, który 
w niedługim czasie objawi się jako 
Małe Dziecię. 

Czy ksiądz nie ma czasami 
wrażenia, że powierzchowny wy-
miar Bożego Narodzenia stano-
wi element tradycji, a nie fak-
tycznego zatrzymania i refleksji 
nad przyjęciem tego właśnie Ma-
łego Dziecięcia do własnego ży-
cia. 

Zarówno kulturowy, jak i trady-
cyjny wymiar obchodzenia świąt 
nie jest niczym złym, wręcz prze-
ciwnie, jest czymś pozytywnym, bo 
w konsekwencji tych kilka elemen-
tów stanowi o całości, czyli trady-
cja także ma swój wkład w niesie-
niu wiary. One są bardzo piękne i 
mogą także dotykać naszej wrażli-
wości, niosąc wartości chrześcijań-
skie. Natomiast istotą posiadanie 
otwartego serca i wejście w to oso-
biste doświadczanie Boga, w oso-
bisty wkład i otwarcie się na Jego 
działanie. A tu można dotykać 
pewnej tajemnicy pomiędzy czło-
wiekiem i działaniem Bożej Łaski.

Można by powiedzieć, że całe 
nasze życie może stać się takim 
Adwentem, czyli ciągłym oczeki-
waniem, na poprawę siebie, swo-
jego życia, wzrastanie w wierze 
itp., ale w samym też Adwencie 
doświadczamy specjalnego cza-
su, który pomaga nam powie-
dzieć to „tak” i przyjąć tę ciszę 
Betlejem. Mówię tu oczywiście 
o rekolekcjach. Czym one są, czy 
tylko stanowią przypomnienie o 

wydarzeniu, które odmieniło hi-
storię zbawienia?

Rekolekcje to czas zatrzymania, 
żyjemy bowiem w ciągłym hałasie 
dźwięków i obrazie, jesteśmy za-
gonieni, zwłaszcza teraz przed sa-
mymi świętami. Zatem Specjalny 
czas pomaga w przygotowaniach 
do przyjęcia Boga. Zatrzymanie i 
wyciszenie powoduje wejście w dia-
log z Panem Bogiem, tworząc prze-
strzeń na działanie Jego łaski. Waż-
na tutaj staje się spowiedź i ważny 
jest sakrament pojednania. Dzię-
ki niemu dowiadujemy się prawdy 
o sobie i doświadczeniu, że Bóg ni-
kim się nie gorszy, nikogo nie odpy-
cha, ale przyjmuje każdego. I dzię-
ki temu rekolekcje jeszcze bardziej 
pomagają w przyjęciu Boga także 
w drugim człowieku. Bo tak było 
na początku, Bóg uniżył i się i jako 
człowiek, a dokładnie Małe Dziec-
ko przychodzi do każdego człowie-
ka. Każdy z nas może odczuwać, że 
jest dla Boga bardzo cenny i bar-
dzo ważny. Czyli każdy z nas jest 
KIMŚ. Te rekolekcje stają się cza-
sem faktycznej refleksji dzięki cze-
mu możemy to Boże Narodzenie 
przyjąć w całkowitej pełni.

Żyjemy w czasach massme-
diów, gdzie głównym źródłem 
wiedzy staje się Internet i tam 
także można spotkać się z re-
kolekcjami tymi internetowy-
mi. Wiadomo, że te nie zastąpią 
faktycznego spotkania i pełnego 
uczestnictwa, ale jest to zjawisko 
duże i stosunkowo powszechne, 
dlatego proszę mi powiedzieć, 
jak ocenia ksiądz tego typu dzia-
łalność i czy widzi ksiądz zagro-
żenie odwrócenia uwagi takich 
rekolekcji od tego, co się toczy w 
życiu parafii? 

Nie uważam, by takie zagrożenie 
istniało. Myślę, że taka działalność 
może przynieść wiele dobra, sam 
jako uczestnik pewnej wspólnoty 
korzystam z konferencji umieszcza-
nych on-line. Nie możemy patrzeć 
na kościół jak na wspólnotę ograni-
czoną i oddzieloną od świata. Trze-
ba pozwolić słowu biec do ludzi, 
jeśli o to chodzi to jestem za tym, 
by wszelkie tego typu środki wyko-
rzystywać. By Słowo Boże usłysza-
ne też tam budziło wiarę. Nie cho-
dzi tylko o to, by wszyscy ludzie byli 
w kościele, ale o to, by każdy z nas 
miał wiarę. To jest takie moje pra-
gnienie jako kapłana, bo to sam Je-
zus przyszedł na świat, by ludzie w 
Niego uwierzyli. Uważam, że taki 
przekaz może być piękni, jeśli osoby 
faktycznie nie mogące uczestniczyć 
w rekolekcjach parafialnych włą-

czą się, usłyszą Słowo, które jesz-
cze dodatkowo w swoim sercu roz-
ważą. To jest piękne, bo właśnie ro-
dzi wiarę. Często ci, którzy słucha-
ją słowa, poszukują Boga, z cza-
sem Bóg ich odnajdzie i do swojej 
owczarni przyprowadzi. 

Żywa Szopka
Powiedział ksiądz pięknie o 

tym, jak powinien funkcjono-
wać człowiek, który na nowo się 
rodzi, rodzi się z wiary. Czyli po-
zostawia to, co nie do końca było 
dobre i przyjmuje na nowo Boga. 
Nawiązał ksiądz także do szopki 
jako elementu tradycji. Dobrze, 
żeby ta szopka była żywa. Bene-
dykt XVI kiedyś powiedział ta-
kie słowa: Szopka jest szkołą ży-
cia i radości. Jak żyć to trudne 
pytanie, ale może jak sprawić, by 
ta szopka stała się żywa, uczyła 
życia tego prawdziwego i budzi-
ła tę chrześcijańska radość, któ-
rej nam mimo wszystko brakuje?

Najpierw odniosę się do pierw-
szej części. Nie chodzi o to, by-
śmy się naprawiali, ale o to, byśmy 
przyjęli życie w siebie. Przemiana 
bowiem dokonuje się wtedy, gdy 
przyjmuje życie, którym jest On – 
Bóg. Przemiana dokonuje się przez 
Niego i dzieje wewnątrz mnie, do-
piero to powoduje, że wychodzę z tą 
do drugiego człowieka. To wszystko 
wypływa z indywidualnego odnie-
sienia do Chrystusa rodzącego się 
także z modlitwy. Chodzi o to, by 
chłonąć miłość.

Z drugą częścią pytania jest tak, 
że człowiek emanujący radością 
zewnętrzną, to taki, który jest we-
wnętrznie poukładany, żyje w zgo-
dzie przede wszystkim z Panem Bo-
giem, ale także i z samym sobą. Ra-
dość z życia to tak naprawdę sy-
tuacja, w której człowiek potra-
fi przyjąć siebie takim, jakim je-

steśmy. Niemożliwe jest przyję-
cie Chrystusa i kochać Boga, jeśli 
najpierw nie pokocha siebie. Jezus 
przychodzi i chce być przyjęty, ale 
to my powinniśmy zacząć od przy-
jęcia siebie, jako dzieci z ogromny-
mi pragnieniami i potrzebami mi-
łości, akceptacji, bycia kochanym. 
Jest pewne medytacyjne ćwiczenie 
mówiące o tym, że trzeba zapako-
wać wszystko to, czego się nie lubi 
w sobie w małe bezradne dziecko i 
potem zdecydować, czy przyjąć to 
czy nie, czy przytulić czy nie. Kie-
dyś sam uczestniczyłem w takim 
ćwiczeniu. To wywołało pozytyw-
ny wydźwięk po przyjęciu siebie, 
bo to doprowadzi do chęci zmiany. 
Radość i uśmiech są decyzją. Dlate-
go trzeba próbować, bo dzięki temu 
świat może być piękniejszy i bar-
dziej kolorowy.

Życzenia
Czego chcieć więcej. Życz-

my sobie zatem nawzajem tego 
upragnionego uśmiechu, mimo 
wszystko. I tak już na koniec, 
czego, jako ks. Robert, życzy 
ksiądz swoim parafianom i Czy-
telnikom DN na czas tych świąt?

Życzę wszystkim, żeby zanurzyli 
w te święta wszystkie swoje sprawy 
to, co dzieje się w ich życiu, w ich 
umysłach, w ich myślach w sercu, w 
którym jest On – Jezus, i doświad-
czyli takiego ukojenia serca, uko-
jenia wewnętrznego, ukojenia w 
Bogu, który przynosi nam łaskę mi-
łości, miłosierdzia, swojej obecno-
ści, która niesie ogromną ulgę dla 
nas, jeśli tylko otworzymy się na tę 
tajemnicę. Życzę wszystkim spotka-
nia z tą tajemnicą, która napraw-
dę nas przytula i nikogo nie odrzu-
ca, niosąc ogromną ulgę i ukojenie. 

Rozmawiała: Karolina Sałaga

Tegoroczna szopka w kościele pw. Wniebowzięcia NMP przygotowana przez s. Danielę.

Koledze 

Stanisławowi Saniuk
i najbliższej rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mamy 
składa 

Zarząd Miejsko-Gminny 
i Klub Radnych  

Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowogardzie 

KONDOLENCjE
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W.13.2.O.7.03.do

MEBLE KUCHENNE
na wymiar

Meble: wypoczynkowe, systemowe, biurowe, sypialne

NOWOGARD
ul. 3 Maja 16

W.220.4.sk.26.09-12.12

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 

Choinki 
* świerk srebrny kujący 
sprzedaż bezpośrednio  

z plantacji
* świerk świeży kujący  

w donicach
* jodła kaukaska do 1,5 m 
wysokości również świeża  

z gruntu.
Wszystkich chętnych  

zapraszam do Długołęki. 

Tel. 504 124 180 
K61.2.śk.16.12 -23.12

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 



23-29.12.2014 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

9

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Sylwester 2014/2015 
w ŻŁOBKU  

dla dzieci w wieku 1-5 lat.

 Zapewniamy: zabawę  
z opiekunami,

* opiekę całonocną, 
 * napoje, poczęstunek,
 * wiele sylwestrowych atrakcji 
Szczegóły pod numerem

tel. 534 015 943 
K60.2.śk.12-19.12

Wszystkim naszym Klientom
zdrowych, spokojnych, obfitych 

świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w miłej 
rodzinnej atmosferze

życzą 
właściciele i pracownicy

Choinki 
wszystkie rodzaje  

Olchowo 74 
przed stacją paliw.  
Ceny zeszłoroczne. 
507 102 211

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć 

wszystkim naszym obecnym i przyszłym Klientom 
najserdeczniejsze życzenia, 

wielu sukcesów, a także radości i uśmiechu.
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Rodzina z Trzechla bardzo dziękuje za pomoc! 

Miło jest pomagać,  
ot tak, zwyczajnie...
Święta Bożego Narodzenie zbliżają się wielkimi kroka-
mi. Jest to okres radości, okazywania sobie wzajemnej ser-
deczności i obdarowywania się prezentami pod choinkę. 
Dla chrześcijan to jedne z najważniejszych świąt. Jest to 
też okres, w którym ludzie o wrażliwym sercu okazują swo-
ją pomocy innym. Na taką pomoc czekała też wielodzietna 
rodzina z Trzechla, którą w dniu 18.12.2014 spotkała miła 
niespodzianka w postaci darów, które otrzymali prosto ze 
Szczecina

Święta wielu z nas spędzi w 
gronie rodzinnym, przy wspól-
nym stole. Niestety nie w każdym 
domu ten stół będzie zastawiony 
potrawami i smakołykami. Dlate-
go, by wyjść naprzeciwko i pomóc 
wielodzietnej rodzinie z Trzech-
la,  pani Anna Cywińska, wnucz-
ka jednego z mieszkańców gminy 
Nowogard, wraz z rodziną, kole-
żankami i kolegami z firmy Mon-
di Szczecin sp. z o.o. oraz jej sio-
stra, Aleksandra Masiarek, po-
stanowiły zebrać dary w postaci 
odzieży zimowej, butów, słodyczy, 
żywności, a także chemii gospo-
darczej, które z pewnością posłu-
żą tej rodzinie, a zwłaszcza uprzy-

jemnią im ten szczególny okres 
świąt Bożego Narodzenia. Dla-
tego za pośrednictwem Dzienni-
ka Nowogardzkiego obdarowana 
rodzina bardzo serdecznie dzię-
kuje za okazaną im pomoc, a tak-
że wsparcie, które dostarczyło ca-
łej rodzinie bardzo wiele radości. 
Warto dodać, że wymienione oso-
by, a także firma Mondi, zapowie-
dzieli następną pomoc i zbiórkę 
darów dla rodziny z Trzechla.

 Jarek Bzowy

Charytatywny koncert w NDK 

Zaśpiewali dla Kuby Wójcika 
W dniu 21 grudnia 2014 r., w niedzielę, o godz. 16:00, na scenie NDK odbył się charytatywny koncert pt. „Zaśpiewajmy dla Jakuba”, z inicjatywy Caritas przy para-
fii pw. WNMP. Nowogardzianie pokazali, że potrafią pomagać. 

Głównym bohaterem tego kon-
certu, w którym zaśpiewali zna-
ni nowogardzianie, był 10-letni Ja-
kub Wójcik, który przybył na tę uro-
czystość wraz ze swoimi rodzica-
mi. Chłopiec cierpi na przepuklinę 
oponowo-rdzeniową z rozszczepem 
kręgosłupa oraz wrodzonym wodo-
głowiem. Dodatkowo lekarze od-
kryli poprzez specjalistyczną dia-
gnostykę zwichnięcie prawego sta-
wu biodrowego oraz wadę stopy w 
postaci „ stopy końsko-szpotawej”. 

W trakcie koncertu odbyła się au-
kcja, której kulminacyjnym punk-
tem była licytacja podarowanych 
przedmiotów, wśród których znala-

zły się m. in. obrazy, pióra wieczne i 
rzeźba, którą przeznaczył na licyta-
cję ks. proboszcz Grzegorz Legutko. 
Zapłacono za nią w wyniku licytacji 
aż 580 zł. W aukcji można było tak-
że wylicytować specjalnie upieczo-
ny na tę okazję tort, który po zaciętej 
rywalizacji wylicytowano za 400 zł. 

 - Czekałem na ten dzień już od sa-
mego rana, bo rodzice powiedzieli mi, 
że dziś będzie ten koncert, na który 
widzę, że przyszło bardzo wielu lu-
dzi, którym serdecznie dziękuję. Po-
wiem panu, że nie spodziewałem się, 
że przyjdzie aż tyle osób, i to z moje-
go powodu. Wraz z rodzicami jeszcze 
raz dziękuję – powiedział w krótkiej 

rozmowie nieco oszołomiony całą 
sytuacją, ale szczęśliwy Jakub. 

Cała impreza nie mogłaby się od-
być bez zaangażowania wielu lu-
dzi dobrej woli, m.in. pracowników 
NDK oraz wolontariuszy Caritas 
działającego przy parafii WNMP w 
Nowogardzie, który również zorga-
nizował kiermasz ciast oraz przeką-
sek w holu NDK. Patronat medialny 
objął Dziennik Nowogardzki. 

Uroczystość poprowadzili: Ane-

ta Drążewska, dyrektor NDK, i 
radny Michał Wiatr, którzy z hu-
morem zapowiadali poszczegól-
nych wykonawców szykujących 
się do występów, a ponieważ nie-
którzy z nich po raz pierwszy wy-
stępowali na scenie, z pewnością 
było to dla nich nie lada wyzwanie. 
Ale czegóż się nie robi dla innych, 
którzy potrzebują naszej pomocy i 
wsparcia. 

Dzięki hojności i dobro-
ci serc wszystkich przybyłych 
osób, udało się zebrać podczas 

tego koncertu kwotę 9 tys. zło-
tych. 

 Jarek Bzowy 

Rodzice i Jakub byli  bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wsparli ten koncert.
Wolontariusze Caritas mieli bardzo wiele pracy, ale wykonywali ją z najwększą 
przyjemnością, bo idea koncertu była bardzo szczytna.

Wylicytowany tort, za który darczyńca 
zapłacił 400 zł.

Mimo że sceniczna trema dała się odczuć, to wszycy bardzo się starali podczas swo-
jego występu.

Czytelnicy piszą...

Naprawiali, ale czy naprawili?
Jakiś czas temu publikowaliśmy sygnały Czytelników, którzy zwracali uwagę na niebez-
pieczny uskok pomiędzy Karskiem a Ogorzelami. Wykonaliśmy zdjęcia i całą sprawę zgło-
siliśmy do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Niedawno w naszej co-
tygodniowej rubryce „W skrócie...” zamieściliśmy zdjęcie, przedstawiające remont niebez-
piecznego fragmentu jezdni, o którym mowa. Okazało się jednak, że na tym nie koniec pro-
blemów w tym miejscu. Poniżej publikujemy kolejny list, który na skrzynkę pocztową DN 
przysłała nasza cmytelniczka.

Na początku chciałabym podzię-
kować Dziennikowi Nowogardz-
kiemu, za wstawiennictwo, w spra-
wie naprawy uskoku pomiędzy Kar-
skiem a Ogorzelami. Ale to nie ko-
niec sprawy, w ostatnich dniach 
uskok owszem był naprawiany, ale 
to co zobaczyłam po efekcie końco-
wym strasznie mnie zniesmaczyło. 
Uskok wygląda gorzej jak przed na-
prawą, zostały wykonane prace ko-
rekcyjne, ale nie wykonane w mia-
rę możliwości. Pas po lewej stro-
nie w kierunku Ogorzeli jest jeszcze 
gorszy od tego, jaki był przed. Czy 
tak powinien wyglądać efekt koń-
cowy naprawy? Bardzo często przy-
glądam się pracownikom wykonu-
jącym powierzoną czynność napra-
wy czy też remontu, nie mówię tu 
o każdych, ale ostatnio często wi-

duje się pracowników gminy czy też 
innych pracowników na trasach, a 
mianowicie wygląda to tak, iż je-
den- góra dwóch pracuje, a reszta 
się przygląda jakby widzieli pierw-
szy raz fizyczną pracę, czy też wy-
kupili bilet na spektakl. Wygląda to 
groteskowo, ale cóż pozostawiam to 
głębszej refleksji. Dlatego postulu-
ję do pana burmistrza, by wreszcie 
ustosunkował się do sprawy. Uskok 
nadal stwarza zagrożenie. Jeżeli nie 
wierzy pan  burmistrz niech przeje-
dzie się osobiście. W ostatnim arty-
kule napisałam o tym, iż jest tam 
wokoło grzęzawisko, które zama-
rza, przy tym sama ulica jest oblo-
dzona, jeżeli ktoś wpadnie w poślizg 
ląduje bezpośrednio w mokrym te-
renie. Postulowałam o postawieniu 
tam barierek, by zapobiec lądowa-

niu w rowie, z którego później bar-
dzo trudno się wydostać, moja proś-
ba została zignorowana. Kończąc 
tym, bardzo proszę burmistrza, 
jako włodarza gminy, o pozytywny 
finał tej sprawy. Jeżeli to nie poskut-
kuje zwrócę się o pomoc do Kroniki 
Szczecińskiej, pokazując przy tym 
nieefektywność i ostrzegając wszyst-
kich ludzi, o czyhającym zagroże-
niu za Nowogardem. Proszę o pu-
blikację, ponieważ to co się wypra-
wia jest karygodne.

Dane osobowe
do wiadomości redakcji DN 
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Szkoła Podstawowa nr 4

Kiermasz na rzecz domu dziecka
Wieczorem 18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie, odbyły się Jasełka i coroczny kiermasz Bożonarodzeniowy, na który 
przybyli zaproszeni goście, rodziny i znajomi naszych uczniów.  

Przedstawienie przygotowa-
ły dzieci z koła teatralnego pod 
kierunkiem p. Magdaleny Zaręb-
skiej-Kuleszy, oraz dzieci z od-
działu przedszkolnego pod opie-
ką p. Ewy Sawickiej. Dobra No-
wina o narodzeniu Chrystusa zo-
stała przekazana prostymi, dzie-
cięcymi słowami i śpiewem tra-
dycyjnych kolęd. Skromną, ale 
wymowną dekorację stanowiła 
szopka, za wykonanie której or-
ganizatorzy są wdzięczni p. Je-
rzemu Filipczakowi. Dużym za-
angażowaniem wykazali się ro-

dzice małych aktorów przygoto-
wując kostiumy. Na zakończenie 
nauczyciele zaśpiewali pastorałkę 
„Skrzypi wóz”. Była to próba sił 
przed występem w sali widowi-
skowej Nowogardzkiego Domu 
Kultury 21 grudnia 2014 r. pod-
czas koncertu charytatywnego 
„Zaśpiewajmy dla Jakuba”. 

Minęło już 10 lat od pierwsze-
go kiermaszu w naszej szkole. Od 
tamtej chwili, właśnie przed Świę-
tami Bożego Narodzenia, chce-
my pomagać dzieciom z Domu 
Dziecka w Gryficach. Świąteczne 

stroiki i inne artykuły, które były 
do nabycia w czasie kiermaszu 
przygotowali uczniowie, rodzice 
i nauczyciele z klas 0 – VI. Nad 
całością patronowały niezmien-
nie p. Renata Lisowska i p. Inga 
Płosaj-Jurek. Dochód z kierma-
szu w kwocie 1793,38 zł zostanie 
przekazany dla dzieci z Placów-
ki Opiekuńczo – Wychowawczej  
Dom dla Dzieci w Gryficach.  
Społeczność szkolna gorąco dzię-
kuje wszystkim, którzy pomo-
gli przygotować przedstawie-
nie i kiermasz, oraz uczestni-
czyli w tej imprezie. W imieniu 

dzieci z Domu Dziecka dzięku-
jemy za okazane serce i wspar-
cie naszej akcji. Jak obyczaj stary 
każe, według ojców naszych wia-
ry, chcemy złożyć Wam życze-
nia, z dniem Bożego Narodzenia. 

Niech ta gwiazdka betlejemska, 
która wschodzi tuż po zmroku, 
da Wam szczęście i pomyślność, 
w nadchodzącym Nowym Roku. 
Wesołych Świąt!!!

Info: własna

Wieczór wigilijny kolekcjonerów i spadochroniarzy

Podsumowali 2014 rok
W środę (17 grudnia), o godzinie 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, odbył się wieczór wigilijny 
nowogardzkiego Koła Numizmatycznego i Klubu Kolekcjonera oraz grupy spadochroniarzy z Nowogardu. 

W środę w nowogardzkiej bi-
bliotece nie zabrakło kolekcjone-
rów, byłych spadochroniarzy oraz 
sympatyków wyżej wymienio-
nych grup. W miłej atmosferze, 
przybyli goście, dzielili się swoimi 
spostrzeżeniami z działalności w 
2014 roku. Organizatorzy przy-
gotowali również wystawę zwią-
zaną z I Batalionem Szturmowym 
w Dziwnowie. Niestety, z zapro-
szenia na to otwarte spotkanie nie 

skorzystali przedstawiciele władzy 
oraz radni, co dosadnie podsumo-
wał prezes nowogardzkiego Koła 
Numizmatycznego. - Zapraszałem 
zarówno burmistrza jak i radnych, 
nikt do nas nie przyszedł. To boli 
szczególnie dlatego, że przed wy-
borami każdy z nich mówił, że bę-
dzie wspierał organizacje pozarzą-
dowe, takie jak nasza. Ubolewam 
nad tym, gdyż w 2015 roku będzie-
my obchodzić 35-lecie istnienia na-

szego koła, w związku z tym przy 
organizacji tej imprezy potrzebuję 
pomocy naszych władz – mówi Ta-
deusz Łukaszewicz. Podczas spo-
tkania nie obyło się bez podsu-
mowań. Koło numizmatyczne w 
2014 roku na terenie naszej gmi-
ny oraz poza nią, zorganizowało 6 
wystaw o różnej tematyce. W cza-
sie wieczoru wigilijnego, z inicja-
tywy wszystkich obecnych grup, 
złożono dyrektor biblioteki pani 
Zofii Pilarz, szczególne podzięko-
wania oraz wręczono katalog fila-
telistyczny i srebrną monetę ko-
lekcjonerską wyemitowaną z oka-
zji 150. rocznicy urodzin Stefana 
Żeromskiego, którego imię nosi 
biblioteka w Nowogardzie.   

Zaprezentowano również pro-
gram działań Koła Numizmatycz-
nego w 2015 roku. Najważniej-
szym punktem przyszłego roku, 
będzie oczywiście jubileusz 35 le-
cia istnienia Koła, które wypada w 
styczniu, a imprezy jubileuszowa 
została zaplanowana na marzec, 
czyli przed Zjazdem krajowym, 

który odbędzie się w maju. Poza 
tym dwie imprezy, które współor-
ganizuje Koło odbędą się w Dziw-
nowie. Podczas spotkania nie za-
brakło również tradycyjnego dzie-
lenia się opłatkiem.  

Koło Numizmatyczne i Klub Ko-
lekcjonera w Nowogardzie oraz 
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy I 
Batalionu Szturmowego w Dziw-
nowie, składają wszystkim miesz-

kańcom gminy Nowogard oraz 
swoim sympatykom i redakcji DN, 
najszczersze życzenia Świąteczne i 
Noworoczne, zapraszając do dal-
szej współpracy. Prezes Koła Nu-
mizmatycznego Tadeusz Łukasze-
wicz oraz dyrektor zarządu Stowa-
rzyszenia Byłych Żołnierzy I Bsz. w 
Dziwnowie Ryszard Horniak. 

KR

Na zdjęciu Tadeusz Łukaszewicz wraz z dyrektorem zarządu Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy I Bsz. w Dziwnowie, Ryszardem Horniakiem.

Od lewej- dyrektor biblioteki Zofia Pilarz, prezes Koła Numizmatycznego Tadeusz 
Łukaszewicz i filatelista Grzegorz Rafiński.
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Wszystkim Klientom
zdrowych i wesołych 

świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego  

Nowego 2015 Roku 
życzy:

Wszystkim Klientom
zdrowych i wesołych 

świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego  

Nowego 2015 Roku 
życzy:

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku 2015

Wszystkim Klientom,
Współpracownikom i Przyjaciołom

życzy
Rada Nadzorcza, 

Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego 

w Goleniowie

www.bsgoleniow.pl

Radosnych 
i pełnych spokoju

ŚWIĄT 
BOŻEGO 

NARODZENIA
 oraz szczęśliwego 
NOWEGO ROKU

wszystkim mieszkańcom

życzą
pracownicy, Zarząd

oraz Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

„GARDNO”
w Nowogardzie

Wszystkim naszym Czytelnikom z okazji 
 zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

składamy życzenia spokoju, odpoczynku.
Samych radosnych chwil, serdecznych spotkań  

w gronie rodziny i przyjaciół,  
wytchnienia od zawodowych obowiązków  

i codziennych trosk życzy
Redakcja 

Dziennika Nowogardzkiego
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 Witamy wśród nas... Autor rubryki: Janusz Roguski 
Szpital Nowogard

Blanka córka Magdaleny 
Rapacz ur. 18.12.2014 z 
Ińska

Maja córka Marleny i 
Łukasza Czarneckich 
ur. 12.12.2014 z 
Nowogardu

julia córka Magdaleny 
Wojewódka ur. 
19.12.2014 z Wysiedla

Córka Beaty i Krzysztofa 
ur. 11.12.2014 z Kłębów

Wiktoria córka Eweliny i 
Krzysztofa Mańkowskich 
ur. 19.12.2014 z 
Nowogardu

Maja córka julity 
Florczak ur. 15.12.2014 
z Kołomącia

Anastazja wymarzona 
córka Moniki i 
Sebastiana ur. 
18.12.2014 z Borkowa

Antoś syn Moniki i 
Pawła Kwiatkowskich 
ur. 11.12.2014 z 
Nowogardu

Alan syn Magdaleny 
i Michała Kałuża 
ur. 21.12.2014 z 
Nowogardu

Syn Magdaleny i 
Marcina ur. 12.12.2014 z 
Nowogardu

Maja córka Małgorzaty 
Sawczuk ur. 22.12.2014 
z Grabina

Laura córka Olgi i 
Marcina Bruszkowskich 
ur. 16.12.2014 z Polic

Alicja córka Sandry i 
Kamila ur. 18.12.2014 
z Dębic

Stanowisko Gminy Nowogard w sprawie 
artykułu prasowego

Nawiązując do artykułu pra-
sowego, „Czy z przetargu na 
wodę zrobi się afera? Kto wziął 
za to pieniądze?” zamieszczo-
nym na stronie 3 i 4 Dziennika 
Nowogardzkiego nr 63 (2296) z 
dnia

22 sierpnia 2014 r, Gmina No-
wogard informuje, że:

- Nieprawdą jest, że „żaden 
polski samorząd nie przeka-
zał dotychczas zaopatrzenia w 
wodę podmiotowi zagranicz-
nemu”. Podkreślić trzeba, iż w 
Polsce zadanie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków jest 
realizowane przez podmioty za-
graniczne. Pionierskim przed-
sięwzięciem było utworzenie 
już w 1992r w Gdańsku spół-
ki z większościowym udzia-
łem (51%) francuskiej spół-
ki Saur Neptun Gdańsk Polska 
S.A. Innymi przykładami re-
alizacji tego zadania z udzia-
łem podmiotów zagranicznych 
jest choćby uczestnictwo nie-
mieckiej spółki Gelsenwasser z 
Gelsenkirchen w Przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanaliza-
cji w Głogowie Spółce z o.o, czy 
też prywatyzacja Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o w Tarnowskich Górach 
poprzez wybór inwestora stra-
tegicznego, francuską spółkę 
Compagnie Generale des Eaux 

Spółka akcyjno  komandytowa 
z grupy Veolia Environnement.

- Nieprawdą jest, że „podpisa-
na umowa to nie ten sam doku-
ment, który zgodnie z prawem 
został ustalony w ramach tzw. 
negocjacji (prowadzonych mię-
dzy niemieckim podmiotem, a 
nowogardzkim, lokalnym PU-
WiS, jeszcze przed otwarciem 
ofert z cenami wody”. Podpi-
sana przez Gminę Nowogard i 
partnera prywatnego umowa 
o PPP odpowiada treści wyne-
gocjowanego i zaakceptowane-
go przez oferentów w toku ne-
gocjacji projektu umowy. Nie 
jest prawdą - jak zasugerowano 
w treści artykułu pt. Czy z prze-
targu na wodę zrobi się afera? 
Kto wziął za to pieniądze?- iż w 
kalkulacji taryfowej wybrane-
go partnera prywatnego nie bę-
dzie ani amortyzacji, ani czyn-
szu z tytułu dzierżawy całego 
systemu wodociągowego i ka-
nalizacyjnego, albowiem stawki 
cen i opłat za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzenie ścieków, będą kal-
kulowane przez nowego opera-
tora w oparciu o przepisy usta-
wy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków oraz rozporzą-
dzenia Ministra Budownictwa 
z dnia 28.06. 2006r w sprawie 
określania taryf, wzoru wnio-

sku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków. 
Wspomniany zaś w artyku-
le prasowym §7 umowy o PPP 
stanowi jedynie otwarty katalog 
kosztów, które w kalkulacji zo-
bowiązany będzie uwzględnić 
nowy operator. Obowiązek za-
płaty czynszu dzierżawnego na 
rzecz Gminy Nowogard wyni-
ka z samej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest udo-
stępnienie partnerowi prywat-
nemu przez Gminę Nowogard 
infrastruktury wodociągowej i 
kanalizacyjnej stanowiącej wła-
sność gminy. Partner prywat-
ny nie został więc zwolniony z 
tego obowiązku, zaś ewentual-
ne nienaliczanie przez partnera 
prywatnego kosztu czynszu, jak 
również kosztów amortyzacji w 
kalkulacji taryfowej implikować 
będzie jedynie obniżenie sta-
wek cen i opłat za dostawę wody 
i odbiór ścieków dla mieszkań-
ców Gminy Nowogard. Taki 
model postępowania partne-
ra prywatnego może co najwy-
żej przynieść nieoczekiwane jak 
dotąd korzyści dla gminy No-
wogard i jej mieszkańców. Do-
bitnie należy podkreślić, iż je-
dyne koszty niezależne od part-
nera prywatnego, które mogą 
zostać wyłączone z kalkula-

cji taryfowej zawarte zostały w 
§7 ust 4 umowy o PPP.

- Nieprawdą jest, że „niemiec-
ką spółkę zwolniono z obowiąz-
ku (mimo przyjętego harmo-
nogramu będącego załączni-
kiem do umowy) budowy sieci 
wodno- kanalizacyjnej w Warn-
kowie, obarczając nim... PU-
WiS”. Umowa o PPP zobowią-
zuje partnera prywatnego do 
wykonania wspomnianej in-
westycji, a jedynie w przypad-
ku jej wcześniejszego wykona-
nia przez PUWiS, do wykupie-
nia wybudowanych urządzeń 
PUWiS, albo do wykonania in-
nej inwestycji o tej samej warto-
ści. Nie jest więc prawdą jako-
by partner prywatny, w związ-
ku ze zwolnieniem go z wyko-
nania inwestycji w Warnkowie, 
zaoszczędził ok. pół miliona 
złotych. Należy jeszcze dodat-
kowo wyjaśnić, iż w oparciu o 
koszty inwestycji z Wieloletnie-
go Planu Rozwoju i Moderniza-
cji Urządzeń Wodociągowych i 
Urządzeń Kanalizacyjnych do-
konywana jest kalkulacja taryf. 
Innymi słowy koszty inwestycji 
wpływają bezpośrednio na wy-
sokość cen i opłat, które są uisz-
czane przez mieszkańców gmi-
ny. Natomiast inwestycja doty-
cząca budowy sieci wodocią-
gowo - kanalizacyjnej w Warn-
kowie jest już wpisana od roku 

2012 w tym wieloletnim planie, 
który opracował przecież sam 
PUWiS.

- Nieprawdą jest, że „wbrew 
złożonym na wcześniejszym 
etapie przetargu oświadcze-
niom partner prywatny [przyp. 
autora] miał mieć uregulowany 
stosunek prawny na tych odcin-
kach sieci, które do nich nie na-
leżą, a są własnością PUWiS”. W 
przeprowadzonym postępowa-
niu na wybór partnera prywat-
nego, który świadczył będzie 
usługi zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków na terenie Gmi-
ny Nowogard, wskazano dobit-
nie, iż część infrastruktury wo-
dociągowej i kanalizacyjnej nie 
jest własnością gminy, zaś part-
ner publiczny nie gwarantuje 
możliwości korzystania z tej in-
frastruktury przez nowego ope-
ratora. Na żadnym jednak eta-
pie postępowania Gmina No-
wogard nie wymagała uregu-
lowania stosunków prawnych 
z PUWiS przed jego zakończe-
niem. Wbrew temu, co zawiera 
treść artykułu, deklaracji takich, 
tj. o uzyskaniu tytułu prawnego 
do urządzeń należących do PU-
WiS nie składał w postępowa-
niu partner prywatny.

Za gminę Nowogard 
sekretarz  

Agnieszka Biegańska Sawicka
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Szkoła Podstawowa nr 2

„Podnieś rękę Boże 
Dziecię”
Pod takim tytułem, odbyły się 18 grudnia, Jasełka, przygo-
towane przez uczniów klasy IV b z SP nr 2, pod kierunkiem 
wychowawczyni pani Anny Buczyńskiej. 

Uczniowie przedstawili krótkie 
scenki z narodzin Jezusa, przepla-
tane najpiękniejszymi polskimi 
kolędami. Święta rodzina wędro-
wała od domu do domu i nikt nie 
chciał udzielić im noclegu. W ro-
lach Marii i Józefa świetnie spisali 
się Daria Durma i Mikołaj Simiń-

ski. Schronienia udzielili im ubo-
dzy pastuszkowie. Atrakcją przed-
stawienia były kolorowe, nastrojo-
we dekoracje i odpowiednie stroje 
bohaterów. Oczywiście, nie mogło 
zabraknąć życzeń. Następne jaseł-
ka za rok.

Info: własna

Zielone Przedszkole

Jasełka
„Jest taki czas w roku, kiedy odnajdujemy w sobie spokój, 
to czas cudu i pojednania, to siła istnienia i bratania.” W 
Zielonym Przedszkolu, 18 grudnia, atmosferę Świąt Boże-
go Narodzenia oddało przedstawienie „Jasełek” w wykona-
niu dwóch najstarszych grup przedszkolnych – Zielone Ko-
niczynki i Zielone Żabki. 

W specjalnie przygotowanych 
przez rodziców kostiumach oraz 
w pięknej scenografii nawiązują-
cej do Betlejem przedstawiły sce-
ny narodzin Chrystusa. Publicz-
ność po raz kolejny mogła prze-
żyć historię Marii i Józefa, którzy 
po bezowocnych poszukiwaniach 
zdecydowali się przenocować w 
stajni. Jednak to do nich i małe-
go Jezuska przybyli tak honorowi 
goście jak trzej mędrcy, pasterze, 
przedstawiciele różnych zawodów 
oraz aniołowie i zwierzątka, któ-
rzy złożyli dzieciątku pokłon. Ca-
łość przeplatana była kolędami i 
pastorałkami.

Ogromne zaangażowanie mło-
dych aktorów, nauczycielek i ro-
dziców wywołało wzruszenie i 
podziw dla występujących dzieci. 
Przedszkolaki miały możliwość 
uczestniczenia w tradycji, a także 
możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności artystycznych. 
Puentą biblijnej historii stały się 
słowa piosenki, które zna każdy 
z nas: „Jest taki dzień, bardzo cie-
pły, choć grudniowy, dzień, zwy-
kły dzień, w którym gasną wszel-
kie spory,(...).” (Monika Huget i 
Justyna Kwiecińska)

Karolina Grygowska

Szkoła podstawowa w Strzelewie

Dziecię nam się narodziło...
Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów z klas IV-VI, 
pod opieką nauczycielki języka polskiego pani Małgorzaty Kurzawy. Nie inaczej było w tym 
roku - 18 grudnia 2014 r., o godzinie 16.00.

W pięknie udekorowanym 
holu zebrali się: Dyrektor  Szkoły, 
pani Agnieszka Forgiel, burmis-
trz Nowogardu Robert Czapla, 
wójt gminy Osina Krzysztof Sz-
wedo, zaproszeni goście, rodzice, 
nauczyciele, uczniowie oraz 
mieszkańcy wsi. Piękna sceno-
grafia wprowadziła zgromadzoną 
publiczność w świąteczny nastrój, 
a o dobrą zabawę i miłe doznania 
słuchowe zadbali zaś zdolni ak-
torzy i wokaliści.

Publiczność po raz kolej-
ny mogła przeżyć historię Marii 
i Józefa szukających miejsca do 
schronienia na noc, którzy po 
bezowocnych poszukiwaniach 
zdecydowali się przenocować w 
stajence. Całość przedstawien-
ia, pokazująca scenki z życia, pas-
terzy, mędrców, dzieci, aniołów, 
oraz nowonarodzonego dzieciątka 
przeplatana była kolędami 

i pastorałkami. Ogromne 
zaangażowanie młodych aktorów, 
nauczycieli i rodziców opłaciło 
się, gdyż przedstawienie wywarło 
duże wrażenie i poruszenie wśród 
przybyłych osób. Natomiast dzieci 
miały możliwość uczestniczenia w 
tradycji, a także możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności 
artystycznych.

Na zakończenie zgromadzeni 
goście wysłuchali świątecznych 
życzeń Pani dyrektor szkoły, bur-
mistrza Nowogardu oraz wój-
ta Osiny, uczniowie skolei otrzy-
mali wielkie torby pełne słodyczy. 
Wszyscy w świątecznych nas-
trojach przeszli do sali, w której 
odbyło się  spotkanie wigilijne.

Info: własne

Szkoła Podstawowa nr 2

Konkurs czytelniczy 
W poniedziałek (15 grudnia), w Szkole Podstawowej nr 2, odbył się konkurs czytelniczy pt. 
„Hans Christian Andersen i jego baśnie”. 

Celem konkursu było: zapozna-
nie uczniów z postacią i twórczo-
ścią Hansa Christiana Andersena,  
rozwijanie zainteresowań czytel-
niczych uczniów oraz promowa-
nie literatury poprzez rozwijanie 
umiejętności czytania ze zrozu-
mieniem. Organizatorkami kon-
kursu były: panie: Jolanta Mo-
drzejewska i Barbara Żurak. Do 
udziału w konkursie zaproszono 
uczniów z  klas IV -VI.  Uczestni-
cy musieli wykazać się znajomo-
ścią ważniejszych faktów z życia 
autora oraz treści wybranych ba-
śni Andersena: „Mała Syrenka” 
(kl.IV), „Dzikie łabędzie”(kl.V), 

„Królowa Śniegu”(kl.VI). Ucznio-
wie odpowiadali pisemnie na py-
tania dotyczące treści utworów 
oraz rozwiązywali krzyżówkę z 
hasłem sprawdzającą znajomość 
biografii baśniopisarza. Najlep-
szym uczestnikom wręczono dy-
plomy i nagrody. 

Info: własna

Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco:

Kategoria klas IV:
I miejsce – Karolina Lesner 

(IVa)  

II miejsce – Marcela Marciniak 
(IVa)   

III miejsce – Marcel Pac (Iva), 
Wojciech Jarząb (IVb)  

Kategoria klas V:
I miejsce – Kalina Kaczmarek 

(Vb)
II miejsce – Szymon Staniul 

(Vb)
III miejsce – Kryspin Fedak 

(Vb)
Kategoria klas VI
I miejsce – Natalia Skobyranda 

(VIa)
II miejsce – Julia Florczak (VIb)
III miejsce – Paula Kolibska 

(VIb)
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ŻYCZENIA

Spokojnych, zdrowych i wesołych świąt 
Bożego Narodzenia 

spędzonych w gronie najbliższych,
 bo święta to najbardziej rodzinne. 

A na Nowy Rok wielu wrażeń, sukcesów  
i relaksu nad naszymi wodami.

 
życzy wszystkim Wędkarzom

Marzena i Wojtek Kaźmierczak
sklep wędkarski “Tęczak” w Nowogardzie

W wyjątkowy czas świąt 
Bożego Narodzenia 

zdrowia, wszelkiej pomyślności 
w życiu rodzinnym i sukcesów 

nad wieloma wodami. 
A z Nowym Rokiem spełnienia marzeń 

z poprzedniego roku.

życzy
Zarząd Koła PZW Tęczak w Nowogardzie

ŻYCZENIA

Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie

Wizyta w 21. Bazie Lotnictwa 
Taktycznego
Dnia 17 grudnia 2014 r., uczniowie Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie pod opieką pani Jo-
lanty Mielewczyk i pana Szymona Grygowskiego, odwiedzili 21. Bazę Lotnictwa Taktycz-
nego w Świdwinie. 

Program pobytu w bazie lot-
niczej obejmował takie elementy 
jak: zwiedzanie sali tradycji, zwie-
dzanie wystawy statycznej, prze-
loty symulatorem lotu Su-22 oraz 
wizyta na pasie startowym. 

W sali tradycji uczniowie za-
poznali się z historią powstania 
Bazy Lotnictwa Taktycznego w 
Świdwinie oraz poznali strukturę 
kadrową jednostki. Na wystawie 
statycznej młodzież miała moż-
liwość zobaczenia takich maszyn 
jak: Iskra, Lim, Mig-21 czy Su-22. 
Następnym etapem była wizyta w 
pomieszczeniu, gdzie znajdował 
się symulator lotu Su-22. Szczęśli-
wym oblatywaczem został uczeń 
klasy 2A Damian Ubych, który 
za poprawne lądowanie otrzymał 
dyplom pilota oblatywacza. Nie-

zaplanowanym punktem progra-
mu było spotkanie z ptakiem so-

kolnikiem pracującym na lotni-
sku. Uczniowie dowiedzieli się, 
jak wygląda praca ptaków dra-
pieżnych „zatrudnionych” w 21 
Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Najciekawszym punktem pro-
gramu okazała się wizyta na pasie 
startowym, gdzie mieliśmy możli-
wość obserwacji startu i lądowa-
nia myśliwców Su-22.  Najwięk-
sze wrażenie wywarł na nas ha-
łas, który wydobywał się w cza-
sie startu samolotu na włączonych 
dopalaczach.  

Ostatnim etapem naszej wy-
cieczki był pobyt młodzieży na 
Świdwińskim basenie. Pozytyw-
nie zmęczeni i zrelaksowani wró-
ciliśmy do Nowogardu. Do na-
stępnego spotkania na lotnisku...

Szymon Grygowski

Przedszkole nr 1

Spotkanie po latach
Bardzo miło było nam gościć w Przedszkolu nr 1 im. Nie-
zapominajka, byłych pracowników placówek oświatowych 
z naszej gminy. 

W okresie oczekiwania i zadu-
my goście mogli obejrzeć Jaseł-
ka, które pod kierunkiem pani 
Karoliny Grygowskiej przygoto-
wały dzieci 5 letnie.

Do spotkania doszło przy za-
angażowaniu dyrektora przed-
szkola i przewodniczącej eme-
rytów ZNP pani Renaty Stasiak. 
Po zakończeniu przedstawie-
nia wszyscy podzielili się opłat-
kiem. Przy słodkim poczęstun-
ku spędzili bardzo miło czas na 
rozmowach, wspomnieniach z 
okresu pracy zawodowej.

Dyrektor, Grono Pedagogicz-
ne, pracownicy obsługi oraz 

dzieci, dziękują za liczne przy-
bycie na uroczystości, jednocze-
śnie składając Wesołych Świąt i 
szczęśliwego Nowego Roku.

 
dyrektor przedszkola 

Jolant Bielska
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Turniej Brazil Da Bola Cup

Nowogard najlepszy 
W niedzielę (21 grudnia), w Stargardzie, odbył się turniej 
Brazil Da Bola Cup o Puchar Prezesa Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Beaty Radziszewskiej. Udział w nim 
wzięli młodzi piłkarze z nowogardzkiej szkółki BDB, któ-
rzy zajęli pierwsze miejsce. 

Podsumowujemy rundę jesienną

Trampkarze i młodzicy
W ostatnim wydaniu DN, podsumowaliśmy występy juniorów Pomorzanina. Tym razem prezentujemy tabelę nowogardzkich młodzików i trampkarzy. 
Dwa zespoły młodzików rocznik 2002 i 2003, występują w bardzo silnych grupach i póki co okupują pozycje na dole tabeli. Bardzo ładnie radzą sobie pod-
opieczni Dawida Kurka z grupy 3 trampkarzy, którzy wygrali wszystkie swoje mecze. 

Wyniki:
BDB Nowogard – AP Sparta Gryfice  1:0 
BDB Nowogard – Błękitni Stargard I   0:0
Brazil Da Bola II – BDB Nowogard   1:2
AP Drawa Drawsko – BDB Nowogard   0:4
MOS Błękitni – BDB Nowogard    0:2
AP Mewa Resko – BDB Nowogard   0:2
BDB Nowogard – Brazil Da Bola III  2:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Brazil Da Bola I (Nowogard)  19 pkt. (gole: 13-1)
2. MOS Błękitni Stargard   14 pkt.
3. Błękitni Stargard I   13 pkt.
4. AP Mewa Resko   10 pkt.
5. AP Drawa Drawsko   8 pkt.
6. Brazil Da Bola II   8 pkt.
7. AP Sparta Gryfice   5 pkt.
8. Brazil Da Bola III   0 pkt. 

Oprócz nowogardzkich pod-
opiecznych Roberto Mendesa ze 
szkółki piłkarskiej Brazil Da Bola, 
w turnieju udział wzięło jesz-
cze 7 drużyn. Piłkarze z rocznika 
2006 rywalizowali systemem każ-
dy z każdym, a cały turniej trwał 
od godziny 9:30 do 16:00. Po raz 
kolejny zawodnicy z Nowogardu 
stanęli na wysokości zadania i za-
kończyli turniej na I miejscu. Pił-

karze z Nowogardu w swoich 7 
meczach, 6 razy wygrali i raz zre-
misowali. Podział punktów na-
stąpił w meczu z MOS Błękitny-
mi Stargard, którzy zajęli 2. miej-
sce. Co ciekawe BDB Nowogard 
straciło tylko jedną bramkę, strze-
lając ich 13. W zespole Brazil Da 
Bola Nowogard zagrali: Cyprian 
Marchewka, Max Labocha, Mi-
łosz Orpel, Maciek Gach, Kac-

per Danicki, Miłosz Nowik, Mate-
usz Połatyński, Adam Sokołowski 
oraz jeden zawodnik ze Stargardu. 
Gratulujemy młodym piłkarzom 
z naszego miasta i życzymy kolej-
nych tak udanych turniejów. Przy 
artykule publikujemy wyniki dru-
żyny z Nowogardu oraz klasyfika-
cję końcową. 

KR

Młodzik 2003
Na koniec pozostaje zespół młodzików z rocznika 2003, który prowadzą wspólnie Michał Łukasiak i 

Piotr Winogrodzki. Tak jak w przypadku drużyny Macieja Dobrowolskiego, ten rocznik młodzików wy-
stępuje również w najsilniejszej obecnie grupie. Podopieczni Łukasiaka i Winogrodzkiego również zaj-
mują przedostatnie miejsce w tabeli z 3 punktami na koncie, które wywalczyli po zwycięstwie na własnym 
boisku w 10. kolejce z Iną Goleniów 3:0. W rundzie jesiennej nowogardzianie strzelili 10 goli i stracili ich 
60. Najwyższa porażka miała miejsce w 3. kolejce, gdy w Nowogardzie, zawodnicy z Akademii Piłkarskiej 
Pogoni Szczecin wygrali aż 0:17. To jednak jeszcze nic, gdyż Pogoń Szczecin w 12 meczach strzeliła 168 
goli, 3 razy wbijając rywalom 20 lub więcej goli! Przed zawodnikami z Nowogardu pracowita zima, wie-
rzymy, że przygotowania do rundy rewanżowej pozwolą piłkarzom prowadzonym przez Michała Łuka-
siaka i Piotra Winogrodzkiego uzbierać jeszcze kilka punktów. O tym przekonamy się po rundzie wio-
sennej. 

KR
wyniki i tabele: ZZPN

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Pomorzanin Nowogard 5 15 28 2 5 0 0
2 Promień Mosty 7 15 29 9 5 0 2
3 Radowia Radowo Małe 7 15 29 13 5 0 2
4 Sarmata Dobra 6 8 14 20 2 2 2
5 Sparta Węgorzyno 7 7 9 18 2 1 4
6 Mewa Resko 7 7 11 25 2 1 4
7 Masovia Maszewo 7 4 10 32 1 1 5
8 Światowid Łobez 6 4 10 21 1 1 4

Trampkarze grupa 3
Na wielkie brawa zasługują podopieczni Dawida Kurka, którzy występują w trzeciej grupie trampkarzy. 

Piłkarze z Nowogardu wygrali wszystkie swoje mecze i pomimo nierozegrania dwóch spotkań, na dobre 
zadomowili się na 1. miejscu w tabeli. Trampkarze Pomorzanina mają przed sobą jeszcze dwa zaległe me-
cze, z Sarmatą Dobra oraz ze Światowidem Łobez. W pięciu dotychczasowych spotkaniach, piłkarze Po-
morzanina strzelili 28 goli i stracili tylko dwie bramki. Dwukrotnie nowogardzianie gromili swoich ry-
wali, w 4. kolejce w Maszewie wygrali z tamtejszą Masovią 0:11, natomiast w 5. kolejce pokonali u siebie 
Mewę Resko 9:0. Gratulujemy podopiecznym Dawida Kurka świetnych wyników i życzymy im, aby seria 
zwycięstw trwała jak najdłużej.

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 Football Academy Szczecin 12 32 41 8 10 2 0
2 AP Pogoń Szczecin 12 31 82 8 10 1 1
3 Błękitni Stargard Szczeciński 12 28 51 8 9 1 2
4 Salos Szczecin 12 28 35 11 9 1 2
5 Chemik Police 12 25 36 20 8 1 3
6 Ina Goleniów 12 17 24 41 5 2 5
7 Prawobrzeże Szczecin 12 15 25 39 5 0 7
8 Barlinecka Akademia Futbolu 12 15 25 33 4 3 5
9 Unia Dolice 12 11 30 40 3 2 7
10 Arkonia Szczecin 12 10 18 43 3 1 8
11 Stal Szczecin 12 7 14 33 2 1 9
12 Pomorzanin Nowogard 12 4 13 61 1 1 10
13 Energetyk Junior Gryfino 12 3 10 59 1 0 11

Młodzik 2002
Starszą grupę młodzików z rocznika 2002 prowadzi Maciej Dobrowolski. Pomorzanin w tej lidze ry-

walizuje w bardzo silnej grupie, co na pewno zaowocuje w postawie młodych piłkarzy w przyszłości. 
Młodzicy z rocznika 2002 zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Dotychczas  wywalczyli 4 punkty. Sta-
ło się to faktem w dwóch ostatnich meczach. Najpierw, w 12. kolejce wygrali u siebie z ostatnim w tabe-
li Energetykiem Junior Gryfino 4:2, następnie na zakończenie rozgrywek zremisowali w Dolicach z tam-
tejszą Unią 1:1. Pomorzanin strzelił 13 goli i stracił przy tym 61 bramek. Najwyższa porażka podopiecz-
nych Macieja Dobrowolskiego miała miejsca już na inaugurację rozgrywek, wówczas w 1. kolejce Błękit-
ni Stargard, wygrali w Nowogardzie 0:10. Wierzymy, że młodzicy z rocznika 2002 w rundzie rewanżowej 
poprawią swój dorobek punktowy.   

M M P G+ G- Zw. Re. Po.
1 AP Pogoń Szczecin 12 36 168 5 12 0 0
2 Stal Szczecin 12 30 86 23 10 0 2
3 Błękitni Stargard Szczeciński 12 25 52 23 8 1 3
4 Energetyk Junior Gryfino 12 21 27 36 7 0 5
5 Prawobrzeże Szczecin 12 21 28 38 7 0 5
6 Unia Dolice 12 21 29 37 6 3 3
7 Football Academy Szczecin 12 18 38 57 6 0 6
8 Barlinecka Akademia Futbolu 12 18 30 28 6 0 6
9 Chemik Police 12 16 33 43 5 1 6
10 Salos Szczecin 12 14 31 46 4 2 6
11 Arkonia Szczecin 12 7 21 91 2 1 9
12 Pomorzanin Nowogard 12 3 10 60 1 0 11
13 Ina Goleniów 12 0 9 75 0 0 12
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Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 
styczeń - czerwiec 2015 rok

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 01-06.2015 r.
Nowogard – nieruchomości niezamieszkałe (firmy,  instytucje...)

(Dotyczy nieruchomości,  w których zadeklarowano 3 odbiory w miesiącu)
Ulica 01 02 03 04 05 06

15 Lutego 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

3 Maja 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

5 Marca 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

700 Lecia 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Armii Krajowej 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Asnyka 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Bankowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Batalionów 
Chłopskich 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Bema 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Blacharska 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Bohaterów 
Warszawy 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Brzozowa 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Cmentarna 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Czarnieckiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Dąbrowskiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Dąbrowszczaków 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Dębowa 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Dworcowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Fabryczna 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Głowackiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Górna 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Grota-Roweck-
iego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Gryfitów 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Jana Pawła II 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Jesionowa 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Jodłowa 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kasprowicza 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kazimierza 
Wielkiego 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kilińskiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kochanowskiego 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kosynierów 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kościelna 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kościuszki 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kowalska 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Krótka 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Księcia  
Racibora I 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kulice nr (33-38) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kwietniowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Leśna 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Lipowa 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Luboszan 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Lutyków 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Łąkowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Magazynowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Mickiewicza 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Miętno (nr 20-22) 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Miętno 
(nr 26-36) 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Młynarska 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Monte Cassino 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Nadtorowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Norwida 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Ogrodowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Okulickiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Orlik 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Osiedlowa 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Otręby 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Piłsudskiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Plac Szarych 
Szeregów 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Plac Wolności 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Pocztowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Polna 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Poniatowskiego 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Promenada 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Pustać 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Racławicka 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Radłowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Radosława 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Rataja 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Reja 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Reymonta 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Roosevelta 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Rzeszowskiego 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Sieciechowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Sienkiewicza 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Sikorskiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Słowackiego 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Smużyny 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Staszica 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Szkolna 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Światowida 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Świerkowa 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Traugutta 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Warszawska 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wartcka 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Waryńskiego 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wiejska 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wileńska 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wojska 
Polskiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wybickiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wyszyńskiego 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zaciszna 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zamkowa 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zbyszewice 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zielona 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Żeromskiego 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Powyższe daty odbioru odpadów uwzględniają minimalną ilość opróżniania pojemników. 
Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował większą niż 3 razy w miesiącu częstotliwość 
odbioru,  odpady z jego nieruchomości będą odbierane zgodnie z danymi zawartymi w 
deklaracji. O terminach powiadomi odbiorca.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH 01-06.2015 r.
Miejscowości gminy Nowogard – nieruchomości niezamieszkałe (firmy,  instytucje...)

(Dotyczy nieruchomości,  w których zadeklarowani 3 odbiory w miesiącu)

Miejscowość 01 02 03 04 05 06

Bieniczki 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Bieńczyce 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Błotno 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Błotny Młyn 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Błotny Młyn (nr 46-49) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Bochlin 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Boguszyce 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Bromierz 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Brzozowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Czermnica 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Czermnica (nr 43-44,  57) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Dąbrowa 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Dąbrowa (nr 60-63) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Długołęka 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Dobroszyn 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Drzysław 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Gardna 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Glicko 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Grabin 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Jarchlino 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Karsk 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Konarzewo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Krasnołęka 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kulice (nr 33-38) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Kulice (wieś) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Lestkowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Łęgno 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Maszkowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Miękkie 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Miętno (nr 20-22) 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Miętno (wieś) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Miętno nr 26-36 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Miodne 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GROMADZONYCH SELEKTYWNIE 01-06.2015 r.

Budynki wielolokalowe

Rodzaj odpadu 01 02 03 04 05 06

Odpady biodegradowalne
2, 9, 16, 
23, 30

6, 13, 
20, 27

6, 13, 
20, 27

3, 10, 17, 
24, 30

8, 15, 
22, 29

3, 12, 
19, 26

Tworzywa sztuczne,   metal i 
opakowania wielomateriałowe

7, 13, 
20, 27

3, 10, 
17, 24

3, 11, 17, 
24, 31

7, 15, 
21, 28

6, 13, 
20, 27

3, 10, 
17, 24

Papier i tektura 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Szkło 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25

Budynki jednorodzinne,  gospodarstwa niezamieszkałe

Rodzaj odpadu 01 02 03 04 05 06

Odpady biodegradowalne 2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24
8, 15, 
22, 29

3, 12, 
19, 26

Tworzywa sztuczne,   metal i 
opakowania wielomateriałowe

20 17 11 15 6, 20 3, 17

Papier i tektura 14 18 25 23 19 16

Szkło 22 19 19 21 21 18

Nowe Wyszomierki 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Nowe Wyszomierki (nr 2-7) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Ogary 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Ogorzele 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Olchowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Olszyca 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Orzechowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Orzesze 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Osowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Ostrzyca 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Ostrzyca (nr 54,  59) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Otręby 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Płotkowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Ptaszkowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Pustać 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Radłowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Sąpole 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Sąpolnica 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Sieciechowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Sikorki 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Słajsino 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Smużyny 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Stare Wyszomierki 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Starogoszcz 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Struga 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Strzelewo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Strzelewo (nr 20-26) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Suchy Las 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Szczytniki 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Świerczewo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Trzechel 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Warnkowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wierzbięcin 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wierzchęcino 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wierzchęcino (nr 49-53) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wierzchy 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wojecieszyn 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wołowiec 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wyszomierz 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Wyszomierz (nr 44-45) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zagórze 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zakłodzie 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zakłodzie (nr 51-52) 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zatocze 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Zbyszewice 8, 19, 29 9, 19, 27 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Żabowo 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Żabówko 5, 15, 26 5, 16, 26 9, 19, 30 9, 20, 30 11, 21, 29 8, 18, 29

Powyższe daty odbioru odpadów uwzględniają minimalną ilość opróżniania pojemników. Jeżeli właściciel nieruchomości 
zadeklarował większą niż 3 razy w miesiącu częstotliwość odbioru,  odpady z jego nieruchomości będą odbierane zgodnie 
z danymi zawartymi w deklaracji. O terminach powiadomi odbiorca.
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e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

2015

STYCZEŃ / January / Januar                                                  2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1

Nowy Rok
Mieczysława, Mieszka, Masława Izydora, Makarego, Sylwestra Danuty, Genowefy, Arletty Anieli, Tytusa, Eugeniusza

Hanny, Edwarda, Telesfora
Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Kaspra, Melchiora, Baltazara Lucjana, Juliana, Walentego Seweryna, Erharda, Mścisława Marceliny, Marcjanny, Julianny Dobrosława, Wilhelma, Agatona Honoraty, Matyldy, Feliksa

Arkadiusza, Czesławy, Grety Bogumiła, Weroniki, Leoncjusza Feliksa, Hilarego, Odona Domosława, Makarego, Dąbrówki Marcelego, Włodzimierza, Walerego Antoniego, Jana, Sabiniana Małgorzaty, Piotra, Liberty

Henryka, Mariusza, Erwina Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
Dzień Babci

Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Dzień Dziadka

Anastazego, Wincentego, Gaudentego Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa Felicji, Tymoteusza, Rafała Tatiany, Miłosza, Pawła

Pauli, Polikarpa, Pauliny Angeliki, Przybysława, Ilony Walerego, Radomira, Tomasza Franciszka, Zdzisława, Walerego Macieja, Martyny, Teofila Ludwika, Marceliny, Cyrusa

LUTY / February / Februar                                                       2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

5 26 27 28 29 30 31 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 1

Brygidy, Ignacego, Renaty

Marii, Miłosława, Joanny Błażeja, Telimeny, Oskara Andrzeja, Weroniki, Gilberta Agaty, Adelajdy, Justyniana Bohdana, Doroty, Pawła Romualda, Ryszarda, Sulisława Piotra, Żakliny, Gniewomira

Apolonii, Rajnolda, Mariana Elwiry, Jacentego, Scholastyki Dezyderego, Marii, Lucjana Eulalii, Nory, Modesta Grzegorza, Katarzyny, Kastora
Walentynki

Walentego, Cyryla, Metodego Faustyna, Jowity, Georginy

Danuty, Julianny, Daniela Donata, Łukasza, Zbigniewa
Środa Popielcowa

Konstancji, Maksyma, Wiaczesława Arnolda, Konrada, Mansweta Leona, Ludomiła, Lubomira Eleonory, Kiejstuta, Fortunata Małgorzaty, Marty, Piotra

Damiana, Romany, Florentyna Macieja, Bogusza, Jaśminy Cezarego, Wiktora, Konstancjusza Aleksandra, Mirosława, Dionizego Gabriela, Anastazji, Honoryny Romana, Makarego, Lutomira

MARZEC / March / März                                                        2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

9 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5

Antoniego, Radosława, Albina

Heleny, Henryka, Halszki Maryny, Kunegundy, Pakosława Kazimierza, Łucji, Witosława Adriana, Fryderyka, Oliwii Jordana, Róży, Kolety Pawła, Tomasza, Felicyty Beaty, Wincentego, Jana

Franciszki, Katarzyny, Mścisława Cypriana, Makarego, Marcelego Benedykta, Konstantego, Ludosława Bernarda, Grzegorza, Józefiny Krystyny, Bożeny, Rodryga Leona, Matyldy, Jakuba Longina, Klemensa, Ludwiki

Herberta, Izabeli, Henryki Patryka, Zbigniewa, Gertrudy Cyryla, Edwarda, Boguchwała Józefa, Bogdana, Laili Klaudii, Eufemii, Cyriaki Benedykta, Lubomiry, Mikołaja Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

Oktawiana, Pelagii, Zbisława Gabriela, Marka, Gabora Marioli, Dyzmy, Wieńczysława Emanuela, Larysy, Teodora Ernesta, Lidii, Ruperta Anieli, Renaty, Kastora

Niedziela 
Palmowa

Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

Amelii, Kwiryna, Dobromira Beniamina, Kornelego, Balbiny

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie
działając na podstawie art. 24 ust. 9a-9c i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami ogłasza, że taryfa dla Odbiorców 
usług wodociągowych na terenie gminy Osina ulega przedłużeniu na okres od 1 stycznia do 30 czerw-
ca 2015 r.

Ceny i stawki opłat wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,51 zł/m3 netto + 

należny podatek VAT 8% = 3,79 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w opar-

ciu o wskazania wodomierza głównego – 8,84 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 9,55 zł/
odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu  
o wskazania wodomierza zainstalowanego w lokalu w budynku wielolokalowym lub wodomierza dodatko-
wego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej – 3,89 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% 
= 4,20 zł/odbiorcę/m-c brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących prze-
ciętnych norm zużycia wody – 6,58 zł/odbiorcę/m-c netto + należny podatek VAT 8% = 7,11 zł/odbiorcę-
/m-c brutto,

Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.
Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wynosi:

Lp. Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł
netto z VAT (8%)

0 1 2 3
1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80
* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej 

wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.  
W przypadku negatywnego odbioru –  opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfa obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.
Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi Klienta (POK) znajdujący się w siedzibie Spół-

ki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. 
POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na dostawę wody i odprowadzanie ście-

ków, zlecenia na wywóz nieczystości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje skargi  
i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.

POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: obsluga.klientow@puwis.pl

Od stycznia 2015 r. nowe zasady przesyłania deklaracji 
do Urzędu Skarbowego!

• Jeżeli  sporządzasz  za 2014 r.  informacje  PIT-8C,  PIT-11,  PIT-R,  IFT-1/IFT-1R lub roczne obliczenie
podatku PIT-40 za więcej niż 5 osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług biura
rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, Jesteś
obowiązany przesłać urzędowi skarbowemu 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R,  IFT-1/IFT-1R
oraz PIT-40 w formie dokumentu elektronicznego upływa z końcem lutego roku następującego po
roku podatkowym.

• Jeżeli  sporządzasz  za 2014 r.  informacje  PIT-8C,  PIT-11,  PIT-R,  IFT-1/IFT-1R lub roczne obliczenie
podatku PIT-40 za nie więcej niż 5 osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje za Ciebie biuro
rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku,         a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-
8AR możesz złożyć w formie papierowej. 

Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R,  IFT-1/IFT-1R
oraz PIT-40 w formie papierowej upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób              nie
pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

• Niezależnie od formy złożenia PIT-8C, PIT-11, PIT-R,IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 urzędowi skarbowemu
(elektronicznie lub papierowo) termin przesłania tych dokumentów podatnikowi pozostaje bez zmian (do
końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

• Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji  płatnika  w tym
podatku, którzy nie są osobami fizycznymi e-deklaracje podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,   w rozumieniu ustawy o podpisie
elektronicznym.

•  Jeżeli jesteś osobą fizyczną to wysyłając informacje i roczne obliczenie podatku w formie elektronicznej,
jako  płatnik  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  lub  podmiot  niepełniący  funkcji  płatnika,  nie
musisz już posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego.            Możesz podpisać e-deklarację
danymi autoryzującymi.

• Niezbędne informacje znajdziesz na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce  „Dla płatników”.

Jednocześnie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie zachęca i zaprasza

do składania deklaracji oraz zeznań rocznych za 2014 r. za pomocą platformy

e-deklaracje dostępnej na stronie Portalu Podatkowego www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

P Ł A T N I K UP Ł A T N I K U Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info
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www.dzienniknowogardzki.pl

OGŁO SZE NIA DROB NE

Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 791 493 007

Wszystkim naszym klientom i sympatykom 
życzymy spokojnych i pełnych radości 

Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo szczęścia 
w nadchodzącym Nowym Roku!

NIERUCHOMOŚCI

•	 Najtańsze działki bu-
dowlane obok szko-
ły Trójki. 00 33 78 78 18 
189

• Sprzedam garaż murowa-
ny duży, Nowogard, Zam-
kowa. 506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 
mkw. + droga, przy   ul. 
Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527  

•  Sprzedam mieszkanie 
2pokojowe parter. 889 
483 698

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie ulica Gryfitów. 
91 39 27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 Ki-
korze. 668 411 277 

• Sprzedam  mieszka-
nie  4 pokojowe , 67,7 m 
2 : I piętro ul:15 lutego. 
Tel.534633872.

• Sprzedam lub wynajmę 
lokal użytkowy o pow. 52 
m2 przy ul. Racibora I 4 w 
Nowogardzie. Tel. 695 264 
594.

•	 Sprzedam uzbrojoną 
działkę na Asnyka. 600 
11 72 76

• Sprzedam mieszkanie w 
centrum Nowogardu 46 
m2. 797 755 242

• Sprzedam kontener han-
dlowy 19m2, ocieplony. 
698 245 237 

• Wynajmę mieszkanie ul. 
Wiejska nowe budownic-
two, 42 m2, 2 pokoje, IV 
piętro, w pełni umeblo-
wane 700 zł + opłaty, 2000 
zł kaucji od zaraz.660 424 
989

•	 Wynajmę lokal 30m2 na 
ul. 5go Marca 5 w No-
wogardzie. 601 090 079, 
9139 21 304 

• Poszukuję do wynajęcia 
trzy-czteropokojowego 
mieszkania lub domu jed-
norodzinnego w Nowo-
gardzie. Tel. 531 685 388 

• Wynajmę mieszkanie w 
centrum tanio 2 pokoje. 
724 848 518 

• Wynajmę kawalerkę na 
ul. Warszawskiej. 669 212 
959 

• Do wynajęcia lokal o 
pow. 34,5 m2 na gabinet 
lekarski lub inne usłu-
gi, przystosowany dla 
osób niepełnospraw-
nych tel. 91 39 20891 
lub 662 857 120.

• Kupię małą działkę bu-
dowlaną w centrum. 508 
309 980 

• Sprzedam mieszkanie 
4pokojowe, garaż, dział-
kę, Bema. 518 483 194 1

MOTORYZACjA

• Sprzedam Opel Astra F 
Bertone rok prod. 1994, 
poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do za-
rejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Szyba przednia do Re-
nault Megane rok 97, szy-
ba przednia Opel Astra 
rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 
na części. 605 576 908 

• Sprzedam Ford Focus, 
hatchback 5d, 1,8 benzy-
na, rok. prod. 1998/1999, 
przeb. 130.000 km, opo-
ny zimowe, radio, tel. 515 
343 600

• Sprzedam opony zimowe 
z felgami, dwuletnie Kle-
ber. 690 997 422

ROLNICTWO

• Mieszkankę zbożową. 511 
696 751 

•	 Kupię słomę w snop-
kach z dowozem. 91 39 
20 307 

• Sprzedam  kaczki  skuba-
ne. Tel. 796759414.

•	Sprzedam	ziemię	 rolną.	
9139	22	997

•	sprzedam	słomę	w	kost-
kach	 i	 siano.	 782	 036	
086

USŁUGI

• Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wy-
kończenia. Tel. 608 364 
330 , 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-bu-
dowlane, hydrauliczne, 
przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. 

Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 
Tel. 91 39 26 691.

• AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - 
w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 
Lecia 15 (nad sklepem zie-
larskim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 
605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Dachy, docieplenia, 
strop odocieplenia, ob-
róbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

•	 PRANIE-MAGIEL,PRA-
NIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI ME-
BLOWEj SAMOCHODO-
WEj/SKÓRZANEj MA-
TERIAŁOWEj / POŚCIELI 
WEŁNIANEj / LANOLINĄ 
/SPRZĄTANIE: CZYSZ-
CZENIE FUG.TEL.604 
373 143 , 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• Cyklinowanie. 692 478 465 

• Docieplenia, dekarstwo, 
polbruk. 785 931 513 

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagra-
niczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pie-
ców gazowych Vaillant - 
serwis  tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTE-
RÓW. ul. Woj. Polskiego 
57. 787 482 763 

• Tartak – Korytowo. 782 
741 664 

• Usługi elektroinstalacyj-
ne, instalacje elektrobu-
dowlane, bramy, monito-
ring, domofony. 696 443 
643 

•	  Regulacja – naprawa 
drzwi i okien tel. 695 181 
070 

PRACA

• Zatrudnię dysponenta-
-spedytora w transpor-
cie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy bruka-
rzy. 886 456 377 

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 
264 594.

• Zatrudnię  panią  do  pracy .  
Kelnerkę - barmana. Hotel 
„Oskar”.Tel.602474266.

INNE

• Sprzedam drewno opa-
łowe i kominkowe. 
667 788 820 

•	 PIECE GAZOWE c.o. uży-
wane z gwarancja i mon-
tażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamien-
ne grzejniki panelowe c.o. 
tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Har-
ry III z anteną, na gwaran-
cji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na ży-
cie SKANDIA, Tel. 605 
522 340

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, bia-
łe, PCV, cena do uzgod-
nienia, stan bdb. , tel. 605 
522 340

•	 PIECE GAZOWE c.o. VA-
ILLANT   z Niemiec   uzy-
wane z gwarancja i mon-
tażem do mieszkania,do-
mu,sklepu,tylko ogrze-
wanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa 
lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak ko-
mina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamien-
ne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEjNIKI panelowe 

c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary,z Niemiec malo 
używane do mieszkania-
,domu,sklepu cena od 70 
zl  oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz 
wody na prad 380V do 
lazienki,kuchni cana 200zl   
tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy 
podgrzewacz wody sto-
jacy VGH 130-190 litro-
wy f. Vaillant z Niemiec do 
domu, pensjonatu gdzie 
sa 2- 3 lazienki,ekono-
miczny cena od 1.000 zl 
piec gazowy c.o. stojacy, 
zeliwny ze sterowaniem 
vaillant moc od 11- 30 kw 
cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772. 

• Sprzedam pelet, lu-
zem lub pakowany, wor-
ki 15 kg, drzewne 8 mm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196 .

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSCH, cena 
do uzgodnienia , tel. 605 
522 340

• Sprzedam piec central-
nego ogrzewania moc 50 
kW, drewno trociny. 503 
084 687

• Sprężarka Wam bez silni-
ka. Cena 250 zł. 503 084 
687 

• Drewno opałowe sprze-
dam olcha – sosna, suche 
pocięte w klocki. 514 740 
538

• Odpady tartaczne na 
opał, sprzedam pocięte 
w klocki lub w całości do 
samodzielnego pocięcia. 
514 740 538 

•	 Sprzedam akwarium 
240l. „Fala” wraz z drew-
nianą szafką. 693 128 
117

• Sprzedam tanio dużą pal-
mę. 697 612 843 

• Tanio sprzedam szafkę 
RTV. 661 242 151 

• Sprzedam wannę alumi-
niową na wodę, ryby. 696 
807 922 

• Sprzedam lodówkę BOSH 
pod zabudowę. 690 997 
422 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt . 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 210.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 159.000 zł
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PIASEK, ŻWIR, 
CZARNOZIEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWIROWNIA 
DŁUGOŁĘKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLIENTA

A/0

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Nowogard, tel. 606 909 605
ul. Rzeszowskiego 5
(vis a vis dworca PKS)

WO-PRINTN
Piękna jest radość

w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,

niech pokój, miłość i szczęście,
otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

2014 r. 1

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta? 
Pieniądze w 15 minut. 

Nie zwlekaj zadzwoń już dziś: 
324 20 73 34

SZYBKA ŚWIĄTECZNA  
POŻYCZKA OD RĘKI 

Bez zbędnych formalności, pieniądze jeszcze przed Wigilią. 
Sprawdź naszą promocję do 19 grudnia. 

Zadzwoń: 324207334

Weź szybką pożyczkę jeszcze przed Wigilią. 
Pieniądze bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Skorzystaj z naszej świątecznej promocji do 24 grudnia. 
Zadzwoń: 324207334

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO  
OD RĘKI NA NOWY ROK. 

Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Promocja do 31 grudnia! 
Zadzwoń już teraz: 324207334

10.12 

16.12 

22.12 

29.12 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89):  Zmienne są koleje spraw
Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Cecylia Furmańczyk, Halina Stefańska, Edward Bachor, 

Krystyna Gęglawa

Zwycięzcy: Cecylia Furmańczyk, Stanisława Pokorska, Andrzej Leszczyński
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Parasol i kalosze są w jesieni konieczne, papier
Julia Furmańczyk, Oliwia Feliksiak

Zwycięzca: Oliwia Feliksiak
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Nr 90 (2224) DZIENNIK
NOWOGARDZKI
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK

U
PO

N
  9

0
Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07Szeroki wybór artykułów kreatywnych: cekiny, koraliki, tasiemki...

Spraw radość sobie i swoim bliskim - 
- ozdobą wykonaną przez siebie.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Piękno jesieni”
Martyna Bryndza, Ewa Doszczenko, Zofia Górecka, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Christiana Syfert, Agata Kochelska, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Maria Sowińska, Renata Dumań-
ska, Krystyna Młynarska, Małgorzata Krawczyk, Teresa Januszonek, Szczepan Falaciński, Lucyna Andrzej-
czak, Maria Kloch, Halina Stefańska, Grażyna Kosmalska

Zwycięzcy: Ewa Doszczenko, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych
Maja i Klaudia Zdunowskie, Mateusz Zaremba, Kacper Skowroński, Kinga Feliksiak, Miosz Wielgus, Mar-

tyna Grenda, Nikola Molka, Katarzyna Młynarska, Martyna Szaplin, Oliwia Jaworska, Natalia Kamińska, 
Wiktoria Matusiak, Marcin Woźniak, Justyna Łuczak, Oktawia Maciejuniec, Ela Lewandowska

Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Serdeczne życzenia dla naszych 
klientów z okazji zbliżających się świąt 

Narodzenia Pańskiego, dużo zdrowia, mnóstwo 
radości oraz rodzinnych chwil 

składa
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INFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

Informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LINIA MI KRO BU SO WA SEROCKI Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin:odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard:odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7); 10:55; 11:05(7); 11:15; 11:40; 11:55; 12:40; 
14:45; 15:05; 15:25; 16:10; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7); 13:45(6); 
14:10; 14:20; 16:05; 16:55(7); 17:15; 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40
Kursują od poniedziałku do soboty; 6 - kursuje od poniedziałku do soboty; 7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 11:55E; 14:00E; 
15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BIŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 11) 17.30, 
20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stanowisko nr 11) 
NIEDZIELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie stanowisko 
11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECIN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 

(7), 8:35 ( E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 
12:55 (E,7), 13:10 ( E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 
16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 (7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECIN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 

(E ), 12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 
(E,), 15:15 (E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 
(E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)
RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 

15:40 (E,7,SZ)
GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)
ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD jAZDY BU SÓW

In for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów od 14 XII 2014 r. - 14 III 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55



Nr 98 (2331)DZIENNIK
NOWOGARDZKI

24

www.dzienniknowogardzki.pl

ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P6.2.O.d/o

Z konsumpcją i alkoholem (0,7 l.), (2 l. soku), szampan, obiad i 4 posiłki i szaszłyk gorące, przekąski

- 400 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

"Andrzejki" - 29.11 g. 20.00-4.00

SYLWESTER - 31.12 g. 20.00-5.00

z orkiestrą “Amadeo"

ZAPRASZAMY

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące i szaszłyk, przekąski

- 180 zł od pary

z orkiestrą “Amadeo"

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
CHRZTY • ŚLUBY • KOMUNIE • STYPY

Tel. 604 214 937

W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

tel. 91 392 54 56ul. 15  Lutego  3

Sprzedam działkę 
przemysłowo-budowlaną 5760 m2 

wraz z halą 220 m2, 
plac z kostki polbrukowej 500 m2, 

nowy gres oraz wszystkie okna PCV,
 ogrodzona płotem betonowym 

ze wszystkimi przyłączami. 

604 679 249 
K63.4.o.22-29.12
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GAZETA LOKALNA NOWOGARD • OSINA

Nowogard, ul. Kościuszki 1
tel. 91 392 18 11

OPTYK

ZAPRASZAMY
na

specjalistyczne
badanie wzroku

środy i piatki
W3.2.P.p.7.3.doW5.4.P.p.7.3.do

A3.1.P.d/o

Egipt, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Tunezja, 
Hiszpania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie

Berlin - lotniska codziennie

PRZY  REZERWACJI do 25.11.2014 r. 

na rok 2015   PROMOCJA do 30%
FATIMA - 25.04 - 10.05.2015

A2.2.P.d/o

ul. 15 Lutego 2

W133.1.p.23.05.do

16

Rozpoczęła działalność
filia Kancelarii Adwokackiej

Adwokat 
Robert Marzec 

udziela porad prawnych 
Nowogard ul. 700-lecia 17

Godz. urzędowania 
od 9 do 17, CZWARTKI

lub po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 663 486 962
J.2.p.23.27.05

W213.4.P.10-31.pt

czyt. 14

Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny Radosław Górski 

Kancelaria mieści się przy 
ul. 700 Lecia 24/5 w Nowogardzie

Telefon do Kancelarii: 

Tel. 91 578 49 01
W4.2.P.p.7.3-do

Zapraszamy codziennie  9 - 19  sobota  9 - 12

tel. 609 456 577
kontakt@revitalnow.pl
ul. 3 Maja 46 • Nowogard

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA NA ZABIEGI 
FIZYKOTERAPEUTYCZNE

• badanie USG narządów ruchu
• lekarz specjalista ortopedii i traumatologii

W72.4.P.P.4-25.04

W253

s. 3

Cała prawda  

o funduszach
s. 10

Ogłasza nabór
Dzieci niepełnosprawnych 

w wieku 2,5 - 6 lat

  
 

 

   

Tel. 609-931-469
  

 

Pierwszy w Nowogardzie!

Zapewniamy bezpłatnie:
- realizację podstawy programowej
- wychowania przedszkolnego
- zajęcia rehabilitacyjne, 
  logopedyczne,  rewalidacyjne
- terapię SI
- inne zajęcia wynikające z orzeczeń

Znajdziecie Nas:
ul. Boh. Warszawy 71, Nowogard

www.spp-promyczek.edu.pl

Na trzecią sesję trzeci 
przewodniczący

S z o p k a   n o w o r o c z n a  - 
B a l l a d a  j e z i o r n a

REKLAMA

Wydanie 

noworoczne  

z kalendarzem

Kolejny wypadek, 
tym razem 
śmiertelny

s. 2
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Nasza sonda

Reklama

UWAGA!
Następne wydanie DN 9 stycznia 2015 r.

U schyłku 2014 roku przychodzi czas na przemyślenia i podsumowanie wydarzeń, które 
miały miejsce w naszym życiu. Dlatego postanowiliśmy zapytać naszych Czytelników, ja-
kim był dla nich ten rok i jak będą go wspominać?

Andrzej Leszczyński – Mijający rok nie był wcale taki najgorszy, cho-
ciaż chciałbym, by ten nadchodzący był choć trochę lepszy. Mnie, jako 
emerytowi, nie przyniósł on jakichś szczególnych sukcesów czy przypływu 
większych pieniążków, które, jak wiemy, są bardzo potrzebne do egzysten-
cji każdego człowieka. A zatem w mijającym roku do plusów mógłbym 
zaliczyć tę, mimo wszystko, widoczną przemianę, która dzieje się w na-
szym mieście. A do minusów tę naszą lokalną politykę, o której jest bardzo 
głośnio i to w kontekście negatywnym, tj. kłótnie, skandale itd.

Bożena Kozłowska – Miniony rok zaliczę do dobrych, bo dopisało mi 
zdrowie, była praca, a co za tym idzie – wewnętrzny spokój. Fajnym wy-
darzeniem w mijającym roku była wycieczka do Włoch w ramach urlopu, 
a następnie pobyt w sanatorium w Kołobrzegu. Co do planów zawodo-
wych, to już chyba nie mam ich za wiele, bo jestem rok przed emeryturą, 
na której myślę, że będę miała więcej czasu na odpoczynek i czas wolny. 

Halina Bureć – Odchodzący rok 2014 będę wspominać dość niecieka-
wie. A dlaczego? Bo nie było dobrego zdrowia, więc muszę się zastano-
wić, co dalej ze mną. Mam nadzieję, że ten 2015 rok będzie lepszy i będzie 
bardziej obfitował w zdrowie i nieco lepsze życie, bez m.in. takich dra-
stycznych podwyżek cen, jakie miały miejsce w roku 2014. 

Teresa Skibska – Jeżeli chodzi o sprawy prywatne i te rodzinne, to mijają-
cy rok był pomyślny i wszystko na przestrzeni czasu układało się poprawnie. 
Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię zawodową, to ten rok należał do takich 
normalnych, w którym nic takiego zaskakującego się nie działo, co by mogło 
przysporzyć kłopotów czy problemów w realizacji głównych wytycznych, któ-
re zostały narzucone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w War-
szawie. Wydaje mi się, jako kierownikowi OPS w Nowogardzie, że wszystkie 
obowiązki udało mi się wspólnie z moim zespołem z nowogardzkiego OPS z 
nawiązką i w sposób bardzo sumienny zrealizować. Co do planów czy zało-
żeń na przyszły rok, to są one niestety mniej imponujące. Dlatego, że zmienia się od nowego roku ustawa o opiece 
społecznej, jak również zadania, ale to wszystko, jak na razie, jest jeszcze w fazie przygotowawczej, toteż trudno 
jest mi coś więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ dopiero w miesiącu styczniu będzie bardziej merytoryczne 
spotkanie w tej sprawie, które nam, jako pracownikom OPS, może coś wyklarować.

Zofia Pilarz – Należę do osób, które prawie nigdy nie narzekają i zawsze 
cieszą się każdą chwilą. Dlatego jestem szczęśliwa, że ten mijający rok nie 
obfitował dla mnie, jako osoby prywatnej i dyrektora biblioteki w Nowogar-
dzie, w jakieś przykre zdarzenia, które zakłóciłyby moją pracę czy też oso-
biste życie. W mijającym roku nasza biblioteka zajęła 39. miejsce w ogólno-
krajowym rankingu wszystkich krajowych bibliotek, co uważam za bardzo 
dobre miejsce i powód do satysfakcji. Dlatego bardzo bym chciała i życzyła 
sobie, by nadchodzący rok 2015 był taki sam albo jeszcze lepszy od tego koń-
czącego się 2014. Korzystając z uprzejmości DN, życzę Wszystkim nowogar-

dzianom, a także Czytelnikom nowogardzkiej biblioteki, w nadchodzącym Nowym Roku 2015 wielu wzrusza-
jących tytułów książek, trafnych decyzji, a także zawsze mądrych wyborów osobistych czy też tych zawodowych. 

Rozmawiał: Jarek Bzowy 

Tragiczna kolizja przy ul. Poniatowskiego 

Kolejny wypadek, tym 
razem śmiertelny
Policjanci z  Nowogardu, pod nadzorem prokuratora, wyja-
śniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 
na przejściu dla pieszych przy ul. J. Poniatowskiego. Śmierć 
poniósł mężczyzna w wieku 64 lat, mieszkaniec Nowogardu. 

Do tego tragicznego zdarze-
nia doszło w Nowogardzie, w 
przededniu Wigilii Bożego Na-
rodzenia. O tym, jaka była gene-
za wypadku i co było jego bezpo-
średnią przyczyną, zapytaliśmy 
rzecznik Policji asp. Julitę Filip-
czuk. – Dnia 23.12.2014 r., o godz. 
16:25, przy ul. Poniatowskiego w 
Nowogardzie, kierujący samocho-
dem marki Ford Fokus, 61-letni 
mieszkaniec Nowogardu, jadąc uli-
cą Poniatowskiego od strony Star-
gardu Szczecińskiego potrącił prze-
chodzącego przez prawidłowo 
oznaczone przejście dla pieszych 

64-letniego mężczyznę (również 
mieszkańca Nowogardu), wsku-
tek czego, po próbie reanimacji, w 
wyniku wielonarządowych obra-
żeń, mężczyzna zmarł. Kierowca 
był trzeźwy. Przyczyny i okoliczno-
ści zdarzenia wyjaśniają policjanci 
z KP Nowogard, pod nadzorem go-
leniowskiej prokuratury.

Trasa w miejscu wypadku była 
częściowo zablokowana. Co praw-
da ruch odbywał się w obie strony, 
ale był bardzo mocno utrudniony. 
Kierowcy musieli przedzierać się 
przez ogromny korek uliczny. 

Jarek Bzowy 

Od redakcji
Od kilku lat wielokrotnie zgłaszaliśmy, poprzez publikacje w DN, wła-

dzom miasta zastrzeżenia w zakresie skuteczności oświetlenia przejść dla 
pieszych. Uliczne latarnie ustawione są u nas w odniesieniu do pasów ru-
chu pieszego zasadniczo dość przypadkowo, ponadto nie są dostosowane 
do celu, więc nie dają właściwego oświetlenia znajdującego się przed wej-
ściem, bądź już będącego na jezdni, pieszego. Wiele miast instaluje spe-
cjalne niskie oświetlenia pasów dla pieszych, które nie tylko właściwie kie-
rują strumień światła, ale również nie oślepiają kierowców. Niestety na-
sze apele i ukazywane przykłady, jak to robią inni, nie na wiele się zdały. 
Burmistrz, jeśli idzie o oświetlenie, to zakupił zwłaszcza: oświetlenie ma-
gistratu, oświetlenie fontanny, nowe oświetlenie korytarzy w ratuszu, po-
nadto mamy jeszcze rozświetloną choinkę na placu i rzadko świecącą lam-
pę z  ekologicznym zasileniem (na zapleczu biurowca Gardna) oraz oświe-
tlone zejście z jednej z ulic w stronę jeziora. Razem te oświetlenia to prawie 
0,5 mln złotych. A przejściami, gdzie setki ludzi, zwłaszcza o takiej jak te-
raz porze roku, jest narażonych na niebezpieczeństwo, nie zajmuje się nikt. 
Nie słyszeliśmy też, aby w tej sprawie wystąpiła kiedykolwiek nowogardzka 
policja. Ale policja w Nowogardzie w ogóle swoimi drogami chodzi...

Red.
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Węgiel przesiewany

O PA Ł
POLSKI WĘGIEL

WYSOKA JAKOŚĆ
węgiel, koks, miał, drewno, 

brykiet - pelet 
 (towar luzem i workowany)

Zapewniamy transport • Sprzedaż ratalna
PPUH „EDBA” 

Nowogard • ul. Nadtorowa 12
Tel. /fax 91 39 22 329 kom. 601 150 620

W CELU USPOKOJENIA I ROZWIANIA PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI  
CO DO WYKONYWANIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA TERENIE GMINY NOWOGARD

WYJAŚNIAM IŻ FIRMA FURMAŃCZYK W DALSZYM CIĄGU PROWADZI 
USŁUGI POGRZEBOWE, KAMIENIARSKIE ORAZ KWIACIARNIĘ

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI 24H NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU
BEZ ZMIAN ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POCHÓWKIEM

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
Jerzy i Sebastian Furmańczyk 

FURMAŃCZYK

KOMPLEKSOWE

NOWOGARD • GOLENIÓW • DOBRA • ŁOBEZ i okolice

TRUMNY, URNY, KREMACJE, EKSHUMACJE, CHŁODNIA
PRZEWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE, 

NAGROBKI, GROBOWCE, KOSTKA GRANITOWA
Zasiłki pogrzebowe, Kredytujemy pogrzeby

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
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Reklama

Kupię samochód  
ciężarowy 

- skrzyniowy DMC do 3,5 tony. 
Rok produkcji od 2008 roku. 

Kabina 3 osobowa.

tel. 91 39 26 267

Reklama

Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Bezradne SLD marzy już o referendum...

Na trzecią sesję trzeci przewodniczący 
Jak można się było spodziewać, Andrzej Kania (WN), po występie, jaki zaserwował opinii publicznej podczas ostatniej sesji, zrezygnował wczoraj (ponie-
działek) z funkcji przewodniczącego. Jego miejsce zajął Stanisław Saniuk z PSL. Będzie on trzecim z kolei przewodniczącym Rady w tej kadencji. Bez po-
wodzenia zakończyły się natomiast cztery próby wyboru wiceprzewodniczących. W wyniku poczucia bezradności, radni z SLD zaproponowali nawet, aby 
o dalszym losie całej Rady poprzez referendum zdecydowali mieszkańcy. Większość radnych na propozycję tę nie przystała. 

A. Kania już na początku ob-
rad oświadczył, że z uwagi na 
okoliczności, jakie miały miej-
sce na sesji w dniu 22 grudnia, 
pozostawia swoją osobę do dys-
pozycji radnych. Ci początko-
wo nie bardzo wiedzieli, co da-
lej mają zrobić z komunikatem 
A. Kani. Wszak nie powiedział, 
że rezygnuje ani też nie zarzą-
dził w tym temacie głosowania. 
W końcu po konsultacji z rad-
cą prawnym, Rada zakwalifiko-
wała oświadczenie A. Kani jako 
rezygnację z pełnionej funkcji i 
odwołała go ze stanowiska Prze-
wodniczącego. 

W wyniku tajnego głosowania 
Rada zdecydowała, że funkcję tę 
pełnić od teraz będzie Stanisław 
Saniuk z PSL. Zdobył on11gło-
sów. Proponowanym na to stano-
wisko był również Michał Wiatr 
(niezrzeszony), ale jego kandyda-
turę poparło 3 radnych. 

Przypomnijmy, że St. Saniuk 
w poprzedniej kadencji pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady. Jest także formalnie szefem 
klubu radnych PSL. Teraz będzie 
przewodniczącym RM, trzecim z 
kolei w tej trwającej zaledwie od 
kilku tygodni kadencji. 

Była to, jak się okazało, ostat-
nia personalna decyzja podczas 
tej sesji. Mimo aż czterech prób, 
nie udało się powołać wiceprze-
wodniczących Rady ani też usta-
lić składów komisji. Żaden z pro-
ponowanych kolejno kandyda-
tów, a było ich łącznie aż pięciu z 
trzech klubów, tj. WN, PSL, SLD 
(jedynie klub PiR-PiS nie był za-
interesowany żadnym stanowi-
skiem), nie zdołał uzyskać wy-
maganej większości głosów. Naj-
wyraźniej doszło do skruszenia 

powstałej wcześniej nieformalnej 
koalicji PSL-SLD-WN, która wy-
kazała się jednomyślnością, od-
wołując z funkcji przewodniczą-
cego Piotra Słomskiego i powo-
łując na jego miejsce A. Kanię. W 
konsekwencji rozluźnienia więzi 
z WN, radni PSL i SLD nie mie-
li już wystarczającej ilości głosów, 
aby obsadzić swoimi kandydatu-
rami pozostałe miejsca w pre-
zydium Rady. Ostatnie, po kil-
ku nieudanych próbach, zdecy-
dowało o przesunięciu głosowań 
personalnych na następną sesję. 
Wcześniej jeszcze Marcin Wol-
ny, w imieniu klubu SLD, próbo-
wał namówić pozostałych rad-
nych do samobiczowania i pod-
dania się do dyspozycji wyborów 
w drodze referendum. Desperac-
kiego oświadczenia, poza radny-
mi SLD oraz trzema z WN (An-
drzej Kania, Mirosława Cwaj-
da, Dawid Jurczyk), nikt więcej 
nie podpisał. Referendum więc 
nie będzie. Rada przystąpiła do 
pracy. W wyniku kolejnych gło-
sowań przyjęto m. in. dwa pro-
jekty uchwał, autorstwa Micha-
ła Wiatra, dotyczące powołania 
dodatkowej komisji ds. fundu-
szy unijnych, a także zmiany sta-
tutu gminy poprzez wprowadze-
nie możliwości składania projek-
tów uchwał także przez pojedyn-
czego radnego, a nie, jak było do-
tychczas, klub radnych bądź pię-
ciu radnych. 

Po dość zaciętej debacie, przy-
jęto również poprawki do projek-
tu uchwały o współpracy gminy 
z organizacjami pozarządowy-
mi zgłoszone w części przez klub 
WN, a na poprzedniej sesji także 
radnego Marcina Nieradkę z PiR-
-PiS. Zgodnie z nimi zmienia się 

proporcja w komisji oceniającej 
wnioski o dofinansowanie skła-
dane przez stowarzyszenia. Bę-
dzie w niej zasiadać 4 przedsta-
wicieli z organizacji pozarządo-
wych i 3 urzędników. Wcześniej 
było odwrotnie i większość sta-
nowili pracownicy Urzędu Miej-
skiego. Poza tym to Rada Miej-
ska, a nie jak do tej pory bur-
mistrz, będzie przyznawać orga-
nizacjom dotacje z budżetu mia-
sta, w drodze odrębnej uchwały. 

Tego dnia, wieczorem, odbyła 
się jeszcze jedna sesja (w sensie 
formalnym) – tym razem zwoła-
na z porządkiem obrad wniosko-
wanym przez burmistrza. W jej 

trakcie radni przegłosowali jedy-
nie kilka drobnych zmian jeszcze 

w tegorocznym, kończącym się 
już budżecie. 

Marcin Simiński

Marcin Wolny z SLD jako pierwszy gratuluje Stanisławowi Saniukowi wyboru na stanowisko Przewodniczącego RM. Kilka go-
dzin później zaproponuje Radzie, aby podała się do dymisji.
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Z cyklu… a o to to martwcie się 
sami…

Dlaczego jest coraz 
biedniej… 

Publiczne Wieczerze wigilijne, organizo-
wane przez różne organizacje charytatywne 
w okresie przedświątecznym, ujawniają, że 
wśród nas żyje wiele osób, które egzystują w 
stanie ubóstwa, niekiedy skrajnego ubóstwa. 
Niestety zjawisko to stale się pogłębia i obej-
muje coraz więcej osób. Potwierdzają to za-
równo badania, jak i nasze własne doświad-

czenie. W tym roku również w Nowogardzie zorganizowa-
ne wieczerze wigilijne zgromadziły wyjątkowo wiele osób. To 
dobrze, że znajduje się także spora rzesza ludzi dobrej woli, 
darczyńców i woluntariuszy, którzy angażują swój czas i pra-
cę, aby wspomóc potrzebujących, aby być z nimi chociaż tych 
kilka godzin. Taka postawa, jeśli szczera, jest zawsze cenna. 
Ale w Polsce można odnieść wrażenie, od wielu zresztą lat, że 
ci zaangażowani ludzie są wykorzystywani, wykorzystywani 
bynajmniej nie przez potrzebujących, ale przez Państwo. Sze-
roki ruch organizacji pożytku publicznego, będący w istocie 
szkołą społecznego zaangażowania, gdzie zwłaszcza ludzie 
młodzi mogą kształtować swoją wrażliwość na potrzeby bliź-
nich i odnaleźć sens i radość daru, ten ruch stał się dla Pań-
stwa i wszelkiej władzy jakimś zamiennikiem dla kulejących 
oficjalnych systemów wspierania potrzebujących, a nawet dla 
funkcjonowania systemów należących do fundamentalnych 
obowiązków Państwa, jakim jest np. system służby zdrowia. 
Można było wyraźnie zaobserwować, jak Państwo i władza, 
również samorządowa, przez lata „zrzucała z siebie” moral-
ną, ale i faktyczną odpowiedzialność za kolejne sfery rzeczy-
wistości publicznej. Co prawda instytucje Państwa tymi ob-
szarami się zajmujące istniały i istnieją, ale stale są niewydol-
ne, a niekiedy zupełnie bezradne. Dotyczy to nie tylko ra-
dzenia sobie ze zjawiskiem skutków zubożenia, ale zwłaszcza 
z niedopuszczaniem do ich przyczyn. I jak różnego rodza-
ju społecznikostwem można złagodzić właśnie skutki bie-
dy, to już na pewno z przyczynami w ten sposób walczyć się 
nie da. Przyczyną bowiem podstawową biedy wszelkiego ro-
dzaju jest brak pracy i takiej organizacji społeczności, któ-
ra tę pracę zapewnia wszystkim. I tutaj Państwo, ale i samo-
rządy, tak jak we wcześniej wspomnianych obszarach, znala-
zły sobie rzekomo odpowiedzialnego za stan rzeczy i są nimi 
przedsiębiorcy, bo to oni przecież mają tworzyć miejsca pra-
cy. Ograniczenie własnej odpowiedzialności władzy wszel-
kiej maści za permanentny brak pracy i perspektyw dla mło-
dych to jedno z najgroźniejszych wypaczeń polskiego syste-
mu społecznego. Państwo i samorządy nie mają budować za-
kładów pracy, ale tylko Państwo i samorządy mogą stworzyć 
warunki, aby te zakłady powstawały i znajdowały właściwie 
przygotowanych ludzi. Polityka rynku pracy, która ogranicza 
się do działań prowadzonych obecnie przez Powiatowe Urzę-
dy Pracy, to najlepsza droga do dalszego szukania perspek-
tyw do życia za granicami kraju, a także do wzrostu sfery bie-
dy i dalszego pogłębiania rozwarstwiania się dochodowego 
społeczeństwa. Jeśli władza państwowa, ale i samorządowa, 
nie zrozumie, że nie ma dla niej dzisiaj pilniejszego i waż-
niejszego zadania jak zorganizowanie zajęcia, czyli pracy dla 
swoich obywateli, zwłaszcza młodych, to żadne akcje prowa-
dzone przez organizacje charytatywne nie zmienią ogólnego 
trendu – bieda będzie rosła „w siłę” 

 Marek Słomski

Władza w ręce...

Urzędnicy radnymi
„Cała władza w ręce ludu” – to jedno z głośniejszych haseł formułowanych przez opozycję 
za czasów PRL. Postulat ziścił się niejako w wolnej Polsce, w postaci ustawy o samorządzie 
i powołaniu Rad Gmin, powiatów i miast. W nich zasiadać mieli zwykli obywatele, społecz-
nicy, mający patrzeć władzy na ręce i stać na straży demokracji. A jak to wygląda po latach?

Idea „oddania” w ręce społe-
czeństwa części władzy najwy-
raźniej nieco się zdezaktualizo-
wała na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. Zamiast zwykłych spo-
łeczników, w radach coraz wię-
cej krzeseł zajmują czynni bądź 
byli urzędnicy. 

Przodująca pod tym wzglę-
dem w tej kadencji wydaje się 
Rada Miasta w Goleniowie. Tam 
na 21 radnych sześciu to urzęd-
nicy, w tym najczęściej zajmu-
jący kierownicze stanowiska, 
tj. Lucyna Skałecka-Włodar-
czyk – dyrektorka Domu Pomo-
cy Społecznej w Nowogardzie, 
Irena Henekelman – rzecznik 
praw konsumenta w starostwie, 
Krzysztof Czerwiński – audytor 
w starostwie, Łukasz Mituła – 
dyrektor wydziału w starostwie, 
Krystyna Jaworska – dyrektorka 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Goleniowie i Woj-
ciech Łebiński – pracownik te-
goż Centrum, podwładny K. Ja-
worskiej. 

W Radzie Gminy Osina zna-
lazło się dwóch urzędników. Ur-
szula Witkowska, wybrana na 
pierwszej sesji wiceprzewodni-
czącą, na co dzień pracuje jako 
dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Goleniowie. Rad-
nym jest również Szymon Pilip-
czuk, podinspektor w Wydziale 
Rozwoju Lokalnego i Funduszy 
nowogardzkiego magistratu. 

W RM w Nowogardzie rad-
nych urzędników jest dwóch: 
Michał Bociarski, pracownik 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa oraz Mi-
chał Wiatr pracujący na stano-
wisku funduszy zewnętrznych, 
promocji i turystyki w UG Osi-
na. Gdyby poszerzyć tę listę o 
osoby pracujące w jednostkach 

niejako działających w sektorze 
publicznym, należałoby doliczyć 
Rafała Paśko, wieloletniego pra-
cownika RXXI, teraz znajdują-
cego się w Słajsinie. 

Nie brakuje „wsparcia” urzęd-
ników w Radzie Powiatu. Troje z 
nich to pracownicy UG w Osi-
nie: Beata Baryluk-Starczewska 
– stanowisko ds. księgowości fi-
nanosowo-budżetowej, Izabela 
Żabicka st. ds. planowania prze-
strzennego oraz Grodź Bogu-
sław st. ds. rolnictwa, gospodar-
ki nieruchomościami i geodezji. 
Radnym z Nowogardu jest Kazi-
mierz Lembas – dyrektor szpita-
la należącego do Gminy Nowo-
gard. Oprócz tego z pierwszych 
miejsc na listach do Rady dosta-
li się panowie: Tomasz Kuliczn 
i Tomasz Stanisławski, pełniący 
wówczas funkcje starostów gole-
niowskich. Po wyborach zamie-
nili się jedynie gabinetami. 

Lista tych nazwisk mogła być 
o wiele dłuższa. Zważywszy, że 
wśród kandydatów poszczegól-
nych komitetów (głównie SLD 
i PSL) aż roiło się od urzędni-
ków ubiegających się o mandat 
społeczny. Wystarczy wymienić 
chociażby kilka z nich, startu-
jących do powiatu: Aneta Drą-
żewska, dyrektor NDK (z listy 
SLD), Hanna Krugły – powia-
towy inspektor budowlany (li-
sta PSL) czy Bogusław Zabo-
rowski, dyrektor Wydziału Dróg 
Powiatowych w Goleniowie (li-
sta PO). A gdyby jeszcze do tego 
zestawienia doliczyć dyrektorów 
szkół, nauczycieli, służby mun-
durowe, lekarzy i pielęgniarki, to 
chyba nie byłoby już wątpliwo-
ści, na ile dziś władza jest rze-
czywiście w rękach ludu...

Marcin Simiński

Spis urzędników sprawują-
cych mandat radnego 

RM Nowogard 
Michał Wiatr – na stanowi-

sku ds. funduszy zewnętrznych, 
promocji i turystyki UG Osina 

Michał Bociarski – ARiMR 

RM Goleniów 
1. Krzysztof Czerwiński, au-

dytor w starostwie
2. Łukasz Mituła, dyrektor 

wydziału w starostwie
3. Lucyna Skałecka-Włodar-

czyk, dyrektorka DPS w Nowo-
gardzie

4. Krystyna Jaworska, dyrek-
torka PCPR w Goleniowie

5. Wojciech Łebiński, pra-
cownik PCPR w Goleniowie, 
podwładny Jaworskiej

6. Irena Henekelman, rzecz-
nik praw konsumenta w staro-
stwie

RG Osina 
Urszula Witkowska – dyrek-

tor PUP w Goleniowie 
Szymon Pilipczuk – podin-

spektor w Wydziale Rozwoju 
Lokalnego i Funduszy

Rada Powiatu 
troje urzędników z UG w 

Osinie: 
Beata Baryluk-Starczewska – 

stanowisko ds. księgowości fi-
nanosowo-budżetowej 

Izabela Żabicka st. ds. plano-
wania przestrzennego

Grodź Bogusław st. ds. rol-
nictwa, gospodarki nierucho-
mościami i geodezji

plus: 
Kazimierz Lembas – dyrek-

tor szpitala należącego do Gmi-
ny Nowogard 
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Poważna awaria kanalizacji przy ZSO

Zarwał się kanał ściekowy
We wtorek, 23 grudnia, w wyniku awarii, zalany został teren przy ul. Bohaterów Warszawy, tuż przy przystanku koło nowogardzkiego ZSO. Zdarzenie było 
na tyle poważne, że prace naprawcze potrwały do 25 grudnia.

23 grudnia, dokładnie o 
godz. 23:45, Policja zgłosiła 

powstałą awarię do Przedsię-
biorstwa Usług Wodnych i Sa-

nitarnych. Miejsce zostało za-
bezpieczone przy udziale Sta-
nisława Furmańczyka, pełnią-
cego dyżur domowy. Wówczas 
nastąpiło wyłączenie pompy w 
przepompowni ścieków Rado-
sław. Nazajutrz, o godz. 8:00, 
przystąpiono do usuwania 
awarii. – Naprawa polegała na 
demontażu studni rewizyjnej, 
udrożnieniu kanału kanaliza-
cyjnego, przebiegającego pod 
drogą – poinformował Jakub 
Sobieralski z PUWiS-u – Na-
stępnie uzupełniono ok. 3 mb 
kanału ściekowego, który uległ 
skorodowaniu i zarwał się. Pra-
cownicy uszczelnili kinety stud-
ni kanalizacyjnej i częściowo 
ją wymurowali. Miejsce awarii 

zabezpieczono siatką leśną oraz 
zaporami.

Prace naprawcze przeciągnę-
ły się do 25 grudnia, do wcze-

snych godzin porannych. Usu-
wanie uszkodzeń zakończono 
o godz. 4:30.

Karolina Klonowska

Kronika Policyjna
22.12.2014 r. 
godz. 18.20 
Uszkodzenie lusterka w pojeź-

dzie marki Renault, zaparkowa-
nym przy ul. 15 Lutego. 

23.12.2014 r. 
godz. 16.00
Pracownik sklepu Netto po-

wiadomił o ujęciu sprawcy kra-
dzieży sklepowej. Policjanci wy-
legitymowali sprawcę, Mirosław 
P. dokonał kradzieży alkoholu.

godz. 17.40
Dyżurny Komendy Powia-

towej Policji w Goleniowie po-
wiadomił o potrąceniu pieszej 

w miejscowości Żabowo, przez 
kierującego samochodem marki 
Skoda Oktawia. 

godz. 20.30
Policjanci Ogniwa Patrolowo-

-Interwencyjnego podczas kon-
troli drogowej na ul. Bankowej, 
ujawnili, że kierujący samocho-
dem marki VW Sharon, Mar-
cin L. znajdował się w stanie nie-
trzeźwości 2,42 ‰ alkoholu w 
wydychanym powietrzu. 

25.12.2014 r. 
godz. 22.30
Na ul. Zamkowej, Mirosław 

G., kierował motorowerem mar-

ki Junak znajdując się w stanie 
nietrzeźwości, 0,88 mg/l, co sta-
nowi ok. 1,76 ‰ alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

godz. 23.50 
Na ul. Racibora znaleziono ta-

blicę rejestracyjną. 
26.12.2014 r. 
godz. 15.00
Kolizja drogowa na skrzyżo-

waniu ulic Kościuszki oraz Ar-
mii Krajowej, gdzie doszło do 
zderzenia pojazdów Nissan Al-
mera oraz Citroen. 

27.12.2014 r.
godz. 08.00

Uszkodzenie pojazdu marki 
VW Golf na ul. Armii Krajowej, 
poprzez urwanie lusterka, wy-
cieraczki oraz wgniecenia karo-
serii.

godz. 17.20 
Kolizja drogowa w miejsco-

wości Sąpolnica, gdzie kierujący 
pojazdem marki Peugeot zjechał 
do przydrożnego rowu. Spraw-
cą zdarzenia był rowerzysta, Sta-
nisław J. znajdujący się w stanie 
nietrzeźwości, 1,93 ‰ alkoholu 
w wdychanym powietrzu. 

godz. 21.40
Kolizja drogowa pomiędzy po-

jazdami BMW i Peugeot na par-
kingu przy ul. 3 Maja. 

28.12.2014 r. 
godz. 13.15
Kolizja drogowa na drodze po-

między miejscowościami Kulice 
– Jarchlino, w której uczestni-
czyły pojazdy marki Ford Fokus 
oraz Skoda.

godz. 18.45
Kolizja drogowa w miejscowo-

ści Warnkowo, w której uczest-
niczyły dwa pojazdy: Daewoo i 
BMW. 

st. insp. Ref. Prewencji  
Klaudia Gieryń 

Policja informuje: Przestępstwo 
a wykroczenie

Podniesiono kwotę 
graniczną 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku 
obowiązywać zaczną przepisy w 
sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w 2015 
roku, które wyniesie 1750 zł. 
Konsekwencją tej zmiany będzie 
podniesienie kwoty granicz-
nej pomiędzy przestępstwem 
a wykroczeniem do 437,50zł. 
Nowelizacja prawa z 2013 roku 
uzależniła wartość mienia, kwa-
lifikującą dany czyn jako wykro-
czenie, od wysokości płacy mi-
nimalnej, a dokładnie ustaliła ją 
na poziomie nie przekraczają-
cym 25 proc. tegoż wynagrodze-
nia. Od dnia 1 stycznia 2015 roku 
wykroczeniami przeciwko mie-

niu będą czyny, jeżeli odpowied-
nio wartość rzeczy, mienia lub 
wysokość szkody nie będą prze-
kraczać 1/4 minimalnego wyna-
grodzenia, czyli 437,50 zł. Chodzi 
o wykroczenia przeciwko mieniu, 
takie jak kradzież, przywłaszcze-
nie, wyrąb drzewa w lesie, umyśl-
ne zniszczenie czy nabycie rzeczy 
z kradzieży lub przywłaszczenia. 
Od stycznia 2014 roku wartość 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę wynosi 1680 zł, a więc wy-
kroczeniami są obecnie kradzież i 
uszkodzenie rzeczy, jeżeli ich war-
tość nie przekracza 420 zł.

asp. Julita Filipczuk
Opr. Red

Zlekceważeni po raz drugi 

Pracownicy PUWiS zapowiadają 
zaostrzenie protestu
W trakcie poniedziałkowej sesji, obecni byli również pracownicy PUWiS. Niestety i tym ra-
zem nie zostali wysłuchani, a forowana przez nich inicjatywa obywatelską, poparta przez 
ponad 700 osób, nie została nawet poddana pod głosowanie. 

Stało się tak, gdyż zdaniem miej-
skich urzędników opartym na opinii 
prawnej (notabene przygotowanej 
przez tę samą kancelarię, która ob-
sługuje przetarg na wodę w imieniu 
gminy), rada miejska nie miała kom-
petencji, aby głosować nad taką tre-
ścią inicjatywy zawierającej projekt 
uchwały dotyczący nieprawidłowo-
ści do jakich miało dojść w trakcie 
przetargu na administrowanie przez 
najbliższe 15 lat siecią wod.-kan. w 
Nowogardzie. Poza tym zakwestio-
nowano też część podpisów zebra-
nych pod inicjatywą, stwierdzając, 
że złożyły je osoby nieletnie. 

Większość radnych (głównie PSL-
-SLD-WN) bezkrytycznie przyję-
ła tę argumentację i nie zgodziła się, 
aby nawet wprowadzić do porząd-
ku obrad głosowania nad społeczną 
inicjatywą. Pozostali albo byli „za” 
lub wstrzymywali się od głosu. 

Decyzja ta wyraźnie nie spodo-
bała się pracownikom PUWIS, któ-
rzy podobnie jak na poprzedniej 
sesji, tak i tym razem, licznie przy-
byli na obrady. Zapowiedzieli oni, 
że kolejnym krokiem będzie oku-
pacja budynku ratusza. 

Wcześniej policja, na prośbę 
urzędników z gminy, usunęła z Pla-
cu Wolności samochody i ciężki 
sprzęt należący do PUWiS ustawio-
ny tam na znak protestu. Kierowcy 
aut otrzymali od funkcjonariuszy 
pouczenia. 

MS

Policja usuwa z Placu Wolności prote-
stujących pracowników PUWiS.
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Informacje Parafialne
Vox Ecclesiae...

Na początku było Słowo, a 
Słowo było u Boga, i Bo-

giem było Słowo. Ono było na po-
czątku u Boga. Wszystko przez 
Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało. W Nim było 
życie, a życie było światłością lu-
dzi, a światłość w ciemności świe-
ci i ciemność jej nie ogarnęła. Po-
jawił się człowiek posłany przez 
Boga - Jan mu było na imię. Przy-
szedł on na świadectwo, aby za-
świadczyć o światłości, by wszy-
scy uwierzyli przez niego. Nie był 
on światłością, lecz /posłanym/, 
aby zaświadczyć o światłości. Była 
światłość prawdziwa, która oświe-
ca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świecie było 
Słowo, a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go 
nie przyjęli. Wszystkim tym jed-
nak, którzy Je przyjęli, dało moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego - którzy 
ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z 
woli męża, ale z Boga się narodzi-
li. A Słowo stało się ciałem i za-
mieszkało wśród nas. I oglądali-
śmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jed-
norodzony otrzymuje od Ojca, pe-
łen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w sło-
wach: Ten był, o którym powie-
działem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie. Z Jego peł-
ności wszyscyśmy otrzymali - ła-
skę po łasce. Podczas gdy Pra-
wo zostało nadane przez Mojże-
sza, łaska i prawda przyszły przez 
Jezusa Chrystusa. Boga nikt ni-
gdy nie widział, Ten Jednorodzo-
ny Bóg, który jest w łonie Ojca, /o 
Nim/ pouczył.

Święta, święta i po świętach… 
Powoli niestety będzie gasł w 
nas ogień miłości Boga. Tak 
wypełnione kościoły jak w 

ostatnim czasie pozostaną tylko 
wspomnieniem aż do następnych 
świąt. A szkoda! Jezus przyszedł po 
to, aby wcielić się w nas, aby wejść 
w nasze życie, aby żyć w nas, byśmy 
mieli udział w Jego boskiej natu-
rze przez miłość! I pragnie to czy-
nić codziennie. Dlaczego nie mo-
głoby to trwać każdego dnia? Dla-
czego nie możemy opiekować się tą 
Bożą Dzieciną, na co dzień? Prze-
cież sam Chrystus wzywa każdego 
i każdą z nas: „Trwajcie we mnie a 
ja będę trwał w was!” (por. J 15,4). 
Nie zapominajmy o Nim! Pozwól-
my na to, aby nas kochał. Pozwól-
my, aby Jego miłość rozlewała się w 
nas i przez nas na innych… To jest 
możliwe każdego dnia! Wtedy i tyl-
ko wtedy będziemy wzrastać w wie-
rze przez wierność małemu Jezuso-
wi, tej Miłości, która złożyła się w 
nasze ręce. Możemy z Nią uczynić 
oczywiście, co chcemy, ale gdy Go 
odrzucimy nasze życie nie będzie 
miało sensu. „Słowo”- gr. Logos, z 
powyższego prologu Jana oznacza 
Sens. On, zatem – Chrystus, Słowo 
Odwieczne – jest sensem naszego 
życia. On jedynie może nadać mu 
prawdziwy, głęboki sens. Nikt i nic 
innego. Tylko On. To naprawdę się 
dzieje, kiedy tylko otwieramy ser-
ce na Miłość. Kiedy przychodzimy 
z naczyniem naszego życia, każde-
go dnia do Niego, On nas przemie-
nia udzielając łaski po łasce. 

Żeby nie pozostać gołosłownym 
przytoczę tutaj przykład moich 
przyjaciół, którzy niemal od 
początku małżeństwa modlą się 
razem w ciszy, tracąc czas dla Boga. 
Są małżeństwem od ponad 20 lat. 
Mają czworo dzieci. Marcin jest z 
wykształcenia psychiatrą. Monika 
pedagogiem. Od kilkunastu 
lat pracują z człowiekiem i dla 
człowieka podejmując pracę 
terapeutyczną. Obok tego i przede 
wszystkim są niestrudzonymi gło-
sicielami Chrystusa. Z błogosła-
wieństwem władz Kościoła pro-
wadzą liczne rekolekcje, konfe-
rencje i warsztaty, które cieszą się 
dużą popularnością. W ostatnim 
czasie wydali wspólnie dwie książ-
ki, które w krótkim czasie stały 
się bestsellerami („Rodzice w ak-
cji” i „Rozwój. Jak współpraco-
wać z łaską?”). Marcin wydał czte-
ry własne płyty z pieśniami dla 
ducha. Jak mówią: „książki pisa-
ły się same, a pieśni zostały poda-
rowane”(niektóre z nich się wyśni-

ły - takie cuda!). To zwykłe mał-
żeństwo po prostu żyje modlitwą 
chłonąc Boga każdego dnia. Stąd 
jest ta niezwykła duchowa płod-
ność. Kiedyś Marcin powiedział o 
tym sam: „Wielu z Was mówi, że 
jesteśmy pięknym małżeństwem… 
Tak. Jesteśmy piękni, ale tylko dla-
tego, że się modlimy razem w ci-
szy. Czasem jesteśmy jak dziobaki 
na tej modlitwie, zasypiamy jedno 
przez drugie, ale jesteśmy wierni i 
kochamy Kościół” (sesja w Niepo-
kalanowie „Sam Duch przyczynia 
się za nami”, 2009 r.)  

Można? Można i trzeba być z 
Nim każdego dnia! Bóg jest z nami 
nie tylko w święta. Przychodzi do 
nas nieustannie. Przychodzi i pro-
si nas o miłość. On pragnie Ciebie. 
Jeśli pozwolisz na to by Ciebie ko-
chał Jego piękno i miłość zamiesz-
ka w Tobie i będzie z Ciebie pro-
mieniować na innych, co raz bar-
dziej i bardziej. Trzeba tylko wier-
nie chłonąć Boga na modlitwie, 
to wszystko. Trzeba byś pozwolił 
Bogu na to, aby Ciebie kochał. On 
się o wszystko zatroszczy…

Tutaj przypomina mi się do-
świadczenie modlitwy pewnej sio-
stry Briege MCkenna, pochodzącej 
z Irlandii, która kilka godzin dzien-
nie poświęca na adorację Pana Je-
zusa. Pewnego razu, w czasie jed-
nej z adoracji, trwając na modli-
twie w ciszy przed Najświętszym 
Sakramentem został Jej dany pe-
wien obraz wewnętrzny. Widzia-
ła w nim siebie naprzeciw Jezusa. 
Siedziała razem z Nim w namio-
cie, który był cały poszarpany, pe-
łen różnych rozdarć. Od razu zro-
zumiała, że ten podarty namiot to 
obraz jej serca i natychmiast zosta-
wiła Pana Jezusa, aby łatać wszyst-
kie dziury swego serca. Jezus jed-
nak zareagował na jej działanie 
mówiąc: ”Zostaw to! Zostaw to 
mnie. Ty zajmij się mną. Ja zajmę 
się tobą!”

Właśnie. To jest droga do szczę-
ścia, piękna życia, miłości. Zajmij 
się Bogiem a On zajmie się Tobą. 
Codziennie pozwól wypełniać 
Bogu naczynie swego serca Jego 
miłością. To wystarczy…

(PS.) Zainteresowanych dzia-
łalnością Marcina i Moniki za-
chęcam do odwiedzenia strony: 
www.gajdy.pl

Ks. Robert Szyszko

 (Łk 1, 1-18)

Pomóżmy sobie!
- Przyjmę używany robot ku-

chenny i akordeon tel. 513 520 
798

- Przyjmę: komodę, tapczan 
zwykły i pralkę automatyczną, tel. 
723 642 566

- Przyjmę: sprawną lodówkę i 
meble kuchenne tel. 516 648 561

- Oddam: tapczan w dobrym 
stanie  tel.91 39 23 419

- Przyjmę: segment pokojowy 
tel. -  tel. 692 302 754

- Przyjmę: krzesła kuchenne, 
meble kuchenne i pokojowe oraz 
lodówkę - tel. 667 353 578

- Przyjmę: pralkę automatycz-
ną, kanapę, segment pokojowy i 
kuchenny, lodówkę, sofę,      bojler 
na wodę ciepłą – tel.783 469 439

- Przyjmę: krzesła, fotel rozkła-
dany dla dziecka, pralkę, lodówkę 
i tapczan dwuosobowy- tel.     508 
413 896

- Przyjmę: segment pokojo-
wy i meble do przedpokoju - tel. 
781679654

- Przyjmę: sprawną lodówkę 
lub zamrażarkę - tel. 530-456-369

- Oddam: za darmo, ośmioty-
godniowego szczeniaczka – tel. 
693 925 093  

Nowe oferty lub dokonanie 
zmiany w ofercie można rów-
nież przesyłać na adres mailo-
wy: bzowy.jarek@yahoo.pl  

Proboszczowi  
Grzegorzowi Legutko, firmie pogrzebowej  

Sebastian Furmańczyk  
oraz wszystkim którzy uczestniczyli  

w ostatniej drodze  

śp. Ryszarda 
Skowrona  

 podziękowania  
składa rodzina 

PODZięKOWANiA

Wizyty duszpasterskie

Parafia pw. WNMP 
w Nowogardzie

30.12 (wtorek) - ul. Wiejska i 
Dębowa,

02.01.2015r. (piątek) - ul. Armii 
Krajowej po obu stronach,

03.01.2015r. (sobota) - ul. Ko-
ściuszki całość.

Kolęda rozpoczyna się - w tygo-

dniu od godz. 16.00, natomiast w 
soboty od godz. 14.00

Kolędy w pozostałych parafiach 
zostaną podane,  z chwilą ustale-
nia ich terminów, w następnym 
wydaniu DN.

Opr.MR

Apolonia Kowalewska: lat 97, zmarła 22.12.2014r., pogrzeb 
odbył się 24.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Ryszard Skowron: lat 62, zmarł 22.12.2014r., pogrzeb odbył 
się 24.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Lucyna Bryś: lat 84, zmarła 22.12.2014r., pogrzeb odbył się 
27.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Tadeusz Bałdyga: lat 67, zmarł 23.12.2014r., pogrzeb odbył 
się 27.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Wanda Czerkawska: lat 72, zmarła 23.12.2014r., pogrzeb od-
był się 27.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Marian Łuczak: lat 60, zmarł 25.12.2014r., pogrzeb odbył się 
29.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Teresa Nowakowska-Lipińska: lat 65, zmarła 26.12.2014r., 
pogrzeb odbył się 29.12.2014r., na cmentarzu w Nowogardzie

Informacje przekazał Zakład Usług Pogrzebowych,   
Sebastian Furmańczyk

 W tych dniach odeszli do Wieczności 



30.12-08.01.2015 r. DZIENNIK
NOWOGARDZKI

7

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

„To, co zrobisz dla siebie – przeminie.
Co zrobisz dla innych – pozostanie wieczne.”

Albert Schweitzer

Składam serdeczne podziękowania dla Pana Marcina 
Grzejdaka za wzorową interwencję i ofiarną postawę, 
która zapewniła bezpieczeństwo pasażerom firmy AF w 
dniu 15 grudnia br. na trasie Nowogard – Szczecin. Pod-
jęte przez Pana działania stanowią niewątpliwie przy-
kład odważnej i obywatelskiej postawy.

Życzymy Panu satysfakcji z wykonywanej pracy, wie-
lu sukcesów zawodowych oraz szczęścia w życiu osobi-
stym.

        
Z wyrazami szacunku,

     Adam Fedeńczak

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich ludzi dobrej woli

Wszystkim Państwu składam serdeczne podziękowania, za wsparcie i trud 
włożony w organizację kiermaszów i koncertu charytatywnego dla mnie. Całym 
sercem pragnę Wam wszystkich podziękować również za to, że jesteście ze mną 
w tych ciężkich chwilach i dajecie mi wiarę w lepsze jutro. Dziękuję szczegól-
nie: rodzicom, którzy zawsze są przy mnie, dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Nowogardzie Joannie Wardzińskiej, dyr. Zielonego Przed-
szkola, dyr. SP w Wierzbięcinie Józefowi Korkoszowi, Michałowi Kracie, nowo-
gardzkim stowarzyszeniom, mieszkańcom Wierzbięcina, Nowogardu i okolic, 
rodzicom i dzieciom, pani Anecie Wysoszyńskiej, państwu Januszewskim, Ewe-
linie Bińczyk, Joannie Frątczak, Annie i Włodzimierzowi Wiśniewskim, rodzi-
nie Gargulińskich, pani Elżbiecie, Redakcji Dziennika Nowogardzkiego oraz 
wszystkim, którzy ofiarowali mi swą pomoc.

Izabela Łukasik     

Święty Mikołaj na oddziale dziecięcym

Wręczali paczki w szpitalu
We wtorek, 23 grudnia, na oddziale dziecięcym nowogardzkiego szpitala odbyło się spotka-
nie św. Mikołaja z dziećmi, w ramach akcji charytatywnej „Mikołaj w Szpitalu”. Każdy mi-
lusiński, nawet ten najmłodszy, został obdarowany bożonarodzeniową paczką. 

Św. Mikołaj, wraz ze swo-
imi Śnieżynkami, przekro-
czył próg oddziału dziecięcego 
o godz. 12:00. W środku cze-
kało już na niego kilkoro mal-
ców. Dzieci ochoczo przywita-
ły się z gościem z dalekiej La-
ponii i stanowczo zadeklarowa-
ły, że w tym roku były bardzo 
grzeczne. W nagrodę św. Miko-
łaj wyciągnął z worka górę pre-
zentów i każdemu milusińskie-
mu wręczył paczkę. Ta świą-
teczna akcja z pewnością przy-
sporzyła wiele radości nie tylko 
dzieciom, ale też ich rodzicom, 
którzy nie mogli zabrać swoich 
pociech na święta do rodzinne-
go domu. 

A teraz słów kilka o samej 
akcji. Jej pomysłodawcami 
byli: Magdalena i Mariusz Ko-
nieczni oraz Okręgowy Zwią-
zek Hodowców Zwierząt Futer-
kowych z dyr. Magdaleną Lep 
na czele. Owe przedsięwzię-

cie to kontynuacja akcji dążą-
cej do wybudowania nowego 
oddziału dziecięcego szpitala 
nowogardzkiego, zapoczątko-
waną przez Państwa Koniecz-
nych oraz Roberta Mieleńczu-
ka. Rozdane 23 grudnia pacz-
ki zostały zakupione przez tro-
je darczyńców: FUH Magda-

lena Konieczny, Ośrodek Wy-
poczynkowy „Familijni” oraz 
OZHZF. 

Na spotkaniu św. Mikołaja 
z dziećmi obecny był Mariusz 
Konieczny oraz burmistrz No-
wogardu. Panowie wspólnie 
wręczyli kosz upominkowy dla 
personelu oddziału dziecięce-
go.

Najmłodsi byli wyraźnie za-
skoczeni, że św. Mikołaj o nich 
pamiętał. Udało mu się spra-
wić, że na ich twarzach pojawi-
ły się szerokie uśmiechy. Jak za-
znaczają pomysłodawcy akcji 
charytatywnej, przynajmniej w 
taki sposób można było umi-
lić dzieciom pobyt w szpitalu 

i wprowadzić atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia: Mamy na-
dzieję, że te odwiedziny przyczy-
niły  się do tego, że wszyscy prze-
bywający na oddziale dziecię-
cym chociaż na chwilę poczuli 
się jak w domu.

Karolina Klonowska

PODZięKOWANiA

Wkrótce Noc Sylwestrowa 

Sztuczne ognie, fajerwerki 
– tak, ale rozważnie! 
Na straganach i w niektórych sklepach możemy już kupić 
sylwestrowe fajerwerki. Udaliśmy się więc do jednego z wie-
lu punktów handlowych w naszym mieście, by zapytać, jaka 
jest cena sztucznych ogni i co wśród klientów cieszy się naj-
większą popularnością. 

– Jestem tu, na Placu, już po 
raz kolejny. Wybór materiałów 
pirotechnicznych na Noc Sylwe-
strową jest bardzo duży. Są pe-
tardy, sztuczne ognie i inne tego 
typu akcesoria, które posłu-
żą nam do przywitania Nowego 
Roku 2015. Ceny, no cóż, są bar-
dzo zróżnicowane, bo wahają się 
już od kilkunastu do nawet kil-
kuset zł, a czasem i więcej. Wy-
bór jest spory i myślę, że klient 
może tu dla siebie kupić, co tylko 
zechce – mówi pan Czesław, któ-
ry jak co roku ustawił swoje sto-
isko na Placu Wolności w No-
wogardzie. 

Aby Noc Sylwestrowa była 
udana i bezpieczna, należy pa-

miętać, że materiałami piro-
technicznymi nie powinny ba-
wić się dzieci oraz osoby doro-
słe, będące pod wpływem al-
koholu, gdyż mogą one spowo-
dować nieszczęśliwe wypadki, 
których skutkiem będzie kalec-
two w postaci urwanych palców 
u dłoni  czy też oparzeń. Dlate-
go postarajmy się, by koniec sta-
rego i początek nowego  był dla 
wszystkich radosny, pomyślny 
pod każdym względem i przede 
wszystkim bezpieczny.  

Jarek Bzowy 
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P3.2.O.do
W.13.2.O.7.03.do

MEBLE KUCHENNE
na wymiar

Meble: wypoczynkowe, systemowe, biurowe, sypialne

NOWOGARD
ul. 3 Maja 16

W.220.4.sk.26.09-12.12

Szybka pożyczka 
również dla osób 

z zajęciami komorniczymi, 
dochodami z mops, 

zasiłkami i alimentami 
666000555 lub 600465417

Skupujemy:    ŻYTO konsumpcyjne, 

energetyczne, paszowe    •   PSZENŻYTO 
Powyżej 25 ton odbiór z gospodartwa Szybka płatność

Tel. 603 055 292,  600 374 274

Skup zboża

W180.4.p.pt. 

Sylwester 2014/2015 
w ŻŁOBKU  

dla dzieci w wieku 1-5 lat.

 Zapewniamy: zabawę  
z opiekunami,

* opiekę całonocną, 
 * napoje, poczęstunek,
 * wiele sylwestrowych atrakcji 
Szczegóły pod numerem

tel. 534 015 943 
K60.2.śk.12-19.12

MEBLE  
POD WYMIAR:

kuchnie, szafy, 
garderoby, wnęki

PROFESJONALNIE 
Projekt, wycena gratis

697 103 477
J23.1.śk.30.12-9.01

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„CISY” W  NOWOGARDZIE

przyjmuje zapisy chętnych na kupno lokali mieszkalnych  
w przygotowywanym do budowy „Zespole budynków mieszkalnych” 
przy  ulicy  Wojska  Polskiego w Nowogardzie.

Osoby zainteresowane nabyciem 
lokalu mieszkalnego  zapraszamy do 
siedziby Spółdzielni przy ul. Ks. J. 
Poniatowskiego 7a w Nowogardzie. 
Więcej informacji można uzyskać  
telefonicznie pod nr 913925261  lub 
kom. 697 104 578 
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Nowogard w świątecznym obiektywie

Złóbki w kościołach nowogardzkich

Parafia Matki Bożej Fatimskiej

Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego

Parafia Wniebowzięcia NMP
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Byłeś świadkiem ciekawego zdarzenia, wykonałeś 
oryginalne zdjęcia, jesteś w posiadaniu 

interesujących wiadomości?  
Zadzwoń lub napisz do nas o każdej porze. 

Tel. 513 088 309, e-mail: poligraf@post.pl

Radna o funduszach 

10 lat Polski w Unii Europejskiej a Gmina Nowogard 
jakby poza nią…
Nasza Gmina w ramach programu RPO WZ pozyskała kwotę 3 072 102,80 zł z czego 1 180 276,30 zł pozyskały podmioty prywatne,  a 2 projekty na kwotę 
287 507,80 zł  napisane były w roku 2009 w trakcie kadencji Burmistrza Kazimierza Ziemby.  Biorąc pod uwagę powyższe okazuje się że Gmina Nowogard w 
4 letniej kadencji Pana Roberta Czapli ze środków Unijnych na inwestycje otrzymała dofinansowanie 2 projektów na kwotę 1 604 320,70 zł – pisze dla redak-
cji DN, analizując poziom pozyskania w minionej kadencji środków unijnych, radna Jowita Pawlak. 

Fundusze Unijne płyną do Pol-
ski z Unii Europejskiej i rozdziela-

ne są przez Instytucje Zarządzają-
ce delegowane do tego przez Rząd 
Polski.  W województwie zachod-
niopomorskim są 2 Instytucje Za-
rządzające Urząd Marszałkowski, 
który rozdziela pieniądze na tzw. 
Projekty twarde inwestycyjne w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego (RPO WZ) 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy na 
tzw. Projekty miękkie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (POKL). W ramach obu 
programów operacyjnych gminy 

mogą pozyskiwać środki na inwe-
stycje w regionie i rozwój, oraz za-
pobiegać pogłębianiu się bezro-
bocia, wspieraniu osób chcących 
rozpocząć działalność gospodar-
czą a także na pomoc osobom wy-
kluczonym społecznie i mogącym 
przedwcześnie wypaść z systemu 
edukacji  i  szkolenia. Poprzed-
ni okres programowania w obu 
programach tj. 2007-2013 dawa-
ła możliwość pozyskania środków 
z puli:

- w ramach RPO WZ 3 771 633 
870,97 zł

- w ramach POKL 
1 859 000 000,00 zł

Nasza Gmina w ramach pro-
gramu RPO WZ pozyska-
ła kwotę 3  072 102,80 zł z czego 
1  180  276,30 zł pozyskały pod-
mioty prywatne,  a 2 projekty na 
kwotę 287 507,80 zł  napisane były 
w roku 2009 w trakcie kaden-
cji Burmistrza Kazimierza Ziem-
by.  Biorąc pod uwagę powyższe 
okazuje się że Gmina Nowogard 
w 4 letniej kadencji Pana Rober-
ta Czapli ze środków Unijnych na 
inwestycje otrzymała dofinanso-

wanie 2 projektów na kwotę 1 604 
320,70 zł (szpital i ścieżka rowero-
wa Olchowo). Pozostałe inwesty-
cje drobne i nie tylko finansowa-
ne były w całości z budżetu gminy 
zamiast posiłkowanie się środka-
mi zewnętrznymi co pozwoliłoby 
w szybszym czasie oddłużać gmi-
nę lub wykonać  dwukrotnie wię-
cej inwestycji gdyż finansowanie 
jest w zależności od rodzaju inwe-
stycji od 30 do 60%. Poniżej wy-
kres obrazujący udział Gminy No-
wogard  w „torcie” środków unij-
nych  z RPO WZ.

99,75%

0,25%

POKL
POKL Gmina Nowogard

W ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w la-
tach 2007-2013 z dostępnych 
1 859 000 000,00 zł

Gmina Nowogard pozyskała 
kwotę 4  704  099,00 zł na wypo-
sażenie i zajęcia dodatkowe dla 
uczniów 10 szkół podstawowych i 
3 gimnazjów. 

Dodatkowo  Gmina Nowogard 
pozyskała 519 920,69 zł ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka, Działanie: 8.3. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu – eInclusion.

W ramach działań Powiato-
wego Urzędu Pracy w Golenio-
wie dla mieszkańców gminy No-
wogard wygospodarowane zosta-
ły środki na staże, dotacje dla roz-
poczynających działalność oraz 
szkolenia dla osób bezrobotnych 

a także na tworzenie miejsc pra-
cy dotacje dla pracodawców, nie-
stety nie można w pełni oszaco-
wać wysokości tej pomocy, po-
nieważ środki te rozlicza Powia-
towy Urząd Pracy w Golenio-
wie. Poniżej wykres obrazujący 
udział Gminy Nowogard w cało-
ści dostępnych środków w ramach 
POKL:

Warto wspomnieć i pokazać 
ten znikomy udział naszej gmi-
ny w podziale środków Unijnych 
w  poprzednim okresie progra-
mowania mając nadzieję, że sytu-
acja taka nie będzie miała miejsca 
w latach 2014-2020. W ostatnich 
dniach opublikowane zostały in-
formacje o  zatwierdzeniu Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020. Do podziału w ra-
mach 10 osi priorytetowych jest  1 
601,20 mln euro. Środki te zosta-
ną przeznaczone na inwestycje w 
regionie, dlatego teraz jest najlep-
szy czas aby zwrócić uwagę Panu 
Burmistrzowi oraz pracowni-
kom wydziału Rozwoju Lokalne-
go, Funduszy, Kultury i Sportu na 
możliwość finansowania inwesty-
cji ze środków zewnętrznych. Ma-

jąc nadzieję że udział naszej gmi-
ny będzie o wiele większy w „tor-
cie” pod nazwą Unia Europejska.  

Został także zatwierdzony Pro-
gram Operacyjny Wiedza Eduka-
cja Rozwój zastępujący POKL   na 
realizację programu dostępna bę-
dzie kwota ponad 4,4 mld euro z 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (EFS) oraz 252,4 mln euro 
ze specjalnej linii budżetowej Ini-
cjatywy na rzecz zatrudnienia 
osób młodych. Co również stwa-
rza szansę na rozwijanie przedsię-
biorczości, szkolenia, pomoc lu-
dziom młodym oraz wspomaga-
nie szkół w realizacji zajęć dodat-
kowych a także ich doposażanie. 

Jowita Pawlak 
radna Rady Miejskiej  

w Nowogardzie
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Dlaczego Lekarze POZ nie chcą podpisać umów z Narodowym Funduszem Zdrowia!
Od dawna wiadomo, że sys-

tem ubezpieczeń zdrowotnych 
w Polsce jest zły

Żeby się leczyć w Polsce trzeba 
mieć pieniądze.

Kilka ekip rządzących czy to z 
SLD, PSL, PIS czy PO nie miały 
planów zmian w systemie ubez-
pieczeń i ich nie przeprowadziły.

Na całym świecie istnieją kasy 
chorych, które zapewniają, że 
pacjent nie czuje się intruzem, a 
lekarz za swoją pracę jest godzi-
wie wynagradzany.

To co wymyśliło ministerstwo 

narusza interesy nie tylko leka-
rzy, ale i pacjentów.

Bo jak można wmawiać pa-
cjentom, że zlikwiduje się ko-
lejki przerzucając na lekarzy ro-
dzinnych okulistykę, dermato-
logię oraz obowiązek badań na 
rozpoznanie chorób nowotwo-
rowych za dodatkowe 3.50 zł 
na pacjenta miesięcznie? Kolej-
ki i narzekania skumulują się na 
tych lekarzach Pierwszego Kon-
taktu. 15 minut na pacjenta to 
fikcja.

Komplet diagnostyczny badań 

chorego na nowotwór to mini-
mum 800 do 1000zł.

Tylko lekarz niespełna rozu-
mu podpisze taką umowę, któ-
ra w praktyce będzie oznaczała 
jego bankructwo. W ekonomii nie 
można więcej wydać niż się zarobi. 

Może tak zrobić jedynie szpital 
będący na garnuszku gminy czy 
powiatu, który wie, że jego deficyt 
i straty pokryją radni wraz z bur-
mistrzem w swoim głosowaniu. 

Ponadto lekarzom dorzuco-
no biurokratyczne sprawozdania, 
wypisywanie recept na leki zmie-

niające co kwartał swoją odpłat-
ność i zabrano dodatek na pacjen-
tów chorych na cukrzycę i nadci-
śnienie tętnicze.

Nie dziwmy się, że większość 
młodych lekarzy emigruje.

Nasze wielomiesięczne rozmo-
wy dotyczące nieprecyzyjnych 
przepisów nie odniosły skutków. 
W związku z tym istnieje groźba 
niepodpisania przez nas kontrak-
tów na udzielanie świadczeń w za-
kresie podstawowej opieki zdro-
wotnej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w roku 2015.

Dlatego z przykrością informu-
jemy, że nasze przychodnie na-
leżące do Porozumienia Zielo-
nogórskiego mogą być nieczyn-
ne od 1 stycznia 2015 do odwoła-
nia. OBY TAK SIĘ NIE STAŁO, a  
RZĄD ZMĄDRZAŁ

Krzysztof Kosiński SZOZ Praxis

Konsultant Krajowy Prof. 
Adam Windak zrezygnował z 

funkcji konsultanta krajowego 
w dziedzinie medycyny 

rodzinnej ze względu na zmiany 
systemowe  wprowadzone przez 

ministerstwo, a niekorzystne dla 
pacjentów i lekarzy.

Sesja Rady Powiatu 

Radni przyjęli budżet 
bez dyskusji…
W poniedziałek, 22 grudnia, o godz. 13:00, w Goleniowie, 
odbyła się II sesja Rady Powiatu Goleniowskiego. W progra-
mie sesji znalazła się uchwała budżetowa na rok 2015, którą 
radni przyjęli 14 głosami PSL i PO. Przeciw tej uchwale gło-
sowało jedynie 4 radnych SLD.

Sesja Rady Powiatu rozpoczę-
ła się od stwierdzenia quorum i 
zaprzysiężenia radnego Wojcie-
cha Włodarczyka, wchodzącego 
do Rady w miejsce Roberta Cza-
pli, który zrezygnował z manda-
tu radnego w momencie wyboru 
na burmistrza Nowogardu. Naj-
ważniejszym punktem obrad II 
sesji Rady Powiatu była uchwała 
budżetowa, radni nie poświęcili 
jej jednak zbyt wiele uwagi. Pro-
jekt budżetu został przyjęty bar-
dzo szybko, bez długiej i wyczer-
pującej dyskusji, 14 głosami PSL 
i PO. Szczegółową analizę, wte-
dy jeszcze projektu budżetu po-
wiatu, przedstawialiśmy w po-
przednim wydaniu DN. Porzą-
dek obrad zakończył punkt do-
tyczący interpelacji i zapytań 
radnych. Tutaj także nie było ży-
wiołowej dyskusji, radni zapyta-
li ledwie o trzy sprawy: jedno za-

pytanie dotyczyło sprzątania li-
ści przy jednej z dróg powiato-
wych na terenie Gminy Gole-
niów, drugie (radnego z Nowo-
gardu) dotyczące numerów kon-
taktowych do radnych, zaś trze-
cie radnej z SLD, która interpe-
lowała w sprawie dokładnego 
programu sesji Rady Powiatu na 
najbliższe pół roku. 

Po 1,5 godz. Przewodniczący 
Kazimierz Zięba zakończył II se-
sję Rady Powiatu i zaprosił rad-
nych do specjalnie przygotowa-
nego przez uczniów technikum 
gastronomicznego stołu wigilij-
nego na uroczystą kolację wigi-
lijną. Na wieczerzę podążyli rad-
ni wraz z urzędnikami starostwa 
powiatowego w Goleniowie, 
dziennikarzy nie poproszono.

PS

Policja podsumowuje okres świąteczny

5 pijanych kierowców i 8 kolizji
Goleniowscy policjanci od 24 

do 28 grudnia 2014 roku na dro-
gach powiatu zatrzymali pięciu 
kierowców, którzy prowadzili 
swoje pojazdy na podwójnym ga-
zie, jednego pod wpływem środ-
ków odurzających oraz dwóch na 
sądowych zak zach. Munduro-
wi wzywani byli do ośmiu kolizji 
drogowych, z trzymali dwie oso-
by ukrywające się przed wymia-
rem sprawiedliwości oraz dwie, 
które znieważyły i naruszyły nie-
tykalność cielesną funkcjonariu-
szy na służbie. Funkcjonariusze 
podczas długiego świątecznego 
weekendu wzywani byli do 8 ko-
lizji drogowych. Statystyka poka-
zuje, że niektórzy kierowcy nie za-
stosowali się do policyjnych apeli 
i wsiedli za kierownicę po alkoho-
lu. Na drogach powiatu goleniow-
skiego mundurowi zatrzymali pię-
ciu pijanych kierowców. Rekor-
dzistą okazał się zatrzymany na 
krajowej trójce, 50-letni obywa-
tel Niemiec, który kierował oplem 
corsą mając w organizmie 2,3 pro-
mila alkoholu. Wśród kierujących 
na podwójnym gazie był rowerzy-
sta, który „wydmuchał” 1,9 promi-
la oraz motorowerzysta posiadają-
cy w organizmie 1,8 promila alko-
holu. Zatrzymany w Modrzewiu 
24-letni kierowca forda mondeo, 
prowadził pojazd pod działaniem 

środków odurzających. Przepro-
wadzone badanie wykazało w jego 
organizmie obecność marihuany.

Za złamanie sądowych zaka-
zów prowadzenia pojazdów me-
chanicznych odpowie 39-la-
tek, zatrzymany w Maszewie 
oraz 42-letni mężczyzna podda-
ny kontroli drogowej w Golenio-
wie. Policjanci podczas świątecz-
nego weekendu zatrzymali 19-lat-
ka, mieszkańca powiatu łobeskie-
go, który był poszukiwany listem 
gończym oraz 22-latka z gminy 
Przybiernów, poszukiwanego na-
kazem doprowadzenia do zakładu 
karnego, wydanym przez sąd.

Za znieważenie i naruszenie nie-
tykalności cielesnej policjantów w 
trybie przyśpieszonym odpowie 

29-letni goleniowianin, wobec któ-
rego interweniowali funkcjonariu-
sze w związku z popełnionym przez 
niego wykroczeniem. Podobny za-
rzut usłyszy 43-letnia mieszkanka 
Pucic, która dodatkowo kierowała 
samochodem, mając w organizmie 
0,84 promila alkoholu. Mimo, że 
świąteczny weekend dobiegł koń-
ca, policjanci nadal apelują o roz-
sądek i rozwagę na drogach. Szcze-
gólnie teraz podczas przygotowań 
do zabaw sylwestrowych i świę-
towania Nowego Roku, pośpiech, 
roztargnienie oraz nieodpowie-
dzialność mogą doprowadzić do 
utraty zdrowia, a nawet życia. 

asp. Julita Filipczuk

Awanturował się przy funkcjonariuszach

Doszło nawet do rękoczynów
Policjanci z Nowogardu zatrzymali mężczyznę, który znieważył i naruszył ich nietykalność 
cielesną. Mundurowi podjęli interwencję przy jednym z lokali w Nowogardzie. 

Mężczyzna, 35-latek, będąc w 
stanie nietrzeźwości, zachowywał 
się agresywnie, zakłócał ład i po-
rządek publiczny. Podczas prze-
prowadzanych czynności, awan-
turnik zaczął wyzywać policjan-
tów słowami wulgarnymi, po-
wszechnie uznanymi za obelżywe, 
a następnie odepchnął i szarpał 

za mundur jednego z nich. Męż-
czyzna został zatrzymany i prze-
wieziony do policyjnego aresz-
tu. Zebrany materiał dowodowy 
pozwolił na rozpatrzenie spra-
wy w trybie przyśpieszonym. Sąd, 
po zapoznaniu się z aktami spra-
wy, wydał wyrok, skazując spraw-
cę na karę dwóch miesięcy po-

zbawienia wolności z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania 
na okres próby trzech lat. Dodat-
kowo mężczyzna został ukarany 
grzywną w wysokości 800 zł i ob-
ciążony kosztami postępowania.

asp. Julita Filipczuk
Opr. Karolina Klonowska
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Fouier
W fouer się zagęszcza. Publika przybywa, a kolejne dzwonki przypominają, że trzeba zająć miejsce, bo za chwilę aktorzy swoje role zagrają... 

Krążący wśród widzów kuglarz - przebieraniec także nawołuje 

S z o p k a   n o w o r o c z n a  - 
B a l l a d a  j e z i o r n a

Tegoroczna szopka noworoczna rozegra się w teatrze. Tam ze sceny i z widowni padną słowa, których nikt tu nie zapomni (wszak zapisane). I tak jak wybor-
cze obietnice razić będą (przez kadencję) niczem bicze spokój święty tych, co w zamyśle wyrachowanym wyrzekli je gorliwie, chcąc być na funkcje  wybranym.

 Akt I 
Jeziorne duszki, potwory, wizje czary i mary
Wszyscy zasiedli, światła pogasły, kurtyna w górę i oczom widzów się okazała sceneria bajkowa - zapewne niemało ona kosztowała. Ze scenicznego jeziora nowogardzkiego wyłania się 

rusałka Nowogardia i pieśń zanosi, co się echem po wszystkich kątach miasta i gminy roznosi 

Rusałka Nowogardia
Gdy przez wredną małą ziembę, przez lata, wpędzana byłam w nędze 
gdy wokół nic się nie działo, a me serce z żałości martwiało... (szloch)
gdy mój lud, podłe i smutne życie wiódł.... (szloch)
Przeżyłam tylko dlatego, że co noc śniłam uparcie ten Sen o potędze.
To w nim piastowałam i tuliłam piękne wodne ptaszę (och!) 
co nam ratunek przyniesie i nie da nikomu dmuchać sobie w kaszę 
To on mój skarb, mój dzwon i moje miłowanie 
To przez niego sen się jawą stanie. (Och!)
To tam, we śnie, po raz pierwszy ujrzałam
Ogrom ławek, kilometry z polbruku chodników, 
placów do zabawy, dla haseł wzniosłych multum kolejnych nośników
wody jeziora mojego oczyszczone z obmowy wszelkiej języka złego
(fekalia i cola co prawda zostały - ale to przecież problem bardzo mały)
więźniów pracujących, młodych zwiewających, 
starców zachwyconych, mądrali udręczonych.
nagrodzonych swojaków, pogonionych cwaniaków (lokalnych przedsiębiorców)
Gdy to wszystko ujrzałam, mimo żem z wody, z radości jeszcze rzewniej zapłakałam.
A już całkiem się rozpłynęłam z zachwytu 
gdy ujrzałam, że lud nagrodził me ptaszę 
i dał mu mandat do dalszego dzieł jego rozkwitu, kitu, kitu, ki...

Panie i Panowie 
Panienki, Kawalerowie 
A i dziatki tutaj zawsze mile widziane
Zasiadajcie na miejsca dla Was starannie wybrane
Już wkrótce się zaczyna 
To Wasze pięć minut, (choć w czasie to godzina)
To dla Was to wielkie przedstawienie, 
Będzie i straszno i śmieszno, będzie też zdziwienie
Sami się przekonacie jakich zdolnych artystów tu macie…
Ale czy to sztuka prawdziwa, czy tylko farsa w treści i formie parszywa. 
Tego nie objawiam, płacą mi za to, że Was zabawiam i namawiam, namawiam, namawiam...
(uśmiecha się szelmowsko)

Nagle w tle...
Czy to potwór po jeziorze płynie... tak to Aerostrasze... 

W Szkocji myślą, że w Loch Ness potwór zamieszkuje
Lecz czy ktoś i kiedyś go widuje
U nas nie jakieś to urojenia ale 
codziennie bestia rzeczywista rozłożysta i stalowa
krąży po jeziorze niczem jakaś wodna krowa
(widzę to z okna mego na jezioro zwróconego)
Miała zjadać wodorosty lecz niestety
niestrawności ma bidulka 
może na żołądku jej stanęła jakaś skórka...
A może czego nie wiecie... może to nie mają być real-

ne sprawy
Tylko jakaś idea, tylko jakieś wymysły, wszystko dla za-

bawy...
A że to też, jak molo, dużo kosztuje,
Cóż z tego jak już wiemy nawet wyborca (co drugi) się 

tym nie przejmuje.

Rusałka rozpływająca się z zachwytu znika w oparach porannej mgły unoszącej się nad jeziorem. Na ekranie 
co zmiennym tłem w teatrum pojawia się napis – Nieco wcześniej... i tło dla kolejnej sceny koncentruje się na 
molo na plaży. Na molo cisza i nikogo wokół tylko jakiś głos z oddali...

Cicho wszędzie głucho wszędzie 
Co tu będzie, co tu będzie..... 
A na to inny głos jak pogłos 
Nic nie będzie nic nie będzie
tylko jakiś ptaszek siędzie tutaj jak na kurzej grzędzie
tylko jakaś zabłąkana młoda para
przemknie tu niekiedy niczem nocna mara 
tylko jakiś zamroczony
gdy tu z chłodu ochłonie to zaskoczony rzeknie
– jak tu cicho, jak tu pusto i jak pięknie...
Ale kiedyś takie czary i za darmo się zdarzały
dzisiaj bajka tak kosztuje, że dług się i tu po molo lata snuje snuje...
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Akt II
Monologi i dialogi 

W tej odsłonie rzeczywiste nie tak mgliste już postacie. Więc kurtyna w górę i kojarz, kojarz bracie...

Przy stoliku do szachów nad jeziorem w trojkę siedzą w statki grają (pionów brak) i wzajemną dzielą się swą 
wiedzą 

Kamera tło przenosi w stronę harcówki. 
To stamtąd dobiega muzyka najpierw z cicha, potem głośniej,
słychać słowa i jest coraz coraz sprośniej...
Ale szczęściem dla młodzieży nie to samo się tu zdarza co rok wcześniej
tylko echo zagubione coś z tamtego wciąż powtarza 
miesza czasy... chyba liczy że lud pamięć ceni
i coś wokół siebie zmieni...

cóż być może ale jeśli... 
to nie tej jesieni 

Gasną jupitery kurtyna opada kończy się akt pierwszy... jeszcze tylko Baba Jaga ucieka z harcówki nieste-
ty całkiem naga Zapada więc kurtyna zawstydzenia co się pojawia (i to normalne) na widok każdego odkry-
tego przyrodzenia

Całkiem blisko na tarasie w Okrąglaku
redaktorzy siedzą, colę (tę z butelki, nie z jeziora) popijając dla smaku 

Przyjaciele mili czegoś to my nie zrobili
Czegoś zaniedbali,że nas nie wybrali 
Ja sam przecie, dobrze to wiecie,
i mówiłem i pisałem i też grałem 
a na dodatek się tak ładnie ubierałem
(Ten mój szal nieraz przecież robił szał)
I co z tego, że niekiedy nawet i śpiewałem 
Jak przyszło co do czego
zabrakło mi głosu bynajmniej nie jednego...
U Was też lepiej nie było
Czyżby się dla nas już co dobre skończyło....
Ha ha ha - trafiony zatopiony...
(śmieje się donośnie bo zatopił statek same-
go Antoniego) 

Moje niepowodzenia 
wzięły się z milczenia
Przecież w kampanii całej 
Ani słowa nie powiedziałem 
Gdybym może coś obiecał...
ale com miał np. prace w Słajsinie tom już rozdał
(a kto ją wziął to o tym napisać można cały tom)
A może gdybym z burmistrzem zawsze coś otwierał
I na zdjęciach obok niego każdorazowo stał i stał.....
Może, może... ale teraz któż mi pomoże
Gdy nowe miotły zamiatać będą po każdym kącie i po każdej komorze....
W przeciwieństwie bowiem do naszej swojskiej gminy czerwonej 
W R wszak dwadzieścia jeszcze gmin o politycznej proweniencji inaczej określonej.

Nie martw się Antoni
Nie znajdzie się taki 
Co Ciebie ze Słajsina pogoni
W śmieciach bowiem co od lat wszyscy wiedzą 
nie z wyborczych układów ludzie siedzą.
Jakie to układy, będzie to wiadomo 
gdy nas z Koszalina odwiedzi jakiś Corleono.

Nic nie zmieni się więc 
w aktualnym status guo 

A i mnie ominie bezro-
bocia zło 

I brukselka co jak dotąd 
mi się czka i dokucza ni-
czem wredna pchła

Może też w niepamięci 

Zapamiętam Twoje czyny zapamiętam wszystkie słowa
W książkach (i gazetach) trwale zapisane a i wszystko 
alfabetycznie i rzeczowo po katalogowane
Dla potomnych to jest praca choć na dzisiaj nie popłaca 
Ale świat co pamięć traci wnet w niebycie się zatraci 
Więc pamięci tej wciąż służę wiernie choć niekiedy rażą krzywdy ciernie 

Z przejścia pod murami wnet się jakaś dama wyłania, chyba ma coś 
nam do zaśpiewania

Na łódeczce z Knagi znakiem siedzi 
jakiś gość okrakiem

Łódkę dzieciom sam kupiłem 
By nie wyjść wśród Was na żyłę
Gdy wypłyną na jezioro białe żagle 
Robi się tu miło nagle.

Tak bardzo się staramy 
Tyle dla Was nowin mamy
Kiedy tylko z saksów powrócicie
zobaczycie jak jest u nas piękne życie 
A wszystko dlatego że ten co niby nam ni swat ni brat
Pomalował nam nasz, Świat.. (tu chóralny  śpiew zbiorowy)
Kolorowe Jarmarki, stanęły zegarki, i to jest życie jak w Madrycie, jak 
w Madrycie...

Trafiony zatopiony... (Jurek uradowany.... a na domiar złe-
go... trafiony... to ponownie czteromasztowiec... chorążego) 

toni się pogrąży 
a na następne wybory jako zła opinia o 

mnie nie pokrąży 

No cóż powiat to powiat
dla nas dalsza sprawa 
Ważniejsze przecież sukcesy niebywałe 
w strefie goleniowskiej gdzie kolejne idą przedsię-

wzięcia śmiałe 
Przynoszą społeczności i podatki i etaty (i to nie ta-

kie jak te gdzie sprzedają szmaty) 
Z naszej perspektywy bezrobocia higienicznego 
te Wasze nowogardzkiej władzy zwyczaje, gdy się to 

swoich zwłaszcza kraje,
Wybacz nie chcąc powiedzieć słowa zbyt ostrego- 

zamilczę właśnie z powodu towarzystwa Twego 

DN - Marcin
Jak niesie przebiegła gminna wieś -ć
W Goleniowie od lat są w zmowie by z Nowogardu zrobić wieś 
A na wsi to przecież politycy PSL-u robią furorę
choć ostatnio u nas ze Wspólnym Nowogardem zamienili się nieco na role
(również te dotyczące spożycia, czy jak kto woli dosadniej – po prostu picia)
więc do rzeczy - czyżby się spełniło
 co w pewnym przysłowiu od dawna tkwiło
Kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada 
A w Goleniowie w powiecie przecie 
Teraz PSL-owska dominacja to jak zagłada 

Antoni

Jerzy

Lech

GG - Cezary

Zajęcia terenowe z topografii osiągnięć kadencji burmistrza 
Trzeciego Wieku Uniwersytet odbywa słuchając fuch-mistrza.
(Niestety nie zgodził się na udostępnienie jego wizerunku)
Grupa się przemieszcza po kolejnych parkingach, skwerach, placach zabaw
Studenci notują pilnie by każdy pamiętał o czym uczyć wnuki usilnie.
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Akt III 
Przemowy, deklaracje i imaginacje

Na scenę szybkim krokiem wmaszerowali Bracia i o polityce zaśpiewali, wszak się na tym 
(jak zespół Bracia na śpiewie) nieźle znali 

Pierwszy raz w wyborach startowaliśmy z PiR 
I nasz wynik dość powszechny wzbudził mir
Choć burmistrza jeszcze zdobyć się nie dało 
choć w powiecie po staremu się kadrowo poskładało  
To wraz z PiS-em uzysk w gminie 
to już naszym był popisem.
I to ważne co na przyszłość rokuje 
(dynamicznie a nie tylko tak że się ledwo snuje) 
Jest jest grupa co z układzikiem trzymanki u władzy
Bardzo sprawnie sobie, wkrótce tu, poradzi.
Na ten przyszły czas już się teraz uśmiechają 
Ci co dotychczas za pracą, za nadzieją, i przed biedą uciekają.
Jak to rozpoznać, kiedy to się stanie 
- wtedy gdy lud pod ratuszem się zjawi 
Bo się okaże, że jeden drugi trzeci problem i jest i krwawi
I,że propagandowe chwyty 
to nie fundament dobrobytu, ale zwykłe, kiepskie kity,
które gdy odpadną zostają tylko nędzy prześwity.

 3. Pewnemu byłemu tajniakowi się na starość w głowie pokręciło więc 
teraz byłym też opozycjonistom (siedzą na ławeczkach) donosi aż miło.

1. Fontanna śpiewa do przechodniów 
Litości czy nie macie
suchości mej nie znacie 
Na szczęście są strażacy
co dbają o mnie - mili chłopacy.
(z oddali słychać narastający dźwięk syreny wozu 

strażackiego z wodą do fontanny podążającego) 

Po czym na spacer udali się po mieście gdzie od urodzenia mieszkali a tu różne dziwy

2. Na pomniku Niepodległości siadł orzeł niepo-
śledni bo przedni 

Gniazdo me tu uwić zamierzałem
Lecz z niechęcią wielu się spotkałem 
Myślę - opuszczę ten niewdzięczny lud
Alem wspomniał na sprawiedliwych trud
I jak w Sodomie nie znaleziono tych pięciu
tak tu dostrzegłem może z dziesięciu.
Więc zostaje i baje i baje o żniwie
Co się musi pojawić na Wyklętych niwie.

Wracamy do spraw wody tym razem nie tej z jeziora z fontanny ale tej co z kra-
nu trafia nam i do czajnika i do wanny 

Niektórym się wydaje, że to co się z wodą w Nowogardzie stało
 to to, że się zarobek Sobieralskiemu zabrało
A nie to że Niemcom ją tę wodę za darmo do eksploatowania dano.
Ale gdy rozum śpi wkrótce pojawią się łzy 
Bowiem się okaże to przecież też wiecie 
(tak już jest zapisane bowiem w niejednym pamflecie)
myśleli, że się na mnie zemścili
a w istocie dziecko z kąpielą (zimną )wyrzucili
Naszym pracę zabrali a Niemcowi 
zysk z własnej wody podarowali
Ot logika... to dlatego tak wielu młodych stąd zmyka
Tam gdzie pieprz i... dobrobyt rośnie, rośnie zaś dlatego 
bo nie spotkasz tam u władzy jakiegoś pajacyka śmiesznego 

Wiem czekacie już antraktu ale jeszcze na chwilę niech wystąpi
Dziadek z Wermachtu. Na sesji grudniowej butnie i obcesowo rzekł ostatnio swe 

pańskie słowo 
Co wy mi tu podskakujecie 
wiedzą to na całym świecie 
że wracam tu po swoje 
bo te ziemie i też te wody są moje 
Wam i tak długo pozwoliłem 
-Po wojnie wszak zrobić się na dało tego na siłę -
zarządzać tę moją spuścizną 
 i ziemie uprawiać tę żyzną
Ale gdyście do referendum polecieli 
i nas do siebie (jako Unię he he he) ściągnęli
Koniec zabawy, to nas prosić będziecie i o wodę, i o michę strawy
A to wszystko wyegzekwują nam nowi 
jak ja Wujkowie z Wermachtu. 
 Oni pierwsi zrozumieli zasady tego kulturkampf-tu
Burmistrz, syn przewodniczącego rady (od wczoraj) i jeszcze kilku do tego 
Oni wiedzą na czyjej to ziemi siedzą,
Niech im dziękuje więc każdy starzec i smyk
Oni bowiem to wasza szansa (na nasz) realpolityk 

Proboszcz się z radnym tak bardzo starali
że Wam PSL były ZSL (z Ziembą) zreanimowali 
Jako najbliższe im polityczne siły, 
które sami osobiście ożywią nawet jakby zgniły
-Który to proboszcz wszak ich, w samym Nowo-

gardzie, trzech mamy…
naszego esbeka z ciekawością pytamy 
Proboszcz to funkcja a nie osoba rzeczywista 
odpowiedź jest więc chyba oczywista.
No tak słów na to brak, jakich to czasów się dożyło 
Gdy nie tylko esbekowi się sumienie tak skurczyło.

Przysłuchajmy się chwilę reakcji widowni na kolejne odsłony teatralnej akcji 

Popatrz, popatrz, przez scenę jakiś 
tłum się przewala
miny mają zacięte, kułaki ściśnięte
wzrok ich pełen jakiegoś chłodu 
 ucieka do przodu...
Któż to taki czyjeś to są nieboraki…

Oto do urn dąży elektorat zwycięzcy 
więc nie byle jaki 

Ale obrazek w istocie z historii już znany 
Gdy lud wdrażał rewolucyjne zmiany
Wtedy też wszystko wiedział, nikogo 

(oprócz agitatorów) nie słuchał, głosował 
dopiero po latach na wszystko pomsto-

wał i żałował, żałował.

Antrakt przed nami zakończenie W przerwie ktoś 
śpiewa piosenkę 
Pamiętasz miły. Przewodniczący Rady (do wczoraj) 
wyjątkowo zasłuchany...

Pamiętasz miły tę noc w tataraku
Gdy nie wiedziałeś co robić biedaku
Ale wszystko się dobrze skończyło 
Bo przecież na ściądze napisane już było
I treść i mnie dobre prowadzenie 
nie przeszkodzą więc promile i ich potwier-
dzenie.
Więc śmiało naprzód To Ja, To Ja - Twoja Se-
sja.

Zakończenie - to nie będzie apokalipsa ani taniec cieni jak u Wyspiańskiego. To będzie tylko zwykła 
proza (choć wierszem) domena Kowalskiego.
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Na tandemie (Kulinicz i Ziemba) jadą zawodnicy w maratonie rowerowym z tyłu z samochodu ich pogania trener

Na scenie jakiś harmider, kłótnie gwałtowne, ktoś wbiega ktoś się z innym szarpie czy to jeszcze ludzie czy 
już tylko jakieś harpie, czy to teraźniejszość czy przeszłość trochę zapomniana a z obrazków z byłej nadje-
ziornej Wiaty wszakże kiedyś znana.

Wyborca Wiśniewski
Panie po wyborach jak kiedyż karpie
na rynek posady rzucili 
Ale jak to w niedoborze 
Chętnych na nie więcej niż rynek dać może
Dlatego walczą jak psy wygłodniałe 
o stołki uzyski pieniądze niemałe 
A sprawni szczególnie są w temacie 
(znacie ich o znacie)
Ci od Wspólnego… niby  miasta
rzeczywiście zaś  już dawno nie naszego. 

Raz kręcimy, dwa kręcimy, 
szybko mkniemy 

choć się zbytnio nie męczymy

Dobrze się tak radzi i wymaga 
ale dla nas ważny spokój i rozwaga
nie zginie kto trwa u steru w Goleniowie
Jak za bardzo podkręcimy wylądujemy wnet w rowie
Dlatego nowogardzkie oczekiwania 
to na razie mydlana jest bania. 

Na to trener
Co ja słyszę, co za brednie
Mnie obchodzą miejsca tylko przednie
Teraz jak na razie jesteście na końcu stawki
Chyba że się przyłożycie i nowe zabawki
Przez elektorat i książeczki podarowane
Zostaną przez Was dobrze wykorzystane.

Szybciej, szybciej

Na zakończenie  pl Wolności ie znalazł się na scenie a na nim potrzebujący kolacje Wigilijną spożywający. Obecni formułują życzenia 

Życzę  sobie, wybaczcie  dyrektorzy koledzy,
Dużo tajemnej wiedzy
Wtedy zapewne odkryję konszachty 
Według których dzielą nam kontrakty
Życzymy  Życzymy 

Wtem zabrzmiał głos z góry jakby ktoś przemówił z chmury

Scena nagle rozświetlona słychać oklaski i entuzjazmu wrzaski, 
wszyscy aktorzy wychodzą na scenę jest miło choć się przedsta-
wienie właśnie skończyło   

Do siego Roku życzy Państwu też autor tej szopy z nadzieją,  
że uniknął jakieś większej wtopy 

Marek Słomski   

Życzenia  wysłuchuję wytrwale 

nawet spełniam ich ilości niemałe

Nie będzie jednak wyrozumiałości dla braku 

u Was  solidarności i  miłości...

Więc pamiętajcie  i  ze mną nie pogrywajcie...

Moje życzenie - przebiegłość to kocia
Bo Życzę sobie... bezrobocia.
Dlaczego wszak wiecie 
Moje bezrobocie oznacza, że lepiej jest  na świecie 
Życzymy  Życzymy

To nie żarty życzę sobie kenkarty
Gdy ją zdobędę  to się pracy nie 

pozbędę
 Życzymy  Życzymy 

A ja sobie życzę
 etatowej pracy
mojego całodobowego trudu 
i tak nie cenią ani  rządzący ani  rodacy
Życzymy  Życzymy 

Cóż radny życzyć sobie może
jego zysk, gdy innym pomoże
dlatego i sobie i Wam do Siego!
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Turniej piłkarski rocznika 2005

Pomorzanin ze srebrem
W niedzielę (21 grudnia), w Przelewicach, odbył się turniej piłkarski chłopców z rocznika 2005. Udział w nim wzięli zawodnicy Pomorzanina. Młodzi pił-
karze z Nowogardu zajęli wysokie 2. miejsce. 

Na początek młodzi piłka-
rze Pomorzanina Nowogard po-
konali 4:1 zespół Soccer I. Na-
stępnie na drodze zawodników 
z Nowogardu stanęli piłkarze 
CRS, którym nasi młodzi piłka-
rze również zaaplikowali czte-
ry gole i wygrali 4:0. W meczu 
przeciwko piłkarzom ze szkół-
ki Brazil Da Bola Stargard było 
już o wiele trudniej i spotkanie 
zakończyło się bezbramkowym 
remisem. Na koniec rywalizacji 
grupowej Pomorzanin dosłow-
nie rozstrzelał drużynę Soccer 
II, wygrywając aż 12:0! Dodaj-
my, że był to najwyższy wynik 
całego turnieju. W finale rozgry-
wek zorganizowanych w Przele-

wicach, piłkarze Pomorzanina z 
rocznika 2005 ponownie spotka-
li się z Brazil Da Bola Stargard. 
Tym razem w meczu obydwu ze-
społów padł już gol, niestety dla 
stargardzkiej drużyny, przez co 
po wyniku 1:0 młodzi nowogar-
dzianie musieli się zadowolić 2. 
miejscem. Najlepszym strzelcem 
turnieju został piłkarz Pomorza-
nina Nowogard, autor 12 goli – 
Damian Kłys. Gratulujemy uda-
nego startu i życzymy kolejnych 
zwycięstw w nadchodzących 
turniejach. 

KR

Na zdjęciu górny rząd od lewej- Kuba Gralak, Piotr Słowiński, Mikołaj Nowik, Patryk Przybyła- trener. Dolny rząd od lewej- Hu-
bert Mełech, Damian Kłys, Kacper Kręplewski.

PZU z Kulturą -  „Szlakiem kultury szczecińskiej”

Stowarzyszenie „Aktywne Ko-
biety Koło Gospodyń Wiejskich” 
w Strzelewie wraz z Publicz-
nym Gimnazjum nr 1 od maja do 
grudnia br. realizowało projekt 
pn. „Szlakiem kultury szczeciń-
skiej”. W ramach projektu ucznio-
wie naszego gimnazjum mieszka-
jący w Strzelewie i w Nowogar-
dzie uczestniczyli w sześciu wy-
jazdach do Szczecina. Gimnazjali-
ści w maju zwiedzili Zamek Ksią-
żąt Pomorskich oraz obejrzeli wy-
stawę „Eureka w ruchu”. W czerw-
cu uczestniczyli w warsztatach 
muzealnych w Muzeum Narodo-
wym, a także obejrzeli eksponaty 
zgromadzone w Muzeum Tech-
niki i Komunikacji, stare tramwa-
je, autobusy, motocykle, czy też 
samochody z czasów PRL-u. We 
wrześniu mieli możliwość podzi-
wiania panoramy Szczecina z wie-
ży widokowej w Bazylice Archika-

tedralnej św. Jakuba oraz obejrze-
li przedstawienie pt. „Romeo i Ju-
lia 1939” Williama Shakespeare-
’a w Tatrze Polskim. W paździer-
niku byli w Filharmonii Szcze-
cińskiej im. Mieczysława Karło-
wicza na spektaklu pt. „Gombka 
F” opartym na motywach „Fer-

dydurke” Witolda Gombrowicza. 
W listopadzie pojechali do Opery 
na Zamku na przedstawienie pt. 
„Napój miłosny”, zaś w grudniu 
na deskach Teatru Współczesne-
go obejrzeli doskonałą interpreta-
cję. „Szkoły żon” Moliera. 

Celem projektu było ułatwie-
nie młodzieży mieszkającej na wsi 
oraz w małym mieście dostępu do 
szeroko pojętej kultury na wyso-
kim poziomie tj. teatru, filharmo-
nii, muzeum, wystaw, opery, sze-
roko rozumianej sztuki. Integracja 

w grupie rówieśniczej, zmniejsze-
nie barier ograniczających uczest-
nictwo młodzieży w życiu kultu-
ralnym wynikającym z miejsca 
zamieszkania. Projekt został do-
finansowany w kwocie 14  188,00 
zł przez Fundację PZU w ramach 
konkursu dotacyjnego „PZU z 

Kulturą” - edycja 2014. Całkowity 
koszt projektu wynosi 15  708,40 
zł. Pozostała kwota została dofi-
nansowana przez Radę Rodziców 
Publicznego Gimnazjum nr 1. W 
każdym wyjeździe uczestniczy-
ło 30 uczniów. Zawsze uczniowie 
korzystali z nieodpłatnego poczę-
stunku. Projekt cieszył się ogrom-

nym zainteresowaniem. Ucznio-
wie nie ponosili kosztów wyjazdu.

Projekt realizowany był w ramach 
współpracy z Fundacją PZU

Wiesława Cedro – Koordynator 
merytoryczny projektu

STOWARZYSZENIE

w  S t r z e l e w i e
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Stronę przygotowała grupa 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie

Opieka merytoryczna: Katarzyna Kijana Redakcja "WBREW": Weronika Daćkowska, Katarzyna Kozieł, Kinga Piwowarczyk, Monika Romasłowska, Hanna Siemierz, Krystyna Skubała 

„Jest taki dzień...”, czyli wigilia szkolna 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
19 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się uroczysta wigilia szkolna, w 
której wzięli udział uczniowie i nauczyciele. 

Przygotowania do wigilii szkol-
nej rozpoczęły się już na kilka ty-
godni przed wyznaczonym ter-
minem, choć najintensywniejsze 
działania były widoczne na kilka 
dni przed uroczystością (ucznio-
wie brali udział w konkursach, 
przygotowywali ozdoby na stół 
świąteczny i choinkę, ćwiczyli 
śpiewnie kolęd a także piekli cia-
sta i ciasteczka). O godzinie 10.00 
wszystkie stoły były już pięknie 
przystrojone i trzeba powiedzieć, 
że uczniowie stanęli na wysokości 
zadania. Tuż po rozpoczęciu spo-

tkania głos zabrał dyrektor ZSP 
Pan Stefan Sitkowski, który życzył  
obecnym wszystkiego dobrego z 
okazji zbliżających się świąt. Ten 
dzień obfitował w liczne atrakcje, 
wśród których znalazły się kon-
kursy - na najlepiej wykonaną ko-
lędę oraz najpiękniej przystrojo-
ny stół wigilijny. Rozdane zostały 
także nagrody dla uczniów, którzy 
brali udział w konkursach zorga-
nizowanych przez nauczycieli ję-
zyków obcych („Winter Wondre-
land” – konkurs na zimową kart-
kę, konurs bożonarodzeniowy). 

Nauczyciele wykonali utwór pt.: 
“Jest taki dzień”, który został go-
rąco przyjęty przez uczniów. Na 
koniec spotkania wszyscy obec-
ni podzielili się opłatkiem jak na-
kazuje tradycja. Ten dzień z pew-
nością pozostanie na długo w pa-
mięci wszystkich uczestników 
uroczystości, a to za sprawą niesa-
mowitej atmosfery, która zapano-
wała tego dnia w szkole. 

Życzymy wszystkim wesołych 
świąt i wszystkiego dobrego w 
Nowym Roku!

To był piękny dzień!

Uczestnicy uroczystości 

„Jest taki dzień” w wykonaniu nauczycieli ZSP 

Muzyczny prezent od naszych przyjaciół z Macedonii

Laureaci konkursów z języka angielskiego i niemieckiego

Klasa I TŻ wykonuje kolędę  Klasa IV THO z wychowawcą 

Klasa I TI z wychowawcą

Klasa III TŻ z wychowawcąDyrektor ZSP Pan Stefan Sitkowski podczas przemówienia 
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Podsumowanie żółtych i czerwonych kartek

Kiedy grali najostrzej?
Na oficjalnej stronie ZZPN jest już zestawienie wszystkich drużyn występujących w rozgrywkach regionalnych, przedstawiające ilość żółtych i czerwonych 
kartek, które otrzymali poszczególni piłkarze w rundzie wiosennej. Zapraszamy do lektury.

Sędziowie nie oszczędzali pił-
karzy pierwszego zespołu Pomo-
rzanina Nowogard, którzy tylko 
w 2 meczach nie kartkowali. Mia-
ło to miejsce w 1. kolejce, w me-
czu z Iną Ińsko, oraz w przedostat-
niej kolejce, z Flotą II Świnoujście. 
Najwięcej żółtych kartek nowo-
gardzianie ujrzeli w meczu z Pia-
stem Chociwel – 6 żółtych kar-
tek, w tym dwie Pawła Galusa, da-
jące czerwony kartonik. Pięć żół-
tych kartek podopieczni Roberta 
Kopaczewskiego otrzymali w me-
czu z Gavią Choszczno, natomiast 
w ostatniej kolejce, w Dolicach, 
sędzia nowogardzianom poka-
zał 4 żółte i jedną czerwoną kart-
kę. Najostrzej grali Hubert Pędzi-
wiatr i Konrad Winczewski, któ-
rzy uzbierali po 5 żółtych kartek. 
Najczyściej natomiast grali Na-
tan Wnuczyński i Kamil Lewan-
dowski, którzy ani razu nie zosta-

li ukarani kartką. Dodajmy, że Ka-
mil Lewandowski często wchodził 
na boisko z ławki rezerwowych, 
natomiast Natan Wnuczyński w 
swoich 13 meczach, 11 razy zali-
czył pełne spotkanie i występował 
zawsze w obronie, co szczególnie 
naraża go na „łapanie” kartek. Po-
niżej prezentujemy pełne zesta-
wienie I i II zespołu.

KR
I zespół Pomorzanina Nowo-

gard w 15 meczach:

Hubert Pędziwiatr – 5 żółtych 
kartek (1 czerwona kartka po 
dwóch żółtych)

Konrad Winczewski – 5 żółtych 
kartek

Paweł Galus – 4 żółte kartki (1 
czerwona kartka po dwóch żół-
tych)

Sławomir Paszkowski – 3 żółte 
kartki i 1 czerwona

Wojciech Borek – 2 żółte kartki 
i 1 czerwona

Dawid Langner – 2 żółte kartki
Michał Soska – 2 żółte kartki
Gracjan Wnuczyński – 2 żółte 

kartki
Dominik Wawrzyniak – 2 żół-

te kartki
Kamil Antonyk – 1 żółta kartka 
Maciej Dobrowolski – 1 żółta 

kartka 
Dawid Kurek – 1 żółta kartka 
Rafał Makarewicz – 1 żółta 

kartka 
Paweł Sobolewski – 1 żółta kart-

ka 

W sumie: 
32 żółte kartki (dwa razy za 2 

żółte zawodnicy otrzymali czer-
woną kartkę) i 2 czerwone kartki 
w 15 meczach

Najczyściej grający:

Natan Wnuczyński – 13 me-
czów i 0 kartek

Kamil Lewandowski – 13 me-
czów i 0 kartek

Najwięcej kartek w jednym 
meczu:

Piast Chociwel – Pomorzanin: 
6 żółtych kartek (1 czerwona po 2 
żółtych Pawła Galusa)

Gavia Choszczno – Pomorza-
nin: 5 żółtych kartek

Unia Dolice – Pomorzanin: 4 
żółte kartki i 1 czerwona

Natan Wnuczyński w 13 meczach ani razu nie otrzymał żóltej lub czerwonej kartki.

Turniej piłki nożnej Jednostek OSP powiatu goleniowskiego

Nowogard na 2. miejscu
W niedzielę (28 grudnia), o godzinie 10:00, rozpoczął się III Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu 
goleniowskiego. Udział w nich wzięły również zespoły reprezentujące Nowogard i Osinę.

Turniej został rozegrany w hali 
sportowej w Przybiernowie. Wy-
stąpiło w sumie 6 drużyn: Nowo-
gard, Osina, Przybiernów, Step-
nica, Goleniów i Maszewo, któ-
re rywalizowały systemem „każ-
dy z każdym”. Klasyfikacja koń-
cowa została wyłoniona za spra-
wą zdobytych punktów. Zespół z 
Nowogardu (który reprezentowa-
li strażacy z Wyszomierza) zapre-

zentował się bardzo ładnie, zaj-
mując ostatecznie 2. miejsce, no-
tując tylko jedną porażkę z go-
spodarzami. Osina zdołała wy-
grać tylko jeden mecz i zajęła 5. 
miejsce. Nowogard rozpoczął ry-
walizację od pewnego zwycięstwa 
nad Osiną (5:0). Następnie przy-
szły kolejne wygrane: z Golenio-
wem (1:0), z Maszewem (3:1) oraz 
ze Stepnicą (4:0). Tak się złożyło, 

że w ostatniej, piątej kolejce spo-
tkały się dwie niepokonane dru-
żyny, czyli Przybiernów i Nowo-
gard. Niestety reprezentanci na-
szego miasta przegrali z gospoda-
rzami (2:5) i musieli się zadowolić 
2. miejscem. Być może wynik me-
czu z Przybiernowem wyglądałby 
inaczej, gdyby mogli w tym tur-
nieju wystąpić zgłoszeni zawodni-
cy, których jednak zabrakło, a byli 

nimi: Szymon Paszkiewicz, Ka-
mil Pacelt i Maciej Gołdyn. Osta-
tecznie Nowogard walczył o zwy-
cięstwo w następującym składzie: 
Rafał Kłys, Damian Majcher, Łu-
kasz Zapałowski, Damian Ada-
meczek, Dawid Michalczuk, Ka-
mil Lewandowski, Andrzej Kania, 
Błażej Pałczyński, Dawid Pałczyń-
ski. Kapitanem zespołu był Rafał 
Kłys. Dodajmy, że trzy najlepsze 

drużyny otrzymały puchary, na-
tomiast każdy z zespołu pamiąt-
kowy dyplom. Gratulujemy pił-
karzom z Nowogardu wysokie-
go miejsca podczas III Turnieju 
Halowego Piłki Nożnej jednostek 
OSP oraz życzymy powodzenia w 
przyszłorocznej edycji. Przy arty-
kule publikujemy komplet wyni-
ków oraz tabelę. 

KR

Wyniki: 
Stepnica – Goleniów  1:4
Maszewo – Przybiernów  1:3
Nowogard – Osina   5:0
Przybiernów – Stepnica   4:0
Goleniów – Nowogard  0:1
Osina – Maszewo   0:3
Goleniów – Przybiernów  0:1
Maszewo – Nowogard   1:3
Stepnica – Osina   2:4
Goleniów – Maszewo   1:5
Nowogard – Stepnica   4:0
Osina – Przybiernów   1:5
Maszewo – Stepnica   brak danych
Goleniów – Osina  2:1
Nowogard – Przybiernów  2:5

M M P G+ G-
1 Przybiernów 5 15 18 4
2 Nowogard 5 12 15 6
3 Maszewo 4 6 10 7
4 Goleniów 5 6 7 9
5 Osina 5 3 6 17
6 Stepnica 4 0 3 16
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nie znasz języka zapraszamy na kurs 
języka niemieckiego od podstaw.

Szczecin - tel. 666 096 774, 666 096 761

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie 

W20.2.ścz.7.3.do

Zrób prezent 
swoim bliskim

Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 25 zł - szt. 
od 5 szt. - 20 zł/szt
od 10 szt - 15 zł/szt

Przynieś zdjęcie (można e-mailem)
i tekst do swojego kalendarza.

Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165

e-mail: grafik@domjudy.pl

2015

STYCZEŃ / January / Januar                                                  2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1

Nowy Rok
Mieczysława, Mieszka, Masława Izydora, Makarego, Sylwestra Danuty, Genowefy, Arletty Anieli, Tytusa, Eugeniusza

Hanny, Edwarda, Telesfora
Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Kaspra, Melchiora, Baltazara Lucjana, Juliana, Walentego Seweryna, Erharda, Mścisława Marceliny, Marcjanny, Julianny Dobrosława, Wilhelma, Agatona Honoraty, Matyldy, Feliksa

Arkadiusza, Czesławy, Grety Bogumiła, Weroniki, Leoncjusza Feliksa, Hilarego, Odona Domosława, Makarego, Dąbrówki Marcelego, Włodzimierza, Walerego Antoniego, Jana, Sabiniana Małgorzaty, Piotra, Liberty

Henryka, Mariusza, Erwina Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
Dzień Babci

Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Dzień Dziadka

Anastazego, Wincentego, Gaudentego Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa Felicji, Tymoteusza, Rafała Tatiany, Miłosza, Pawła

Pauli, Polikarpa, Pauliny Angeliki, Przybysława, Ilony Walerego, Radomira, Tomasza Franciszka, Zdzisława, Walerego Macieja, Martyny, Teofila Ludwika, Marceliny, Cyrusa

LUTY / February / Februar                                                       2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

5 26 27 28 29 30 31 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 1

Brygidy, Ignacego, Renaty

Marii, Miłosława, Joanny Błażeja, Telimeny, Oskara Andrzeja, Weroniki, Gilberta Agaty, Adelajdy, Justyniana Bohdana, Doroty, Pawła Romualda, Ryszarda, Sulisława Piotra, Żakliny, Gniewomira

Apolonii, Rajnolda, Mariana Elwiry, Jacentego, Scholastyki Dezyderego, Marii, Lucjana Eulalii, Nory, Modesta Grzegorza, Katarzyny, Kastora
Walentynki

Walentego, Cyryla, Metodego Faustyna, Jowity, Georginy

Danuty, Julianny, Daniela Donata, Łukasza, Zbigniewa
Środa Popielcowa

Konstancji, Maksyma, Wiaczesława Arnolda, Konrada, Mansweta Leona, Ludomiła, Lubomira Eleonory, Kiejstuta, Fortunata Małgorzaty, Marty, Piotra

Damiana, Romany, Florentyna Macieja, Bogusza, Jaśminy Cezarego, Wiktora, Konstancjusza Aleksandra, Mirosława, Dionizego Gabriela, Anastazji, Honoryny Romana, Makarego, Lutomira

MARZEC / March / März                                                        2015
Poniedziałek / Monday / Montag Wtorek / Tuesday / Dienstag Środa / Wednesday / Mittwoch Czwartek / Thursday / Donnerstag Piątek / Friday / Freitag Sobota / Saturday / Samstag Niedziela / Sunday / Sonntag

9 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5

Antoniego, Radosława, Albina

Heleny, Henryka, Halszki Maryny, Kunegundy, Pakosława Kazimierza, Łucji, Witosława Adriana, Fryderyka, Oliwii Jordana, Róży, Kolety Pawła, Tomasza, Felicyty Beaty, Wincentego, Jana

Franciszki, Katarzyny, Mścisława Cypriana, Makarego, Marcelego Benedykta, Konstantego, Ludosława Bernarda, Grzegorza, Józefiny Krystyny, Bożeny, Rodryga Leona, Matyldy, Jakuba Longina, Klemensa, Ludwiki

Herberta, Izabeli, Henryki Patryka, Zbigniewa, Gertrudy Cyryla, Edwarda, Boguchwała Józefa, Bogdana, Laili Klaudii, Eufemii, Cyriaki Benedykta, Lubomiry, Mikołaja Katarzyny, Bogusława, Kazimierza

Oktawiana, Pelagii, Zbisława Gabriela, Marka, Gabora Marioli, Dyzmy, Wieńczysława Emanuela, Larysy, Teodora Ernesta, Lidii, Ruperta Anieli, Renaty, Kastora

Niedziela 
Palmowa

Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

Amelii, Kwiryna, Dobromira Beniamina, Kornelego, Balbiny

Od stycznia 2015 r. nowe zasady przesyłania deklaracji 
do Urzędu Skarbowego!

• Jeżeli  sporządzasz  za 2014 r.  informacje  PIT-8C,  PIT-11,  PIT-R,  IFT-1/IFT-1R lub roczne obliczenie
podatku PIT-40 za więcej niż 5 osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług biura
rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, Jesteś
obowiązany przesłać urzędowi skarbowemu 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R,  IFT-1/IFT-1R
oraz PIT-40 w formie dokumentu elektronicznego upływa z końcem lutego roku następującego po
roku podatkowym.

• Jeżeli  sporządzasz  za 2014 r.  informacje  PIT-8C,  PIT-11,  PIT-R,  IFT-1/IFT-1R lub roczne obliczenie
podatku PIT-40 za nie więcej niż 5 osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje za Ciebie biuro
rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku,         a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-
8AR możesz złożyć w formie papierowej. 

Termin na przesłanie urzędowi skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-11, PIT-R,  IFT-1/IFT-1R
oraz PIT-40 w formie papierowej upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Spełnienie warunku do przesyłania ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób              nie
pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

• Niezależnie od formy złożenia PIT-8C, PIT-11, PIT-R,IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 urzędowi skarbowemu
(elektronicznie lub papierowo) termin przesłania tych dokumentów podatnikowi pozostaje bez zmian (do
końca lutego roku następującego po roku podatkowym).

• Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji  płatnika  w tym
podatku, którzy nie są osobami fizycznymi e-deklaracje podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,   w rozumieniu ustawy o podpisie
elektronicznym.

•  Jeżeli jesteś osobą fizyczną to wysyłając informacje i roczne obliczenie podatku w formie elektronicznej,
jako  płatnik  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  lub  podmiot  niepełniący  funkcji  płatnika,  nie
musisz już posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego.            Możesz podpisać e-deklarację
danymi autoryzującymi.

• Niezbędne informacje znajdziesz na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce  „Dla płatników”.

Jednocześnie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie zachęca i zaprasza

do składania deklaracji oraz zeznań rocznych za 2014 r. za pomocą platformy

e-deklaracje dostępnej na stronie Portalu Podatkowego www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

P Ł A T N I K UP Ł A T N I K U

Zatrudnimy:
 Magazyniera

- przygotowanie zamówień 
   do wysyłki
- atrakcyjne zarobki

Specjalistę ds. sprzedaży
internetowej

- obsługa zamówień
- kontakt z klientem
- atrakcyjne zarobki

Lokalizacja Bienice 

 

koło Nowogardu
CV prosimy przesyłać na adres: 

 
 

marketing@ogrodmacieja.pl

- wykształcenie min. średnie,
- biegła znajomość obsługi 
   komputera / Internetu,
- praca na systemie cms

Moderator sklepu 
internetowego

GABINET 
KOSMETYCZNY 

i SOLARIUM
Rok założenia: 1988

Nowogard ul. Zielona 3 
(obok rest. "Przystań")

tel.: 91 39 20714
czynne od 11.00 do 18.00

1. Bezbolesne przekłuwanie uszu 
2. Zabiegi kosmetyczne, makijaże
3. Henna i depilacja
4. Materac magnetyczny, zdrowot-

ny, masaż podciśnieniowy
5. Peercing ciała
6. Laser, kawitacja, ultradźwięki, 

darsonval, sonoforeza, epilator, 
dermobrazje, mezoterapie

7. Świecowanie uszu
8. Kosmetyki firm profesjonalnych 

realizacja zamówień
9. Opalanie w solarium

PORADY BEZPŁATNE

www.wicherek.info
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PZW 

w Nowogardzie 
organizuje w dniu 10.01.2015 r. zawody wędkarskie spiningowe pn. 

"Troć Iny 2015". 
Zapisy do dnia 09.01.2015 r. w sklepie "Wędkarz". 
Wyjazd z ul. 5 Marca o godz. 7.30. startowe 10 zł

zarząd

Maciej Grzejszczak opuścił tylko jeden mecz. Na pozycji środkowego obrońcy roze-
grał 9 pełnych spotkań i nie otrzymał żadnej kartki.

Mecze bez kartek:
Pomorzanin – Ina Ińsko
Pomorzanin – Flota II Świno-

ujście

II zespół Pomorzanina Nowo-
gard w 10 meczach:

Andrzej Piotrowicz – 3 żółte 
kartki

Krzysztof Domanowski – 3 żół-
te kartki

Tomasz Szafran – 2 żółte kartki
Konrad Adamek – 1 żółta kart-

ka
Artur Jurczyk – 1 żółta kartka
Paweł Królik – 1 żółta kartka
Dawid Kurek – 1 żółta kartka
Patryk Marcinkowski – 1 żółta 

kartka
Sławomir Połatyński – 1 żółta 

kartka
Jakub Szczypień – 1 żółta kartka

W sumie:
15 żółtych kartek w 10 meczach 

i 0 czerwonych kartek

Najczyściej grający:
Marcin Skórniewski – 10 me-

czów i 0 kartek
Maciej Grzejszczak – 9 meczów 

(wszystkie od 1 do 90 minuty) i 0 
kartek

Dariusz Iwaniuk – 8 meczów i 
0 kartek

Najwięcej kartek w jednym 
meczu:

Pomorzanin II – OKS Euroins-
bud Goleniów: 3 żółte kartki

Pomorzanin II – Vielgovia 
Szczecin: 3 żółte kartki

Pomorzanin II – Wołczkowo-
-Bezrzecze: 3 żółte kartki

Mecze bez kartek:
Pomorzanin Przybiernów – Po-

morzanin II 
Chemik II Police – Pomorza-

nin II
Pomorzanin II – Hanza Gole-

niów 
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Mały pomarańczowy domek  przy parkingu Lidla
TEL. 517 508 374

W18.1.śczb.pw.7.3.do
W133a.4.scz.23.05-do

ul. 15 Lutego 2,  tel./fax 91 350 03 80
 791 493 007

Wszystkim naszym klientom i sympatykom 
życzymy spokojnych i pełnych radości 

Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo szczęścia 
w nadchodzącym Nowym Roku!

NiERUCHOMOŚCi

•	 Najtańsze działki bu-
dowlane obok szko-
ły Trójki. 00 33 78 78 18 
189

• Sprzedam garaż murowa-
ny duży, Nowogard, Zam-
kowa. 506 413 218 

• Wydzierżawię plac 700 
mkw. + droga, przy   ul. 
Podgórnej 4d w Łobzie, 
obecny skup złomu u Bar-
sula. Tel. 606 762 527  

•  Sprzedam mieszkanie 
2pokojowe parter. 889 
483 698

• Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie ulica Gryfitów. 
91 39 27 272 

• Sprzedam dom 130 m2 Ki-
korze. 668 411 277 

• Sprzedam lub wynajmę 
lokal użytkowy o pow. 52 
m2 przy ul. Racibora I 4 w 
Nowogardzie. Tel. 695 264 
594.

•	 Sprzedam uzbrojoną 
działkę na Asnyka. 600 
11 72 76

• Sprzedam mieszkanie w 
centrum Nowogardu 46 
m2. 797 755 242

• Wynajmę mieszkanie ul. 
Wiejska nowe budownic-
two, 42 m2, 2 pokoje, IV 
piętro, w pełni umeblo-
wane 700 zł + opłaty, 2000 
zł kaucji od zaraz.660 424 
989

•	 Wynajmę lokal 30m2 na 
ul. 5go Marca 5 w No-
wogardzie. 601 090 079, 
9139 21 304 

• Poszukuję do wynajęcia 
trzy-czteropokojowego 
mieszkania lub domu jed-
norodzinnego w Nowo-
gardzie. Tel. 531 685 388 

• Wynajmę mieszkanie w 
centrum tanio 2 pokoje. 
724 848 518 

• Wynajmę kawalerkę na 
ul. Warszawskiej. 669 212 
959 

• Do wynajęcia lokal o 
pow. 34,5 m2 na gabinet 

lekarski lub inne usłu-
gi, przystosowany dla 
osób niepełnospraw-
nych tel. 91 39 20891 lub 
662 857 120.

• Kupię małą działkę bu-
dowlaną w centrum. 508 
309 980 

• Sprzedam mieszkanie 
4pokojowe, garaż, dział-
kę, Bema. 518 483 194 

• Wynajmę czteropoko-
jowe mieszkanie kaucja 
2000 zł, wynajem 700 zł. 
504 898 980

• Do wynajęcia kawaler-
ka. 721 290 506 

• Wynajmę kawalerkę ul. 
Zielona 2. 664 809 155

• Sprzedam garaż ul. Jana 
Pawła ii, kwota 19 000 
tys. 607 083 893

MOTORYZACJA

• Sprzedam Opel Astra F 
Bertone rok prod. 1994, 
poj. 2.0 benzyna, skóra, 
alufelgi imobilizer pełna 
elektryka, gotowe do za-
rejestrowania w Polsce. 
721 618 393

• Szyba przednia do Re-
nault Megane rok 97, szy-
ba przednia Opel Astra 
rok 93. 693 344 667 

• Kupię Renault 19 poj. 1,4 
na części. 605 576 908 

• Sprzedam Ford Focus, 
hatchback 5d, 1,8 benzy-
na, rok. prod. 1998/1999, 
przeb. 130.000 km, opo-
ny zimowe, radio, tel. 515 
343 600

• Sprzedam opony zimowe 
„15” z felgami, dwuletnie 
Kleber. 690 997 422

ROLNiCTWO

• Mieszkankę zbożową. 511 
696 751 

•	 Kupię słomę w snopkach 
z dowozem. 91 39 20 307 

• Sprzedam  kaczki  skuba-
ne. Tel. 796759414.

•	Sprzedam	 ziemię	 rolną.	
9139 22 997

USŁUGi

• Remont na każdą kie-
szeń. Tel.609 715 839

• Remonty mieszkań, wy-
kończenia. Tel. 608 364 
330, 600 347 308 

•	 Usługi remontowo-bu-
dowlane, hydrauliczne, 
przyłącza wod-kan. Tel. 
603-219-478.

• Firma Usługowa „Zielona”. 
Wynajem sal na konferen-
cje, zebrania, szkolenia. 
Tel. 91 39 26 691.

• AGENCJA REKLAMA VI-
ZART - oprawianie prac - 
w 2 minuty, bindowanie, 
wydruki A3-A4 kolor, kse-
ro A3-A4 - kolor, lamino-
wanie A3-A4. Tylko u nas 
największy wybór okła-
dek. Nowogard, ul. 700 Le-
cia 15 (nad sklepem zielar-
skim). Tel. 605 522 340.

• Przepisywanie prac (ma-
gisterskich, licencjackich, 
innych), dokumentów, 
CV, listów motyw. innych. 
Wydruki, Ksero, także ko-
lor. Szybko i Solidnie. Stu-
dio Reklamy Vizart. Nowo-
gard, ul. 700 Lecia 15 (nad 
sklepem zielarskim). Tel 
605 522 340. 

• Naprawa RTV Sawicki. 
888 330 606

•	 Dachy, docieplenia, 
strop odocieplenia, ob-
róbki blacharskie, pod-
bitki. 609 752 854

•	 PRANiE-MAGiEL,PRA-
NiE DYWANÓW, WYKŁA-
DZiN, TAPiCERKi ME-
BLOWEJ SAMOCHODO-
WEJ/SKÓRZANEJ MA-
TERiAŁOWEJ / POŚCiELi 
WEŁNiANEJ / LANOLiNĄ 
/SPRZĄTANiE: CZYSZ-
CZENiE FUG.TEL.604 
373 143, 794 229 083.

• Mycie okien. 513 409 258

• C y k l i n o w a n i e . 
692 478 465 

• Docieplenia, dekarstwo, 
polbruk. 785 931 513 

• Usługi transportowe Ford 
Tranzit krajowe i zagra-
niczne. Tel. 500 297 054 

• TRANSPORT OD A-Z PRZE-
PROWADZKI 665 720 037

•	 NAPRAWY montaż pie-
ców gazowych Vaillant - 
serwis  tel 691 686 772

•	 NAPRAWA KOMPUTE-
RÓW. ul. Woj. Polskiego 
57. 787 482 763 

• Tartak – Korytowo. 782 
741 664 

• Usługi elektroinstalacyj-

ne, instalacje elektrobu-
dowlane, bramy, monito-
ring, domofony. 696 443 
643 

•	  Regulacja – naprawa 
drzwi i okien tel. 695 181 
070 

PRACA

• Zatrudnię dysponenta-
-spedytora w transpor-
cie drogowym, tel. 607 
585 561.

• Przyjmę do pracy bruka-
rzy. 886 456 377 

• Zatrudnię pracowników 
budowlanych. Tel. 695 264 
594.

• Zatrudnię kierowce z kat.B 
jazda po Europie.665 544 
868 

iNNE

• Sprzedam drewno opa-
łowe i kominkowe. 
667 788 820 

•	 PiECE GAZOWE c.o. uży-
wane z gwarancja i mon-
tażem wiszące f. Vaillant 
z Niemiec do mieszka-
nia, domu, sklepu tylko 
ogrzewanie c.o. cena od 
850zl montaż 350zl dwu-
funkcyjne cena od 1.000 
zł montaż przeróbki cena 
450zl zapewniamy roczne 
przeglądy części zamien-
ne grzejniki panelowe c.o. 
tanio szczecin Vaillant tel. 
691 686 772

• Sprzedam CB radio Har-
ry III z anteną, na gwaran-
cji, cena 650 zł, Tel. 605 
522 340

• Odsprzedam 2 polisy 
ubezpieczeniowe na życie 
SKANDIA, Tel. 605 522 340

• Sprzedam okno używane 
wymiar szerokość 146 cm, 
wysokość 140 cm, tzw. 
fest, dwuszybowe, białe, 
PCV, cena do uzgodnie-
nia, stan bdb., tel. 605 522 
340

•	 PiECE GAZOWE c.o. VA-
iLLANT   z Niemiec   uzy-
wane z gwarancja i mon-
tażem do mieszkania,do-
mu,sklepu,tylko ogrze-

wanie c.o. cena od 900zl 
dwufunkcyjne  cena od 
1.000zl wersja kominowa 
lub z zamknieta komora 
spalania np.gdy brak ko-
mina lub wentylacji za-
pewniamy czesci zamien-
ne,serwis tel 691 686 772

•	 GRZEJNiKi panelowe 
c.o. 1- 2 plytowe, rozne 
rozmiary,z Niemiec malo 
używane do mieszkania-
,domu,sklepu cena od 70 
zl  oraz elektryczny prze-
pływowy podgrzewacz 
wody na prad 380V do la-
zienki,kuchni cana 200zl    
tel  691 686 772

•	 GAZOWY zasobnikowy 
podgrzewacz wody sto-
jacy VGH 130-190 litro-
wy f. Vaillant z Niemiec do 
domu, pensjonatu gdzie 
sa 2- 3 lazienki,ekono-
miczny cena od 1.000 zl 
piec gazowy c.o. stojacy, 
zeliwny ze sterowaniem 
vaillant moc od 11- 30 kw 
cena 1.200 zl montaz,ser-
wis  tel  691 686 772. 

• Sprzedam pelet, lu-
zem lub pakowany, wor-
ki 15 kg, drzewne 8 mm. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 
603 703 196.

• Sprzedam pralkę auto-
matyczną BOSCH, cena 
do uzgodnienia, tel. 605 
522 340

•	 Sprzedam akwarium 
240l. „Fala” wraz z drew-
nianą szafką. 693 128 
117

• Sprzedam tanio dużą pal-
mę. 697 612 843 

• Tanio sprzedam szafkę 
RTV. 661 242 151 

• Sprzedam wannę alumi-
niową na wodę, ryby. 696 
807 922 

• Wózek inwalidzki dla 
40latka po udarze po-
trzebny. 600 155 342, 788 
685 194

• Sprzedam kompresor sto-
jący na 380 volt cena 350 
zł. 724 080 142 
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A13.4.śczb.do

HURTOWNIA GLAZURY
i WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK

VELES
- glazura
- terakota
- panele
- drzwi
- parapety
- ceramika łazienkowa
- wanny, kabiny
- meble łazienkowe
- armatura
Projektowanie Łazienek

ul. 5 Marca 7 • Nowogard
(za Netto) 91 39 22 262

A55.2.scz.13.06.do 

W152.4.scb.pt.4.1-29.08

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

W74.1.ś-czb.o4.04.d.o

Bezpieczeństwo i komfort we wszystkich etapach transakcji 

Nowogard 
ul. 700-lecia 20D 

w pasażu  koło Polo Marketu

www.mk-kwadrat.pl

MIESZKANIA
kom: 500 702 855 tel./fax 91 57 712 48

DOMY

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

P14.1.śczb.do

W19.6.śczb.7.3.do

kominkowe, opałowe
buk, jesion, dąb, brzoza

SPRZEDAM DREWNO

tel. 691 466 441
W115.1.scb.p,wt. 16.05-31.10 

Nowogard (okolica) dom o pow. 105 mkw, działka 2200 mkw cena 210.000 zł

3 pokojowe, Nowogard 69,3 mkw cena 159.000 zł
3 pokoje, Dobra 56,26 mkw cena 69.000 zł
4 pokoje, Nowogard 97,14 mkw cena 219.000 zł

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721
W17.śczb.p.7.3.do

Kompleksowe usługi 

instalacyjno-elektryczne  
tel. 722 121 959

W244.1.sczb.wt-pt. do12.12

PiASEK, ŻWiR, 
CZARNOZiEM, 

POSPÓŁKA 

 ŻWiROWNiA 
DŁUGOŁęKA
Tel. 504 265 607 

Z DOWOZEM 
DO KLiENTA

A/0

Zatrudnię handlowca
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B
- znajomość języka niemieckiego

tel. 606 821 725

Filtry DPF
wymiana 

czyszczenie
usuwanie

P10.2.ś-czb.d/o

Tartak Łosośnica 
oferuje sprzedaż drewna 

kominkowego 
– transport gratis. 

509 930 161, 500 111 126 
K62.1.czb.19.12- 13.01

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel. 913 922 165
 Tel. 91 577 20 07

2014 r. 1

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta? 
Pieniądze w 15 minut. 

Nie zwlekaj zadzwoń już dziś: 
324 20 73 34

SZYBKA ŚWIĄTECZNA  
POŻYCZKA OD RĘKI 

Bez zbędnych formalności, pieniądze jeszcze przed Wigilią. 
Sprawdź naszą promocję do 19 grudnia. 

Zadzwoń: 324207334

Weź szybką pożyczkę jeszcze przed Wigilią. 
Pieniądze bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Skorzystaj z naszej świątecznej promocji do 24 grudnia. 
Zadzwoń: 324207334

POŻYCZKI DLA KAŻDEGO  
OD RĘKI NA NOWY ROK. 

Bez zaświadczeń i sprawdzania w BIK. 

Promocja do 31 grudnia! 
Zadzwoń już teraz: 324207334

10.12 

16.12 

22.12 

29.12 
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie 
 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokoloro-
wane prace do redakcji Dziennika.

Rozwiązanie utworzą litery z pól oznaczonych, czytane kolejno rzędami.
Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych (89):  Zmienne są koleje spraw
Andrzej Leszczyński, Stanisława Pokorska, Cecylia Furmańczyk, Halina Stefańska, Edward Bachor,Wiesław 

Borowik, Barbara Bartosik, Halina Szwal, Anna Huget, Pelagia Feliksiak, Natalia Furmańczyk, Jolanta Kozioł, 
Natalia Kursnierk, Christiana Syfert, Danuta Skowron, Alicja Wypych, Anna Husarz

Zwycięzcy: Wiesław Borowik, Pelagia Feliksiak, Jolanta Kozioł
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych: Wyszywamy serwetki, kuchnia gazowa
Kacper Skowroński, Mateusz Ołubiec, Kinga Feliksiak

Zwycięzca: Kacper Skowroński
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX
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Pół godziny 
w towarzystwie KarolinyK
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Do wygrania bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie  
Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowa-
ne prace do redakcji Dziennika.

ZECER

R E K L A M A
e-mail: poligraf@post.pl

Tel.   913 922 165
 Tel.  91 577 20 07Szeroki wybór artykułów kreatywnych: cekiny, koraliki, tasiemki...

Spraw radość sobie i swoim bliskim - 
- ozdobą wykonaną przez siebie.

auto gaz
naprawa i montaż instalacji

klimatyzacja
     serwis, napełnianie, czyszczenie

Rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych – „Piękno jesieni”
Martyna Bryndza, Ewa Doszczenko, Zofia Górecka, Halina Szwal, Wiesław Borowik, Barbara Bartosik, 

Christiana Syfert, Agata Kochelska, Stanisława Pokorska, Alicja Wypych, Maria Sowińska, Renata Dumań-
ska, Krystyna Młynarska, Małgorzata Krawczyk, Teresa Januszonek, Szczepan Falaciński, Lucyna Andrzej-
czak, Maria Kloch, Halina Stefańska, Grażyna Kosmalska

Zwycięzcy: Ewa Doszczenko, Stanisława Pokorska, Halina Stefańska
GAZETY dla zwycięzców losowania do odebrania w redakcji, ul. Boh. Warszawy 7A

Rozwiązanie krzyżówki dla najmłodszych
Maja i Klaudia Zdunowskie, Mateusz Zaremba, Kacper Skowroński, Kinga Feliksiak, Miosz Wielgus, Mar-

tyna Grenda, Nikola Molka, Katarzyna Młynarska, Martyna Szaplin, Oliwia Jaworska, Natalia Kamińska, 
Wiktoria Matusiak, Marcin Woźniak, Justyna Łuczak, Oktawia Maciejuniec, Ela Lewandowska

Zwycięzca: Nikola Molka
Bon o wartości 30 zł do zrealizowania w sklepie BIUREX

Serdeczne życzenia dla naszych 
klientów z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2015, 

dużo radości oraz samych sukcesów. 

składa
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iNFORMATOR LOKALNY - NOWOGARD

informacja PKS 91 392 18 87 lub 91 469 83 15

REGULARNA LiNiA Mi KRO BU SO WA SEROCKi Tel. 091 392 16 64, 0601 89 35 14
Nowogard - Szczecin: odjazd - co dzien nie 6.20 9.40 13.40 17.15 20.40
Szczecin - Nowogard: odjazd - co dzien nie 8.25 11.05 15.40 18.45 22.00

PRZEWÓZ	OSÓB	•	M.Fedeńczak	kom.	606	148	353
Nowogard (ul. Rzeszowskiego) - Szczecin (ul. Św. Ducha)
6:30; 6:40; 7:10; 7:25; 8:05; 8:10; 9:51; 10:05(7x); 10:55; 11:05(7x); 11:15; 11:40; 
11:55; 12:40; 14:45; 15:05; 15:25; 15:35(7x); 16:11; 16:25(7x)
Szczecin (Św. Ducha) - Nowogard (ul. Rzeszowskiego)
8:15; 9:10; 9:35; 9:50; 10:20; 11:20; 11:30(7x); 12:40; 13:00; 13:10; 13:20; 13:30(7x); 
13:45(6x); 14:10; 14:20; 16:05; 16:55; 17:15(7); 17:50(7)
Nowogard-Stargard (pn-sob.) 5:20; 6:00; 6:35; 8:10; 9:10; 11:05D
Stargard-Nowogard (pn-sob.) 15:20; 15:55; 16:45; 17:20; 18:40; 19:40D
Kursują od poniedziałku do soboty; 6x - kursuje tylko w soboty; 7x - kursuje tylko w niedzielę; 7 - kursuje 
również w niedzielę; D - kursują od poniedziałku do piątku

Regularna linia METRO Tel. 501 615 614
Z Nowogardu do Szczecina: 5:25D; 5:45D; 6:05D; 8:15D; 9:25E; 10:20E; 12:25E; 
13:50E; 16:35E;
Ze Szczecina do Nowogardu (ul. św. Ducha): 6:50D; 7:45D; 8:45D; 10:55E; 
11:55E; 14:00E; 15:05E; 15:25E; 18:25E
Legenda: D - kursuje od pon do pt oprócz świąt; E - kursuje od pn - sob. oprócz świąt; 

PRZEWÓZ OSÓB - RO MAN BiŃCZYK - Linia Regularna 
 TEL. 607 310 591 

OD PONiEDZiAŁKU DO PiĄTKU: 
Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 16.20, 16.35, (odjazd PKS stanowisko nr 
11) 17.30, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
SOBOTA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 5.45, 8.55, 14.35, 15.50, 18.40
Szczecin-Goleniów-Nowogard 7.05, 11.25, 13.45, 16.20, 20.35 (odjazd PKS stano-
wisko nr 11) 
NiEDZiELA: Nowogard-Goleniów-Szczecin 12.00, 15.05, 15.20, 18.40 
Szczecin-Goleniów-Nowogard 13.45, 16.20, 20.35 (Odjazd z Dworca PKS w Szczecinie 
stanowisko 11) 16.35, 20.45 (odjazd ul. św. Ducha)
Nowogard-Dobra Now.-Łobez 7.40
Łobez-Dobra Now.-Nowogard 11.35

Firmy Usługowo – Handlowej Adam Fedeńczak
Tel. 502 026 999, 91 39 26 925, po godz. 18:00 – 501 140 055

ND - SZCZECiN 
5:05 (D), 5:55 ( E), 6:40 (7), 6:55 ( E), 7:25 (7), 7:50 ( E), 8:00 ( E), 8:05 (7), 8:20 (7), 8:35 
(E), 9:10 (E,7), 10:05 ( E), 10:35 (A), 11:31 (E ), 11:40 (7), 12:10 (E,7), 12:55 (E,7), 13:10 
(E), 13:20 (E,7), 14:05 (E ), 14:20 (A), 15:39 ( E), 16:05 (7), 16:20 (E,7), 16:50 (E ), 17:30 
(7), 17:50 (E,7), 18:20 (A)

SZCZECiN - ND 
6:20 (D), 7:30 (E ), 8:30 (E,7), 9:00 (7,R), 9:25 (E ), 10:05 (E,7), 10:35 (E,7), 11:40 (E), 
12:10 (E,7 ), 12:25 (A), 13:05 (7), 13:30 (D ), 13:50 (A,R), 14:35 (D), 14:50 (E,), 15:15 
(E,7), 15:55 (A), 16:35 (E ), 17:40 (E,7), 18:05 (E,7,R), 19:15 (E,7), 19:40 (E,7), 20:15 (A)

ND - RESKO 
6:30 (S), 7:50 (S), 10:10 (7), 12:30 (S), 14:30 (S), 15:05 (E ), 19:15 (E,7)

RESKO - ND 
6:45 (7, SZ), 7:10 (S), 7:15 (E, SZ), 8:30 (S), 11:35 (7, SZ), 13:00 (S), 15:05 (S), 15:40 
(E,7,SZ)

GOLCZEWO - ND 
7:10 (S), 13:30 (S), 16:00 (S)

ND - GOLCZEWO 
8:00 (S), 14:15 (S), 15:30 (S)

A- KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI I W ŚWIĘTA
E- KURSUJE OD. PON. DO SOBOTY OPRÓCZ ŚW.
D – KURSUJE W DNI ROBOCZE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
R – KURS DO RESKA
SZ – KURS DO SZCZECINA
7 – KURS W NIEDZIELE NIE BĘDĄCE ŚW

ROZKŁAD JAZDY BU SÓW

in for ma cja tu ry stycz na  - 91 392 15 38
  - 91 392 17 39
Telefony alarmowe 
Policja  - 997, 112 
Tel. miejski  - 91 57 92 311 
Straż Pożarna  - 998
Pogotowie Ratunkowe  - 999 
Pogotowie Gazowe  - 992
Posterunek Energetyczny  - 91 392 12 74
Pogotowie wodno-ka na l. (PUWiS)  
 - 91 392 08 79
 - 994
Dyżur nocny

Przychodnie - Poradnie 
Szpital - Centrala  - 91 392 13 56
Praxis - Specjalistyczny ZOZ  - 91 392 07 87 
Praxis - Centrum Stomatol.  - 91 392 69 99
Medyk  - 91 392 29 21
PRAXIS 2 - 91 39 25 943 
NZOZ „Sanus”  - 91 392 69 60
NZOZ „Promed”  - 91 392 67 40
NZOZ „Leks”  - 91 392 25 25
NZOZ „Baby-Med”  - 91 392 60 13
NZOZ „STOMED” H. Sporzyńska 

- 91 392 50 03
„Nowo-Dental” B.Szulejko  - 695 26 46 77
 - 91 392 14 67
Revital Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
 - 609 456 577
Pracownia Protetyki Stomatolog.  
 - 91 392 68 70
Protetyka Stomatologiczna - Elżbieta 
Wysocka i Ka zi mierz Trojanowski  
 - 91 392 61 07
lek. stom. Andrzej Rynkiewicz 
Pogotowie Stomatologiczne  - 60 777 1 777
lek. stom. Dorota Wałęga-Bąk 
 - 604 44 16 09
lek. stom. D. Czernikiewicz  - 91 392 66 39
lek. stom. M. Andrzejewska  - 693 162 241
lek. stom. Krystyna Szeronos  - 601 736 804
lek. stom. Ewa Rosa - 532 512 703
lek. dent. Anna Mogilnicka - 506 606 955

Pielęgniarki Środow.-Rodzinne  - 91 392 60 20
Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzie ci, 
Młodzieży i ich Rodzin   

- 91 392 07 43
Warsztaty Terapii Zajęciowej 

- 91 392 52 82
Zakład Domowej Opieki Długoterminowej 
  - 91 392 65 31

Urzędy 
PUP f/Nowogard  - 91 392 13 76 
Urząd Gminy i Miasta  - 91 392 62 00 
Urząd Stanu Cywilnego  - 91 392 62 30 
Wydział Gosp. Komunalnej, Miesz ka nio wej 
i Ochro ny Śro do wi ska  - 91 392 62 39 
Zarząd Budynków Komunalnych
 sekretariat  - 91 392 62 65
 kierownik  - 91 392 62 68 
Wydział Promocji i Rozwoju Gosp. 
 - 91 392 55 54
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej  

- 91 392 62 33
Wydział Eduk. Zdrow. Kultury i Spor tu  - 91 392 54 64

Wydział Ko mu ni ka cji 
Rejestracja pojazdów  - 91 57 92 702
Prawo jazdy  - 91 57 92 703
Fax  - 91 392 18 52
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
 - 91 39 21 118
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik Teresa Skibska  - 91 39 26 248
zasiłki rodzinne Iga Błażewicz  

- 91 39 25 268 
   - 91 39 20 200
usługi opiekuńcze Bogusława Ziółkowska 
  - 91 39 20 200

Parafie Rzymskokatolickie
Parafia pw. WNMP  - 91 392 00 30
Parafia pw. Św. R. Kalinowskiego - 91 392 10 04
Parafia pw. MB Fatimskiej -91 392 15 92

Usługi pogrzebowe
J. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe  - 91 392 17 67
Kredo - Usługi Pogrzebowe 
- Bogumiła Mackowiak  - 91 392 60 57
S. Furmańczyk, Usługi Pogrzebowe - 692 354 065

Apteki
Jantar  - 91 392 13 30
Niebieska  - 91 432 61 77
Majowa - 91 307 07 08
W Przychodni  - 91 579 08 30
CEFARM  - 91 392 02 03
ASA  - 91 392 04 94
Centrum  - 91 576 21 39

Szkoły
Prywatne LO i Prywatne Policealne Studium Zawodowe 
- CE Zdroje ul. Bohaterów Warszawy 78, 
telefon/fax.  - 91 392 54 94 
I Liceum Ogólnokształcące  - 91 392 02 13 
Prywatne LO i Prywatne Studium 
Zawodowe Bezpłatne Liceum 
dla Dorosłych  - 91 392 21 81 
Bezpłatne LO dla Dorosłych Zielona 11  
 - 91 392 66 91
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
  - 91 392 01 08 
Szkoła Podstawowa nr 1  - 91 392 62 70
Szkoła Podstawowa nr 2  - 91 392 62 74 
Szkoła Podstawowa nr 3  - 91 392 62 91 
Szkoła Podstawowa nr 4  - 91 392 30 28 
Gimnazjum nr 1  - 91 392 62 73
Gimnazjum nr 2  - 91 392 51 07
Gimnazjum nr 3  - 91 392 34 44
Zespół Szkół Zawodowych  - 91 392 08 84 
Zespół Szkół Ogól no kształ cą cych  - 91 392 51 08 
ZSP im. Stanisława Staszica  - 91 392 11 62

Przedszkola 
ul. Żeromskiego  - 91 392 62 86 
ul. Poniatowskiego  - 91 392 62 88 
ul. Kościuszki  - 91 392 62 87 

Kultura 
Biblioteka Pedagogiczna  - 91 392 06 48 
Biblioteka Wojew. i Miej ska  - 91 392 62 60 
Nowogardzki Dom Kultury  - 91 392 62 83 

Poczta 
ul. 3 Maja  - 91 392 69 41
ul. Warszawska  - 91 392 08 34 

Taksówki  - 91 392 02 60

Pomoc drogowa  601 93 82 93
  - 91 392 56 44
  601 89 39 44
  - 91 392 24 02

Gabinety Weterynaryjne 
Danuta Czerwińska
ul. Wybickiego 2  - 91 3923786
Zdzisław Truszyński
ul. Kościuszki 21  - 91 3921801
Mirosław Berezowski
ul. Roosevelta 8  - 91 39 20 814
J. Soroka, M. Smól 
ul. Zielona 2  - 666 135 133

Dziennik Nowogardzki ukazuje się we wtorki i piątki na te re nie gmin: No wo gard, Osi na. 
Re dak cja: Marek Słomski prezes, Marcin Simiński redaktor naczelny, 

Piotr Słomski, Jarosław Bzowy, Rafał Kowalczuk sport, Karolina Klonowska 
Ad res re dak cji: 72-200 No wo gard, ul. Boh. War sza wy 7A, Tel. 91 392 21 65, Tel. /fax 91 392 50 87; 

 e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl. Wy daw ca, skład i druk: „Dom Judy” Sp. z o.o., adres jak wyżej. 
Re dak cja nie od po wia da za treść re klam i ogło szeń, za strze ga so bie pra wo ad iu sta cji te kstów.

A15.2.śczb.do

 Rozkład jazdy pociągów od 14 Xii 2014 r. - 14 iii 2015 r.

Nowogard–Szczecin Główny

05:15 (kursuje od pon. do pt., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 06:01 (kur-
suje od pon. do sob., oprócz 25–27 XII, 1 I, 6 I), 07:41 (kursuje od pon. 
do niedz., oprócz 25 XII), 10:21, 14:31, 16:55, 18:43, 21:00 (kursuje od 
pon. do niedz., oprócz 24–26 XII)

Nowogard–Kołobrzeg

07:43 (kursuje od pon. do sob., oprócz 25 XII), 09:24 (kursuje sob. 
i niedz. oraz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 11:55 (kursuje 15 XII–14 III), 13:27 
(kursuje od pon. do pt., oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 15:51, 18:03 (kur-
suje od pon. do niedz., oprócz 24 XII), 20:06 (kursuje od pon. do sob., 
oprócz 25–26 XII, 1 I, 6 I), 22:15 (kursuje od pon. do pt. plus niedz., 
oprócz 25–26 XII)

AUTO- CZĘŚCI • WARSZTAT SAMOCHODOWY

AKUMULATORY • Sprawdzenie gratis!
OPONY - SPRZEDAŻ - WYMIANA

ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie
teren Zarządu Budynków Komunalnych

A10.4.ś-czb.d/o

A11.4.ś-czb.d/o

§ prawo gospodarcze
§ prawo cywilne 
§ prawo rodzinne
   (rozwody, alimenty, 
   rozwody kościelne),
§ prawo pracy, 
§ prawo administracyjne,
§ odszkodowania, 
§ spory z ubezpieczycielami 
§ odwołania ZUS

Kancelaria 
Prawna

tel. 692 744 388
W103.2.sczb.p.d.o

P.27.2.sczb.do

Nowogard - Stargard (od pon. do pt): 6:50, 11:20, 13:40
Stargard - Nowogard (od pon. do pt.): 9:00, 12:30, 14:55
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ul. Woj. Polskiego 3 (RCP)

kategorii „B”

Zapraszamy na ostatni kurs 
w starej cenie - 1400 zł

A16.2.O.do

TEL: 604 164 710

www.walbud.eu
Usługi 
koparko-ładowarką

Mieszanie betonu
suchy, mokry u Klienta

Układanie 
kostki brukowej

A17.4.O.2.14.1.30

GEALAN 9000 / 83 mm - trzy uszczelki

P5.4.O.d/o

P7.4.O.d/o

P6.2.O.d/o

Z konsumpcją i alkoholem (0,7 l.), (2 l. soku), szampan, obiad i 4 posiłki i szaszłyk gorące, przekąski

- 400 zł od pary

BAR U RYŚKA • ul. Rzeszowskiego 1 • Nowogard

"Andrzejki" - 29.11 g. 20.00-4.00

SYLWESTER - 31.12 g. 20.00-5.00

z orkiestrą “Amadeo"

ZAPRASZAMY

Z konsumpcją i alkoholem (0,5 l.), (1 l. soku), obiad i 3 posiłki gorące i szaszłyk, przekąski

- 180 zł od pary

z orkiestrą “Amadeo"

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
CHRZTY • ŚLUBY • KOMUNIE • STYPY

Tel. 604 214 937

W12.4.SK.P.7.3.DO

P4.2.O.d/o

TYGRYSEK

BAWIALNIA

dla dzieci

zaprasza

Organizujemy
urodziny, przyj cia i jeszcze.

Kuleczki, trampolina, zje d alnia…
..ę

ż ż

Rezerwacja: tel. 889 054 164

codziennie od 11 do 18

niedziela od 12 do 18

ul.15 Lutego 8 • Nowogard

Sprzedam działkę 
przemysłowo-budowlaną 5760 m2 

wraz z halą 220 m2, 
plac z kostki polbrukowej 500 m2, 

nowy gres oraz wszystkie okna PCV,
 ogrodzona płotem betonowym 

ze wszystkimi przyłączami. 

604 679 249 
K63.4.o.22-29.12

Reklama

Jasełka w Przedszkolu nr 4

Z Jezusem w żłobku i kolędą na ustach
We wtorek, 16 grudnia, o godzinie 15:30, w Przedszkolu Miejskim nr 4, odbyły się Jasełka 
Bożonarodzeniowe, przygotowane przez przedszkolaków z grupy sześciolatków, a 17 grud-
nia, o godzinie 15:30, z grupy pięciolatków. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z du-
żym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Bożego Narodzenia.

Święta Bożego Narodzenia są, jak 
powszechnie wiadomo, najbardziej 
rodzinnymi i ciepłymi świętami, po-
zwalającymi poczuć serdeczność i 
miłość wszystkich wokół.  Wszyscy, 
zarówno dzieci, jak i dorośli, z nie-
cierpliwością oczekują  jego nadej-
ścia. W przedszkolu okres poprze-
dzający ten magiczny czas jest nie-
zwykle pracowity. Dzieci z wielkim 
zaangażowaniem i zapałem przygo-
towywały jasełka.  Sześciolatki, ku 
uciesze swoich rodziców, w pięk-
nych strojach przedstawiły histo-
rię narodzin Dzieciątka Jezus, opra-
wioną nowoczesnymi kolędami i pa-
storałkami. Przepiękna scenografia 
nadała temu wyjątkowemu spotka-
niu uroczysty i nastrojowy klimat. 
Nad całością przedstawienia czuwa-
ły panie z grupy sześciolatków: Kata-

rzyna Rogowska, Anna Owczarek, z 
grupy pięciolatków: Małgorzata Bie-
nias oraz Kinga Soroczyńska, które 
również przygotowały całą uroczy-
stość. Jasełka obejrzeli rodzice oraz 
pani dyrektor: Elżbieta Majchrzak. 
Małym aktorom należą się pochwa-
ły za pokonanie tremy, wczucie się w 
role, a przede wszystkim za umiejęt-
ność działania w zespole, dzięki cze-
mu wspólnie stworzyły bardzo efek-
towne i urzekające widowisko. 

Dzień wcześniej przedszkolaki za-
prezentowały przedstawienie jaseł-
kowe dzieciom oraz paniom z całego 
przedszkola. Natomiast w dniu 18–
19 grudnia gościły w naszym przed-
szkolu dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1, wraz z panią Iwoną Nazarczyk, 
oraz podopieczni z Domu Pomocy 
Społecznej w Nowogardzie, dla któ-

rych również nasze przedszkolaki 
wcieliły się w rolę aktorów. Przedsta-
wienie było niezapomnianym prze-
życiem zarówno dla,,młodych ak-
torów”, ich przedszkolnych i szkol-
nych kolegów, rodziców, jak i zapro-
szonych gości. Krótka historia naro-
dzin Jezusa, przeplatana kolędami i 
pastorałkami, wprawiła nas widzów 
w świąteczny nastrój.

Katarzyna Rogowska
Opr. Karolina Klonowska
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